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Vytautas Landsbergis 
ligoninėje 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Kovo 24 d. (Elta) -

Šiomis dienomis Vilniaus 
universitetinėje Antakalnio kli
nikoje sujudimas. Priežastis: 
šios ligoninės gastroenterologi
jos skyrius turi garbingą pa
cientą — Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. Jis 
į ligoninę atvyko iš kovo 
19-osios į 20-ąją. 

Kaip pasakė Antakalnio ligo
ninės vyriausias gydytojas A. 
Berūkštis, „diagnozės nėra, tai 
yra planinis patikrinimas". Jį 
planuojama baigti šią savaitę. 
Anot jo, patikrinimą galima 
būtų baigti ir anksčiau. 
Vytautas Landsbergis nebūna 
visą laiką ligoninėje. J is 
išvyksta į svarbiausius posė
džius, renginius. Po neatidėlio
tinų darbų AT pirmininkas vėl 
grįžta į ligoninę. 

Kovo 22 d. įvyko gydytojų 
konsiliumas dėl Vytauto Lands
bergio sveikatos būklės. 

Gedimino Vagnoriaus 
susitikimas su įmonių 

vadovais 
Dažnai pasigendama kai 

kurių savo pramonės gaminių, 
o ir tų prekių kainos aukštos. 
Trūksta paklausą turinčios pro
dukcijos eksportui, ir kartu 
iškyla jos realizavimo sunkumų 
— kartais dėl tų pačių kainų, 
kar ta i s — dėl kokybės. 
Pramonės įmonių kolektyvų 
darbe yra socialinių ir kitų 
problemų. Jas reikia dalykiškai 
spręsti, bet kaip? 

Atsakymų į šiuos klausimus 
ieškota ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus susiti
kime su pramonės įmonių 
vadovais, kuris įvyko praėjusios 
savaitės pabaigoje. 

Ministras pirmininkas pasiūlė 
apsvarstyti šias svarbiausias 
problemas: kaip lanksčiau 
spręsti apsirūpinimo materiali
niais ištekliais klausimus, kaip 
tobulinti pramonės valdymo 
struktūras ir kartu spartinti 
ekonominę reformą. Premjeras 
pažymėjo, kad nepaisant su Ru
sija, Ukraina ir kitomis nepri
klausomų valstybių sandraugos 
šalimis pasirašytų ekonominio 
bendradarbiavimo sutarčių, 
žaliavų ir kitų materialinių 
išteklių tiekimui į Lietuvą 
sudaroma nemažai dirbtinių 
kliūčių: vilkinama nustatyti 
kvotas ir išduoti licencijas. Be 
to, Rusija nustatė aukštus 
muitus ir dėl to nuostolių 
patiria ne tik kitos valstybės, 
bet ir pati Rusija. Jis informavo, 

Jelcino įsakymas 
Maskva. Kovo 21 d. — Inter-

fakso žinių agentūra kovo 20 ir 
Novosti žinios kovo 21 dieną 
pranešė, jog Rusijos Federacijos 
prezidentas Boris Jelcinas pasi
rašė įsakymą, jog buvusios 
Sovietų Sąjungos sienų sargy
biniai Baltijos valstybėse 
pervedami Rusijos jurisdikcijon. 
Lt. gen. Valentin Gaponenko 
įgaliotas tvarkyti sienų sar
gybinių reikalus ir vykdyti jų 
pasitraukimą. Jelcinas taip pat 
įsakė Rusijos delegacijai pradėti 
pasitarimus su trimis Baltijos 
valstybėmis sienų statuso klau
simais ir visais pasitraukimo 
atvejais ir kartu nustatyti tam 
laiką bei aptarti bendrą sienų 
patruliavimo eigą abiejose sienų 
pusėse. 

jog bus keičiamos prekybos ir 
materialinių išteklių ministeri
jos funkcijos, paliekant jai iš 
esmės rūpintis tik tomis žalia
vomis ar prekėmis, kurios gau
namos pagal vyriausybės kont
roliuojamus tarptautinius susi
tarimus. 

Ministras pirmininkas, vy
riausybės nariai , Lietuvos 
banko atstovas atsakė, kaip nu
matoma spręsti šiuos ir kitus 
sudėtingus klausimus. Susitiki
mas, kaip pažymėjo jo dalyviai, 
buvo atviras, konstruktyvus ir 
naudingas. 

Č. Stankevičiaus telegrama 
G. Šachrajui 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Česlovas Stanke
vičius kovo 23 dieną pasiuntė 
telegramą Rusijos Federacijos 
vicepremjerui Sergejui Šachra
jui. Telegramoje sakoma, kad 
buvusios Sovietų Sąjungos kari
nių dalinių buvimas Lietuvos 
Respublikos pasienyje bei at
sisakymas perduoti pasienio 
punktus Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos tarnyboms 
prieštarauja Rusijos Federacijos 
įsipareigojimams gerbti mūsų 
suverenitetą ir įstatymus. Lie
tuvos Respublikos valstybinės 
delegacijos deryboms su Rusijos 
Federacija dėl buvusios sovietų 
sąjungos kariuomenės visiško 
išvedimo vadovas Česlovas 
Stankevičius telegramoje pažy
mi, kad Lietuvos Respublikos 
vadovybė teigiamai vertina 
Rusijos Federacijos prezidento 
Boriso Jelcino šių metų kovo 18 
dienos įsaką, kuriame nurodo
ma, kad buvę Sovietų Sąjungos 
pasienio kariuomenės daliniai 
pereina Rusijos jurisdikcijon ir 
kad jų paskirtis yra saugoti San
draugos valstybių išorinę sieną. 
Telegramoje pabrėžiama, kad 
šio įsako pasirašymas turėtų 
padėti nedelsiant atitraukti tuos 
karinius dalinius nuo Lietuvos 
valstybinės sienos. Lietuvos 
Respublikos valstybinės delega
cijos vadovas pareiškė esąs 
įsitikinęs, kad nuo šiol galutinis 
pasienio apsaugos objektų ir 
techninių priemonių perdavi
mas vyks greitai. Česlovas 
Stankevičius pareiškė tikįs, kad 
Sergėjus Šachrąjus asmeniškai 
padės įgyvendinti šį įsaką. 

Pamaldos grąžintoje 
bažnyčioje 

Kovo 23 d. tikintiesiems po 
beveik pusės šimto metų per
traukos duris atvėrė Benedik
tinų Šventojo Mikalojaus baž
nyčia senamiestyje. Atšventini
mo iškilmėse dalyvavo Jo Emi
nencija kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Kauno dvasinin
kai, svečiai iš užsienio. 

Penkioliktojo amžiaus pabaigo
je pastatyta graži bažnyčia 
sovietų valdžios metais buvo 
paversta sandėliu. Nukentėjo, 
bdvo gerokai suniokintas pats 
pastatas, išgrobstyta ir sunai
kinta daug turto. Nemažai dar
bo teko įdėti, kol bažnyčia 
atgavo pirmykštę išvaizdą. 
Daug kauniečių dalyvavo tal
kose ją remontuojant, tvarkant 
aplinką. 

Atominės elektrinės 
analizei 

Gedimino Vagnoriaus pot
varkiu įsteigta Ignalinos 
atominės elektrinės mokslinė 
saugumo analizės grupė elektri-

Kanclerio ir prezidento 
pasitarimai be rezultatų 

Kohl rinkiminėje JAV kampanijoje 

Prezidentas George Bush, dešinėje, ir Vokietijos kancleris Helmut Kohl, kairėje, po įvykusios 
spaudos konferencijos kartu, kurioje abu vadai pareiškė įsitikinimą, kad pasiūlytieji prekybos 
susitarimai bus priimti balandžio mėnesio daugelio valstybių vadų pasitarimuose. 

Lenkija atidaro saugumo archyvus 
Valstybės aparatas turi būti nesuteptas 

L o n d o n a s . — „Laisvoji 
Europa" paskelbė, jog Lenkija 
žada atidaryti saugumo archy
vus, pranešė anglų dienraštis 
„The Guardian", kai jo žurna
listas kalbėjosi su Lenkijos vi
daus reikalų ministru J. Macie-
rievičiumi. 

Pirmiausia ministras pareiš
kė, jog jis nusistatęs prieš tai, 
kad saugumo bylos be atrankos 
būtų atskleistos visuomenei. Jei 
kiekvienas pasižiūrėtų į savo 
bylą, būtų daugiau žalos negu 
naudos, sakė Macierievičius ir 
priminė, kokių skaudžių pasek
mių sukėlė Vokietijoje atskleisti 
Stasi archyvai. Lenkijos vidaus 
reikalų ministras siūlo parengti 
tokį įstatymą, pagal kurį dabar 
aukštas vietas užimantys buvę 
slaptosios policijos bendradar
biai turėtų per 6 mėnesius at
sistatydinti. Jeigu to nepadarys 
— jų bylos paskelbiamos viešai. 
Priimdamas toki įstatymą, Sei
mas turėtų taip pat sukurti nuo-

Milijono kariškių 
priesaika 

Vilnius. — Lietuvos „Atgimi
mo" laikraščio dešimtame nu
meryje rašoma, jog susidaro 
įspūdis, kad santykiai tarp Ru
sijos ir Ukrainos kasdien vis 
blogėja. Į tampa sustiprėjo 
vasario viduryje, kai šeši 
Vakarų Ukrainoje dislokuotos 
KOP dalies lakūnai „pabėgo" į 
Rusiją savo na ik in tuva i s 
bombonešiais SU-24. Po šio in
cidento Ukrainos prezidentas L. 
Kravčukas pareikalavo Rusijos 
prezidento B. Jelcino pasiaiš
kinti. 

Ukrainoje dislokuota 1.3 mil. 
kariškių, t.y. apie trečdalį 
buvusios sovietų armijos. Apie 
80 procentų jų jau prisiekė Ki
jevo vyriausybei. 

Neseniai Maskvoje iš 5 tūkst. 
apklaustų karininkų 57 proc. 
pareiškė, jog konfliktai tarp 
Rusijos ir kitų NVS narių yra 
galimi. Daugiau kaip 70 proc. jų 
norėtų, kad būtų atkurta SSSR. 
Tuo tarpu armijai trūksta kuro, 
amunicijos, lėšų. 1991-1993 m. 
nė viena iŠ buvusios sovietinės 
armijos dalių nedalyvaus net 
divizijos lygio kariniuose moky
muose. 

latinę komisiją būsimų valdžios 
tarnautojų ir teisingumo dar
buotojų paskyrimams tikrinti. 

Opozicijos nuomonė 
Pasak Macierievičiaus, vals

tybės aparatas turi būti grynas 
ir laikas jau nupjauti tą su 
komunistų režimu siejusią bam
bagyslę. Šios priemonės — tai 
dalis dekomumzacijos politikos, 
kurią pažadėj&*vykdyti minist
ras pirmininkas Olševskis. Jo 
rėmėjai kaltina ankstesnes 
vyriausybes, kad per daug 
nuolaidžiavo buvusiems 
saugumo agentams ir paliko 
juos eiti svarbias valdžios 
pareigas. Tačiau Lenkijoje yra 
tokių, kurie linkę atleisti 
buvusiems šnipams. Svarbiau
sia gi opozicija — Demokratų 
partija, kurios vadovai įėjo į 
pirmąją „Solidarumo" vyriau
sybę 1989 metais, — aiškina, jog 
„Solidarumas" atėjo į valdžią 
tik kompromiso su senuoju 
režimu dėka. Todėl dabar imtis 
valymų esą neįmanoma, tuo la
biau remiantis tokiais šalti
niais. Pasak Demokratų parti
jos generalinio sekretoriaus, 
niekas nežino, kiek saugumo 
bylose tikros ir kiek supainiotos 
informacijos. Juk saugumiečiai 
dažnai stengdavosi kai kuriuos 
asmenis pridengti, o kitus 
sukompromituoti. 

Vilius Baldišig, 
Lietuvos Banko Tarybos vadovas 

nės galimų avarinių procesų 
analizei vykdyti bei saugaus 
darbo rekomendacijoms rengti-
vadovas prof. K. Almenas (O.K.) 

— Cairo mieste, Egipto 
sostinėje, buvo susirinkę arabų 
kraštų užsienio reikalų mini
strai specialioje sesijoje išdisku
tuoti siūlomas Jungtinių Tautų 
sankcija" prieš Libija. Reuteris 
pranešė, jo* Libija pagaliau 
sutiko iš principo perduoti du 
vyrus Jungtinių Tautų Genera
liniam sekretoriui, kurie 
kaltinami susprogdinę Pan Am 
lėktuvą virš Škotijos, tačiau 
pati Libija to nepatvirtino. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vienoje susirinkę Europos 
Bendradarbiavimo ir Saugumo 
konferencijos šalių užsienio 
reikalų ministrai sutarė dėl 
karinių žvalgybos lėktuvų skri
dimo virš tų valstybių teritori
jos ir aptarė tų skrydžių tai
sykles. 

— Reuter io žinių agentūra 
paskelbė, jog prie St. Peters-
burgo padidėjo radijo aktyvios 
medžiagos veikimas. Anglų 
specialistai įspėjo, kad Rusijos 
Respublikos vadovybė imtųsi 
visų galimų atsargumo priemo
nių visoms savo atominėms 
jėgainėms, kurios neatitinka 
Vakarų standartams. 

— Lenkijos lėktuvų kompa
nija LOT pradėjo tiesioginius 
skridimus į Vilnių. Lėktuvai 
skraidys tris kartus per savaitę. 
Vieno bilieto kaina į Varšuvą ir 
atgal yra 153 JAV doleriai. 
Keleivius skraidins ištaigingi 
prancūzų lėktuvai „ATR-72". 

— Latvijos vyriausybė negali 
nustatyti, kiek yra jos terito
rijoje buvusios sovietų kariuo
menės dalinių. Kai su jais 
kalbasi apsigynimo klausimais, 
tai latviam sakoma mažesnis 
kariuomenės skaičius, bet kai 
kalbama apie sovietų dalinių 
išvežimą, tai tie skaičiai jiems 
pasakomi daug didesni, skelbia 
Rygos radijas savo žinių metu. 

— Il l inois valstijos kon-
gresmano Marty Russo pasiūly
tasis amerikiečių sveikatos 
apdraudos planas susilaukia vis 
daugiau pritarimo, kad būtų ap
drausti visi gyventojai. Jo 
siūlomas priimti įstatymas jau 
turi 68 rėmėjus, taigi, daugiau 
negu bet koks kitas sveikatos 
draudimo įstatymas, kuris bū
davo siūlomas priimti anksčiau. 

— Chicagoje miesto sekreto
rius Walter Kozubovvski, kuris 
tose pareigose buvo nuo 1979 
metų. buvo apkaltintas teikiąs 
darbą „dvasioms" ir išmokąs 
atlyginimus tokiems tarnauto
jams, kurie nėra miesto tarnau
tojų sąrašuose. Tokiu būdu buvo 
išrinkta 480,000 dol. Federalinė 
įstaiga apkaltinoji 21 nusikal
timu. 

— Pietų Afrikos Olimpinis 
komitetas nusprendė pasiųsti 
savo 125 atletus į Olimpinius 
vasaros žaidimus Barcelonoje. 

— Kuwaito vadovybė pra
nešė, kad kitą mėnesį vėl atnau 
jinami teismai tiem asmenims, 
kurie Irako okupacijos metu dir
bo priešui. 

Washingtonas. Kovo 23 d. — 
Savaitgalio pasitarimai tarp 
JAV prez. G. Busho ir Vokieti
jos kanclerio H. Kohl, dviejų 
didžiųjų eksporto kraštų vadų, 
baigėsi be progreso dėl preky
bos, kad būtų sumažinti muitų 
mokesčiai, ypač žemės ūkio 
gaminiams. 

Spaudos konfrencijoje, kuri 
buvo Baltuosiuose rūmuose abu 
vadai pareiškė optimizmą, kad 
pasiūlytais prekybos klausimais 
bus galima susitarti su 108 
valstybėmis, kai jų atstovai 
susitiks kitą mėnesį pasitari
mams. 

Kancleris Kohl čia pasakė, jog 
pasitarimai su prez. Bushu dėl 
žemės ūkio naujos programos 
nedavė gerų rezultatų. Buvo 
norima, kad Vokietija, kuri yra 
dominuojanti jėga Europoje, 
į t ikintų Prancūziją ir jos 
kaimynines valstybes, kad būtų 
atsisakyta muitų ūkininkams. 
Po dviejų dienų pokalbių 
kancleris pasakė, kad dar daug 
dalykų liko aptarti, kad būtų 
prieita vieningos nuomonės. Jie 
sutiko tuos klausimus išspręst 
kaip galima greičiau, sako 
Baltųjų rūmų pranešėjas Bill 
Harlovv. Bet šiuo metu nieko 
dar nepadaryta. Ir šį kartą 
pasitarimai nebuvo formalūs, 
todėl special istai derybų 
delegacijose turės pagrindinai 
apsvarstyti prekybos reikalus. 
Kancleris išsireiškė, kad kom
promisas turi būti padarytas iš 
abiejų pusių. 

Susitikimas Miunchene 
Šių pokalbių metu buvo kal

bėta ir apie paramą buvusioms 
Sovietų respublikoms ir jau 
demokratijon žengiančioms 
Rytų Europos valstybėms. Taip 
pat buvo pasitarta pasaulio ap
linkos svarinimo problemose ir 
ruoštasi viršūnių susitikimui 
liepos 6 d. Miunchene, kur susi
rinks septynių didžiųjų indus
trinių valstybių vadai. Abu 
vadai čia sutiko, kad prekybos 
reikalai yra labai svarbūs, jei 
norima padėti ekonomiškai dar 
atsilikusioms tautoms. Bet 
Europa, šiame klausime Pran
cūzijos vadovaujama, nesutinka 
su Amerikos, Kanados ir 
Australijos reikalavimu, kad ji 
a t idarytų savo duris jų 
ūkininkų p-oduktams plačiau ir' 
kad sustabdytų kviečių ekspor
to subsidijas. 

Pranešama, kad kitos valsty
bės atsisako derėtis dėl mažes
nių kainų, kol Europa ir 
Amerika neišsprendžia savo 
pažiūrų skirtumų. 

Pokalbiai su prezidentais 
Prez. Bushas anksčiau pasakė 

žurnalistams, jog jis kanclerį 
Kohl painformuos apie savo 
telefoninį pasikalbėjimą tą rytą 
su Ukrainos prezidentu Leonidu 
Kravčiuku ir Armėnijos 
prezidentu Levon Ter Petros-
sian. Bushas ir kiti prezidentai, 
sakė jis, diskutavę Nagorno-Ka-
rabacho problemas, armėnų, gy
venančių Azerbaidžano respub 

— Kinijoje pirmą kartą po 
įvykusių nuožmiųjų riaušių 
1989 metų birželį, kai studentai 
reikalavo demokratijos įvedimo, 
vadovaujančių ekonomistų gru
pė kaltino Kinijos vyriausybę, 
reikalaudama reformų ir nebijo
dami naujų galimų masinių žu
dynių Tiananmen aišktėje. 

likoje reikalus. Taip pat 
Ukrainos prez. Kravčiukas 
painformavo prez. Bushą apie 
penktadienį įvykusį Kijeve 
vienuolikos buvusių Sovietų 
Sąjungos respublikų vadų 
pasitarimą. 

Kancleris Amerikos 
politikoje 

„Washington Post" rašė, jog 
kancleris Kohl su savo opinija 
įsijungė į Amerikos prezidento 
rinkiminę kampaniją, kai jis 
pasakė, jog „pasaulio likimas 
yra apsprendžiamas užsienio po
litikoje" ir kad amerikiečiai 
balsuotojai turėtų turėti tai 
mintyje, kai jie rinksis savo 
kandidatą į prezidentus. Prez. 
Bushas laikomas stipriu užsie
nio politikos klausimuose. 
Kancleris nenorįs įsiterpti į 
Amerikos reikalus rinkiminiais 
metais, tačiau jis galėtų kai ką 
pasakyti, jei būtų klausiamas 
amerikiečių balsuotojų. Ameri
ka turinti svarbią rolę pasaulio 
užsieno politikoje, ar amerikie
čiai to nori ar ne, o prez. Bushas 
turįs nepaprastą patirtį sujungti 
pasaulio vadus vienam taikos 
tikslui. 

Kancleris taip pat priminė, 
kad pasaulis yra dramatiškai 
pasikeitęs: „praeityje mes in
vestavome nežmoniškas sumas 
pinigų apsiginklavimui, ...dabar 
mes investuojame labai daug 
taikos reikalui. Daugiau nebėra 
komunistinės diktatūros Euro
poje. Ir aš manau, nereikia būti 
pranašu, jog artimoje ateityje 
nebebus jokio komunistų dikta
toriaus pasaulyje. Prisiminęs 
savo diskusijas su prez. Bushu, 
jis pasisakė atvykęs čia ne 
oficialioms deryboms prekybos 
klausimais, bet tik kaip vienas 
Europos Bendrijos narys pasiin-
formuoti ir pasitarti... 

Incidentas Klaipėdoje 
Klaipėda. Kovo 24 d. — 

Lietuvos radijas pranešė, jog dar 
vienas incidentas įvyko su 
buvusios Sąjungos sienas sau-
gojančiomis pajėgomis. Gink
luoti sargybiniai Klaipėdos 
uoste neleido Švedijos prekybi
niam laivui sustoti, kuris atvežė 
cementą Lietuvai, nežiūrint, 
kad laivo kapitonas ir Lietuvos 
muitinės pareigūnai bei Gyny
bos skyriaus atstovai prašė 
netrukdyti iškrauti cementą. 
Lietuvių pareigūnų prašymai, 
kad buvę Sovietų Sąjungos pa
reigūnai nutrauktų savo darbą 
svetimoje valstybėje, buvo ig
noruojami. Svetimi sargybiniai 
tikrino visus laivus, kurie 
atplaukė ir išplaukė iš uosto. 
Rimantas Šukys, Klaipėdos 
muitinės viršininko pavaduo
tojas, betgi pastebėjo, jog 30-35 
buvę Sovietų Sąjungos muitinės 
tarnautojai darbar jau dirba 
Lietuvos muitinės tarnyboje. 

KALENDORIUS 

Kovo 25 d.: Haroldas, Felik
sas, Normante, Normantas. 

Kovo 26 d.: Emanuelis, Ar-
butas, Gila, Liudegaras, Teklė, 
Vydmantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:48, leidžiasi 6:07. 
Temepratūra dieną 45 1., 

naktį 30 L 
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LSS PIRMUOS PRANEŠIMAI 
NETEKOME LIETUVIŠKOS 

SKAUTYBĖS STEIGĖJO 

A.a. v.s. Petras Jurgėla, LSS 
Pirmūnas, mirė 1992 m. vasario 
19 d. Atsisveikinimą koplyčioje 
vasario 21 d. pravedė ir LSS at
stovavo v.s. fil. Lilė Milukienė, 
Tarybos vicepirmininkė. Mal
das lietuviškai sukalbėjo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Kalbėjo 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Anicetas Simutis. Gerb. 
ambasadorius skautavo Lietu
voje, gerai pažino velionį ir 
gražiai apibūdino a.a. Petro Jur-
gėlos Lietuvai paaukotą 
gyvenimą ir jo darbus. Velionis 
buvo pašarvotas skautiškoje 
uniformoje. Atsisveikinime ir 
laidotuvėse, vasario 22 d., daly
vavo uniformuotos skautininkės 
ir skautininkai. Reiškiame 
užuojautą abiem velionio 
sūnums ir artimiesiems. Liū
dime netekę lietuviškos skauty-
bės steigėjo. 

PASIRUOŠIMAI 
JUBILIEJINEI 

STOVYKLAI 
Vadovaudamasis LSS Tarybos 

akivaizdinio posėdžio (91.11.2,3) 
nutarimais , Pirmijoje pra
dėjome 1993 m. Jubiliejinės sto
vyklos paruošimus. Tariausi su 
Chicagos tuntų tuntininkais ir 
rajono vade (2-20 d.) dėl 
stovyklos administracijos 
sudarymo. Pirmijos akivaizdi
niame posėdyje š.m. vasario 29 
d., Chicagoje išsamiai disku
tavome LSS einamuosius rei
kalus. Jubiliejinės stovyklos 
ruošimą ir bendradarbiavimą su 
Lietuvos skautais. 

Pirmijos nutarimu Jubiliejinė 
stovykla RAKĄS stovykla
vietėje, Custer, Michigan, vyks 
1993 m. liepos 31 - rugpjūčio 13 
dienomis (atvykimo ir išvykimo 
datos). 

Stovyklos vadija: 
Stovyklos viršininkas _ Tary

bos pirmininkas 
Registracija ir finansai — s. 

Algimantas Milašius 
Bendros programos — vice-

pirm. v.s. fil. Lilė Milukienė 
Bendri reikalai — virš pavad. 

v.s. Jonas Paronis 
Admin. paruošimo viršininkė 

— s. Marytė Utz (rajono vadė — 
stovykl. įrengimas maitinimas 
ir t.t.). 

Stovyklos direktorius, — s. 
Jonas Tamulaitis, (ryšys su MI 
valstija, sveikatos priežiūra ir 
vandens apsauga). 

Brolijos stovyklos viršininkas 
— s. Gintautas Taoras 

Seserijos stovyklos viršininkė 
— v s. Birutė Banaitienė 

Akademinio Sk. Sąj. stov. 
virš. — v.s. fil. Kęstutis Ječtus 

Bendrijos stovyklos virši
ninkas (bus paskelbta) 

Siūlysime Lietuvos skautų va
dovybei naudoti tą patį sto
vyklos pavadinimą, dainą, šūkį, 
ženklą ir pan. Užjūrio svečių 
priėmimą, prieš ir po stovyklos 
keliaujant vietovėse, numatyta 
pavesti rajonų vadijoms. 

JUBILIEJINĖ STOVYKLA 
SKIRTINGAIS 

PAVADINIMAIS 
1993-ji metai yra 75 tas lietu 

viškos skautijos jubiliejus. 
Pagal Lietuvių Skautų sąjungos 
tradicijas stovykla RAKĖ bus 
vadinama J'ibiliejine stovykla 
v.s. Feliksas Šakalys informavo, 
kad stovykla Lietuvoje bus vadi 

narna Tautine stovykla. Tary
bos akivaizdiniame posėdyje 
(91.11.2, 3 d., Lemont, IL) mano 
pasiūlymas visas didžiąsias 
skautų s tovyklas vad in t i 
Tautinėmis stovyklomis buvo 
nepriimtinas. Taigi, šiuo metu 
atrodo, kad '93 metų stovyklas 
vadinsime skirtingais termi
nais. Pirmijos akivaizdiniame 
posėdyje tarėmės dėl svečia-
vimosi 1993 m. Taut inė je 
stovykloje Lietuvoje. Numatyta 
sudaryti atskirą vadiją kelionės 
t va rkymui , programų pa
ruošimui, admin. aprūpinimui 
stovykloje ir t.t. Daugiau 
konkrečių nutarimų prieisime 
susitikę pasitarimams su Lietu
vos skautų vadovybe. 

LSS IŠVYKA I LIETUVĄ 
1992 m. vasarą Lietuvių 

Skautų sąjungos Pirmija ruošia 
išvyką į Lietuvą. 

Tikslas: 
1. Tartis su Lietuvos skautų 

vadovybe dėl dalyvavimo 1993 
m. Tautinėje stovykloje Lietu
voje ir Jubiliejinėje stovykloje 
RAKĖ. Norime asmeniškai 
susipažinti su Tarybos ir Pirmi
jos nariais. 

2. Susitikti su kraštų atsto
vais, aplankyti skautus, va
dovus jų vietovėse ir tuo metu 
stovyklaujančius skautus,-es. 

3. Apžiūrėti Lietuvos žymias 
vietas, aplankyti buvus ias 
nepr ik lausomybės metų 
skautiškas stovyklavietes ir 
susitikti su savo giminėmis. 

Numatyta keliauti š.m. liepos 
mėnesio paskutines dvi savai 
tes. Dėl skrydžio kainų numa
toma, kad gali reikėti išvykti 
liepos 15 d. ir grįžti liepos 29 d. 
Planuoja vykti Tarybos pirm., 
Brolijos ir Seper\jos Vyriausi 
skau t in inka i , Akademin io 
Skautų sąjūdžio Vadijcs pir
mininkas ir pavaduotojas. Kvie
čiame kitus skautų vados i es 
keliauti kartu. Transporte ir 
nakvynes Lietuvoje turėsi me 
tvarkyti atskirai. Šios ižvykos 
registraciją tvarko s. Algi
man ta s Milaš ius , t e l . 
708-301-3452. Dėl smulkesnių 
informacijų prašau kreiptis į 
mane, tel. 708-325-3575. 
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

V.s. Fel iksas Šaka ly s , 
Lietuvos Skautų sąjungos Tary
bos pirmininkas, siunčia sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus 
Lietuvių Skau tų sąjungos 
vadovams,-ėms skautams ir 
skautėms. Jis ir Pirmija ruošia
si Lietuvos Skautų s-gos vado
vų suvažiavimui — rinkimams, 
kuris š.m. balandžio 25-26 
dienomis vyks Kaune. 

ŠIUO METU 

Šiuo metu Lietuvoje neturime 
įgaliotų asmenų, gal inčių 
kalbėt i Lie tuvių Skau tų 
sąjungos vardu. 1992 m. ne-
ruošiame skautu,-čių išvykų į 
Lietuvą. Esant palankioms 
sąlygoms, 1993 metais vyksime 
su skautais.-ėmis į Lietuvos 
skautų Tautine stovykla 

Pradedame ruoštis Jubilie
jinei stovyklai Amerikoje ir 
einame prie numatyto plataus 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
skautais.-ėmLs. Prašau brolius ir 
seses nepasilikti »>"-' 
Pr i s idėki te prie s ag 
Jubi l ie j inės s tovyklos pa 
ruošimo ir bendravimo su skau 

1952-ųjų metų ankstyvą pava
sarį (kovo 23) susirinko Korp! 
VYTIS Chicagos skyrius eilinėn 
sueigon. Dar buvo neatšalę Eu
ropos vargų prisiminimai, dar 
daug brolių ir sesių akademikų 
skautų studijavo Vokietijos 
universitetuose. Kiti, atvykę į 
JAV pradėjo studijas, bet visų 
finansinė padėtis buvo sunki. 
Akys ir rankos buvo nukreiptos 
j vyresniųjų gretas, organiza
cijas. Prieš tai visi šie klausimai 
buvo giliai išdiskutuoti Algirdo 
Stepaičio ir Alberto Vengrio 
pokalbiuose: reikia steigti 
akademikų skautų šalpos fondą. 
Šios mintys buvo išdėstytos 
sueigoje. Reikalas buvo svarbus 
ir aktualus. Be didelių diskusijų 
pr i tar ta tokį šalpos fondą 
įsteigti Chicagoje. To laiko 
Korp! VYTIS skyriui vadovavo 
senj. Juozas Ivanauskas ir val
dyba: Albertas Vengris, Eugeni
jus Slavinskas, Henrikas Bokas. 
Po to vykusioje Akademikių 
skaučių draugovės skyriaus 
sueigoje šiam sumanymui 
pritarė ir sesės, vadovaujamos 
fil. Onos Ščiukaitės. Netrukus 
buvo paskirta tuo laiku stambi 
300 dol. suma „naujagimiui". 
Darbą J£ galima pradėt. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadija priėmė statutą ir sufor
mavo Lietuvių Studentų Skau
tų Dr. Vydūno vardo fondo 
valdybą. Prof. Ignas Končius 
buvo vadijos pirmininku ir jis 
tai idėjai tiek pritarė, kad net 
nuošimtį nuo savo algos skyrė 
šiam tikslui. Prof. S. Kolupaila 
buvo pakviestas fondo valdybos 
pirmininku, pavaduotoja — Ona 
Ščiukaitė, reikalų vedėjas Vy
tautas Mikalavičuis-Mikūnas, 
iždininkas Leonas Maskaliūnas 
ir sekretorė A. Kalvaitytė-Ja-
gutienė. Taip d ouvo 

pradėtas, trūko * -. kiaušio 
dalyko — daugiau pinigų. Kad 
nereikėtų vien tik prašyti ir pra
šyti, buvo nutarta leisti ir pla
tinti kalėdinius sveikinimo at
virukus. Pirmieji atv.rukai 
davė 331.11 dol. gryno pelno. 
Jau buvo galima skirti paskolas 
ir jos iš karto buvo paskirtos 1 
JAV ir 4 Vokietijoje studijuo
jantiems. Darbas buvo pradėtas. 

Keitėsi valdybos, plaukė nauji 
prašymai paskoloms, vėliau ir 
lituanistinių stipendijų pra
šymai į Fordhamo universiteto 
lituanistinius kursus. Prašymai 
atėjo, ne tik iš JAV, Vokietijos; 
jie buvo gauti ir iš Airijos, 
Argentinos. Australijos, Angli
jos, Havajų, Kanados, Meksikos, 
Turkijos, Šveicarijos. Vi.̂  jie, 
pagal galimybes, buvo tenkina
mi ir čekiai išrašomi. Tuo laiku 

tais.-ėmis tėvynėje savo pa 
r o r į m j u s . rr»'***' : - : * < jomis. 

r.a. fil. Sigitas Miknaitis 
LSS darybos pirmininkas 

buvo labai sunku padėti studen
tams Lietuvoje. Tačiau buvo 
rasti keliai ir ten padėti trims 
studentams baigti studijas. Per 
visą laikotarpį buvo išmokėtos 
paskolos: 167 studentams pa
skolos ir 47 studentams litu
anistinės stipendijos. Daugelis 
jau baigę mokslus ir stipriai 
įsitvirtinę savo profesijose. 
Lituanistinėmis stipendijomis 
pasinaudoję jaunuoliai dabar 
jau gražiai darbuojasi lietu
viškoje veikloje. Paskolų 
gavėjai, baigę studijas, jas 
atmokėjo fondo valdybai, tik 
vienu atveju teko eiti prievartos 
keliu atgauti išmokėtą paskolą. 

Jaunimo organizacijos buvo 
remiamos irgi paskolomis. Buvo 
laikomasi nuomonės, kad orga
nizacija privalo pati išsilaikyti, 
galima jai tik padėti. Po to ji 
privalo užsidirbti ir paskolą 
grąžinti. Dirbtinas palaikymas 
nėra tikslingas. Ypatingais at
vejais buvo daromos išimtys, 
tačiau jos buvo retos. 

Šiais keliais pavyzdžiais 
norime parodyti t a i , kad 
Vydūno fondas skiriasi iš kitų 
fondų. Pinigai veltui nedali
nami, jais galima tik pasinau
doti ir vėliau grąžinti, kad tokiu 
būdu jais galėtų pasinaudoti ir 
kiti paskolų formoje. Už pasko
las nuošimtis nepriskaitomas. 

Knygų ir kitų leidinių spaus
dinimas ir platinimas buvo atsi
tiktinė fondo darbų dalis. 
Reikėjo išleisti knygas, kurių 
kitos leidyklos nenorėjo ar nega
lėjo leisti. Buvo leidžiama lie
tuvių, anglų ir vokiečių kalbo
mis. Fondas išleido ir dr. J. 
Šaulio rūpesčiu sukurtą Lietu
vos žemėlapį, kuris puošia mūsų 
butus ir ypatingo susidomėjimo 
sulaukė Lietuvoje. Kasmet fon
das išleido kalėdinius atviru
kus, pasižyminčius originalu
mu. Viso buvo atspausdinta ar
ti 927,000 atvirukų, kurie ir 
buvo pagrindinis fondo pajamų 
šaltinis. 

1973 metais, Anatolijaus Mi-
lūno pasiūlymu, buvo įsteigta 
Vydūno Fondo metinė premija. 
Tai buvo paskatinimo ar pripa
žinimo ženklas pasižymėjusiems 
lietuvių visuomenės, mokslo ar 
meno darbuotojams. Iki šiol 
tokių premijų yra paskirta 
penkiolika, daugelis laureatų 
jau yra subrendę ir pasižymėję 
lietuvių visuomenės darbuoto
jai. Paskutinė 5000 dol. premi
ja ir pažymėjimo plakėte paskir
ta Lietuvos AT pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui. Ji ar
timu laiku jam bus įteikta Vil
niuje. Kiti metinės premijos 
laureatai: rašytojas Algis 
Rukšėnas, muzikas Arvydas 
Vasaitis (2 kartus), Daiva 
Kezienė, muzikas Faustas 
Strolia, dr. Tomas Remeikis, 
kun. Antanas Sauaitis, Nijolė 
Pupienė, Rimantas Dirvonis, 
Mindaugas Pleškys, dr. Rober-

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Vydūno fondo keturiasdešimties 
metų veiklos sukaktis bus iš
kilmingai paminėta šį sekma
dienį, kovo 29 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose Chicagoje. 

Minėjimas bus trijų dalių — I 
— iškilmingoji, arba akademija. 
II — vakarienė ir m — meninė 
programa, atliekama talentingų 
pianistų Roko ir Sonatos Zubo
vų bei .Antro kaimo" aktorių — 
A. Vitaitės, T. Bublio, E. 
Tuskenio, J. Variakojo ir K. Žu
kausko. Šventės programą ves 
Vydūno jaunimo fondo valdybos 
vicepirmininkė Jūratė Varia
kojienė. Tikimasi gausaus 
dalyvių būrio. Laukiama 
nemažai svečių ir iš kitur. 

Kviečiami visi, o ypač VJ fon

do darbuotojai, rėmėjai ir buvę 
stipendininkai, bei fondo pasko
lomis naudojęsi asmenys. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti fil. Halinai Plaušinai-
tienei, tel. 312-523-9162. Minė
jimas prasidės punktualiai 3 
val.p.p. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)787-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 
irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

tas Vitas , dailininkė Ada 
Sutkuvienė, profesorius Algis 
Avižienis, Edvardas Tuskenis. 
Ar paseks jaunesnieji šių keliais 
ir darbais? 

Vydūno fondas per metus iš
moka arti 35,000 įvairioms iš
mokoms, o iš kalėdinių 
atvirukų vajaus surenka arti 
10,000 dol. Reiškia, išmoka 
žymiai daugiau, negu surenka. 
Šiuo atveju Vydūno fondas 
neturi lygių lietuvių fondų 
istorijoje. Paslaptis labai 
paprasta: grįžta išduotos pa
skolos, kurios ir vėl teikiamos 
kitiems, jų reikalingiems. Taip, 
kad Vydūno fondo pinigai ap
sisuka kelis kartus. Fondo dalis 
pinigų grįžta atgal, tuo fondo 
darbuotojai gali pasigirti ir 
pasidžiaugti, nes pavienių 
stambesnių aukotojų fondas ne
daug tur i . Pats didžiausias 
rėmėjas buvo Berlyne gyvenęs 
Mykolas Žilinskas. Kitas stam
bus aukotojas buvo generalinio 
štabo pulk. lt. Viktoras Sutkus, 
paaukojęs dešimtį tūkstančių 
dolerių. Kiti yra skyrę mažesnes 
sumas. 

Keturiasdešimt metų sukaktį 
švenčiant, kyla klausimas, ar 
dar reikalingas Vydūno fondas? 
Prašymai nenustoja plaukę iš 
tų, kur ie turi finansinių 
sunkumų. Bėdos spaudžia, jas 
sutvarkyti reikia nedelsiant. 
Kitaip sustos studijos. Prašy
tojai žino, kad prašymai Vydūno 
fonde bus išklausyti laike 
mėnesio. Kiti fondai prašymus 
sprendžia kartą metuose ir 
tenka ieškoti greitos pagalbos. 
Kitur Vydūno fondas tokiems 
padės galimai greičiau. Vieno 
Vydūno fondo vadovybė pasi
genda, tai norinčių studijuoti 
lituanistiką. Tikimės, kad tai 
pasitaisys ir išeivija lituanistų 
nepritruks. Tai būtų pats ge
riausias skautiškas darbelis 
išeivijai — užtikrinti lietuvybės 
išlaikymą. Fondo vadovybė 
suteks ir išmokės kitą pusę 
milijono lietuvybės naudai. Fon
das pasiryžęs savo darbą tęsti. 

Jūratė Variakojienė 

Kab. (1-312) 738-4477; 
(708)246-0007; arba (704)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA fR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUIUMNG 

Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p-7 v.v.. antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p , penktd. 

ir sestd 9 v.r.-12 v.p.p. 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
|(1-312)778 8888 arba (1-312) 488-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Rar. (1-312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd 8t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. (1-812) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8287 

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

7722 S. Kedzle Ava. , 
Chicago, M. 80882 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Buiidmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNASJ 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 888-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penkt. 12-3v.p.p.. ketv 2-7 v vJ 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8181 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Ttl . (1-312)825-2870 

1185 Dunda* Ava. , Elgln, III. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robarts Rd., Hickory Hl l ls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai. (708) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto k buto: (708)652-41 $9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec. Sėst. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 st St. 

Tel. (1-312) 737-5148 
Vai. pagal susitarimą. 

M M VMon Conter, 7152 W. 1271h 8 t | 
Palos Hgts, III Ketv. vai 3-6 v.v 

Tat. (708) 448-1777 

DR 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
188 N. f e N g a n Ava., Sulte 324 Ir 
8838 S. Putaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava., Juatlce. IL 

Tol. (1-312) 888-2880 (veikia 24 vai f 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv'. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. MctaSgott Ir Dr. Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., 
700-348-8100 

10 W. Uartb 
700-388-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tef 708-8874383 

Vai 

LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2888 W. 63rd Street 

antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v. p.p. 
šešt pagal susitarimą 

81 (1-312) 778-2880. 
Raz. (788) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8165 8. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T«L (1-312) 505-7755 

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ LIGOS 
Oood Semarttan Medical Conter-

NapervfHe Campua 
1020 8. Ogdan Ava . , Sulte 310, 

NaporvMe IL 80883 
Tel. 1 •708-827-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 588-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTC • S IR CHIRURGAS 

8748 Weet 83rd Str—t 
Vai pirm., antr. ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

I » 



Teisė ir atsakomybe — 

AR JI VIENODA 
VISIEMS? 

LIETUVIŲ FONDUI 
TRISDEŠIMT METŲ 
Istorija, palikimai, milijonas Lietuvai 

KAZYS AMBROZAITIS 

Kiekviena savaitė atneša vi
sokių naujienų. Dabar susiži
nojimo priemones užplūdo 
žinios, kad Kongreso nariams 
daug kas leidžiama, ko negali 
sau leisti eilinis pilietis. Ką gi 
jie padarė? Čia jau iškyla pinigų 
reikalas, o palietus pinigus 
sukyla visas kraštas. Įdomu, 
kaip šiuo klausimu pasisakytų 
mūsiškiai, jei jiems būtų pas
tatytas šis klausimas: ar galima 
pasitikėti sprendimais ir bal
savimais kongresmanų, kurie 
rašo penkių ska:č'<i čekius, jau 
turėdami banko daugiau kaip 
dešimties tūkstančių neapmo
kėtą sąskaita? Atrodo, jau se
niai yra grįžę karalių laikai, 
prieš kuriuos kadaise buvo ko
vota ir paaukota tiek gvvvbių. 

Kitu laiku, esant pii'kiai 
krašto ekonominei padėčiai, gal 
ir nebūtų iškilę tiek piktu V>alsu. 
reikalaujančių laisvai paskelbti 
tų kongresmanų pavardes, — o 
jų yra šimtai. Tačiau blogėjant 
visų eiliniu piliečiu piniginiams 
reikalams, krašte kyla nepasi
tenkinimo audra, žadanti išmes
t i iš valdžios tarpo tokius neat
sakingus asmenis Jei aš ir jūs 
iš banko ištrauksite bent keliais 
doleriais daugiau, negu turėjote 
sus i taupę , mes mokėsime 
baudas ir mūsų sąskaitos tęs
tinumas bus svarstomas banko 
vyriausybėje, kaip ir turėtų 
būti. Ką dabar sako užklausti 
eiliniai piliečiai, tai ne tik tai, 
kad mes visi šiame krašte 
turime lygias teises, bet kad 
atsakomybės jausmo neturįs 
asmuo neturi teisės svarstyti 
mus liečiančius įstatymus ir jis 
turi būti pašalintas iš tokio 
svarbaus ir gerbiamo kongres-
mano posto. Kas dar vis galima 
karal ienei Elzbietai, nebe
galima čia. 

Nors labai galimas dalykas, 
kad sužinojus pavardes jų tarpe 
bus daug demokratų, kurių dau
guma yra JAV Kongrese. Bet šių 
ar tėjančių r inkimų metu 
demokratų partijos balsuotojai 
tikrai yra pasiryžę išknisti tokių 
atstovų pavardes ir jais atsikra
tyti, nes svarbiau yra pats pre
zidento kėdės atgavimas savo 
partijos kandidatui. Įdomu bus 
s tebė t i , ka ip vystysis šis 
reikalas. 

* * * 

Kitas klausimas, irgi taip 
rūpimas sportininko Busho šir
džiai, yra laisvo ginklų įsigijimo 
reikalavimų pakeitimas. Juk 
tai dar nuo kaubojų laikų labai 
branginama teisė. Nežiūrint į 
tai, kad gyventoju sudėtis, jų 
protavimo lygis ir papročiai yra 
smarkiai pasikeitę, dabartinė 
valdžia vis išraito uodegą ir 
nuduoda nematanti miestuose 
vis besiplečiančio nusikaltimų 
skaičiaus, kur yra būtinai įjung
tas ir ginklas. Yra didesnis 
susirūpinimas nubausti ginklu 
užsimojusį policininką, negu 
sulaikytą nusikaltėlį. Jau be
veik nėra televizijos programų 
nekeliant tokių reikalavimų. 
Kažkur, kažkaip išeinama irgi 
į laukelius tebeginant pionierių 

teises, o tuo tarpu dabartinis 
gyventojas nėra saugus nei savo 
namuose, nei gatvėje, netgi 
dienos metu. Tokia visiškai ne
ribota teisė įsigyti ir nešiotis 
ginklą vėl šiuo metu iškyla 
spaudoje ir televizijoje, tačiau ir 
čia vis dar kalbama per abi bur
nos puses. 

Pats valstybių prezidentas, 
būdamas didelis šaudymo spor
to mėgėjas, stoja piestu prieš 
tuos, kurie norėtų uždrausti ar 
bent pasunkinti laisvą ginklų 
prekybą. Nesvarbu motinos aša
ros, kurios sūnų draugas gal ne
tyčia nušovė, nusikabinęs 
kambario sienoje kabantį 
pakrautą revolverį, kaip ne
seniai yra įvykę. Jei jis ten ky
bojo vietoj paveikslo, tai kodėl 
j i s turėjo būti užtaisytas, 
šeimoje esant nepilnamečių 
vaikų? Kam turėtų būti priski
r iama atsakomybė? Visai 
suprantama, kad šiais laikais 
jau ir ne tik miesto žemosios 
klasės gyventojų rajonuose 
reikia būti pasiruošusiam gali
mam užpuolimui, bet teisė 
pirkti ir viešai laikyti namuose 
ginklą, prieinamą paaugliams, 
kurie gi ir televizijoje maitinami 
tokiomis „pramoginėmis pro
gramomis", turėtų irgi būti 
surišta su atsakomybės klau
simu. Kasdieną girdime apie 
nesulaikomai augantį nusikal
timų skaičių, bet kai Kongresas 
pasiūlė ginklų kontrolės 
klausimą, jį tuojau vetavo pre
zidentas Bushas. Taip pat vis 
kalbama ir kalbama apie kalėji
muose esančių „rehabilita-
vimą", ten jiems parūpinant 
naujų profesijų mokslus, bet 
drauge jiems pasunkinant taip 
populiarų bausmės laiko su
trumpinimą — bet rezultatai kol 
kas lieka tie patys. Ginklo 
turėjimas vis laikomas politiniu 
klausimu, — koks gi tu būsi 
vyras, jei tau bus negalima įsi
gyti šautuvo? Sakoma, kad čia 
politika tebežaidžia didelę rolę, 
nes juk šie yra rinkiminiai me
tai. 

Kalbant apie rinkimus, spau
doje pasirodė straipsniai apie 
Busho konkurento Buchanan 
vizitą Chicagoje, kur jis galvo
jo praleisti tik trumpą laiką. Jį 
tačiau nustebino ir sujaudino di
džiulė pabaltiečių minia, apie 
kurių nuotaikas, atrodo, jis 
mažai žinojo. Aišku, čia kalti ir 
jo patarėjai, bet buvęs toks iš
garsėjęs žurnalistas juk turėjo 
žinoti apie mūsų kovas ir viltis 
bei apie Busho abejingumą ir 
stovėjimą užkariautojo, o ne už
kariautųjų pusėje. 

Laikraštis pastebi, kad ypač 
lietuviai pakėlė kandidato 
Buchanan nuotaiką ir jis net 
pakeitė savo dienotvarkę, kad 
geriau susipažintų su mūsų sie
kiais. Vis vien šios kelios laik
raščio pastabos šį tą pasako apie 
vadų susidarytą pasaulio vaizdą 
ir mentalitetą. Vargas, kai 
rinkimuose tenka rinktis iš 
vidutiniokų, o šiuo gyve
namuoju momentu žmonės jau 
neramiai dairosi šviesesnės 
galvos vadovų. 

RKV 

MAISTAS IR 
PSICHOLOr.i J \ 

Žmonės, kurie jaučia, kad ju 
gyvenimo gerovė yra jų valioje, 
yra linkę valgyti sveiką, daug 
sėlenų, mažai riebalu, druskos 
ir cukraus •'irin»j maistą 
Žmonės, kuriems atrodo, kad ju 
gerovė yra likin^o valdoma, 
buvo linkę ignoruoti patarimus 
apie sveiką maistą. Ta parodė 
Adelaidės universiteto Aust
ralijoje pravestas 1,500 žmonių 
apklausinėjimas, kijrio tikslas 
buvo ieškoti ryšio tarp pasiren
kamo valgio ir psichologinių 

Lietuvių fondas išeivijoje tapo 
tuo pastoviu ir prityrusiu dar
bo arkliu, kuris beveik vienas 
parūpina pastovią paramą ir 
tempia Amerikos lietuvių 
kultūrinio darbo arklą tiesia ir 
gilia vaga svetimuose dirvo
nuose. Po trisdešimties intensy
vaus ir nepailstančio darbo 
metų, steigėjai, iniciatoriai ir 
dosnūs aukotojai konstatuoja, 
kad LF neginčijamai tebėra pa
grindinis lietuvių kultūrinių 
darbų rėmėjas. Jau prieš penke
tą metų, švenčiant LF dvi
dešimt penkerių metų sukaktį, 
jis buvo plačiai ir teigiamai įver
tintas, nes jau tada lietuvių 
kultūriniams reikalams buvo 
davęs du milijonus dolerių iš 
gautų palūkanų. 

Šie 1992 metai yra vėl Lietu
vių Fondo metai, nes švenčiame 
jo brandžią 30 metų sukaktį. 
Lietuvai atgavus laisvę ir nepri
klausomybę, šią linksmą žinią 
LF sutiko su entuziazmu ir pir
mieji paskyrė Lietuvai milijoną 
dolerių pradžiai iš pagrindinio 
kapitalo. Tuo svarbiu Lietuvai 
momentu joks kitas išeivijos 
fondas ar organizacija tokios žy
mios aukos nepasiūlė. Savo 
įprastu keliu dar 1991 metais 
LF lietuvių kul tūr iniams 
reikalams paskyrė 300,000 dol., 
iš tos sumos Lietuvos studen
tams dar teko daugiau kaip 
60,000 dol. Be minėto milijono 
dol. Lietuvai, šiais 1992 metais 
LF taryba ir toliau tęsia tra
diciją, Pelno skirstymo komi
sijai leidžia paskirstyti 250,000 
dol. išeivijos lietuvių kultūri
niams, reikalams ir jaunimui. 

Švenčiant 30 metų sukaktį, 
LF vėl prisistato visuomenei 
kaip plačios bazės, gerai 
administruojama ir vieninga or
ganizacija, atvira visiems geros 
valios lietuviams. Prisistato su 
savo 6548 narių armija ir šešių 
milijonų kapitalu, iš kurio pelno 
jau apie tris milijonus davė 
lietuvių kultūriniams reika
lams. Negausios ir labai plačiai 
išsibarsčiusios lietuviškos 
kilmės visuomenės mastu tai 
yra gana įspūdingi skaičiai. Tai 
moralinis atpildas daugeliui 
asmenų, atidavusių LF nesu
skaitomas darbo valandas, dau
geliui tebedirbančių ir tebe
gyvenančių fondo rūpesčiais 
nuo pat jo organizacijos pra
džios. 

Dauguma organizacijų buvo 
orientuotos į išlikimą išeivijoje 

ir į visokeriopą pagalbą paverg
tai Lietuvai. Išsikovojus nepri
klausomybę, išeivijos organiza
cijoms tenka persitvarkyti arba 
bent iš naujo apsvarstyti savo 
veiklos planus. Kai kurios net 
neranda reikalo toliau egzis
tuoti. Šie sukaktuviniai metai 
duoda progos paklausti LF, ar 
turi planų dėl ateities, kokie da
bartiniai rūpesčiai, kokie LF 
santykiai lieka su išeivijos 
visuomene ir su atsikuriančia 
Lietuva. 

Žvilgsnis į LF pradžią 

Istorines dienas pergyvenu
siems yra gana sunku pažvelgti 
atgal į istoriją per objektyvius 
akinius. Reikia tėvynainių, 
kurie objektyviau atkurtų is
torijos lapus iš užsilikusių 
duomenų. Jau buvo daug rašyta 
apie LF istoriją, išleista knyga, 
ten kiekvienas steigėjas pažiū
rėjo į istoriją iš kito taško. La
bai svarbu suprasti ir žinoti LF 
kūrimosi principus, kad galė
tume tiksliau planuoti ir disku
tuoti LF ateitį ar net artimą 
kryptį. 

Laikas nuo laiko per dešimtį 
metų dar prieš LF pradžią spau
doje pasirodė nuomonių apie 
fondų steigimą, bet nieko 
konkretaus neįvyko. Pagaliau 
1959 m. liepos 4-5 d. Detroite 
įvykęs JAV LB suvažiavimas 
įgaliojo LB centro valdybą 
sudaryti ekonominę tarybą. St. 
Barzdukas, tuometinis JAV LB 
centro valdybos pirm., pavedė 
ekon. tarybai svarstyti Geleži
nio fondo steigimą ir paruošti jo 
statutą. Tuo metu Algirdas Nas-
vytis buvo ryšininkas tarp ekon. 
tarybos ir centro valdybos. 
Svarstymai užtruko, nes nebuvo 
galima susitarti, kas tą fondą 
valdys; LB, aukotojai ar bankas. 

1960 metais jau veikė eilė 
mažesnių fondelių, vienas iš 
tokių buvo l Laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti, kurio 
valdybos posėdžiai vykdavo dr. 
Petro Kisieliaus rūsyje Cicero, 
IL. Valdyboje buvome kartu su 
dr. A. Razma, kuris ėjo iždi
ninko pareigas. Ten gyvai svars
tėme fondų galimybes, bet fan
tazijos siekė tik iki šimto tūks
tančių dolerių. Diskusijose daly
vaudavo ir eilė kitų asmenų, 
kaip Aloyzas Baronas, B. Bab-
rauskas, dr. J. Girnius, dr. V. 
Vardys, K. Dočkus ir kiti. Dr. A. 
Razma siūlė ieškoti asmenų, 
kurie sudėtų po tūkstantį ir tam 

eiti į plačią visuomenę. Su ypa-
tngu entuziazmu šią mintį rėmė 
ir skatino „Draugo" redakci
niame kolektyve dirbęs rašy
tojas Aloyzas Baronas ir nenu
rimo, kol dr. Razma paruošė 
gerai apgalvotą straipsnį tema 
„Milijono dolerių fondas liet. 
reikalams ir to fondo parla
mentas" ir kuris pasirodė 
„Drauge" 1960 m. gruodžio 8. 
Šis straipsnis susilaukė daugiau 
dėmesio ir pritarimo, negu 
anksčiau rašytieji ir tai davė 
pagrindo dr. Razmai atsisakyti 
iždininko pareigų ir imtis tūks
tantininkų organizavimo. Pir
mas sėkmingas žingsnis buvo 
eiti pas kolegas gydytojus. 
Tuometinis Gyd. s-gos pirm. dr. 
G. Balukas sudarė galimybę dr. 
Razmai susirinkime padaryti 
pranešimą fondo reikalu, kurį 
stipriai parėmėme. Adv. Algi
mantas Kėželis buvo paprašytas 
paruošti statutą. 

Tuo pačiu metu ekon. tarybos 
organizuojamas Geležinis fon
das irgi progresavo, tačiau 
niekaip negalėjo susitarti dėl 
principų. Susidarė dvi grupės: 
privačios iniciatyvos grupė, 
vadinamoji „Milijono" fondo (ar
ba tuo laiku pravardžiuojamo 
,daktarų' fondo) grupė ir di
džiausios organizacijos — LB 
„Geležinio" fondo grupė. Disku
sijos užsitęsė metus laiko, nes 
visiems buvo aišku, kad du fon
dai negalės išsilaikyti. Dr. Raz
mos grupė pasisakė už neliečia
mą pagrindinį kapitalą, tik jo 
pelnas skiriamas lietuvybės 
išlaikymui ir kultūriniams 
reikalams ir tokį fondą savisto
viai tvarko aukotojų išrinkta 
vadovybė. 

Šioje grupėje dr. Jonas Valai
tis atkakliai kurį laiką laikėsi 
nuomonės, kad milijoninis fon
das būtų savistovus ir nesidėtų 
su jokiais kitais fondais. LB eko
nominėje taryboje vyravo 
nuomonė, kad Geležinio fondo 
aukotojai ir centro valdyba 
sudarytų vadovybę ir arba patys 
valdytų, arba pavestų bankui, o 
pelnas eitų LB veiklai fi
nansuoti. Šioj grupėj Algirdas 
Nasvytis atkakliai siekė, kad 
Milijoninis fondas įsijungtų į 
Geležinį fondą, kurio pelnas 
eitų LB veiklai ir tik dalis 
pajamų centro valdybos ar 
jungtinės vadovybės būtų ski
riama bendriems kultūriniams 
reikalams. Po ilgai trukusių 
pasitarimų, LB Geležinio fondo 
iniciatoriai atsisakė savo reika
lavimų. Abi grupės 1961 m. 
kovo 19 d. susirinko Chicagoje, 
entuziastingos milijoninio fondo 
rėmėjos Alicijos Rūgytės bute ir 
priėmė keturių punktų kompro
misinį susitarimą steigti vieną 
fondą, jį pavadinant Lietuvių 
Fondu, kuris veiktų prie JAV 

LB-nės, tačiau jo kapitalą ir 
neliečiamumą saugotų aukotojų 
išrinkti patikėtiniai. Milijoninio 
fondo principai buvo priimti. 
Lietuvių Fondas pasi l ieka 
partnerystėje su LB tik dvejais 
atvejais: LF pelną skirsto ben
dra komisija, lygiomis sudary
ta iš LF ir JAV LB krašto v-bos 
atstovų ir kad LF statutą ir jo 
pakeitimus tvirtina LB. Lietu
vių Bendruomenė įsipareigojo 
aktyviai padėti verbuoti LF 
narius, artimu laiku LF nariais 
tapo net 65 LB apylinkės. Šis 
LF iniciatorių ir LB susitarimas 
buvo patvirtintas LB tarybos 
1961 m. rugsėjo 3 d., o LF ir jo 
įstatai įregistruoti Illinois vals
tijoje 1962 m. kovo 14 d. ir gavo 
pilną atleidimą nuo federalinių 
mokesčių. Lietuvių F o n d o 
gimimo datą laikau 1961 m. 
kovo 19 d. 

Visuomenės pasitikėjimas 
ir palikimas 

LF veiklos pasisekimo pa
grindu buvo ir tebėra pradi
ninkų duota plati bazė ir ati
darymas durų visiems, kurie tik 
nori prisidėti prie išeivijos lietu
vių kultūros ugdymo, lietuvybės 
išlaikymo, pagalbos lietuviš
kam jaunimui, lituanistinėms 
mokykloms. Suėjo įvairių pažiū
rų darbuotojai ir darniai dirbo. 
LF organizacija yra gana tobula 
ir pilnai demokratiška, griežtai 
prisilaikanti įstatų. Profesinis 
vadovavimas irgi padėjo įsigyti 
visuomenės pasitikėjimą. LF 
vadovybėje esantieji tvarko mil
žiniškus amerikiečių pensijos 
fondus, yra bankų patarėjai, dir
ba advokatų firmose ir t.t. LF 
pakankamai sparčiai auga. 
Augimui svarbu ne tik narių 
aukos, bet ir palikimai. Iš 
advokatų girdžiu, kad šiuo metu 
ieškantiems saugios vietos pa
likimui, LF yra labiausiai reko
menduotinas ir prasmingiau
sias, nes pi lnai vykdomi 
palikimo norai ir palikimas 
amžinai tarnaus lietuvybės 
išlaikymui ir lietuvių kultūrai. 
Kitas reikšmingas fondas yra 
Tautos fondas, tačiau, Vlikui su
stabdžius savo veiklą, šis fondas 
vėl privalės persitvarkyti. 

1991 metais LF paaugo net 
daugiau kaip 800,000 dol. Iš tos 
sumos palikimais gauta 506,822 
dol. Tai labai re ikšmingi 
skaičiai, paliudiją pasitikėjimą 
Lietuvių Fondu. Daugel is 
palikimų dar yra teisminėj ei
goje, daugelis dar sveikų ir dar
bingų asmenų savo testa
mentuose įrašę Lietuvių Fondą. 
Per trisdešimt veiklos metų, LF 
palikimais yra gavęs 2,035,440 
dol. Visa tai įvyko be didelės 
reklamos, patylomis ir be 
neįvykdomų pažadų ir pagal šio 

krašto įstatymų reikalavimus 
Tik vienas pažadas duodamas -
ta i profesionalus palikimų 
tvarkymas, jų kartu su LF 
mirusiais nariais prisiminimas 
LF suvažiavimuose ir specialio
se pamaldose. 

Testamento sudarymas yra 
žmogaus sąmoningumo ženklas 
Gyvenimas, palyginti, yra tik 
akimirka, todėl likusią gyve
nimo dalį reikia tvarkyti sąmo
ningai, pagal savo sąžinę ir įsi
tikinimus. Sąmoningam lietu
viui turėtų rūpėti, kad jo 
sunkiu darbo prakaitu uždirb
tas turtas neatitektų jo nepagei
daujamiems. Yra įvairių lietu
viškų institucijų, religinių ir 
bendrų, tarnaujančių tauti
niams reikalams, lietuvybės 
išlaikymui, kurių vardus laiku 
gal ima įrašyti tes tamente. 
Palikimo įrašas testamente 
įgalina testamento autorių ir že
miškai kelionei pasibaigus ir 
toliau dalyvauti savo tautos dar
buose, padedant ateinančioms 
kartoms išlaikyti lietuvybę. Tai 
reiškia statymą sau reikšmingo 
paminklo. Todėl ir LF laukia jo 
vardo įrašymo testamentuose, 
tam smulkesnės informacijos 
teikiamos LF būstinėje. 

Milijonas Lietuvai 
Šiuo metu vyksta gyvos disku

sijos, kiek LF davė ir kiek dar 
duos Lietuvai. Neturėjome pro
blemos Lietuvos studentams, 
projektams, profesionalų pasi
tobulinimui skirti paramos iš 
gaunamo pelno. Tačiau atsiku
riančiai Lietuvai reikia mili
jonų, ypač atsistatant ant griu
vėsių. Milijoną skirti reikia 
iš pagrindinio kapitalo, bet įsta
tai to neleidžia, nebent likvi
davimosi atveju. LF nė negalvo
ja apie jokias likvidacijas. Ka
dangi ir Lietuvai Fonde išsiko-
vojimas Lietuvai laisvės sukėlė 
didelį entuziazmą, LF taryba 
1991 metų liepos 27 dieną 
Chicagoje sušaukė visuotinį na
rių suvažiavimą, kur buvo 
pakeistas statutas ir nutarta 
pradžiai duoti Lietuvai vienkar
tinę dovaną milijono dolerių 
sumoje iš pagrindinio kapitalo. 
Tą nutarimą patvirtino ir LB 
taryba. Tuo problemos nepasi
baigė, bet tik prasidėjo. Iškilo 
klausimai: kaip tą milijono čekį 
Lietuvai įteikti, kam įteikti, ar 
svarbu, ką Lietuva su tuo mili
jonu darys, koks bus tolimesnis 
LF l ikimas, kas įvyks su 
lietuvybės išlaikymu Ameriko
je ir t.t. 

Šioms problemoms atskirti 
nuo LF kitų einamųjų reikalų, 
buvo išrinkta Patikėtinių tary
ba milijono perdavimui 
Lietuvai. Patikėtiniai buvo iš-

(Nukelta į 4 psl) 

ypatybių. Tad anketoje buvo ne 
tik klausimai apie maisto pomė-
gius, bet ir s tandart inė 
psichologinė anketa Eysenck 
Personality Tęst. Buvo rasta, 
kad aštraus galvojimo, 
agresyvios, savistovės moterys 
buvo labiau linkusios į 
šokoladus, saldumynus ir 
mažiau valgė druskos, proteinų. 
Vyrai, turintys daug neuro-
tiškumo žymių, yra mažiau 
linkę valgyti sėlenas turintį 
maistą, o verčiau mėgsta kiau
šinių užkepus (ąuiche) ar riebią 
avieną. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Buvo labai, labai gražus gegužės pabaisos sekma
dienis. Anksti rytą, kai visi rimti žmonės užsiimdinė-
jo kiaulių šėrimu, pieno košimu, pusryčių virimu, 
drabužių susiruošimu kelionei į Seirijus, aš nulindau 
pas Tumasonio Vytautą. Kelias trumpas, ga! du šimtai 
metrų iki jų vartų. Pabuvau kiek, abu pasikarstėme 
ant seno gluosnio, pažaidėme ir leidausi namo. Gi štai 
— vidury kiemo, arti molinio Tumasonių tvarto, sto
vėjo komunistas Karosas, gražiais batais ir gražiais 
marškiniais, be kepurės. Tada visus komunistus pažin
davo iš šio ženklo, — jei vienplaukis, ypač miestely, tai 
jau tikras komunistas. 

— Kur bėgi? — užkalbino mane ši komunistinė pa
baisa, atvažiavusi pas Tumasonius į svečiu? — Namo? 

— Namo. 
— Neskubėk, dar gali pabūti. 
— Tėvelis liepė. 
— Tėvelis liepė... Ar taip griežtai reikia tėvų 

klausyti? 
Kad šokau namo, kad išsileidau! Matai, kokie yra 

komunistai, matai, kokie jie bedieviai! Abejoja, ar 
reikia tėvų klausyti... Teisingai visi kalba, kad jie yra 
blogi, labai teisingai žmonės kalba... 

Dabar suprantu — Tumasonių svečias norėjo su 
manim pajuokauti, tačiau blogi žmonių atsiliepimai 
apie komunistus mane įbaugino. 

Vlado Karoso, kilusio iš Remeikių kaimo, 
Miroslavo valsčiaus, mano krikšto mamos brolio, žy

maus revoliucionieriaus, daugiau nemačiau. Nebuvo 
ir kada matyti, nes už trijų mėnesių mano tėvai išsikėlė 
į naujakurių kaimą, į Juozapavičius. Ten žemės refor
ma jiems davė 2 ha žemės! Bet kai buvau jau antroje 
Alytaus gimnazijos klasėje ir su Tumasonio Vytautu, 
dar tik pirmąją lankančiu, gyvenome pas tą pamaldžią 
Karosaitę, jo tetą, vieną vakarą geras draugas Vytau
tas Tumasonis man tylomis pasakė: 

— Mirė Karosas, tas mano komunistas dėdė. 
Nežinau, kuo Vladas Karosas save laikė — 

bolševiku, menševiku, trockininku, eseru. Tačiau jis 
buvo kažkoks revoliucionierius, o žmonės jį vadino 
komunistu. 

* * * 

Tolimesnė mano vaikystė su komunistais nesusilie-
tė. Juozapavičius, naujakurių kaimą į kurį nusikėlėme 
1926 rugpjūty, sudarė beveik vieni savanoriai. Jei ten 
būtų pasimaišęs koks nors įtartinas, į komunistą 
panašus tipas, jį tuojau būtų iš kaimo šunimis išpju-
dę. Patriotiškas kaimas. Ir jaunatviškas ir neturtingas, 
ir labai, labai gražios aplinkos kaimas. 

Pradžios mokyklos antrą, trečią ir ketvirtą skyrius 
turėjau lankyti savo gimtuose Noragėliuose. Keturis 
kilometrus nubėgti ir tiek pat parbėgti buvo vienas 
juokas, jei ne tuščias plotas pakely — be sodybos, be 
žmogaus, be gyvulio. O tokiame dideliame plote galėjo 
klaidžioti įvairūs niekadėjai, nepamirštant numirėlių 
ir piktų dvasių. Tas plotas — tai Juozapavičių dvaro 
(buvusio Raskaučiznos) laukai, kiek to dvaro dar buvo 
likę po žemės reformos. Praskrisdavau šiuos laukus, 
o tada jau prasidėdavo sodybos ir vaikai iš jų, taip pat 
į Noragėlius traukią. 

Baigiau mokyklą ir štai mane užkalbino Tuma
sonio Vinčkė. Šitas Vinčkė, kiek žinau, neturėjo nieko 
bendra su Tumasoniais, kurių namuose šeimininkavo 
mano krikšto mama. Vinčkė Tumasonis buvo iš kitos 
sodybos. Jo tėvas, Šimas Tumasonis, taip pat stambo
kas ūkininkas, buvo nelaimingas — taip kalbėjo 
žmonės. Nelaimingas dėl savo vaikų, kurių turėjo 
mažiausiai penkis, nes tiek aš pats prisimenu. 

Vyriausias buvo Vinčkė, beveik mano tėvelio 
amžiaus. Jį sekė Kostas. Po Kosto buvo dar vienas 
sūnus, kurio vardo neprisimenu. Tada ėjo dvi ar trys 
dukterys, visos už brolius jaunesnės, dar negalėjusios 
daug pasireikšti, gal šešiolikos, gal kiek. 

Didokas Šimo Tumasonio ūkis buvo prie vieškelio, 
per Noragėlius bėgančio iš pietų į šiaurę link Seiliūnų 
kaimo, atsiremiančio į Seirijų-Alytaus plentą. Tai an
troji sodyba Seiliūnų pusėn nuo Mataušio Tumasonio 
sodybos, tik kitoje vieškelio pusėje. Iš kur šie du negi-
miningi (pagal mano galvą) Tumasonių namai atsi
rado? Jie neatsirado. Jie buvo ir bu v > toje pačioje vieto
je, kiek tik galėjo žmonės prisiminti. Jiem atsirasti ne
reikėjo. 

Šimą Tumasonį ir jo žmoną, jau prie šeštos 
dešimties traukiančius, visi žinojo kaip kruopščius dar 
bininkus ir pamaldžius žmones, o vaikai, ypač sūnūs, 
buvo tikri velniai — taip vertino kaimynai. Kai abu 
tėvai sekmadieniais išvažiuodavo į bažnyčią, sūnūs, 
visi trys be kepurių, į Seirijus traukdavo pėsti bent 
valanda vėliau, kad pataikytų jau po mišių. Kai tėvas 
su motina, dukteris išsivedę, plūsdavo laukuose ir kęs-
davo vasaros karščius, trys sūnūs gulinėdavo sodelio 
šešėliuose. Mat vengė dalyvauti kapitalistinėje akci 
joje. Jų tėvai, ūkio savininkai, buvo kapitalistai. 

(Bus daugiau) 

i 
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Vasario 16-ją Bostone minint. Iš k. — kun. A. Kontautas, savanoris-kūrėjas St. Griežė-Jurgele-
vičius, savanorio kūrėjo J. Liutkonio žmona, B. Sakėnienė. 

BOSTONO ŽINIOS 
B O S T O N O ATSTOVAI LB 

K R A Š T O VALDYBOS 
P O S Ė D Y J E 

I l -ame naujos LB kraš to 
valdybos posėdyje, kovo 7-8 d. 
Phi ladelphi jo je , iš Bostono 
apylinkės dalyvavo LJS sekr. ir 
PLJS vicepirm. Rūta Kalvaitytė 
ir Gintaras Čepas, LB KV vice
pirm. organizaciniams reika
lams. Tokie posėdžiai vyksta 
kas 3-4 savaites; juose svarstomi 
einamieji reikalai bei iškylantys 
svarbūs klausimai. R. Kalvai
tytė padarė pranešimą apie 
JAV jaunimo delegaciją VII-
ame PLJK, kongreso nutarimus 
ir ateities planus. G. Čepas 
ruošia JAV apygardų pirminin
kų suvažiavimą, kuris numa
tomas kovo gale — balandžio 
pradžioje Philadelphijoje. 

„ L A I S V Ė S V A R P O " 
SUKAKTYIS 

Kovo 7 d. „Laisvės Varpo radi
jo programa, kurios ilgametis 
vedėjas yra Petras Viščinis, 
šventė savo 39-ąjį gimtadienį. 
P a s t a r a i s i a i s m e t a i s t a i 
v ieninte lė l ie tuviška radijo 
laida, perduodama iš Brocktono, 
Bostono ir apylinkės lietuviams. 
Kovo 8 d. sekmadienio laidoje, 
buvęs . .Amer ikos B a l s o " 
lietuvių programų vedėjas ir 
šiuo metu Cape Codo LB apy
linkės pirm. Alfonsas Petrutis 
dalykiškai apibūdino „Laisvės 
Varpo" plačią veiklą. Šalia nuo
širdžiu sveikinimo žodžių. A. 
Petrut is pabrėžė „Laisvės Var
po" reikšmę Bostono lietuvių 
kultūriniame gyvenime. „Lais
vas Varpas", dėka nepailstančio 
programų vedėjo P. Viščinio, 
nuėjo turiningą ir našų kelią. 
Pernai P. Viščinis už ..Laisvės 
Varpo" radijo programas buvo 
pagerbtas LB kultūros premija. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kovo 8 d. tradicinės Kaziuko 
mugės eiga sudrumstė skaudi 
visai Bostono skautijai žinia — 
ta patį ryta mirė vienas akty
viausių vietos skautų vadovų, 
..Žalgirio" tunto tunt ininkas 
skautininkas Vytautas Jurgėla. 

Prieš muges atidarymą visuo-
tina skautų ir skaučių sueiga, 
d a l y v a u j a n t LS Seseri jos 
Vyriausiai skautininkei v.s. 
Birutei Banaitienei, jos pava
duotojai, v.s. Laimai Kiliulienei 

..Baltijos" tunto tuntininkei 
ps Jūrate i Aukštikalnienei. 
pagerbta* brolio V. Jurgėlos at
minimas, uždegta žvakė, iš
reikšta užuojauta velionio šei-
r-iai 

Skautų gretos po įžodžio pasi 
pildė naujomis paukštytėmis. 
Kristina Lingertaityte, Nomeda 
(iirniūte ir Vida Žiaugraite. 
vilkiukais 1 omas Subatis ir 
i a imisdeSa Pereira Po rimties 
• mis ikaupimo v a l a n d ė l ė s 

pamažu įsisiūbavo įprastinė 
mugės nuotaika. Veikė įvairūs 
laimėjimai, žaidimai, laimės 
ratas, vyko gyva skautiškų ir 
tautinių rankdarbių prekyba. 
Vyr. skaučių „Židinys" paruošė 
gražių suvenyrų, velykinių 
verbų, pateikė didelį pasirin
kimą šventinių tortų bei kitų 
skanėstų. Lankytojai turėjo pro
gos įsigyti skautiškų gėrybių, 
išmėginti savo laimę laimikių 
traukimuose, pasivaišinti lietu
viškais pietumis. 

3 vai. p.p. prasidėjo vaidi
nimas „Vyturėlio giesmė",, kurį 
paruošė sesė Stefa ir Lina Suba-
tienės. Jos kasmet ruošdavo 
Kaziuko mugei vaidinimą, o 
šįmet žiūrovams buvo pateikta 
s. Stefos p a r a š y t a s t r i jų 
veiksmų vaizdelis, s. Linos 
surežisuotas i r p r i t a iky t a s 
Lietuvių Piliečių klubo scenai. 
Tai alegorinis pasakojimas apie 
Lietuvos miško gyventojus ir 
paukščius, kuriuos pavergė 
p ik t a s R a g a n i u s (Gin ta s 
Adomkaitis), uždaręs šalies 
valdovę Laisvę į ledo bokštą. 
Linksmasis Vyturėlis (Mantas 
Linger ta i t i s ) , k u r i a m teko 
pagrindinis vaidmuo sugrąži
nant Laisvę, pasitelkė kitus 
paukščius ir net vėžlius Ninja, 
išvaduojant Lietuvos mišką ir 
visą šalį nuo piktu, atėjūnų. 
Išradingus kostiumus paruošė 
vaidintojų tėveliai, dekoracijas 
— „Senųjų lapinų" skautų vy
čių būrelis, b. Vyt. Dilba, šviesų 
ir garso efektus — Adomkaičių 
šeima. Žiūrovai ilgai plojo 
veikėjams ir visiems, įdėjusiems 
savo darbą ir ta lentą ruošiant 
įdomų vaidinimą. Mugė, prasi
dėjusi 11:30 vai. ryto tęsėsi 
beveik iki 5 vai. p.p. 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
ATKŪRIMO M I N Ė J I M A S 

CAMBRIDGE 

Kovo 10 d. 3 vai. p.p. Cam-
bridge viešojoje bibliotekoje vy
ko renginys, skir tas Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
— Vasario 16 ir jos atstatymo, 
kovo 11 datoms paminėti. Šių 
datų reikšmę trumpai apžvelgė 
Elena Vasyliūnienė, kuri jau 
daug metų yra šių renginių 
o rgan iza to rė ir įkvėpėja . 
Meninę programa atliko Daiva 
Mongirdaitė (sopranas), akom
panuojant pianistei Lorraine De 
Gregorio. Ši ryški lietuvių 
operos solistė atl iko kelias 
operų arijas bei lietuvių liaudies 
da inas . Renginio da lyvia i , 
atsilankę Cambridge biblioteko
je tą popietę galėjo geriau susi
pažinti su Lietuvos valstybin
gumo švente ir išeivių muzikine 
kultūra. 

College ir Harvard Medical 
School, y r a Citologijos (ląstelių 
tyrimo) laboratorijos vedėjas 
Br igham & Women's Hospital. 
Savo ty r imų rezul ta tus dr. S. 
Cibas skelbia mokslo žurnaluo
se bei konferencijose. 1991 m. 
rudenį Floridos Cytology Socie-
ty suvaž iav ime , Miami , j is 
ska i tė dvi paskai tas (Advances 
in Cytology in Cerebrospinal 
fluid). Ta rp tau t in iame vėžio 
ligų specialistų suvažiavime 
P a r y ž i u j e , Prancūzi joje , j i s 
p r i s ta tė savo tyr imų duomenis 
apie specifinės plaučių vėžio 
ligos (mesothelioma) plitimą, 
kur ią sukel ia asbesto dulkės. 
Metų gale Amerikos citologų 
s u v a ž i a v i m e Los A n g e l e s , 
pa te ikė savo rezul ta tus , kaip 
pager in t i diagnozę, nus t a t an t 
gimdos kaklelio vėžį (cervix 
cancer). 

A N D R I U S A M B R A Z I E J U S 
- K N Y G O S A U T O R I U S 

Š. m. knygynų lentynose pasi
rodė nauja knyga, pa rašy ta 
Andr iaus Ambraziejaus, pava
d in ta „No nonsense manage-
ment" . J i yra nedidelio formato, 
minkš ta i s viršeliais, jos tur inys 
tu rė tų sudominti managemen-
to dėstytojus Lietuvoje. Knygą 
išleido Longmeadow Press . A. 
Ambraz ie jus , i l game t i s Ed. 
Morrow knygų leidyklos (New 
York) „managing" redaktorius, 
užaugo Bostone, čia baigė Latin 
High School ir Brandeis univer
sitetą. 

L B S U S I R I N K I M A S 

LB Bostono apylinkės visuo
t in is nar ių susi r inkimas vyks 
kovo 22 d., sekmadienį, 12 vai. 
Sv. Pe t ro parapijos salėje, So. 
Bostone. Šv. Mišios bus aukoja
m o s už m i r u s i u s B o s t o n o 
apylinkės narius. Kavutę ruošia 
apyl inkės valdyba. 

(.Atkelta iš 3 psl.) 
r inkt i iš LF tarybe- narių tar
po, pirmininku išrinktas dr. A. 
Razma. Rinkimuos* dalyvavo ir 
LB. Įdomu, kad LB savo kandi
datų į Pat ikėt inių tarybą nepa
siūlė, gal todėl, kac tuometinis 
JAV LB krašto va i /bos pirmi
ninkas irgi buvo ka iidatu ir iš
r i n k t a s p i r m i n i o u. D a b a r 
šaukštai jau po :ietų, nors 
manau, kad LB yra patenkinta 
ne turėdama LF pr blemų. 

LF apie milijono paskyrimą ir 
Pat ikėt inių tarybos išrinkimą 
pranešė faksu AT pirm. V. 
Landsbergiui. Buv o ilga tyla. 
Rudenį Chicagoje lankėsi Švie
t imo ir kul tūros mnis ter io pa
vaduotojas Kornelijus Platelis, 
keletas LF tarybos narių su juo 
susitikome ir paaiškinome apie 
mūsų nusivylimą, nes ne
gauname atsakymo į laišką. 
Ministerio pavad. kultūriniams 
reikalams K. Platelis prisipa
žino, kad apie tokį laišką negir
dėjo. Papildomai paaiškinome, 
kad LF, skirdamas Lietuvai 
milijoną, yra suvaržytas DUS 
reikalavimų ir kad pinigai turė
tų būti skiriami kultūriniams ir 
švietimo reikalams, bet ne poli
t iniams, ne kadiliakams ir ne 
pirmos klasės lėktuvų bilietams 
užsienin. Min. pav. Platelis 
buvo dėkingas už informaciją, 
dar būdamas JAV susisiekė su 
Vilnium ir LF laiškas gavo eigą. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios t a r y b o s p r ez id iumas 
1991.12.23 nutarė: LF milijono 
auką tvarkyti pavesti Kultūros 
ir švietimo ministerijai. Minis
terija nutarė finansuoti kultū
ros ir švietimo programas ir jų 
a t ranka i įsteigė 12 narių „Pro
gramų tarybą", kūną patvirtino 
gruodžio 31 d. Šią linksmą žinią 
LF Patikėtinių tarybos pirmi
ninkas gavo šių metų kovo 15 d. 
Pa t ikė t in ių taryba Lietuvai 
s k i r t ą milijoną do le r ių 
administruos ir tvarkys atski
rai , jokių kitų sprendimų ne
darys, išskyrus tuos atvejus, jei
gu paskyrimai nesiderina su 
IRS re ikalavimais , s t ropiai 
vykdys „Programų tarybos" 
nutar imus , patvirtintus Kultū
ros ir švietimo ministerijos. 
Todėl visi Lietuvos gyventojai, 
prašantieji paramos, o ir užsie
nyje gyvenantieji, bet dalyvau
jantieji Lietuvos kultūrinėse ir 
švietimo programose, prašomi 
tiesiogiai kreiptis į Kul tūros ir 
švietimo ministerį Darių Kuolį 
(A. Volano 2/7, Vilnius, tel. 
614865). 

L i e tuv ių Fondas, pask i r 
damas Lietuvai milijoną dolerių 
ir tą milijoną administruo
damas Amerikoje, daro svarbų 
pa tarnavimą tuo metų, kai 
Lietuvai užsienio valiutos labai 
t rūks ta . Tas labai palengvins 
Programų tarybai vykdyti ir 
ruošti švietimo projektus, įsigyti 

reikmenis, siųsti asmenis į 
užsienį pasitobulinimui ir t.t. Iš 
kitos pusės, L F dabar gauna
mus gausius prašymus iš Lietu
vos galės nukreipti į Programų 
t a rybą , liks d a u g i a u lėšų 
Amerikos lietuvių kultūriniams 
reikalams, nes Programų tary
ba galės geriau prašančius at
rinkti ir įvertinti. Procesas 
užtruks, kol visas milijonas bus 
išdalintas. Iš to visi daug ko 
pasimokysime ir tai nulems toli
mesnę dovaną Lietuvai . 

Lieka neatsakyti klausimai, 
kodėl t ik milijoną, t a i lašas 
jūroje? Tai palieku toliau disku
tuoti spaudoje. Noriu tik pri
minti, kad m a n teko būti LF 
tarybos ir valdybos pirmininku 
sunk iu ekonomijos kr i t imo 
laikotarpiu. Rūpėjo gaut i kuo 
daugiau narių Lietuvių Fondui. 
Narių verbavimo pasisekimo 
paslaptis buvo pažadas, kad kai 
Lietuva taps laisva, pagrindinis 
k a p i t a l a s b u s p e r k e l t a s į 
laisvą Lietuvą. Tuo metu LF 
vadovybėje buvo ir dr. J . Valai
tis. Panašus galvojimas buvo ir 
LF steigimo pradžioje, tiktai to 
negalima buvo įrašyti į Įstatus, 
nes reikėjo skai tyt is su IRS 
reikalavimais, o be atleidimo 
nuo mokesčių t iek pelno kultū
riniams reikalams nebūtų buvę. 
Tačiau tos sugestijos tebėra LF 
metinių suvažiavimų protoko
luose. Tuo būdu yra teisingi i r 
t ie (žiūr. „Drauge" Br. Nainio, 
V. Volerto, A. Juodvalkio ir k t . 
straipsniai), kur ie siūlo LF 
paramą skirti t ik išeivijos lietu
vybės reikalams, ir t i e , kurie 
siūlo aukotojams duotų pažadų 
sąžiningai laikytis (J. Valaitis 
ir kt.). Dar daug procedūrinių 
da lykų , d u o d a n t L i e t u v a i 
didesnę dovaną, nėra išspręsta. 
Nors LF milijono čekio Lietuvai 
pasiūlymas ir p r iėmimas ilgai 
užtruko, tačiau sprendžiasi lai
mingai, nors pats perdavimas 
dar užtruks. 

Mano nujautimas sako, kad iš 
to pasimokę po tam t ikro laiko 
vėl svarstysim antro milijono 
dovaną Lietuvai, nes Švietimo 
programų vykdymas dar nesi
baigs. Tačiau žinokime, kad LF 
yra pasiryžęs ir toliau gyvuoti 
ir palikti pakankamai milijonų, 
iš kurių pelno bus ir toliau 
remiama l i tuanis t ika ir ki t i 
išeivijos kultūriniai reikalai. 
Tikėkime, k a d LB tarybos 
paruoš geras programas, kurias 
ve r t ė tų p a r e m t i i r k a d 
nemažintų premijas, kurių me
cenatas yra Lietuvių Fondas jau 
tris dešimtmečius. L F vado
vybėje žymaus nuomonių skir
tumo nėra. Suvažiavimo išvaka
rėse siūlau LF nariams pasitikė
ti jūsų išrinkta vadovybe, kur i 
išsprendė problemas praeityje, 
išspręs ir dabar, kad ir vilkas 
būtų sotus, i r avis sveika. 
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K U L T Ū R I N Ė P O P I E T Ė 
Balandžio 12 d., sekmadienį, 

3 v. p.p. Bostono Tautodailės 
insti tuto skyrius LTI ruošia kul
t ū r i nę popietę. Per tradicinį 
Verbų sekmadien io rengin į 
vyks E. Rastonienės naujausių 
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923-1810. 

U.S. SAVINOS BONOS 
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352 psl. Spaudė „Vilt ies" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 doi. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 ct. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60626 
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DIRBO LIETUVAI IR IŠEIVIJAI 
Vinco Šalčiūno 75 metų amžiaus sukakties proga 

Vincas Šalčiūnas — jubiliatas. 

Vieną vasario rytą drauge su 
Vincenta ir Pranu Barais, žiemą 
praleidžiančiais Daytona Beach, 
Fla., devyniasdešimt penktuoju 
keliu pasukome Pietų Floridos 
link. Kelionės t ikslas — aplan
kyti visuomenininkus ir kultū
rininkus Onutę ir Vincą Šalčiū-
nus prieš dešimtmetį iš š iaurės 
atkilusius ir įsikūrusius ramia
me Floridos kampelyje Port St. 
Lucie. Mus pasi t inka l inksmai 
nusiteikę šeimininkai. Iš pirmo 
žvilgsnio junt i ramią gyvenimo 
aplinką. J aukų namą supa gra
žus vaismedžių sodas. 

— Malonu čia atrodo J u m s 
gyventi, gėrėdamasis apl inka 
sako senas šeimininkų pažįs
t amas P ranas Baras . 

— Gyvename kukliai. Ieškojo
me ramaus kampelio gyvenimo 
saulėlydžiui. Suradome. Esame 
gyvenimu patenkint i , kad t ik 
Dievulis duotų sveikatos dar juo 
p a s i d ž i a u g t i . . . A t s i l i e p i a 
besišypsodama ir mus vaišint i 
besiruošdama Onutė Šalčiūnie-
nė. 

Pokalbiams temų nestoko
jame. Žarstome šių dienų išei
vijos lietuvių gyvenimo apraiš
kas , sėkmes ir nesėkmes. Žval-
gomės po j au nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo horizontus. 
J u k ir mes esame to gyvenimo 
mažytės dalelės. J u k ir mes ati
davėme nemažą duoklę besisie
lodami išeivijos veikla, Lietuvos 
laisvės kovai. Ypač į t a s sri t is 
buvo aktyviai įsijungęs Vincas 
Šalčiūnas. 

— Nepastebėjau, kaip nusku
bėjo net septyniasdešimt pen
keri gyvenimo metai. . . Susi
mąstęs pras i tar ia pokalbinin
kas Vincas. 

— O ta i šaunus deimant inis 
jubiliejus, Vincai, sveikiname, 
sveikiname! Atrodo, gyvenai 
prasmingą gyvenimą, linkime ir 
toliau ryžto, sveikatos va ran t 
lietuviškuose dirvonuose gilią 
vagą. 

Vincas sukaktuvininkas. Dei
mant inę savo amžiaus sukakt į 
švenčia kovo 13 d. 

— Gal ką būdingesnio, s\ - k 
t u v i n i n k e , p r i s i m i n t u m iš 
savo gyvenimo? 

— Didžiausias mano „nuopel
nas" , kad galėjau sulaukti savo 
amžiaus deimantinės sukakties. 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Visa kita ta i tik priedas prie to. 
Kaip tėvas stengiausi , mokiau
si, r uoš i aus i g y v e n i m u i ir 
sunkiai dirbau, k a d galėčiau 
užauginti i r išmokslinti 4 savo 
vaikus. 0 kiek laiko nuo to liko, 
paskyriau savo darbą lietuvių 
išeivijos gerovei i r Lietuvos 
naudai. . . 

Pasirodo, Vincas ir Onutė 
Šalčiūnai labai kuklūs žmonės, 
nemėgsta apie savo darbus ir 
nuopelnus girtis, o t ik ramiai 
dėstė savo gyvenimo kelionės 
įspūdžius ir t a ry tum jie būtų 
grąžinę skolą savajai tėvynei už 
duotą gyvenimą. 

Žvalgomės namų aplinkoje. 
Tarytum mažoje meno galerijo
je. Sienose puikuojasi meniški 
Onutės ir Vinco kūrybos darbai. 
Štai nuostabus Lietuvos šven
tovių paveikslų ciklas , čia 
gražūs gamtovaizdžiai, drobėse 
įamžinti iš Lietuvos ir kelionių 
po pasaulį, čia gėlės, ten senos 
sodybos. Taigi kūryboje Onutė 
ir Vincas atsiskleidžia kaip geri 
menininkai , o meną yra pamė
gę, jį net keletą metų studijavo 
Amerikoje specialiuose kur
suose. Žvelgdamas į jų kūrybą, 
suvoki ir jų meilę savo tėvynei, 
gamtai , žmonėms. 

Vincas puikus fotografas. O 
Š a l č i ū n a i y r a apke l i avę 
„pasaulį". Kelionėse praleidę 
d a u g b r a n g a u s la iko, ypač 
susipažino su Amerikos istorija, 
gyvenimu, gamta ir Vincas pa
rašė iš kelionių labai vertingą, 
plačios apimties" knygą „Šalis, 
kurioje gyvenam". Lentynose 
sukataloguota apie dešimties 
t ū k s t a n č i ų s k a i d r i ų iš tų 
kelionų. Tai nuostabus darbas, 
vert inga medžiaga. 

— O štai matote virš tūkstan
čio kasečių, kuriose įrašiau 
keleto metų Vilniaus radijo 
lietuviams užsienyje laidas. Čia 
mano darbelis, kada vedžiau 
radi jo p r o g r a m a s anglų ir 
lietuvių kalbomis, programos 
skirtos ir amerikiečiams, pro
paguojant lietuvių taut inę kul
tūrą, dainas. Visi tie darbai 
užėmė daug laiko. Bet visada 
sakiau: ką darai, daryk gerai, 
taigi ir stengiausi darbus atlikti 
gerai . O visą tą t u r t ą žadu per
duoti Lietuvių archyvui, Lietu
vių kultūros tyrimo institutui, 
gal Lietuvoje kokiai institucijai. 
Noriu, kad ši medžiaga liktų 
istorikams tyrinėjantiems išei
vijos lietuvių gyvenimą..." 

Pademonstravo savo kabinete 
įsirengtą nuostabiai sudėtingą 
techniką, kompiuterius. Tai re-
kordavimo aparata i , o kompiu
ter iu pademonstravo savo dar
bus . Čia jis ruošia mėnesinį 
F lo r idos r y t i n i o pakrašč io 
biuletenį. Į mažytę plokštelę yra 
įrašęs savo visą paskutiniąją 
knygą. Dabar kompiuteriu ruo
šia savo bičiulio knyga. Tai 
labai įdomūs darbai . 

Onutė ir Vincas Šalčiūnai, ap
sigyvenę Floridoje, tuojau įsi
jungė į visuomeninę ir kultū
rinę veiklą. Abu dainininkai , 
jau per 50 metų dainuoja cho
ruose, tad ir čia tuojau įsijungė 
į Dainos chorą, kas savaitę 
važiuoja 50 mylių į repeticijas, 
o Vincas yra ir choro valdybos 
p i rmininkas . Onutė dažnai , 
kaip solistė, atlieka menines 
p r o g r a m a s į va i r i uose š io 
telkino lietuvių renginiuose. 
Vincas uolus bendruomeninin-
kas, dvi kadencijas dirbęs val
dyboje, yra LB politinių reikalų 
sekcijos pirmininkas, dažnai 
skaito minėjimuose a r kitomis 
progomis paskaitas. 

Pokalbiuose sugrįžtame į toli 
pasilikusią vaikystę, jaunystę , 
tėvynėje išgyventus metus. Ir 
čia t i ek daug i šgyvenimų, 
skausmo ir laimės dienų. 

V incas p r i s i m e n a savo 
vaikystę. Gimęs 1917 m. kovo 
13 d., mažažemių ūk in inkų 
šeimoje. Virbalyje p radeda 
„mokslus", ruošiasi išeiti į 
gyven imą , t a č i a u še imos 
nepritekliai sunkina kelią į 
šviesesnę ateitį. Tačiau Vincas 
n e p r a r a n d a vi l t ies . Mokosi 
komercinėje Kybartų gimnazi
joje, vasaromis dirba ūkyje, tar
nauja Lietuvos kariuomenėje 
liktiniu puskarininkiu, vis tęsia 
mokslą, dirba muitinėse, gim
nazijoje ir tuo pelno duoną. 

Pagaliau, karo audroms siau
čiant, Vincas pamilsta šaunią 
L ie tuvos d u k r ą Oną 
Kryževičiūtę ir sukur ia gražią 
šeimą 1942 m. Taigi šių metų 
birželį Vincas ir Onutė atšvęs 
dar vieną prasmingą šeimos 
sukaktį — auksinę vedybinę su
kaktį. 

Kai bolševikai an t rą kar tą 
artėjo į Lietuvą, Onutė ir Vin
cas an t rankų nešini pirmąja 
dukryte Ramute išėjo į nežinią. 
Pokario metais Vokietijoje dirbo 
geležinkeliuose, vadovavo sto
vykloms, buvo stovyklos direk
torium, dirbo IRO įstaigoje. 
Leipzige šeimos laimę praturti
no antroji dukra Nijolė. 

1949 m. Šalčiūnų šeima pasie
kia Ameriką, įsikuria Philadel-
phijoje. I r čia Vincas tęsia 
moksl" ?, lanko technikos mo
kyklą, tampa TV mechaniku, 
dirba krautuvėje, vėliau atsa
kingose pareigose dirba GE Co 
Philadelphijoje. 1961 m. baigė 
RCA Insti tute 's Electronics for 
Automation ir t ampa geru elek
tronikos specialistu. Ši profesi
ja j am gyvenime buvo labai 
naudinga. Žodžiu, sukaktuvi
ninkas Vincas nepraleido nė 
vienos progos, o k u r bebuvęs, 
visur siekė mokslo, specialybės 
ir, b ū d a m a s l a b a i g a b u s , 
pasiekė. Parašė ir redagavo visą 
eilę knygų. 

Philadelphijoje, šalia savo tie
sioginių darbų, įsijungė į lie
tuviškąją veiklą, Balfą, Litua
nistinės mokyklos tėvų komite

tą, perorganizavo Lietuvių klu
bą ir vėl iau sėkmingai jam 
vadovavo. 

Prisiminėme sukaktuvininkų 
Vinco pačius ryškiausius gyve
nimo bruožus be datų. Jo gyven
ta prasmingai ir savo gyvenimu 
tur t ino Lietuvoje ir išeivijoje 
l ietuvių visokeriopą veiklą. 
Išaugino dvi dukras ir du sūnus, 
išleido į mokslus ir į gyvenimą. 
Prisimindamas savo šeimą, Vin
cas džiaugiasi jos laimingu 
gyvenimu ir pulku vaikaičių, 

ku r i e močiutę ir senelį ta ip 
kars ta i myli ir ruošiasi visi 
suskristi į tėvelių ir senelių 
vedybinio gyvenimo auksinę 
sukaktį . 

Padėkoję už svetingą viešna
gę, Onutei ir Vincui Šalčiūnams 
abiejų sukakčių proga palinkė
jome dar daug giedrių, malonių 
gyvenimo metų, nepavargstant 
i r toliau varyt i gilią vagą 
išeivijos lietuvių gyvenime, o 
t a i p pat dirbti ir Lietuvos 
šviesesnei ateičiai. 
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Kelionė Karibų jūroje lietuvių grupe. Iš kairės sėdi: Marija Vaitkienė, Marija Remiene, dr. Albina 
Prunskienė, Giedriutė Kazlauskaitė ir dr. Teresė Kazlauskienė; stovi: dr. Rimvydas Sidrys, Sta 
sė Semėnienė, Vytautas Chainauskas ir Elena Dovilienė. 

A.tA. 
VYTAUTAS SIPAVIČIUS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Širdies smūgio ištiktas, sulaukęs 68 metų, staiga mirė 

1992 m. kovo 23 d. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių mieste. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Liūdintys Lietuvoje liko: sesuo Jane su šeima, mirusio 

brolio Šeima ir draugai Amerikoje. 
Velionis buvo didelis sporto ir lietuviškos veiklos rėmėjas. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, kovo 25 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų laidotuvės privačios. 

Liūdintys giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

PADĖKA 
A.tA. 

KAZIMIERAS MONČYS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas mirė 1991 m. gruodžio 20 

d., palaidotas gruodžio 23 d. Ascension kapinėse Libertyville, 
Illinois. 

Nuoširdžiai dėk';ame kun. W. Zavaskiui už maldas 
koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias Šv. Baltramiejaus parapi
jos bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame Šv. Baltramiejaus parapijos diakonui p. Skar
baliui už maldas bažnyčioje. Nuoširdi padėka solistei Ms. Ritai 
Schuemann ir Baltramiejaus chorui už gražų giedojimą šv. 
Mišių metu. 

Dėkojame visiems už užprašytas šv. Mišias, už aukas šv. 
Mišioms ar šeimos nuožiūrai, už aukas Lietuvių Fondui, už 
gėles ir užuojautas pareikštas šeimai žodžiu ir laiškais. 

Mūsų didelė padėka visiems taip skaitingai lankiusiems 
velionį koplyčioje, karsto nešėjams ir velionį palydėjusiems 
į kapines. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Mr. McMurrogh už rūpes
tingą patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, dukra, žentas ir giminės. 

A.tA. 
ALEKSUI DEGUČIUI 

m i r u s , žmonai TERESEI, dukra i LAIMAI ir žentui 
ARVYDUI JARAŠIAMS, sūnui VYTUI ir žmonai , 
podukroms DALIAI ir BIRUTEI su šeimomis bei vi
s iems anūkams re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

JA V Lietuvių Bendruomenės 
Colorado apylinkė 

A.tA. 
FELIKSUI JARAŠIUI 

m i r u s , Jo liūdinčią žmoną JANINĄ ir visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

D. A. Adomaičiai 
L. Alvarado 
B. K. Astrai 
A. Balsienė 
K. J. Babravičiai 
J. Bakšienė 
P. A. Gudoniai 
M. H. Gineičiai 
K. Gurskienė 
S. V. Kapeckai 

St. Pete Beach ka imynai 

N. Lubinienė 
V. A. Mickai 
A. Markevičienė 
A. P. Petaičiai 
A. V. Raulinaičiai 
M. Šaulienė 
B. Tamošiūnienė 
B. Ukrinienė 
A. Varekojienė 
S. Žiūraitienė 

N1W JERSEY, NEW YORK — U»tuvo» Atsiminimai", 
Mfcmadtonlate nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Smton M.H Ur»iv«r*i 
t«to stoti**. 89 5 FM banga. „Muslc of LHhusnis pro
gramos, vodamos anglų kalba. I i tos pačios stotis*, 
taip pat ••fcmadtsnlais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukss — direktorius 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J . 07060. Tsl. 908-753 5636 

A.tA. 
ALEKSAS DEGUTIS 

Gyveno East Chicago, Indiana, mirė 1992 m. kovo 21 d., 
sulaukęs 73 m. amžiaus. 

Gimė Lietuovje, Žasliuose. Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Teresė Butkevičių 

tė, dukterys: Laima Jarašienė, Birutė Serrano ir Dalė 
Covarrubias su šeimomis, sūnus Vitas su šeima, taip pat 
giminės Lietuvoje, daug draugų ir pažįstamų. 

Priklausė visoms lietuviškoms organizacijoms. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, kovo 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Oleska-Pastrick Funeral Home, 3934 Elm St., East Chicago, 
m. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 
10:00 vai. ryto bus atlydėtas į Assumption B.V.M. parapijos 
bažnyčią, 4006 Elm St. East Chicago, IN, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Jono kapines, Hammond 
m. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus ir anūka i . 
Laidotuvių direkt. David Pastrick. Tel. (219) 398-0938. 

Lietuvos Laisvės Forumo n a r i u i 

A.tA. 
STEPUI LUKAUSKUI 

mirus, Jo žmonai IRENAI, šeimos n a r i a m s ir art imie
siems re iškiame nuoširdžią užuojautą . 

Pietvakarių Floridos Lietuvos Laisvės 
Forumo vadovybė ir nariai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus l a ido tuv ių n a m u s ga l i te pa s i ek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Dalia Viskontienė ilgesnį 
laiką vadovauja „Volungės" 
chorui, kurį anksčiau sudarė tik 
merginos ar moterys. Dabar 
choras yra praplėstas, įjungti 
vyrai. Choras yra jau atlikęs 
įvairius koncertus su dideliu 
pasisekimu. Muzikoje jiems 
padeda muz. Jonas Govėdas. Šis 
choras, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės, atvyksta į 
Chicagą ir „Draugui" duos 
koncertą Marijos aukšt. mokyk
los salėje balandžio 4 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. Muzikai 
pritars muz. Jonas Govėdas. 
Bilietus jau dabar galima įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos blynų pusryčiai bus šį 
sekmadienį, kovo 29 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių. Pus
ryčiai bus parapijos salėje. Visi, 
kurie atvyksta į pamaldas, 
kviečiami pavalgyti gerus 
pusryčius. 

x Jaunučių ateitininkų va
saros stovykla Dainavoje vyks 
liepos 6-18 dienomis. Anksčiau 
skelbtame Dainavos stovyklų 
kalendoriuje buvo pateikta ne
tiksli data. 

x Vita Kemežys iš Fairview 
Hts.. 111., norėdama prisidėti 
prie „Draugo" dienraščio pa
laikymo, pratęsdama 
prenumeratą paaukojo 50 dol., 
o už kalėdines korteles ir kalen
dorių dar pridėjo 20 dol. V. 
Kemežį skelbiame garbės 
prenumeratore, o už lietuviško 
žodžio palaikymą labai 
dėkojame. 

x LUFTHANSA AIR
LINES BILIETAS - CHICA 
GO/VD^sfUS/CHICAGO gali 
būti Jūsų atvykus į ANTRĄJĄ 
METINE G.T. INTERNATIO
NAL TURIZMO PARODĄ, ba
landžio 5 d., 12-2 vai. p.p. Pasau
lio Lietuvių centre, Lemonte. 

(sk) 

x Kadangi „Draugas" nuo 
šiol siunčiamas kompiuteriu, jis 
turi labai žiūrėti, kad atitiktų 
paštų siuntinius, nes pagal tai 
rūšiuojami s iunt iniai . Jei 
anksčiau buvo žiūrima į Zip 
Code numerį, tai dabar labiau 
žiūrima į siuntimo numerius, 
pvz. Floridoj 33706 - dabar 
reikia žiūrėti pašto įstaigos 
numerį. 

x Viktoro Petravičiaus pa
rodą rengia Vidurio Vakarų 
Amerikos meno muziejus, 
Elkhart, IN. Paroda vyks nuo 
kovo 27 iki balandžio 26 d. Kovo 
29 d., sekmadienį, nuo 1 iki 4 
vai. p.p. bus akademinė popietė, 
kurios metu Algimatas Kezys 
rodys skaidres ir kalbės apie 
Petravičiaus kūrybą. 

x Vyrų Šv. Vardo draugi
jos nariai turės bendrą šv. Ko
muniją balandžio 12 d.. Verbų 
sekmadienį, per 8 vai. šv. 
Mišias. 

x Msgr. Simon Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, dosnus „Drau
go" rėmėjas, vėl atsiuntė 50 dol. 
dienraščio stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Rašyt. Juozas Toliušis iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
įsigijo įvairių leidinių ir ta pro
ga paliko auką lietuviškos kny
gos palaikymui. Dėkojame. 

x Abi solistės Krikščiū
naitė ir Vilčinskaitė, dainuoja 
duetus, operų arijas, lietuvišką 
ir itališką muziką. Jos dainavo 
lietuviškuose renginiuose Cle-
velande, Miami, Chicagoj. 
Dainavo ir amerikiečiams arijas 
iš operų. Jos dainuos koncerte 
balandžio 11 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Solistėms akompanuos 
A. Kiseliūtė. Visi kviečiami. 

(sk) 

x Janina ir I ra Marks . IL, 
Gediminas Naujokaitis, PA, 
yra IX Tautinių Šokių šventės 
mecenatai, atsiuntę šventės 
lėšų telkimo komisijai po 500 
dolerių. Komisija nuoširdžiai 
dėkoja naujiesiems mecena
tams. 

(sk) 
x SUTARTINĖ", Toronto, 

Kanados studenčių i r stu
dentų mišrus oktetas, vado
vaujamas muz. Nijolės Beno-
tienės, kovo 28, šeštadienį, 7 
vai. vakaro dainuos Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 
Vienetas daug koncertavęs ir 
klausytojų labai mėgiamas. 
Bilietai prie įėjimo. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-»866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ^ iki 7 vai vak 
šeStad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OST1S 

201 E. Ogden A ve., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos (Jagal susitarimą 

x „Otelio" operos pastaty
mo išlaidas sumažino Dovydas 
Mackevičius, Standard Fe-
deral Bank direktorių tarybos 
pirmininkas ir prezidentas, 
įteikdamas Operos valdybai 
1,000 dol. čekį. Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų drau
gija (per Bronę Rusteikienę) 
įteikė 300 dol. čekį, o dr. Janina 
Jakševičienė atsiuntė 250 dol. 
Po 150 dol. įteikė Regina ir Al
girdas Osčiai, Vincentina ir Jo
nas Jurkūnai, Janina ir Justas 
Lieponiai, dr. Albina Prunskie
nė, Marija Ročkuvienė, Zita ir 
Leonardas Simučiai, Elizabeta 
ir Jonas Indriūnai. Nuoširdus 
ačiū už paramą lietuvių išeivijos 
kultūrai. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą. ' i-
gvesnių siuntinių 79 ce» i. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS 
Neilgai trunkant persiunčiarr. 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi i 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno m' nė

šio paskutinį sekmadieni, 
kovo 29 d. BALTIA EXPRESS 
(member of AMBER GROUP) 
priiminės siuntinius Lietuvių 
centre Lemonte, nuo 9 vai. ryto. 
Dar galėsite pasiųsti velykinį 
siuntinį lėktuvu. Ne tokie sku
būs siuntiniai tik 90 et. už 
svarą. Pasiteiravimui skam
binkite nemokamu telefonu 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x „Jurgio Matulaičio užra
šai" — nauja knyga, išleista 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų Putname, redaguota ses. 
Onos Mikailaitės, atskleidžia 
įdomius pal. Jurgio gyvenimo 
kelio ir veiklos bruožus. Su šia 
knyga supažindins rašyt. 
Česlovas Grincevičius vaka
ronėje penktadienį, kovo 27 d., 
7:30 vai. vakaro. Jaunimo cen
tro kavinėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Vytautas Šeštokas, 
, ,Draugo" art imas bendra
darbis, garbės prenumeratorius, 
pratęsė prenumeratą su 50 dol. 
auka ir laiškučiu: „Nepasiduo
kite nevilčiai ir negalvokite apie 
.Draugo' mažinimą, kitų skai

tytojų siūlymą iš dienraščio 
pereiti į savaitinį ar dusyk sa
vaitėje. Vienintelis išeivijos 
pasaulyje dienraštis ,Draugas' 
turi ir toliau palikti dienraščiu. 
Užsakykime jį savo jaunajai 
kartai ir mokykime juos lietu
viškai skaityti. Mūsų visų gar
bė ir pareiga jį ir toliau 
finansiškai išlaikyti" Dėkojame 
už auką ir patriotiškas mintis. 

x Leonas Krajauskas iš St. 
Petersburg, Fla. , pratęsė 
prenumeratą su 40 dol. auka 
dienraščio stiprinimui. L. Kra-
jauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už 
prisidėjimą auka tariame 
nuoširdų ačiū. 

x J u o z a s P a ž e m ė n a s , 
Queens Village, N.Y., visuome
nininkas, ,.Draugo" garbės 
prenumeratorius ir rėmėjas 
daugelį metų, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Jonas Rimkūnas, New 
Buffalo, Mich., Aleksas Spiri-
kaitis, Euclid, Ohio, „Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai, su prenu
meratos atnaujinimu atsiuntė 
po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Peter Vyšniauskas, Cleve-
land, Ohio, Stasys Predkelis, 
Chicago, 111., D. Navickienė, 
Westlake Village, Cal., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

w*^w ^^ ^7. • 

ra*. ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Pi»čas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

DŽIAUGSMAS 

Džiaugsmas yra meilė. Be 
meilės žmogus tikrai negyvena. 

Džiaugsmas yra taika. Be 
taikos, žmonės nebūtų draugai. 

Džiaugsmas yra šeima. Be 
šeimos nebūtų tautos, meilės ir 
ryšio. 

Džiaugsmas yra gamta. Be 
gamtos žmogus nepažintų 
grožio. 

Dana Rugieniūtė 

Džiaugsmą sudaro įvairūs 
dalykai. Džiaugsmas gali būti 
mano draugės, mano katinas. 
Būti lietuvaite irgi yra džiaugs
mas. Aš džiaugiuosi, kai aš gro
ju muzikos instrumentu, ar kai 
piešiu. Džiaugsmas gali būti 
maudantis didelėje jūroje. Kaip 
matote, džiaugsmas gali būti dėl 
daugelio dalykų. Svarbiausia, 
gali džiaugtis, kad esi gyvas. 

Lisa Maier 

Džiaugsmas yra meilė, kurią 
randu per draugus. Džiaugsmas 
yra gyvenimas. Jei kitus myli, 
tavo gyvenimas bus linksmas. 
Džiaugsmas yra būti su kitais ir 
matyti, kad jie yra linksmi. 
Man yra džiaugsmas, kai aš esu 
su žmonėmis, kurie mane myli. 
Aš labai džiaugiuos, kai žmonės 
man parodo, jog jie rūpinasi 
manimi. 

Audra Ricci 
(„Jaunystės šauklys", 1991) 

Karvutės iliustracija 
M. Ladigaitės piešinys 

KARVUTĖ 

Per kiaurą dieną karvutė 
ganėsi pievoje, vakare gi grįžo 
namo ir garsiai rėkė kieme: 
„mū! mū!" 

Mamytė melžia karvutę. Aš 
tuoj gausiu pienuko; viso neiš
gersiu: ir savo kačiukui 
paliksiu. 

Tėtis mėgsta rūgštų pieną; aš 
mėgstu pabaltintą skystą košelę 
su varške ir grietine. 

Iš grietinės padaro sviestą. Iš 
varškės — sūrį. Gardūs barš-
teliai, grietine pabaltinti. Kuo 
dar naudinga karvutė? 

VESTUVES 

Bitinėlis ir bitelė 
Vestuves šiandieną kelia. 
Dunda, ūžia avilys, 
Sukviestų svečių būrys. 

Juos visus į puotą prašė 
Ir dokumentus parašė; 
Laisvą dieną, kad turėtų, 
Skrist į darbą nereikėtų. 

Svočia širšė atskubėjo, 
Pyragus ant stalo dėjo. 
Žiogas smuikeliu jiems grojo, 
Tris dienas jie ūliavojo. 

Nerimą Narutė 

VĖJAS STATINĖJE 
(Lietuvių tautosaka) 

Vėjas yra įkištas statinėje, o 
ši vole (kamščiu) užkišta. Šitą 
statinę saugo aklas senis. Kai 
grabaliodamas (pirštų galais 
liesdamas, čiupinėdamas) jis 
atkiša volę, vėjas ištrūksta (iš
bėga) ir tada pučia kaip pasiu
tęs. Kiekviną kartą tol pučia, 
kol aklas senis ieško volės. Kai 
suranda volę, užkiša statinę — 
ir vėjas prapuola. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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x Balandžio 5 d. Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte vyks 
G.T. INTERNATIONAL orga
nizuojama turistinių kelionių 
paroda. Parodos metu taip pat 
bus galima užsakyti Jūsų gimi
nėms bei artimiesiems Lietu
voje įvairios komplektacijos 
„ŽAIBO" Velykinius siuntinius 
su 10% nuolaida. Pasinaudo
kite prieššventine proga! Jūsų 
užsakymus priiminės G.T. IN
TERNATIONAL atstovas iš 
Vilniaus. 

(sk) 

x JAV LB Socialinių Rei
kalų Taryba, Vyresniųjų cen
tre — „Seklyčioje" atidaro 
naują patarnavimo skyrių; 
„Imigracijos skyrių". Tame sky
riuje bus padedama užpildyti 
įvairios formos, kaip vizų pra
tęsimo ir t.t. Šiame skyriuje 
dirbs Aidas F. Palubinskas. 
Skyriaus valandos kiekvieną 
antradienį nuo 11 vai. ryto iki 
2 vai. p.p., ir ketvirtadieniais 
nuo 3 vai. p.p. iki 6 vai. vakaro. 
Adresas: 2711 W. 71 St., Chica
go, n. 60629, tel. 312-476-2655 
arba 312-436-0197. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. International (708) 
430-7272. 

(sk) 

SKUBĖJIMAS IR TIKSLAS 
(Mintys Gavėniai) 

Vienas anglas Huxley, kartą 
važiavo į Britų draugijos susi
rinkimą, kuris turėjo būti airių 
sostinėje Dubline. Kai atvyko į 
geležinKelio stotį, traukinys jau 
buvo išvažiavęs. Sutikęs pirmą 
pasitaikiusį taksį, greitai įsėdo 
ir pasakė šoferiui: „Važiuok sku
biai". Automobilis lėkė gat
vėmis visu greičiu. Po kiek laiko 
Huxley paklausė: „Ar jūs žino
te, kur mes turime nuvažiuoti?" 
— „Ne", — atsiliepė šoferis. — 
„Aš nežinau, jūs nesakėte, bet 
vis tiek, mes važiuojame labai 
greitai". 

Tai vaizdas mūsų modernaus 
gyvenimo. Mes lekiame, sku
bame kiek tik galėdami, bet 
nežinome kur. Mes gyvename, 
bet gerai nežinome, dėl ko 
gyvename, nežinome savo gyve
nimo prasmės. Dienos bėga 
viena po kitos, bet mes nepa
t ikriname, kuria krypt imi 
mūsų gyvenimas turi eiti. Daug 
tur ime skubių darbų ir 
rūpesčių, o vieną ir pagrindinį 
taip ir užmirštame, tai mūsų 
tikslą. 

Gavėnios laikas yra skirtas 
pagalvojimui, susimąstymui 
apie mūsų dvasinį gyvenimą, 
apie Dievą. Be Dievo mūsų 
gyvenimas yra tuščias. Dievas 
yra mūsų gyvenimo tikslas. Yra 
gražus posakis: „Melskis ir 
dirbk!" Prisiminkime tą posakį 
kasdien ir neužmirškime dirb
dami ir pasimelsti. 

(Pagal „Aukštyn širdis") 

PUSIAUGAVĖN1S 
(Lietuvių tautosaka) 

Per pusiaugavėnį galima 
valgyti mėsos, tik re ik ia 
išpildyti tam tikras sąlygas: per 
vieną valandą pasipjauti gaidį, 
nupešti, parsinešti malkų iš 
miško, išvirti ir per tą valandą 
suvalgyti. Jei per valandą 
nespėsi, tai valgyti nebegalima. 
(Kiaukų kaimas, Šilalės valsč.) 

Mes karvutei duodam šieno, 
Už tai gaunam iš jos pieno; 
O pienelį saldų geriami. 
Ir karvutę gerai šeriam. 
K. Sakalauskas — Vanagėlis 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Netikėtinos spalvos 
Rima Marija Veronika Neri

mą Aistrė Ješmantaitė yra sep
tyniolikos metų amžiaus. Ji tik 
baigė Charlotte Catholic High 
School. Rudenį Rima planuoja 
lankyti John Carroll universi
tetą Clevelande. Rima stovyk
lauja Dainavoje nuo mažų 
dienų. Jau dirba Jaunučių sto
vykloje ketverius metus. Lais
valaikiu Rima mėgsta pamie
goti ir muzikos pasiklausyti. 
Rimai labai patinka dirbti su 
energingais ir kūrybingais 
jaunučiais, nors kartais ir jai 
pačiai pritrūksta energijos. Ji 
norėjo būti vadovė, nes jai 
patinka dirbti su vaikais ir 
praleisti laiką Dainavoje. 

Sėkmės Rima! 
Dešimtas būrelis 

MUZIKA 

Į Dainavą atvažiavo dvi 
„roko" grupės: „Bix" ir „Foje", 
kad pagrotų stovyklos šokiams. 
Jie grojo gerą, bet mums atro
dė, kad keistą muziką. 

Vika Gylytė 

GITARA 

Labas! Mano vardas yra Jonas 
Paulikas. Aš lankau orkestrėlio 
būrelį. Man labai patinka groti 
gitara. Aš ją gavau per Kalėdas. 
Mano mama paklausė, gal aš 
norėčiau lankyti muzikos pamo
kas? Aš sutikau. Tikrai man la
bai patiko. 

Jonas Paulikas 
(„Dainavos draugas", JAS 1991) 

Kai kurie galvosūkių spren
dėjai klausė, kodėl nėra nr. 70 
atsakymo. Ten nesunkūs žo
džiai, todėl nebuvo atsakymo. 
Ne visi žinojo, kaip lietuviškai 
reikėtų pavadinti kamščių trau
kėją. Lietuvių k. žodyne yra net 
penki pavadinimai: 1. 
Kamštinė (kirtis ant m), 2. 
atkimštė (kirtis ant ė), 3. 
kamščiatraukis (kirtis ant čia), 
4. trauktukas) kirtis ant u po t) 
5. atkimštukas) kirtis ant u). 
Galite pasirinkti, kuris patinka. 
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Prie pirmojo dienovidinio yra: 
Anglija, Prancūzija ir Ispanija. 

GALVOSŪKIO NR.99 
ATSAKYMAS 

Sala, kurioje Nixonas vasaro
davo vadinasi Key Biscayne. 
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GALVOSŪKIS NR. 117 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote jūrininką tarp dau
gelio mažų laivelių. Du iš tų lai
velių yra panašūs. Reikės juos 
surasti ir apibraukti su rašikliu. 
Už tai 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 118 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Šių metų žiemos olimpiniai 
žaidimai vyksta Prancūzijoje, o 
vasaros žaidimai vyks Ispani
joje. Šios abi valstybės yra 
Europoje. Olimpiniai žaidimai 
prasidėjo Europoje, todėl jų ten 
daugiausia ir vyksta. 

GALVOSŪKIS NR 120 

Duota 12 įvairių sakinių, 
kuriems reikės parinkti ati
tinkamą pakaitalą, kurį reikės 
įrašyt vietoje brūkšnelio. Pvz. 
Flipper — dolfinas. Jei visi 
pakaitalai gerai parinkti, gausi
te 10 taškų, jei bus nevykusių 
atsakymų, gausite tik 5 taškus. 
Pakaitalai arba atsakymai turi 
būti sudaryti vienu žodžiu. 1. 
Fontanas — 2. Piratų laivo va
das — 3. Žaidimų pravedėjas — 
4. Flipper — 5. Pabaisa 
(monster) — 6. Neperšlampama 
drobė (tarpaulin) — 7. Žmogus 
darąs nusikaltimus — 8. Tetos 
vaikams vyr. gim. — 9. Prancū-

Pasivaikščiokite po labirintą. 
Strėlės parodo, pro kur reikia 
įeiti ir pro kur išeiti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 119 

Numeriais yra pažymėti eže
rų pavadinimai, o romėniškomis 
skaitlinėmis pažymėtos JAV 
valstijos, kuriose tie ežerai yra. 
Skaitlinės neatitinka tikrovei, 
jūs patys pagal žemėlapį turėsi
te spręsti, kuris ežeras iš tikrųjų 
priklauso tai valstijai. (5 taškai) 

Ežerų ir valstijų pavadinimai: 
1. Pontchartrain — I California. 
2. Winnebego — II Arkansas. 3. 
Lake of the Ozarks — III Okla-
homa. 4. Pend Oreille - IV Flo
rida. 5. Great Salt Lake — V 
Wyoming. 6. Okeechobel — VI 
Misso'iri. 7. Ouchita — VII 
Idaiw. 8. Yellowstone — VIII 
Louisiana. 9. Eufaula — IX 
Utah. 10. Salton Sea - X Wis-
consin. 

GALVOSŪKIS NR. 116 
(Žiūrėkite lentelę) mm 
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Pelė ant aruodo negaišta. 
Pigiai perkamas brangiai 

apsimoka. 

Viršutinėse keturiose eilutėse 
yra tušti langeliai, o apatinėse 
eilutėse įvairios raidės surašy
tos. Reikės iš apatinių langelių 
raides perkelti į viršutinius lan
gelius, ne kur kitur, bet į tą 
pačią eilę. Raidės nėra surašy
tos iš eilės, jums reikės nuspręs
ti, kuri raidė eis į kurį langelį. 
Iš tų raidžių susidarys žodžiai. 
Žodžiai baigiasi prie juodų lan-

zų pinigas. 10. Vėjo (kur grūdus gelių. Žodžius reikės skaityti iš 
mala) — 11. Grojąs muzikos in- kairės į dešinę. Visi žodžiai savo 
strumentu (musician) — 12. reikšme sudarys lietuvišką pa-
Žmogus, kuris linksmina tarlę. Tą patarlę ir parašysite, 
žmones — už kurią gausite 5 taškus. 
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