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Įsteigtas Ekonomikos 
ir privatizacijos 

institutas 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Desantininkai šaudė j 
uogautojus 

Liepos 23 dieną Kazlų Rūdos 
miške (Marijampolės rajonas) 
uogavo Z. Unikas ir J. Buteiky-
tė (abu — 22 metų amžiaus). Iš 
Rusijos armijos Kauno oro de
santo mokomojo centro pratybų 
lauko, esančio už pusantro kilo
metro, pasigirdo šūviai. Iš nenu
statyto šaunamojo ginklo i deši
nįjį šoną sužeista J. Buteikytė. 
Ji paguldyta į ligoninę. 

Lietuva ir Vokietija 
pasirašys sutartis 

Liepos 27 d. j Lietuvą atvyko 
Bundestago nario, Vokietijos 
susisiekimo ministro pirmojo 
pavaduotojo Wolfgang Groeble 
vadovaujama delegacija. Jos su
dėtyje — automobilių, geležinke
lio ir jūrų transporto žinybų 
vadovai bei ekspertai. Lietuvo
je svečiai praleis penkias dienas, 
lankysis Klaipėdos ir Neringos 
merijose, prekybos uoste, tarp
tautinėje jūrų perkėloje. 

Su Lietuvos vyriausybės 
atstovais bus aptariamos Rusi
jos kareivių pervežimo iš Vokie
tijos per Lietuvos teritoriją, 
pagalbos rekonstruojant Lietu
vos geležinkelį, lengvatinių kre
ditų suteikimo vagonams įsigyti 
klausimai. Numatyta taip pat 
apsvarstyti problemas, susi
jusias su jūrų perkėlos Klai
pėda-Mukranas statusu ir per
spektyvomis, Lietuvos geležin
kelio linijos Seštokai-Trakiš-
kės-Suvalkai įsisavinimu. Pla
nuojama pasirašyti keletą tarp
valstybinių transporto sutarčių. 

Pirmąją viešnagės dieną dele
gaciją priėmė Lietuvos premje
ras Aleksandras Abišala. 

Liepos 28 dieną su svečiais iš 
Vokietijos susitiko Lietuvos par
lamento pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Nacionalinė ąžuolynų 
atkūrimo programa 

Lietuva nuo pačių seniausių 
laikų garsėjo ąžuolų giriomis. 
Tai atsispindi folklore, pagony
bės papročių aprašyme. Ąžuoly
nų regeneracijos programoje nu
matoma ne tik ištirti išlikusius 
šių medžių masyvus, parengti 
priemones jiems išsaugoti, bet ir 
parinkti optimalias vietoves 
naujoms ąžuolų girioms sodin
ti, daigynams įrengti. Po dviejų 
metų prasidės praktinis darbas. 

Lietuvos medikai kviečiami 
į Kuweitą 

Kai kurių specialybių gydy
tojams Lietuvoje vis sunkiau 
susirasti darbo, tad Sveikatos 
apsaugos ministerija pradėjo 
ieškoti galimybių mūsų medi
kams padirbėti kitose valstybė
se. Laiškai buvo pasiųsti įvai
rioms užsienio šalims. Pirmasis 
atsiliepė Kuweitas. Šioje šalyje 
labai trūksta chirurgų, okulis
tų, akušerių ginekologų, stoma
tologų, taip pat medicinos sese
lių. Ministerija tarpininkaus 
medikams, pageidaujantiems 
išvykti dirbti į Kuweitą. Tai ne 

mai taip pat pažeidžia Lietuvos tik galimybė užsidirbti valiutos, 
Respublikos ir Rusijos Federaci- bet ir praplėsti akiratį, susipa

žinti su šio krašto medicinos pa
tirtimi. 

Dėl Lietuvos medikų darbo 
laukiama atsakymo ir iš kitų 
kraštų. (V.P.) 

Vilnius, liepos 28 d. (Elta) — 
Lietuvos respublikos vyriausy
bės nutarimu įsteigtas Ekono
mikos ir privatizacijos insti
tutas. Iš 1992 m. Lietuvos 
valstybės biudžeto šiam insti
tutui skiriama 3.9 milijonai rub
lių, nustatyta 80 etatų. Instituto 
direktoriumi paskirtas Vytau
tas Pakalniškis. Svarbiausias 
instituto veiklos uždavinys — 
vykdyti ekonominius moksli
nius tyrimus, kuriuos užsako 
Lietuvos respublikos vyriausy
bė, ministerijos arba kit i 
valstybinės valdžios ir valdymo 
organai. Institutas analizuos 
Lietuvos ūkio būklę ir progno
zuos jos raidos variantus, tirs 
ūkio šakų struktūrą, rengs 
pasiūlymus dėl valstybinės 
investicijų politikos. 

Paski r tas ambasadorius 
Švedijoje 

Lietuvos prezidiumas savo 
įsaku paskyrė Romualdą Kalo
naitį Lietuvos respublikos 
ambasadoriumi Švedijos kara
lystėje. Jam suteiktas Lietuvos 
respublikos nepaprastojo ir įga
liotojo ambasadoriaus rangas. 

Romualdas Kalonaitis yra 50 
metų. Inžinierius-ekonomistas. 
Dirbo pagal specialybę įvairiose 
organizacijose, vėliau žurnaluo
se „Mokslas ir technika'*', „Už 
ir prieš", „Taip ir ne". Aštuonių 
mokslo ir kultūros istorijos bei 
vaikų grožinės literatūros kny
gų autorius. 

Britanijos žydų atstovas 
Lietuvoje 

„Lietuvoje esama galimybių 
žydų verslininkams investuoti 
savo kapitalą", — pasakė į 
Lietuvą atvykusios Didžiosios 
Britanijos žydų bendruomenės 
delegacijos vadovas, Didžiosios 
Britanijos žydų deputatų tary
bos pirmininkas dr. Lionell Ko-
pelowich. Susitikime su Lietu
vos žurnalistų draugijos atsto
vais delegacijos nariai pasidalijo 
privataus vizito Lietuvoje įspū
džiais. Buvo taip pat pažymėta, 
kad Lietuva — ypač palankus 
kraštas turizmui. Į Lietuvą mie
lai važiuotų ne tik žydai, ieškan
tys čia savo kilmės šaknų, bet 
ir šiaip žmonės pasižiūrėti savi
tų kultūros ir gamtos paminklų. 

Lietuvos nota Rusijos 
kariuomenei 

Maskvoje Rusijos Federacijos 
užsienio reikalų ministerijai 
įteikta Lietuvos respublikos Už
sienio reikalų ministerijos nota, 
kurioje reikalaujama atšaukti 
Rusijos Šiaurės Vakarų kariuo
menės štabo viršininko potvarkį 
dėl Rusijos jurisdikcijoje esančių 
kariškių, važinėjančių Lietuvos 
teritorijoje,apginklavimo. Noto
je pareiškiama, kad tokie veiks
mai pažeidžia Lietuvos suvere
nitetą ir prieštarauja Rusijos įsi
pareigojimams, kuriuos ji prisi
ėmė, pasirašiusi Helsinkio Ant
rąją politinę deklaraciją, jos 15 
ir 23 paragrafus. Tokie veiks-

jos tarpvalstybinių santykių 
pagrindų sutartį, 1992 m. sausio 
31 d. Lietuvos ir Rusijos valsty
binių delegacijų darbo susiti
kimo komunikatą. 

Kas laimėjo 
konfrontaciją su Iraku? 

Kalbama, kad sukompromituotas JT autoritetas 

Rolf Ekeus, švedas diplomatas, vadovaujantis Jungtinių Tautų specialiai 
komisijai prižiūrėti, kad būtų sunaikinti visi Irako masinio naikinimo ginklai, 
pagal Persų įlankos karo paliaubų rezoliucijas. 

Koalicija JAV deficito 
mažinimui 

Washington, DC, liepos 27 d. 
— Senatorius Warren Rudman, 
buvęs sen. Paul Tsongas ir 
buvęs Komercijos sekretorius 
Peter Peterson sudarė abiems 
JAV politinėms partijoms pri
klausančiųjų koaliciją, kuria 
jie norės priversti tiek dabartinę 
respublikonų valdomą vyriau
sybę tiek ir demokratų prezi
dentinę kampaniją su gub. B. 
Clinton, rimtai svarstyti fede
ralinio biudžeto deficito suma
žinimą. 

Savo organizacijai jie numatę 
sutelkti bent 1 mil. dol. ir 
įsteigti jos skyrius po visą 
Ameriką, o jų uždavinys bus 
sukelti viešą spaudimą valdžios 
pareigūnams bei kongresma-
nams ir senatoriams, kad jie 
padarytų sunkiuosius deficito 
mažinimo sprendimus, per ku
riuos pagaliau būtų sumažintas, 
jei ne iš viso panaikintas JAV 
biudžeto deficitas. 

Peter G. Peterson, kuris prez. 
Richard Nixon vyriausybėje bu
vo Komercijos sekretorius, o 
dabar yra investicijų banki
ninkas, sakė, kad ši koalicija 
rugsėjo mėnesi pasiūlysianti 
savo planą, kaip panaikinti 
federalinio biudžeto deficitą, 
sumažinant valdžios išlaidas, 
pakeliant mokesčius ir pertvar
kant visą federalinį biudžetą, 
kad didesnis dėmesys būtų krei
piamas į ilgalaikį investavimą 
ateičiai. 

Koalicijos steigėjai viliasi, kad 
pagal jų planą savo pasiekimus 
ekonominėje srityje vertins tiek 
prez. Bush, tiek ir Demokratų 
partijos kandidatas į preziden
tus Bill Clinton. 

Iki šiol prez. Bush sako, kad 
federalinį deficitą galima 
sukontroliuoti , nedidinant 
taksų, vien tik apribojant vadi
namąsias būtinąsias išlaidas, 
kaip pvz. Medicare mokėjimus. 
Gub. Bill Clinton siūlo mažinti 
išlaidas karinėms pajėgoms ir 
didinti taksus turtingiesiems, 
bet mažai siūlo suvaržymų 
daugumai amerikiečių. 

,,Jei įsivaizduotumėt, kad 
Kongresas ir Prezidentas kartu 
yra vėtrungė, tai mūsų uždavi

nys — pakeisti vėjo kryptį", — 
pasakė buvęs varžovas j prezi
dentinius kandidatus Paul 
Tsongas. Senatorius vWarren 
Rudman, respublikonas iš New 
Hampshire, pasisakė nebekan-
didatuosiąs į JAV Senatą šįmet, 
nes jis nebegali pakęsti politikos 
bejėgiškumo išspręsti sunkiau
sias šio krašto problemas. 

Paul Tsongas aiškino, kad ši 
grupė spausianti išgauti tokį 
pat stambų mažinimą valdžios 
daromų išlaidų ir taksų didini
mą, kokio reikalavo atsistaty
dinęs pretendentas į preziden
tinius kandidatus Ross Perot, 
kaip tai aprašoma šios savaitės 
U.S. Neivs & World Report sa
vaitrašty. Nors ši koalicija 
neprašysianti pinigų iš Ross 
Perot, daug buvusių Ross Perot 
rėmėjų jungiasi į šią koaliciją, 
sakė Paul Tsongas. 

Tačiau, ar šie trys steigėjai iš 
tikrųjų sugebės vieningai 
veikti, dar neaišku, nes visi iki 
šiol kalbėjo apie federalinio 
deficito mažinimą kitomis prie
monėmis. Sen. Rudman, vienas 
iš dabartinio federalinio biu
džeto balansavimo įstatymo — 
Gramm-Rudman-Hollings Act 
— kūrėjų pabrėžė valdžios išlai
dų mažinimą, nekeliant mokes-

VV'ashington, DC, liepos 27 d. 
— JAV vyriausybėje įvairiai 
vertinamas Irako sutikimas 
įsileisti Jung t in ių Tautų 
inspektorius į Agrikultūros 
ministerijos rūmus, su sąlyga, 
kad jų tarpe nebūsią Persų įlan
kos kare dalyvavusių kraštų 
atstovų. Kai kurie aukšti JAV 
vyriausybės pareigūnai mano, 
kad davimu Irakui balso apie 
įsileidžiamus JT inspektorius 
buvo sukompromituoti svarbūs 
principai. 

Pagal Persų įlankos karo pa
liaubų sutartį, JT inspektoriai 
turėję būti greitai ir lengvai įsi
leidžiami visur, kur jiems rei
kia, įvairiuose Irako pastatuose 
ir įrengimuose, užtikrinant, kad 
visi jų masinio naikinimo gink
lai būtų sunaikinti. Bet pagal 
sekmadienį išsiderėtą susitari
mą JAV ir kitų kraštų, dalyva
vusių Persų įlankos kare, pilie
čiai nebūsią įsileidžiami į Agri
kultūros ministeriją Bagdade, 
kurioje manoma buvo laikomi 
draudžiamų ginklų planai. 

I rakas sukūrė precedentą 

Savo pareiškime spaudai prez. 
George Bush pareiškė, kad Bag
dadas kapituliavęs, leisdamas 
inspekcijai vykti. Bet Irako mi
nistro pirmininko pavaduotojas 
Tariq Aziz pirmadienį konsta
tavo, kad Bagdadas sukūręs 
precedentą ir kad tarptautiniai 
inspektoriai nebegalėsią įeidi-
nėti į Irako pastatus pagal savo 
nustatytas sąlygas. 

Taria Aziz pareiškė, kad ant
radienį vyksianti inspekcija bū
sianti visai kitokio pobūdžio, 
negu iki šiol. „Gyrimasis, kad 
jie išgavo, ko norėjo, yra netei
singas", — jis pasakė. „Mes 
pastatėme Jungtines Tautas į 
tokią poziciją, kad jie buvo 
priversti su mumis kitaip derė
tis". 

Ginčai J A V vyriausybėje 

Tokie pareiškimai dar labiau 
paakino jau labai įkaitusius 
ginčus JAV vyriausybėje apie 

čių. P. Tsongas tačiau kalbėjo 
apie gazolino mokesčių, bet ne 
asmeniškų mokesčių kėlimą, vi
sai nemažinant Medicare ir So
čiai Security išmokėjimų. Peter 
G. Peterson iki šiol rekomen
davo mažinti pensininkams iš
mokėjimus ir įsteigti federali-
nius mokesčius už visus pirki
nius. 

Filipinuose atidarant Filipinų Kongreso sesiją, vidury stovintis naujasis 
Filipinų prezidentas Fidel Ramos, savo atidaromajame pranešime prašė 
atšaukti 35 metus galiojusį įstatymą, padarantį komunistų partijos veiklą 
nelegalią, kad ji, laisvai konkuruodama su kitomis politinėmis pozicijomis, 
būtu priimta ar atmesta pagal žmonių valią. 

elgesį su Iraku ir pateisino tarp
tautinės politikos ekspertus, 
argumentuojančius, kad toks 
kompromisas kritiškai pažei-
džiąs Jungtinių Tautų inspekci
jos teises. 

Neaišku ir kokia buvo komu
nikacija tarp JT ir JAV vy
riausybės. Vienas JAV parei
gūnas sakė, kad Washingtonas 
palaikė nuolatinį kontaktą su 
JT pareigūnu Rolf Ekeus, ku
riam pavesta rūpintis Irako nu
ginklavimu, ir kad rėmė jo 
pastangas rasti taikų sprendi
mą, bet kad nebuvo konsultuo
ta su JAV dėl galutinės kompro
miso versijos prieš jos paskelbi
mą. 

Kai kurie kompromiso kriti
kai pastebėjo, kad inspektorių 
pasišalinimas liepos 24 d. nuo 
ministerijos įėjimo, kur jie 
budėjo nuo liepos 5 d., davė 
galimybę Saddam Husseino 
žmonėms iš ten išgabenti ne tik 
draudžiamų ginklų dokumen
tus, bet gal ir dalis, kurias in
spektoriai norėjo pamatyti. 
Vienas amerikietis, buvęs Ira
ko branduolinių ginklų gamyk
los inspektorium panašiame in
cidente pernai, konstatavo, kad 
Husseinas „laimėjo šį žaidimą". 
Pagaliau ir pats R. Ekeus yra 
„gana pesimistiškas", kad ką 
nors svarbaus ras, antradienį su 
kitais inspektoriais vykdyda
mas kratą, nes irakiečiai turėjo 
progą išnešti opius dalykus. 

I r akas gavęs balsą 
sprendime 

Nors oficialiai Pentagonas tyli 
šiuo klausimu, vienas JAV vy
riausybės pareigūnas, šio kom
promiso kritikas, sakė, kad Pen-

Kreditas padėti 
Lietuvos įmonėms 
Vi ln iu s , liepos 14 d. — 

Lietuvos parlamente vyko ilgos 
diskusijos dėl vyriausybės pa
siūlymo išleisti 20 bilijonų 
rublių kredito emisiją padėti 
įmonėms išsimokėti viena kitos 
skolas, kad jos gautų lėšų 
tolimesniam darbui. Lietuvos 
Radijo žiniomis, nors visi sutarė, 
kad tokių kreditų reikia, ginčai 
vyko dėl jų sumos. 

Vieni deputatai sakė, kad te
reikia tik 4 bilijonų, kiti — 12 
bilijonų rublių. Po daug kartų 
pravesto balsavimo pagaliau 
patvirtinta 12 bilijonų rublių 
suma, 60 balsavo už, 13 prieš ir 
13 susilaikė. 

Premjero Abišalos 
pirmieji veiksmai 

Vilnius, liepos 24 d. — Savo 
pirmoje spaudos konferencijoje 
kaip Lietuvos ministeris pir
mininkas, Aleksandras Abišala 
pareiškė, kad nekandidatuosiąs 
naujo seimo rinkimuose spalio 
25 d. Jis taip pat pranešė, kad 
nuo šiol vyriausybės posėdžiai 
vyks nebe ministerio pirminin
ko kabinete, bet kartą per sa
vaitę, pasikeičiant, visų minis
terijų patalpose, pradedant su 
Žemės ūkio ministerija liepos 31 
d. Jis minėjo, kad liepos 30 d. 
seime bus svarstomas Lietuvos 
Banko direktorių tarybos klau
simas ir kad jo vyriausybė vien
balsiai sutinkanti, kad tarybą 
reikia pakeisti. 

tagonas kompromisu nepaten
kintas, nes jis davė balsą Irakui, 
sprendžiant inspekcijos kadro 
sudėtį, o Irakas labai aiškiai tos 
teisės neturi. 

Bet Valstybės departamento 
atstovas Joe Snyder pagyrė 
kompromisą, kaip ir prez. Bush. 
„Mes remiame ambasadoriaus 
Ekeus veiklą", — jis sakė. Ir 
prez. Bush laikosi tos pozicijos, 
bet kalbėdamas Grand Rapids, 
Mich., dar pažadėjo, kad prez. 
Husseinas laikysis visų pa
liaubų sutarties sąlygų: „Jis tai 
padarys. Gal jis to dar nežino, 
bet jis tai padarys". 

I rakas bus priverstas 
laikytis nuostatų 

Susidaręs vaizdas, kad šį 
iššūkį laimėjo Irakas, verčia 
JAV demonstruoti, kad laikosi 
kietos linijos su Iraku. JAV 
griežtumą su Iraku skatina ir 
JAV savarankiškos pastangos 
spausti Iraką dėl jo represijų 
šiitų musulmonams pietiniame 
Irake. 

Per paskutines kelias savaites 
JAV pareigūnai svarstė kaip 
padidinti spaudimą Irakui — gal 
konfiskuoti Irako eksportuotą 
alyvą prieš pat embargo užvedi
mą. Jie taip pat svarsto, ar 
dislokuoti inspektorius Irako ir 
Jordano pasieny, kad jie prižiū
rėtų, kad būtų vykdomas JT už
dėtas prekybos embargo. Mano
ma, kad labai daug prekių įeina 
į Iraką per Jordaną, pažeidžiant 
JT uždėtą embargo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Iš Estijos į rytus išvyko 
apie 13,000 žmonių 1992 m. nuo 
sausio 1 d. iki birželio 30. Tai 
trigubai tiek kiek pernai tuo 
metu. Į Estiją atsikraustė 1,500 
žmonių iš kitų buvusių sovieti
nių respublikų. Tad Estijos 
gyventojų skaičius sumažėjo 
11,700 žmonių. 

— Lenkijoje rusų oro pajėgų 
bazėje Legnicoje inspektoriai 
rado daug pavogtų automobilių. 
Rusų kariuomenė ilgai trukdė 
Lenkijos inspektoriams patik
rinti bazę, kol Lenkija pagaliau 
uždraudė rusų lėktuvams pakil
ti iš to aerouosto. Lenkijos pa
reigūnai mano, kad karinis uos
tas Svvinoujscie taip pat yra 
naudojamas vogtom prekėm 
transportuoti į Rusiją. 

— Alžiryoje suimti Alžirijos 
Prezidento sargybos vadai, kar
tu su aštuoniais kitais kari
ninkais, ryšium su praeitą mė
nesį įvykdytu Alžirijos preziden
to Mohammed Boudiaf nužu
dymu. 

KALENDORIUS 

Liepos 29 d.: Šv. Morta, Ola-
vas, Faustinas, Beatričė, Mant-
vydas. 

Liepos 30 d.: Šv. Petras Auk 
sažodis, Donatilė, Julytė, Bijū
nas, Radvile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 540, leidžiasi 8:13. 
Temperatūra dieną 80 F (26 

C) naktį 55 F (13 C), lis ryte, 
paskui saulėta ir vėsiau. 
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SU MEILE Į ATEITI 
LIUDA R U G I E N I E N E 

(Žodis L.S.S. s u v a ž i a v i m u i 
Dainavoje š.m. g e g u ž ė s 23 d.) 

Labai gražiai ir imponuojan
čiai skamba žodžiai ,,su meile į 
a te i t į ' , tačiau argi gali bū t i ki
taip? Skautiški įs ta tai ir įsaky
mai, kurie remiasi krikščioniš
kosios m o r a l ė s p r i n c i p a i s , 
mums neleidžia mąstyt i a r elg
tis be meilės. Skautų šūkis „tar
nauti Dievui. Tėvynei ir Ar
t imui" remiasi meile Dievui, 
meile Tėvynei ir meile Art imui 
Esu tikra, kad nuo pat skauty 
bės pradžios, nuo pat lietuviš
kojo skautavimo pradžios, skau
tų , -čių vadovai , -ės v i somis 
t r i m i s ideologi jos d a l i m i s 
tikėjo ir jas skiepijo jauniesiems 
broliams ir sesėms. Lietuviškoje 
skautybėje tarnavimas Tėvynei 
buvo ypatingai pabrėžiamas, la
biau nei kiti du ideologijos 
punktai , nes kai skau tybė įsis
teigė Lietuvoje, buvo vos tik 
a tkur ta valstybė, o vėl iau —I 
penkiasdešimtį metų pavergta . 
Visa mūsų lietuviškosios išeivi
jos veikla turėjo ryšk ius poli
tinius atspalvius, juos turėjo ir 
lietuviškoji skauti ja. Aiškūs 
siekiai buvo kovoti už Lietuvos 
laisvę ir išsilaikyti svetimuose 
k r a š t u o s e l i e t u v i a i s , ypač 
tokiais išlaikyti j aunąs i a s kar
tus, kurios šią kovą sugebėtu 
tęsti toliau. Dabar, kai laisve 
atgauta, netekome vieno iš savo 
pagrindinių siekių ir jaučiamės 
kiek „pasimetę", lyg t ie karei
viai, grįžę iš laimėto karo , pasi
džiaugėme, pažygiavome para
duose, tačiau pats metas ieškoti 
ir apsispręsti kaip veikti toliau. 

Gyvenimas yra įdomus tuo, 
kad jis nuolatos kinta . Šiandie
ną esame liudininkai labai di
delių permainų — ne t ik politi
nių, bet kar tu ir socialinių. 
Plečiasi technika, komunikaci
ja, kinta gyvenimo būdai , vyks
t a nuolatinė migracija. Žmonės, 
kaip tos nenuoramos musės, 
zvimbia iš vieno planetos kam
po į kitą. ieškodami geresnio gy
venimo, ar asmeniškos laimės. 
Pasaulis lyg ir sumažėjo, supa
našėjo. Kinta politinių jėgų ba
lansas, liečiantis ne tik Europa, 
bet ir visus kitus k ra š tus . Gali
ma tik spėlioti kaip jis išsidėlios. 
Rusai dar vis tikisi Europoje 
įsigalėti. Nekinta tik tikrosios 
vertybės, o jei jos ne tenka 
prasmės — niekada tokiomis ir 
nebuvo, bei neverta dėl jų išny
kimo sielotis. Kin ta tik tikrųjų 
vertybių interpretacija ir jos 
pristatymo būdas kiekvienai ge
neracijai būna skirtingas. Skau
tybė yra nuostabi savo lankstu
mu ir skautiškasis metodas gali 
būti labai įvairiai panaudoja

mas, auklėjant jaunuolį ar jau
nuolę. 

Nublukus polit iniams lietu
viškosios skautybės s iekiams, 

nepas ike i t ė jos pag r ind in i s 
t ikslas — auklėt i lietuvį jau
nuolį ar jaunuolę , kad jie bū tų . 
ne tik geri piliečiai, geri žmones, 
bet kar tu ir sąmoningi: kad ne 
t ik išmoktų dešimtį skaut iškų 
įstatų, bet ja is t ikėtų, juos 
pr i ta ikytų kasdieniniam gyve
nimui. Svarbu, kad jaunas žmo
gus suprastų, jog kiekviena 
diena neša naujas galimybes 
d v a s i n i a i t o b u l ė t i , s i e k t i 
užsibrėžtų idealų, tai tu rė tų 
būti kiekvieno skauto,-ės kas
dieninis uždavinys, nesvarbu 
kokio amžiaus bebūtume. 

P a r e i g a t ėvyne i 
Iki 1990-tųjų metų mes labai 

gerai žinojome kaip jaunuoliui 
a r jaunuolei aiškint i pareigą 
Tėvynei, o ypač Lietuvai. Jautė
mės esą pavergtos Lietuvos 
gyvuoju balsu ir todėl labai 
Lietuvai reikalingi . Sieloda-
vomės dėl kiekvieno nutautėju-
sio lietuvio, ypač jauno žmo
gaus. Šiandien, sumažėjus šiai 
didelei atsakomybei, galime at
viresnėmis ak imis žvelgti i 
kitus tarnavimo Tėvynei aspek
tus . Ką visa tai reiškia? Dau 
gumai pasaulio skautų, tai reiš
k ia ta rnavimą ir ištikimybe 
kraštui , kur iame jie gyvena. 
Kai į lietuviškosios skautijos 
eiles išeivijoje ateina jau trečio
sios kar tos lietuviukai, tarnavi
mą gyvenamam kraštui taip pat 
negal ima paneigti , net reikia 
raginti domėtis juo ir jo prob
lemomis, skat ini būti gerais pi
liečiais. Iš kitos pusės. Lietuva 
j iems t a m p a dvasine tėvyne. 
Šiuo atveju mes skiriamės, ne 
t ik nuo kitų pasaulio skau tu 
bet ir nuo Lietuvos. Dabar poli
t iką re ikėtų pakeisti mokymu 
apie Lietuvos kultūrą, istoriją. 
Žymiai daugiau dėmesio turi
me kreipt i į savo tėvų kraš to 
pažinimą, jo žmonių papročius, 
t au t in į cha rak te r į , p rae i t į . 
Išmokęs apie savo tėvų kraš to 
kultūrą, žmogus geriau supran
t a savo tėvus, senelius, protė
vius ir galų gale pats save. Šiuo
laikinėje Lietuvos spaudoje teko 
skai tyt i , kad žmogaus ta lenta i 
negali pi lnutiniai išsivystyti be 
savo kraš to , be savosios kultū
ros gilesnio pažinimo. Manau , 
kad tai būtų galima priskirt i ir 
pilnutiniam asmenybės išsivys
tymui. Asmeniški gyvenimai la
bai daug priklauso nuo praėju
sių generaci jų elgesio, visi 
esame jų pasiekimų ir klaidų 
išdava. Štai t ik vienas pavyz
dys. Koks gi skirt ingas būtų 
mūsų ir mūsų vaikų gyvenimas, 
jei tėvai nebūtų pasi t raukę iš 
Lietuvos, arba tarkim, būtų 

Čikapie tes jūrų skautes jps Viligailė 1 •.'ndraitienė, Lina ir Nida Lendrai ty tės , Vilniuje lanky-
damos u i Lietuvos laisvę žuvusių kapus. „Nerijos" t un to vardu padėjo gėlių an t 1991 m. sausio 
13 d. sovietų t a n k o sutraiškytos a.a. Loretos Asanavičiūtės kapo. 

ištremti į Sibirą. Pasirinkimas 
t raukt is į Vakarus nulėmė ne 
tik mūsų likimą, bet ir visų iš 
mūsų kylančiųjų generacijų. 
Izraelitai ypatingai akcentuo
ja, kad svarbu atsiminti istorija, 
kad nekartoti tų pačių klaidų. 
Mums taip pat svarbu atsimin
ti ne vien savo tautos, bet ir 
savo šeimų išgyvenimus, žinot 
jų istorijas. Juk lietuvių tautos 
tragedija ir genocidas nei kiek 
n e m e n k e s n i s . Per Antrąjį 
pasaulinį karą ir po jo žuvo net 
kas penktas lietuvis. 

Naujos ga l imybės 

J a u n i m o auklė j ime ir 
lietuviškoje veikloje šiuo metu 
atsiveria daug naujų galimybių. 
Kas anksčiau buvo tik svajonės, 
dabar jau realybė. Jaunimas 
gali vykti į Lietuvą, gali ten 
lankyti kursus, tobulintis kalbo
je, gali stovyklauti, susidrau
gauti, gali praktiškai kraštą 
pažinti, nevien tik kurt i jį savo 
vaizduotėje ir fantazuoti. Iš 
Lietuvos galima tiek daug įvai
rių priemonių atsigabenti -
knygų, fotografijų, vaizdajuos 
čių. piešinių, naudingų pavyz
džių. Kiekvienas skautiškas vie
netas išeivijoje turėtų užmegzti 
ryšius su Lietuva, bendrauti su 
skautišku vienetu Lietuvoje, 
susirašinėti su skautais, sekti ju 
veiklą, kai įmanoma — dalyvau
ti. Niekas jauno žmogaus taip 
nepaveikia , kaip kelionė i 
Lietuvą. Žmonių nuoširdumas 
beveik visiems palieka neišdil
domą įspūdį. Daugelis, grįžę iš 
Lietuvos, patys ieško būdų su 
lietuviais bendrauti čia, nori 
priklausyti organizacijoms, ieš
ko daugiau žinių apie Lietuvą. 
Mūsq vienetai šį entuziazmą tu
rėtu skatinti ir naudoti jaunuo
lio bei jaunuolės auklėjimui. 
Lietuvos spaudoje skaičiau, kad 
vienos kalbos mokėjimas, tai 
žiūrėjimas į gyvenimą pro vieną 
langą. Tokia sampratą skiepyti 
mūsų jaunimui itin svarbu, ne
šis kraštas neskatina domėtis 
kitais, pažinti įvairias kultūras 
ir mokytis kalbų, todėl eilinis 
šio krašto gyventojas viską ly
gina tik su Amerika, dažniau-, 
šiai lygina su tuo, ką matė tele
vizijoje. J pasaulį žiūri tikrai 
tik pro vieną gana siaurą langą. 

'Bus daugiau) 

BAIGĖSI LSS BROLIJOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

LSS Rrolijos šį pavasarį pa
skelbta rašinių konkursą — 
aprašyti geriausiai pavykusią 
a r įdomiausią 1991-92 metų 
stovykla ar iškylą, laimėjo: 

skaut as Saul ius D a m b r a u s 
k a s iš New Jersey ir 

skautas vytis Andr iu s Utz iš 
Chicagos. 

Laimėjusiems broliams bus 
į teikto- piniginės premijos, 
apmokėta kelionė (\ abi puses) 
lėktuvu į Californiją ir dviejų 

savaičių stovyklavimas Ramiojo 
vandenyno skautų,-čių stovyklo
je. Premijas skyrė ir raš inius 
vertino Ramiojo Vandenyno ra
jono skautams Onos Motekienės 
Palikimo komitetas. Minėtas 
komitetas, vadovaujamas filis
ter ių Birutės ir Zigmo Viskan
tų, laimėjusius konkursą bro
lius globos ir pasirūpins jų ke
lionėmis. 

Sveikiname laimėjusius bro
lius Saulių ir Andrių! Laukiame 
iš jų stovyklos aprašymo. 

Sesės pietauja Lietuvos skaučių stovykloje. 
Nuot r . V. L e n d r a i t i e n ė s 

B r o l i a i r i k i u o j a s i L i e t u v o s s k a u t ų s tovyk lo je 

Nuotr . V. L e n d r a i t i e n ė s 

KANADOJE 
Skauta i v i suomeninė je 

t a rnybo je 
Skautai-vyčiai. vyr. skautės, 

jų kandidatai ir prityrę skau 
tai.-tės birželio 29 d. atliko 
svečių aptarnavimą De Havi-
land orauostyje. Downsview. 
Ont. surengtame tarnautojų su
sirinkime. Rengėjai už pagalbą 
tuntams paskyrė 1000 dol. Tie 
patys skautai,-tės birželio 21 d. 
pagalbinę tarnybą atliko Lie
tuviu namų gegužinėje. 

P ras ideda K a n a d o s ra jono 
s tovyk la 

Kanados rajono skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje", pavadin
ta ..Esame Romuvos vaikai", 
prasideda šeštadienį, rugpjūčio 
1 d. Atidarymas 12 v. Stovyk
lautojai pasiima išeiginę ir dar
bo uniformas bei visus kitus 
reikmenis, reikalingus stovyk
lavimui. Iš anksto užsiregistra
vusiu jau yra arti 150. Nespėję 
galės registruotis prie vartų. 
Vidurinį savaitgalį rugpjūčio 
8-9 d., bus paminėta „Romu
vos" 30 m. sukaktis . Iškilmėse 
dalyvaus LSS vadovybė Nega
lintys stovyklauti vadovą i,-vės, 
skautininkai,-kės bei visi tėve-

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO STOVYKLA 

Californijos skautai ir skautės 
praėjusį šeštadienį liepos 25 d., 
pradėjo stovyklauti savo gražio
je „Rambyno" stovyklavietėje. 
Stovykla tęsis iki rugpjūčio 8 d. 
Stovyklauja daugiau negu 50 
brolių ir sesių. Stovyklai vado
vauja Ramiojo Vandenyno rajo
no vadas skaut ininkas Albinas 
Sekas. Su kaliforniečiais sto
vyklauja ir vs kun. Antanas 
Saulaitis. Iš Atlanto rajono at
vykusi s. Livija Garsienė prave
da laužavedžių kursus. 

Stovyklautojų tarpe yra ir 
LS Brolijos konkursą laimėję 
brol ia i — s k a u t a s S a u l i u s 
Dambrauskas iš New Jersey ir 
skautas vytis Andrius Utz iš 
Chicagos. 

Broliams ir sesėms „Ram
byno" stovyklavietėje l inkime 
smagios stovyklos. 

- - - -
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero A ve ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS J . BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S. VVestern A v e n u e 

C h i c a g o , I L 6 0 6 4 3 
T e l . (312) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos paga l sus i ta r imą 

liai, rėmėjai kviečiami tą sa
vaitgalį praleisti „Romuvoje". 

Stovyklos uždarymas rugpjū
čio 15 d., 12 vai. Atsiimti vaikus 
bus galima tik po uždarymo. 
Stovyklos adresas: Camp „Ro
muva", Fox La .e, Huntsvil le, 
Ont. Tel. 1-705-789-5032. 

M. 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 
pPnklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434 8 6 4 t (veikia 24 vai.) 

įPirm., antr., ketv., penki, nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 7 3 6 4 4 7 7 ; 
(708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6446 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8. Kadzla Ava. , Chicago 
{1-312) 778-6660 arba (1-312) 480-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

3*00 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valanoos pagal susitarimą 

Pirtnd 3 v pp -7vv .an t rd 12.30-3 v.p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

.r seštd 9 v r -12 vpp 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 3. Pulaakl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 1 2 - 3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 778-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4268 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. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicai 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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
T e l . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ave., Elgln. III. 60120 
Te l . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schiner S t , Elmhurst, IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Te l . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

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

15300 Weet Ave. , Ortend Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. NepervHla 
708-355-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medicai Center-

Naparviii* Campua 
1020 C. Ogden A v e . , Sette 310 , 

Naparvllla IL 60663 
T e l . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Jau visiems žinomas 

LIETUVOS VARDAS 

Eilinio amerikiečio pasaulis 
nuolat plečiasi. Tai jau ne tie 
laikai, kai šis kraštas draugais 
te la ikė t ik anglus ir nelabai 
domėjosi ki tais , ypač mažais 
kraš ta is . Bet kara i Europoje, 
Azijoje pake i t ė žemėlapius, 
supažindino ne tik su didžiū
nais, bet ir su mažomis tau
tomis, kurios seniau gal tik pa
didindavo šio krašto juodadar
bių skaičių. 

Pokarinėn Amerikon pasipylė 
ne darbų, bet laisvės nuo sovie
tų ieškotojai. Spaudoje pasirodė 
keisti neanglosaksiški vardai, 
kur ių vienas ki tas ir pagarsė
davo. Dabar štai rankoje laikau 
Los Angeles laikraščio Daily 
News platų straipsnį apie mūsų 
taut iet į krepšininką Šarūną 
Marčiul ionį , kur iame labai 
plačiai perbėgama ir per mūsų 
kraštą, pagarsinant jo istoriją ir 
dabar t inę padėtį. Manau, bus 
įdomu visiems susipažinti su la
bai teigiamu pasisakymu ir per 
Šarūno žodžius, ir per žurnalis
tės į tarpas. 

J a u n a s Šarūnas Marčiulionis 
tenorėjo žaisti krepšinį, bet so
vietų valdžia turėjo kitus tiks
lus, nes štai šis jaunas 22 metų 
s tudentas buvo parinktas pa
s k a i t y t i m in i a i komunistų 
partiją giriančią kalbą, nuduo
dant , kad tai jo pačio mintys. 
Tos prievartos Šarūnas niekad 
neužmiršo. J am buvo pasakyta, 
kad. a ts isakydamas tą kalbą 
skaityt i , j is niekad negaus bu
to ir bus neprileistas prie bai
giamųjų egzaminų. O ir visi tos 
kalbos klausytojai į ten buvo 
irgi pr ievar ta suvaryti. 

* * * 

Dabar, kaip žinome, lietuviai 
krepšininkai ruošiasi didžiajai 
O l impiada i " Barcelonoje, šį 
kar tą laisvos Lietuvos vardu. 
Pasakojama, kad 1988 metais, 
s o v i e t a m s la imėjus aukso 
medalį, žaidėjai turėjo padaryti 
bendrą nuotrauką. Bet lietuviai 
krepšininkai Marčiulionis, Ar
vydas Sabonis, Rimas Kurtinai
t is ir Valdemaras Chomičius 
nuėjo į kitą kambarį ir nusifoto
grafavo a t sk i ra i , nes, sakė 
Marčiu l ionis , kad tai buvo 
pasiekta šių individų, o ne kitų 
komandos narių. O dabar ši 
grupė turės progą laimėti me
dalį Lietuvai. Ir štai todėl jis šią 
vasara leidžia Lietuvoje, ruoš
damasis olimpiadai. 

Grįžęs Lietuvon, Marčiulionis 
nu ta rė iš savo didžiulės algos 
pas ta tyt i ten Sporto rūmus su 
dviem centrais jaunimui, kur jie 
galėtų laisvai užsiimti t iek 
krepšiniu, tiek kitais sportais. 
Tokiu būdu jis nori atsilyginti 
savo t au ta i už tai, ką jis iš jos 
gavo. J i s sako, kad Lietuvos 
atei t is yra jos vaikuose, nes ir 
jam jau aišku, kaip rusai pakei
tė mūsų žmones ir padarė juos 
niekuo nepasitikinčiais. J am 
Lietuva yra žemė, kuri jam sava 
ir mylima. J is ten turi nuolatinį 
butą ir jaučiasi namie, kur jis 

užaugo Kaune. Ten tebegyvena 
jo tėvai viename iš tų beveidžių 
vienodų butų su jo sesute Zita, 
kuri dirba kompiuterių srityje. 
Amerika, sako jis, jam yra kaip 
gražus paveikslas. Ypač važiuo
jant vandenyno pakraščiais, bet 
jo širdis yra Lietuvoje, kuri irgi 
nori laimėti , kaip ir jis savo 
sporte. J is nori pasirodyti 
geriausiai ir parvežti Lietuvai 
medalį iš Barcelonos. 

Ateina žinios, kad Lietuvių 
Fondas išbraukė iš savo metinio 
išeivijos d a r b o įver t in imo 
kultūros šakose iki šiol ski
riamas premijas. Argi tie, kurie 
čia tebetr iūsia šiose šakose, 
mažiau verti paminėjimo negu 
tie tėvynėje? Kol kas tebegirdėti 
tik pa t s faktas, gal daugiau 
sužinosime iš spaudos. Tikra 
tiesa, kad premijų įteikimo 
šventė buvo keistoka, betgi tai 
neliečia kultūros srityje nepa
vargstančių. Ne tai, kad kultū
rinis darbas yra dirbamas dėl 
garbės ir pinigų, bet taip visai 
numoti ranka į tai mene, tai 
spaudoje e n e r g i n g a i besi
reiškiančius, t ikrai gal nebūtų 
prasminga. Jaunesniam kultū
rininkui tai pakelia ūpą, vyres
nysis irgi maloniai nudžiunga, 
kad buvo pastebėtas, pasiryžta 
nepasiduoti nuovargiui. O tiems 
tikslams t a s fondas ir buvo 
sukurtas ir taip gausiai pa
laikomas, juo labiau, kad yra 
nutarta jo dar neperleisti Lietu
vai, kurioje t ikrai dar ne viskas 
aišku. Auga nauji ta lentai , 
palaiko tautiečių nuotaikas, 
dalyvauja susibūrimuose — argi 
jau laikas nuleisti rankas ir 
viską padėti į sandėlį? 

ANTANAS JUODVALKIS 
GARBINGAS JUBILIATAS 

80 metų jubiliejaus proga 

Aišku, čia dabar tai rašant tik 
pirmosios žinios, nėra žinomos 
priežastys ir kitos smulkmenos, 
bet įspūdis buvo pritrenkiantis. 
Taip puikiai išsaugojome tą 
fondą ne tik tada iki pirmo rek
lamuojamo milijono išaugi
nome, bet ir žymiai daugiau, o 
ne vienas užrašėme dideles 
sumas savo palikimuose. Kaip 
visa t a i suprasti? 

Iš Lietuvos ten apsilankę 
grįžtantys irgi parsiveža daug 
nekokių nuomonių ir pergyve
nimų. Bet meilė Lietuvai j iems 
neužgeso, besikeičiančiame pa
saulyje viltis yra visų gerų 
užmonių m o t i n a . A t s ida rė 
durys į plačiojo pasaulio spaudą, 
mokslus ir galvoseną. Kritikuo
dami ten saviškius, gal pagal
vokime, kokie mes patys ten bū
tume tapę — uždarame narve 
apsupti melo ir beviltiškumo. O 
visgi ten daug nepasimetusių, 
daug besidarbuojančių t iek 
mokslo, tiek meno, tiek charak
terio ugdymo gretose. Juk taip 
gražiai dainuojame — lietuviais 
esame mes gimę... 

RKV 

Jo 70 metų jubiliejaus proga 
buvo surengtos pagerbtuvės 
Tautiniuose namuose Chica-
goje. Tuomet susirinko idėjos 
draugai, spaudos bičiuliai ir pla
ti visuomenė, pagerbdami jo 
našią visuomeninę ir spaudos 
veiklą. Dabar viešas pager
bimas gal nebus rengiamas, 
tač iau jo aštuoniasdešimties 
metų jubiliejų vis t i k verta 
prisiminti. Ne visiems pasiseka 
tiek išgyventi ir ne visi, sulaukę 
tokio amžiaus, lieka kūrybingi. 
Žmogus, kuris, išėjęs į pensiją, 
pilną laiką dirba lietuviškai 
spaudai ir visuomeninei veiklai, 
nusipelno mūsų dėmesio ir 
pagarbos. 

An tanas Juodva lk i s gimė 
1912.VIII.6 d. Jurgiškių km.. 
Sa lako vis., Zarasų apskr., 
gražiame Lietuvos kampelyje. 
Augo 7 vaikų beraščių ūkininkų 
šeimoje. Mažam A n t a n u k u i 
kelias į mokslą buvo sunkus. Ir , 
pradžios mokyklos vietoje ne
buvo. Tėvai, nors ir būdami be
raščiai, suprato mokslo vertę ir 
Antanuką išvežė į Salaką. Nors 
tėviškė tebuvo tik už penkių 
km, dažnai ryšiai su tėviške nu
trūkdavo, nes vyko kovos su 
lenkais. Vėliau demarkacijos 
linija nusistovėjo už šešių km. 
Atrodo, pradžios mokykloje 
mokėsi gerai, kadangi , baigus 
pradžios mokyklą, tėvai , moky
tojo paskat in t i , išvežė jį į 
tolimesnius mokslus. Gimnaziją 
lankė Zarasuose ir ją baigė 1932 
m. Dar tebelankydamas gim
naziją, įsijungė į taut inių or
ganizacijų veiklą. Gimnazijoje 
jau įstojo į Jaunosios Lietuvos 
moksleivių būrelį. Šis faktas gal 
turėjo įtakos jo tolimesnei plė
totei. Kadangi tėvai nepajėgė 
leisti į aukštąjį mokslą, tad bai
gus gimnaziją, jo keliai pakrypo 
į Mažeikius. Mažeikiuose j i s 
aktyviai veikė Jaunosios Lietu
vos veikloje ir vadovavo jos 
skyriui. Po poros metų, gavęs 
tarnybą, persikėlė į Kauną ir 
pradėjo s tud i j a s V y t a u t o 
Didžiojo universitete, kurį baigė 
1938 m. Nuo pat s tudentavimo 
dienų mes jį matome Neo-Lithu-
a n i a korporaci jos g r e to se . 
Korporacijos spalvoms liko iš
t ikimas iki šių dienų. 

Sukūręs šeimą su Ona Norku
te, susilaukė ir išaugino Uosį ir 
Eglę, abiems davė aukštąjį ir li
t u a n i s t i n į i š m o k s l i n i m ą . 
Atvykęs į JAV ir įsikūręs Eas t 
Chicago, Ind., tuojau įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Pradžioje teko 
dirbti organizuojant t remtinių 

JUOZAS ŽYGAS 

d-ją, o vėliau ją perorganizuo
j a n t į LB East Chicago 
apylinkę. Taip pat jam teko 
dirbti ir ALTos East Chicago 
skyriaus valdyboje. Išdirbęs 26 
metus plieno fabrikuose ir išėjęs 
į pensiją, atsikėlė į lietuviškąją 
Chicagą. Taip sakant, atsikėlė 
į lietuviškos veiklos centrą, į 
Marąuette Parką. Jam kitur nė 
net iktų gyventi. Jis tur i būti 
veiklos viduryje ir joje dalyvau
ti , kad galėti, ją t inkamai 
aprašyti. Kaip jau buvo minėta, 
aktyviai reiškiasi daugelyje or
ganizacijų. Buvo korp. Neo-
Lithuania vyr. valdybos pirmi
ninkas ir PLB valdybos sekre
tor ius . Priklauso Amerikos 
Lietuvių Tautinei sąjungai, 
Lietuvos Laisvės kovotojams, 
Lietuvių žurnalistų s-gai ir 
BALFui. Jo didysis rūpestis yra 
Lietuvių Fondas, kuriame jis 
buvo tarybos narys ir ilgametis 
informacijos vadovas, nors ir 
pradėjęs siaurinti savo įsiparei
gojimus lieka valdyboje. 

Tiems, kurie seka lietuvišką 
spaudą, jo veikla turėtų būti 
ge ra i ž inoma. J i s p lač ia i , 
nuosekliai ir dalykiškai aprašo 
l i e tuv i šką v i suomen inę ir 
kul tūr inę veiklą. Jis be reikalo 
nei cukraus, nei dervos nepils
to. Jo veiklos aprašymai ne iš 
programų nurašyti. Kur reikia, 
nebijo pridėti savus komentarus 
ar išvadas. Tačiau visiems neį
tiksi. Jo žodžiais: „Nemėgstu 
perdėto pataikavimo ir liaup
sinimo, jei jų nėra nusipelnę, o 
visi nori išgirsti gerą žodį ar pa
gyrimą, nors ir nepelnytą. Už 
paskaitininkui ar organizacjos 
vadovui parašytą tiesos žodį ar 
nurodytus netikslumus daž
niausiai užsitrauki visos orga
nizacijos rūstybę ir nepelnytus 
p r i eka i š tu s . Kron ik in inku i 
nelengva praeiti pro aprašomą 
įvykį, kad būtų ir ,vilkas sotus 
ir ožkelė sveika' ". 

Taigi, perdėtai neliaupsinant, 
tenka pripažinti, kad Antanas 
Juodvalkis yra vienas iš našiau
sių išeivijos žurnalistų. Nėra 
vienas iš tų fanatikų, kurie į 
gyvenimą žiūri tik per vienos 
srovės akinius. Daugiausia jis 
rašo į „Draugą", o praeityje į 
„Dirvą". Galima sakyti, lietu
višką spaudą be jo būtų sunku 
ir įsivaizduoti. Šiaip ar taip. kol 
kas Chicaga tebėra išeivijos sos
tinė, tad joje ir vyksta gyvas 
visuomeninis ir kultūrinis gyve

nimas. Tą gyvenimą vaizdžiai ir 
plačiai aprašo A. Juodvalkis. 

Šia proga tenka prisiminti ir 
jo žmoną, kuri yra didelė jo dar
bų talkininkė. Taip pat reikia 
nurodyti, kad j i s nemėgsta 
aprašinėti įvairių vardinių, ves
tuvių ar krikštynų bei įvairių 
klubų piknikų. Be jų mūsų 
gyvenime gal negalime apseiti. 
tačiau, bendru išeivijos mastu 
žiūrint, didelio skirtumo nėra — 
kas kugelį kepė a r dešras virė 
Žinoma, jeigu toks renginys yra 
skirtas bendram reikalui ar li
tuanistiniam švietimui, tai ir jis 
svarbus ir minėtinas. Chicagoj 
didžiųjų ir pagrindinių organi 
zacijų veikla yra tiek gyva, kad 
fiziškai net neįmanoma ją ap
rėpti. 

Jis daug dėmesio kreipia 
jaunųjų spaudos darbuotoju 
prieaugliui. Darbas sunkus, bet 
nereikia rankų nuleisti. Visus, 
kurie tik šiek t iek pasireiškia 
spaudoje ar lituanistinių mo
kyklų žurnaliukuose, kviečia i 
v ad inamas spaudos konfe 
rencijas. globoja ir apdovanoja. 
Taip pat jis dalyvavo Dauž-
vardžio fondo veikloje. Kaip 
žinome, t a s fondas kasmet at
renka daugiau pasireiškiančius 
jaunuosius spaudos talkininkus 
ir juos apdovanoja piniginėmis 
premijomis. 

Baigdamas šią apybraižą, 
norėčiau iškelti vieną detalę 
Kaip jau buvo minėta, jis užau
go beraščių ūkininkų šeimoje. 
Jo žodžiais: „Šeimoje nebuvo nė 
vieno mokyto, nebuvo pinigų, 
paskatos, pagaliau nebuvo ir 
mokyklų. Tėvas nebūtų galėjęs 
nė paskolos gau t i , kadangi 
nemokėjo nė pasirašyti". Jeigu 
nebūtų buvę to t r u m p o 
nepriklausomybės periodo, tai 
greičiausia ir jis nebūtų toli nuo 
tėviškės nuėjęs. Tie trumpi 
nepriklausomo gyvenimo metai 
pakeitė Juodvalkiu šeimos isto
rinę eigą. Pačioje nepriklau
somo gyvenimo pradžioje, dar 
kovoms tebevykstant, Juodval
kiu šeimos atžala buvo išvežta 
mokslų eiti. Ir štai! Mes tur ime 
savo tarpe našų žurnalistą, o jo 
duktė ne tik žurnalistė, bet ir 
poetė. Tai viskas įvyko, galima 
sakyti, dviejų kar tų gyvenimo 
eigoje. Nuo beraščio ūkininko 
šeimos iki aukštojo mokslo — ir 
net iki žurnalistikos, poezijos ir 
literatūrinės kūrybos. O pats 
jubiliatas praėjusių metų Lietu
vių Bendruomenės kul tūros 
tarybos skirtos žurnalistikos 
premijos laureatas! 

Antanas -Juodvalkis — jubiliatas 

LIETUVOS 
VYSKUPAI SU 

KOELNO ARKIV. 
KARD. JOACHIMU 

MEISNERIU 

1992 m. gegužės 12 d. Lie
tuvos Vyskupų konferencijos 
d e l e g a c i j a , k u r i ą s u d a r ė 
Vi ln iaus ark ivyskupas Audrys 
J . Bačkis, Kauno vyskupas 
augziliaras Sigitas Tamkevičius 
ir Telšių Kunigų seminarijos vi-
cerektorius kun. Jonas Kaunec-
kas , lankėsi Vokietijoje. Koelne 
susi t iko su vietos arkivyskupu 
kardinolu Joachimu Meisneriu, 
s an tyk ių su Vidurio ir Rytų 
Europos vyskupų konferenci
jomis pertvarkymo pakomisijos 
p i rmin inku , ir mons. Huber tu 
W i l s c h o w i t z u , A u s t r i j o s ir 
Vokietijos vyskupų konferencijų 
Europos Pagalbos fondo vadovu. 
Pasveik inęs svečius, kardinolas 
J . Meisner i s pažymėjo, kad 
k o m u n i s t i n ė s p r i e s p a u d o s 
la ika is Vokietijos Vyskupų kon 
ferencija pagal galimybes nuola
t o s r ė m ė Rytų ir V idu r io 
E u r o p o s bažnyčias. Atgavus 
laisvę, labai pagausėjo pagalbos 
p r a š y m ų , adresuotų Vokietijos 
V y s k u p ų konferencijai. Vokie
tijos Bažnyčia esant i ir dabar 

pas i rengus i t e ik t i pagalbą, 
tačiau jos galimybės irgi ribotos. 
Todėl Vokiet i jos V y s k u p ų 
konferencija kviečianti Rytų ir 
Vakarų Europos šalių vysku
pijų konferencijas bendrai pasi
tarti , kokiose srityse pagalba 
yra reikalingiausia. 

Abu Lietuvos vyskupai pa
brėžė, jog dauguma problemų 
yra 50 metų trukusios Bažny
čios priespaudos padariniai . 
Daugel io ka ta l ikų t ikėjimo 
žinios gana menkos, todėl iškyla 
būtinybė iš naujo evangelizuo
ti visuomenę. Parama šioje 
sr i tyje e san t i sva rb i aus i a . 
Konkreti pagalba reikalinga 
t i k y b o s dės tymo s i s t e m a i 
mokyklose tobul in t i , ka ta 
likiško dienraščio projektui rea
lizuoti, techninei įrangai sta
tomai spaustuvei Kaišiadoryse 
įsigyti. Vokietijos Vyskupu kon
ferenci jos p a v e d i m u , at i 
t inkamos specialistų grupės 
sus ipaž ins su p a d ė t i m i ir 
pateiks savo pasiūlymus. Tada 
bus pere i ta prie konkrečių 
pagalbos programų realizavimo. 

Pokalbio pabaigoje Lietuvos ir 
Vokiet i jos Vyskupų konfe
rencijų atstovai susitarė susi
tikti d a r kartą ir aptarti , kaip 
yra įgyvendinami bendri suma
nymai. 

Kursams Šiauliuose pasibaigus. Iš k.: Stasė Vaiivilienė ir Lidija Ušeckienė, 
Kvalifikacijos kėlimo fakulteto dekanė 

Nuotr. A. Musneckio 
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Naktimis neramiai blaškausi lovoje, ilgai nesudėjęs 

akių, tarpais sustodamas, pro pusę lūpų iškošė ligonis. 
vakro. O vakare guldamas noriu, kad būtų diena. 
Galvoje pinasi visokie, visokiausi vaizdai. Vieni liūd
nesni už kitus, ir aš niekur nesurandu ramybės. Kar
t a i s kyla noras kuo greičiausiai nuo tos painiavos 
atsikratyti ir... nusižudyti", balsiai atsidusęs, pridėjo. 

„Dėl Dievo meilės! Išmeskit tai iš galvos, nes 
padarytumėt didžiausią kvailystę. Gerai pasižiūrėkit 
į save! Esate j aunas , sveikas, geros išvaizdos, inteli
gentiškas žmogus. Turi te jauną, gražią, jautrią, pilnai 
jūsų padėtį suprantančią ir kiekvienu momentu pasi
ruošusią jums padėti žmoną ir puikų sūnelį. Argi jiems 
nejaučiate atsakomybės?" 

„Bet... aš... ja... juo...nebepasitikiu", nepakėlęs 
akių, ir niekaip negaliu užmigti. Rytą atsikėlęs, laukiu 

„Tikėkit manim, kad jūs tam neturite jokio pagrin
do. Visatai glūdi tik jūsų galvoje, nervuose. Atsiminkit, 
kad nepasitikėjimas yra baisiausia šeimos nelaimė. 
Kar tą įsiveisęs, kad ir be jokio pagrindo, pasidaro lyg 
nepagydomas vėžys... Todėl patariu jums. Dėkit visas 
pastangas kuo greičiausiai išrauti jį iš šaknų. Kitaip 
jūsų ir jūsų šeimos gyvenimas pasidarys neišma
tuojama kančia ir nepakeliama našta. Ponas Hali, ar 
j u m s niekados neateina į galvą mintis, kad jus laimė 
lydi?" 

„Ne", trumpai lyg nenoromis, atsakė jis. 

„Gaila. Tačiau aš kitaip galvoju, nes ž inau , kad 
daug kas iš mano pacientų jums pavydi. I r nė k iek 
neabejoju, kad savo padėtį mielu noru pakeis tų į jūsų. 
Esu tvirtai įsitikinusi, kad jūs niekados nesu t iks i t e . 
Tai matote, koks jūs laimingas? Galų gale p r a d ė k i t e 
mąstyti pozityviai. Negatyviai galvodamas, j ū s t ik 
begaliniai kenčiate ir save iš lėto žudote". 

Visai nelauktai ir netikėtai įsiviešpatavo labai rim
ta akimirka. Ligonio akys staiga sumirksėjo, lyg norė
damos pravirkti, bet jis susilaikė. Ir lyg vašk inė figū
rėlė be žado sėdėjo. 

„Ponas Hali. kiekvieno žmogaus šioje žemėje t ik ra 
funkcija yra gyventi, bet ne vegetuoti. Šitą jūs privalote 
gerai įsidėmėti ir dėti maksimalias pas tangas sugrįžti 
į normalų gyvenimą. Narkotikų klinikos gydytojas pri
rašė jums vaistų, kad galėtumėt lengviau pergyvent i 
krizę. Pavartokite. Tik Dieve saugok, vėl nepasidarykit 
nuo tablečių priklausomas, nes jos para lyžuos jūsų 
valią. Atsiminkit, kad „There are no chemical solutions 
to life's problems". Žmogus turi pats savo gyvenimą 
be jokių tablečių subalansuoti, nes t am Viešpa ts davė 
mums protą. įdomu, kaip jūs galvojate?" 

„Nežinau", įbedęs j mane savo šaltą žvilgsnį, abe
jingai atsakė. 

Ligonis vienu mostu užmetė už ausų savo ilgus 
plaukus ir, nuleidęs rankas į šonus, nemi rksėdamas 
žiūrėjo į mane. Ir vėl tylėjo. O jo veidu t u o metu 
praslinko nepaprastas nusiminimas ir neišmatuojamas 
rūpestis. Staiga jo kakta sudrėko. Nušluostęs nuo jos 
prakaitą, padarė pastangą šyptelėti, bet jam nepavyko. 
Sumišo. Buvo bepradedąs kažką sakyti , t a č i a u lyg 
užspringęs, nutilo ir tik melancholiškai žvilgterėjo į 
šalia sėdinčią žmoną. Ji raminančiai pažvelgė vyrui 
į akis ir, nieko netardama, švelniai patapšnojo j am per 
petj. 

J is nervingai sujudėjo. Mįslingai šyptelėjo. Ir giliai 
atsidusęs, l iūdnu balsu prašneko: 

. .Daktare, t ikėkit manim, kad mano baimė auga 
ne minutėmis , bet sekundėmis, kai pagalvoju, kad 
sudužusio gyvenimo šukes j a u nebepajėgsiu surinkti . 
O taip pat savo tamsios praei t ies šydo jau niekados 
nebeatsikratysiu. Tada įpuolu į baisią paniką. Net 
šaltas p raka i t a s išmuša mano kūną. Per nugarą šiur
puliai nubėga. Ir... plaukai an t galvos atsistoja". 

..Ponas Hali , negalvokit taip juodai ir nenusi
minkit Esu t ikra , kad viskas pakryps į gerąją pusę", 
drąsinu ligonį. Tam reikia t i k turėti dideli norą. stip
rią valią, begaline kantrybę ir, žinoma, nenustoti vil
ties. Žinokit, kad j ū s esate ne pirmutinis ir, deja, ne 
paskutinis . 

Milijonai jaunų žmonių y r a atsidūrę panašioje situ
acijoje. J ie nė ra palikti likimo valiai. Gydytojai, dvasiš
kiai, psichologai, sociologai, gailestingos sesutės... 
puikiai supran ta , į kokį košmarą tie jaunuoliai yra 
patekę. Naudodami savo mokslą ir patirtį, j ie juos 
grąžina j normalu gyvenimą. Dėl savo praeities irgi 
nesi jaudinkit . Kaip nėra medžio be šakos, taip ir žmo
gaus be ydos. Sutverdamas žmogų. Visagalis tai numa
tė. Todėl j is d a v ė j a m aštru protą, laisvą valią ir tvir
tą pasiryžimą kovoti su padarytomis gyvenimo kelyje 
klaidomis. J a s nugalėt i ir dėti visas pastangas jų 
nebepakar to t i " . 

„Bet. . ." — prabilo ligonis, „mane pagauna toks 
jausmas, t a r t u m visos jėgos y ra išsekusios. Pilkas mirš
t amas nuovargis ir snaudulys apgaubia, kaip rūkas. 
Skaudžiai suvaitoja mano širdis. Tada aš visiškai 
pasimetu ir ne tenku jėgų, nė noro kovoti. Vergiškai 
pasiduodu l ikimui" . 

(Bus daugiau) 
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ATGIMUSIOSE 
ŠVENTOVĖSE 

Barklainiai. Iš kitur atvykęs 
svečias nepatikėtų, kad prieš 
ketverius metus šitoje kapinių 
kryžių ir šimtamečių medžių 
supamoje bažnytėlėje buvo di
džiausias sąvartynas. Tai mine
ralines trąšas vietinio kolūkio 
žmonės joje laikė, tai įvairiau
sius technikos rakandus jon 
krovė. Išniekinta, sudarkyta 
buvo ši šventovė, kaip išnie
kintas buvo ir vietos žmonių 
tikėjimas, jų meilė ir pagarba 
aukščiausiosioms dvasinėms 
vertybėms. 

Iš akmenų sumūrytais laip
tais kalniuku šiandien keliamės 
j šią šventovę. Nebepažinti jos. 
Lubos ir sienos iškaltos 
medinėmis gražiai nulakuo
tomis lentelėmis. Sudėtos nau
jos lakuotos grindys. Didžia
jame altoriuje graži medinė 
skulptūra „Laiminantis Kris
tus". Iškėlęs rankas, gerasis 
Dievas tarsi kvieste kviečia: 
„Ateikite vėl pas mane! Su
grįžkite! Aš surinksiu visus jūsų 
rūpesčius ir bėdas, aš jus 
nuraminsiu". 

Ir ateina žmonės. Savo 
rankomis porą mašinų mėšlo iš 
bažnytėlės iškuopę, savo 
rankomis gėlėmis išdabinę, 
ateina. Ir prie Dievo stalo 
dažnai suklumpa. O tas stalas 
ne toks, kaip kitose bažnyčiose 
— iš plonai supjaustytų apvalių 
rąstų sukomponuotas. Ori
ginalu. Niekur kitur nemačiau 
tokio Dievo stalo. O ir pati 
skulptūra įdomi: kairėje jos 
pusėje po ištiesta ranka mažu
tė spintelė. Tubernakulis. Jame 
laikoma monstrancija su 
švenčiausiuoju Sakramentu. 
Dešinėje pusėje, ties Kristaus 
kojomis, žemai mažytis suolelis. 
Sakykla. Bažnytėlė nedidelė, 
todėl čia stovinčio kunigo 
žodžius susirinkusieji gerai gir
di. 

Pasigrožėję, pasidžiaugę palie
kame Barklainių bažnytėlę. 
Taip pat ir alyvomis bei jazmi
nais išsipuošusi visą kaimą. 
Netrukus mes kitoje Panevėžio 
rajono vietovėje Uliūnuose. 

KALĖJIMUOSE 
GYVENIMAS NEBLOGAS 

Valdžios įstaigos skundžiasi, 
kad Amerikos kalėjimai perpil
dyti ir juose gyvenimo sąlygos 
beveik nepakenčiamos, dėl to 
dažnai kyla riaušės ir kalinių 
protesto demonstracijos. Š.m. 
liepos 24 d. „The New York 
Times" išspausdino netrumpą 
straipsnį apie gyvenimą kai ku
riuose Amerikos kalėjimuose. 
Buvo apklausinėti 700 kalinių, 
kalėję federaliniuose, apskrities 
ir valsčių kalėjimuose. Iš jų 
atsakymų sudarytas 10 geriau
sių kalėjimų sąrašas. 

Pasirodo, kad maloniausia 
kalėjimo aplinka yra Fairbanks 
mieste, Alaskoje. Kiti geri 
kalėjimai yra Boulder, Colo-
rado, Havajuose, Las Vegas 
mieste, Floridoje ir kitose vie
tovėse. Kuo šie kalėjimai ski
riasi? Juose ne per daug kalinių, 
erdvios patalpos, geras, skalsus 
maistas, kabelinės televizijos 
programos, filmai, dažni ir įvai
rūs lankytojai. Iš tikrųjų šie 
kalėjimai daugiau primena 
geros kokybės viešbučius, o į 
juos patekę nusikaltėliai 
gyvena geriau, negu būdami 
laisvi. Kalėjimų administrato
riai teisinasi, kad jie stengiasi 
kal inius t raktuoti ..kaip 
žmones" ir dėl to niekas nekelia 
riaušių, nėra nemalonių inci
dentų. Tuo tarpu Pilietinių tei
sių unijos atstovai tvirtina, kad 
90 ar net daugiau procentų 
kalėjimų toli gražu neturi tokių 
gerų sąlygų, o kalinių aprūpi
nimas kasdieninėmis būtiny
bėmis yra labai prastas. 

Uliūnų bažnyčia. Šitoje vietoje 
1863 metais buvo pastatytas 
didelis mūrinis svirnas. Didžio
jo karo metu kunigo Jono Balvo-
čiaus-Geručio pastangomis iš jo 
padaryta bažnyčia. 1932 metais 
pasikeitė jos vaizdas — pasta
tytas bažnyčios bokštas. 

Meldėsi čia žmonės, savo dar
bus, vargus Viepačiui aukojo, 
kol ir juos ištiko ta pati bėda 
kaip ir Barklainiuose. Iš
niekinta, subjaurota liko ir ši 
šventovė. 

O užeikite į ją šiandien. „Lie
tuva — su Kristumi" — pirmiau
sia Tave pasitinka šventoriuje 
rūtomis išsodinti žodžiai. Pasi
tiks į čia pat augantį klevą 
įmontuota skulptūra „Vaidila" 
su kanklėmis rankose. Pasi
tiks prieš šimtą metų statytas, 
su daug daug skulptūrėlių me
dinis kryžius. Už dviejų 
kilometrų jis nuo bažnyčios 
lauke stovėjo. Tarybiniai parei
gūnai jau ruošėsi jį nupjauti — 
gėdą daro toks krikščionybės 
liudininkas. Nepasisekė: žmo
nės padarė kitą, labai panašų 
kryžių, nakčia jį nuvežė į 
pakelę. Šį parsivežę restauravo 
ir pastatė šventovės kampe kaip 
brangiausią puošmeną; kaip ir 
prieš trejus metus šventoriuje 
pastatytą paminklą „Atgimi-
mą . 

O bažnyčioj koks grožis. Nau
ji suolai, sakykla, klausyklos, 
grindys, lubos, stacijos. Grindys 
takais išklotos — kaip didelio 
miesto šventovėje. Čia atėju
siems pasimelsti kaimo 
žmonėms nebereikia šalti — 
centrinis šildymas įvestas. Oi, 
kiek daug trukdyta tai padaryti. 

Dizelinį kurą vežančios 
mašinos tarybinių „pranašų" 
buvo registruojamos, jų nume
riai „kam reikia" pasakomi. 
Nepasidavė uliūniečiai ir čia: 
atveš skystą kurą vandeniui 
vežti statinės, išsiurbs į čia 
esančias patalpas ir sugaudyk 
vėją laukuose. Mašinų numerių 
nėra, o bažnytėlėje šilta. 

Jauku, gera dabar pabūti 
Barklainių ir Uliūnų bažny
čiose. Su čionykščiais žmonėmis 
gera pasikalbėti. Kaip jie džiau
giasi tomis bažnytėlėmis, kaip 
jiems gera, kad, kada tik nori, 
gali jose pasimelsti. 

O kas visa tuo pasirūpino? 
Kas sugrąžino žmonėms šven
toves, kas pakvietė vėl į jas pasi
melsti? 

— Negi nežinote? Tai dabarti
nis Panevėžio miesto Švenčiau
sios Trejybės bažnyčios klebo
nas kun. Robertas Pukenis. Tai 
jis čia viską padarė. Tai jis mūsų 
siela, — vienas kitą pertrauk
dami pasakoja vietiniai 
žmonės. O pasakoja, labai daug 
pasakoja. 

— Mūsų stebukladaris. Mūsų 
tėvas! Pažiūrėkit, kaip gražiai 
jo pastangomis atstatyta bažny
čia Panevėžyje, kurioje jis dabar 
klebonauja. 

Matėme viską. Panevėžio baž
nyčioje ilgai pabuvome. Apie jos 
grožį, apie kun. Roberto Puke-
nio pastangas ją atstatant kitą 
kartą. O dabar, prisiminus 
viešnagę Barklainiuose ir 
Uliūnuose, norisi visa širdimi 
atsidusti ir pasakyti: kokį 
darbštų, kokį brangų žmogų Tu 
išauginai, Anykščių žemele! 

Aldona Kudžmaitė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

NORI NUBAUSTI UŽ 
NUKIRSTUS MEDŽIUS 

Highland Park apylinkės gy
ventojai padavė į teismą vieną 
statybininką, kuris įsakė 
nukirsti daugiau kaip 50 senų, 
sveikų medžių, kad galėtų sta
tyti namus. Miesto vadovybė su
stabdė visą statybą, o staty
bininkui gresia 40,000 dol. ar 
dar didesnė bausmė. 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAJC 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

|§ 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kodzlo Avo., 

CMcago, 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 lietuviški! 
• Nuolada pensininkams 

FOR RENT 

„Lietuvos" kapitonas S. Kudzevičius. prieš išplaukiant į regatą, Klaipėdos uoste tikrina jachta. 
Nuotr. Albino Stubros 

MISCELLANEOUS 

OUR SMARTEST 
INVESTMENT 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va W e i t 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAt 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Šiaur inėj* Chicagos dalyje 
išnuomojami 1 ir 2 mieg. butai su 
šiluma. Kaina: $400 ir $450 į mėn. 

Skambinti: 708-598-0683 

MISCELLANEOUS 

JMZ ROOFING 6 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitchens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Alummum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & wmdows, glass btock, 
shingle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Fra* •stlmate. 

Call: 312-622-9866 

Cary Rober t T e m p l i a 
Hinsdale South H.S 

M iche l l e Lee (.alason «. Michae l Marc inkow*k i 
Evergreen Park H.S Wi l lowbrook H.S. 

Belem Zarate 
Kellv H.S 

U.S. SAVINOS BOMDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Krolpt ls Į Horml* Dockys 

T o l . S 8 5 - 4 6 2 4 . N u o 8 r y t o Ik i 6 V.v . 
Kalbėt i l ietuviškai 

Lisa Šato 
i )owners Grove Nor tb 

J e n n i f e r M. Frank"' 
Richarr ls H S 

George Tomocki 
(>.ik i.avvn H S 

Amy M. Neberieza 
l . i t tmianian Chamber 

Roxana Meh ta 
Stagg H.S. 

Je f f rey Hasterok 
Glenbard F.ast H.S 

Shvla Krzeminski 
C'urie Met ro H S 

. lavier C'arrasro 
K'-nriedv H S 

J o h n A n d r e w K le i n 
Shepard H S 

Standard Federal bankas didžiuojasi 
savo gerais investavimais. Todėl šiems 
j a u n u o l i a m s skir iamos S t a n d a r d 
Federal banko stipendijos siekti aukš
tesnio mokslo ių pasirinktose mo
kyklose. Jie visi jau yra pasižymėję 
moksle ir sugebėjimu vadovauti. 

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jau
nuol iams padėti ir tikime, kad ateityje 
jie d a u g nuveiks ir daug pasieks. 

Krista ()»ne*s 
l)owners Grove South 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
Nr. 10. 327 psl $10.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos K. Ši
maitienės dienoraštis. 494 psl $20.00 

KUNIGAIKŠČIO RADVILO ŽEMĖLAPIS, 1613 
metų žemėlapio aptarimas. Alg. Gustaitis. 
156 psl $10.00 

ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS, jų 
nutikimai Lietuvos kaime. Alg. Gustaitis, 22 
psl- $2.00 

PAŠAUKĖ MANE.., popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija. Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl. . . $4.00 

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KAN
KINIAI. Red.: L. Kerulis, P. Narutis, J. Prun-
skis. 246 psl $10.00 

VILKAS IŠ GALŲ, romanas. Vyt. Volertas. 304 
psl $12.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. Jonas Velu-
tis. 330 psl $7.00 

LITHUANIANS IN THE USA, aspects of ethnic 
identity. David Fainhauz. 246 psl $15.00 

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO 
CHICAGO. Antanas. J. Van Reenan. 329 
psl $25.00 

ANAPUS HORIZONTO. Australiškos apysakos. 
Ava Saudargienė. 189 psl $9.50 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI 
METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl $15.00 

RUDENIO VYNAS, eilėraščiai. VI. Šlaitas. 52 psl. 
$5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

Standard Federal Bank 
hr sovings 

Locations 

Crucago • Domr^ers G r o v e • E v e r g r e e n Partt • Hir«<o'. Hi l ls • Lombard • Oak Lav»n • Pa los Heigrus • Willowbroo>< 
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Č E K O S L O V A K I J O S 
KONSULATAS 

Čekoslovakijos konsu la ta s 
p r a d ė s veiklą Chicagoje . 
Norima padidinti prekybinius 
r y š i u s , ypač a p t a r n a u j a n t 
131,000 čekų ir 120,000 slovakų 
Illinois valstijoje. 

Du klaipėdiečiai kapitonai prieš „Lietuvos" išplaukimą į regatą balandžio mėn. Kairėje (su kepure) 
kapitonas S. Kudzevičius ir kapt. O. Kubiliūnas. 

Nuotr. A. Stubros 

ŽURNALISTŲ FORUMAS 
A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

Tenka apgailestauti , kad ma
žai tebuvo atkreiptas dėmesys į 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
leidinį „Lietuvis žurnal is tas" , 
k u r i s jau daugiau kaip prieš du 
mėnes ius pasiekė sąjungos na
r ius ir platintojus. Leidinį reda
gavo Sąjungos pirmininkė Rūta 
Klevą Vidžiūnienė, išspausdino 
„Draugo" spaustuvė. Tai labai 
g r a ž i a i t echn i ška i apipavi
da l in tas 72 puslapių, didoko 
formato žurnalas su skoningo
m i s iliustracijomis i r daugybe 
įdomių, net istoriškų nuotraukų 
— kruopštaus darbo ir gero 
skonio vaisius. Jame žurnalistai 
turi progą atvirai išsikalbėt, tarti 
k r i t ikos žodį, kuris n e visada 
pras iskverbia pro redaktor ių 
„mėlyną pieštuką". 

T r u m p a m e vedamajame apie 
„pe rma inas ir vilt is" tarp ki tų 
minčių redaktorė aštr iai pasi
s ako prieš mūsų gražios kalbos 
žalojimą, įvedus nereikal ingas 
svet imybes, jų tarpe ir tokį 
gremėzdišką žodį, kaip „briefin-
gas" . Ji skat ina peržiūrėti mūsų 
žodyną, r imta i pe r sva r s t an t 
„išeivio" sąvoką. Spaudos vete
r a n a s Bronys Raila taikliai 
analizuoja „nuodėmes, atpildus 
ir ke r š t av imus" ir pabrėžia 
re ikalą bendradarbiaut i su jau 
paki tusia laisvos Lietuvos spau-

P A V O J I N G I U O D A I 

P r i e š s e p t y n e r i u s m e t u s 
Amerikoje pasirodė nauja uodų 
a tma ina , atkeliavusi iš Azijos. 
P i r m i a u s i a uodai pa s t ebė t i 
Houston vietovėje, TX. Mano
ma , kad j ie atkeliavo iš Japoni
jos ka r tu su vartotomis au
tomobilių padangomis, kur ių 
k i a u r y m ė s e buvo v a n d e n s . 
Uodai , pavadint i „ t igr in ia i s" 
(Aedes albopictis) dėl skersai 
ruožuoto kūnelio, šiuo metu jau 
r andami 20 pietinių ir vidur-
vakar in ių valstijų, jų tarpe Il
linois ir Indianoje. Sausros metu 
jie nekelia didelių problemų, bet 
lietingais veisiasi labai sparčiai. 
Iki šiol t igr iniai Azijos uodai 
buvo tik dar ki tas įkyrus vabz
dys, bet šiemet Floridos moksli
n inka i atrado, kad ši uodų rūšis 
p la t ina labai pavojiną ligą — 
„Eas te rn equine encephali t is". 
Ta i gana re ta ir ne t mir t ina 
smegenų uždegimo liga. 

Azijos t igriniai uodai labai 
mėgsta laikytis ir veistis senose 
padangose, kai jose susirenka 
l ie taus vanduo. Naik inant ar 
chemika l a i s pu r šk ian t senų 
automobil ių padangų krūvas, 
i šnyksta ir uodai. Amerikos 
Užkreč iamųjų ligų cen t ras , 
ku r io pagrindinės įstaigos yra 
F t . Collins, CO, uodus ir jų 
na ik in imo būdus stropiai t i r ia . 

da. Algirdas Nakas žurnale 
pasirodo su dviem straipsniais. 
1991 metų vasarą apsilankęs 
Lietuvoje, rašo apie „stebuklin
gąją" vasarą, o antrame straips
nyje aprašo „tautinio atgimimo 
ąžuolyną". Rita Likanderytė 
ta ip pat rašo apie savo kelionę 
į Lietuvą. Romualdas Kriaučiū
nas kelia aktualias mūsų spau
dos ydas: slaptumą, anonimus ir 
dalykiškų kontroversijų stoką 
bei neoficialią cenzūrą: redakto
r i ams a tme tan t s t ra ipsn ius 
kontraversiniais klausimais ir 
apie t a i autoriaus nepainfor
muojant. Juozas Prunskis links
mai aprašo „redaktoriaus nuo
tyk ius" nepriklausomoje Lietu
voje i r savo pirmą skrydį 
l ė k t u v u . Vi l ius B r a ž ė n a s 
„plunksna baksnoja žurnalizmo 
v o r a t i n k l i u s " , d a u g i a u s i a 
k r i t i k u o d a m a s A m e r i k o s 
l i be ra lų poli t inę filosofiją. 
R a m u n ė Kubiliūtė išsamiai 
analizuoja organizacijų ir spau
dos informacijos sunkumus, o 
Karolis Milkovaitis sielojasi 
korektūros klaidomis, kelia B. 
Kviklio monografijos klausimą 
ir nupasakoja „Pensininko" 
žurnalo genezę. Ava Saudar-
gienė griežtai pasisako prieš 
fonetišką tikrinių daiktavardžių 
rašybą, kaip tai buvo prak
tikuojama bolševikų užgrobtoje 
Lietuvoje, nes jokiame žemė
lapyje nėra „Sidnio" (Sydney), 
nei „Ist viu" (East View), nei 
„Džano"... Kęstutis Čerkeliūnas 
ir Marija Tūbelytė Kuhlma-

M I R Ė P I R M A S MOKYTOJU 
P I R M I N I N K A S 

nienė mus nukel ia į tolimus 
kraštus, o žurnalistų premijos 
laureatai, Jurgis Janušai t i s ir 
Antanas Juodvalkis , pasakoja 
apie savo žurnalistinį kelią. 
Malonu buvo skaityti Lietuvo
je leidžiamo „Gabijos" žurnalo 
redaktorės Dalios Teišerskytės 
labai sąmojingą i r ironija per
sunktą straipsnį apie „ekstary-
b inės m o t e r s " gyvenimą. 
Kazys Baronas trumpai, bet iš
samiai, aprašo Lietuvos sporto 
istoriją ir jos dalyvavimo olimpi
nėse žaidynėse problemas, o Vy
tautas Šeštokas iškelia išeivijos 
lietuviško radijo reikšmę ir jo 
tolimesnes veiklos perspekty
vas, Lietuvai išsilaisvinus. 

Gražiai ir oriai yra pagerbti 
žurnalistai sukaktuvininkai ir 
mirusieji spaudos darbuotojai, 
sąmojingi ir įdomūs „plunksna
graužiams" skirti laiškai. 

Žijrnale daug vertingų ir 
ak tua l ių s t r a ipsn ių , kur ių 
trumpoje apžvalgoje išvardinti 
neįmanma, bet ta ip pat nesinori 
išduoti jų tu r in io , kad tuo 
įdomiu žurna lu susidomėtų 
daugiau skaitytojų. Juo turėtų 
gėrėtis kiekvienas eilinis skai
tytojas, nes jame rašo asmenys, 
kurie jaučia savo visuomenės 
pulsą ir bando perduoti jos nuo
taikas, nors ne visada t a i pa
vyksta. „Lietuvis žurnalistas" 
yra jų viešas forumas. 

Skatinu lietuviško rašto mylė
tojus įsigyti „Lietuvį žurnalis
tą". Jį galima gaut i pas pla
tintojus a r tiesiai iš redakcijos. 

L A I M Ė J O AUKSO 
M E D A L Į 

Chicagos priemiestyje Wes-
t e r n Springs gimęs ir augęs 
plaukikas Nelson Diebel sekma
dienį laimėjo aukso medalį 100 
metrų plaukimo varžybose. Tai 
p i rmasis amerikiečių medalis 
XXV olimpiadoje, Barcelonoje. 
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Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, Brolis 

A.tA. 
CEZARIS MODESTAVIČIUS 

MODESTAS 
neatlaikęs antrojo širdies smūgio, atsisveikino su mumis 
liepos 25 d. rytą. 

Giliame liūdesyje liko žmona Genovaitė, sūnus Algirdas 
su žmona Violeta, anūkėliai — Aleksas ir Liana; sūnus Eduar
das su žmona Regina, anūkėliai — Saulius ir Lina; sesuo Dalia 
Mieželienė su šeima; mylima teta Jadvyga Stravinskienė ir 
jos šeima, taip pat labai gausi Modestų šeima Amerikoje ir 
Lietuvoje bei daug draugų ir kolegų neo-lituanų. 

Velionis nepaprastai giliai išgyveno visus lietuvių 
skausmus ir nesėkmes. Ypatingai džiaugėsi Lietuvos laisve; 
buvo vienas iš atsteigėjų Korp! Neo-Lithuania išeivijoje; užsi
tarnavo korporacijos garbės ženklą — žiedą. Ilgus metus pir
mininkavo Korp! Neo-Lithuania, dirbo Tautinės sąjungos 
valdybose, priklausė „Vilties" draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, liepos 31 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Atsisveikinimas-akademija penktadienį 6:30 v.v. 

Laidotuvės šeštadienį, rugpjūčio 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto velionis bus nulydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią 
ir po gedulingų pamaldų palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdę: žmona Genovaitė, sūnūs, šeimos, anūkai, 
sesuo ir kiti giminės. 

Laid. dir. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. TeL 
312-176-2345. 

A.tA. 
dipl. teis. ONAI LIORENTIENEI 

iškeliavus anapus saulės į Amžinuosius N a m u s , liūde
syje l ikusius —jos rūpestingąjį sūnų ALEKSANDRĄ 
MAKSYMOWICZ ir jo šeimą, ta ip nuoširdžiai ją s lau
giusius, podukrą INĄ ir jos vyrą J O N Ą K A S I U S , 
seseris - E L E N U T E P U R E L I E N E , A N T A N I N Ą 
URBUTIENE, dukte rėč ias - GINĄ S K U Č I E N Ę , 
RŪTĄ KILIENE, jų še imas bei visus g imines nuošir
džiai užjaučiame ir su ja i s l iūdime. 

Valė ir Mečys Bankauskai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

Lietuvai ne tekus iškilios ir taur ios a smenybės 

A.tA. 
ANTANO VAIČIULAIČIO, 

žymaus, daug gimtajai ku l tū ra i nusipelnius io rašy
tojo, nuoširdžiai užjaučiame Velionio šeimą be i 
ar t imuosius ir l iūdime k a r t u su visais L ie tuvos 
žmonėmis. 

Darius Kuolys 
Lietuvos Respublikos Kultūros ir 

Švietimo ministras 

A.tA. 
ADOLFUI JARUI 

mirus, giliame skausme likusius — jo 
MARIJA, dukteris RŪTĄ ir JANINĄ, 
ANTANĄ, ALFONSĄ ir BRONIŲ bei kitus 
nuoširdžiai 

Sioux City, 

užjaučiame ir kartu liūdime 

žmoną 
brolius 

gimines 
• 

Elena ir Stasys Meškauskai 

Iowa 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

A.tA. 
MINDAUGUI PLEŠKIUI 

mirus , jo t ė v a m s E L E O N O R A I i r ANTANUI 
PLEŠKIAMS ir jo seseriai BIRUTEI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą 

Danguolė Kviklytė 
Ramunė ir Vincas Lukai 

Pirmas Chicagos 
unijos pirmininkas 

mokytojų 
John M. 

Fewkes mirė liepos 21 d. Or-
monde Floridoje, sulaukęs 91 m. 
amžiaus. 

m INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAU>AS* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 MMflftl 9««vė 
VNnkM, Ltotuva 
Telefonas 350-115 ir 775-352 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

5525 South 751h Avenu* 
Htefcory HM, IMnoto 50457 
T«tofOAM (705) 430-7272 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

/ The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

VP* •£>• 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite „tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

„Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312M76-2345 

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 n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la ido tuvių n a m u s gal i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

; > 
• 
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x Gegužinė , r e n g i a m a 
„Draugo" renginių komiteto, 
vadovaujamo Marijos Reinie
nės, bus rugpjūčio 2 d., sekma
dienį, ir prasidės šv. Mišiomis 
Marijonų koplyčioje. Šv. Mišias 
laikys ir pamokslą sakys Mari
jonų vienuolijos provinciolas 
kun. Viktoras Rimšelis. Ge
gužinė bus sode tarp vienuolyno 
ir „Draugo" patalpų. Po 
pamaldų bus pietūs, šalti 
gėrimai, muzika ir dainos. 
..Draugo'* administracijoje bus 
galima įsigyti knygų ir užsi
mokėti prenumeratas. 

x Muz. R i č a r d a s Šokas 
,.Draugo'* gegužinėje, kuri bus 
šio sekmadienio popietę Mari
jonų sode, gros ir dainuos 
pramoginės muzikos kūrinius. 
Kviečiame visus atvykti ir tuo 
prisidėti prie dienraščio išlai
kymo. 

x Lietuvos Kultūros ir švie
timo ministerijos Ryšių su tau
tiečiais tarnybos viršininkas 
Audrys Antanaitis pranešė JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. Re
ginai Kučienei, kad mėnesio il
gumo vasaros kursuose išmok
ti lietuviškai užsiregistravo 7 
studentai iš JAV-bių. Minis
terija naujus kursus pirmą 
kartą veda kartu su Mokytojų 
kvalifikacijos institutu. JAV LB 
Švietimo tarybai padėjo in
formuoti ir perduoti žinias apie 
kursus JAV-se. 

x Vysk. H. Dumpio lanky
mosi Europoje metu lietuvių 
evangelikų liuteronų „Tėviš
kės" parapijos Chicagoje pa
maldas laikys teologijos studen
tas Valdas Aušra. Jis yra vys
kupo įgaliotas laikinai atlikti 
visas reikalingas apeigas pa
rapijoje, išskyrus sutuoktuves. 
V. Aušra tęs teologijos studijas 
Liuteronų seminarijoje Chica
goje. Kartu su juo iš Lietuvos at
vyko ir žmona Nora su dukrele 
Gabriele. 

x Kviečiame atsilankyti į 
naujai pagamintos vaizdajuos
tės „IX-toji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė" peržiūrą, 
kuri įvyks š.m. rugpjūčio 1 d., 
šeštadienį, 3 v.p.p. „Galerijoje", 
4317 S. Wisconsin A ve., Stick-
ney. Vaizdajuostę sukūrė Alvi-
das Buklys ir Arvydas Reneckis. 
Norintieji galės vaizdajuostę įsi
gyti-

(sk) 

x Greičiausiai ir patiki
miausiai jūsų siuntiniai pa
sieks Lietuvą, jei juos siųsite per 
Baltia Express. Laivo kontei
neris— liepos 15 d. Informacija 
nemokamu telefonu: 1-800 
SPARNAI arba 1-800-772-7624. 
Atvežkite arba siųskite UPS, 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

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

* ba (708)425-7161. 
(ak) 

x Redaktorei Aušrelei Liu-
levičienei išėjus atostogų, kul-

• tūrinis „Draugo" priedas visą 
rugpjūčio mėnesį neišeis. Sku
besnius straipsnius ir žinias 
re ikia siųsti ne vardu ir 
pavarde, bet „Draugo" redakci
jai. Atskiriems redaktoriams 
adresuoti laiškai neatplėšiami. 

x Laboratorijų darbuotojų 
s u s i r i n k i m a s šaukiamas 
rugpjūčio 8 d., šeštadieni, 12:30 
vai. dienos metu Seklyčioje 
(2173 W. 71 St., Marąuette 
Parke). Laborantai, technologai, 
laboratorijų direktoriai ir 
patalogai prašomi atsilankyti ir 
pasitarti apie mūsų paramą 
Lietuvai. Dėl informacijų skam
binti R. Ošlapui tel. 
708-362-5417. 

x Reikia fantų — dovanų 
gegužinės lankytojams prie 
„Draugo". Gegužinė bus sekma
dienį, rugpjūčio 2 d. Laimėjimai 
prasidės ryte, kai tik susirinks 
darbuotojai ir gegužinės žmo
nės. Fantus galima pristatyti į 
Marijonų vienuolyną arba dar
bo metu į „Draugo" administ
raciją. Galima taip pat skam
binti telefonu 312-585-9500. 

x Hansas Dumpys, lietuvių 
evangelikų liuteronų vyskupas, 
lankosi Europoje. Vokietijoje 
bus liepos 28-31 dienomis, o 
Lietuvoje rugpjūčio 1-19 dieno
mis. Grįžęs iš Lietuvos, vyks į 
Californiją, kur rugpjūčio 22 d. 
atliks Audrės Švarcaitės ir Vy
tenio Veito sutuoktuvių apei
gas, o rugpjūčio 23 d. laikys pa
maldas vietos lietuviams evan
gelikams liuteronams. 

x Po l i t i nė i r k u l t ū r i n ė 
transformacija Lietuvoje — 
tokia bus pagrindinė Lietuviš
kų studijų savaitės tema. Savai
tė vyks Dainavoje rugpjūčio 
23-30 dienomis. Rengia Lietu
vių Fronto bičiuliai. Kviečiami 
dalyvauti visi. 

x J A V Valstybės departa
mentas šiais metais vėl skelbia 
„vizų loteriją", kurios laimė
tojai, 36 valstybių (jų tarpe Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) gyven
tojai, turės galimybę gauti vizą 
apsigyvenimui Amerikoje. 
Suinteresuotieji turi įrašyti 
savo vardą, pavardę, adresą, 
gimimo datą ir vietą ir pasiųsti 
šiuo adresu: AA1 Lottery, 1401 
Wilson Blvd., Suite 300, Arling-
ton, Virginia 22209, USA. Pra
šymai priimami nuo liepos 28 
iki rugpjūčio 28 d. 

x I rma Laisvėnas iš Hicko-
ry Hills, 111., Jurgis Riškus, 
Palos Hills, 111., „Draugo" nuo
širdūs rėmėjai, garbės prenume
ratoriai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 50 dol. 
auka dienraščio palaikymui. La
bai dėkojame. 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x „LIETUVA", reprezenta
cinio žurnalo anglų kalba, iš 
Vilniaus oro paštu, pusmečio 
prenumerata (už 6 mėnesinius 
numerius) tik 18 JAV dolerių. 
Čekius rašyti „Lietuva" vardu 
ir siųsti JAV įgaliotiniui Bro
niui Juodeliui, 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, IL. 60514. 

(sk) 

x A n t a n a s V i r k u t i s iš 
Cicero, 111., pagarsėjęs vėjo 
malūnėlių dirbėjas, kuriuos 
galima laikyti kieme ar darže 
prie namų, šių metų „Draugo" 
gegužinės laimėjimams pado
vanojo naują gražų malūno mo
delį. Gegužinė bus rugpjūčio 2 
d., sekmadienį, Marijonų sode 
prie „Draugo". Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x N o r m a n B u r s t e i n iš 
Skokie, 111., moteriškų kailių 
prekybininkas, tel. (708) 
677-8489 atvyko į „Draugo" 
administraciją ir „Draugo" 
gegužinės laimėjimams įteikė 6 
įvairias lietuviškas juostas — 
audinius, šiltą žieminę kepurę 
ir 2 vyriškus naujus baltinius. 

Dėkojame už vertingas dovanas. 

x At i t a i symas . Praėjusio 
šeštadienio „Draugo" kultū
riniame priede, pranešime apie 
Santaros-Šviesos šiemetinį 
suvažiavimą, išspausdinta, jog 
registruotis jame dalyvauti pas 
Mariją Paškevičienę ( tel . 
708-852-3887) reikia iki rugsėjo 
13 dienos. Turėjo būti: iki rug
sėjo 3 dienos. 

x P ranas Naris, Downers 
Grove, 111., Alfa Pažiūrienė, 
Agoura, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 30 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Ignas Budrys, Peo-
ria, 111., Petras Kiršinąs, Coun-
try Club Hills, 111., Julia Drusei-
kis, Rochester, N.Y. Stasė Di
džiulis, Cicero, 111., dr. Augus
tinas Laucis, Mt., Olive, 111., 
Jonas Siaurusaitis, Baltimore, 
Md. Už aukas tariame ačiū. 

x Vidmantas Rapšys, Dow-
ners Grove, 111., „Draugo" dos
nus rėmėjas, garbės prenu
meratorius, pratęsė prenu
meratą, o dienraščio stipri
nimui, kad jis lankytų kiek
vieną lietuvišką šeimą, pridėjo 
100 dol. auką. Už rėmimą lietu
viško žodžio V. Rapšiui tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Pratęsė p renumera tą ir 
pridėjo po 20 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: Pranas 
Kašiuba, Las Cruces, New Me-
xico, Ona Paukštys, Elizabeth, 
N.J. Ačiū. 

f a k ZVAIG2D UT£ 
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Redaguoja J. p;«£as. Medžiagą siusti: 3206 W. 66Ch Place, Chicago, IL 60629 

K A N A D A 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beąueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

— A.a. Kazimiera (Mika
l auska i t ė ) Ke r š i enė mi rė 
Montrealyje liepos 3 d., su
laukusi 86 m. amžiaus. Palai
dota Mount Royal kapinėse. 

— A.a. Juozas Grigaitis, 80 
m. amžiaus, liepos 9 d. palai
dotas iš Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios Toronte, o liepos 15 d. 
iš Anapilio lietuvių parapijos 
bažnyčios palaidota a.a. Nijolė 
Šiurnienė, 54 m. amžiaus. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 326-3157 

Valandos pagal susitarimą 

SPORTININKAI 

Jonas, Petras ir Marytė, 
Negali tu jų pavyti: 
Meta ietį, bėga. plaukia, 
J ie olimpinių žaidimų laukia. 
Arvydas — šaunus Arūnas, 
Krepšiniui uždės karūnas. 
Su lietuviškais ženklais 
Pirmą kartą aikštėj žais. 
Su trispalve vėliava 
Vardą garsins — Lietuva. 

Nerimą Naru tė 

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS 

GYVENIMAS IR KŪRYBA 

Vyskupas M. Valančius gimė 
1801 m. Telšių apskrityje, Že
maitijoje. Mirė 1875 m. Mokslus 
baigęs ir atlikęs kunigo parei
gas parapijose, buvo įšventintas 
vyskupu. Gavo valdyti Žemaičių 
vyskupystę. Kilęs iš ūkininko 
šeimos, todėl suprato paprastų 
žmonių rūpesčius. Jis rūpinosi 
ne tik bažnytiniais, bet ir tau
tiniais reikalais. Savo raštais 
mokė žmones dorumo, blaivu
mo, teisingumo. Valančius prie 
parapijų steigė mokyklas, tuo 
būdu rūpinosi Lietuvos švieti
mu. Jo laikais neraštingų žmo
nių Žemaitijoje mažai liko. Jis 
buvo tautos švietėjas, rašytojas, 
kultūrininkas, lietuviškos pro
zos pradininkas ir knygnešių 
tinklo įkūrėjas. 

Valančius rašė visiems. Jo 
raštus galima suskirstyti į tris 
grupes: religimai, didaktiniai ir 
moksliniai, Didaktiniai, arba 
pamokomieji, raštai, yra: „Vaiku 
knygelė", „Paaugusių žmonių 
knygelė", „Palangos Juzė", 
„Antano Tretininko pasakoji
mai" . Iš didaktinių knygų suži
nome apie lietuvių kasdieninius 
darbus, papročius, apsirengimą, 
pramogas. 

Didžiausias Valančiaus moks
linis veikalas yra „Žemaičių 
vyskupystė", išleista 1848 m., 
apima du tomus. Jame aprašo
ma katalikų tikėjimo raida Že
maitijoje nuo pat krikšto (1413 
m.) iki 1841 metų. 

Vyskupą M. Valančių galime 
vadinti lietuviškosios prozos 
tėvu. Jis rašė paprasta žmonių 
šnekamąja kalba. Sakiniai 
trumpi, aiškūs, sudaryti grynai 
liaudišku stiliumi. Jis savo raš
tuose vartoja daug barbarizmų, 
sintaksiškai netaisyklingų saki
nių. Jis buvo žemaitis, todėl 
raštuose gausu žemaitiškų, tar
miškų žodžių ir išsireiškimų. 
Įdomiausia ir originaliausia Va
lančiaus kalbos puošmena yra 
ištiktukai. Jie Valančiaus pasa
kojimus padaro gyvus ir sklan
džius. 

Valančiaus beletristika yra 
turtinga dailiosios prozos vaiz
dais, gyva dialogais. Jis buvo 
pavyzdys vėlesniems realis
tams, kurie mokėsi iš Valan
čiaus stiliaus ir kalbos tur
tingumo. 

Zigmas Woodward, 
K. Donelaičio lit. m-los 

8 sk. mokinys. 

J E I AŠ TURĖČIAU DAUG 
PINIGŲ 

Jei aš turėčau daug pinigų, 
nusipirkčiau didelį namą. Duo
čiau aukų vargšams. Duočiau 
bažnyčiai daug pinigų. Nuva
žiuočiau į Disney World ir į Lie
tuvą. Pakeliaučiau po Europą. 
Man patiktų valgyti Paryžiuje. 
Duočiau pinigu Lietuvai. Nusi
pirkčiau prekybos ar pramonės 
didelę kompaniją. Man patiktų 
turėti daug pu.gų. 

Vytis Udrys , 11 m. 
Židinio neakivaizdinės 

lit. m-los VI sk. mokinvs 

Dailininko Vytauto Stasiūnaičio piešinys iš Algirdo Gustaičio Lietuvoje 
išleistos vaikams knygos „Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys — Kova su 
gaidžiu". 

LIETUVIŠKI DALYKAI 
MANO NAMUOSE 

Mes esame lietuviai. Mūsų 
namuose yra daug lietuviškų, 
gražių daiktų. Mes turime Vytį, 
paveikslų, lietuviškų knygų, 
Lietuvos istoriją. Tėveliai turi 
daug senų ir naujų lietuviškų 
plokštelių. Yra ir lietuviškos 
tautodailės darbų: margučių, 
kryžių, gintarinių dirbinių, 
labai gražių audinių ir kitokių 
daiktų. Dar yra ir daugiau 
lietuviškų daiktų, bet nežinau, 
kaip jie vadinasi. 

Rytis Dumbrys, 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. Inokinys. 

SPYGLIO EŽERAS 

Man labai patinka Spyglio 
ežeras. Vandens žolės atrodo 
kaip miškas. Kai stovim ant 
lieptelio, galime matyti daug 
žuvų. Taip pat yra labai smagu 
maudytis. 

Matas Laniauskas, 

NUSKENDĘS MIŠKAS 

Spyglio ežeras yra labai gra
žus. Jame yra daug žuvų. Ežero 
vandens žolės atrodo kaip nu
skendęs miškas. Rytą, kai nėra 
vėjo, ežero vanduo atrodo toks 
lygus, kaip veidrodis. Man yra 
smagu žuvauti. 

Mikas Rukšėnas, 

MIŠKAS 

Miškas labai gražus. Jame 
daug vabalų ir gyvulių. Man 
patinka varlės. Jos yra žalios 
spalvos, todėl joms lengva 
pasislėpti tarp žolių ar lapų. 

Mindaugas Idzelis, 

KUR 

Kur galima atrasti paparčio 
žiedą? Jo negalima rasti Daina
voje. Tai kodėl aš važiavau j 
Dainavą? Nes aš norėjau. 

Aurelija Sušinskaitė, 

PO VANDENIU 

Labas! Aš vadinuosi Rimas 
Sidrys. Kai kartais aš žiūriu į 
Spyglio ežerą, atrodo, kad jame 
yra miškas po vandeniu. Ten 
yra daug mažų ir didelių žuvų. 
Man patinka žuvauti Spyglio 
ežere. Aš jau daug žuvų esu pa
gavęs. Dažniausiai aš paleidžiu 
sugautas žuvis. Man labai pa
tinka stovykla. 

Rimas Sidrys, 
(„Dainavos draugai", 

JAS 1991) 

NORĖČIAU AŠ KELIAUTI 
TEN TOLI, TOLI 

Aš norėčiau aplankyti Vil
niaus katedrą. Man būtų įdomu 
ten pasivaikščioti. Man tas 
bokštas labai patinka. Aš pasta
čiau tokią katedrą iš molio. Man 
būtų labai įdomu ją tikrą pama
tyti. 

Tadas Sajauskas, 

Aš norėčiau maudytis Baltijos 
jūroje. Aš norėčiau žaisti lauke, 
jeigu mama ir tėtė leistų. Man 
labai patinka eiti į lietuvišką 
mokyklą. 

Jonas Vaitkus, 

Aš norėčiau nuvykti į 
Neringą. Aš ten ieškočiau gin
taro. Taip pat norėčiau ir savo 
gimines pamatyti. 

Linas Radžius, 

Aš labai norėčiau aplankyti 
Klaipėdos uostą. Labai mėgstu 
laivus. Norėčiau pamatyti lietu
višką pilį. 

Jonas Bird, 

Aš norėčiau nuvažiuoti į 
Kauną ir aplankyti Laisvės 
statulą. Taip pat norėčiau nu
važiuoti į Vilnių ir įlipti į 
Gedimino pilį. 

Andrius Vaškys, 

Aš norėčiau užlipti į Gedimino 
kalną Vilniuje. 

Deanna Howes, 

Aš norėčiau pamatyti Vilnių. 
Aš manau, kad tai yra didelis 
miestas ir bus daug ką pamaty
ti. 

Lina Bird, 

Aš norėčiau aplankyti Vil
niaus Gedimino pilį, Kauną ir 
Nerį. 

Rita Bradūnaitė, 

Aš labai noriu atgal grįžti į 
Klaipėdą. Labai pasiilgau jūros 
ir kopų. 

Kristina. 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Pirmieji žingsniai") 

KRAUTUVĖJE 

Atėjo vaikas į krautuvę. Klau
sia: 

— Kiek kainuoja trys litrai 
sulčių? 

— Dolerį ir penkiasdešimt 
centų. 

— O kiek kainuoja vienas 
lašas sulčių? 

— Nieko nekainuoja. 
— Prašau prilašinti man tris 

litrus sulčių. 

PERKŪNAS 

(Legenda) 

(Tęsinys) 

Mergaitė dar gailiau pravirko. 
— Aš — vargdienė žvejo duk

ra. Ar verta tokiam galingam į 
mane pažvelgti? Palik mane ir 
mano ašaras. 

— Aš tavo ašaras džiaugsmu 
paversiu, jei manęs neatstumsi. 

— Turiu tėvelių atsiklausti. 
Ateik prie marių po trijų dienų, 
tada pasakysiu. 

— Būsiu! — sutrenkė griausti
nis linksmas, šoko į juodą debesį 
ir nudundėjo padangėmis. 

Mergaitė grįžo verkdama į sa
vo namus ir pasakė, kas jai pasi
piršo. Nuliūdo tėvai, šaukė gi
minės, visą kaimą, kalbėjo die
ną ir naktį. Kas bus, jei atsakys: 
perkūnas supykęs plaks jūras, 
jų trobeles degins. Jei ištekės, 
kaip vargšė gyvens su tokiu ga
lingu? 

— Tekėsiu! — atsakė mergai
tė. — Prašysiu, kad neskriaustų 
mūsų kaimo, kad leistų laivams 
sugrįžti. Tada nebus ašarų prie 
marių. 

— Kad mums siųstų taikų lie
tų! — pridėjo susirinkusieji. 

— Kad saugotų mūsų ugnį! 
— Kad mus globotų! 
— Bet kur tu gyvensi? — sude

javo motina. — Išveš į tolimas 
šalis, kaip tave aplankysime?! 

— Prašysiu, — tarė dukra, — 
kad mes gyventume, kur mūsų 
vandenys, kur mūsų laivai. 

Mergaitė trečią dieną nuėjo 
prie jūros, perkūną rado belau
kiantį, susidėjusį žaibus pa
krantėje. Tai džiaugėsi, tai 
šokinėjo vietoje dundulis, iš
girdęs, kad mergaitė teka už jo. 
Nušvytravo ir į žvejų kaimą, 
kur pušyne buvo ištiesti stalai 
vestuvių puotai. Sėdėjo ten vai
nikuotas gėlėmis, papuoštas 
gintaro sagtimi. Kai išgėrė mi
daus, visa pažadėjo jaunai ir 
gražiai žvejo dukrai. Nuo dabar 
nemaišys jūrų, kam šios mauro-
damos tyčiojas iš jo. Greituosius 
vėjus suris ir kalnuose sumes į 
tarpeklius. 

— O kur mes gyvensime? — 
klausė tada jaunamartė. 

(Bus daugiau) 

LAKŠTINGALA IR 
VANAGAS 

Lakštingala, aukštame ąžuole 
tupėdama, savo giesmę giedojo. 
O vanagas, niekur nerasdamas 
maisto, vos tik ją pamatė, puolė 
ir sučiupo. Giesmininkė, supra
tusi, kad jai galas, ėmė prašyti 
paleidžiama. 

— Tavo skilviui aš — kąsnelis 
buvęs nebuvęs, — ji kalbėjo. — 

. Jeigu alkanas esi, prie didesnių 
paukščių sukis. 

Į tai vanagas - grobuonis 
atsakė: 

— Tikrai kvailas būčiau, jeigu 
kąsnį iš nagų paleisčiau, o ieš
kočiau grobio, kurio net nema
tyti. 

Taip daro ir neprotingi žmo
nės, kurie, tikėdamiesi didesnių 
gėrybių, iš rankų paleidžia tai, 
ką turi. 

Ezopas 

PRAVARDŽIAVIMAS 

Muša vyras berniuką. Kitas 
prieina ir klausia: 

— Už ką jį jūs mušate? 
— Jis mane žvairiu pravar

džiuoja. 
— O ką, nuo mušimo tavo 

akys nebebus žvairos. 


