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Prancūzijos prezidentas 
Antakalnio kapinėse 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 12 d. (Elta) 

— Šiandien, gegužės 13 dieną, 
16 vai. 45 min., į Lietuvą at
skrenda Prancūzijos prezidentas 
Francois MitterraBd. Tiesiai iš 
Vilniaus aerouosto aukštasis 
svečias su palyda vyks į An
takalnio kapines ir pagerbs 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Paskui Aukščiausiosios Tarybos 
rūmuose Prancūzijos prezidentą 
priims Vytautas Landsbergis, o 
Prancūzijos ministrai tuo pat 
metu susitiks su savo kolegomis 
iš Lietuvos. V. Landsbergis 
surengs oficialius pietus F. Mit-
terrand garbei. 

Gegužės 14 d. numatomas 
prez. F. Mitterrand pokalbis su 
min. pirm. G. Vagnoriumi. 10 
vai. 15 min. F. Mitterrand 
pasakys kalbą Parlamente, bus 
pasirašyta Lietuvos ir Prancū
zijos bendradarbiavimo sutartis. 
16 vai. Prancūzijos prezidentas 
išskris į Taliną. 

„Į LAISVĘ" Fondo 
studijų savaitė 

Šį pirmadienį Vilniuje pra
sidėjo Lietuviškų studijų 
savaitė „Pilnutinė demokratija: 
idėjos, realijos, perspektyvos", į 
kurią susirinko Lietuvių fronto 
bičiuliai. Studijų dalyvius pa
sveikino ir kalbą pasakė Aukš
čiausiosios Tarybos pinnininkas 
Vytautas Landsbergis. Pirmą 
dieną vykusiame pilnaties 
posėdyje pranešimus skaitė „Į 
laisvę" fondo Lietuvos filialo, 
surengusio šią studijų savaitę, 
pirmininkas Vidmantas Valiu-
šaitis, Centrinio fondo valdybos 
pirmininkas Kazys Ambrozai-
tis, taip pat Vincas Natkevičius, 
Kęstutis K. Girnius, Adolfas 
Darnusis, Vytautas Kazlauskas. 
Vakare įvyko priėmimas Ver
kių rūmuose. 

Šiandien Lietuviškų studijų 
savaitės dalyviai išvyko į Nidą, 
kur tęs darbą iki sekmadienio. 
Numatytos diskusijos apie 
kultūrinę, politinę, socialinę de
mokratiją, šeštadienį planuo
jamas pokalbis Lietuvos konsti
tucijos tema. 

Svet imi — k a i p n a m u o s e 
Naktį iš sekmadienio į 

pirmadienį Krašto apsaugos tar
nyba sulaikė 22 Rusijos kariuo
menės naujokus, kurie neteisė
tai buvo siunčiami tarnybai į 
Lietuvos Respublikos teritorijo
je dislokuotus svetimos kariuo
menės dalinius. Tokia akcija — 
jau šeštoji per pastarąsias dvi 
savaites. 

Dėl šių neteisėtų veiksmų 
pasiųstos telegramos Rusijos 
karinių dalinių, į kuriuos 
siunčiami naujokai, vadams; 
apie tai informuotos ir Lietuvoje 
esančios užsienio šalių ambasa
dos. Krašto apsaugos ministro 
Žiniomis, iki gegužės 17-18 d. iš 
Rusijos į Kazlų Rūdoje dislo
kuotą desantininkų dalinį keti
nama permesti apie 900 nau
jokų. Šiemet Lietuvoje dislo
kuotą Rusijos kariuomenę nu
matoma atnaujinti apie 15 
tūkstančių pašauktinių. 

Laisvės gynėjų žodžiai 
Dvi dienas Vilniuje vyko 

Sausio 13-osios brolijos su
važiavimas. Suvažiavimo daly
vius sveikino Vytautas Lands
bergis, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių, Caritas 

federacijos, socialinės apsaugos 
min is te r i jos , k i tų žinybų, 
organizacijų atstovai. Buvo pri
imtos rezoliucijos dėl sveikatos 
i r socialinės apsaugos, dėl 
istorinės atminties išsaugojimo, 
dėl brolijos kultūrinės dorovinės 
veiklos koordinavimo. Suvažia
vime kalbėjusi žuvusio savano
rio Artūro Sakalausko, apdova
noto Vyčio Kryžiaus ordinu, 
motina pasakė, kad jai širdį iki 
beprotybės gelia ne vien nete
kus mylimo sūnaus, o ir todėl 
kad galvas vis dar kelia rau
donojo maro paveiktieji. Jos 
mintį tęsė ir kiti: ne už naująją 
Parlamento daugumą, ne už jų 
destruktyvius veiksmus stovėjo 
žmonės prieš tankus, ne už bu
vusiųjų sugrįžimą aukojo gyvy
bę. Laisvės gynėjai tebegina 
Lietuvą, dabar — nuo melo ir 
išdavystės. 

A b e z ė s k a p i n i ų p a s l a p t y s 

Vilniuje gyvenanti įžymaus 
filosofo Levo Karsavino dukra 
Zuzana Karsavinaitė perdavė 
kraštotyrininkui iš Abezės savo 
tėvo fotografijų, asmens daiktų, 
dokumentų. J ie bus eksponuo
jami muziejuje, kurį numato
ma įku r t i t rag iškų įvykių 
žemėje — Abezėje. 

Komi respublikoje, prie Intos 
- Vorkutos geležinkelio ruožo 
yra Abezės gyvenvientė, kur 
nuo 1931 iki 1959 metų sovie
tiniuose lageriuose buvo kanki
nami ir žuvo tūkstančiai žmo
nių. Tikslūs duomenys apie bu
vusius kalinius vis dar slepiami 
archyvuose. Iš trijų kapinių liko 
tik pati paskutinioji daugiau 
kaip trijų hektarų laidojimo 
vieta. Kitos — sunaikintos be 
pėdsako. 

Kraštotyrininkas, buvęs gele
žinkelietis Viktoras Ložkinas, 
pasitelkęs bendraminčių, užsi
brėžė tikslą — atskleisti Abezės 
kapinių paslaptis. Abezėje jau 
dirbo kelios ekspedicijos iš 
Lietuvos, surastos Levo Karsa
vino, generolo Jono Juodišiaus, 
kitų žmonių laidojimo vietos, 
pastatytas paminklas. Pavyko 
nustatyti , kad čia buvo kali
nami lietuvių, latvių, estų, 
rusų, ukrainiečių, lenkų, vokie
čių, suomių, prancūzų, ameri
kiečių, japonų, kitų tautų ats
tovai — karo belaisviai, diplo
matai, mokslininkai, dvasinin
kai, žymūs kultūros, visuome
nės veikėjai ir paprasti žemdir
biai, kuklūs tarnautojai — nie
kuo nenusikaltę žmonės. Vikto
ras Ložkinas susirašinėja su li
kusiais gyvais Abezės kanki
niais, kaupia medžiagą muzie
jui. Lietuvoje atkakus kraštoty
rininkas susitiko su Kultūros 
fondo, politinių kalinių ir trem
tinių organizacijų vadovais, ta
rėsi dėl bendradarbiavimo. 
Žurnalistams jis pasakė: reikės 
pasakyti pasauliui tiesą apie 
Abezėje žuvusius žmones, sut
varkyti ir gražiai prižiūrėti 
kapines — kaip kaltinimo doku
mentą bolševizmui. 

T r u m p a i 
Briuselyje Europos bendrijos 

d / y l i k o s užsienio r e ika lų 
ministrų posėdyje pasirašyta 
Europos bendrijos ir Lietuvos 
sutartis dėl prekybos bei komer
cinio ir ekonominio bendradar
biavimo. 

I A u s t r i j ą respubl ikos 
t au t inės tarybos prezidento 

Lietuvos KGB sistemos 
veikla 

Vilniuje balandžio mėnesio pradžioje buvo pasirašjta Baltarusijos ir Lietuvos tarpvalstybinė 
prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutarms. Sutarties tekstus pasirašo Baltarusijos 
Respublikos ministras pirmininkas V. Kebičius, kafl-ėje, ir Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas G. Vagnorius. 

Rimanto Jankausko nuotrauka 

Pulkininkas nesiskaito su realybe 
Vilnius. — Kokia padėtis yra 

dabartinėje Lietuvoje ryšium 
su svetimos kariuomenės išve
dimu, ryšku iš šio aprašymo 
„Lietuvos aide". Remdamasis 
gauta informacija, kad kai kurie 
sovietų daliniai ruošiasi balan
džio mėnesį palikti Lietuvą, tai 
Inspekcinės komisijos narys A. 
NarašČius nuvyko pas buvusios 
Sovietų kariuomenės pulkinin
ką E. Melničenko ir brigados 
įstaigoje su juo vedė pokalbį: 

„Pasakiau savo tarnybines 
pareigas ir kad esu įpareigotas 
tartis dėl jo vadovaujamų ka
riuomenės dalinių inspektavi
mo. Pasiūliau, kad karinės 
dalys pateiktų paraiškas dėl 
kariuomenės išvedimo pagal 
tvarką, kuriai neprieštarauja 
Rusijos Federacijos įgaliotinis 
generolas Mironovas. Pulkinin
kas Melničenko atsakė, kad 
nepripažįsta Mironovo įgalio
jimų, kad jis pavaldus tik Rusi
jos vyriausybei, kad per arti
miausius porą metų nepradės 
savo dalinių išvedimo, kad 
nepripažįsta jokių komisijų ir, 
neturėdamas Rusijos vyriausy
bės raštiško nurodymo, nepra
dės derybų dėl inspektavimo. 

Paklaustas, ar jis susipažinęs 
su Rusijos Federacijos ir 
Lietuvos Respublikos valsty
binių delegacijų darbo susi
tikimo komunikatu, Melničen
ko ironizavo „kas šį dokumentą 
pasirašė...? Šachrajus ir Stan
kevičius? Aš šių draugų nepri
pažįstu ir jų dokumentais nesi
domiu". 

Pakliausiau, ar jis susipažinęs 

Heinz Fischer kvietimu išvyko 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos sekretoriaus Liudviko Sa
bučio vadovaujama parlamento 
delegacija. 

Į L i e t u v o s gydytojų 
suvažiavimą atvykęs daktaras 
Rimvydas Sidrys, dabar gyve
nantis JAV, savo gimtojo Pane
vėžio kraštotyros muziejui 
atvežė kinišką medžio raižinį. 
Eksponatas papildė jau anks
čiau šiam muziejui dovanotą 
etnografinių vertybių kolekciją, 
kurią, keliaudamas po įvairias 
pasaulio šalis, surinko kartu su 
savo žmona Mato Šalčiaus duk
terėčia. 

Panevėžio dramos teatro 
trupė išvyko į Vokietiją. Liūne-
no mieste jie rodys S. Varno 
pastatytą F. Kafkos „Procesą". 

Ryšium su F. Mitterrando 
vizitu Vilniuje, Menininkų rū
muose atidaroma prancūzų dai
lininko Patrick Baillet tapybos 
darbų paroda. Ji veiks iki birže
lio 10 dienos. (V.P.) 

su Lietuvos Respublikos įsta
tymu „Dėl karinių dalinių bei 
k i tų s t ruktūrų ne te i sė ta i 
valdomo turto ir sandorių 
Lietuvos Respublikos terito
rijoje", E. Melničenko atsakė, 
kad Lietuvos įs ta tymai jo 
nedomina, dalinio teritorijoje 
galioja tarybiniai įstatymai 
(sovetskije zakony), kad šie įsta
tymai gina karinio dalinio te
ritoriją. Visas turtas ir pastatai 
priklauso Rusijos Federacijai ir 
jų perdavimas gali būti spren
džiamas derybų metu ir tik ta
da, jei Rusijos vyriausybė tai 
įsakys daryti. 

Lietuvos krepšininkai 
tarptautiniame 

turnyre 
Oslo, gegužės 12 d. — Lietu

vos krepšinio rinktinė po 50 
metų vėl pirmą kartą atstovavo 
Lietuvai Oslo, Norvegijoje, ge
gužės 7-10 dienomis vykusiame 
Baltijos-Skandinavijos tautų vy
rų krepšinio turnyre. Turnyre 
dalyvavo Lietuva, Danija, Esti
ja, Norvegija, Švedija, Suomija 
ir Islandija. Žaisdami be Mar
čiulionio, Chomičiaus, Sabonio 
ir Karnišovo, Lietuvos krep
šininkai, nugalėję danus, nor
vegus ir estus, pateko į finalą. 
Baigminėse rungtynėse, Lietu
vos rinktinė pralaimėjo prieš 
Latviją 80:95. Latviai turnyre 
laimėjo prieš švedus, suomius ir 
islandus. Pažymėtina, kad lat
vių ir estų komandos žaidė pil
name savo sąstate. 

Nepritarė dekretui 
Ryga« — Gegužės 6 d. Latvi

jos Aukščiausioji Taryba svarstė 
dekreto klausimą, kurį pasiūlė 
pirmininko pavaduotojas And-
rejs Krastins, kad būtų uždraus
ta dirbti buvusiems KGB na
riams valstybinėse įstaigose, 
ku r reikalingas saugumas. 
Pasiūlymas, deja, nebuvo priim
tas, nes nebuvo gautas reika
lingas balsų skaičius. Krastin 
tačiau sakėsi dabar darysiąs 
viską, kad tai būtu pravesta 
nebe dekreto, bet įstatymo 
keliu, kurį jis pamosiąs Tarybai 
balsuoti. 

— Kinijos vyriausybė apkal
tino Ameriką dėl žmogaus tei
sių kaltinimų, kad Kinija 
tebelaiko politinius kalinius 
kalėjimuose, pr imindama 
hipokritiškos politikos vedimą, 
kai ji pati negalinti apsaugoti 
savo piliečių savo namuose (Los 
Angeles riaušes). 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Afganistane šiuo metu 
paliaubos, gal tik dešimčiai 
dienų, praneša Kabulo žinių 
agentūra sekmadienį. Tačiau 
nesutinkančios partizanų 
grupės ir toliau ruošiasi kovai. 
Naujoji islamo vyriausybė pa
reiškė jog nebus naujų valsty
binių įstatymų bei konstitucijos, 
kol nebus nuolatinės tikros vy
riausybės. Bet laikinasis prezi
dentas, kalbėdamas per televizi
ją, pasakė, jog islamiškieji 
įstatymai bus panaudoti teisti 
visiems nusikaltėliams. 

— Bosnijos sostinę Sarajevą 
griovė artilerijos šoviniai anksti 
sekmadienį, kai šios respublikos 
prezidentas kreipėsi į Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybą, prašy
damas padėti apsiginti nuo ser
bų puolimų. 

— Indonezijos trys politinės 
partijos pradėjo 25 dienų savo 
rinkiminę kampaniją dėl birže
lio mėnesio rinkimų. Taisyklės 
draudžia kritikuoti dabartinę 
vyriausybę. 

— Amerikos ambasadorius 
Rusijai Robert Strauss pasakė 
tikįs, kad Rusija iki 2000 metų 
jau turės „pozityvią ekonomiją". 

— Detroite Chryslerio korpo
racija paskelbė, kad šių metų 
pirmajame metų ketvirtyje 
turėjo 13 milijonų dolerių 
nuostolio. 

— Vokietijos Socialdemokra
tų opozicinė grupė reikalauja 
kanclerį Helmut Kohl skelbti 
naujus rinkimus. 

— Vietnamas vakar pareiškė 
pasitenkinimą, jog Jungtinės 
Amerikos Valstijos sumažino 
ekonominį embargo, kuris tęsė
si 28 metus. 

— Amer ikos Senato ir 
Atstovų rūmų Užsienio reikalų 
komitetai svarsto 24 bilijonų 
dolerių paramą Sandraugos 
nepriklausomoms valstybėms, 
buvusioms Sovietų Sąjungos 
respublikoms. Kai kurie 
senatoriai nori prijungti Balti
jos kraštų klausimą, kad Rusi
ja išvestų savo dalinius iš tų 
valstybių ir tik tada suteiktų tą 
paramą. 

— Estijos - Rusijos pasitari
mai, kaip praneša BNS praneši
mai, nejuda iš vietos. Buvo dis
kutuotos ir rusiškai kalbančiųjų 
teisės, bet ir čia nepadaryta pa
žangos. 

— Atlantoje atvykęs Michai
las Gorbačiovas nori surinkti 
Amerikoje 3 milijonus dolerių 
savo tarptautinių studijų fon
dui, kuris pavadintas Gorbačio
vo fondacija. 

Neišskiriami 
Vilnius. — (Lietuvos aidas) — 

Atskirais klausimais arba te
momis buvo vedamos grupinės, 
kompleksinės bylos. Agentūrinė 
medžiaga buvo rašoma 2 ar 3 
egzemplioriais. Vienas doku
mento egzempliorius segamas į 
agento darbo bylą, antras į 
grupinio sekimo, trečias į 
asmeninę sekamojo bylą. Taip 
padauginus medžiagą, netgi kai 
ką sunaikinus arba išvežus į 
SSSR, nemaža jos dalis išliko. 
Su kai kuo supažindina žurna
listas A. Endriukaitis Lietuvos 
visuomenę. Iš atskirų epizodų ir 
detalių galima susidaryti visai 
aiškų vaizdą. 

1978 m. gruodžio 8 dieną 1-o 
skyriaus vyresnysis operaty
vinis įgaliotinis kapitonas V. 
Kontrimas, suderinęs su 1-o 
skyriaus 1-o poskyrio viršininku 
kapitonu S. Medekša, gavęs 
pulkininko V. Karinausko 
patvirtinimą, užvedė 2-ą 
agentūrinės stebimosios bylos 
tomą pavadinimu „Vojaki" 
(„kareivos") apie „Lietuvių 
susivienijimą Amerikoje". Pir
majame tome yra 350 puslapių, 
o antrajame — 340 psl., neskai
čiuojant priedų. 

Darbo planas 
1. Per užsienio PGU tašką 

organizuoti „Sūnaus" atvykimą 
į Lietuvą ir čia jį užverbuoti; 

2. Susivienijimo vadovams 
jrDirektoriui" i r , J*rofesionalui" 
buvo parengtas specialus pla
nas. Numatyta pasiųsti Lietu
vos agentą , ,J . Petrai t į" 
asmeniniu kanalu pas „Direk
torių", ir pakviesti jį atvykti į 
Lietuvą. Per gimines Lietuvoje 
pamėginti prieiti prie „Direk
toriaus". Užverbuoti Lietuvos 
gyventoją „K", „Profesionalo" 
giminaitį, rasti agentą iš Lie
tuvos ir pasiųsti pas jį: 

3. Rinkti duomenis ir mėginti 
prieiti prie M. Jakaičio, V. 
Stankaus, J. Vainiaus. 

Toje pat byloje yra klausimai, 
susiję su Lietuvos žydų pro
blematika bei lietuvių ir žydų 
santykiais. 

Lietuvių ir žydu sukiršinimas 
1980 metų liepos 29 d. Lie

tuvos KGB 1-o skyriaus vir
šininkas V. Karinauskas pa
siuntė pulkininkui O. Neči-
porenko 6 paketus ir 4 pus
lapių laišką, SSSR KGB 1-os 
vyriausiosios valdybos 4-o sky
riaus „K" valdybos viršininkui, 
kuriame nurodė, kad konsoli
duojasi sionistai ir lietuvių 
nacionalistai emigracijoje. 
Numaty ta imt is „aktyvių 
priemonių". 

JAV emigracijos ir natūrali
zacijos tarnyboms, sionistinėms 
organizacijoms ir kai kuriems 
amerikiečių redakcijoms buvo 
pasiųstos Lietuvoje išleistos 
knygos ir brošiūros („Masinės 
žudynės Lietuvoje 1941-1944 
m.", „Faktai kaltina" ir t.t.) 
apie žydų naikinimą Lietuvoje, 
akcentuojant lietuvių dalyva
vimą šiose akcijose. Medžiaga 
buvo spausdinama ir anglų 
kalba. J i pateikta „Lietuvos 
žydų sąjungos Izraelyje" biu
letenyje „Gachalet", instituto 

— Pietų Afrikos teisėjas nu
teisė baltosios rasės kapitoną 
policininką mirties bausme, 
kuris nužudęs 11 juodųjų 
žmonių, kai vykdavo susirėmi
mai tarp baltųjų ir juodųjų 
žmonių. Keturi juodukai nuteis
ti po 15 metų kalėjimo bausme. 

nei išeivijos 
rinkinyje „Yed VVaschem In-
stitut" (Izraelis), o taip pat 
Brazilijos, Kanados ir JAV 
spaudoje („Jornal do Brazil", 
„The Glob and Mail", „Chicago 
Daily News", „The New York 
Times", „Chicago Sun times"). 
Straipsniuose lietuviai buvo 
kaltinami masiniu žydų žudy
mu antrojo pasaulinio karo me
tais. 

Laiške aiškinama, kad lietu
vių išeivijos spaudoje pasipylė 
kaltinimai žydams 1940-1941 
metais dirbusiems saugume ir 
trėmusiems lietuvius. Žydai 
įžeidinėjami. Laiške nurodoma, 
kad lietuviai pradėjo rinkti 
medžiagą, kaip lietuviai gelbėjo 
žydus, išeivijos spaudoje siūlo
ma į viską žiūrėti objektyviai ir 
kovoti prieš tautų engimą 
SSSR. 

Lietuvos agentų veikla 
Lietuvos KGB siūlo: „Sie

kiant sutrukdyti numatomą 
sionistinės aplinkos ir lietuvių 
nacionalistinių organizacijų 
emigracijoje konsolidaciją ir 
paaštrinti esamus tarp jų 
priešiškus santykius, kurių 
esmė išsakyta viršuje, JAV žydų 
bendruomenei būtina pateikti 
1979-1980 metais Sąjungos ir 
respublikos spaudoje paskelbtą 
medžiagą apie B. Kaminsko, J. 
Juodžio, M. Paškevičiaus, L. 
Kairio, šiuo metu gyvenančių 
JAV, nusikalstamą veiklą. 
Lietuvos KGB medžiagą apie 
šiuos asmenis pasiuntė į KGB 
tardymo skyrių, o šis perdavė 
JAV pasiuntinybei Maskvoje". 
Nuogąstaujama, kad šios me
džiagos perdavimą ir reali
zavimą sunkina paaštrėję SSSR 
ir JAV santykiai, todėl reikia 
viską gerai apgalvoti ir su
derinti. 

Buvo suplanuota „Tiesoje", 
„Sovietskaja Litva" ir „Gim
tajame krašte" išspausdinti 
straipsnius apie J. Juodį, A. 
Dubauską, M. Paškevičių ir 
išplatinti per „Tėviškę" JAV, o 
per respublikos KGB agentus 
„Aleksą", „Germaną" ir pati
kimus asmenis J. ir J. Vinicką 
nusiųsti sionistiniams veikė
jams į Izraelį. J. susirašinėjo su 
įtakingais sionistiniais asmeni
mis ir žurnalistais Izraelyje, jam 
buvo pavesta pasiųsti į Izraelį 
KGB parengtą kreipimąsi į 
šeimas, nukentėjusias per 2-jį 
pasaulinį karą, kad jos pradėtų 
kampaniją prieš išeivijos lietu
vių organizacijų vadovus. 

Per PGU 19-ą skyrių, pasitel
kus „Blažį" bei „Vilnių" 
numatyta perduoti dokumen
tinio filmo „Dialogas su sąžine" 
kopiją, be to, JAV ir Izraelyje 
skleisti palankią sau reakciją. 
Kartu teigiama, kad Lietuvos 
KGB kartu su Lietuvos par
tiniais organais nagrinėja 
galimybę šį filmą parodyti per 
Lietuvos televiziją. 

KALENDORIUS 

Gegužės 13 d.: Robertas Bei 
larminas, Alvyde, Gardevutis, 
Glicerija, Suiminas, Tautmilas. 

Gegužės 14 d.: Motiejus 
apštalas, Bonifacas, Justė, Mil
da, Gintaras. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:00. 
Temperatūra dieną 67 L, 

naktį 42 L 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVE 

Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

PAVASARIO ŠVENTE 
„AUŠROS VARTŲ" TUNTE 

Lietuvių centro, Lemonte, 
administratorius R. Kronas 
balandžio 26 d. ankstyvą rytą 
sutiko tunto vadoves atvykusias 
paruošti salę tunto šventei. 
Laukėme sesių, tėvelių, senelių. 

Palaimintojo J. Matulaičio 
misijoje išklausėme šv. Mišias, 
atnašaujamas kun. L. Za
rembos, SJ, kuris yra buvęs 
„Aušros Vartų" tunto dvasios 
vadovu, yra su mumis stovykla
vęs Rako stovykloje. 

Po šv. Mišių vyko tunto suei
ga ir šventė. Tuntą savo daly
vavimu pagerbė LSS Tarybos 
Pirmininkas v.s. fil. S. Miknai-
tis, Vidurio rajono vadė s. M. 
Utz, daug tėvelių. Iš tunto 
vyriausiųjų sesių gausiausiai 
atstovaujamas buvo „Mirgos" 
būrelis, tunto sąrašuose ir 
veikloje esantis nuo 1955 m. 
Sueigos iškilmingai daliai vado
vavo tunto adjutante v.sl.t.n. 
Vida Brazaitytė. Po raportų, 
įnešus vėliavą buvo ypatingas 
tuntininkės žodis: „Kai mes 
duodam įžodį, kaklaraiščio 
galuose mums užriša du maz
gelius: gerojo darbelio, kurį riša 
visi skautai ir tėvynės ilgesio 
mazgelį, kurį riša tik lietuviai 
skautai už Tėvynės ribų. Dabar 
tėvynė Lietuva jau laisva ir mes 
galime į ją vykti, pamatyti ir jai 
padėti. Lietuvių Skautų 
sąjungos tarybos nutarimu 
tėvynės ilgesio mazgelis yra 
pakeistas tėvynės meilės maz
geliu. Prašau visas ,Aušros 
Vartų' tunto seses atrišti 
tėvynės ilgesio mazgelį. Mes, 
lietuvaitės skautės, gyven
damos ne Lietuvoje, esame iš
tikimos ir mylime dvi tėvynes. 
Prašau visas užsirišti tėvynės 
meilės mazgelį ir mūsų tėvynes 
tikrai mylėti". 

Kai atrišome tėvynės ilgesio 
mazgelius, tuntininkė Renata 
visoms padalino po gintarėlį, 
kurį įsirišome tėvynės meilės 
mazgelin. Prie Lietuvos ir JAV 
vėliavėlių uždegus tėvynės 
meilės liepsneles, suskambo 
himnas. 

Šioje sueigoje jaunesniosios 
skautės įžodį davė Aleksa 
Januškaitė, Inga Januškaitė, 
Nida Misiulytė, Vilija Pakal
niškytė ir Vakarė Petroliūnaitė. 
Tai laimingiausios šios šventės 
pagrindinės dalyvės. Šviečia 
naujais kaklaraiščiais, tun
tininkė kiekvienai prisega po 
paukščiuką, draugovės vadovės 
apdovanoja saldainių karoliais. 
Ir ko daugiau norėti šešiame
tėms? Bet... girdžiu po sueigos 
paukštytę sakant: „Mama, ar 

matei — aš vėliavą bučiavau". 
Ach! 

Tuntininkės ps. fil. Renatos 
Borucki įsakymu į paskilti-
ninkės laipsnį pakeliamos I. 
Bakšytė, M. Gylytė, N. 
Januškytė, D. Kazlauskaitė, K. 
Mažeikaitė ir D. Volodkaitė, į 
skiltininkės — R. Barkauskaitė, 
į vyr. skiltininkės J. Antanai
tytė ir V. Januškytė. Visas tun
to vadijos nares ir pakeltąsias 
sesė Renata apdovanojo gėlėmis 
ir dovanėlėmis. 

Antrai sueigos daliai vado
vavo ps. fil. Giedrė Penčylienė. 
Skautės ir svečiai sudarė 8 
grupes ir įdomiai bei linksmai 
dalyvavo skautiškoje pasakoje, 
prisidėdami garsais ir dainomis. 
Labai atidžiai reikėjo sekti 
Giedrės pasaką, kad savo 
grupėje atliktume užduotus dar
belius. Paskui reikėjo atspėti 
kas buvo paslaptingose dėžutėse 
ir net su ratais pasisukti. 

Nuoširdus ačiū sesei tunti-
ninkei už rūpestingumą ir 
dovanas, sesei Giedrei už 
šventę, sesei Onutei Antanai
tienei už vaišes ir svečiams už 
buvimą kartu. 

A. Namikienė 

KERNĄVIČIŲ DĖMESIUI 

„Kernavės" skaučių tuntas 
kviečia jus dalyvauti Šeimos 
šventėje ir tunto sueigoje šį 
sekmadienį, gegužės 17 d. Šv. 
Mišios 11:15 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Šeimos šventės 
vaišės 12:15 v. p.p. Jaunimo 
centro maž. salėje. 11:15 ten pat 
vyks iškilminga tunto sueiga. 
Visos dalyvaujame uniformuo
tos. Iki malonaus pasimatymo! 

Budime! 
„Kernavės" tunto vadija 

„SIETUVA" KVIEČIA 

Visos Chicagos ir apylinkių 
skautininkės ir vyr. skautės yra 
kviečiamos šj penktadienį, 
gegužės 15 d., 7 v.v. atsilankyti 
„Sietuvos" draugovės sueigoje. 
Sueiga vyks draugininkės s. fil. 
Jolandos Kerelienės namuose, 2 
Norton Drive, Lemont, IL. 

SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS 

Lietuvių Skautų sąjunga — 
LS Brolija, LS Seserija ir 
Akademinis Skautų sąjūdis 
gegužės 23-25 dienomis Dai
navoje šaukia lygiagrečiai vyk
siančius du suvažiavimus: 

Naujos „Aušros Vartų" tunto paukštytės A. Jonušaitė, N. Masiulytė, I. Janušaitė , V. Pakalniškytė 
ir V. Petroliūnaitė myli savo vadovę J. Antanaitytę. 

ŽINIOS IŠ AUSTRALIJOS 
„DŽIUGO" TUNTE 

Melbourno „Džiugo" tuntas 
skautų globėjo šv. Kazimiero 
dieną paminėjo kovo 1 d. 75 bro
liai ir sesės, su savo vėliavomis 
dalyvavo šv. Mišiose Šv. Jono 
bažnyčioje. Tuntas įeidamas į 
bažnyčią giedojo „Marija, Mari
ja". Giesmės nenutrūko ir 
pamaldų metu. Tuntą giedoti 
išmokė brolis Arūnas Bruožys. 
Skaitymus atliko tuntininkė 
v.s. Danutė Lynikienė ir ps. 
Birutė Prašmutaitė. Mišias 
atnašavo v.s. dr. kun. Pranas 
Dauknys, pamokslo metu apibū
dino šv. Kazimiero gyvenimą. 
Tikinčiųjų maldas sukūrė kiek
viena draugovė, Skautininkų 
ramovės pirmininkė v.s. Jonė 
Žitkevičienė išvardio mirusius 
skautininkus Melbourne: v.s 

Borisą Dainutį, v.s. Antaną 
Krausą, ps. Algirdą Talačką, ps. 
Leoną Kepalą, s. Romualdą Ali
šauską ir židinietį Napoleoną 
Butkūną. 

Melbourno vyr. skaučių pa
ruošta Kaziuko mugė ir 
laimėjimas vyko tą pačią kovo 
1 d. po pamaldų Lietuvių 
namuose. 

„Džiugo" tunto sueiga irgi 
vyko per kazimierines. Ją pra
vedė adjutantas, ps. Povilas 
Kviecinskas. Sueigos metu įžodį 
davė aguonytės (aguonytės ir 
gintarėliai, tikrumoje įžodžio 
negali duoti. Jie per jauni, kad 
suprastų įžodžio reikšmę. Red.): 
Alanta Skeivytė ir Daina Žie-
daitė, vilkiuko įžodį davė: An
drius Sadauskas. Skauto įžodį 
davė: Tomas Kviecinskas, Da
nielius Lukaitis ir Juozas Lu-

Laipsniais ir gėlėmis apdovanotos „Aušros Vartų" tunto sesės . Iš k 
Volodkaitė, draugininke Rima Stroputė, M. Gylytė, I. Bakšytė 
Januškytė. 

- D . 
ir N. 

kaitis. II pat. laipsnio egzaminus 
išlaikė: Dalia Didžytė, Daina 
Mickutė, Kim Pettiford, Daiva 
Statkutė, Girius Antanaitis, 
Linas Jokūba i t i s , Aleksas 
Meiliūnas, Benius Žižys, Danius 
Zižys ir Tomas Kviecinskas. Į 
pr i tyrus ias skautes perėjo: 
Daina Didžytė ir Albina Strun-
gaitė. Į vyr. skautes kandidates 
— prityrusios skautės: Rita 
Bruožytė, Lina Didžytė, Dana 
Ramanauskai tė ir Gabrielė 
S t a u g a i t ė . LSS Vėliavos 
žymeniu apdovanotos: pi. Rita 
C ižauska i t ė ir si. Onutė 
Prašmutienė, o Pažangumo 
žymeniu — pi. Teresėlė 
Šiaučiūnaitė. 

Rajono vadas, atsisakius iš 
„Džiugo" tunto tuntininkės pa
reigų v. s. Danutei Lynikienei, 
nuoširdžiai jai padėkojo už įdė-

SUVAŽIAVIMAI 

G e g u ž ė s 23-25 d. 
Skautininkų,-ių ir židiniečių 
suvažiavimas Dainavoje. Ruošia 
LSB ir LSS skautininkų skyrių 
vedėjai ir žinidiečių skyr. 
vedėja. 

LAUŽĄVEDŽIU KURSAI 

Šią vasarą trijų dienų lauža-
vedžių kursai vyks stovyklų 
metu šiose vietovėse: 

Liepos 26 - 28 dienomis — 
Ramiojo vandenyno rajono 
stovykloje, CA. 

Rugpjūčio 2 - 4 dienomis Ka
nados rajono stovykloje „Romu
vos" stovyklavietėje, Kanadoje. 

Los Angeles „Palangos" tunto naujos vyr. skautės Viltis Janutaite ir Rima 
Mulokaitė po įžodžio su savo vadove ps. Gaile Radvenyte. 

1 — Skautininkų,-ių, židinie
čių ir Akademinio Skautų sąjū
džio narių ir 

2 — Skautų vyčių, vyr. skau
čių, gintarių ir jūros budžių bei 
prityrusių skautų,-čių. 

Registracija baigiama gegužės 
15 d. Tad paskubėkite registruo
tis, kaip nurodyta jums pasiųs
tuose registracijos lapuose. 
Suvažiavimo dienotvarkė buvo 
paskelbta praėjusios savaitės 
„Skautybės Kelio" laidoje. 
Vėliau užsiregistravę turės 
mokėti 10 dol. daugiau. 

Transportacija į suvažiavimą 
kiekviena vietovė rūpinasi 
atskirai. Iš Chicagos buvo ban
doma organizuoti kelionė auto
busu, bet neatsiradus užten
kamai susidomėjusių, šios 
pastangos atsisakyta. Chica-
giečiai, neturintieji transpor-
tacijos, prašomi kreiptis į 
skautininką A. Paužuolį, tel. 
312-434-5714. Skautininkas An
tanas pasistengs rasti jums vie
tos su kitais, į suvažiavimą 
vykstančiais nuosavais automo
biliais. 

Visi raginami suvažiavime 
dalyvauti. Ypač svarbu, kad 
dalyvautų daugiau jaunimo. 
Tad iki pasimatymo suvažia
vime! 

1992 M. VASAROS 
STOVYKLOS 

Liepos 6 - 1 1 d. — Jūrų 
skautų.-čių buriavimo stovykla 
Ludington, Michigan. netoli 
Rako stovyklavietės. 

Liepos 11 - 25 d. — Vidurio 
rajono stovykla Rako stovykla
vietėje. Custer, Michigan. 

Liepos 24 - rugpjūčio 1 d. — 
Europos rajono stovykla ^Sody
boje". Anglijoje. 

Liepos 25 - rugpjūčio 8 d . -
Ramiojo vandenyno stovykla 
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tą darbą. Nauja tuntininkė 
paskirta ps. Birutė Prašmu
taitė. 

Tunto sueiga užbaigta laužu 
ir jį sekusia tradicine „Ateina 
naktis". 

P. D. 
Iš „Tėvynės Židinys" 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1312) 337-1285 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog , Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*4* (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)245-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v.v.. antrd 12 30-3 v.p.p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kadzta Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 449-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

, ,Rambyno" stovyklavietėje 
netoli Big Bear Lake, Califor-
nijoje. 

Rugpjūčio 1 - 25 d. - Kana 
dos rajono stovykla „Romu
voje", netoli Toronto, Canadoje. 

Rugpjūčio 15 - 23 d. — Atlan
to rajono stovykla BSA Camp 
Resolute, Bolton, MA. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — ..Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių,-ų 
mokyklos Toronto skautų,-čių 
„Romuvos" stovyklavietėje. 

Kab. ta i . (1-312) 545-0344; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. t e l . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kedzia Ava., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

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 KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta i . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , ant r . penkt 12-3 v p.p . ketv 2-7v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Ta i . (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Ta i . (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd. Hickory Hl l la. 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabinato Ir buto: (708)652-41 $9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOttt Ava., Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Ta i . (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Surta 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlca. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 St Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

„Aušros Vartų" tunto vadovės ruošiasi paukštyčių įžodžiui. Iš k. — A. Ja-
saitytė. I Antanaitytė, L. Rupinskienė ir V. Brazaitytė. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Ofland Park 
708-349-8100 

10 W Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-6383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
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Šių dienų žurnalizmas ir 

ATEITIES 
PERSPEKTYVOS 

Pas mus, kaip ir kitur, pasku
tiniu laiku kyla susirūpinimas 
spausdintu žodžiu. Daugiausia 
kaltinimų susilaukia televizija, 
bet dabar pasigirsta balsai ir dėl 
laikraščių. Gyvenamosios vietos 
spauda, norėdama pasilaikyti 
skaitytojus, dažnai pradeda 
slysti į pataikavimą žemiesiems 
įnoriams, nes prisižiūrėjęs ek
ranuose visokių muštynių ir 
pusnuogių meilės epizodų, 
skaitytojas, kaip baiminasi 
spaudos žmonės, nuobodžiaus 
laikraštyje gaudamas tik geras 
žinias. Kol kas, dėkui mūsų 
redaktoriams, mes nenusly-
dome į tokias žemumas, bet ir 
mūsų ateitis nėra šviesi. Mūsų 
bėdos daugiausia ribojasi ir 
ypač redaktorių neišvengiama 
stoka, nes amžius ir nuovargis 
retina jų eiles. 

Kadangi daugumas mūsiškių 
prenumeruoja ir vietos spaudą, 
verta persvarstyti, kodėl ši 
spauda, kuriai tikrai netrūksta 
nei skaitytojų, nei redaktorių, 
pradėjo taip pataikauti žemam 
skoniui. Aišku, ir jie yra susi
rūpinę milžiniška televizijos 
įtaka. Jaunieji žurnalistai, atei
dami pakeisti senstančius 
redaktorius, irgi jau yra pa
veikti pasikeičiančio pasaulio 
galvosenos. Netgi Lietuvoje 
užtenka tik pavartyti Respub
likos puslapius, kad pajustum jų 
apsisprendimo kryptį, patai
kaujant tam tikriems skai
tytojams. O jokia paslaptis, kad 
niekad etikos ir doros nemoky
tos masės kaip žuvys yra 
lengvai pagaunamos į žvejotojų 
tinklus. Tačiau vietos spauda 
irgi turės nutarti, kokį metodą 
jie pasirinks žinių perdavimo 
darbe. Ironija yra ta, kad di
dėjant elektroniniu būdu ži
nias gaunančių žmonių skai

čiui, žymiai sumažės raštingu
mo reikalas, ir tai jau dabar pa
stebima, ypač knygų rinkos pa
klausoje. 

Ar kasdieninė spauda turi 
teisę kištis į asmenišką žmo
gaus, siekiančio politinio posto, 
gyvenimą, aprašant kiekvieną 
smulkmeną ir išvardinant su 
tuo surištus asmenis ir tuo pa
taikaujant tam tikrai publikai? 
Žmonės yra beveik lygiai pasi
dalinę atsakymuose į šį klau
simą. Betgi nuo to daug priklau
sys kokią spaudą turėsime atei
tyje. 

Vyresnioji karta jau krau
name savo per tiek metų su
telktas knygas ir siunčiame 
Lietuvos bibliotekoms. Ten, 
atrodo, jos tikrai bus skaitomos, 
nes tai bus naujiena jų 
gyvenime, ypač jaunimui. Čia 
vietoje pergreit bėgąs gyve
n imas praretino praeit imi 
besidominčių eiles, o gal litera
tū ra visais laikais ne visi 
domėjosi. O ir naujai išlei
džiamų knygų skaičius aiškiai 
kris,* prie greito tempo pripratu
siam jaunam žmogui užteks, 
kaip romėnai sakė, duonos ir 
žaidimų. Šią gyvenimo stiliaus 

kryptį vargu bepakeisime. įtaką 
dar gali daryti teatras, geri šią 
dieną ir šiuos rūpesčius liečia 
veikalai, vietoj besimaudant 
senų kunigaikščių egoizmų 
jūrose. Į tai turėtume rimtai at
kreipti savo akis ir nukreipti 
pinigus. Dabarties jaunimas, 
atrodo, stiprybę semiasi ne iš 
praeities, bet iš dabartyje vyks
tančių permainų. 

* * * 

TYLI 
AMBASADORIAUS 

JOHNSONO ŠVENTĖ 

Kalbant apie permainas, daug 
minčių sukelia Los Angeles pra
sidėjusios ir po to į kitus mies
tus persimetusios juodųjų riau
šės. Bet ne tai buvo juodiesiems 
svarbiausias taškas, užstoti sa
viškį prieš policijos žiaurumą, 
bet kad štai atsirado proga 
deginti krautuves ir iš jų 
išsinešti namo ten esančias 
prekes. Policija buvo bejėgė 
prieš taip staigiai iškilusią pro
blemą ir reikėjo nemažai laiko 
susiorganizuoti. Visų šitų va
gysčių ir gaisrų priežastimi vis 
minimas pyktis už taip iš
garsintą žmogaus daužymą, bet 
tai joks pateisinimas padegti 
niekuo nekalto prekybininko 
krautuves ir išsinešti viską, ką 
galėjai pakelti. Ištisos šeimos 
prisidėjo prie šių nusikaltimų, 
tuo aiškiai parodydamos, kaip 
buvo auklėjamas jų jaunimas. 
Mums, daug šaltesnio būdo 
šiauriečiams, ta i sunkiai 
suprantama ir sukelia tik atei
ties baimę. Ar yra išeitis iš šio 
užburto rato? 

Nebenaujas klausimas spau
doje yra, ar Amerika smunka 
žemyn ar atsigavo ir kyla aukš
tyn. I vieną tokį gero žurnalis
to Luttvvak tvirtinimą, kad yra 
einama žemyn, Commentary 
žurnalas davė pilną skyrių įvai
rių nuomonių, palaikančių arba 
vieną, arba kitą pusę. Tačiau 
kas krito akin, tai optimistų iš
vedžiojimai, skirti vien eko
nominei sričiai, visiškai igno
ruojant žmogų. Skaičiukai gali 
daug pasakyti apie eksportą į 
atsigaunančius Azijos ir Afrikos 
kraštus, apie banko sąskaitas 
namie, apie karinį pajėgumą, 
bet jie nieko nesako apie 
moralės lygį, mokylų pajėgumą 
pakelti jauno žomgaus sąmonę, 
sąžiningumą, etiką ir pagarbą 
kitam asmeniui. Dejuojama, 
kad valdžia yra visiškai aplei
dusi benamius didmiesčių pa
kampiuose, bet niekas nekelia 
klausimo, kaip atsirado tie 
benamiai, kodėl ten vyksta 
tokia prekyba narkotikais ir 
visiškas palaidumas. Sakoma, 
kad jaunimo gengių šaudymai 
ir vagystės yra tik pavieniai 
reiškiniai, bet kodėl tada po Los 
Angeles negrų siautėjimo teko 
suimti net tris tūkstančius 
jaunuolių, neskaičiuojant tų, 
kurie spėjo pasprukti. Ne poli
cininkų ir kareivių skaičius 
svarbu, o priežastys, kurios 
leido iki to prieiti. 

RKV 

Lietuvos generalinis prokuroras Artūras Paulauskas (kairėje) su ambasadorium prie Jungtinių 
Tautų Anicetu Simučiu ir Ginte Damušyte New Yorke. 

DVASINIS ATGIMIMAS 
RUSIJOS FEDERACIJOJE 
70 metų draudžiamos religijos, triumfas 

Berlyno siena sugriuvo 1989 
metų lapkričio mėnesį. Tai buvo 
pirmas signalas komunizmo 
žlugimo pradžios Rytų Europoje 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje. Per 
septynis dešimtmečius komu
nistai siekė išrauti iš žmonių 
sielų tikėjimą į Dievą. Buvo 
griežtai uždraustos Biblijos 
knygos, jų skaitymas ir plati
nimas. Daugelis krikščionių ir 
žydų, kurie viešai tikėjo ir gar
bino Dievą, atsidūrė kalėjimuo
se. 

Nebuvo leidžiama savo vaikus 
mokyti religijos. 

Žlugus komunizmui naujoje 
Rusijos Federacijoje ir visoje 
Rytų Europoje, šių kraštų 
gyventojai sutiko su atviromis 
širdimis visus tuos, kurie įvežė, 
pradėjo p la t in t i ir mokyti 
Šventąjį Raštą. Lars Dunberg, 
Tarptautinės Biblijos draugijos 
prezidentas, kuriam vadovau
jant platinamos šventraščio 
knygos kitoms tautoms, nuste
bęs pareiškė, kad jis yra 
sužavėtas šių tautų pozityvia 
reakcija religijos skatinimui ir 
mokymui ne vien tik gyventojų, 
bet ir tų valstybių vadų pilnu 
pritarimu. Pavyzdžiui, St. Pe
tersburgo viceburmistras pa
reiškė pasikeitimu į gerąją pusę 
visų mokyklų mokinių, kuriems 
buvo išdalintos knygos su Bibli
jos ištraukomis. Jo žodžiais, 
knygos tik per vieną mėnesį 
padarė teigiamą pasikeitimą 
vaikų tarpe. Rostovo mieste 
pradžios ir vidurinės mokyklos 
1500 mokinių pareiškė, kad 
mūsų generacija buvo be vilties, 
kad mūsų sąžinėse įvyktų 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

pasikeitimas, mes turime studi
juoti Bibliją ir joje rasti naują 
viltį į tikėjimą ir gyvenimą. 
Septyniasdešimtmetį užsitęsęs 
draudimas gyventojams iššaukė 
nepaprastą pasiilgimą mora
linių vertybių. St. Petersburgo 
miestų mokykloms buvo išda
linta 1 milijonas knygų su Bibli
jos ištraukomis. Kiti 3 milijonai 
knygų buvo atiduota kitiems 
miestams. 

Vienas projektas buvo spe
cialiai paskirtas Maskvai. Čia 
buvo išplatinta 4 milijonai Nau
jojo Testamento knygų tiems gy
ventojams, kurie buvo ateistai 
ir netikėjo Dievu. Šio projekto 
t iks las buvo paskleisti ir 
supažindinti su ta uždrausta 
spauda, kurią komunistų val
džia varžė, dėjo visas pastangas, 
kad ji nepatektų į piliečių 
rankas. 

Pasaulinė religinė organizaci
ja pavadinimu „Moscow Pro-
ject" paskutiniu metu dalina 
knygas Maskvos Gorky sode, 
moterų kalėjimuose, prie 
McDonald „hamburgerių" par
duotuvės net ir pačiame val
džios parlamente Kremliuje. 
Nešiojamo tipo bibliotekos yra 
randamos Maskvos gatvėse ir 
požeminio traukinio stotyse. 
Svarbiausia, kad gyventojai 
visur ir be baimės skaito reli
ginę literatūrą. 

Ši nauja tikėjimo banga at
kreipė spaudos, radijo ir televi
zijos dėmesį. Vienoje surengto

je spaudos konferencijoje 
Maskvoje atsilankė šimtas radi
jo, televizijos ir laikraščių, 
atstovų, kurie turėjo pokalbius 
su Biblijos platintojais. Jų pa
teikta medžiaga pasiekė radijo 
ir televizijos klausytojus ir 
žiūrovus. Sekančią dieną šios 
naujienos užpildė visų laik
raščių pirmuosius puslapius. 
Kada žymiajam rusų rašytojui 
Aleksandrui Solženicinui 1981 
metais Amerikoje buvo įteikta 
Templeton premija, jis pareiškė: 
„Priežastis, kad Rusija pateko 
į politinę, ekonominę ir dvasinę 
tuštumą yra ta, kad mūsų tauta 
užmiršo Dievą". Toliau Solže-
nicinas sakė, kad jam per 50 
metų nagrinėjant rusų komu
nistų revoliucijos istoriją, jis 
nerado atsakymo į problemas, 
kurios užplūdo jo tėvynę be 
religijos. 

Tačiau ironija yra pačioje 
Amerikoje. Kada buvusios pa
vergtos tautos su išskėstomis 
rankomis sutinka religijos lais
vę savo kraštuose, amerikiečiai 
ir toliau laiko, kad religija 
yra propaganda, paliečianti 
Amerikos valdiškas mokyklas ir 
viešąjį gyvenimą. Šiame krašte 
dažnai B jos vertė paneigia
ma akc t, niuose. politiniuose 
ir viei je radijo, spaudos ir 
televizijos sluoksniuose. Nežiū
rint Rusijos ir Rytų Europos 
valstybių įvertinimo relgijos 
naudos žmogaus auklėjime ir 
gyvenime, Amerika kartais 
atmeta tą turimą šimtmečių 
laisvę religijos srityje. Tačiau ši 
vieša ignorancija neturi 
lemiamos reikšmės amerikiečių 

Kovo 30 d. Amerikos Užsienio 
reikalų ministerijoje 4 vai. 
popiet buvo prisaikdintas pir
mas Amerikos ambasadorius 
Darryl Johnson atgavusiai 
laisvę Lietuvai. 

Nuostabiai gražią pavasario 
dieną krištoliniais žirande-
liais išpuoštoje Užsienio mi
nisterijos iškilmingoje didžio
joje salėje tarp savo draugų, 
bendradarbių, pažįstamų ir sau
jos lietuvių, savo šeimos apsup
tas Darryl Johnson padarė dar 
vieną tylų įnašą į Lietuvos tau
tos laisvės istoriją. Nedidelio 
ūgio, ramiai kalbantis Darryl 
N. Johnson pagal savo kre
dencialus visą gyvenimą yra 
praleidęs kaip Užsienio reikalų 
ministerijos reprezentantas, iš
dirbęs Rytų Europoje ir Azijoje. 
J Lietuvą atvyko 1991 m. rug
sėjo 11 d. 

Ambasadorius Johnson įstojo 
į Užsienio reikalų ministeriją 
1965 m. Dvejus metus buvo 
savanoriu Taikos korpuse 
Thailandė. Toliau darbo eiga 
Užsienio reikalų ministerijoj 
susidėjo iš tarnybos Bombay 
nuo 1966-68, Hong Konge 
1963-73, Maskvoje 1974-77. 
Beijinge 1984-87 ir Varšuvoje 
1988-91 m. Taip pat tarnavo 
pačioje Užsienio reikalų minis
terijoje Washingtone, tvarky
damas Jugoslavijos skyrių nuo 
1977-79 m. ir Kinijos respub
likos skyrių nuo 1979-81 m. 
Nuo 1981-82 buvo specialus 
atstovas demokratui iš Rhode 
Island senatoriui Claiborne 
Pell. Nuo 1982-84 metų buvo 
asistentas Valstybės sekreto
riaus pavaduotojo politiniams 
reikalams Lawrence Eaglebur-
ger. Šiose pareigose jis buvo 

gyventojų sluoksniuose, nes jie 
savo gyvenimą sieja su religija 
ir Dievo pagalba. 

Patvirtintomis žiniomis ši 
nauja religijos atgimimo era 
plačiai palietė ir Lietuvą. Mes 
skaitome ir matome spaudoje 
fotografijas mūsų religinio gy
venimo, kartu džiaugiamės ir jo 
įtaka, kurią jis atneša į gy
ventojų tarpą. Nenuostabu, kad 
naujoji religiška Lietuva dina
miškai žengia į naująjį gyveni
mą. 

Išeivijos lietuvių linkėjimai 
tautai būtų: klestėti visose 
gyvenimo srityse ir priimti 
Solženicino pasakytus pranašin
gus žodžius: niekad neužmiršti 
Dievo. 

atsakingas už Rytų Europos, 
Sovietų ir Rytų Azijos bei Paci-
fiko valstybių reikalus. 

Darryl N. Johnson gimė 
Chicagoje 1938 m., bet nuo jau
nystės gyveno Seattle, Wa-
shingtone. Gimnaziją baigė 
1956 m. ir lankė Puget Sound 
universi tetą Tacoma, Wa-
shington bei Washingtono uni
versitetą Seattle mieste. Jis jį 
baigė 1960 m., įsigydamas BA 
diplomą Cum laude anglų lite
ratūroje. Buvo priimtas į garbės 
Phi Beta Kappa korporaciją 
1960 m. Mokslus gilino dar ir 
Minnesotos bei Princetono uni
versitetuose. Gavo darbo patir
ties garsioje Boeing kompani
joje. 

Naujasis ambasadorius yra 
tėvas dukters Daravvan ir 
dvynių sūnų Gregory ir Lauren. 
Visi trys vaikai yra suaugę ir 
dirba Washingtono miesto ra
jone. Jo antroji žmona Kathleen 
Forance yra pradžios mokyklos 
mokytoja. Ambasadorius domisi 
literatūra ir muzika. Sužinojęs, 
kad atvyksta pianistas Robertas 
Bekionis, kurį jis jau iš Lietu
vos pažinojo, kartu su solis
tais Irena Milkevičiūte ir Vaclo
vu Daunoru, jis pareiškė norą 
pasimatyti su jais. Taip ir buvo 
užmegzti ryšiai. Dalia Remienė, 
Washingtono ir Baltimorės 
rajonų Lietuvių Fondo atstovė, 
prieš Baltimorėje įvykusį Lietu
vių fondo rengiamą Lietuvos 
valstybės operos solistų kon-
certą.savo namuose suruošė pri
ėmimą, į kurį atsilankė ir bū
simas ambasadorius į Lietuvą 
Darryl N. Johnson su žmona. 
Dalios ir Edmundo Remiu rezi
dencijoje jie buvo kaip vieni iš 
draugų, praleisdami visą 
popietę svečių tarpe. Kalbant 
galėjai net ir keletą lietuviškų 
frazių išgirsti. Šalia to jis 
kalba kinietiškai, lenkiškai, 
rusiškai ir thai. Dabar jis 
intensyviai mokosi lietuvių 
kalbos. Prieš atsisveikinant jis 
pakvietė į savo priesaikos 
šventę, kurioje iš lietuvių daly
vavo ambasadorius Stasys Lozo
raitis, Valdas Adamkus, Romas 
Sakadolskis, dr. K. Bobelis, dr. 
V. Vengris, Asta Banionytė, 
Jonas Bobelis, Aldona ir Juozas 
Šulaičiai, Dalia Remienė ir 
keletas kitų. 

Truputį gaila, kad daugiau 
vietinių lietuvių neturėjo progos 
būti šioje gražioje, reikšmingoje, 
kartu kuklioje ambasadoriaus į 
Lietuvą prisaikdinimo šventėje. 

Elvyra Vodopalienė 

Amerikos ambasadorius Lietuvai Darryl N. Johnson duoda priesaika, o pro 
tokolo šefas John Weinman priima Viduryje ambasadoriaus žmona Kathleen. 
dešinėje valstybės sekretoriaus pavaduotojas Lawrence Eagleburger. 

Elvyros Vadopalienės nuotr. 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 

Vilniaus pilis yra seniausias pastatas Vlniuje, 
stovįs miesto centre. Prieš Gedimino laikus ant šios 
kalvos stovėjusi medinė pilis, kurią Gediminas per
statė, o kalvą, ant kurios stovėjo pilis, atskyrė nuo 
Trijų kryžių kalvos, prakasdamas kanalą, sujungtą 
su Vilnele, kuri tuo metu tekėjo toje vietoje, kur da
bar įrengta katedros aikštė. Tokiu būdu pilies kalva 
iš visų pusių buvo apsupta vandens, lyg kokia sala. 
Tik 18 šimt. pabaigoje ar 19 šimt. pradžioje buvo 
užpilta senoji Vilnelės tėkmės vaga, kuri įtekėjo i Nerį 
prie Tado Vrublevskio bibliotekos. 

Pilį iš pagrindų perstatė Vytautas po 1419 m gais
ro. Jis panaudojo pilies statybai akmenis ir kalkes. 
1613 m. pilis buvo apleista ir joje buvo įrengtas bajorų 
kalėjimas. Ypatingai pilis nukentėjo per 1655-1661 m. 
rusų okupaciją. Nors Vilnius jau buvo išvaduotas et
mono M. K. Paco, bet pilyje dar ilgai užsilaikė rusų 
karių būrys, kuris iš pilies iškrapštytas tik 1661 m. 
Per kovas pilis liko labai apgriauta. Ilgus metus sto
vėjo neatstatyta. 19 šimt. pradžioje, esant Lietuvai po 
rusų okupacija, rusų valdžios įsakymu buvo nugriau
ti pilies pietinis ir šiaurinis bokštas. Paliktas tik vienas 
vakarinis bokštas. 

Kaip aukštutinėje pilyje išliko tik vienas bokštas 
ir šalia jo pilies dalis, pastatyta iš akmenų, taip 
žemutinės pilies nepaliko nė žymės. Išliko tik bu.usios 

gynymo sienos, pastatytos 13 šimt. bokšto apatinė dalis, 
ant kurios dabar stovi pastatyta katedros varpinė, o 
toje vietoje, kur stovėjo didingi renesanso D.L.K. 
reprezentaciniai rūmai ir kiti pastatai, dabar jų vietoje 
stovi kareivinės. Jie buvo trijų aukštų. Juos pradėjo 
statyti Zigmantas Senasis tuojau po 1550 m. įvykusio 
gaisro, o užbaigė Zigmantas Augustas. Iš visų pastatų 
paliko tik perstatyta katedra, kuri tebestovi ir dabar, 
bet buvo išniekinta ruso okupanto, kurie ją pavertė 
muziejumi (Katedra jau sugrąžinta katalikams). 

D.L.K. rūmai labai nukentėjo per 1610 m. gaisrą, 
kuris negesinamas siautė 17 dienų. Po gaisro dalis 
tų rūmų buvo atstatyta ir iki rusų invazijos juose buvo 
gyvenama. Laikui bėgant rūmai sunyko ir neremon
tuojami sugriuvo (kurį laiką juose buvo įrengtos net 
krautuvės). 1797 m. gubernatoriaus Pryzelio įsakymu 
buvo visai nugriauti, o plytos išdalytos žmonėms. 

Rūmai buvo pastatyti, kaip rodo piešiniai, planas 
bei fragmentai, aplink ketvirtainį kiemą. Jų fasadus 
iš kiemo pusės puošė atviros galerijos, gražūs durų por
talai, virš langų karnizai ir prie stogo linijos apskritos 
arkos bei klasikinių frizų motyvai. Jų trečiame aukšte 
buvo reprezentacinės priėmimo salės, kunigaikščio ir 
jo šeimos gyvenamieji kambariai, kurių sienos buvusios 
papuoštos gobelenais ir garsiųjų dailininkų paveikslais. 

Prie šių rūmų netoli stovėjo katedra. Pirmąją 
katedrą, kaip parodė lietuvių archeologų tyrinėji
mai katedros požemiuose, pastatė ne Jogaila, bet 
Lietuvos karalius Mindaugas. Tai paliudija 
popiežiaus lnnocento IV bulės bei užsilikę keletas 
dokumentų, kuriuose rašoma, kad 13 šimt. Mindau
gas Vilniuje yra pastatęs katedrą ir įsteigęs vyskupo 
rezidencija. Apie tai net patvirtino Jogailai kryžiuo

čių generalinis prokuratorius Paulius von Vermditas, 
o popiežiaus lnnocento D7 bulė, pasiųsta Kulmo 
vyskupui, kurioje popiežius pavedė paskirti Lietuvai 
vyskupą, atlikti jo konsekraciją ir išrūpinti, kad 
D.L.K. Mindaugas paskirtų būsimai katedrai žemės 
sklypą ir ją apdovanotų turtais. Kitoje bulėje irgi, kaip 
ir pirmoje, pasiųstoj 1252 m. Livonijos ir Prūsijos 
arkivykupui, mini, kad Mindaugas norįs jo valdose 
turėti vyskupo sostą, pasižadėjęs savo lėšomis pastatyti 
katedrą ir ją apdovanoti turtais. 

Šią paslaptį, kad pirmąją katedrą pastatė Mindau
gas, atidengė tik dabartiniai lietuvių archeologų 
tyrinėjimai. N. Kitkauskas yra sudaręs Mindaugo 
katedros rekonstrukcija ir ją įdėjęs į žurnalą „Kultūros 
barai". 

Mindaugą nužudžius pagoniškoji tikyba dar 
išsilaikė 122 m. Mindaugo pastatyta katedra buvo pa
versta Perkūno šventykla, kurią sugriovė ar perstatė 
Jogaila, buvęs Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenki
jos karalius. Pagal J. K. Rivijaus kroniką Vilniaus pa
goniškoji šventykla — Mindaugo buvusi katedra — 
buvo nugriauta 1386 metais. * 

Antroji katedra, kaip manoma, buvusi medinė, pa
statyta 1387 m. D.L.K. Jogailos rūpesčiu. Ji stovėjusi 
dabartinėje katedros vietoje. Tiek kunigaikščio rūmai, 
tiek ir katedra įėjo į pilies teritoriją. Ją pašventino 
Gniezno arkivyskupas Švč. Trejybės, Šv. Stanislovo ir 
Šv. Vladislovo garbei. Katedra, kaip parodė per dabarti
nę rusų okupaciją padaryti tyrinėjimų duomenys, buvusi 
ne medinė, bet mūrinė ir iš lauko pusės sutvirtinta net 
kontraforsais, o grindys raudonų plytų, kurios 1.85 m 
buvusios žemiau dabartinės katedros grindų lygio. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gegužės mėn. 13 d. 

EKONOMIKA IR 
AUKLĖJIMAS LIETUVOJE 

Pasikalbėjimas su ministro 
pav. A. Juozaičiu 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
— Suprantama, kad švieti

mo reforma didele dalimi 
priklauso nuo mokytojų per
kvalifikavimo. Bet įdomu 
būtų plačiau išgirsti apie 
naujų, būsimų pedagogų ruo
šimą, kurių ateityje nerei
kėtų perkvalifikuoti, kurie 
būtų ruošiami darbui naujo 
tipo Lietuvos mokykloje. 

— Tai pirmiausia, kaip jau 
minėjau, reikalai pasistūmėjo 
užsimezgus dalykiniams kon
taktams profesiniame lygmeny
je su aukštosiomis pedagogi
nėmis mokyklomis. Būtent su 
Šiaulių ir Vilniaus pedagogi
niais institutais. Dėkui Dievui, 
kad atsirado tose mokyklose 
žmonių, kurie patys pamatė 
būtinybę tokius kontaktus 
užmegzti. Labai intensyviai yra 
dirbama su Vilniaus Pedago
giniu institutu, kurio vadovybė 
yra numačiusi gana radikaliai 
pertvarkyti savo mokymo pro
gramas. Visų pirma, orietuo-
jantis ne į mokytojo vieno 
dalyko lavinimą, bet j mokyto
jo keletos dalykų lavinimą. O tų 
dalykų rinkinį pedagoginės 
mokyklos studentas pats galėtų 
susidaryti . Kita vertus, 
radikalesnių pasikeitimų mes 
tikrai lauktume, nes naujų jėgų 
šitose aukštosiose mokyklose 
daug neatsirado. Todėl, kalban
tis su užsienio institucijomis ir 
konkrečiai lankantis JAV, 
viena iš prioritetinių krypčių 
buvo mūsų naujų pedagogikos 
mokslo specialistų draugijos 
kūrimas. Tai yra, kad atsirastų 
jauni žmonės, kuriems būtų 
sudarytos sąlygos pasitobulinti 
užsienio institucijose, įgyti 
naują patirtį ir naują mąstymą, 
kuriant naują pedagoginę mo
kyklą Lietuvoje. Be abejo, 
kritiškai permąsčius užsienio 
šalių patirtį švietimo srityje, o 
ne mechaniškai ją perimant. 

— P r i s i m e n u , pe rna i 
minėjote, k a d Lietuvoje pra
dėta mokyklų kompiuteriza
vimo programa. Kaip čia se
kasi? 

— Ir sekasi ir nesiseka. Iš 
vienos pusės ši mokyklų 
kompiuterizavimo programa 
buvo pradėta vykdyti gana 
lengvai dėl to, kad dalis to pro
jekto buvo finansuojama per 
buvusią Sovietų Sąjungą. Pagal 
susitarimą tarp G. Busho ir M. 
Gorbačiovo IBM firmos kom
piuteriai buvo masiškai 
siunčiami į Sovietų Sąjungą. 
Dalis šio projekto, kaip sakoma, 
nubyrėjo ir mums. Bet tai buvo 
dar 1990 metais. Todėl mums 
dabar iškilo visiškai naujas 
uždavinys patiems ieškoti 
galimybių išeiti į kompiuterių 
rinką. IBM kompiuteriai turi 
labai didelę paklausą ir prie jų 
„prasimušti" nėra paprasta. Bet 
savo ruožtu, mūsų informatikos 
ir prognozavimo centras, kuris 
dirba prie ministerijos, turi tokį 
tiesioginį uždavinį ir jį vykdyti 
sekasi neblogai. Šiuo metu mes 
vidurinėse bendrojo lavinimo 
mokyklose turime vienuolika 
kompiuterinių įrengtų klasių, 
jau dirbančių. 1992 metų pabai
goje pagal visą eigą mes numa
tome turėti apie trisdešimt 
tokių klasių. Toks projektas yra 
vykdomas ir profesinėse mokyk
lose. Šiuo metu yra maždaug 
aštuonios tokios kompiuteri
zuotos vietos, o metų pabaigoje 
numatome padvigubinti šį skai
čių. Taigi ta programa yra 
vykdoma tik, gal būt, ne taip 
sparčiai, kaip norėtųsi. 

— Ar keičiasi ir prieš
mokyklinis švietimas? Ar 
vaikų darželiai tebeegzis
tuoja, ar jie reformuojami, ar 
kuriamos naujos mokyklinio 
švietimo įstaigos? 

— Per šiuos metus įvyko dideli 
pasikeitimai priešmokyklinio 
auklėjimo srityje, grynai dėl 
ekonominės situacijos. Auklė
jimo institucijos buvo gana 
masiškai uždarinėjamos, ypa
tingai kaimo vietovėse. Nuo 
1991 metų sausio mėnesio iki 
1992 metų sausio buvo likvi
duota daugiau kaip trečdalis 
visų tokių įstaigų. Tačiau po 
kurio laiko tas jų naikinimas 
buvo sustabdytas. Mūsų many
mu, vaiko paruošimo mokyklai 
laikotarpis yra labai svarbus. 
Todėl visiškai atsisakyti dar
želių mes tikrai nenumatome. 
Be to, 1991-1992 metų laiko
tarpyje pas mus lankėsi 
nemažai mokyklinio amžiaus 
mokymo specialistų iš svetur. 
Buvo įdomu išgirsti, kad mūsų 
geriausi darželiai, kuriuos mes 
jiems rodėme, jų vertinimu yra 
tikrai aukšto lygio ir niekuo 
nenusileidžiantys gerai vei
kiančioms mokyklinėms įstai
goms užsienio kraštuose. Todėl 
mokyklinio švietimo sistema 
nebus mažinama. Be to, ma
moms bus sudaromos geresnės 
sąlygos ugdyti vaiką namuose, 
iki pusantrų metų joms yra 
mokamas pilnas atlyginimas. 
Iki trijų metų — dalinis 
atlyginimas, o iki septynerių " 
metų joms yra paliekama ir 
garantuojama darbo vieta toje 
įstaigoje, kurioje dirbo prieš 
gimstant vaikui. Tai yra iš 
tikrųjų didelės lengvatos, kurių 
neturi net ir daugelis išsivys
čiusių pasaulio valstybių. Tokiu 
būdu yra bandoma sukurti di
desnę šeimos įtaką priešmokyk
linio amžiaus vaikų ugdyme, 
tačiau ir valstybinio mokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymo reiškmė 
nesumažės. Yra paruoštos 
vaikų kompleksinio mokyklinio 
ugdymo programos, kurios 
atitinka aukštus reikalavimus, 
ruošiant vaiką mokyklai. 
Pravedamas didelis darbas su 
auklėtojomis ir, be abejo, mes 
jaučiame atsakomybę, kad joms 
būtų suteikiamos geros ir nau
jos pedagoginės žinios. 

— Žinome, kad 1991 liepos 
mėnesį Lietuvoje buvo išleis
tas Įstatymas dėl specialiųjų 
vaikų integravimo į bendro
jo lavinimo mokyklas. Kaip 
sekasi įgyvendinti šį pro
cesą? 

— Iki šiol visos švietimo in
stitucijos turėjo labai griežtas 
ribas. Jos aiškiai nustatydavo, 
koks vaikas turėtų mokytis jose 
ir jas baigti. Toks apribojimas 
buvo ypatingai griežtas specia
liosios pedagogikos srityje. Vai
kas, kuris buvo diagnozuotas 
kaip ypatingas vaikas, anksčiau 
vadinamas defektuotas vaikas, 
buvo pasmerktas iki savo 
gyvenimo pabaigos būti toje 
defektuotų žmonių institucijų 
sistemoje. Viena iš esminių 
švietimo pertvarkos sričių, 
mūsų manymu, yra siekti, kad 
atskiros švietimo grandys 
turėtų daugiau sąlyčio taškų. 
Vaikai turėtų gauti platesnę 
informaciją apie įvairiausias 
socialines grupes ir apie fiziškai 
apribotas grupes. Švietimo mi
nisterijos supratimu tai yra 
labai svarbu, kuriant atviros 
visuomenes modelį, kada 
visuomenėje dalyvauja abso
liučiai visi toje visuomenėje 
gimę individai Jie visi yra 
prasmingi ir vertingi. Kad 
žmonės, kokie j ie bebūtų 
skirtingi savo savybėmis bei 
galimybėmis, vienas kitą 
praturtins, tiktai reikia mokėti 
tas savybes vieni kitiems at
skleisti. Todėl sudarymas 
sąlygų specialiems vaikams 
gyventi tarp bendrojo lavinimo 
mokyklų vaikų yra viena iš 

CLASSIFIED GUIDE 

Antano Kulbio suprojektuota Atgimimo siena Bostone Vasario 16-tąją minint. Sienoje — spau
dos iškarpos, nuotraukos ir kita dokumentika vaizduojanti Bostono ir apylinkių lietuvių pastangas 

Lietuvai laisvės siekiant. 

BOSTONO ŽINIOS 
PAGERBEM MOTINAS 

Lietuvių motinų tradicinis pa
gerbimas įvyko pirmąjį gegužės 
sekmadienį po pamaldų Šv. Pet
ro parapijos salėje. Lietuves 
motinas pasveikino Bostono 
Moterų federacijos pirm. E. 
Vasiliūnienė, suteikdama žodį 
Suffolk Universiteto prof. Dr. E. 
Bubniui. Kalbėtojas papasako
jo apie motinos ir močiutės 
vaidmenį jo paties gyvenime, 

svarbiausių mūsų švietimo 
reformos sričių. įstatymas dėl 
tokių vaikų integravimo i ben
drojo lavinimo mokyklas sudaro 
palankias juridines sąlygas, bet 
tai dar nereiškia, kad yra 
palankios socialinės ir psi
chologinės sąlygos tokiems 
vaikams įsilieti į bendrojo 
lavinimo institucijų gyvenimą. 
Šis klausimas yra susijęs su 
mentalumo pakeitimu, o tai pir
miausia būtų įvykdoma per 
mokytojų tiek specialiosios 
pedagogikos, tiek bendrojo 
lavinimo specialistų kvalifikaci
jos kėlimą. Todėl mums yra 
tikrai naudingi 1991 metų 
vasarą įvykę A.P.P.L.E. kursai 
bei įvyksiantys kursai 1992 
metų vasrą, nes kaip tik šioje 
srityje jų metu yra suteikiama 
didelė informacija. Mums labai 
džiugu, kad šį Lietuvoje vykdo
mą procesą supranta ir Jungti
nėse Valstijose jį palaiko USIA, 
A.P.P.L.E. bendrijos kreipimosi 
išdavoje. Būtent mes Lietuvoje 
laukiame atvykstant keturių 
specialiosios pedagogikos spe
cialistų, kurie pateiks savo 
įvertinimus, savo požiūrį į 
mūsuose esančią specialiosios 
švietimo šakos būklę ir 
vykdomas reformas šioje srity
je. Pabrėžiu — savo įvertinimą 
ir nereiškia, kad mes tai aklai 
įgyvendinsime. Mes tai labai 
atidžiai įsiklausysime ir per-
mąstysime. 

Švietimo ministerija visoke
riopai remia tuos specialistus, 
kurie savo praktine veikla 
stengiasi įgyvendinti specia
liųjų vaiku intergravimą ir ap
skritai specialiosios pedagogi
kos šakos pertvarkymą. Yra 
bandoma sudaryti jiems palan
kias veiklos sąlygas, suteikiama 
veiklos autonomija. Kol kas tai 
yra pradiniai ir kukloki žings
niai, bet mūsuose jie yra 
svarbūs ir svarūs. 

(Bus daugaiau) 

ypatingą reikšmę skirdamas 
motinos meilei auginant vaikus, 
perduodant meilę Tėvynei ir jos 
kultūrai, kalbai Komp. J. Ka
činskas ir solistas R. Povila-
vičius paskyrė šventės daly
vėms muzikinius pasveikini
mus. Kasmet Moterų federaci
jos narės paruošia šiai progai 
gardžias vaišes, o šįmet kiek
vienai motinai dar buvo įteikta 
po pavasario gėlytę. 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

Gegužės 3 d., 1 vai. p.p. 
vyko Lietuvių Piliečių klu
bo salėje susi t ikimas su 
Lietuvos Tautinės sąjungos pir
mininku Rimantu Smetona. Su
sitikimą pravedė Bostono TS 
skyriaus pirm. Juozas Rentelis. 
Atvykęs iš Los Angeles JAV TS 
pirm. dr. Povilas Švarcas susi
rinkusiai auditorijai apibūdino 
garbingą svečią. Išvykęs iš 
Lietuvos tik prieš porą dienų, 
LTS pirm. R. Smetona plačiai 
papasakojo apie'politinę padėtį 
Lietuvoje, paryškindamas kai 
kuriuos vėliausius įvykius, 
vykdomas privatizacijos refor
mas. Bostone t au t in inka i 
džiugiai sutiko žinią apie TS 
sustiprėjusį vaidmenį Lietuvos 
politiniame lauke. Kalbėtojas 
išdėstė TS veiklos aspektus, 
esamus uždavinius bei siekius, 
išsamiai atsakė į gausius klau
simus. LTS pirm. R. Smetona 
padėkojo Bostono TS skyriui už 
svarią materialinę paramą. Pa
šnekesiai ir asmeninės pažintys 
vyko prie kavutės. Svečių priė
mimu savo namuose rūpinosi 
inž. B. Veitas. 

DALYVAVO POLITINIAME 
SEMINARE 

Lietuvos Vaikų globos pirm. 
Daiva Veitaitė-Neidhardt buvo 
pakviesta į Jaunimo politinį 
seminarą, gegužės 2-3 d. vykusį 
Washingtone. DC. Čia ji prane
šė apie organizacijos veiklą, 
teikiamos pagalbos Lietuvos 
vaikams vykdomus ir būsimus 
projektus. 

WINCHESTER IR 
VILNIAUS LIGONINIŲ 

APSIKEITIMAS 
SPECIALISTAIS 

Gegužės 4 d. į Winchester 
Hospital, MA, atvyko 9 medikų 
grupė iš Vilniaus universiteto 
greitosios pagalbos ligoninės. 

REAL ESTATE 

Grupės sudėtyje tos ligoninės 
direktorius dr. Leonardas Strei
kus, penki gydytojai, dvi gai
lestingos seselės ir kompiuterių 
specialistas. Juos lydi Sveikatos 
Apsaugos ministro pavaduoto
jas Algimantas Blažys. Lietuvos 
medikai praleis dvi savaites 
Winchester ligoninėje, susipa
žins su privačios ligoninės 
s t ruktūra , administravimu, 
naujais gydymo metodais , 
vaistais bei technika, taikomais 
Amerikoje. Šiam laikui juos 
priims amerikiečių šeimos. Už 
mėnesio panaši grupė vyks iš 
Winchester apsilankyti Vil
niaus universiteto ligoninėje. 
Šią apsikeitimo programą suor
ganizavo International Medex-
change, Inc. (IMI), pelno ne
siekianti korporacija, kurią 
įsteigė adv. Timothy Jaroch, pri
klausąs teisės firmai McDer-
mott, Will & Emery. Pažymėti
na, jog tai kol kas vienintelė 
tarptautinė advokatų firma, tu
rinti savo būstinę Vilniuje. 

„SODAUTO" KELIONĖ 
Į LIETUVA 

Bostono etnografinis an
samblis „Sodauto", vadovau
jamas Gitos Kupčinskienės, bir
želio 30 d. išvyksta į Lietuvą. 
Dviejų savaičių kelionėje po 
Lietuvą koncertuos Kaune, Ma
rijampolėje, Alytuje, Panevėžyje 
ir Utenoje. Originalią koncer
tinę programą, sudarytą iš Pen-
sylvanijos angliakasių (maine-
rių) tautosakos, dainų, padavi
mų ir buities vaizdelių, sukūrė 
patys ansambliečiai pagal pa
čių surinktą folklorinę medžia
gą. Lietuvos „Caritas" iškvietė 
„Sodauto", siekiant atnaujinti 
kultūrinius ryšius tarp užsienio 
lietuvių ir tautos kamieno folk
lorinių vienetų. Viešnagė užsis-
kleis užbaigiamuoju koncertu 
Vilniuje, A.P.P.L.E. kursų ati
daryme. 

ŠV. PETRO 
PARAPIJOS BANKETAS 

Šv. Petro parapijos metinis 
banketas gegužės 17 d., sekma
dienį vyks Lombardo įstaigoj, 
Randolph. Kokteiliai — 5 vai. 
p.p., banketo pradžia — 6 vai. 
p.p. Rengia organizacinis 
komitetas, pirm. E. Kleponienė. 

L.Ž. 

Net Kristus turėjo priešų ir 
asmenų, kurie prieš jį murmėjo; 
tad kaipgi tu nori, kad visi te
būtų t ik draugiški ir 
prielankūs? 

Tomas Kempietis 

GREIT 
PARDUODA 

INTERNATIONAL 
T R A V E L C O N S U L T A N T S 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R G O — s iunč iame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketg pasi r ink imas su garantuotu pr istatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

•525 South 79th Avenue 223 Katvar% fl»tv* 
Mcfcory HM, MNnoi* 60457 VHntua. Lietuva 
T t M e f l M f 708) 430-7272 T e l e f o n n 350-115 Ir 778-392 

R E / M A X 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apart mentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną BHnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. Kadzte Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Te4.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
j as mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W a « t 9 5 t h Stra t 
To l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Crticngos miesto leidimą Dubu >r 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannies • Babysttting 

• Companion • Elderly Care 
• Home Health Care* 

• House Keepers • 
Licensed & Bonded 
(312) 523-3575 
(312) 523-3767 

Pasaukė mane... 

ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliau* II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metu Knyga yra išversta j 
daugelį kalbu Iš lenku kalbos i 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
J a k u t i s . Knyga turi daug iliust
racijų. 352 psl.. spaudė ..Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St . 
Chlcago. IL 60629 

REAL ESTATE 

— TTza 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ava . , 
Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola:da pensininkams 

G2ntut)£ 

MIS 

a REAlMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

"- Chiiago, I I 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

FOR RENT 

DĖMESIO! 
Turistams, vykstantiems į Lietuvą, 
Vilniuje, centre, pigiai išnuomojami pri
vatūs butai, su visais patogumais. 
Kreiptis: tel. 1-904-245-8017 — Flo
ridoje arba tel. 62-04-00 nuo 9 v.r. 
— 7 v.v., tel . 22-58-59 nuo 7 v.v. 
Vilniuje. 

Išnuomojamas 3 V i kmb. moder
nus butas Marquette Pk. apylinkėje, 
pirmame aukšte Su šiluma ir oro vėsi
nimu; moderni virykla ir šaldytuvas 
Skalbykla su mašinomis. 
Suaugusiems. 

Kreiptis: tel. 708-361-5594. 

U.S. SAVINOS BOMDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT" 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG T O CHICAGO 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . V a n Heenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi Šiol negvildenta ver
tybių konfigūraci ja. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių taut iškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru pa'ikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroj i banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir Įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų Vaizduojama kaip 
Antroj' banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas 

Knygą sudaro 330 DSI.. didelio 
formato Išleido University Press of 
America. Ine . Lanham. New York 
and London Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio Užsa
kymus siųsti" 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 

\ Chlcago. IL 60629 



Seminare Vilniuje kovo 27 d. Iš k. į d.: Vilniaus darbo biržos direktoriaus pavaduotojas Alfonsas 
Brazas, Audronė Pakštienė, Vilniaus darbo biržos direktorius Jonas Jagminas, Minnesotos vals
tijos miestų lygos prezidentas Peter Solinger ir Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotoja 
Vilija Jonkaitytė. 

TARP VILNIAUS IR KROKUVOS 
Iš A. Pakštienės ir L. Kojelio pasakojimų (2) 

Kovo 18 d. vakare, Jūrmaloje 
pasibaigus US-Baltic Founda
tion ruoštai trečiajai konfe
rencijai, dalis iš 80 žmonių susi
dedančios Lietuvos delegacijos, 
taip pat šeši amerikiečiai pra
nešėjai ir programų direktorė A. 
Pakštienė autobusu važiavo į 
Vilnių. Ten, Lietuvos darbo bir
žos vadovams paprašius, dar 
vyko specialus dviejų dienų 
seminaras nedarbo klausimu, 
kur pranešimus padarė jau 
minėti amerikiečiai. Tuo tarpu 
L. Kojelis pasiliko porai dienų 
Latvijoje ir Estijoje pasitarti 
įvairiais klausimais. 

A. Pakštienė papasakojo, kad 
pervažiuojant Latvijos-Lietuvos 
sieną ties Saločiais „sponta
niškai visi sustojom, išlipom iš 
autobuso nusifotografuoti. Čia 
esantys Lietuvos kareiviukai 
buvo labai malonūs. Visi džiau
gėmės, fotografavomės, nes 
mūsų bendrakeleiviai ameri
kiečiai gerai atsimena, kada jie 
paskutinį kartą paliko Vilnių ir 
pravažiuodami matė šį pastatą 
sudegintą. 0 šį sykį jie ypač 
džiaugėsi, kad jau atvyksta į 
laisvą Lietuvą. Aną kartą 
amerikiečiai iš sudegusios 
pasienio būstinės pelenų kaip 
suvenyrus buvo pasiėmę kelias 
vinis..." 

Kai A. Pakštienę paklausiau, 
kodėl šioje kelionėje teko išbūti 
ilgiau, negu pradžioje buvo 
numatyta, ji a tsakė: „Su 
kiekviena kelione atsiranda vis 

daugiau reikalų, kuriuos reikia 
sutvarkyti, nes mūsų organiza
cijos užduotis labai plečiasi ir 
kartu didėja užmojai. Visas pen
kias dienas tiek Jūrmaloje, tiek 
Vilniuje vyko intensyvus darbas 
ir amerikiečiai buvo pervargę, 
neturėjo laiko net suvenyrams 
nusipirkti. Su žmonėmis besi
kalbėdami jie praleido vakarus 
iki nakties gilumos..." 

Kovo 20 d. šeši amerikiečiai iš 
Vilniaus išvyko namo. Paklaus
tas, ką per tą laiką veikė L. Ko
jelis, jis taip papasakojo: „Ne
mažai valandų praleidau Rygoje 
ir Taline, susitikdamas su abie
jų šalių prezidentų patarėjais 
Pabaltijo tarybos klausimais, 
taip pat su Pabaltijo asamblėjos 
atstovais pasitardamas, kaip jie 
pramato Pabaltijo kraštų 
bendradarbiavimą iš savo per
spektyvų — iš vyriausybių ir iš 
parlamentų. Tęsime žurnalistų 
ir spaudos stiprinimo darbą, 
rudenį į JAV pradėsime vežti 
žurnalistus stažuotojus. Ruo
šiame specialią programą laik
raščių leidėjams Pabaltijo kraš
tuose. Tuo reikalu palaikome 
ryšį su National Newspapers 
Association. Dabar, kai Pa
baltijo kraštuose paleistos 
kainos ir nebėra valdžios 
mokamų subsidijų, visi laik
raščiai, kurių yra tikrai daug, 
vargu ar išsilaikys, nes kainos 
kyla, o jie nemoka modernaus 
menedžemento... Šiam reikalui 
iš kurio nors fondo tikimės gau
ti 60,000 dol. dovaną (grant)". 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselių rėmėjų susi
rinkimas š.m. balandžio 4 d. 
vyko Maironio Parko patalpose. 
Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo pirmininkė A. Gar-
sienė, pasveikindama 36 susi
rinkusias nares. Viešnia iš Put-
namo seselė Oliveta buvo 
pakviesta sukalbėti maldą už 
mirusią narę a.a. O. Keršienę. 
Meldėmės visos kartu, ir tai la
bai sujaudino a.a. velionės 
dukrelę Olgą. Visos giliai 
atjaučiame skyriaus iždininkę 
Olgą, netekus jai brangios 
mamytės. Kar tu su ja iš
gyvename skausmo dienas, o už 
jos mamytės sielą užprašėme šv. 
Mišias. Sekretorės J. Mi
liauskienės perskaitytas proto
kolas susirinkimo buvo 
priimtas. 

Pirmininkės A. Garsienės 
pakviesta seselė Oliveta 
pranešė, kad stiprinami ryšiai 
su Lietuva. Šiuo laiku 
vienuolyne buvo apsigyvenę 
aštuoni asmenys atvykę iš 

Lietuvos su Lietuvos vyskupų 
leidimu. Jiems viską apmokėjo 
Amerikos vyskupai Jie lankosi 
įvairiose vietovėse ir stengiasi 
įsigyti daugiau katekizacijos 
žinių, kad grįžę į Lietuvą galėtų 
jas ir kitiems perteikti. Seselė 
Oliveta ne tik perdavė sveiki
nimus naujos provincijolės sese
lės Ignės, bet ir prašymą dirbti 
kartu su seselėmis. 

Pirmininkė padėkojo seselei 
už džiuginantį pranešimą. Kar
tu su sesele buvo atvykusi Stri
maitienė — gyvenanti Putname. 
Svarstėme ateities darbus. Pir
masis iš jų Lietuvių Susitikimo 
šventė-piknikas, kuris vyks 
liepos 26 d. Vėl kepsime, dirb
sime, remsime seselių darbus. 

Rudenį, rugsėjo 20 d. ruošime 
koncertą ir pietus Maironio 
Parke. Koncertuos „Dainavos 
aidai" — Ūdrių šeima. Rėmėjos 
gamins pietus ir vaisins svečius. 

Nusiminėme, kai pirmininkė 
A. Garsienė pareiškė, pasi
traukianti iš pareigų, kuriose iš
buvo 16 metų. (Šiuose laikuose 
tai nedaug, nes kaip patenki j 
kokias nors pareigas, tai tik gra-
borius iš jų išvaduoja, o šiaip ne
bandyk pasitraukti, niekas 
nenori jų užimti.) Prašėme, kad 

Vilniaus atstovo 
sveikinimas Krokuvoje 

Prie Rutgers universiteto 
JAV veikia fundacija vardu 
Demokratija Lenkijoje, kuri 
kovo 24-27 Krokuvoje suruošė 
konferenciją tema „Vietinių 
savivaldybių reformos Centro ir 
Rytų Europoje". Joje dalyvavo 
visų Rytų Europos valstybių 
delegacijos. A. Pakštienė papa
sakojo, kad fundacija didelė ir 
turtinga, ją remia Amerikos 
valdžia ir įvairios organizacijos. 
Lenkijoje veikia 16 centrų, ku
riuose supažindinama su 
demokratinu principų klausi
mais. Pasak pašnekovės, „mūsų 
fundacija su tais centrais glau
džiai bendradarbiauja, todėl US-
Baltic Foundation atstovai ir 
buvo pakviesti konferencijoje 
dalyvauti. Mes norime pasekti 
jų pavyzdžiu ir įsteigti mokymo 
centrus prie univers i te tų 
Lietuvoje. Pirmasis toks centras 
numatytas prie Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune, su kurio 
vadovybe sudaryta sutartis. Į 
tuos kursus universitete su
važiuos atstovai iš visos 
Lietuvos, kur juos su savivaldy
bių klausimais supažindins 
amerikiečiai". 

Iš Lietuvos į seminarą Kroku
voje važiavo 9 žmonės — 
parlamento deputatai, didžiųjų 
miestų tarybų pirmininkai ar jų 
pavaduotojai. Taip pat į Vilnių 
ką tik grįžęs L. Kojelis ir A. 
Pakštienė. Iš Vilniaus į Kroku
vą delegacija autobusu keliavo 
dvi dienas, pravažiuodama di
džiąją Lenkijos dalį, kur, kaip 
sakė A. Pakš t ienė , „ j au 
padaryta žymi mater ia l inė 
pažanga. Taip po 3-4 metų tur i 

būti ir Lietuvoje..." 
Konferencijos Krokuvoje ati

daryme kalbėti buvo pakviestas 
ir Vilniaus miesto tarybos pirm. 
A. Grumadas. Pakštienės pasa
koj imu, „Krokuvos konfe
rencijoj visi klausimai buvo la
bai intensyviai diskutuojami. Ir 
tas bendravimas, visiems turint 
panašias bėdas, buvo tikrai nau
dingas". Konferencijai pasibai
gus Krokuvos miesto taryba pa
kvietė Lietuvos delegaciją į savo 
posėdį ir čia vėl sveikinimo žodį 
tarti buvo pakviestas Arūnas 
Grumadas. 

Šiose konferencijose bei 
seminaruose kaip svarbiausia 
tema iškilo etikos tema. Todėl šį 
rudenį US-Baltic Foundation 
Rygoje ta tema numato suruoš
ti 4 dienų konferenciją. Viena 
diena būtų skirta respublikos 
lygio valdininkams, antra — 
savivaldybių valdininkams, 
trečia — vietinių asociacijų at
stovams, ir ketvirta — žurnalis
tams, spaudai, kad, kaip pa
reiškė L. Kojelis, „spauda su
prastų, kokia yra jos pareiga 
kontroliuojant korupciją. Atseit, 
neskleisti gandus ar melus, bet 
ištirti faktus. Tai Pabaltijo 
kraštų žurnalistams nėra gerai 
suprantama". 

Prieš išsiskiriant po šio po
kalbio su programų direktore 
Audrone Pakštiene ir organiza
cijos įsteigėju Linu Kojelių, jo 
dar paklausiau apie lėšas šiems 
užmojams, ar jų užtenka? 

Linas atsakė: — Darbai yra di
džiuliai ir tuos darbus norint 
gerai atlikti reikės milžiniškų 
sumų pinigų. Iš Amerikos val
džios ir privačių fondų siūlomos 
milžiniškos sumos. Deja, trūks
ta gerai paruoštų programų, 

rimtų organizacijų, kurios gali 
įtikinti arba valdžią, arba pri
vačias institucijas, kad jos tikrai 
sugeba paruošti ir įgyvendinti 
šitokias programas. Paruosti tas 
programas, jas suformuluoti, 
kad gauti valdžios paramą 
reikia daug pinigų. Tai pro
fesionališkas darbas, bet 
pinigus valdžia duoda tik tada, 
kada projektas jau išnagrinėtas 
ir paruoštas. Tad mes šiais 
metais vėsime naujų narių an-
gažavimo vajų (narių metiniai 
mokesčiai padeda įstaigai 
išsilaikyti) pabaltiečių ir ame
rikiečių tarpe, nes mūsų or
ganizacija nėra vien pabaltiečių. 
Mūsų tikslas šiais metais užver
buoti tūkstantį naujų narių. 
Mes didžiuojamės pasiektais lai
mėjimais, nes mūsų organiza
cija yra tikrai unikali. Daugelis 
organizacijų dirba puikius dar
bus. Turiu galvoje Mercy Lift, 
kunigo Pugevičiaus vado
vaujamą Religinę šalpą ir kitas. 
Tačiau ant tiek, ant kiek paša
ras, vaistai ar knygos yra svar
bios, tuo pačiu svarbus yra in
telektualinis žmonių paruo
šimas per programas, kaip 
demokratinių principų pristaty
mas ir praktiškas jų pritai
kymas Lietuvos gyventojų po
reikiams. Tai yra tos pro
gramos, kurios atves Lietuvą į 
pilnutinę demokratiją, kad 
Lietuva tikrai galėtų 21-majam 
amžiuje būti pilna narė demok
ratinių kraštų bendruomenėje, 
— pabrėžė L. Kojelis US-Baltic 
Foundation įkūrėjas ir da
bartinis jos vadovas po trečiojo 
organizacijos suruošto semina
ro, įvykusio Jūrmaloje, Latvi
joje. 

VL Rmjs 
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atsiskyrė 
JULIJĄ, 

A.tA. 
JUOZAS ZALENSAS 

iš mūsų tarpo. Skausme 
dukras OLGĄ, ZITĄ 

DANUTĘ nuoširdžiai užjaučiame 
prisiminę 

Saginavv, 

kilnią asmenybę. 

Augustas 

MI 

pasilikusią žmoną 
su šeimomis ir 
ir kartu liūdime, 

ir Olga Dumbros 

Dalis Lietuvos delegacijos dalyvavusi 
klausimais konferencijoje. Iš k. į d.: A 
Šapalas, A. Dragunevičius ir kt. 

>s Krokuvoje surengtoje urbanistikos 
Pakštienė, L. Kojelis, V. Grinius, V. 

pasiliktų, bet prašymai nepa
dėjo. Laimėjome tik pažadą, kad 
kitais metais sugrįš į savo parei
gas, o šiems metams jas perima 
buvusi vicepirm. T. Adomavičie
nė. Kitos pasiskirstė pareigomis 
taip: vicepirm. A. Garsienė, iždi
ninkė O. Keršytė, sekretorė J. 
Miliauskienė. Valdybos narės I. 
Juodaitienė ir R. Valinskienė, 
kurios vyrui linkime geriausios 
sveikatos ir džiaugiamės, kad su 
Dievuli pagalba ji gerėja. 

Nuoširdi seselių gerbėja ir jų 
darbų rėmėja Jul ia Mack, 
sunkiai sirgusi ištisus pra
ėjusius metus, pasveiko. Tai 
didelis džiaugsmas visoms. 

Seselės ir rėmėjai meldžiasi už 
visus, ypač ligonius. 

Susir inkimas užba ig tas 
malda už visus rėmėjus ir jų 
šeimas, o ypač ligonius. Maldą 
suk-'.l>ėjo seselė Oliveta. 

Buvusi pirm. A. Garsienė 
pakvietė visas pasivaišinti 
kavute ir skaniais, pačių suneš
tais kepsniais, bet kai kurios na
rės stengėsi išlaikyti gražiąsias 
gavėnios pasninko tradicijas, ir 
nuo vaišių atsisakė. 

•J. M. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uotuvos Atsiminimai", 
Mfcmadtailate nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Soton HaN Univorsf-
toto atotlaa, 89.5 FM banga. „MusJc of LHnuania" pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i tos pačios atotlaa, 
taip pat sakmadtantais girdimos nuo 11ki 2 v. p.p. Or. 
J. J. Stukaa — dlraktorlus, 234 SunHt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. T«l. 908-753-5636. 

BALTŲ PAPUOŠALAI 
Gintaras, .steriing" sidabras, 14 k. auksas. Turime katalogą. 
Taisome papuošalus. 

Krlkla Jawalry 
910 Elm Grova Rd. Sta 16 

Elm Grova, Wl 53122 
Tai. 414-821-1444 

A.tA. 
JURGIUI SUGINTUI 

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai MARIJAI, dukrai dr. NORAI ir kartu liūdime. 

Stepas ir Stasė Smalinskai 

A.tA. 
JUOZUI BUDRIUI 

baigus žemės kelionę, žmoną ZOFIJĄ, marčią IRENĄ, 
anūkus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Elena Bridžiuvienė 
Romas Bridžius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330*1 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
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. * Chicagc 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st 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 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

I>ONALD M. PETKUS 
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x M i r u s i ų j ų p a g e r b i m o 
d iena — gegužės 25 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
iškilmės prasidės procesija 10 
vai. ryto. Šv. Mišios bus auko
jamos 10:30 vai. r. Po Mišių prie 
Steigėjų paminklo vyks tra
dicinis mirusiųjų pagerbimas, 
organizuojamas L. Bendruo
menės pasauliečių komiteto ir 
Kapų savininkų draugijos, 
dalyvaujant kapinių direktoriui 
klebonui kun. Jonui Kuzinskui 
ir garbės sargyboje budint uni
formuot iems šaul iams ir 
šaulėms. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti visoje iškilmių eigoje 
ir ind iv idua l iame kapų 
lankyme. 

x Vienos dienos išvyka į 
Holland, Mich., pasigrožėti 
tulpių žydėjimu, planuojama 
gegužės 20 d. Susidomėję šia 
kelione platesnių informacijų 
gaus Socialinių reikalų skyriuje 
— Seklyčioje. Nedelskite! 

x Skauvų i r skaučių regist
racija šios vasa ros stovyklai 
Rakė bus vykdoma šį šešta
dienį, gegužės 16 d. nuo 12:00 
iki 3:00 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Registruojantis sumokamas 
pilnas stovyklos ir autobuso 
mokestis. Prašoma atsinešti 
pilnai užpildytus ir pasirašytus 
registracijos lapus. Turint 
klausimų — kreiptis į savo 
vienetų vadovus. 

x B a r i t o n a s V a c l o v a s 
Momkus, mūsų visuomenės 
pamėgtas solistas, kartu su 
Čikagos lietuvių operos soliste 
Dana Stankaityte, dalyvaus 
religiniame koncerte gegužės 17 
d. 3:00 vai. p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. Koncertas, 
kurį globoja parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas skirtas 
Marijos garbei. 

(sk) 

x P a v a s a r i o balius ruošia
mas Pasaulio Lietuvių centrą 
Lemonte, paremti. Kviečiami 
visi dalyvauti baliuje, gegužės 
mėn. 23 d., 6:30 vai. vak. Vaka
rienė 7:15 v.v., loterija ir šokiai. 
Muzika — Sauliaus Gylio or
kestras — „Žiburys" . Atsi
lankydami paremsite Lietuvių 
centro Lemonte veiklą ir dar
bus. Laukia visų skani vaka
rienė, gera nuotaika, ir smagūs 
šokiai. Rezervacijom skambinti 
Rūtai Sušinskienei (708) 
257-7114. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v r. iki 1 vai d 

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

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

Skubu, svarbu! 
JAV Kongresas balsuoja 

suteikti 24 bilijonų pa ramą 
Rusijai (S. 2532, H.R. 4547). 
Americans for Lithuanian 
Freedom prašo, kad skam
bintumei savo senatoriams ir 
kongresmanams, k a d jie pa
remtų priedą („amendment") 
sąlygojant paramą s u Sovie
tų kariuomenės pašalinimu 
iš Pabaltijo („Significant pro-
gress toward removal of for-
mer Soviet t roops from the 
Baltics"). 

Prašome skambint i į Wa-
sbingtoną kuo skubiausiai: 
1-202-224-3121. 

x Rimantas S m e t o n a , 
Lietuvių Tautininkų sąjungos 
pirmininkas Lietuvoje, lydimas 
visuomenininko dr. Leono 
Kriaučeliūno, lankėsi „Drau
ge", susipažino su dienraščio, 
knygų ir žurnalų spausdinimo 
technika bei su redakcijos per
sonalo nariais. Rimantas yra 
buvusio Lietuvos prezidento 
brolio Igno Smetonos anūkas. 
Atvyko į 22 Amerikos Lietu
vių tautinės sąjungos seimą, 
kuris bus gegužės 16-17 dieno
mis St. Petersburg, Floridoje. 
Svečias yra apsistojęs ir mielai 
globojamas Irenos ir dr. Leono 
Kriaučeliūnų rezidencijoje Le-
mont, Illinois. 

z Emilija J o n u š i e n ė iš 
Omahos, Nebraska, viena iš di
džiųjų „Draugo" ir lietuviškos 
veiklos rėmėjų, garbės prenu-
meratorė daugelio metų, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 250 dol. čekiu. Už 
mielą ir taip reikalingą auką 
lietuviškai spaudai stiprinti 
„Draugo" administracija taria 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Marytei i r dr. Vidui Ne-
mickams nuoširdžiai dėkoja už 
vaistus Normodyn, kuriuos 
gavo per gyd. S. Lieponienę. Iki 
šiol vartoti vaistai nebuvo 
efektyvūs. Taip rašo gyd. L. 
Sauskienė iš Alytaus. 

x Religinis koncer tas Švč. 
M. Marijos Gimimo bažny
čioje šį sekmadienį, gegužės 
17 d. 3 v. p.p. Koncertą atliks: 
vargonų virtuozas G. Kviklys, 
sol. D. Stankaityte, smuiki
ninkė L. Veleckytė-Kerpienė ir 
sol. V. Momkus. Bilietai gau
nami Vaznelių prekyboje ir 
prieš koncertą prie įėjimo. 

(sk) 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. O g d e n Ave., St*. 18-2 
Hinada le . IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Albertas Senkus, ieško 
pusbrolių: Raudžio Antano iš 
Puškorių kaimo ir Krikščiuko iš 
Raulaičių kaimo; abu iš Plungės 
valsčiaus. Jie patys, arba apie 
juos turintys žinių, prašomi 
rašyti Marytei Vizgirdienei, 
967 Solfisburg Ave., Aurora, 
IL 60505". 

(sk) 

x Linksmą muziką, puikią 
vakarienę, pakilią nuotaiką 
rasite „Pavasario žiedų", Mote
rų Federacijos rengiamame abi
turientų baliuje, geg. 30 d. 6 v.v. 
Sabre Room. Prašome nedel
siant užsisakyti vietas skambi
nant Daliai Ancevičienei 
708-636-2213. 

(sk) 

x KASA, Fed. Kredito Uni
ja, praneša darbo valandų 
pakeitimą: pirmad., antrad.. 
ketvirtad. ir penktd. 9 v.r.—5 v. 
p.p.; seštd. 9 v.r . -12 vai.. Tre
čiadieniais uždaryta . 

(sk) 

x B & D Lounge, 6600 S. 
Kedzie, Ch icago , tel.312-
925-6264, visus kviečia links 
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansamblis iš Lietuvos 
kiekviena ketvirtadienio, penk
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 

x Prof. Leonas Sabaliūnas, 
politinių mokslų daktaras , 
gegužės 24 d. Dainavoje 
vyksiančiame skautininkų,-įų, 
židiniečių, ASS narių ir skau
tiško jaunimo suvažiavime skai
tys paskaitą tema „Lietuvos 
politikos pagrindų kryžmė". Dr. 
Sabaliūnas neseniai lankęsis 
Lietuvoje ir stebėjęs tenykštį 
politinį procesą, savo patyrimais 
ir įžvalga pasidalins su suvažia
vimo dalyviais. 

x Religinio konkurso komi
sija buvo sudaryta šiais metais 
iš: kun. dr. V. Cukuro, dr. Mir-
gos Girniuvienės, Aldonos Lin-
gertaitienės, Eligijaus Sužie
dėlio ir sesers Bernadetos Ma-
tukaitės. Konkurso medžiagą 
reikia įteikti Nek. Pr. Marijos 
Seserims iki 1992 rugsėjo 1 d. 

x Komp. Vlado J a k u b ė n o 
gimimo sukaktis (88-ji) bus 
paminėta gegužės 24 d. jo 
jaunystės mieste — Kaune. 
Minėjimą rengia Chicagoje vei
kiančios VI. Jakubėno draugijos 
skyrius Vilniuje, kuris pernai 
Biržuose buvo suruošęs kompo
zi tor iaus mirties sukaktį . 
Į Jakubėno minėjimą Kaunan 
vyksta šios draugijos pirmi
ninkas Edvardas Šulaitis iš 
Cicero. 

x J a d v y g a D a m u š i e n ė , 
„Lithuanian Heritage" stovyk
los vasarai organizatorė, iš
vyko dviem mėnesiam į Lietu
vą. Registracijos reikalu galima 
tame laikotarpy kreiptis į 
Mokyt. Jūratę Norvilienę tel. 
708-636-2595. 

x Lie tuvos Vyčių 112 
k u o p o s susir inkimas bus 
antradienį, gegužės 19 d., 7:30 
vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Filmas 
„Naktis virš Lietuvos" (Night 
over Lithuania) bus rodomas, 
vadovaujant Arvydui Reneckiui. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 

x Sol. Elenos Valušytės 
Rūkštelienės ir dail. Antano 
Rūkštelės mirties sukaktyje šv. 
Mišios bus aukojamos gegužės 
17 d., sekmadienį, 10 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Drau
gai ir pažįstami prašomi 
velionis prisiminti maldoje. 

(sk) 

x Ieškomas univers i te to 
studentasrė vasaros darbui 
advokato rastinėje. Kreiptis: 
312-778-0800. 

(sk) 

x D a k t a r a i S t eponas ir 
Giedrė Matai (OH) parėmė IX 
Tautinių Šokių Šventę 510 
dolerių auka. Šventės lėšų 
telkimo komisija dėkoja naujie
siems šventės mecenatams. 

(sk) 
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x DĖMESIO! SVARBUS 
PRANEŠIMAS! „L ietuvos 
Ambasadai Vašingtone" vajaus 
komitetas praneša, kad yra 
aukotojas sutinkąs padvigubinti 
vajaus metu surinktą sumą 
tiek, kiek bus surinkta aukų iki 
š.m. birželio 5 d. Aukos turi būti 
siunčiamos ne į ambasadą, bet: 
Balzekas Lithuanian Culture 
Museum, 5600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. Čekis iš
rašomas: Embassy of Lithu
ania vardu. Vajus vyksta visą 
gegužės mėn. Kas yra tas 
dosnus aukotojas sužinosime 
birželio 5 d. 

(sk) 

Iliustracija Motinos dienai 

M A M A 

Mama, mano mama, 
Tavo meilės laukia 
Rūpestėliai ramūs 
Maldose suplaukę. 

Leisk tikėti mielą 
Šilumą, ne šaltį, 
Kas galėtų sielą 
Iš mirties prikelti. 

Leisk išgirsti žodį, 
Savo meilės aidą, 
Kad sielas paguodi 
Ir kaltes atleidi. 

Mama, mano mama, 
Tavo meilę šventą 
Rūpestėliai šlama 
Maldose už gentį. 

Vincas Jon ikas 

MANIMI GALIMA 
PASITIKĖTI 

Jūs galite pasitikėti manimi, 
nes aš jau esu aštuntame sky
riuje. Mano tėvai pasitiki mani
mi, nes aš jiems įrodžiau, kad 
esu geras sūnus. Mano mokyto
ja gali pasitikėti manimi, nes aš 
atlieku savo darbą ir skaitau 
knygą „Du draugai". Aš esu 
geras — neišdykaujau. Man pa
tinka aštuntas skyrius. Jeigu 
žmonės pasitikės tavimi, jie bus 
tavo geri draugai. Aš stengiuo
si paruošti savo pamokas. Mano 
tėveliai ir mokytoja pasitiki ma
nimi. 

Juozas Plėnys, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk.mokinys 

RAGANOS 

Iš „Šeimos ka lendor iaus" , Lietuva 

GAILESTINGAS 
PAPARTIS 
(Legenda) 

Vieną kartą Dainavoje gyveno 
viena laumė ir dvi raganos. 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta Laumė gyveno kryžių kalne, o 
raganos — pušyne. Raganos mė-laukia Jūsų siuntinių į Lietu 

vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
x ROMAS P Ū K Š T Y S , 

Transpak firmos savininkas, 
vėl vyksta į Lietuvą. Pinigai, 
pervedami DOLERIAIS, pa
sieks jūsų artimuosius gegužės 
gale. Atsiskaityti iki gegužės 19 
d. Galite užsakyti AUTOMOBI
LIUS. Transpak. 2838 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

go valgyti nykštukus, kurie 
gyveno po žeme. Taip pat jos 
mėgsta sliekus. Laumė valgė 
žuvis iš Spyglio ežero, taip pat 
ji valgė morkas, o kartais ji nu
skrisdavo į valgyklą gaudyti 
vaikų. Vieną rytą laumė susir
go. Ji paskambimo savo sesutei, 
kuri gyveno šiltuose kraštuose. 
Raganos sužinojo, kad atvažiuo
ja laumės sesutė. Jos suplanavo 
ją pagauti 

Katalikų bažnyčia gegužės 
mėnesį skiria Marijos garbei. Ta 
proga pateikiu vieną legendą iš 
Marijos gyvenimo, kuri tęsis per 
kelis numerius skirtingais pa
vadinimais. Legendos yra žmo
nių sukurti pasakojimai, kurie 
su tikrove ne visada derinasi. 

Karalius Erodas, išgirdęs apie 
užgimusį Jėzų, norėjo Jį nužu
dyti. Išsiuntė į visą karalystę 
karius — žudikus, kurie turėjo 
išžudyti visus naujai gimusius 
kūdikius — berniukus. Šventojo 
šeima buvo Dievo įspėta, kad 
saugotųsi ir pabėgtų iš Erodo 
karalystės. Jie slapstydamiesi 
bėgo į Egiptą. Keliavo per tan
kius, tamsius miškus, ieškoda
mi kelio ir pasislėpimo. Verks
mas žudomųjų kūdikių ir jų mo
tinų šauksmai ir dejavimai buvo 
girdimi paskui bėgančią šventą 
šeimynėlę. Širdis Marijos, Dievo 
Motinos, drebėjo iš baimės, vei
das išblyškęs, kaip jaunas mė
nulis. Marija, bėgdama glaudžia 
prie krūtinės savo vaikelį ir 
dengia savo rūbais, kad nė juo
da naktis negalėtų pažvelgti į 
akis Jėzui. 

Išalkęs vaikutis verkia — nori 
valgyti. Per tankų mišką plau
kia liūdnas jo verksmas, kelda
mas Marijai išgąstį, kad neiš
girstų Erodo budeliai. 

Seni, suaugę medžiai, tartum 
šnabždėdami, gailestingai len
kiasi prie kūdikėlio, tartum no
rėdami pasakyti: „Tylėk, ne
verk, vaikeli!" Ant žalių medžių 
lapelių, kaip ašaros blizga rasa, 
tarytum ir tie medžiai verkia. 

Papartis lenkiasi Marijai prie 
kojų ir nedrąsiai sako: 

— Leisk man pamaitinti tavo 
veikelį! 

— Kuo tu maitinsi, ką tu 
turi? — klausia Marija. 

— Turiu šaknis, kuriomis aš 
pats maitinuosi. 

Papartis sugraudino Mariją, 
kuri priėmė jo dovaną ir paval
gydino išalkusį vaikelį. 

(Bus daugiau) 

NORIU BŪTI DIDELIS 

Kiekvienas vaikas nori būti 
didelis. Tačiau jiems labai 
patinka, ir kai pasakojama ar
ba skaitoma apie mažylius, 
tokius, kaip jie. Jie, be abejo, 
susidomėję klausytis Vinco 
Giedros eilėraščio „Pirmoji 
kelionė": 
Per aslą žingsniavo žmogus,— 
Link durų keliavo smagus. 

Kai vieną žingsnelį nuėjo, 
Truputį žmogus pailsėjo. 

Kai antrą žingsnelį nuėjo, 
Į slenkstį kreivai pažiūrėjo, 

Mat slenkstis platus ir status, 
Užlipk, jei turi tik metus! 

Ai, ai, kas paskiau atsitiko! 
Parvirto žmogus ir sukliko! 

Vaikas įsivaizduoja, kad apie 
jį, mažiuką parašyta: 

— Aš atsimenu, kaip virtau ii 
susimušiau, — sako jis. 

Laima Tamošiūnienė 
Lietuva 

KATALIKIŠKUMAS 

Katalikiškumas, tai reiškia 
būti kataliku ir mylėti Dievą. 
Reikia kas dieną melstis, o 
sekmadieniais eiti į bažnyčią, į 
pamaldas. Bažnyčioje reikia 
klausyti, ne tik Mišių, bet ir 
kunigo pamokslo. Visuomet 
stengtis daryti kitiems gerą. 

Rasa J anuka i ty t ė 
(Visi iš „Dainavos draugų", 

JAS 1991) 

PASAMDYTI VĖJAI 

Vienas žmogus pasamdęs 
vėjus ežerui išpūsti. Vienas 
pūtęs — ežeras iškyla, bet ir vėl 
atkrinta. Dveji vėjai pūtę, bet ir 
tai nevykę. Paskui atėjęs tre
čiasis vėjas. Pūtę pūtę — bet 
ežeras ir vėl atšokąs. Paskui 
davė žodį ketvirtajam vėjui. 
Tada jie iš visų pusių pradėję 
pūsti — ir vanduo išlėkęs į 
aukštį. Kas žino, ar jis į debesis 
pavirto. Vienas arba du todėl 
negalėję išpūsti, kad jie pūtę iš 
vienos pusės. Tada tam žmogui 
paliko derlinga žemė. 

Nuo to laiko t ie vėjai artimai 
susipažino ir, palikę broliai, ir 
kitur kartu pūsdavę. 

(Lietuvių tautosaka) 

GALVOSŪKIS NR. 152 
(Žiūrėkite brėžinėli) 

Matote nupieštus 8 gabaliu
kus įvairių geometrinių figūrų. 
Pasidarykite to piešinio Xerox 
kopiją, ją priklijuokite prie 
storesnio popieriaus. Kai klijai 
sudžius, žirklėmis ar aštriu pei
liuku iškirpkite kiekvieną figū
rą atskirai. Paskiau įvairiai dės
tydami sudarykite kvadratą. Tą 
kvadratą iš sudėtų gabaliukų 
vėl priklijuokite prie popieriaus 
ir atsiųskite redaktoriui. Gausi
te 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 151 
(Žiūrėkite piešinėli) 

GALVOSŪKIS NR. 153 
(Žiūrėkite brėžinėli) 
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apie tai sužinojus, pagavo raga
nas ir jas paskandino ežere. Jei-

Taip jos ir padarė, gu plaukiosite laiveliu ežere, tai 
Raganos paruošė spąstus lau- galėsite pamatyti raganų kau-
mės sesutei. Jos ją sugavo, bet i u s ežero pakrantėse, 
nykštukai, kurie matė kas atsi- Simas Laniauskas ir 
tiko, jai padėio pabėgti. Laumė Rima Vilimaitė, 

Čia matote šaudymo taikinį 
su numeriais. Vienas šaudymo 
sportininkas išėjo pasiprakti
kuoti šratiniu šautuvu. Ši diena 
jam buvo sėkminga. Per trum
pą laiką surinko 100 taškų. Jū
sų uždavinys išaiškinti, kiek 
kartų šovė ir kiek kartų, į nu
meriais pažymėtus taikinius, 
pataikė? Pažymėkite ir tuos 
numerius, į kuriuos pataikė. 

(5 taškai) 

Matote 36 langelių kvadratą. 
Į tuos mažuosius kvadratėlius — 
langelius reikia sudėti didžiau
sią skaičių mažų skrituliukų 
(iškirptų iš storesnio popieriaus) 
taip, kad kiekvienoje eilėje ne
būtų daugiau kaip du skrituliu
kai: skersai, išilgai ir įstrižai 
(įžambiai). 

(5 taškai) 
GALVOSŪKIS NR. 154 

Vienas danų keliautojas, tar
navęs rusų laivyne, atrado 
šiaurėje salą, kuri buvo pava
dinta jo vardu ir miręs ten pa
laidotas. Ta sala priklauso vie
nam salynui (daug salų). To ke
liautojo vardu yra pavadinta 
šiaurinėje Didžiojo Vandenyno 
dalyje viena jūra (netoli Alas-
kos). Pasižiūrėję į šemėlapį a r 
gaublį, parašykite to keliauto
jo vardą, salyno pavadinimą ir 
nurodykite vietą, kur tas viskas 
yra. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 155 

Senajame Šventojo Rašto Tes
tamente yra minimas Izraelio 
trečiasis karalius, kuris pasi
žymėjo didele išmintimi. Visi jo 
patarimų klausdavo. Parašykite 
jo vardą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAS 

Iš žodžio ap t rauks iąs galima 
padaryti daug naujų sodžių. Štai 
pavyzdžiai: ratas, raupas, tau-
kas, plaukas, laukas, karpa, tar
ka, sula, sala, Raulas, parkas ir 
t.t. 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAI 

Štai tikri gėlių pavadinimai: 
1. Dahlia — jurginas. 2. Daisy 
— saulutė, baltagalvė. 3. Forsy-
thia. 4. Gardenia — gardenija. 5. 
Heather — šilojas, viržis. 

Forsythia lietuviško pavadini
mo nepasisekė surasti. Ta gėlė 
žydi anksti pavasarį geltonais 
varpelio pavidalo žiedais. Žydi 
dar prieš išleidžiant lapus. Šią 
krūmeliais augančią gėlę sura
do anglų botanikas William 
Forsyth (1737-1804) ir jo vardu 
pavadinta. Jei kas žino tos gėlės 
lietuvišką pavadinimą — para
šykite, pasidalinsime su visais. 


