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Lietuva — išeivija: 
ryšiai ir neišnaudotos 

galimybės 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (Elta) 
— Šv. Mišiomis Birštono baž
nyčioje prasidėjo konferencija 
„Lietuva — išeivija: ryšiai ir 
neišnaudotos galimybės". Į kon
ferenciją, kuri vyksta Birštono 
kultūros centre, atvažiavo tau
tiečiai iš keturiolikas valstybių. 

Įžanginiu žodžiu konferenciją 
pradėjo ministras be portfelio 
Stasys Kropas ir JAV lietuvių 
bendruomenės krašto valdybos 
vicepirmininkas Jonas Vainius. 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko pavaduotojas 
Bronislovas Kuzmickas perskai
tė Vytauto Landsbergio sveiki
nimą, palinkėjo konferencijos 
dalyviams kūrybingo darbo. 

Pirmąją dieną pranešimus 
skaitė išeivijos atstovai iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų — 
rašyt. A. Balašaitienė, JAV lie
tuvių bendruomenės krašto val
dybos pirmininkas V. Maciūnas 
ir dr. A.Butkus. Jie kalbėjo apie 
išeivijos ir Lietuvos lietuvių 
bendravimo problemas, besikei
čiančią išeivijos situaciją, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, ryšių su gimtine perspek
tyvas. 

Kituose konferencijos posė
džiuose bus tariamasi dėl Lie
tuvos pagalbos išeivijai išlai
kant lietuvybę, kalbama apie 
išeivijos požiūrį j dabartinę 
emigraciją. Trečiadienį konfe
rencijos dalyviai skirs teisinėms 
problemoms: vyks diskusijos 
apie Lietuvos konstitucijos pro
jektus, turto grąžinimo, grįžtan-
čiųjų socialinių garantijų, pilie
tybės, kitus klausimus. 

Konferencija Birštone truks 
visą šią savaitę. Laisvalaikiu jos 
dalyviams numatyta plati kul
tūrinė programa. 

Savanorių pozicija 

Kaip jau pranešėme, Vilniuje 
įvyko savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos suvažiavimas. 
Jo dalyviai paskelbė deklaraciją 
Lietuvos Aukščiausiajai Tary
bai ir būsimajam Seimui. Sava
noriai pareiškė, kad jų tarnyba 
„yra ir bus visos tautos, visų 
Lietuvos Respublikos piliečių 
savanoriška, karinė patriotinė 
jėga". Savanoriai užtikrina, 
„kad visuomet laikysis Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir Vy
riausybės nutarimų". Suvažia
vimo dalyviai parlamentui 
pasiūlė „suteikti savanoriškajai 
krašto apsaugos tarnybai patvir
tintą įstatymu statusą, užtikri
nantį efektyvų tarnybos veiki
mą, vystymąsi ir tiesioginį 
pavaldumą demokratiškai iš
rinktam pirmajam valstybės pa
reigūnui". 

Naujos muitų taisyklės 

Rugpjūčio 18-ąją Lietuvoje 
įsigaliojo nauja muitų tvarka. 
Svarbiausias jos reikalavimas — 
daiktai (prekės), valiuta, ver
tybiniai popieriai iš ir į Res
publiką turi būti gabenami tik 
per muitinių postus ir atitinka
mai deklaruojami. 

Be muitų iš Lietuvos galima 
išvežti daiktų (prekių) už sumą, 
ne didesnę už dešimt minimalių 
gyvenimo lygių. (Dabar mini
malus gyvenimo lygis yra 1310 
rublių). Taip pat be muito lei
džiama įvežti ir išvežti pavel
dėtą turtą. Neteks mokėti muito 

ir už meno vertybes, jei jos ne 
senesnės kaip 30 metų. 

Ribojamas maisto produktų, 
taip pat benzino, automobilių 
tepalų išvežimas iš Lietuvos. 

Apribotas alkoholinių gėrimų 
įvežimas. Nuo šiol be muito vie
nas žmogus galės įvežti 1 litrą 
spirito arba degtinės, likerio ga
minių, 2 litrus vyno ar šampa
no. 

Be specialaus leidimo į Lie
tuvą draudžiama atvežti visų 
rūšių ginklus, sprogstamąsias 
medžiagas. 

Lietuvių jachta p i rmąkar t 
p lauks aplink pasaul į 

Klaipėdiečių jachta „Lietu
va", dalyvavusi Kolumbo rega
toje, nutarė tęsti kelionę aplink 
pasaulį. Aštuoni buriuotojai pa
siryžę pirmąkart Lietuvos isto
rijoje apiplaukti Žemę. Šiam žy
giui juos įkvėpė geri rezultatai 
Amerikos atradimo 500 meti
nėms skirtoje regatoje: Atlanto 
vandenyną savo klasės jachtų 
grupėje jie įveikė antri, bendroje 
įskaitoje buvo aštunti. 

Prieš porą dienų „Lietuva" 
perkirto Panamos kanalą , 
išplaukė į Ramųjį vandenyną ir 
pasuko Australijos link. Kelionė 
iki Sidney turėtų užtrukti -maž
daug tris mėnesius. Iš ten per 
Indijos vandenyną buriuotojai 
bandys pasiekti Keiptauną ir 
Afrikos pakrantėmis plauks Eu
ropos link. 

Trumpos žinios 
Lietuvos Aukščiausiosiosios 

Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis išvyko savaitei 
atostogų. 

Reikjavike mirė Lietuvos 
Garbės konsulas Islandijoje 
Jurundur Hilmarsson, daug 
Lietuvai nusipelnęs žmogus. 
Būdamas lingvistas-vertėjas, 
nemažą savo gyvenimo dalį jis 
paskyrė lietuvių kalbos studi
joms Vilniaus universitete. 
Jurundur Hilmarsson yra išver
tęs į islandų kalbą Kazio Bo
rutos romaną „Baltaragio ma
lūnas", Islandijos spaudoje skel
bė straipsnius apie Lietuvos 
kovą už nepriklausomybę, šalies 
kultūrą. Reikjaviko universi
teto studentams jis ska i tė 
lietuvių kalbos kursą. 

Vilniuje įvyko Lietuvos ne
priklausomybės gynimo sausio 
13-osios brolijos suvažiavimas. 
Ši visuomeninė nepolitinė hu
manistinė organizacija, turinti 
apie du tūkstančius narių, pa
keitė savo įstatus ir tapo vi
suomeniniu politiniu judėjimu, 
kuris pagal įstatymą galės da
lyvauti spalio mėnesį vyksian
čiuose Seimo rinkimuose. 

Kėdainiuose prasidėjo ta
pybos plenaras, skirtas miesto 
620 metų sukakčiai. Šį mėnesį 
vyks ir daugiau jubiliejinių 
renginių: dailės parodos, kon
certai, miesto herbo šventinimo 
iškilmės. Šventė baigsis rugpjū
čio 30 d. Paberžėje, kur bus 
pašventinti 1863 metų sukilėlių 
atminimui skirti koplytstulpiai. 

Lietuvos miškininkų delega
cija, vadovaujama Miškų ūkio 
ministro Rimanto Klimo, išvyko 
į Švediją, kur domėsis naujau
siomis medienos gamybos, po
pieriaus ir celiuliozės pramonės 
technologijomis. 

Prez. George Bush su žmona Barbara respublikonų partijos suvažiavime, Houston. Texas. 

Pasaulio žurnalistai respublikonų 
suvažiavime 

Apie 1000 spaudos ir televizi
jos žurnalistų, kone iš viso 
pasaulio, atvyko į Houstoną da
lyvauti respublikonų partijos 
suvažiavime, kuris prasidėjo 
rugpjūčio 17 d. Demokratų su
važiavimą stebėjo, aprašė ir 
komentavo apie 800 žurnalistų. 

Pasaul io susidomėjimas 
Amerikos politiniu gyvenimu 
niekam nekelia nuostabos, nes 
prezidento kandidatūros ir rin
kimų rezultatai yra daugiau 
negu vienos valstybės vidaus 
politinis įvykis. Daugeliui 
pasaulio tautų svarbu, kas 
vadovaus vienintelei likusiai 
gal ingajai valstybei per 
ateinančius ketverius metus, o 
gal ir ilgiau. Be to, didieji Ame
rikos politiniai renginiai yra 
savotiškas cirkas ar teatro 
spektaklis , į kurį veržiasi 
žiūrovai ir iš tolimų kraštų. 

Daugumas svetimtaučių žur
nalistų jau ilgesnį laiką praleidę 
New Yorke ar VVashingtone, bet 
daug atvyko iš savo kraštų spe
cialiai demokratų ir dabar res
publikonų suvažiavimui. Jie re
prezentuoja šimtus laikraščių ir 
apie 90 televizijos žinių tinklų. 

Užklausti, kuo jų skaitytojai 
ar žiūrovai daugiausia domisi, 
kiekvienos valstybės žurnalistai 
turėjo skirtingus atsakymus, 
tačiau bendras visiems — demo
kratiškos valstybės vyriausybės 
rinkimo procesus, nes kai kurių 
tėvynės žengia vos pirmuosius 
žingsnius demokratijos keliu po 
ilgų metų komunistinės valdy
mo sistemoms. 

Pietinės Korėjos korespon
dentas išsitarė, kad jo skaityto
jams įdomi Amerikos politika 
dėl žodžio ir minties laisvės. Jo 
tauta čia gali daug pasimokyti. 
J is taip pat priminė savo vy
riausybės rūj. stį dėl Šiaurinės 
Korėjos branduolinių ginklų ga
minimo, pareikšdamas, kad 
būsimasis JAV prezidentas ga
lįs turėti gyvybinės svarbos P. 
Korėjai konflikto atveju. 

Japonijos žurnalistams ypač 
įdomu, kad Amerikoje iš kokio 
niekučio padaroma pagrindinė 

Šią s a v a i t ę į Nepalą 
išskrenda grupė alpinistų: 
pirmąkart Lietuvos alpinizmo 
istorijoje bus bandoma įkopti į 
Everestą. Šis žygis į aukščiausią 
pasaulio viršūnę buvo ruošia
mas trejus metus. 

Rugpjūčio 21-ąją Druski
ninkų kurorto pramogų centras 
rengia antrąjį šokių maratoną. 
Pernai vasarą vykusio pirmojo 
maratono nugalėtojų šokis tęsė
si 29 valandas 5 minutes. (J.V.) 

žinia. Kai viceprezidentas 
Quayle nemokėjo parašyti žodį 
„bulvė", spauda ir televizija 
dalyką išpūtė iki begalybės, tuo 
tarpu japonai tai laiko asmens 
įžeidimu. Jų mandagumo tai
syklės neleistų žurnalistams 
taip elgtis. Antra vertus, Ru
sijos korespondentai ieško kaip 
tik tokių nereikšmingų įvairia-
nybių, nes pastaruoju metu jų 
laikraščiuose tik blogos žinios. 
Manoma, kad skaitytojai labai 
domėtųsi „linksmesniais" re
portažais iš Amerikos politinio 
gyvenimo. 

Buv. prez. Ronald Reagan 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Houston, Texas — Buvęs 
JAV prez. Ronald Reagan pasa
kė atidaromąją kalbą respubli
konų partijos suvažiavime 
Houstone. Suvažiavimas oficia
liai nominuos George Bush par
tijos kandidatu į JAV preziden
tus ateinantiems ketveriems 
metams. Dan Quayle nominuo
jamas viceprezidentu. 

Montevideo, rugpjūčio 16 d. 
— Atlanto vandenyne, apie 90 

mylių nuo Urugvajaus pakran
čių, pastebėti keli plūduriuo
jantys ledo kalnai. Tai iki šiol 
negirdėtas įvykis, nes vietovė 
yra tik 35 laipsniai nuo pusiau
jo. Ledynai iš vandens kyšo apie 
125 pėdas. 

Los Angeles, rugpjūčio 17 d. 
— Pagal vėliausius gyventojų 
apklausinėjimo duomenis, res
publikonų partijos kandidatas, 
prez. George Bush vis dar nepo
puliarus: už jį pasisako tik 33$ 
paklaustųjų, kai tuo tarpu už 
demokratų partijos kandidatą 
Bill Clinton - 56%. 

Irake konfrontacijos 
dar nebus 

Naujausioji, jau 41-ji, 
Jungtinių Tautų inspektorių 
komisija sėkmingai užbaigė 
patikrinimą Baghdade be jokio 
Saddam Hussein trukdymo ar 
kišimosi. Buvo manoma, kad in
spektoriai mėgins įžengti į 
uždraustą- zoną — Irako minis
teriją, tačiau jie nusprendė 
nerizikuoti ir konfrontacija ne
įvyko. 

Prez. Bush buvojau davęs įsa
kymą pavartoti lėktuvus ir 
bombas prieš Baghdadą, jeigu 
Irako pareigūnai kokiu nors 
būdu trukdys inspektuoti mini
mą pastatą. 

Nors JT inspektoriai savo mi
siją atliko ir ruošiasi išvykti iš 
Baghdado, įtampa visiškai neat
slūgo, nes kai kurie JT nariai 
tvirtai pasisako prieš Irako 
žiaurumus, vartojamus šiitų 
sukilėliams numalšinti. 

Irako šiitai, ilgus metus 
gyvenę Baghdado vyriausybės 
priespaudoje, po Persų įlankos 
karo sukilo prieš Husseiną, bet 
buvo numalšinti. Likę keli šim
tai tūkstančių sukilėlių slepiasi 
pietinio Irako pelkynuose, kur 
juos nuolat persekioja irakiečių 
kariuomenė. Ypač uoliai saugo
mos Irako sienos, kad sukilėliai 
nepaspruktų iš krašto. Taip pat 
ruošiamasi nusausinti pelky
nus, kad būtų lengviau šiitus 
sumedžioti. 

Los Angeles, rugpjūčio 17 d. 
— Populiarieji miesto paplūdi
miai buvo šešias dienas uždaryti 
dėl rastų vandenyje bakterijų, 
nors Los Angeles kamuoja 90 ir 
100 laipsnių temperatūra ir gy
ventojai norėtų rasti atgaivą 
bent vandenyje. Kol kas nesu
rasta, kaip į vandenyną pateko 
bakterijos, paprastai siejamos 
su nešvariu atmatų vandeniu. 
1987 m. teismo sprendimu buvo 
sustabdytas atmatų vertimas į 
vandenyną ir miestas išleido 
apie 3.5 bil. dolerių naujai ka
nalizacijos sistemai. Dabartinis 
vandens užkrėtimas yra pirma
sis po daugiau kaip dvejų metų. 

Cincinnati, rugpjūčio 17d.— 
JAV Apeliacinis teismas nu
sprendė dar kartą peržiūrėti 
John Demjanjuko bylos teisi
namuosius įrodymus ir paskyrė 
federalinį teisėją iš Tennessee 
valstijos apklausinėti prokuro
rus, kurie rūpinosi jo išsiuntimu 
iš Ohio į Izraelį. Demjanjukas 
nuo 1986 m. yra Izraelio kalė
jime, kur jis nuteistas mirties 
bausme kaip žydų naikintojas 
nacių laikais Lenkijoje. Jis šiuo 
metu yra 72 m. amžiaus. 

Nepastovus orai ir ūkininkų 
rūpesčiai 

Šios vasaros gamta yra labai 
nepalanki ūkininkams, kurių 
pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis yra geras pasėlių der
lius. Daug buvo rašoma ir 
kalbama apie siaučiančias saus
ras, apie vėsų ir debesuotą orą, 
trukdantį ir taip trumpą augi
mo periodą. 

Nors sausros Amerikos vidu
rio vakaruose užsibaigė laiku ir 
lietūs užtikrino neblogą derlių, 
ūkininkai skundžiasi, kad 
viskas auga labai pamažu ir , 
nespės prinokti iki pirmųjų 
šalnų. Minnesotos Žemės ūkio 
statistikos duomenų agentūra 
teigia, kad šiltas, palankus oras 
pasėlius dar spėtų pataisyti. 
Minnesotoje ir Iowoje šią vasarą 
užrekorduota šalčiausia, bet 
kada buvusi, temperatūra. 
Vadinamoji „kukurūzų juosta" 
kenčia nuo neįprastai vėsaus, 
debesuoto ir drėgno oro. Jeigu 
ir atšiltų rugsėjo mėnesį, būtų 
per vėlu, nes šiluma ir saulė rei
kalinga rugpjūtį, kad kukurūzai 
spėtų subręsti. Indianoje augi
mo laikas taip pat atsilikęs maž
daug 10-12 dienų nuo kitų vasa
rų. Ypač nukenčia sojos pupelės, 
kurioms reikia daugiau saulės. 

Reikalą dar pablogino labai 
sausas pavasaris ir vasaros 
pradžia. Ulinois valstijoje liepos 
2 d. apie 94% dirvų rodė aštrios 
sausros ženkus. Tuo būdu kuku
rūzų pirminis augimas gerokai 
sulėtėjo. Pagal amerikiečių 
patarlę, iki liepos 4 d. ku
kurūzai tur i būti priaugę 
aukštoko vyro kelius, o šią 
vasarą tuo laiku buvo vos vos 
sudygę. Kai pagaliau užėjo lie
taus metas, pakenkė neįprastai 
vėsus oras, sustabdęs augimą. 
Dar per anksti spręsti apie galu
tinį derlių, tačiau daugelis ūki
ninkų, varginami smunkančios 
krašto ekonomijos, gerokai rūpi
nasi. 

Rusįjoje problema dar 
aštresnė 

Nepastovūs orai kamuoja ir 
Europą. Jau buvo anksčiau mi
nėta, kad Lietuvoje šią vasarą 
siaučia sausros. Jos iki šiol 

nepasibaigė, kaip tai atsitiko 
Amerikoje, dėl to ten situacija 
dar rimtesnė. Rusijos ūkininkai 
taip pat skundžiasi sausros da
roma žala. Negana to, pagal 
naująsias ekonomines reformas 
vyriausybė siūlo tik 10,000 
rublių (apie 64 dol.) už toną 
grūdų. Ūkininkai su tokiomis 
žemomis kainomis nenori sutik
ti, nes vyriausybė prižadėjo 
pirkti tik 4% grūdų. Sausros ir 
kitokios problemos privertė 
keleriopai sumažinti anksčiau 
1992 metams numatytą pirkti 
derliaus kiekį. 

Blogas derlius dar labiau 
komplikuotų Rusijos vyriau
sybės problemas, juo labiau, kad 
opozicija siūlomoms reformoms 
auga, o gyventojai skundžiasi 
smunkančiu gyvenimo lygiu. 
Blogi metai duotų dar vieną 
efektingą ginklą į opozicijos 
rankas. 

Jelcino lengvatos 
ūkininkams 

Jelcino vyriausybė tai gerai 
supranta ir šią vasarą kelis kar
tus jau skyrė ypatingų lengvatų 
ūkininkams, kad pagerintų der
liaus našumą. Kadangi kuro ir 
įvairių dalių trūkumas labai 
kliudo žemės ūkio darbus, rug
pjūčio 1 d. prez. Jelcinas įsakė 
Rusijos alyvos kompanijoms 
40% savo gamybos skirti krašto 
ūkio reikalams. 

Nežiūrint visų pastangų, tik 
apie 70% žemės ūkio mašinų iš 
viso veikė rugpjūčio pradžioje, 
kuomet laukuose pati didžiau
sia darbymetė. Kai kuriose 
Rusijos vietovėse ūkininkai jau 
suruošė demonstracijas, reika
laudami didesnių kainų už grū
dus ir žemės ūkio darbininkams 
atlyginimų pakėlimo. Vidutinis 
darbininko atlyginimas yra apie 
3,000 rublių (apie 19 dol.) per 
mėnesį, kai tuo tarpu fabrikų 
darbininkai gauna daug dides
nes algas. t au dabar kalbama 
apie galimi: s maisto trūkumus 
ateinančią :iemą. Vyriausybė 
tokias kalb; s paneigia ir užtik
rina, kad R' sijoje bado daugiau 
niekad neb s. 

Japonijoj trūksta 
ryžiu 

Tokijo, rugpjūčio 17 d. — Ja
ponija labai stipriai remia savo 
krašto ryžių augintojus ir dėl to 
nepasiduoda pasaulinės rinkos 
spaudimui leisti importuoti 
ryžius iš kitų valstybių. Japo
nijos vyriausybė tvirtina, kad 
ryžių importas sužlugdytų pa
grindinį japonų ūkininkų pra
gyvenimo šaltinį, nes tai svar
biausias ir reikšmingiausias 
krašto derlius. Be to, japonai, 
pripratę prie vietinių ryžių 
skonio, tikriausiai nepirktų im
portuotųjų. 

Tačiau japonų ūkiai yra labai 
maži ir neproduktingi, nes juo
se dirbama atsilikusiais meto
dais. Ryžių kainos Japonijoje 
yra 3-10 kartų didesnės už JAV 
ar kitų kraštų kainas. Daugu
mas ūkininkų savo derlių par
duoda privačioms įmonėms, o ne 
vyriausybei, kaip nustatyta. Ne
žiūrint gausių vyriausybės sub
sidijų, ūkininkai negali pra
gyventi iš ryžių auginimo ir turi 
ieškoti kitų pajamų, dirbdami 
fabrikuose. 

Šiuo laiku didžiausią vyriau
sybei spaudimą daro pramoni
ninkai, kurie jaučia nemažą 
ryžių trūkumą, nes dėl siau
tusių audrų ir greito miesto 
plėtimosi buvusiuose ryžių lau

kuose labai sumažėjo vietinių 
ryžių produkcija. Nors paprastai 
pirkėjai krautuvėse dar beveik 
nejaučia ryžių kainų pakilimo, 
ryžinių produktų gamintojai jau 
sunkiai verčiasi ir priekaiš
tauja. Vyriausybė, norėdama 
juos apraminti, pažadėjo skirti 
dar 30,000 papildomų tonų ry
žių šalia kasmet skiriamų 
490,000 tonų. 

Iki šiol japonai importuodavo 
tik ryžių produktus: miltus, sau
sainius, degtinę ir kitus, ypač iš 
Thailando ir JAV. Galimas da
lykas, kad dabartinis ryžių 
trūkumas visiškai sugriaus Ja
ponijos vyriausybės nusistaty
mą laikytis savo uždaros ryžių 
rinkos. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 
Eudes, Liudvikas (Liudas), Bo
leslovas (Balys), Astys, Švie
suolė. 

Rugpjūčio 20 d.: Šv. Ber 
nardąs, Filberta, Tolvinas, Ne
ringa. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:46. 
Temperatūra dieną 72 F 22 

C), debesuota, gali būti lietsus; 
naktį - 55 F (13 C). 

i 
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LSS PIRMUOS NARIAI 
ROMUVOS" STOVYKLOJE 

IR PAS LIETUVOS 
SKAUTUS 

» 

Malonus įspūdžiai 
„Romuvoje" 

LSS Kanados rajono „Romu
vos" stovyklos 30 m. įsteigimo 
proga rugpjūčio pradžioje ten 
stovyklavo 150 skautų,-čių. Su 
savaitgalio svečiais buvo dau
giau negu 200 stovyklautojų. 
Vyko gerai paruošta skautiška 
ir sukakties minėjimo progra
ma, įdomi skautams,-ėms ir sve
čiams. Stovykla pasižymėjo 
jaunimo prieaugliu, kuriems 
vadovavo jauni skautų tėvai ir 
kiti jauni vadovai. Stovykloje 
dalyvavo jos įkūrėjai veteranai. 
Jie aktyviai talkino ūkio ir 
svečių priėmimo darbuose. Salia 
daugel io svečių s tovyklą 
rugpjūčio 1 d. a p l a n k ė iš 
Lietuvos sugrįžę LS Seserijos 
V.S. B. Banaitienė ir LSS pirmi
ninkas S. Miknaitis. Po vargi
nančios kelionės Lietuvoje, 
nuotaiką „Romuvoje" skaidrino 
matomas didelis jaunimo prie
auglis ir žymi pažanga lietuviš
kame išeivijos skautavime. Tai 
nuopelnas jaunų tuntininkų, 
draugininkų ir gražaus bendra
vimo tarp trijų kartų skautų 
vadovų, nenuilstamai dirbančių 
L i e tuv ių S k a u t ų sąjungos 
eilėse. 

Kelionės j Lietuvą 
tikslai 

Jau pernai pradėta planuoti 
Pirmijos nar ių kelionė pas 
Lietuvos skautus įvyko liepos 
mėn. antroje pusėje. LSS Pir
mijos akivaizdiniame posėdyje, 
š.m. vasario 29 d., buvo galu
tinai nu ta r t a aplankyti Lietu
vos Skautų sąjungos vadovus. 
Buvo n u m a t y t a t a r t i s 
jubiliejinių metų programų ir 
tolesnio bendravimo reikalais. 
Įvykiams pakrypus ki ta kryp
timi. Lietuvoje susiformavo trys 
a t sk i ros skau tų vadovybės 
grupės. Pasikei tus padėčiai 
Pirmijoje, nutarėme vykdyti 
ankstesnius planus ir kalbėtis 
su visų grupių vadovybėmis. Su-
statėm lankymosi programą ir 
per mūsų ryšininkę Vilniuje 
sutarėme su trijų grupių vado
vais laiką ir vietoves pasitari
mams. 

Į Lietuvą keliavo Pirmijos na
riai; v.s. B. Banaitienė, v.s. G. 
Deveikis, v.s. fil. E. Korzonas, 
v.s. fil. K. Ječius ir v.s. fil. S. 
Miknai t i s . Kelionės t iks las 
buvo: 1. Aptarti Jubiliejines sto
vyklas Lietuvoje ir „Rakė". 2 
Diskutuoti tolesnį bendravimą. 
3. Užmegzti ryšius tarp vienetų 
ir 4. Kiti reikalai. 

Susit ikimai ir pasitarimai 
su Lietuvos Skautų 

vadovybe 

Nuvykusią Lietuvių Skautų 
sąjungos vadovybę pr iėmė 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirm prof. V. Landsbergis. 
Pasveikino ministras pirm. A. 
Abišala. Su vysk. Sigitu Tam-
kevičium tarėmės vienos valan
dos pokalbyje. Taip pat buvo 
tartasi su „Vagos" leidyklos 
vyr. redaktorium dėl skautiškos 
knygos išleidimo. Dalyvavome 
skautų vadovų ir mokytojų sto

v io je pajūryje prie Palangos, 
aplankėme jaunų akademikų 
pautų stovyklą Kernavėje, 
imatytomis temomis vyko šie 
j i tarimai: 

1. Palangos stovykloje, daly
vaujant pirm. P. Ambrozaičiui, 
su Taryba ir Pirmija. Taip pat 
buvo apž iūrė ta Jubiliejinei 
stovyklai siūlyta vieta. 

2. Klaipėdoje ta rėmės su 
Euro-skautų vadovybe. 

3. Vilniuje tarėmės su pirm. 
A. Končium ir Pirmija. Taip pat 
buvo a p ž i ū r ė t a . ,Gulbinų" 
stovykla. 

4. Du p a s i t a r i m a i įvyko 
Vilniuje, susidariusiai vado
vybių n e s u t a r i m ų padėčiai 
išlyginti. 

Buvo t a r t a s i a smeniška i 
Kaune ir Vilniuje su keletu 
buvusių ir esančių pareigose 
Lietuvos skautijos vadovų. 

P a s i t a r i m u o s e rag inome 
ieškoti būdų panaikinti skilimą 
ir visoms grupėms pabrėžėme, 
kad galėsime dalyvauti tik 
vienoje stovykloje. Stipriai 
raginome ruošti vieną bendrą 
Jubiliejinę stovyklą Lietuvoje. 
Buvo pasiūlytos šiai stovyklai 
trys vietos. Pareiškėme savo 
nuomonę dėl vietovės 
parinkimo. 

Tarėmės dėl galimybių at
sikviesti ir Lietuvos skautų 
vienetų vadovus į Jubiliejinę 
stovyklą „Rakė". Buvo siūlyta 
ištirti kelionės galimybes laivu, 
kad sumažėtų išlaidos. Tarėmės 
bendrais Jubiliejinės stovyklos 
reikalais: kaip pavadinimas, 
ženklas, šūkis ir t.t. 

Buvo tar tasi dėl mūsų ir 
Lietuvos skautų, čių vienetų 
bendravimo. Tačiau jis bus nu
spręstas ateinančiame akivaiz
diniame Pirmijos posėdyje, ku
riame sukoordinuosime Broli
jos, Seserijos, Akademikų ir 
Lietuvoje veikiančių skautų.-čių 
vienetų bendravimą. Tame 
posėdyje bus nuspręsta daugelis 
kitų šioje kelionėje iškilusių 
reikalų. 

Bendravimas t a r p LSS ir 
Lietuvos Skautuos 

Lankantis Lietuvoje impo
navo daugelio jaunų skautų 
vadovų darbas skautų,-čių drau
govėse. Kai kurie dirba su 
skautų,-čių vienetais jau trejus 
metus. Daugelio mūsų disku
tuotų p lanų ir pasi tar imų 
įgyvendinimas priklausys nuo 
skautiškai broliško sutarimo 
tarp Lietuvos skautų vado
vybių. Sklandus bendradarbia
vimas, tikime, vyks geros valios 
aplinkoje, ka r tu visiems broliš
kai sutar iant , nes „skautas,-ė 
draugas savo art imui ir brolis 
kitam skautu i" . 

v s fil Sigitas Miknaitis 
LSS Pirmijos Pirmininkas 

„ K e r n a v ė s " stovyklos sesių pastovyklės „Laiptai į dangų' 
n inke sese Monika Girčyte (trečia iš kairės) 

stovyklautojos su pas tovyk lės v i r s i -

KERNAVĖS STOVYKLA 
PILIAKALNIŲ PAPĖDĖJE... 

Automobilis rieda Lietuvos 
keliu pro gražias sodybas ir nuo 
ka i t r o s apgel tus ius l aukus 
Kernavės link. Kaip džiugu! 
Chicagos kernavietė lankysis 
K e r n a v ė s vardo s k a u t ų ir 
skaučių stovykloje Kernavės 
piliakalnių papėdėje! Drauge 
važiuojanti sesė Monika, sesių 
pastovyklės „Laiptai į Dangų" 
viršininkė, pasakoja, kad jau 
kelinti metai, kaip Vilniaus 
skaučių ir skautų draugovės 
stovyklauja Kernavės pušyne. 
Be buitinių darbų bei skautiškų 
užsiėmimų, visi stovyklautojai 
k a s dieną kel ias va l andas 
a t l i e k a a r cheo log in iu s 
kasinėjimo darbus toj vietoj, kur 
k a d a i s e stovėjo gars io j i 
Kernavė. 

Atrodo, po labai trumpo laiko 
pasiekiame Kernavės bažnyčią 
ir tuojau už jos, pušyne — 
stovykla. Nedidelė, iš viso gal 
40 sesių ir brolių su vadovais, 
bet labai gražiai, skautiškai 
įrengta. Stovi dideli, bendri 
stovykliniai vartai, papuoštas 
kryžius ir iš rąstų pastatyta 
valgykla. Valgykla apgaubta 
brezentu — palapine, kurioje 
kas vakarą vyksta „palapinės 
tea t ras" . Tiek sesių, tiek brolių 
rajonai tvarkingai įruošti su 
savo ind iv idua l i a i s papuo 
Šimais, lapinėmis, rūbinėmis ir 
r ištais stalais. 

Koks šiltas sesės iš toli su
tikimas! Kiekvienas nori ką 
nors parodyt i , p a p a s a k o t i , 
paklausti . Neatrodo, kad pirmą 
kar tą susitikome, bet kar tu 
skautaujame ir stovyklaujame 
jau daug metų! Nudžiugino pir
mos sesės, kurią stovykloje 
pamač iau , aps i r eng imas — 
mėlynas treningas su geltonu 
užrašu „Kernavė". Be abejo, tai 
dovana kernavietės iš Chicagos. 
Smagu buvo pasėdėti drauge 
valgykloje prie rąstų stalo ir 
vaišintis brolių ir sesių pa
gaminta vakariene — koše, 
užgeriant skania žolelių arbata. 

Vėliavų nuleidimas, raportai. 
Ne jaug i t i k r a i a š s tov iu 
Lietuvos miške, netoli tos vie
tos, kurios vardu pavadintam 
tuntu i Chicagoje priklausau ir 
turėjau garbę vadovauti, dabar 
priimu Lietuvos sesių rapor
tus?! „Sese, parvesk nuo mūsų 
linkėjimus sesėms ir broliams 

Amer iko je" , buvo atsi
sve ik in imo žodžiai brolio 
Rolando. 

Ne t ik išsivežiau linkėjimus, 
bet prisiminimus jų linksmų 
dainų žygiuojant; matau jų 
k r u o p š t ų darbą šve ič i an t 
aprūkusį juodą puodą; girdžiu 
susirūpinusių vadovų pokalbį, 
kaip reikės nupirkti vaikams 
pieno, ka i ūkininkas prašo 20 
rub l ių už vieną l i trą. 
Nepamiršiu jų pasiryžimo toliau 
skautaut i ir dirbti su jaunimu, 
nepa i san t vyresniųjų nesu
tarimų ir tą didelį troškimą 
ateinančių metų Jubiliejinėje ar 
Tautinėje stovykloje dalyvauti 
kaip vieningas, mišrus Vilniaus 
„Kernavės" tuntas su tvar
kingai uniformuotu skaut išku 
jaunimu. 

sesė Rita Penčylienė 

ASS STUDIJŲ 
DIENOS 

Akademinio S k a u t ų sąjūdžio 
studijų dienos š.m. rugsėjo 11-13 
dienomis v y k s „ D a i n a v o s " 
stovyklavietėje, M a n c h e s t e r , 
MI. 

S tudi jų d i e n o s p r a s i d ė s 
penktadienį 5 vai . p .p. ir baig
sis sekmadienį 12 vai. vidu
dienyje. Naudos imės „Baltai
siais rūma i s" — t a i y ra dviejų 
aukštų pas ta tas . Kambar iuose 
telpa 4-5 a smenys . Vyrų ir 
moterų prausyklos pas t a t e . 

Kviečiami da lyvau t i visi ASS 
nariai , jų šeimos i r būs imi na
riai . Nakvynė ir ma i s t a s — 50 
dol. asmeniui. K a i n a visiems 
vienoda. Norintieji s tovyklaut i 
palapinėse, tu r i p a t y s jas atsi
gabenti. Pa lap inėse stovyklau
jant iems registracijos k a i n a be 
nuolaidos. 
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Visi dalyviai prašomi atsivežti 
lemputę, tualet inius reikmenis, 
r a n k š l u o s t į , m a u d y m o s i 
aprangą, lietpaltį, dainynėlį, 
už rašams sąsiuvinį, ASS sto
vykl inę uniformą, stovyklinį 
kak la ra i š t į , spalvas, ženkliuką 
ir šypseną. Pa ta lynę galima 
atsivežt i pagal savo nuožiūrą, 
t a č i a u b u s p a r ū p i n t a su 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5780 Archor Avo. 

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

lovomis. 
Visi prašomi nedelsiant re

gistruotis pas t.n. Juditą Urbai
tę , 13839 Teakvvood, Lockport, 
IL 60441. Tel. 708-301-3839. 

SKAUTŲ RAŠINIŲ KONKURSO 
PRATĘSIMAS 

Lietuvių Skautų sąjungos 
skautiškų rašinių konkursas, fi
nansuojamas prel. Juozo Prun-
skio, pratęsiamas iki š.m. 
lapkričio 1 d. Prašau raginti 
skautus,-es dalyvauti šiame 
konkurse ir siųsti rašinius iki 
šios datos v.s. Česlovui Sen
kevičiui, 40 Burrows Ave., Isl-
ing ton , ONT M9B 4W7, 

Canada. 
J au gau ta ke le tas raš inių 

lietuviško ir skau t i ško gyve
n imo t e m o m i s . P r a t ę s i m u 
n o r i m a s u d a r y t i s ą l y g a s 
konkurse pas i re ikš t i daugiau 
skautų,-čių, sugrįžusių iš va
saros atostogų ir skau t i škų 
stovyklų. 

K o n k u r s o vedė jas 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog 1 Medicare 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
I 2434 W . 71 Street, Chicago 
I T e l . (1-312) 434-8*49 (veikia 24 vai) 
pi rm. , ant r . ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 VVeet Avo., Orland Park 
708 349 8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. t o l . (1-312) 5854348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. (1-312) 738-4477; 
Roz. (708)248-0087; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 80 . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

LSS RAŠINIŲ KONKURSAS 

Chicagos „Kernavės" sk ;učiu t u n t o vadove vs fil Rita Penčylienė ta rp 
Lietuvos kernaviečiu - „Ke rnavės" stovyklos vadovų Kernavėje. Viešnios 
dešinėje - sesė Monika Girčytė, veikl i Vi ln iaus skaučių vadovė. 

Lietuvių skautų sąjunga, 
džiaugdamasi atgauta Lietuvos 
nepriklausomybe, pirmųjų lais
vės metų proga, skelbia 1992 
metų rašinių konkursą LSS na-
riams,-rėms žemiau nurody
tomis sąlygomis. 

1. Konkurse gali dalyvauti 
visų LSS šakų vienetuose šiuo 
metu priklausantys a r nepri
klausantys, bet įžodį davę, 
Sąjungos nariai ir narės; 

2. Konkurso temos pagal am
žių suskirstytos į t r i s grupes. 
Laisvų temų pasirinkimas tu r i 
atitikti pasiūlytų temų mintį, 
idėją, pobūdį; 

3. Konkurso laikas — 1992 m. 
vasario 16 iki spalio 25 d. 

4. Rašiniai, pasirašyti slapy
vardžiais ir atskiru užklijuotu 
vokeliu su tikrąja pavarde, var
du ir adresu, įdedami į voką ir 
siunčiami: LSS Rašinių konkur
so komisija, 40 Burrovvs Ave., 
Islington, On^. M9B 4W7, Cana
da — ne vėliau kaip iki 1992 m. 
lapkričio 1 dienos. 

5. Konkurso temos: vilkiu
kams, paukštytėms, bebriu-
kams, ūdrytėms: „Mano vado
vas ar vadovė", „Ką aš žinau 
apie Lietuvą", arba laisva tema. 
Rašinys ne trumpesnis kaip 
vienas rankraščio puslapis . 
Premijos I vt. 75 dol., II vt. 50 
dol.; 

Skautams,-ems, prit . skau
tams, -ėms ir kitoms to amžiaus 
grupėms: „Kaip galiu padėti 
Lietuvai?", „Skautų pareigos 
išeivijai ir Lietuvai", arba lais
va tema. Pretmjos: I vt. 100 
dol., II vt. 50 dol. Rankraštis ne 

t rumpesnis ka ip du rankraščio 
psl. 

S k a u t a m s v y č i a m s vyr . 
skautėms, g in t a r ėms ir jūr. 
budžiams: „Lie tuviškas skau-
tavimas išeivijoje". „Jei būčiau 
Lietuvoje, kaip organizuočiau 
skautų vienetą?'", arba laisva 
tema. Rankrašt is ne trumpesnis 
kaip trys rankraščio psl. Premi
jos — I vt. 150 dol., II vt. 75 dol. 

6. Konkurso mecena tas : LSS 
tarybos pirmija. naudodama 
prel. s. Juozo Prunskio Lietuvių 
fonde paskir tos sumos palū
kanas. 

7. Rašinių ver t in imą at l iks 
Toronto skautininkai,-ės. Komi
sija bus sudaroma pagal atsiųs
tų rašinių skaičių, atsižvelgiant 
į LSS šakų įsijungimą konkur
se. 

8. B e n d r o s p a s t a b o s ; Pa
tar t ina , ypač mažies iems, raši
nius rašyti sueigų metu . Tuo 
būdu konkursas būtų į t r auk tas 
kaip sueigos dal is , o ne a ts ie tas 
kažkoks paša l in i s „apsunki
nimas". Įsi jungimas į konkursą 
ir pasisekimas p r ik lausys nuo 
vadovų,-ių t i n k a m o dėmesio ir 
naudos supra t imo . Vieneta i , 
kurių nar ia i /narės aktyviau įsi
jungs į konkursą, bus specialiai 
atžymėti. 

LSS T a r y b o s Pirmija 

Red. pastaba: Konkursą pra
t ę s u s , p a k a r t o t i n a i s p a u s 
diname š.m. kovo 11d. „Skauty-
bės kelyje" a t spausd in tą LSS 
rašinių konkurso pranešimą su 
pataisytomis, p ra tęs imą atit in
kančiomis da tomis . 

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

3900 W. 95 St. Tol . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir Seėtd 9 v.r -12 v p p 

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kedzle Avo. , 

Chicago , III. 60652 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tef (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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Tautybė ir kalba 

EINA KARTU IR NE 
KARTU 

Mokėti savo tėvų kalbą yra 
būtinybė taut iškumui išlaikyti. 
Bet iš istorijos ir pasaulio ži
nome, kad k a r t a i s svet ima 
kalba neužgauna tautybės, tau
tinių įsitikinimų ir tarnybos 
savo tautai . Kalba yra pri
valoma, bet ne visuomet. Susi
daro svetimuose kraštuose sąly
gų, kurių j aunuo l i s negal i 
nugalėti. Bet jis būtinai tur i 
jausti savo priklausomumą tai 
ar kitai taut inei srovei, ta i ar 
kitai tautai , už kurią neša 
atsakomybę ir kur ia rūpinasi. 
Tokioje padėtyje kar ta is reikia 
tikro herojiškumo, bet, anot Jac-
ques Maritain, „Nieko taip žmo
gus netrokšta, kaip herojiško 
gyvenimo". 

Iš tikrųjų reikia tikro herojiš
kumo išlaikyti savo kalbą, gyve
nant ir dirbant tik tarp svetimų 
žmonių ir svetimoje aplinkoje. 
Ne kartą jauni žmonės, gyven
dami tarp svetimų ir su sve
timais, pasiilgsta savo tautinio 
pažinimo, juo labiau savo nuo
savos kalbos, kuria mažystėje ar 
net jaunystėje kalbėjo su tėvais 
ir savo šeimos nariais. Gerai, 
kad šeima yra tik savimi ir savo 
tau ta susirūpinusi. Bet kar ta is 
ji taip išsiskirsto, taip susimaišo 
su kitos tautybės žmonėmis, 
kad viskas, kas sava, tampa 
tolima ir net nerealu. 

Kai subuvimuose ar svarsty-
bose yra dar ir vyresnių žmonių, 
mokančių savo gimtąją kalbą 
tobulai ar ne taip tobulai, bet 
pakankamai gerai, kad gali iš
sireikšti visokiais klausimais, 
ta i toks subuvimas pasidaro 
t ikrai tautiškas, savas, supran
tamas ir ar t imas . 

Visuomet ir visuose susirinki
muose t u r i m a atsižvelgti į 
tokius, kurie savo kalbą retai te
girdi. Jie supranta svarbiuose 
reikaluose ne dėl kalbos, bet ir 
jos pagrindinių principų. Čia 
mažai reikšmės turi nusista
tymas kalbėti tik sava kalba, 
jeigu dalis jos nepakankamai 
supranta. Reikia bent ta ip iš
aiškinti, kad ir jaunieji žinotų, 
kas svarstoma. 

Išeivija visuomet turi žinoti, 
kad ji nėra išeivių ar ateivių 
išimtis, bet tik dalis. J i turi 
r ū p i n t i s savo ka lba , savo 
jaunąja ka r ta ir savo priklau
somumu tauta i ir jos rūpes
čiams. Nuo tėvų, mokyklų ir iš
tisinės t au t inės visuomenės 
pr iklauso, kad daugiau ar 
mažiau yra nubyrėjimų, kad 
daugiau ar mažiau atkrinta nuo 
savo tautybės ir savo kalbos. To 
paties Jacąues Maritain žo
džiais remiantis , „yra aišku, 
kad problemos, liečiančios tau
t i n e s m a ž u m a s , s a v a i m e 
reikalauja pluralistinio spren
dimo". Tik ne visuomet ir ne 
visur, ypač naujuose kraštuose, 
susidedančiuose iš a te ivių , 
lengvai išsprendžiamos. 

Kaip negalima niekinti jokios 
t au t inės mažumos ar dau
gumos, ta ip negalima niekinti 
jokios kalbos. Branginti savo 
kalbą tai branginti savo tautinį 
nusiteikimą svetimoje žemėje ir 
t a r p sve t imų žmonių. Net 
branginti savo ir svetimą kalbą 
mišriose šeimose yra privaloma, 
naudinga, jauniems žmonėms ir 
jų ateičiai labai svarbu. Kiek 
kas moka kalbų, tiek toks žmo
gus yra išmintingas, tur t ingas 
ir pagarbos vertas. Juk yra ir 

LIETUVA! LIETUVA! LIETUVA! 
Lietuvos krepš in inka i laimi bronzos medalį. 

lietuvių, kurie yra sukūrę miš
r ias šeimas, bet jų vaikai moka 
motinos ir tėvo kalbą, moka taip 
pa t ir vietinę, kur i reikalinga 
mokslui, darbui ir socialiniam 
bendravimui su aplinka. 

Kalba ir tautybė yra labai 
brangus tur tas , kur io daugelis 
norėtų turėt i , bet negali dėl 
tėvų, dėl mokyklos a r aplinkos 
ka l tės . Dažniausia i apl inka 
nepriklauso nuo paskiro žmo
gaus valios, nors kartais jis būtų 
savo srities ir sąlygų vadovas. 
Aplinka veikia kiekvieną, juo 
labiau svetimą, j auną profesio
nalą, kuris nepakankamai gavo 
tautinio susipratimo ir tautinio 
įsitikinimo iš savo tėvų ar savo 
seniau turėtų gyvenimo sąlygų. 

J au ir šiame krašte galima su
t ik t i žmonių, kurie prisipažįsta 
lietuviais, kurie rūpinasi savo 
senolių ar net prosenolių tauta , 
bet nemoka žodžiu ta i išreikšti. 
J i e išsireiškia svetima kalba ir 
dažnai svetimų papročių ženk
la is , parodydami savo tau-
tautinį nuoširdumą. 

Gerbt i sve t imą ka lbą ir 
svetimus papročius, ka r ta i s 
sumaišy tus su l ie tuviškais , 
nereiškia niekinti savo kalbą, 
savo tautos papročius ir tas tra
dicijas, kurios padeda savą 
t au tą atskirti nuo kitų. Sustip
r i n t i savo kalbos mokymą, 
surasti geriausių priemonių net 
jos nemokant iems pramokti 
t iek, kiek jie gali savo amžiuje 
ir savo aplinkoje, yra būt inas 
rūpestis lietuviškos visuomenės 
svetimose žemėse. Tėvai turi 
rūpintis, nors j ie te turėtų tik 
mažai laiko, mokyklos — dėl 
išmokymo ar pramokymo savo 
kalbos, kad daugelis pasiliktų 
bent prie savos tautos. 

Tautybė ir kalba neina kartu, 
bet jos viena kitą remia, viena 
kitai padeda išlaikyti įsitiki
nimus, priklausomumą tauta i , 
nepasilikimą t ik pilka dulke 
t a rp svetimųjų. Suniekinti ar 
pajuokti j aunuos iu s , k u r i e 
neturėjo progos, gabumų a r dėl 
tėvų apsi le idimo neišmoko 
savos kalbos, y ra atstumti juos 
nuo savos tau tybės ar pri
vertimas pasiieškoti organi
zacijų, subuvimų, draugų tokių, 
k u r gal ima sve t ima ka lba 
plačiau išsireikšti. 

Tai nereiškia, kad reiktų 
lietuvių kalbą užmiršti a r jai 
skirt i t ik an t rą vietą susi
rinkimuose, kurie yra grynai 
lietuviški, dėl dalies silpniau 
mokančių ar visai nemokančių 
savos ka lbos . J e i jų t ė r a 
mažuma, re ikia vienam ar 
kitam pasiaukoti ir paaiškinti, 
kad ir jie suprastų ir aktyviai 
galėtgų įsijungti į lietuviška 
veiklą. 

Užsispyrimas t ik savęs pra-
kišimui gal imas vyresniųjų 
svarstybose. Bet jaunieji taip 
pat turi dalyvauti tautiniame 
gyvenime. Jei jie save laiko tau
tos nariais, tai reikia pagerbti 
jų dvasinį nus i t e ik imą , jų 
gyvenimą svetimoje žemėje, jų 
aplinką ir neniekinti visuo
menės a r tėvų pastangų stokos, 
jei jie mažiau moka kalbos, o 
daugiau gyvena svetimo krašto 
nuotaikomis ir kalba. Padėti, 
bet nesuniekinti tai laimėti 
daugiau žmonių savo tauta i ir 
tautybės išlaikymui svetimuose 
kraštuose. 

Pr. Gr. 

Barcelonos olimpiada jau is
torijoje. Gaila! Džiugu, kad ji 
a tnešė pirmuosius medal ius 
nepriklausomai Lietuvai: aukso 
Romui Ubartui disko metime ir 
s u n k i a i i š k o v o t u s b ronzos 
medalius mūsų krepšininkams. 

Dėl bronzos medalių Lietuva 
turėjo sužaisti dvejas rungtynes 
— keturfinalyje prieš Braziliją 
ir kovoje dėl trečios vietos su 
NVS. Lietuva ta i ir atliko! 
Rungtynės su Brazilija sužais
tos labai gerai, o kovoje su NVS 
l a i m ė šį sykį nus i šypso jo 
l i e t u v i a m s . K e l i k r i t i š k i 
momenta i pakrypo l ie tuvių 
naudai . Tų išnaudotų progų 
dėka Lietuvos krepšininkų var
das jau įrašytas olimpinėse kny
gose. Pusfinalio rungtynės su 
JAV „Dream Team" lietuvių 
buvo t raktuojamos daug iau 
ka ip malonumas pažaisti su 
pasaulinio garso žvaigždėmis, o 
ne galimybė laimėti rungtynes. 
Lietuvių laukė sunki kova dėl 
trečios vietos, ir j ie taupė savo 
jėgos tai kovai. Prieš JAV žaidė 
visi dvylika Lietuvos krepši
ninkų ir gavo išgyventi ir patir
ti jausmą žaidimo prieš geriau
sius iš geriausiųjų. 

L i e tuva — Brazi l i ja 
1 1 4 - 96 

Į ketvirtfinalius atėję su vienu 
minusu, lietuviai pateko į JAV 
pusę. Tai garantavo, kad lietu
viai į finalą nepateks, ir reikėjo 
strategiją taip sugrupuoti , kad 
užs i t i k r in tų bronzą. P i r m a 
užduotis — laimėjimas prieš 
Braziliją, kuri A grupėje užėmė 
trečią vietą. Apie Brazilijos 
krepšininkų sugebėjimus esame 
daug girdėję. Nevieną kar tą jie 
iškrėtė išdaigas JAV rink
tinėms. Paskut inį kartą India-
napolyje, Pan American žaidy
nėse, amerikiečiai nesugebėjo 
uždengti Oscar Schmidt ir žiau
riai pralošė. Tas pats Schmidt 
žaidė ir Barcelonoje prieš lietu
vius. 

Rungtynės pradedamos Mar
čiulionio praėjimu ir dvitaškiu. 
Bet po devyniolikos sekundžių 
Oscar Schmidt atsako irgi dvi
taškių, ir rungtynių rezul tatas 
keičiasi čia vienų, čia kitų 
naudai. Kurtinaičiui krenta tri
taškiai, i r atrodo, kad lietuviai 
atsiplėšė, bet brazilai lygiai ga
būs — sodina t r i taškius ir dvi
taškius. Po penkių minučių 
žaidimo - 11:10 lietuvių naudai. 
Po penkiolikos — 37:31. Jau 
atrodo, kad lietuviai pradės 
didinti rezultatus. Bet ku r tau! 
Brazilų Viana ir Cardoso su-

R E M I G I J U S GAŠKA 

metė dešimtį neatsakytų taškų, 
ir kėl inys baigėsi 52:48 brazilų 
naudai . Nedidel iam lietuvių 
žiūrovų būre l iu i kyla klausi
mas, ar mūsų žaidėjai pajėgs iš
lyginti sk i r tumą ir pakreipti 
rezultatą Lietuvos naudai. Ant
rojo kėlinio pradžia nieko gero 
l ie tuviams neatneša . Aštuntoje 
minutėje Oscar Schmidt palei
džia ilgą t r i t ašk į ir jau 72:64 
brazilų nauda i . \ ienuoliktoje 
minutėje brazi las Vilias įmeta 
t rumpą dvi taškį ir registruoja 
80:69 rezultatą . Liko žaisti de
vynios minutės . Ar pavyks? Lie
tuvių žiūrovų būrelis dar padi
dina tempą šaukdamas „Lietu
va! Lie tuva! Lietuva!" J iems 
padeda nemažai vietinių kata-
loniečių. ku r i e atvirai rodo sim
pati jas Lie tuvai ir laiko lie
tuvius pavyzdžiu, kaip reikia 
kovoti už savo nepriklausomy
bę. Sis choras galbūt suerzina 
brazilus. L ikus aštuonioms mi
nutėms. Krap ikas veržiasi po 
krepšiu, i r jį subauduoja Oscar 
Schmidt. Teisėjas švilpia baudą 
ir pri teis ia Gintarui du meti
mus. Schmidt su šiuo teisėjo 
nuosprendžiu nesutinka ir pra
deda garsiai protestuoti. Teisė
jas pask i r ia dar dvi techniškas 
baudas. Taigi, lietuviams keturi 
mėginimai. Krapikas šaltai įso
dina du, o Kurt inai t is iš dviejų 
padaro vieną. Sis įvykis labai 
atsiliepė brazilų moralei, ir žai
dimas pakei tė kryptį. Sužibo 
Lietuva! Šešių minučių laiko
tarpyje l ietuviai užvirė tokį 
tempą ir t a ip sėkmingai puolė, 
kad sugebėjo įmesti 25 taškus, 
o brazilai tea tsakė penkiais. 
L i k u s ža i s t i t r i m ir pusei 
minutės , rezul ta tas 96:85 lie
tuvių naudai! Tada jau buvo aiš
ku, kad l ietuviai žygiuoja į pus
finalius. 

Šių rungtynių šulai buvo Sa
bonis i r Marčiulionis. Savo 
agresyvumu Šarūnas gavo tei
se mesti 18 baudų, iš kurių rea
lizavo 15. O Arvydas įmetė 12 
iš 17-kos bandytų metimų ir 
atkovojo 13 kamuolių. Prie jų 
gerai prisidėjo Kurtinaitis, Kar
nišovas ir Chomičius, surinkda
mi kiekvienas daugiau negu de
šimtį taškų . Statistikoje lietu
viai irgi buvo pranašesni — bau
das mėtė 82<# tikslumu, o bra
zilai — 7 5 ^ . Dvitaškiuose lietu
viai pirmavo su 5 9 ^ , brazilai — 
5 0 * . 

Taškus pelnė: Sabonis — 32, 
Marčiulionis — 29, Kurtinaitis 
— 20. Karnišovas — 15, Chomi

čius — 11, Krapikas — 7. Dar 
žaidė Einikis, Brazdauskis ir Jo
vaiša. 

Lie tuva - J A V 76:127 

Šios pusfinalių rungtynės bu
vo daugiau proga pažaisti su ge
riausiais profesionalinio pasaulio 
krepšininkais, o ne bandymas 
laimėti rungtynes. Lietuvių už
duotis buvo dvejopa — 1. — tau
pyti jėgas bronzos medalio rung
tynėms; 2. — nepasimesti prieš 
NBA žaidėjus, k a d a i k š t ė 
netaptų cirko arena. Šiuos užda
vinius lietuviai pasigėrėtinai 
atliko. Treneriai leido žaisti 
visiems 12 žaidėjų, ir Sabonis 
težaidė 23 minutes. Aikštėje 
lietuviai laikėsi šaltai, daug 
nesikarščiavo ir, bent pirmojo 
kėlinio metu, kai žaidė pirma
sis penketukas, rezul ta tas ne
buvo toks blogas. Kėlinys buvo 
baigtas 49:30 amerikiečių nau
dai. Prieš mūsų paka i tus NBA 
žvaigždės neturėjo jokio vargo 
nuimti kamuolius ar įmesti. 
Negalima šių rungtynių lyginti 
su baigminėmis rungtynėmis, 
kurias JAV žaidė su kroatais. 
Tai buvo jų paskutinės rungty
nės, ir jie galėjo atiduoti visas sa
vo jėgas. 

Viena įdomi statistika, rodan
ti, kad lietuviai nesijaudino, yra 
tai , kad jie baudas mėtė 88% 
tikslumu, o tuo tarpu NBA 
žvaigždės tik 65%. 

Šiose rungtynėse lietuviams 
taškus pelnė: Marčiulionis — 20, 
Kur t ina i t i s - 12, Sabonis — 11, 
Karnišovas — 10, Einikis — 6, 
Krapikas ir Jovaiša po 5, Paz-
drazdis — 3. Visockas ir Dimavi-
čius po 2. 

Lietuva - N V S 82:78 

Nuo šių rungtynių priklausė, 
ar Lietuva stovės ant medalistų 
pakopos, ar teks Vilniun grįžti 
be medalių. Šių dviejų koman
dų praeities susi t ikimai irgi 
daug nesakė: Lie tuva laimėjo 
prieš NVS Badajoz atrankinia
me turnyre 37 taškų persvara, 
bet pralošė vieninteles rung
tynes Barcelonos grupėje B 
92:80 santykiu. Techniškai ši 
NVS komanda Seoule buvo 
laimėjusi auksą ir čia turėjo jį 
apginti. Žinoma, joje dabar jau 
nebežaidė keturi lietuviai, ku
rie šiandien kovojo po trispalve 
Lietuvos vėliava. Bet už NVS 
dar žaidė du latviai , du ukrai
niečiai ir du baltgudžiai. 

Šių dviejų komandų motivaci-
jos į medalius irgi buvo skirtin
gos: lietuviai troško parodyti pa

saul iui kas yra ta Lietuva ir 
k o k s yra Lietuvos ki epšinis, o 
N V S žaidėjų norai buvo kuo ge
ri au pasirodyti, kad užsitikrin
tų i r e s n i u s kontraktus ateinan
čiam sezonui Vakarų Europos 
komandose. 

Dieną prieš rungtynes paaiš
kėjo, kas teisėjaus. Tai lietu
v iams nieko gero nežadėjo: ku
b i e t i s , k u r i s t u r ė jo daug 
santykių su sovietų krepšinin
kais , ir amerikietis, kur is anks
tyvesnėse rungtynėse Marčiu
lionio agresyvumą ir veržlumą 
bausdavo baudomis. Lietuvių 
t rener is Vladas Garas tas net 
turėjo pasimatymą su vyriausiu 
teisėju, kolegijos pirmininku, 
graiku, protestuodamas, kad 
buvo paskirti labai šališki teisė
ja i . Žinoma, tai nieko nepadėjo. 

Rungtynes lietuviai pradeda 
gana sėkmingai. Po penkių mi
nučių veda 10:6. Sabonis gerai 
darbuojasi po lentomis, bet 
NBA žaidėjo ukrainiečio Volko
vo gražūs praėjimai neleidžia 
lietuviams atsiplėšti. Žaidžiama 
apylygiai. Po dešimties minučių 
— 18:15: po penkiolikos 25:24. 
Marčiulionis padaro porą puikių 
praėjimų, ir kėlinys baigiamas 
39:33 — šeši taškai lietuvių nau
dai . Bet ar to užteks? Atsime
nam, kaip greit išgaravo 19 taš
kų pasku t inėse rung tynėse 
prieš NVS. Tačiau šį kartą 
Marčiulionio veržlumas nebau
džiamas baudomis. Gal ir todėl, 
kad prieš rungtynes Artūras Pa
kula, lietuvių krepšinio koman
dos vadovas, paklausė amerikie
tį teisėją, kas liečia jo inter
pretaciją skiriant baudas. Mūsų 
nuomone, šis teisėjas buvo labai 
neut ra lus ir abu NBA žaidėjus 
— Marčiulionį ir Vokovą trak
tavo vienodai. NVS komandos 
pasisekimas buvo dviejų žaidė
jų rankose — latvio Miglinieks, 
kuris dirigavo žaidimą, ir ukrai
niečio Volkovo, kuris darbavosi 
po krepšiu. Mūsų kolegų latvių 
teigimu, tuos du latvius, ypač 
Vėtrą, labai jaudino choras, 
kur is nuolat skardeno: ,.Lietu
va! Lietuva! Lietuva!" Ir kai 
ateidavo laikas mesti, mums at
rodė, kad Miglinieks suabejoda
vo. Vėtra įmetė 5, bet iš šešių 
t r i taškių pataikė tik vieną. Tuo 
tarpu rungtynėse, šių dviejų ko
mandų loštose prieš savaitę, 
Miglinieks pelnė 15 taškų. 

Antrojo kėlinio vidurys vėl 
a tnešė nesėkmę Lietuvai. Pra
dėjo tirpti sukrautas kapitalas. 
Lygiai, kaip ir prieš savaitę. Ar 
pasikartos istorija? Likus žaisti 
dešimčiai minučių — 57:55 lie
tuvių naudai. Bet pora nepasi
sekusių metimų ir keli NVS 
krepšiniai ir jau keturi taškai 
lietuvių nenaudai. Nesakyčiau, 
kad lietuvių tarpe kilo panika, 

bet buvo aiškus susirūpinimas. 
Garastas ima minutę . Ir , paga
liau, la imė nusišypso lietu
viams. Verždamasis prie krep
šio, Volkov gauna penktą baudą 
ir apleidžia a ikštę . Likę be Vol
kovo, N V S žaidėjai bazuoja savo 
ataką tolimais metimais, bet 
jiems neįkritus — kamuolys Sa
bonio rankose i r pirmyn! Mar
čiulionį bando stabdyti Migli
nieks, ir j is , l ikus žaisti 6 minu
tėms, užsipelno penktą baudą. 
Čia ir paaiškėjo bronzos medalio 
savininkai. Nuo šio momento 
persvara buvo lietuvių rankose. 
Lietuviai buvo užsivarę 11 
taškų, bet prieš pabaigą NVS 
pora sėkmingų tr i taškių su
švelnina pasekmę, ir lietuviai 
laimi ke tur ių t a škų skirtumu. 

Lietuvių laimėjimo priežasčių 
galime ieškoti mūsiškių tiks
lesniame krepšių mėtyme — 
57% prieš 47%. Sabonis sumetė 
77% savo bandytų metimų, o 
Marčiulionis, Karn i šovas ir 
Krapikas — 67%. Tai puikūs 
rezultatai! Kai gerieji žaidėjai 
puikiai mėto, visai komandai 
lengviau žaisti. 

L ie tuviams t a š k u s p ienė : 
Marčiulionis 29 , Sabonis 27, 
Karnišovas 8, Kurt inai t i s 6, 
Chomičius 6, Krapikas 4, Paz-
drazdis ir Jovaiša po 1. 

O k o d e n e s i d a b r a s ? 

Prieš prasidedant rungtynėms, 
daug kas spėliojo, ar sidabras 
teks Lietuvai a r Kroatijai. Abi 
lygiavertės komandos? Kiekvie
na turi po NBA žaidėją, kiekvie
noje žaidžia po šiuometinį ge
riausią Europos žaidėją (Kukoc 
ir Sabonis). Mūsų nuomone, kro
atai laimėjo sidabrą visai pelny
tai. Turėjo jie geresnius pakai
tus. Nors Zaragozoje lietuviai 
buvo kroatus nugalėję 10 taškų 
skirtumu, tuo remtis niekas ne
galėjo. Mūsų nuomone, lietuvių 
pralošimas prieš NVS ir išven
gimas pusfinalio žaidimo prieš 
kroatus, padidino lietuvių šan
sus medal iui . Patyrę vieną 
pralaimėjimą prieš NVS, lietu
viai buvo labai atsargūs ir antrą 
kartą tų pačių klaidų nepadarė. 
O kroatų žaidimas gerėjo diena 
iš dienos, tuo ta rpu lietuviai sa
vo zenitą buvo pasiekę Zarago
zoje. Trumpai - drūtai tar iant , 
bronzos medalis buvo užtarnau
tas pelnytai, o sidabro kroatai 
buvo verti! Norint Lietuvai lai
mėti, reikėjo geresnių pakai tų 
ir sveikesnio Sabonio. Kojų su
žalojimas neleidžia jam išvystyti 
savo pilno potencialo. 

Didžiuojamės lietuvių krepši
ninkų laimėjimais, lenkiame 
prieš juos galvą ir sveikiname 
tikrai kovingai ir narsiai pel
nytais bronzos medaliais. Gar
bė jiems, garbė Lietuvai! 

Žmogus, kuris niekuo kitu 
negali pasigirti, kaip tik savo 
proseneliais, yra panašus į 
bulvę: jo geriausioji dalis yra po 
žeme. 

Th Overbury 

Jeigu protas yra toli pažengęs, 
j is sup ran ta , kad d a r yra 
dalykų, kuriu jis negali aprėpti; 
ir jeigu prie tos išvados nepri
eina, tai jis yra labai silpnas 

BĮ. Pascal 
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„Daktare, esu fiziškai ir morališkai visiškai sužlug
dytas. Mano širdis dreba iš siaubo, nes žinau, kas manęs 
laukia. Rodos, viską atiduočiau, kad tas neįvyktų. Jūs 
savo laiku buvote mane perspėjusi, kad. jei ir toliau 
rūkysiu, t a s gali su manimi ats i t ikt i . O dabar j au ir 
atsitiko. Kodėl laiku nesutraukiau rūkymo pančių, bet 
delsiau, delsiau... „Mea culpa", kad buvau toks 
neryžtingas. Dabar jau per vėlu. Galva m a n svaigsta, 
ir nerimas slegia mano širdį, kad ne t rukus už savo ydą 
sumokėsiu ir dešine koja. Esu toks nelaimingas, toks 
nelaimingas, nors imk ir susidraskyk, kai pagalvoju, 
kad man ne tik betikslis gyvenimas, bet ir baisus vege-
tavimas laukia". Susiėmęs rankomis galvą, trūk
čiojančiu balsu, virpančimis lūpomis, arti ašarų kalbėjo 
ligonis. Pasakęs tai . jis nutilo. O jo rudose akyse ėmė 
rinktis ašaros. 

„Pone kapitone, prašau, nusiraminkit! Aimanomis, 
dejavimais ir ašaromis įvykių nepakeis ime. Tačiau 
nėra tokios padėties, iš kurios žmogus negalėtų suras
ti išeitį. Praeitį tur i te užmiršti , nes jos nepataisysi t ir 
nepagadinsit. Dabartj pri imkit tokią, kokia ji vra — 
koją dar tebeturite. Dr. Smith turi labai gerą reputaciją 
ir dės visas pastangas ją išgelbėti. Ateities? J i visados 
skirt inga nuo praeities. Bet apie ja dar tur i te 
pakankamai laiko pagalvoti". Mėginau nuramint i 
ligonį, kur iam atrodė, kad viskas po jo kojom sugriu-
vo. 

Man pabaigus kalbėti, j i s nežymiai atsikvėpė ir 
tyliai vos girdimai lyg sau prašneko: 

„Gyventi be kojų yra t a s pats, ką būti gyvam 
palaidotam". 
„Klystate , kapitone' , pagavusi jo žodžius, atsiliepė 
gailest inga sesutė. „Dabar a tvi ra i pakalbėkim. Ar at
s imenate, ką šnekėjote, netekęs kairės kojos? Ir koks 
buvote laimingas, kai gavęs proteze išmokote vaikš
čioti su ja . Pilnas dėkingumo ir pagyrimų palikote šią 
ligoninę. Išėjęs iš jos, sugavote „tonas" žuvų, kuriomis 
neužmiršote ir mus aprūpinti. Liaukitės dejuoti! 
Galvokit t i k pozityviai. Ir su jus ištikusiais gyvenimo 
sūkuriais tęskit kovą iki galutinės pergalės. Esate 
gerose rankose. Todėl palikit savo rūpesčius t iems, 
kurie jumis rūpinasi. Absoliučiai apie savo koją negal
vokit. Netrukus ir pats įsit ikinsite, kad ta ip dary
damas sulauksite pasakiškų rezultatų". 

Ligonis atidžiai klausėsi. Atrodė, kad nė vieno jos 
žodžio nenorėjo praleisti. Kiek patylėjęs prašneko: 

„Ach, kaip malonu, kad judvi mane aplankėte . 
Ačiū, ačiū..." 

„Ir vėl kurią dieną jus aplankysime. Tik Dieve sau
gok, nepulkit į melancholiją, nes apkrėsite ki tus 
ligonius", išeidama tarė gailest inga sesutė. 

Už kel ių dienų sužinojau, kad kapitonui bus virš 
kelio sąnario amputuojama dešinė koja. Reiškia, jis 
turės netekti didesnės dalies kojos ir dviejų sąnariu. Po 
tokios amputacijos žmogui vaikščioti su proteze yra 
gana sunku. Tačiau jam bus dar sunkiau, nes yra ne
tekęs ir kairės kojos žemiau kelio. 

Tai išgirdusi, nedelsdama nuėjau jį aplankyti. Pala
toje suradau ortopedinę gailestingą sesutę. 

„Daktare, šiandien su kapitonu visiškai nebegaliu 
susikalbėt i" . Pamačiusi mane , tarė jaunutė , liekna, 
daili, tamsiai mėlynomis akimis blondinė. 

„Greitai įsitikinau, kad ji sakė teisybę, nes ligonis 

buvo nesukalbamas. Atrodė, kad j i s taip jau t r ia i 
pergyvena savo tragišką būklę, ne t nematė, kas 
aplinkui jį darosi. Ir t ik be paliovos isteriškai šaukė: 

„Kodėl mano gyvenimas yra pi lnas apkartusių 
tamsių spalvų? Kodėl mane ištiko nelaimių nenutrūks
tama grandis? Kodėl triumfuoja kančia? Kodėl gydyto
jai nori pratęst i mano gyvenimą, pjaustydami mano 
kūną? Argi j ie nežino, kad gyvenimas yra betikslis, 
netekus bevek pusės kūno? J u k tai merdėjimas, vege-
tavimas. Nenoriu būti pajuokos objektu, vaiduokliu, 
baidykle, robotu... Stoviu an t bedugnės kran to . 
Greičiau pastumkit mane į ją arba palikit mane ramy
bėje, kad greičiau numirčiau". Ir t a ip be galo, be 
krašto... 

„Šiurpus vaizdas, sesute", pašnibždėjau ja i į ausį. 
„Aišku, j am tik vaistai gali padėti. O aš jam laiškelį 
paliksiu". 

Ji linktelėjo galva. Vikriai apsisuko ir išėjo iš pala
tos. Atnešė švirkštą su raminančiais nervus vaistais 
ir juos įleido ligoniui į ranką. 

Išėmiau iš balto chalato kišenės blonknotėlį. Išplė
šiau iš jo lapelį ir parašiau: 

„Pone kapitone, kartais ir saulė būna t i r š tu rūku 
apdengta. Tačiau ir pro jį prasiskverbia, nors menka , 
jos liepsnelė. Taip yra ir mūsų gyvenime. Kas šiandien 
yra juoda, rytoj atrodo šviesesnės spalvos. Nenustoki t 
nuotaikos i r vilties". Ir palikusi an t jo nakt inės spin
telės laiškelį, išėjau. 

Po operacijos ligonis buvo dar didesnėj desperacijoj. 
Dr. Smith turėjo šauktis ne t ik psichologės dr. Johnsor., 
bet ir psichiatrės dr. Petrou pagalbos. Abidvi konsta
tavo apverktiną kapitono psichinį stovį ir tendenciją 
savižudybei. Išrašius vaistus, dr. Petrou p a t a r ė lė 
minutei neišleisti ligonio iš akių. 

(Bus daugia i ) 

I 
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PAGALBA LIETUVAI 

Devintos Tautinių šokių šventės šokėjai — visa Pauliukonių šeima iš Strat-
.Sambūrio'" veteranais, vaikai — su ford., N.H. Tėvai šoko su Bostono 

jaunaisiais. 

BOSTONO ŽINIOS 
BALFO VAJUI 
PASIBAIGUS 

Per Balfo aukų vajų, vykusi 
nuo sausio iki balandžio mėn. 
pabaigos, surinkta 1,910 dol.; 
pridėjus pernai metų likutį — 
2,547 dol. Gegužės 13 d. Bostono 
skyriaus valdybos posėdyje, pir
mininkaujant Feliksui Kon-
tautui, nutarta 2,060 dol. pa
siųsti Balfo centro valdybai 
Chicagoje (iš jų 60 dol. nario mo
kesčių), o likusius 547 dol. pa 
likti „Taupos" sąskaitoje. 

AMERIKOS KUNIGŲ 
DELEGACIJA LIETUVOJE 

So. Bostono Sv. Petro baž
nyčios klebonas, kun. Albertas 
Kontautas, Amerikos Lietuviu 
Romos Katalikų Kunigų Vieny
bės valdybos pirmininkas, 
vadovavo JAV kunigų delegaci
jai, liepos 7-24 dienomis viešė
jusiai Lietuvoje. Viešnagės me
tu dalyvauta rekolekcijose Kau
no kunigų seminarijoje, aplan
kytos visos vyskupijos ir žy
miausios šventovės. JAV kuni
gai su Lietuvos vyskupais kon-
celebravo Mišias, įteikė Hart
fordo arkivyskupo D. Cronin 
sveikinimo laiškus kardinolui 
V. Sladkevičiui ir arkivyskupui 
A. Bačkiui. 

„SUDAUTO" KONCERTAI 
LIETUVOJE 

Bostono lietuvių etnografini:-: 
ansamblis „Sodauto" sugrįžo iš 
koncertinės kelionės po Lietuvą. 
Trumpiau negu dvi savaites, lie
pos 4-16 dienomis, buvo nuolat 
keliaujama ir koncertuojama. 
22 ansambliečiai ir jų vadovė 
Gitą Kupčinskiene 9 kartus at
liko etnografinį spektaklį-kon 
certą ,,Ten, kur anglių kalnai 
stėri", pagal XIX a. pabaigos — 
XX a. pradžios Pennsylvanijos 
angliakasių tautosaką, buities 
aplinką bei papročius. Koncer 
tinė kelionė prasidėjo liepos 4 d. 
pasirodymu žinomame Rumšiš
kių Etnografiniame muziejuje. 
Toliau kasdien, tik su pertrau
komis pervažiavimams, vyko 
koncertai Marijampolėje. Drus
kininkuose, Alytuje. Kaune. 
Nidoje, Klaipėdoje, Vilniuje. 
Užbaigiamasis koncertas įvyko 
liepos 16 d. Šiauliuose, kur. kaip 
ir Vilniuje, vyko A.P.P.L.E. mo 
kytojų kursai. 

Gitą Kupčinskienė dalyvavo 
A.P.P.L.E. kursuose pernai, o 
šįmet skaitė pranešimą semi
nare. Kartu su ansambliete 
Kotryna Rhoda pasirodė talentų 
vakare. Zita Krukonienė, taip 
pat sodautietė, buvo A.P.P.L.E. 
kursų koordinatorė. Tarp kon
certų vyko vakarones, susiti
kimai su įvairiais Lietuvos an
sambliais, tarp šokių ir dainų 
mezgėsi naujos pažintys ir drau
gystės ryšiai. Savo trumpu lais
valaikiu sodautiečiai aplankė 
Kauno našlaičių namus, vaikų 
tuberkuliozinę sanatoriją Ku
lautuvoje, batų įmonę „Litua-
nica". Šios kelionės pagrindinis 
rengėjas ,,Caritas", siekiąs 
atgaivinti kultūrinius ryšius su 
išeivija. 

Vėliau į susitikimų, koncer
tinių salių organizavimą. įsijun
gė Kauno VDU, Vilniaus uni
versitetas, daugelis vietinių or
ganizacijų iš įvairių miestų. Vi
sur ..Sodautą" lydėjo sėkmė, 
žiūrovų gausumas, jų šilta reak
cija, betarpiškas susidomėjimas 
išeivių lietuvių kultūrine praei
timi. 

Nemažai dėmesio skyrė spau
da ir televizija. ..Lietuvos 
aidas". ,,Gimtasis kraštas", 
..Šiaurės Atėnai" išspausdino 
straipsnius apie ..Sodautą", 
ansambliečių pasisakymus. Lie
tuvos TV rodė koncertų ištrau
kas ..Panoramos" žinių progra
mose, nufilmavo visa koncertą: 
filmą pažadėjo atsiųsti. ..Sodau-
to" pelnytai atliko išeivijos ir 
tautos kamieno suart ėjimo misi
ją, įausdamas į margaspalvę 
kultūrinio palikimo įuostą ryš
kų ornamentą. 

L. Ž. 

Lietuvoje leidžiamam žurnale 
„Švyturys" š.m. nr. 7-8 rašoma, 
kad Vilniaus universiteto 
netraurologinės klinikos he
modializės skyriuje atsirado 
gražiai po stiklu įrėmintas užra
šas: ,,Šiuos dializės aparatus 
nupirko Vilniaus universiteto 
netraurologinės klinikos me
cenatas, JAV pilietis iš 
Baltimorės George Ward". 

Toliau straipsnyje skelbiama 
G. Wardo biografija, kurią, 
nuvykęs į Vilnių, jis papasako
jo žurnalo bendradarbei V. Pet
rauskaitei. Jis gimė Colorado 
valstijoje aviacijos pareigūno 
šeimoje. Wardui būnant dvejų 
metų amžiaus, tėvai persikėlė į 
Baltimorę, kur jaunasis Jurgis 
lankė katalikišką mokyklą. Bū
damas 13 m., neteko motinos. 
Tėvas, likęs su 4 našlaičiais, po 
kurio laiko vedė kitą. Būdamas 
šeštoje gimnazijos klasėje, susi
tiko savo būsimąją žmoną 
Bernadetą Dragūnaitę, su kuria 
draugavo 10 metų. Ši ir pasako
davo Jurgiui apie savo tėvų 
žemę Lietuvą, jog tai „ne Rusi
ja, o visiškai kita valstybė, kad 
ji buvo nepriklausoma, o dabar 
pavergta..." Tada jis pirmą 
kartą sužinojo, kad pasaulyje 
yra toks žemės lopinėlis, Lietu
va vadinamas. 

1975 m. G. Ward baigė filo
sofijos mokslus Georgetowno 
universitete ir gavo filosofijos 
bakalauro laipsnį. Tačiau darbą 
toje srityje sunku buvo rasti. 
Tada iš savo tėvo nupirko jo 
turimą biznį — graviravimo 
įmonę. Apie tai G. Wardas 
„Švyturio" korespondentei taip 
pasakojo: „Per penkerius metus 
aš viską išmokėjau. Mano bizny
je dirba 53 žmonės. Turiu par
duotuvę Washingtone, labai 
geroje vietoje — tik vienas kvar
talas nuo Baltųjų rūmų, ir kitą 
parduotuvę Marylande. O 
Baltimorėje yra gamykla. Čia 
mes gaminame įvairias biznio 
korteles, firminius vokus, kvie
timus, atvirutes, o parduotuvėse 
tai pardavinėjame. Ir užsaky
mus atliekame. Kai Amerikos 
prezidentas, pavyzdžiui, rengia 
balių ir nori sukviesti svečius, 
kvietimus jam gaminame mes. 
Ne tik baliams ir visokioms pro
goms... Esu dažnai kviečiamas 
į Baltuosius rūmus, bendrauju 
su įdomiais žmonėmis... Turiu 
daug užsakymų ir iš užsienio 
atstovybių". 

Bushas Lietuvą pripažintų. Ga-
minom lozungus, samdėm auto
busus, kad kuo daugiau žmonių 
važiuotų (gerai prisimenu tas 
nuolatines demonstracijas Wa-
shingtone, kuriose dalyvaudavo 
ir nemažas būrys Baltimorės 
lietuvių bei jų draugų — V.R.)... 
Ir man pačiam demonstracija 
prie KapitoHaus padarė labai 
didelį įspūdį. Susipažinau su 
žmonėmis, kurie yra išgyvenę 
Sibirą. Daug ką supratau. 
Supratau, kokia nelaimė buvo 
ištikusi Lietuvą, kokia teisinga 
buvo jos kova dėl nepriklau
somybės ir kaip reikalinga yra 
didžiųjų užsienio valstybių 
parama..." 

Tai ne labdara , 
be t atsakomybė 

Taip ypač veikliųjų jaunosios 
kartos gydytojų Šeštokų ir dar 
vieno kito dėka G. Wardas tapo 
artimu lietuvių ir Lietuvos 
draugu bei rėmėju, nes, pasak 
„Švyturio" korespondentės, per 
New Yorke esančią Lietuvių 
Religinę šalpą „jūs parėmėte 
daugiau nei penkiais tūkstan
čiais dolerių ir dar remiate, 
padėjote nupirkti ir išsiųsti į 
Lietuvą dirbtinio inksto apara
tų siuntą. Nupirkote ir pado
vanojote Vilniaus universiteto 
netraurologinei klinikai ir 
Lietuvos inkstų fondui labai 
vertingą biblioteką — pačius 
naujausius šios 
mokslinius veikalus". 

Į tai G. Wardas atsakė: „Tai 
— ne labdara. Tai mano 
asmeninė atsakomybė už nelai
mingų žmonių likimus..." Iš 

straipsnio sužinome, kad ir 
Wardo motina mirė inkstų ligos 
kankinama. 

Pastarąjį, jau trečią kartą bū
damas Lietuvoje, Wardas 
aplankė Vilniaus ir Šiaulių 
ligonines, kuriose naudojami jo 
padovanoti dializės aparatai, 
buvo ir Panevėžy. Korespon
dentės paklaustas, ką galėtų 
pasakyti apie Lietuvos 
mediciną, apie inkstų perso
dinimo operacijas, Wardas 
pareiškė: „Jūsų gyč -tojai — 
pilni geriausių norų, tačiau ligo
ninėse dar labai daug ko trūks
ta iki pasaulinių standartų. 
Nors ir sunkiausia geležinė 
uždanga jus skyrė nuo pasaulio, 
gydytojai, kuriuos man teko 
pažinti, rado būdų pamatyti, 
kas dedasi už geležinės 
uždangos, kas dedasi pasaulyje. 
Net ir baisiausias totalitarizmas 
nepajėgė jų uždaryti į urvus... 
Aš jaučiu lietuvių dvasios 
gyvybę. Jei ji neužgeso tais bai
siais praėjusiais dešimtmečiais, 
tai tikrai niekada neužges", pa
brėžė G. Wardas. 

O korespondentė pridėjo: 
„Apžiūrinėdamas kiekvieną už 
jo tūkstančius nupirktą dializės 
aparatą, jis kruopščiai užsi-
rašinėjo technikų pastabas, darė 
reikalingų atsarginių dalių 
sąrašus, fotografavo diali-
zuojamus ligonius, tars i 
įsipareigodamas nuo šiol visą 

srities l a ikž* J u o s globoti, kiek galė
damas pagelbėti..." 

Toks yra Baltimorės lietuvių 
surastas naujasis jų, o ypač Lie
tuvos, draugas ir geradaris. 

VI . R. 

- SUGRĮŽIMAS 
ALGIS ŽUKAUSKAS 

MODERNIOJO MENO 
MUZIEJUS 

Chicagos planavimo komisija 
patvirtino planą — statyti nau
jas patalpas Moderniojo meno 
muziejui Chicago Street Ar-
mory vietoje. Pastatymas kai
nuos daugiau kaip 50 mil. dol. 
Užims 125.000 kvadratines pė 
das. turės 350 vietų teatrą, bib
lioteką, skulptūrų sodą. Dar 
reikia Chicagos zonų komisijos 
ir miesto tarybos pritarimo. 
Numatoma statybą užbaigti 
1995 m 

Lietuvių vėl surastas 
Su žmona Bernadeta Dragū

naite Wardas išsiskyrė 1989 m., 
tačiau Amerikoje liko nemažai 
jo draugų lietuvių. Atėjo kartą 
veiklūs jaunosios kartos lietu
viai gydytojai Onilė ir Kęstutis 
Šeštokai ir paklausė, ar ne
galėtų jis padėti Lietuvai. War-
das tai padaryti mielai sutiko. 
Štai jo pasakojimas: „Mes išgra
viravome vytį ir išspausdinom 
jį — kaip paveikslėlį ir atviruką. 
Visą tiražą padovanojau Balti
morės lietuvių laikraščiui 
.Vilties balsas' ... Onilė ir Kęs
tutis Šeštokai įsteigė .Laisvos 
Lietuvos' komitetą. Reikėjo 
lėšų. Tada mes pagaminome 
didelius lapus su reljefiniu 
Kauno .Laisvės' statulos 
atspaudu. Pardavinėjome po 
100 dolerių. Daugiausia gautų 
lėšų ir atidavėm šiam komi
tetui, įsijungęs į lietuvišką 
veiklą, padėjau ir demonstraciją 
prie KapitoHaus surengti. Kad 

Nors skaitome, klausome ir 
skaidrėse matome grįžusiųjų iš 
Lietuvos įspūdžius, bet pasigen
dame stipriausių: pirmojo ir su
sumuojančio. 

Pirmasis, kuris yra emocinis, 
pasuka gyvenimo laikrodį atgal. 
Paskutinis įspūdis yra visų iš
gyvenimų suma ir grįžimas rea
lybėm Jis leidžia objektyvesnį 
padėties vertinimą: ko pagaliau 
labiausiai reikia mūsų kraštui, 
kad būtų sumažintos žmogiškos 
kančios. 

Pirmoji kelionė į Lietuvą yra 
lyg gyvenimo pasiuntinybės 
dalis. 1944 metais palikome tė
vynę, o dabar grįžome į laisvą 
savo kraštą, kuriame yra mūsų 
šaknys, protėviai, kultūra, isto
rija, prisiminimai, giminės ir 
nematyti, beveik 50 metų trukę, 
pasikeitimai. 

Pats pirmas pojūtis, lėktuvui 
perskridus Lietuvos sienas, yra 
tas, kad apačioje matomi ramūs 
tėvynės ūkiai, laukai ir miškai 
būtų tinkamiausia vieta avari
jos atveju. Kitas sentimentas 
yra kiekvieno lietuviško sim
bolio ir ženklo poveikis: ar tai 
būtų „Lithuanian Airlines" 
užrašas ant lėktuvo, ar trispal
vė, uždažyta ant sustatytų lėk
tuvų Vilniaus aerouoste, ar 
Vyčio ženkleliai ant kariškių ir 
policininkų kepurių. Tie ženklai 
viską daro sava — žmogų, prie
mones ir pastatus. Vidinis bal
sas kartoja: „Čia mano žmonės, 
mano tėvynė. Čia viskas yra 
mano, galiu apglėbti ir pabu
čiuoti". Šios euforijos stiprumas 

CLASSIFIED GUIDE 
HE AL ĖSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• IILS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

'-• Pensininkams Nuolaida. 

ril 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
8529 8. Ketfzie Av*., 

IL 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX — INSURAMC* 

• Namų pirkimas ir pardavimas t 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtel agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams į 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S i 
M O V I NG 

g i . 376-1882 ar 376.5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Išnuomojama* 3 kamb. modemus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyi. Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
virykla, šaldytuvas, skalbykla su maši
nomis. Suaugusiems. l—' 

Tel. 708-381-5594 

HELP WANTED 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ; 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai. 9arantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

* ' a 
NERINGA RESTAURANT, 2632 
VV. 71 St. — GRAND OPENING! 
Ali full dinners $5.00 from 2 p.m. 
until 5 p.m. every day, plūs small 
soft drink. 

IEŠKOME MOTERS 
prižiūrėti vyresnio amžiaus moterį 
ir gyventi kartu savaitės bėgyje. 
Skambinti 

708-442-5917 

" T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Dockys 

Tai. SSS-M24. Nuo 8 ryto Iki • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

yra emocijos ir sąmonės viršū
nė. 

Kiek įmanoma susumuoti ir 
apibendrinti Lietuvos padėtį, 
gal tiksliausia būtų supratimas, 
kad mūsų tautos kančia yra 
pasaulio netvarkos apraiška. 
Kai 50 metų trukę tvarkos ir 
teisingumo iškreipimai bus 
atitaisyti, tuo pačiu taisysis 
mūsų tautos gerovė. Užtai 
nepaprastai svarbu ir reika
linga, kad į spalio 25-tos 
rinkimus patektų išmintingi ir 
„švarūs" kandidatai Seimo sąs
tatą ir vyriausybe papildyti. 
Taip pat svarbu susivokti, kad 
atitaisymas okupacijos iškreipi
mų yra mūsų pačių žinioje, mū
sų rankose. Nors tas procesas 
vyksta kartais per lėtai, jis pa
spartės, kai Lietuva turės tvirtą 
konstituciją ir parlamentą. 

Politinė maišatis yra pereina
mojo laikotarpio verpetas, kuris 
susilpnės ir drumzlės nusistos, 
kai politinių grupuočių balan
sas sugrįš vidurkelin. 

Šią vasarą besiklausant Lie
tuvoje gyvenančių žmonių, 
aiškėjo jų pagrindinis motyvas: 
viltis ir noras atgauti politinę 
pusiausvyrą. Jiems taip pat 
koktus žodis „partija". Per 
pusšimtį metų „partija" tapo 
priespaudos ir išnaudojimo kūjo 
simboliu, kurio dūžiai tebeaidi 
Lietuvos padangėje ir pasąmo
nėje. Gal neverta to žodžio 
brukti savo nukentėjusiems bro
liams ir sesėms. Vietoje žodžio 
„partija" galima sakyti „orga
nizacija". 

Lietuvos Dukterų draugijai mirusiems 
prisiminti aukotojų sąrašas 

a.a. A. Tauriene 
Dr. Albina Prunskienė 

a.a. M. Ulozienė 
E. B. Novickiai 
V.V. Šilai 
B. Kožicienė 
0 . Juzaitienė 
R. Smolinskienė 

a.a. K. Vilūnas 
St. E. Barai 
1. P. Vėbrai 
P. V. Žolynai 
A. Z. Molėjai 
Z. H. Pavilčiai 
p. Enzelis 

a.a. Antanina Hornienė 
D. Noreika 
J. Užupis 
L. N. Maskaliūnai 
Ada Sutkuvienė 
Z. G. Mickevičius 
S. Plienienė 
S. P. jokubauskai 
H. Žitkus 
Dr. V.V. Urba 
S. Briedis 
J. J. Lukas 
S. J. Baras . 
Dr. M. Ambrozaitis 
J. Mildažis 
M. Rulis 
S. Trinkienė 

Širdingai dėkojame! 
Lietuvos Dukterų draugija 

RUSSIAN ARMY LEAVE 5BS* 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAlbAS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

SS2S South 79th Avenu* 
Htakocy MM, Mlnote 80457 
Telefone* (70t) 430-7272 

223 Ketveri* gatve 
m m , M — 
Telefone* 3SO-11S k 770-392 

£51 
LITHUANIAN WORLD CENTER 

511 E. 127th Street, Letnont, IL 60439 (706) 257-8787 
FAX No. (708) 257-6887 

Pasaulio Lietuvių centrui, aukojo: po 100 dol. — L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, R. ir D. Slėniai, dr. J. ir L. Ringai, A. ir V. Lauraičiai, 
A. ir J. Bakaičiai, S. ir P. Jokubauskai, V. ir dr. A. Domanskiai, V. 
ir I. Užgiriai — a.a. I. ir M. Užgiriui atminimui, E. ir E. čizinauskai, 
dr. L. ir R. Sidriai. J. Vizgirda, J. ir I. Valaičiai, č. ir D. šadeikiai, 
D. Vizgirda, V. ir R. Kazlauskai, A. ir W. Brazdžiūnai, E. Baršketis. 
B. ir R. Latožai, R. ir N. SimokaiČiai, A. Dundzrla. J. Ambrizas, A. 
ir S. Jeiioniai. R. Blinstrubas, A. ir D. Milūnai. dr. A. ir J. Damušiai, 
L. ir E. Valančiai. R. ir B. Butkūnas, S. Galinis, M. čemiūte, W. 
Klosis. S. Vaišvila. A. ir D. Liaugaudai, L. ir D. Stoniai, R. ir R. 
Oslapai. Lietuvių Skautų Brolija, dr. T. ir D. Ouinn, D. ir D. Siliūnai, 
dr. B. ir J. Dubinskai. A. Čepėnas, Z. ir M. Dailidė, J. ir L. Kašubai, 
dr. F. ir V. Kaunai, M. ir P. Skruodžiai, O. Bendikas, G. ir G. Penčyta 

Pasaulio lietuvių centro taryba ir valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už aukas, kurios bus skirtos centro išlaikymui. Kviečiame visus 
aukomis arba darbu prisidėti prie šio svarbaus lietuvybės židinio 
išsaugojimo. 



TAUTINĖS SĄJUNGOS 
PARAMA LIETUVOS 

TAUTININKAMS 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Nepriklausomybę a t k ū r u s , 
Lietuvoje atsikūrė seniau vei
kusios įvairios partijos, o ta ip 
pat gimė daug įvairių naujų 
partijėlių, sąjūdžių. Ir , kaip 
tenka spaudoje skai tyt i , visos 
bando įsipilietinti, išvystyti sa
vitą politinę veiklą, siekia val
džios, nori per r ink tus partijų 
atstovus dalyvauti Lietuvos 
Parlamente, tvarkant politinį, 
ekonominį, kultūrinį gyvenimą. 
Tik, kaip skelbia žinios, dabar 
Lietuvoje tų partijėlių gana 
daug, jos menkos narių skaičiu
mi, neturinčios gerų programų 
ir mažai teturi įtakos. 

Tai gal tik laiko klausimas, ir 
daugelis jų nustos egzistavusios. 
Išliks anksčiau, dar nepriklau
somoje Lietuvoje, veikusios par
tijos, turinčios savas, aiškias 
valstybės kūrimo ir tvarkymo 
programas. 

Viena tokių partijų jau atsikū
rė. Tai Lietuvos Taut in inkų 
Sąjunga, jau tur int i Lietuvoje 
apie keturiasdešimt skyrių ir 
maždaug tūks t an t į ak tyv ių 
narių. 

Gegužės mėn. 16-17 d. St. Pe-
tersburge, Floridoje, vykusiame 
ALT S-gos dvidešimt antrajame 
seime dalyvavo svečias Lietu
vos Tautininkų Sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona. J i s 
seime kalbėjo ir apie Lietuvos 
Tautininkų sąjungos problemas, 
bandė išdėstyti Sąjungos tiks
lus, veiklos gaires, artimiausioje 
ateityje siektinus siekius. Lie
tuvos Tautininkų Sąjunga, tu
r int i skyrių tinklą ir nemažą 
skaičių (nors valstybės mastu 
dar negausų) aktyvių narių, jau 
ima konkrečiais darbais reikštis 
ir politinėje veikloje. 

Seimas palankiai žiūrėjo į 
svečio pasisakymus ir pageida
vimus, o naujai i š r inktas ALT 
S-gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučel iūnas , i š sakydamas 
savo credo, tarp kita ko pažadėjo 
talką ir paramą, glaudžiai bend
radarbiaujant su Lietuvos Tau
t ininkų Sąjunga. 

P i r m i n i n k a s dr . L e o n a s 
Kriaučeliūnas, dalyvaudamas 
gegužės pabaigoje VLIKo veik
los užbaigiamajame seime Vil
niuje, turėjo progos susi t ikt i su 
Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
pirm. Rimantu Smetona ir ki
tais veikėjais. Jie pareiškė, kad, 
artėjant r inkimams į seimą, 
nori aktyviai dalyvauti , išsta-
tydami savus kandidatus . Rin-

: 

kimai kainuoja pinigo. Reikia 
paruošti lankstinukus, kur būtų 
išsakyta LTS-gos programa, rei
kės kel iaut i per skyrius, kal
bėti, a iškint i savo programą, 
reikės naudo t i s TV, radijo, 
spauda. Taigi numanus konkre
tus paramos prašymas — reikia 
lėšų. 

Lietuvos Taut ininkų sąjungos 
dalyvavimas seimo rinkimuose 
— labai svarbus . J ie remia Par
lamento pozityvius, labai Lie
tuvai šiuo metu reikalingus, dar
bus, remia V. Landsbergį ir tuos 
parlamento žmones, kurie nepa
taikauja kairiesiems, o rūpinasi 
tautos a te i t imi . 

ALT S-gos naujoji valdyba jau 
pirmame savo posėdyje nutarė 
konkrečiai paremti Lietuvos 
Tautinnkų Sąjungos veiklą ir iš 
savo iždo t iems t ikslams pasky
rė 3000 dolerių, o prie šios 
paramos dar 1000 dol. paskyrė 
ir Lietuvių Taut inio Kultūros 
Fondo valdyba. Pinigus jau nu
vežė į Lietuvą ALT S-gos vei
kėjas Vaclovas Mažeika. 

Šia proga paminėt ina, kad 
ALT S-gos naujoji valdyba jau 
pradėjo darbą, pasiskirstė parei
gomis, n u t a r ė rugsėjo mėn. su
ruošti labai iškilmingą Tautos 
šventės minėjimą, besidžiau
giant Lietuvos nepriklausomy
bės a tkūr imu. Valdyba planuo
ja Amerikoje įsteigti ALT S-gos 
centrinį skyrių, kuris apjungtų 
bet kur gyvenančius tau t inės 
minties žmones. Taip pat prie 
valdybos bus atstovas jaunimo 
reikalams, kur io t ikslas bus 
surasti ir į ALT S-gos veiklą 
įjungti neol i tuanus ar šiaip pri
jaučiančius. 

Rugpjūčio pradžioje valdyba 
dalyvauja „Vil t ies" draugijos 
bendrame posėdyje, kur, be abe
jo, bus a p t a r t i ir „Dirvos" 
leidimo re ikala i . Valdyba yra 
su s i rūp inus i vėl a t g a i v i n t i 
„Naujosios Vil t ies" žurnalo lei
dimą. Pasku t in ius keletą metų 
žurnalą gerai redagavo, laiku 
išleisdavo redaktor ius Vytau
tas Abraitis, bet, susidėjus svar
biom ap l inkybėm, j i s buvo 
atsisakęs tol iau NV redaguoti. 
Turima vilčių, kad V. Abrait is 
dar galįs sugrįžti į redaktoriaus 
postą. Tuo rūpinasi , žinoma, ir 
valdyba. 

Naujoji ALT S-gos valdyba 
plačiai užsimojo ateities dar
bams, tad ir l inkėtina, kad 
ištesėtų. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ 

76 KP. VEIKLA 

Vasaros metu ypač Floridoje 
visuomeninis veikimas aprims
ta, bet ne Moterų sąjungos 76 
kp. tarpe. Perei ta is meta i s 
kuopa laimėjo pirmą premiją or
ganizacijos Naujų nar ių pri
rašymo vajuje. 

N e t u r i n t savos parapi jos , 
neturime ir parapijos pastatų 
patogumo sus i r ink imams ir 
renginiams, reikia prisi taikyti 
prie aplinkybių, bet kl iūtys 
nesustabdo gerų norų. Į veikėjų 
gretas įstojo dvi naujos narės — 
Aldona B a u k a s ir T e r e s ė 
Jakubka. Kuopa taipgi susi
laukė gerųjų nuoširdžių me
cenačių — Eugenija Bogutienė 
ir Genytė Dirsė paaukojo po 
40 dol., m in in t žymesn ius 
įvykius savo šeimose. 

Vietinė Moterų sąjungos kuo
pa nėra didelė, bet jos narės 
energingos ir visur veikia, be 
mažos išimties jos priklauso 

įvairioms organizacijoms ir klu
bams, net ir valdybose, būtent 
Lietuvos duk te rų ir Lietuvos 
Vyčių kuopose. 

Katal ikėms Moterims organi
zuojantis, buvo sulaukta daug 
gerų norų ir patar imų a.a. kun. 
Tado Degučio, pirmojo Šv. 
Kazimiero misijos administra
toriaus, ir buvo sulaukta net ir 
graži finansinė parama, todėl jį 
p r i s i m e n a n t k a s m e t b u s 
at laikytos šv. Mišios pirmą 
penktadienio rytą 9 vai. Pran
ciškonų koplyčioje St. Peters
burg Beach. Tikimės, kad ir 
parapiečiai k a r t u pr i s imins 
kun. Degutį maldoje. 

Katalikių Moterų sąjungos 76 
kp. sus i r inkimas įvyks ketvir
tadienį, rugpjūčio 27 d., 1 vai. po 
pietų Florida Power patalpose 
St. Pe te rsburg Beach. Susi
r inkimas numatomas įdomus, 
nes bus daug pranešimų iš įvai
rių įvykių, nors tai bus vasa
ros ir atostogų metas. Po susi
rinkimo vyks pasivaišinimas ir 
p a b e n d r a v i m a s . M a l o n i a i 
kviečiame ir lauksime draugių 
ir viešnių a ts i lankant . 

D. Km. 

Vilniuje sutinka lietuvės moterys savo vyriausybę ir Vliko narius. 
Nuotr. L. Tamošaičio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

PASKUTINIS SUDIEV 
BRONIUI MUDĖNUI 

Bror.ius Mudėnas, 72 metų 
amžiaus, Amžinybėn buvo pa
šauktas š.m. birželio 29 d. Kurį 
laiką sirgęs ir namuose rūpes
tingai slaugomas žmonos Sta
sės, mirė Worcester Šv. Vin
cento ligoninėje. 

Velionis, iš Neuminsterio, Vo
kietijoje, l ietuvių karo pa
bėgėlių stovyklos, Amerikon at
vyko 1950 metais ir apsigyveno 
Worcesteryje. Buvo vedęs sto
vykloje sutiktą Stasę Samsevi-
čiūtę, su kur ia gražiai iki 
m i r t i e s išgyveno. 

A.a. Bronius dirbo Worcester 
Gear Works, Inc., dirbtuvėje, iki 
1986 metais pasitraukė pensi
jon. Skaitė lietuvišką spaudą, ją 
rėmė. Piniginėmis aukomis rė
mė Lietuvos laisvinimo pastan
gas ir džiaugėsi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu. Skau
džiai pergyveno dabartinius 
sunkumus ir nesusipratimus 
Tėvynėje. 

Priklausė Aušros Vartų lietu
vių parapijai. Iš šios parapijos 
bažnyčios po gedulingų šv. Mi
šių, kurias aukojo kun. A. Vo-
lungis, a.a. Broniaus Mudėno 
kūnas buvo nulydėtas į Notre 
Dame kapines. 

Nuliūdime liko žmona Stasė 
Mudėnienė, t rys broliai, dvi 
seserys su šeimomis ir kiti gi
minės Lietuvoje. Liūdi jo ir 
draugai, ypač priverstinos išei
vijos gyvenimo bendrakeleiviai. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Bro
niau, nors toli nuo gimtinės, bet 
svetingoje Amerikos žemelėje. 

J . M . 

A.A. J O N A S RAMONAS 

Jonas Ramonas, 60 metų 
amžiaus, skaudžios ligos iš
kankintas, š.m. liepos 11d. mirė 
Worcester Šv. Vincento ligoni
nėje. 

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je, kurioje praleido gražiąsias 
vaikystės dienas. Karo audros 

Laiškas 
Didžiai g e r b i a m a s 
redaktoriau, 
1991 m. liepos mėnesio 17 

dienos „Draugo" paskutiniame 
puslapyje tilpo trumpa žinutė 
apie mano talkininkavimą Už
sienio reikalų ministerijoje 
padėjėju. Deja, paskutiniame 
sakinyje įsivėlė netikslumas. 
Parašyta, jog aš pakviestas 
nuolatiniu ministerijos pata
rėju. Norėčiau patikslinti, kad 
apie pakvietimą nuolatiniu Už
sienio re ika lų minister i jos 
patarėju konkrečių pasitarimų 
nebūta. 

Tikiuosi, kad Jūs rasite gali
mybę šį virš esantį paaiškinimą 
patalpinti artimiausiame „Drau 
go" numeryje. 

Su pagarba 
P. Algis Raulinaitis 

išblokšta Ramonių šeima 1944 
m. atsidūrė Vokietijoje. 1949 m. 
atvyko į JAV, Massachusetts 
valstiją. Vėl iau aps igyveno 
Worcesterio mieste i r dirbo 
Standard Foundry Division of 
Cromalloy American Corp. dirb
tuvėje. 

Sukūręs šeimą, išaugino du sū
nus. Po keliolikos metų gražaus 
gyvenimo mirė Jono brolis , o 
vėliau ir žmona, kurios nete
kimą skaudžiai pergyveno. Jau
tėsi vienišas ir gilaus skausmo 
prislėgtas. 

Pernai , metų pradžioje, Jono 
liūdesį prasklaidė p a n a š a u s 
likimo lietuvė našlė Vanda 
Kolodziejczak. 1991 m. spalio 
mėn. Jonas ir Vanda susi tuokė. 
Jų santuoką Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje palaimino kle
bonas kun. V. Parulis, MIC. Ne
ilgai tęsėsi Jono ir Vandos 
laimė. Sių metų pradžioje Joną 
ištiko skaudi liga. Ne i pasi
šventusi žmonos Vandos globa, 
nei moderniausios medicinos 
priemonės nebegalėjo išgelbėti 
Jono gyvybės. Jono ir Vandos 
laimė sutrupėjo, Mirties angelui 
išvedus jį į amžinojo Tėvo 
namus. 

A.a. Jonas Ramonas priklausė 
Šv. Kristoforo parapijai, jos vyrų 
klubui bei lietuvių k a r i ų vete
ranų klubui. Buvo n a r y s Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos, 

A.tA. 
VYTAUTUI PAULIONIUI 

mirus, tėvą 
užjaučiame. 

A U G U S T I N Ą ir visą še imą gil iai 

Lilė ir Ignas Juzėnai 
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PADĖKA 
Mirus Brangiai Žmonai. 

A.tA. 
MARIJAI SMETONAITEI 

VALUŠIENEI 
Negalėdamas pats asmeniškai jums padėkoti, Aloysas 

Valusis dėkoja visiems kurie bet kaip nors prisidėjo prie Maru
tės išlydėjimo į Amžiną Gyvenimą — malda, gėlėmis, 
užsakytom Mišiom ar išreikšta užuojauta. 

Širdingas ačiū! 

kurios a ts tovai — V. Abroma
vičius, E. Levanavičius, J . Mas
kel iūnas, H. Ulr ichas palydėjo 
Jono kars tą . Buvo narys ir 
Coast Guard Auxiliary ir Clin-
ton P o s t 5 2 3 V e t e r a n s of 
Foreign Wars. Daugiausiai dar
bo ir širdies įdėjo į Lietuvių 
Piliečių klubą, kur iam priklau
sė daug metų ir buvo valdybos 
narys. 

Liepos 14 d. vakare Jono Kaz
lausko laidotuvių namuose vy
ko Dr. Vinco Kurdirkos šaulių 
kuopos atsisveikinimas su bend
ros idėjos broliu. Atsisveikinimo 
žodį t a r ė LŠSI Trakų r inktinės 
pirm. A. Zenkus. Sugiedota 
„Marija, Mari ja". 

Liepos 15 d., po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Kristoforo bažnyčioje, 
kurias aukojo klebonas kun . M. 
Donahue, velionis buvo palai
dotas Notre Dame kapinėse ša
lia pirmosios žmonos. Po laido
tuvių Ramonių šeima visus 
dalyvius pakvietė pie tums į 
Lietuvių klubą. 

Velionio giliai liūdi žmona 
Vanda, Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos narė . Skaudžiai sūnaus 
Jono mirt į pergyveno jo moti
na, sūnūs Mykolas J. Ramonas 
ir Jonas A. Ramonas, brolis 
Kęstutis, penkios seserys ir visų 
jų šeimos bei kiti giminės ir arti
mieji. 

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
mielas Jonai . 

J .M. 

A.tA. 
Inž. VYTAUTUI PAULIONIUI 

s ta ig ia i m i r u s , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e d u k r ą 
ELAIME, sūnų M I C H A E L , t ėvus A U G U S T I N Ą i r 
VERONIKĄ, seser į R IMGAILE R Ė K L A I T I E N E , 
brolius MYKOLĄ ir ANTANĄ, dėdę VYTAUTĄ, 
tetą ZUZANĄ D Z I K I E N Ę su šeimomis i r jų gimines. 
Apgailime maldoje 

Donata ir Alfonsas Samušiai 

A.tA. 
Inž. VYTAUTUI PAULIONIUI 

mirus, liūdinčiai mot inai VERUTEI P A U L I O N I E N E I 
ir jos šeimai r e i š k i a m e gilią užuojautą . 

Stasys ir Sofija Narkai 
Alfonsas ir Juzefą Jakūbėnai 
Kazimieras ir Janutė Yourshiai 
Zofija Rūkštelienė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

DOMINIKA JUŠKEVIČIENĖ 
ŠIMKEVIČIŪTĖ 

Sibiro tremtinė, mirė 1992 m. liepos mėn. 24 d. Klaipėdoje. 
Palaidota Žarėnų parapijos kapinėse, greta sūnaus 

Felikso. Jos vyras Feliksas žuvęs kelyje į tremtį. 
Nuoširdžiai dėkojame Žarėnų par. kunigams už aukotas 

šv. Mišias ir laidojimo apeigas, dėkojame giminėms ir parapie-
čiams pagerbusiems ir palydėjusiems Velionę į amžina poilsio 
vietą. 

Brolis Aleksandras ir Šeima. 
Los Angeles 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

) 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

H312V-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Road 
Palos Hills. Illinois MUh-

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių nama i Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

PONAI D M. PETKŲ' 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 19 d. x Denis Trimakas iš West-
lake, Ohio, nuoširdus „Draugo" 
rėmėjas, grąžino laimėjimų 
šakneles su 100 dol. auka savos 
spaudos stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Dr. D . Tijūnėl is y ra 
paskirtas į Illinois valstijos pro
fesinių inžinierių tarybą. Dr. D. 
Tijūnėlis yra tyrimų ir išvys
tymo viceprezidentas Viskase 
korporacijoje. Jis turi biznio ir 
chemijos inžinieriaus diplomus 
iš Purdue, Northwestern ir 
Nova universitetų. Yra regist
ruotas inžinierius Illinois vals
tijoje. Taip pat reiškiasi ir lietu
viškoje veikloje. 

x Ateitininkų namų ge
gužinė ruošiama sekmadienį, 
rugpjūčio 23 d., namų ąžuolyne, 
Lemonte. Pradžia 12:30 vai. p.p. 
Visi kviečiami ats i lankyti , 
maloniai praleisti sekmadienio 
popietę ir tuo pačiu paremti 
Ateitininkų namų išlaikymą. 
Ateitininkų namai yra svetingi 
lietuviškų organizacijų ir sam
būrių veiklai, kad jie ir toliau 
tokiais galėtų būti, reikalinga 
visų talka. 

x Lilė G r a ž u l i e n ė Atei
tininkų studijų dienose rugsėjo 
5 d. Dainavoje, MI, vadovaus 
simpoziumui „Dvasinio atgimi
mo prošvaistės Lietuvoje". 

x Balfo gegužinėje pereitą 
sekmadienį laimėję loterijoje 
dovanas šiais numer ia i s : 
858659, 858190, 858 546 ir 
858432, prašome kontaktuoti 
Balfo raštinę šiuo tel. (312) 
776-7582. 

x Vytautas Šeštokas, Los 
Angeles, Cal., „Draugo" ar
t imas bendradarbis , rašo: 
„...mūsų vienintelis dienraštis 
Draugas Chicagoje prašo 
pagalbos, čia yra mūsų pareiga 
jam padėti. Šiuo atveju mes 
negalime delsti, nes visi žinome, 
kokius finansinius sunkumus 
pergyvena „Draugas". Nuošir
dus ačiū už 100 dol. auką ir 
padrąsinantį laišką. Malonu 
paminėti, kad Vyt. Šeštokas 
įvairiomis progomis dažnai 
remia „Draugą" didesnėmis 
aukomis. 

x Jonas i r I rena Siručiai iš 
Hot Springs, Ark., „Draugo" 
garbės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą su 45 dol. auka ir 
tokiu prierašu: „... suprantame 
Jūsų sunkumus ir linkime iš
tvermės nepavargti ir tęsti tą 
sunkų lietuvybės išlaikymo 
darbą". Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x Raymondas ir Genė Rim
kai , Western Springs, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenume
ratą su 40 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

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 

» ^ — ^ — i — _ . 

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 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Valandos pagal susitarimą 

x Lidija Ringienė, Atei
tininkų studijų dienų dalyvių 
registratorė, praneša, kad susi
domėjimas šia stovykla didėja. 
Jau yra užsiregistravę daugiau 
negu 50 asmenų. Registruojasi 
ne vien vyresnieji, bet ir jaunos 
šeimos. Ypač didelis susi
domėjimas studentų tarpe. 
Studijų dienos Dainavoje vyks 
rugsėjo 4-7 dienomis. Visi atei
tininkai kviečiami dalyvauti ir 
nedelsiant registruotis. 

x Advokatas J o n a s Gibai
tis, spaudos rėmėjas, atvykęs į 
„Draugo" gegužinę, įsigijo bilie
tus į „Draugo" vajaus banketą, 
pareikšdamas, kad „Draugo" 
dienraštis yra labai reikalingas 
ir būtų didelis nuostolis išeivijai, 
jam nustojus egzistuoti. 

x Dr. Bronis J . Kazlas iš 
Wyoming, Pa., grąžino laimė
jimų šakneles su 35 dol. auka. 
J . Šiaučiūnas, Cicero, 111., 
atsiuntė 22 dol. čekį. Labai 
dėkojame. 

x Juozas Žvynys, St. Peters-
burg Beach, Fla., Juozas Peckai-
tis, Sunny Hills, Fla., Jonas 
Va i tkus , Hyattsville, Md., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 30 dol. 
Labai dėkojame. 

x Dr . A. Broel-Plateris, 
Bethesda, Md., J. Doveinis, 
Sterling Hts., Mich., grąžino lai
mėjimų šakneles su 30 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Vytautas Čepėnas, pa
keisdamas „Draugo" siuntinė
jimo adresą iš Downers Grove, 
111., į Darien. pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 40 dol. auka dienraščio 
s t ip r in imui . Vyt. Čepėną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Kostas Bružas iš Home-
wood, 111., dažnai remia „Drau
gą" didesniomis aukomis. Grą
žindamas laimėjimų šakneles, 
šį kartą paaukojo 60 dol. Labai 
dėkojame. 

x Juozas Žemaitis iš Cicero, 
111., dalyvavo „Draugo" 
gegužinėje, o už gautus laimė
jimų bilietus paaukojo 50 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x J o n a s Stankus iš Ever-
green Park, 111., grąžino laimė
jimų šakneles su 25 dol. auka. 
R. Šlenys iš Chicago, 111., at
siuntė 22 dol. čekį. Nuoširdus 
ačiū. 

x Arūnas Zailskas, Cicero, 
111., Kazys Beiga, Stasys Tiš
kevičius, K.J. Miliūnas, J. Griš-
kėnas, visi iš Chicago, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Vasis iš Parma, 
Ohio, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo ir prierašą, kad 
, ,Drauge" jam daugiausiai 
patinka skaityti dr. Adomavi
čiaus patarimai. 

x Rugjūčio 23 d., sekma 
dienį, tuoj po šv. Mišių, 12 vai. 
Pasaulio Lietuvių Centre sa
vo įspūdžius papasakos ką tik iš 
Lietuvos grįžęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE M A X REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-6959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
jaus — $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Narušis and Narušis, At-
torneys at Law, Cary, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
atsiuntė ir 36 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Sophie Gliozeris iš Chica
go, 111., „Draugo" garbės prenu-
meratorė, rėmėja, pratęsdama 
prenumeratą^paaukojo ir 50 dol. 
Labai dėkojame už palaikymą 
savos spaudos. 

x Stasys Miknius, New Lon-
don, Conn., parėmė „Draugą" 
40 dol. čekiu ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. St. Miknių įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą dienraščio tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Francis Baltrūnas, Mt. 
Angel, Oregon, J. Gelumbaus-
kas, Waterbury, Conn., A. 
Šimonis, West Chester, Pa., An-
thony Bertulis, Hot Springs, 
Ark., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. 
Dėkojame. 

x Stasys Dalius, Hamilton, 
Ont., Kanada, rašytojas, keliau
tojas, pratęsė , ,Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 110 dol. 
(USA Fund) auką ir palinkėjo, 
kad „Draugas" ir toliau galėtų 
gyvuoti ir mus nepertraukiamai 
lankyti. Rašyt. Dalių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą ir linkėjimus tariame 
nuoširdų ačiū. „Draugo" Lietu
viškos knygos klubas dar šiais 
metais išleis Daliaus naują 
kelionių knygą „Kituose 
kraštuose". 

x Julia Petrauskas iš Costa 
Mėsa, Cal., žinodama lietu
viškos spaudos sunkumus išei
vijoje, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 50 dol. 
auka. J. Petrauskas skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Dr. Algimantas Kelertas, 
Brookfield, 111., grąžino laimė
jimų šakneles su 50 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Aldona ir Vincas Šmulkš
čiai iš Chicago, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 50 
dol. auką, linkėdami mielajam 
„Draugui" geriausios sėkmės. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x P. Kinderienė iš Chicago, 
111., užprenumeravo „Draugą" 
savo anūkui Sauliui Kinderiui 
ir dar pridėjo 20 dol. auką. La
bai dėkojame ir atsiprašome už 
korektūros klaidą. 

x Parduodami įvairių for
mų gintariniai karoliai, sagu
tės, trijų dalių stereo, piani
nas, Underwood rašoma maši
nėlė ir daugiau. Skambinti 
1-708-780-7828. 

(sk) 
x Liekna, netekėjusi, švie

s iaplaukė lietuvaitė norė
tų susipažinti su rimtai į gy
venimą žiūrinčiu Amerikos ar 
Kanados lietuviu virš 50 m. am
žiaus. Prašau parašyt i 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, Att 'n: 
Dept. ZW arba paskambinti tel. 
1-708-780-7828. 

(sk) 

x Ieškau giminių, JAV, 
Čikagoje. Ten jie išvyko iš 
Panevėžio apskrities, Smilgių 
valsčiaus po 1914 m. Tai 3 
broliai Beinoravičiai: Zigmas, 
Antanas, trečiojo vardo neat
simenu, ir jų sesuo Julija (buvo 
ištekėjusi). Po D pasaulinio karo 
jie susirašinėjo su Cecilija 
Simonaitiene (BeinoraviČiūte) iš 
Mediniškių km. Prašome pra
nešti: Eugenijai Šlamienei; 
Pociūnai, Radviliškio raj. 5123; 
Lithuania. 

(sk) 

^^TF ^ ^L • 
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MURZINI VEIDAI 

Kur murzini veidai, 
Ten išdykę vaikai 
Saldainius saldžius vien tik 

valgo. 
Nevalo dantų, 
Nešukuoja plaukų, 
Spintose jie ieško pyragų. 

Išdykęs Stasys, 
Jo baisus kambarys, 
Turbūt, reikės mamai tvarkyti. 
Atveri spintą, 
Drabužiai ten krinta, 
Gali tenai kiaules ganyti. 

Kelnės po stalu, 
Oi, mamytei baisu! 
Jo draugai negali įeiti. 
Kojinės po lova, 
Ten smirdi kaip koja, 
Pats Stasys negali išeiti. 

Net ir Stasiui baisu! 
Tai gal pagaliau Stasys 
Susitvarkys. 

Lina Šeštokaitė 
ir Jonas Bird 

Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai. 

(„Pirmieji žingsniai"). 

KAIP AŠ PADĖČIAU 
VAIKUI IŠ LIETUVOS 

Kaip nuostabu vaikui atvykti 
iš Lietuvos į tokią didelę, įdomią 
šalį-Ameriką. Kai aš čia atvy
kau, tai buvo lyg mano sapno 
išsipildymas. Mane domino vis
kas, aš nieko nebuvau mačiusi. 
Kai aš pirmą kartą atėjau į šeš
tadienio mokyklą, aš buvau la
bai nedrąsi, mažai kalbėjau ir 
laukiau, kol mane kas prakal
bins. Turiu prisipažinti, kad 
mokytojos visos buvo labai ma
lonios, bet nė vienas iš vaikų 
manęs nepakalbino. Kaip čia 
gyvenančiam Amerikos lietu
viui būtų lengviau pirmam už
megzti draugystės ryšius su 
naujai atvykusiais, nes pirma, 
Lietuvoje augę vaikai yra daug 
nedrąsesni ir, antra, jie tik ką 
atvykę ir dar neapsipratę. Būtų 
labai malonu iš jų pusės, kad jie 
pasiteirautų, gal net pakviestų 
į namus ir leistų pažaisti 
žaidimus. Tiesiog sunku įsi
vaizduoti, kiek tam vaikui su
teiktų džiaugsmo galimybė 
pažaisti su žaislais, kurie čia 
atrodo kasdienybė. O amerikie-
tiškoje mokykloje naujai atvy
kusį galėtų pavedžioti, pa
aiškinti, išversti į anglų kalbą, 
supažindinti su kitais savo 
draugais, kad iŠ anapus van
denyno atvykęs vaikas galėtų 
pasijusti kaip namuose. Vien tik 
dėl to, kad vaikai neturi gali
mybės gerai susipažinti, dabar 
jau susidarė tokia padėtis, kad 
vaikai, atvykę iš Lietuvos, vaikš
čioja atskirai, o vietiniai — su 
savo grupe. Taip neturėtų būti. 
Kuriam tikslui iš viso yra šešta
dieninės mokyklos, parapijos 
įkurtos, jei nesujungti lietuvius 
— Amerikos ir Lietuvos, kad vi
si lavintųsi lietuvių kalba ir 
papročiais. Pastebėjau, kad su
augę supranta daugiau, nes 
jiems arba jų tėvams yra tekę 
atvykti čia, bet vaikai dar to 
nelabai supranta. Būtų labai 
gerai, kad kiekviena parapija ar 
šeštadieninė mokykla turėtų 
savo kompiuterį arba žaidimų 
sistemą vaikams pažaisti, nes, 
atvykę iš Lietuvos, nežino, kaip 
ilgai čia bus ir gal jiems nebus 
progos daug ko pamėginti. 

Čia tiems atvykusiems yra 
sunku, bet tokiomis smulkme
nomis mes jų apsilankymą pa
darytume malonesnį. 

Agnė Baranauskaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Vardan tos Lietuvos") 

Rugiapjūtė Lietuvoje. Pabaigtuvės. 
(Iš 1992 m. Šeimos kalendoriaus) 

VASARA 

Vasara labai graži, 
Saulė tai labai šviesi. 
Paukščiai čiulba labai garsiai, 
Gėlės žydi labai gražiai. 

Į stovyklas vaikai važiuoja 
Ir ten labai smagiai žaidžia. 

Berniukai, mergaitės visi 
vaikai, 

Praleidžia vasarą labai smagiai. 
Žaibas Valaitis, 6 sk., 
K. Donelaičio, lit. m-la. 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Mūsų būrelyje yra penkios 
stovyklautojos: Berta Khavakh, 
Daina Paulikaitė, Lina Sidrytė, 
Rima Viliamaitė ir Rima Augai-
tytė. Mūsų vadovė yra Rima 
Idzelytė. Mes esame „Dainavos 
Aidės". Mes visą naktį kalba
mės apie berniukus, gyvenimą, 
tėvus, brolius ir seseris. Mes 
visada kalbamės iki pirmos 
valandos ryto. Kartais lošiame 
kortomis. Pavalgiusios vakarie
nę, einame miegoti. Mūcų būre
lis tikrai yra pats geriausias. 

Rima Augaitytė ir 
Daina Paulikaitė, 

(Iš JAS universiteto 
laikraštėlio, 1992) 

LAISVALAIKIO 
UŽSIĖMIMAS 

Man patinka krepšinio žai
dėjų kortas rinkti. Aš renku vi
sokias: „Hoops". „Skybox", 
„Fleer", Upper Deck". Kartais 
atskiras kortas nusiperku. Kai 
renki kortas, reikia jas gražiai 
ir tvarkingai laikyti. Jeigu jos 
susiteptų ar susilankstytų, ne
būtų vertos nei cento. Mano vi
sas rinkinys yra vertas maž
daug 200 dolerių. Aš tik pernai 
pradėjau rinkti. Reikia susi
rinkti kiek tik įmanoma vertin
gų kortų. Paskiau jas galima 
parduoti arba pasilaikyti. Aš 
tikiuosi, kad aš turėsiu užten
kamai pinigų įsigyti komplek
tus, nes kompanijos vis gamina 
jų daugiau ir daugiau. 

Almis Udrys, 
(„Moksleivių balsas", 

Detroitas) 

ATOSTOGOS 

Per atostogas aš kiekvieną 
dieną važinėsiu savo dviračiu ir 
mėgstamiausia riedlente. Va
žiuosiu pas pusseserę, kurios 
rūsyje važinėsime savo riedlen
tėmis. Taip pat daug lakstysime 
lauke. Gal aš važiuosiu į Floridą 
arba Teksą. 
Vytautas Grybauskas, 3 sk. 

K. Donelaičio lit. m-la. 

MAN PATINKA 

Labas. Mano vardas Daina. 
Man septyneri metai. Aš atva
žiavau iš Chicagos. Aš turiu 
broliuką Sauliuką 2 metų am
žiaus ir sesutę Adą aštuonerių 
metų. Aš jau baigiau du skyrius 
mokykloje. Man labai patinka 
stovykla. Aš esu septintame 
būrelyje. Mano vadovė yra Kris
tina. Aš turiu daug draugių. 
Man labiausiai patinka sportas 
ir laikraštėlio būrelis. Daina
voje yra labai smagu. 

Daina Valaitytė, 
(„Dainavos draugai", 

JAS 1991). 
KODĖL MES TURIME 

MOKYTIS LIETUVIŠKAI 

Pirmiausia turime mokytis 
lietuviškai, kad išlaikytume 
gyvą lietuvių kalbą. Labai daug 
lietuvių kalba tik angliškai, 
visai nesirūpina Lietuva ir ne
teikia jai jokios pagalbos. Kiek
vienas lietuviškas žodis, kurį 
mes išmokstame, padeda lietu
vių kalbą išlaikyti. 

Mes turime mokytis lietuviš
kai, nes lietuvių kalba yra 
mūsų gimtoji kalba. Jos pagalba 
mes sužinome apie Lietuvos 
praeitį ir Lietuvos papročius. 
Mes pasiskaitome knygų apie 
Vytautą Didįjį, sužinome apie 
maistą, kurį valgome per 
Kūčias. 

Lietuvių kalba išlaiko mūsų 
tautą gyvą. Mokydamiesi lie-
tuvišl 
tauta; 
žino, 1 . .avių Kalba stip
ri ir graži. Mes neturime leist jai 
numirti. 

Karina Turnerytė, 
8 sk. mokinė. 

Dariaus Girėno lit. mokykla 

PERKŪNAS 

(Legenda) 

(Tęsinys) 
Štai tokiu laiku vieną kartą 

trinktelėjo perkūnas ir švytė
damas nusileido į smėlio kalne
lius. Jis buvo jaunas, išdidus ir 
gražus. 

— O, kaip tu pasenus! — tarė 
savo žmonai. 

— Ji, žemės dukra, ir ją palietė 
sielvartas (rūpestis) ir senatvė, 
— atsakė vaikai. 

— Jūs tai gražūs, jūs tai mano 
sūnūs, — džiaugėsi griaustinis. 
— Noriu jus pasiimti kartu. 

— Mes iš čia nekeliausim! — 
surūstavo (supyko) vyriausias. 
— Mes ne tėvas ir savo motinos 
nepaliksim vienos. 

— Nutilkite, vaikai! Aš savo 
darbą žinau. Tuoj žaibu nušluos
tysiu nosį, — perkūnas didžiai 
supyko. 

Atsistojo jauniausias ir tarė: 
— Eikim toliau nuo vandenų. 

Norim bent kartą su tėvu pakal
bėti. Parodysi mums, kaip žai
bus mėtyti. 

— Tu visai draugiškas, tau aš 
visa patikėsiu, — griaustinis su 
vaikais nužengė giriomis. 

Milžinai buvo apkeliavę toli
mus plotus ir žinojo nederlingas, 
pilkas lygumas, kur saulėje kai
to smėlis ir akmenys. 

Ten trys sūnūs stojo prieš 
tėvą, galingąjį perkūną. 

— Tu naktibalda, padauža! — 
prabilo jauniausias. — Tu mūsų 
motiną palikai varge ir išsitren
kei į svetimus kraštus! 

— Tu nesirūpinai mumis! 
— Tau nurausim (nuplėšim) 

garbanas ir atimsim žaibus! 
Spardydamas žemę, baisiau

siu trenksmu šoko griaustinis, 
bet sūnūs milžinai beregint (tuo
jau) išplėšė saują ugnies rykščių 
ir sulaužė it sausus stagarus. Ir 
vėl griebė tėvą, rovė ilgus gel
tonus plaukus. Išsigando per
kūnas: sūnūs atims jo lakias 
strėles, nuogą ir baisų išvarys į 
kalnus. Sukėlęs dulkių sūku
rius, įsitvėrė į debesį ir pakilo 
padangėn. Ten grūmojo aplau 
žytais žaibais. 

— Mažai jus mušiau, neklau
žados! Aš esu perkūnas, ir 
nieko nėra galingesnio už mane. 
Ir jums išdeginsiu akis, mirtinai 
nuplaksiu. 

— Dar tu papulsi į mūsų 
rankas! — šaukė milžinai ir 
traukė debesis, kad pasiektų 
tėvą. 

(Bus daugiau) 

ROBOTAS 

Dukros gimtadienio proga 
mama nupirko jai robotą ir 
sako: 

— Čia toks robotas: kai meluo
ji, jis suduoda per galvą. Kitą 
dieną dukra grįžo iš mokyklos, 
ir mama jos klausia: 

— Ką šiandien gavai? 
— Penketą. 
Robotas — kaukšt dukrai per 

galvą. 
Mama paėmė dukros pažymių 

knygutę; varto ir sako: 
— O kai aš mokiausi, tai 

turėjau vien penketus... 
Robotas — kaukšt mamai per 

galvą. 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 
Nuo kvailo a t s i t r a u k ir 

skverną (priekyje susegamo 
drabužio apa t in i s kampas , 
dažniausiai švarko) nusipjauk. 

Kokiame vežime sėdi, tokią ir 
giesmę giedok. 

Nevalgęs svogūno, nesmirdė
si. 

• 


