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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Švedija padės 
Lietuvos gynybai 

Kai kur šalinamos kliūtys 
nuosavybei atgauti 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą, kuriuo siekiama pa
šalinti priežastis, trukdančias 
atstatyti piliečių nuosavybės 
teisę į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą kai kuriuose rajonuose, 
kurie tarpukario laikotarpiu 
laikinai priklausė Lenkijai. 

Nustatyta, kad dokumentais, 
patvirtinančiais nuosavybės 
teisę į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą Vilniaus ir Druskininkų 
miestuose, Ignalinos, Molėtų, 
Šalčininkų, Švenčionių, Šir
vintų, Trakų, Varėnos, Vilniaus 
ir Zarasų rajonuose. Turtui at
gauti gali būti parodomi žemės 
perleidimo aktai ir sutartys, 
taip pat ištraukos iš kaimų 
žemės suskirstymo viensėdžiais 
projektų planų, teismų spren
dimų, notarų patvirtinti testa
mentai, išrašai iš hipotekos ir 
notarų aktų knygų bei kiti pi
liečių išsaugoti dokumentai. 
Taip pat bus priimami doku
mentai , išduoti 1920-1939 
metais Lenkijos įstaigų, tvar
kiusių šiose Lietuvos vietovėse 
žemės ir turto reikalus, taip pat 
nurodytųjų dokumentų.pagrin
du valstybinių archyvų pilie
čiams išduoti pažymėjimai ir 

^ ^ . „ „ , „ _r_ r agrarinės reformos tarnyboms 
Lietuvos Krašto Apsaugos mi- pateikti šių dokumentų nuora-
nisterijai rengti specialistus, šai bei išrašai. 

Vilnius, gegužės 25 d. (Elta) 
— Pirmadienį su vienos dienos 
oficialiu vizitu lankėsi Švedijos 
gynybos minis t ras Anders 
Bjorck. Jį priėmė prez. Algirdas 
Brazauskas, dalyvaujant mi
nistrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui. Vėliau jis susitiko ir 
su Lietuvos krašto apsaugos 
ministru Audrium Butkevičium. 
Pokalbiuose dalyvavo ir Šve
dijos ambasadorius Lietuvai 
Lars Magnusson. 

Ministrai Audrius Butkevi
čius ir Anders Bjorck aptarė 
Baltijos regiono saugumo per
spektyvas. Švedija, kaip ir 
Lietuva, suinteresuota šalių 
bendradarbiavimu šioje srityje, 
ieško saugumą ir stabilumą ga
rantuojančių mechanizmų. 

Be kita ko, svarstyta gali
mybė sukurti bendrą Baltijos 
šalių sistemą, kuri leistų efek
tyviai kontroliuoti sausumos, 
oro ir jūrų sienas. Ministras 
Bjorck pasakė, kad Švedijos vy
riausybė, tikriausiai, padėtų 
įgyvendinti šį projektą. 

Ministrai tarėsi, kaip bendro
mis jėgomis kovoti su nestabi
lumą regione didinančių reiš
kinių plitimu, būtent iš Rytų 
gabenamais narkotikais, kon
trabanda, slaptų ginklų perveži
mu ir nelegalia emigracija. 

Susitarta, kad Švedija padės 

Kyla pasipriešinimas 
Bosnijos taikos planui 

New Yorkas, gegužės 24 d. 
(NYT) — Dvi dienas po to, kai 
JAV ir keturios kitos šalys 
Jungtinėse Tautose paskelbė 
naują strategiją apriboti karą 
Bosnijoje ir Herzegovinoje, jau 
aiškiai matoma, kad greitai 
auga abejonės tuo planu. 

Penkiasdešimt viena 
islamiška šalis išpeikė planą, 
kurį sutartinai pasiūlė JAV, 
Rusija, Britanija, Prancūzija ir 
Ispanija, nes jame neleidžiama 
naudoti karinės jėgos priversti 
Serbus atiduoti iš musulmonų 
pagrobtas "žemes. Tuo pačiu 
metu penki nuolatiniai JT Sau
gumo Tarybos nariai, priklau
santys vadinamam neprisitai
kančiųjų sąjūdžiui, paprašė, kad 
balsavimas būtų atidėtas, kol jie 
ir kiti nariai bus plačiau pain
formuoti apie siūlomą planą. 

Pagal šeštadienį paskelbtą 
planą, JT pasiųs daugiau taikos 

jis sakė, jog pagal siūlomą planą 
serbams bus teigiamai atlygin
ta už žemės grobimą. Kiti JT 
diplomatai, matyt norėdami 
malšinti augantį protestą, sako 
jog ilgainiui bus reikalaujama, 
kad serbai grąžintų pagrobtas 
žemes; jų atsisakoma tik lai
kinai. Britanijos atstovas Sir 
David Hannay priminė, jog 
pagal dabartines rezoliucijas, 
prekybos boikotas prieš Serbiją 
nebus nuimtas, kol Serbija ne
grąžins žemių. 

Bet atsirado ir kita kliūtis 
taikos plano priėmimui. Bosni
jos serbų vadas Radovan Kara-
dzič, lankydamas Belgradą pa
reiškė, jog jis priešinasi bet 
kokių užsienio dalinių siun
timui į Bosnijos-Serbijos pa
sienį. 

Iš to pasisakymo ir iš Bosni
jos atstovo Jungtinėse Tautose 
pasisakymo atrodo, kad siūlo-

Pietinės Serbijos Kosovo provincijos mieste Pristina albanai studentai klauso paskaitų pogrindi 
niame universitete, suorganizuotame Kosovo albanų politinių vadų. Tokiose pogrindinėse 
mokyklose netrūksta albanų studentų po to, kai, Jugoslavijai suskilus, buvo atšaukta Kosovo 
provincijos autonomija ir albanai nebėra įsileidžiami j Jugoslavijos pagrindines bei aukštąsias 
mokyklas. 

palaikymo dalinių apsaugoti ir mam planui priešinasi ne tik 
praplėsti vadinamąsias apsau- Bosnijos serbai, bet ir musul-

JAV žada Kinijai atnaujinti 
palankų prekybos statusą 

pirmiausia tokius, kurie galėtų 
tarnauti taikos palaikymo pajė
gose. Švedijos gynybos minis
tras pažadėjo Lietuvos krašto 
apsaugos tarnyboms suteikti ne 
ginkluotės pobūdžio materialinę 
pagalbą, būtent technikos ir kai 
kurios įrangos. 

Landsbergis : Ar Lie tuva 
t r auk iama į Rusijos sferą? 

Seimo opozicijos „Tėvynės 
san ta ros" vadas V y t a u t a s 
Landsbergis laikotarpį iki ga
lutinio Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos pavadino 
„slaptai įtemptu". Jo nuomone. 
Rusijos oficialūs asmenys daž
nai daro įvairius žodinius pa
reiškimus, o vengia dalykų 
dokumentavimo ir oficialaus 
įteisinimo. 

Vytautas Landsbergis yra su
s i rūpinęs Rusijos ka r in ių 
gamyklų Lietuvoje likimu. ,,Aš 
labai nenoriu, kad, kuriant 
bendras įmones (apie tai kalbėta 
Rusijos gynybos ministro vizito 
metu). Lietuva taptų Rusijos 

Taip pat nustatyta, kad sutei
kiant žemę neatlygintinai as
menims, kurių šeimos buvo 
įkeldintos į Lietuvos teritoriją iš 
nuosavybės teise turėtų ūkių 
Lenkijos ir Prūsijos (dabartinė 
Rusijos Federacijos Kaliningra
do sritis) teritorijose, galima 
naudotis dokumentais (nepri
klausomai nuo jų išdavimo da
tos), patvirtinančiais nuosavy
bės teisę į žemės plotą, turėtą 
iki iškeldinimo. Tie dokumentai 
gali būti išduoti tarpukario 
Lenkijos ir Vokietijos įstaigų, 
tuo metu tvarkiusių žemės tur
to reikalus, arba kiti dokumen
tai, patvirtinantys šių asmenų 
teisę į Lietuvos teritorijoje jiems 
suteiktą žemės plotą, taip pat 
šių dokumentų pagrindu valsty
binių archyvų išduoti pažymėji
mai arba šių dokumentų nuora
šai ar išrašai. 

Nutrauktas gamtinių dujų 
tiekimas 

Nuo praėjusio sekmadienio 
gamtinių dujų tiekimas Lietu
vai sumažintas perpus, o birže-

Washington, DC, gegužės 24 
d. (NYT) — Prezidento Bill Clin-
ton patarėjai pirmadienį reko
mendavo, kad jis atnaujintų 
Kinijai palankų prekybos sta
tusą, bet kad reikalautų, kad 
Kinija parodytų, jog liovėsi pa-
žeidinėjusi žmogaus teises, prieš 
sekantį kartą atnaujinant pa
lankų prekybos statusą (PPS). 

Prezidentas tuo tarpu dar ne-

Kinija turės gerbti 
ž iv^gaus teises 

Pagal siūlomą planą Bei-
džingas turėtų parodyti konk
rečią pažangą įvairiais žmogaus 
teisių pažeidinėjimo atvejais, 
pvz., turėtų duoti pilną apys
kaitą visų jų laikomų politinių 
kalinių. Bet PPS atnaujinimas 
nebūtų rišamas su vienos kurios 

pritarė pasiūlymui, bet pavedė pažeidžiamos teisės atitaisymu. 

karinio pramoninio komplekso yl0 i-ąją jisbus visai nutrauktas, 
dalimi... tai būtų karinių sutar- jeigu Lietuva nesumokės maž-
čių su Rusija pradžia", pareiškė daug 40 milijonų JAV dolerių 
Landsbergis. Jis primine, kad sk0los Rusijos įmonei „Lent-
Lietuva nepamirštų referen
dumo, kuriame visi balsavo už 
atlyginimą žalos dėl okupacijos 
Lietuvoje. Kompensacijų Lie
tuvai klausimas šiandien yra 
vienas svarbiausių, pažymėjo 
jis. 
„Tėvynės santaros" opozicijos 
vadas yra už tai, kad reikia to
liau stiprinti baltiškąjį soli
darumą, ypač teikti paramą 
Latvijai, kuri dabar patiria 
didžiausią spaudimą dėl tauti
nių mažumų, nes dar nėra įsto
jusi į Europos Tarybą. Vytautas 
Landsbergis kritiškai atsiliepė 
apie LDDP frakcijos Seime va
dovo pasakymą, kuriame Latvi
jos įstatymus jis buvo pavadinęs 
blogais mažumų atžvilgiu. 

ransgaz . Apie tai gegužės 25 d. 
numeryje rašo savaitraštis „Lie
tuvos rytas". 

įmonės „Lietuvos dujos" gene
ralinis direktorius Zenonas Viš-
tinis mano, jog nuolatiniai Rusi
jos grasinimai nutraukti dujų 
tiekimą šį kartą, atrodo, bus 
įgyvendinti. 

Vilniaus lenkų laikraštis 
aiškinasi 

Lenkijos ambasada persiuntė 
Eltai laikraščio ,,Tygodnik 
povvszechny" redakcijos pasiaiš
kinimą dėl jame spausdinto 
pasikalbėjimo su šios šalies 
ambasadoriumi Lietuvoje Jan 

Memorandume, kuriame yra 
išdėstoma nauja JAV prekybinė 
politika Kinijos atžvilgiu, taip 
pat rašoma, kad Kinija privalo 
laikytis savo anksčiau padarytų 
įsipareigojimų neplėtoti bran
duolinių ginklų technikos, ją 
pardavinėjant kitiems kraštams, 
ir kad plačiau atvertų savo 
rinkas JAV gaminiams, jei ne
nori, kad būtų atimtas PPS. 

Trijose pernai atskirai 
pasirašytose sutartyse Kinija 
pasižadėjo apriboti savo balis
tinių raketų bei jų technikos 
eksportus, gerbti užsienio šalių 
spausdinimo teisių („Copy
right") bei prekybos markių 
( „ t r ademark" ) sutartis ir 
sumažinti importo mokesčius 
įvairiems užsieni > šalių gami
niams. 

Clinton sušvelnino poziciją 

„.. e — — m - , . Dabar rekomend įojamoji pre-
gaminiams pakiltų nuo 8% iki kybos politika yra sušvelninta. 
409c Kadangi PPS yra teikia- palyginus su Bill C inton retori 
mas prezidentiniu nutarimu, ka jo prezidentinė kampanijos 
prezidentas gali pakeisti savo metu, o pastaroji au buvo su-
nusistatymą, jei Kongreso na
riai jam nepritartų. 

savo patarėjams apie žadamą 
atnauj inimą painformuot i 
Kongreso narius. Šiuo veiksmu 
prezidentas siekia ištesėti savo 
rinkiminės kampanijos metu 
duotą pažadą, kai jis pakarto
tinai išmetinėjo prezidento 
Bush administracijai, kad ji 
nepanaudojanti Kinijai duoda
mo PPS kaip priemonės privers
ti Kiniją liautis pažeidinėjus 
žmogaus teises. 

Prezidentas galėjo iškart 
atimti Kinijai PPS, bet tapęs 
prezidentu, jis jaučia didelį 
spaudimą iš tų, kurie yra įsi
tikinę, jog geriausia priemonė 
pataisyti žmogaus teisių lai
kymąsi Kinijoje tai yra per nuo
lat plintančius laisvos prekybos 
ryšius, ir iš amerikiečių preky
bininkų, kurie, atašaukus PPS 
Kinijai, nustotų didžiulės Kini
jos rinkos. 

Jei Kinija netektų PPS. mui
tai į JAV importuojamiems jos 

švelninta, palygi us su jo įsi
tikinimais, dar es> it Arkansas 
gubernatorium. £ engdamasis 
laimėti Demoki 
nominaciją, kalt 
tuose 1991 m. gr 
New Hampshire •• 
ton sakė, kad A: 
neturėtų įsileis: 

tų partijos 
lamas deba-
džio mėnesį. 
Estijoje. Clin-
erika iš viso 

importų iš 

Widacki. Ten buvo rašoma, kad 
Lenkija nori gerų santykių su 
Lietuva tik todėl, jog čia gyvena 
gausi lenkų mažuma. 

Laikraščio redakcija paaiški
no, kad spausdintas pasikalbę- Kinijos, jei nesutvarkys savo 
jimo tekstas nebuvo suderintas žmogaus teisių -įžeidinėjimų 
su ambasadoriumi. Žurnalistai iki 1992 metų p 
jį sutrumpino savo nuožiūra. Praėjusią vas 
išbraukdami samprotavimus mas Demokratu 
apie Lietuvos ir Lenkijos san- dentinis kandid 
tykių visumą. Todėl ištraukta iš skelbtame „mar 
konteksto citata galėjo sukelti „Mes tikime, k 
nepagrįstą įspūdį, kad Lenkija Bush administ 
siekia gerų santykių su Lietuva Kinijos Liaudit 
tik dėl lenkų mažumos. 

saigos. 
4. jau būda-
,irtijos prezi-
as, savo pa
iste" parašė: 
d prezidento 
Acija klydo. 
Respublikai 

suteikdama paUnkų prekybos 

statusą, jai dar neparodžius 
dokumentuotos pažangos žmo
gaus teisių Liausimais. Mes 
neturėtume apdovanoti Kinijos 
pagerintu prekybos statusu, kai 
ji tebeprekiauja vergų pagamin
tomis prekėmis ir nėra pada
riusi pakankamai pažangos 
žmogaus teisių atžvilgiu po 
Tiananmen aikštės skerdynių". 

Tačiau tapęs prezidentu, Bill 
Clinton jaučia vis augantį spau
dimą iš įvairių verslo organi
zacijų bei JAV ūkininkų, kad 
JAV visai nevaržytų prekybos 
su Kinija, kurioje yra viena TRUMPAI 
greičiausiai augančių ekono
mijų pasaulyje. Daugiau kaip 
300 didžiųjų JAV korporacijų 
bei prekybos organizacijų, jų 
tarpe General Motors ir JAV 
Prekybos rūmai, gegužės 12 d. 
pasiuntė prezidentui laišką, 
kuriame skatino besąlyginiai 
atnaujinti PPS Kinijai. 

Gali ir neatnaujinti PPS 

Pagal 1974 m. priimtą 
Jackson-Vanik pataisą. Kinija 
bei kiti komunistiniai kraštai 
gali turėti PPS tik JAV prezi
dentui konstatavus, jog tos šalys 
leidžia savo gyventojams laisvai 
(migruoti. Kinijos PPS pasi
baigs š.m. liepo> 3 d., nebent 
prezidentas iki birželio 3 d. 
paskelbs, jog jis žada jį atnau
jinti. Beveik visi JAV prekybos 
partneriai turi PPS. ju tarpe ir 
Libiio ir Pietų Afrika 

Beidžir.. i p.i/adejęs ker
šyti Amerikos <••<sportams, jei 
JAV Kinijai atšauktu PPS ar
ba atnaujintų tiK su JAV Kong
reso pravestomis sąlygomis. 
Senato daugumos vadas sen. 
George Mitcheli <I)-MK' ir JAV 
Atstovu rūmu nare Nancy Per 
losi (D-CA) jau yra Kongrese 
pristatę kaip tik tokiu sąlygų 
Kinijai projektus, bet abu yra 
pasakę, kad jų vieton priimtų 
prezidento uždėtas sąlygas Kini
jai. 

JAV žvalgybos duomenys ro
do, kad Kinija neseniai pardavė 
ir išsiuntė į Pakistaną M-ll 
balistiniu raketų dalis. Tai 
supykino JAV Kongreso narius, 
kuriems rūpi mažinti branduo
linių ginklu plėtojimą. 

gotas musulmonų gyvenamas 
zonas, kurios buvo įkurtos 
Bosnijoje. Jei serbai bandytų tas 
zonas pulti, jiems grėstų puo
limai iš oro. 

Prancūzija yra pasakiusi, kad 
taikos palaikymo daliniai turi 
gauti teisę naudoti ginklus, jei 
serbai juos pultų. Clinton admi
nistracija nenumato tokių 
teisių, bet kad JAV puolimais iš 
oro gelbėtų serbų užpultus JT 
dalinius, bet ne civilius. Pagal 
tą planą taip pat numatoma, 
kad JT siųstų savo dalinius už
tikrinti, kad Serbijos prezi
dentas Slobodan Milosevič lai
kytųsi pažado, nesiųsti karinių 
reikmenų Bosnijos serbams. 

Kylantys opozicijos reikalavi
mai Saugumo Taryboje yra lyg 
ir aidas Bosnijos prezidento Ali-
ja Izetbegovič reikalavimų, kai 

monai. Bosnijos atstovas Jung
tinėse Tautose Muhamed Sacir-
bey priešinasi apsaugotų zonų 
musulmonams kūrimui dėl to, 
kad tai musulmonus uždarytų į 
getus, neleidžiant jiems grįžti į 
savus namus, iš kurių jie buvo 
išvaryti „etniniu svarinimu". 

Be to, tokioms zonoirfi prieši
nasi ir JT Pabėgėlių globos ko» 
misionierė Sadako Ogata, kuri 
yra pasakiusi, jog tokios zonos 
tegali būti tik laikinas reiš
kinys. Jei jos neduos ten 
gyvenantiems žmonėms laisvės 
užsidirbti pragyvenimą ir gauti 
socialinius patarnavimus, duo
dančius teisę į mokslą, darbą ir 
sveikatą, kurios laisvose visuo
menėse yra gyventojams priei
namos, jos yra neleistinos. 

— Lietuvos Banko vadovybė 
vis tvirčiau ima finansinės 
politikos vairą į savo rankas. 
Paskutinė naujiena — Lietuvos 
Banko reikalavimas, kad visi 
bankai atsiskaitymus privalo 
sutvarkyti per 48 valandas. 
Banko klientai prašomi iš 
bankų reikalauti paaiškinimų, 
jei atsiskaitymai Lietuvoje 
užtruktų ilgiau, ir apie tai 
pranešti Lietuvos Banko atsis
kaitymų centrui. 

— Veterinarijos akademijoje 
gegužės 21 d. įvyko naujojo rek
toriaus, veterinarijos mokslų 
daktaro Vidmanto Bizoko inau
guracijos iškilmės. Inauguraci
jos metu buvo įteiktos Lietuvos 
Veterinarijos akademijos veteri
narinės medicinos Garbės dak
tarų regalijos dviems Švedijos 
mokslininkams — Upsalos ag
rarinio universiteto profesoriui, 
habilituotam daktarui Ingemar 
Settergren ir lietuviui, priva
čiam veterinarijos gydytojui 
Apolonijui Batviniui. 

— Rusijos gynybos ministras 
gen. Pavel Gračev pagyrė 
Lietuvos firmą „Selma", kuri 
stato 3,000 butų Rusijos ka
riškiams Karaliaučiaus krašte. 
Rusijos atstovai paprašė Seimo 
vadovo Česlovo Juršėno atleisti 
firmą nuo mokesčių. Butai 
statomi už JAV bei kitų vals 
tybių pinigus. 

Prezidentui šiuo atveju 
rankos nėra visai laisvos, nes 
Kongresas gali prezidento 
sprendimą pakeisti, jei abu jo 
padaliniai balsavimu jį atmeta. 

Helsinkio delegacijos 
Kaune 

Kaunas, gegužės 22 d.. — 
Kaune viešėjo Helsinkio miesto 
delegacija, vadovaujama mero 
Kari Rahkamo. Dvylikos žmo
nių grupėje buvo pramonės, sta
tybos, transporto, prekybos 
firmų atstovai. 

Susitikime su Kauno miesto 
vadovais pasikeista nuomonė
mis dėl laisvų ekonominių zonų 
kūrimo Lietuvoje, turizmo, 
verslo plėtojimo galimybių. Il
giausiai pokalbis sukosi apie 
busimą Via Baltica automagis
tralę, kuri. kaip planuota, turėjo 
eiti per Kauną ir sujungti Hel
sinkį su Varšuva. Dabar yra at
siradę kitų pasiūlymų — nuo 
Rygos pasukti kelią labiau į 
Vakarus: per Kryžkalnį, Pagė
gius, Kaliningradą į Gdanską. 

Kauno miesto tarybos pirmi
ninkas V. Grinis išdėstė 
Helsinkio miesto merui savo 
argumentus. 

KALENDORIUS 

; Šv. Pilypas 
Algimantas, 

Gegužės 26 d. 
Neri, Eduardas. 
Vėjas. 

Gegužės 27 d.: Šv. 
Augustinas Canterbury. Beda, 
Brunonas. Genadijus, Neringa, 
Žymante. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saule tekėjo 5:22, 
leisis 8:15. Temperatūra dieną 
75 F (24 O. giedra, vėjuota, 
naktį bus debesuota. 51 F (11 C). 

Ketvirtadienį saule teka 5:23, 
truputį šilčiau, dalinai debe
suota, lis. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gegužės mėn. 26 d. 

l&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. I r ena Regienė 

„SKAUTŲ AIDAS" PRO 
REDAKTORIŲ AKINIUS 

Tremtinukas germanų 
žemėje 

Praslinko Antrojo pasau
linio karo siaubas, pradėjome 
žvalgytis susiburti karo audros 
nusiaubtoje Vokietijoje. 

1945 m. liepos mėn. pasirodo 
Vyriausio skautininko dr. V. 
Čepo pirmasis šauklys — 
įsakymas lietuviams skautams 
organizuotis ir atgaivinti lietu
vių skautų veiklą tremtyje. Det-
molde sudaroma laikinoji LS-
Brolijos vadija. Pradeda veikti 

v.s. Antanas Krausas, „Skautų aido" 
už Lietuvos ribų atkūrėjas. 

lietuvių skautų vienetai anglų, 
amerikiečių ir prancūzų 
valdomose zonose. Kaip grybai 
po lietaus sparčiai auga vis nau
jos užuomazgos. Gruodžio 7 d. 
LSB savo posėdyje nutaria at
gaivinti nepriklausomoje Lietu
voje ėjusį , ,Skautų aidą'". 
Sudaryta redakcinė kolegija iš 
skautininkų R. Giedraičio, F. 
Prekerio, A. Krauso. Ši kolegi
ja, vos pradėjusi dirbti, buvo iš
blaškyta. 

Brolis Romualdas ėjo atsakin
gas vadeivos pareigas, antrasis 
išsikėlė gyventi į Blombergą, — 
pasilikau vienas "redaguoti 
„Skautų aidą". Pradžia buvo la
bai sunki: neturėjau jokios 
skautiškos literatūros, jokių 
paveikslų ir bet kokios kitos me
džiagos. Laimingu būdu gavau 
iš savo kaimynės sesės G. 
Giedraitytės du Lietuvoje spaus
dintus, spalvotus paveikslus, 
Pažaislio skaučių stovyklą ir 
Panemunės skautų stovyklą. 
Šiuos naudojau pirmųjų nume
rių viršeliams. 

LSB vadiia nutarė 1946 m. 
pradžioj sušaukt VViesbadene 
(amerikiečių zonoje) tuntininkų 
— vietininkų suvažiavimą. Pasi
ryžau į šį suvažiavimą žūt-būt 
nuvykti su pirmuoju ,,Skautų 
aido" numeriu. O tai visgi 
nebuvo papras tas dalykas: 
popieriaus gavimas sudarė 
sunkiausią problemą. Už 
pinigus jo nebuvo galima gauti. 
o tik už cigaretes ir kavos 
pupeles. Ir taip daug kliūčų 
nugalėjus, t r emt inukas 
„Skautų aidas" pasirodė su savo 
pirmu žingsniu 1946 m. sausio 
15 d., pasipuošęs Pažaislio skau
čių stovyklos viršeliu, 8 
puslapių. 

Ir koks buvo didelis džiaugs
mas, kad galėjau jį nusivežti 
į Wiesbadeną ir padalinti 
suvažiavimo dalyviams. 

Stiprėjant skautiškai veiklai 
ir augant bendradarbių 
skaičiui, augo ir ,.Skautų 
aidas", pradėjęs nuo 8 puslapių 
ir su laiku išaugės ligi 40. 

1948 m. Vokietijoje, įvedus; 
naują valiutą, teko įtempti visas 

jėgas, baigiant redaktoriaus 
darbą. 

Už paskutinį „Skautų aido" 
numerį, kuris išėjo po pinigų 
reformos, spaustuvė išrašė 
sąskaitą jau naujomis 
markėmis. Suma buvo didelė ir 
beveik neišlyginama. Tiekimo 
skyrius, kuris visą laiką talkino 
spausdinimui, po reformos nu
stojo galios ir paskelbė 
bankrotą. Pasiderėjus su 
spaustuve sąskaita buvo 
sumažinta bet vis dar didoka. 
Kad būtų atsiskaityta su spaus
tuve, pasiryžau išleisti skiltinin-
kams reikalingą vadovėlį „Tau 
skiltininke", brolio E. Reikenio 
ir mano paruoštą. 

Smarkiai padirbėjęs keletą sa
vaičių, jį atspausdinau. 
Augustdorfe, Detmolde ir Blom-
berge aplankiau visus tau
tiečius ir , platindamas. ' 
beldžiausi į jų duris, paskelbiau 
visuotinį skautiškų leidinių pla
tinimo mėnesį jau pakrin
kančiuose dėl emigracijos viene
tuose. Su dideliu užsispyrimu ir 
pasiaukojimu pravestas pla
tinimo vajus įgalino apmokėti 
spaustuvei skolą. 

Didysis rūpestis nugalėtas; 
užbaigęs sėkmingai darbą kaip 
„Skautų aido" redaktorius, 
1949 m. išemigravau ir aš su 
savo šeima į tolimąją Australi
j a 

Antanas Krausas 
(red. 1946-1948) 

Kaziuko mugėje, Clevelande. jaunosios sesės su viešnia Vyriausia skautininke v.s B. Banait iene 
ir vadove ps. A. Bublyte. 

JUBILIEJINEI STOVYKLAI 
ARTĖJANT 

Stovyklavimas „in absentia 

Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s 

GYVENIMO 
KNYGA 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUA*fIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily ezcept Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jau. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, H and additional mailing offices 
Subecription Rates: 8000 Foreign countries $90.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 4 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis (šešt laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur 'šešt laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nedirba. nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

— • • 

Visas seses, negalėsiančias 
stovyklauti LSS 75 metų Jubi
liejinėje stovykloje, šią vasarą 
vyksiančioje RAKĖ, kviečiu sto
vyklauti „in absentia". 

Kviečiu dalyvauti registruo
jantis „dalyve" — 40 dol., arba 
vienos dienos lankytoja — 25 
dol. Stovyklaudamos „in absen
tia", paremsite Seserijos darbą 
ir pastangas. 

Būtina įvertinti mūsų jau
nąsias vadoves ta ip en
tuziastingai besiruošiančias 
vadovauti mūsų sesėms, kad ši 
stovykla joms ilgai liktų malo
niu prisiminimu. Daugelis tų 
vadovių yra studentės, kurioms 
stovyklos mokestį sunku susi
mokėti. Savo „in absentia" 
dalyvavimu prisidėsite prie 
esamos padėties palengvinimo 
ir parodysite, kad vertinate jų 
pastangas vedant jaunąsias se

ses DIEVUI, TĖVYNEI ir AR
TIMUI tarnavimo keliu. 

Čekius rašykite: „Lithuanian 
Scouts Association" in siųskite 
Seserijos iždininkei vs. Irenai 
Markevičienei, 17 Agate Ave„ 
Worcester, MA 02173. 

Padėkite atkviesti sesę 
iš Lietuvos 

SUSIPAŽINKIME 
J .S . MILDA ARLAUSKIENĖ pare igas vykdė 

Šią vasarą RAKO stovykla
vietėje švęsime lietuviško skau-
tavimo 75 metų sukaktį. Sto
vykloje dalyvaus lietuviai skau-
tai,-ės iš įvairių kraštų ir 
Lietuvos. 

Kaip žinote, už Lietuvos ribų 
veikiantieji LSS vienetai drau
gauja su Lietuvos skaučių,-tų 
vienetais. Lietuvių Skautų są
junga šioje stovykloj* dalyvau
ti kviečia Žtešimties Lietuvos 
skautiškų vienetų vadoves,-us, 
stovyklauti kartu su mumis. 
Seserija įsipareigoja apmokėti 
vienos sesės lėktuvo išlaidas — 
kaina 1,200 dol. Kviečiu visas 
seses, o ypač skautininkių ir 

židiniečių draugoves, paremti 
,, G a b i j o s " Seserijos išlaidas pinigine auka. 

Sesė js Milda Kupcikevičiūtė 
Arlauskienė 1956 metais gimė 
Čikagoje ir užaugo jūrų skau
tininkų jvs Leopoldo ir jps 
Marytės Kupcikevičių šeimoje. 

skaučių tunte. Trejus metus su Iš anksto širdingai dėkoju už 
Detroito skautais stovyklavo Jūsų dėmesį ir dosnumą. Čekius 
Dainavoje. rašykite „Lithuanian Scouts 

Persikėlusi gyventi į Minnea- Association" ir siųskite Seseri-
polį. Minnesota, prisidėjo prie jos iždininkei vs. Irenai Mar-
tos vietovės LB skyriaus įkūri- kevičienei. 
mo. Buvo palydovė ir vertėja Širdingas skautiškas ačiū! 
1991 m. International Special 

j.s. Milda Arlauskienė 

Būdama septynerių metukų, 
paukštyte įsijungė į LSS 
„Kernavės" skaučių tuntą, o 
1969 metais perėjo į naujai įsis
teigusį „Nerijos" jūrų skaučių 
tuntą. „Nerijos" tunte vykdė 
įvairias pareigas — laivo vadė, 
tunto komendante, tris kartus 
vadovavo „Nerijos" tunto sto
vykloms viršininkės pareigose. 
1972 metais baigė LS Seserijos 
„Gintaro" vadovių mokyklą. 
Kartu su broliais vedė skilti-
ninkų kursus ir atliko daugybę 
kitų didesnių ir mažesnių dar-
bų-darbelių. Visuomet žavėjo 
pareigingumu ir punktualumu. 
1974 buvo pakelta į jps laipsnį 
ir davė skautininkės įžodį. Yra 
baigusi jūrų skautų,-čių ins
truktorių ir buriavimo kursus. 
Sukūrusi šeimą, kartu su vyru 
Robertu augina sūnų Robertą — 
13 metų ir 10-ties metų dukrelę 
Kristiną. 

Apsigyvenusi su šeima Detro! 
te, ten įsijungė j lietuvišką ir 
skautišką veiklą: mokytojavo 
Detroito „Žiburio" lituanis
tinėje mokykloje ir įvairias 

Olympics žaidynėse dalyvavu
siai Lietuvos komandai. Lietu
vos išsilaisvinimo laikotarpyje 
daug pasidarbavo, vietinę spau
dą ir televiziją informuodama 
apie Lietuvą ir ten vykstančias 
nepriklausomybės siekimo pas
tangas. Vėliausiu laiku pradėjo 
dirbti vietinėje pradžios mokyk
loje Special Education srityje. 

Būdama pavienė narė, 1988 
metais įsijungė į LSS Seserijos 
vadiją jaunesniųjų skaučių sky
r iaus vedėja ir paruošė 
specialu informacinį lanksti
nuką apie jaunesniųjų skaučių 
veiklą. 1992 metais įsipareigojo 
LS Seserijos Jūrų skaučių sky
riaus vedėjos pareigoms. 1991 
m. buvo apdovanota Lelijos Or
dinu. 1991 m. lankė Miško 
Ženklo vadovų,-ių kursus. O 
praėjusioje Tautinėje stovykloje 
vadovavo jaunųjų šeimų pasto-
vyklei. Šiais metais — 75 metų 
Jubiliejinėje stovykloje sesė 
Milda bus jūrų skaučių veiklos 
koordinatore. 

Sesei Mildai linkime „Gero 
vėjo!", visuose jos darbuose. 

J P S PETRAS 
JOKUBAUSKAS 

Brolis jps Petras Joku 
bauskas gimė 1946 m. rugsėjo 
21 d Hanau. Vakarų Vokietijo-
i<* T Lietuvių Skautu snįun^a 
įsijungė !9;">< m. Čikagoje. Pra
džios mokykloje ir gimnazijoje 
besimokydamas, skautavo ir sto
vyklavo daugelyje stovyklų. Iš 

Budėkime kartu! 
v.s. Birutė Banaitienė 

LS Seserijos Vyriausia 
Skautininke 

tų dienų liko daug malonių pri
siminimų. Studijų metais nuo 
skautavimo nutolo. Vėliau dar
bas ir jauna šeima pareikalavo 
daug laiko ir dėmesio. 

Mažiesiems šeimos nariams 
pradėjus skautauti, brolis Petras 
1989 m. sugrįžo į skautiškas 
gretas. 1991 metais stovykloje 
buvo viklkiukų ir bebriukų 
pastovyklės viršininko pava
duotojas. 1992 m. buvo jūrų 
skautų pastovyklės viršinin
kas. Šiais metais Jubiliejinėje 

Sakoma, kad šv. Petras sutiks 
tave prie dangaus vartų ir, at
sivertęs didžiulę knygą, skaitys 
tavo gerų ir blogų darbų sąrašą. 
Bet kam tiek ilgai laukti? Ar 
negeriau, kad patys pasvarsty-
tume savo gyvenimo knygą. Ir 
štai, geroko amžiaus sulaukus, 
pats laikas atsiversti tuos pa
geltusius lapus. Ir jeigu randi 
ten ką nors gero, gali džiaugtis. 
Turėsi apie ką su šv. Petru pasi
ginčyti, jeigu jis bus ko nors 
neužrašęs. O taip gali atsitikti. 
Knygose neviskas užrašoma. 
Bet tu pats gali labai tiksliai at
sakyti į klausimą, ką gero pa
darei? Pats sau nemeluosi. 

Vieni žmonės praleidžia laiką, 
grobdami pinigus. Jie laiko tai 
labai svarbiu gyvenimo tikslu. 
Kiti stengiasi įsiskverbti į aukš
čiausius vadus ir nesiskaito su 
jokiomis priemonėmis. Treti 
bando pasiekti aukščiausius re
kordus, kurių dar nei vienas ne
pasiekė. Laikraščiai apie juos 
rašo. Minios žmonių seka, kad 
bent galėtų į juos žvilgterėti. 

Nemanau, kad šv. Petras bus 
labai susijaudinęs šių žmonių 
atvykimu prie dangaus vartų. 
Kažkaip kitaip tie klausimai 
sprendžiami. 

Tad gal verta pavartyti savo 
gyvenimo knygą prieš tai, negu 
šv. Petras ją ims skaityti . 
Kuklus skautas pamąstys, kad 
toje jo knygoje nebus nieko gero 
įrašyta. Juk jis nieko gero 
nepadarė. O tu, kuklus skauteli, 
nenusimink. Pergalvok! Ar 
stengeisi gyventi pagal skau
tiškus įstatus? Žinoma, bet man 
nevyko. Ar savo pareigas atli
kai? Stengiausi, bet galėjau ge
riau. Ar padėjai savo artimui? 
Stengiausi, bet reikėjo daugiau. 
Ar savo laisvalaikio valandas 
pašventei savo brolių skautų 
auklėjimui? Žinoma, bet aš toks 
nemokša. Aš taip daug pastan
gų dėjau, bet tos nelemtos ap
linkybės man neleido. 

Ir štai, kuklus skautas sutin
kamas prie dangaus vartų. Sv. 
Petras, kuris dėvi žalią skau
tininko kaklaraištį ir, žinoma. 

Liepos 31 - rugpjūčio 11d. 
— Jubiliejinė stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7S75 
57SO Archer Ave. 

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

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
• 8 2 7 W. Stanley Ava. , Bervryn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel. (708) 749-4817 

Valandos pagal susitarimą 

stovykloje paskirtas LS Brolijos Geležinio Vilko ordiną, ištie-
„Dariaus ir Girėno" stovykloje sia kairę ir kviečia vidun. 
jūrų skautų pastovyklės virši
ninku. 

„Lituanicos" tunte jau treji 
metai vykdo bebrų vadovo pa
reigas. 1993 m. sausio mėn. 
buvo pakeltas į jps. laipsnį. 

jps Petras Jokubauskas 

Kuklus skautas susinervina. 
Kaip sveikint i šv. Pet rą? 
Didžiuoju ar mažuoju saliutu? 
Žengia vidun dar vis nesiti
kėdamas, kad jį tokia laimė 
ištiko. Bet šv. Petras nuramina: 

— Kad ir nieko tokio prakil
naus ir garsaus nepadarei, bet 
stengeisi įvykdyti savo parei
gas. Tai svarbiausia. Kodėl, 
manai, aš čia prie dangaus 
vartų stoviu.Todėl, kad labai 
stropiai vykdau savo pareigas 

Na tad, kol nestovime prie 
dangaus vartų, pabandykime 
papildyti savo knygą r< r -aisda r 

bais. Artinasi Jubiliejinė sto
vykla. Puiki proga. 

Vladas Vijeikis 

6321 Avc-ejle, St*. 102 
'Zįcrrmtf* Chicago. I I 60631 

m - f l S ' Tel. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Wltek, M.O. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susi'arimą 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms i 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12iki 3 v p.p. 
10401 S. Robarts Rd., Palos Hllls. IL 

Tai . 708-598-4430 (veikia 24 va i ) 
Pirm., antr., ketv.. penkt 4 v p p—7 v.v. 

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
'7722 S. Kedzle Ava., 

Chicago, III. 60652 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligoc 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v.p.p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 vpp 

penkt. ir seštd 9 v.r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzla Ava., Chlcigo 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAllSTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Ta i . (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr, penkt 12-3 v.p.p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 7 l s t S t . 

Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

EDMUNDAS VIŽINAS.M.D., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susiianmą 
Tel. (312) 595-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Ta i . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervllle Cempus 
1020 E. Ogden Ava., Surte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-5271)090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namu ""»* 961 " " •? * 

DR. PET IS « BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai pirm, antr. ketv ir penkt 3-6;" 

šeštadieniais pagal susitarimą susitarimą 



Išpardavimas be varžytinių, 

BET IR BE 
UŽTIKRINIMŲ 

Prekyba geromis bei įtakingo
mis tarnybomis Lietuvoje įsisiū
bavo lyg vėtrai siaučiant. Nei 
valstybės prezidentas, nei jo 
ministrai , nei LDDP domi
nuojamas Seimas nesidrovi ir 
ignoruoja etiką, kaip visai 
negirdėtą sąvoką. Vyksta lyg 
pasivagiliavimas dienos metu. 
Bent A. Brazauskas, atsidūręs 
prezidentūroje, turėtų paisyti 
objektyvumo ir nesileisti, kad jį 
viešai manipuliuotų visiems ir 
jam pačiam žinomi gudreivos. 
Valdovams ir vadovams politinė 
korupcija yra pati niekingiausia 
žymė. 

Atsakomingos pareigos Lietu
voje atiduodamos ne geriausiai 
sugebantiems jas atlikti, bet 
mokan t i ems įs ip i rk t i ir 
pataikūniškai talkinti visa
galiams. Labai keistas yra 
vienas iš paskutiniųjų mostų. 
Tai ambasadoriaus St. Lozo
raičio sudrausminimas. 

Kas St. Lozoraitį iš Vašingto
no ambasados išstūmė? Užsie
nio reikalų ministras? Preziden
tas? Seimas? Visa įvykio eiga 
tiek suvelta, kad niekas nepri
sipažino. Tik K. Bobelis „isteri
kams" išaiškino: kaip naujas 
prezidentas nori, taip su amba
sadomis daro. Tokia legalumo 
teorija prezidento garbingumo 
šiuo atveju nepakelia — tai susi
dorojimas su konkurentu buvu
siuose rinkimuose, stokojant 
kantrybės bent pusmetį palūku
riuoti. Tai politinis kerštas, 
nemalonus valstybės aukščiau
sios institucijos veidui. 

Paabejokime K. Bobeliu, atsa
komybę sužėrusiu prezidento 
pusėn. O juo abejoti yra motyvų, 
besivelkančių jam iš paskos. 
Šįkart galima spėti, kad K. Bo
belis rengiasi iš Lietuvos vals
tybės kai ką nupirkti be jokių 
varžytinių. St. Lozoraičio isto
rija yra prezidento, Užsienio 
reikalų ministro ir Seimo ap
sukri manipuliacija K. Bobelio 
rankomis. Tai tik pirmoji dūmų 
uždanga. Jų bus daugiau, kol 
baigsis pirkimo eiga keliems ob
jektams — tarnyboms. 

Tačiau K. Bobelio aiškinmas, 
kad naujas prezidentas turi lais
vas rankas, atjungia ilgėlesnį 
pirkinio užtikrinimą — gaus 
prekes be garantijų. 

Kokie nejaukūs žingsniai mė
tomi Lietuvoje, kokia šiurkšti 
valdžia... Nesuprantama, kas 
daugiau lemia, ar rėksmingo 
antikomunisto šuolis buvusių 
komunis tų pusėn, ar mo
savimas medaliu? Taip pat 
neaišku, kas medalius reko
menduoja ir už ką. Beveik gali
ma nuogąstauti, kad lietuvių 
gyvenime viršų ima Čičinskai. 

Gaila Lietuvos prezidento ir 
visos vyriausybės. Juk savo 
veikloje istorijai jie palieka tau
tos lūkesčiuose grubiai išlaužy
tą brydę. Pažadai nevykdomi, 
žmonių pragyvenimas gėdingai 
menkas, garbingumas užkištas 
kažkokioje pakampėje. Laukia 
didelė gausa svarbių darbų, 
tačiau mėgaujamasi naiviais 
žaidimėliais. Buvo kalbama — 
pažiūros nelems asmens vertės, 
vyraus sugebėjimai ir patirtis, 
valstybėje kiekvienas pilietis 
naudosis tomis pačiomis tei
sėmis, bet tai buvo tik kalbos. 
Įžeidžiama net netolima valsty
bės praeitis, kai TV programose 
paneigiama sausio tryliktoji, 
kruvino įvykio vietoje minint 
privataus asmens gimtadienį. 
Kur darbai? Kodėl girdime tik 
juokingus ginčus ir komunis
tinio atspalvio machinacijas? 
Graži Lietuvos banko istorija... 
Kai valdytoją norėjo atleisti 
Landsbergio valdžia, jam nelei
do Brazausko pat ikėt iniai 
Aukščiausioje Taryboje. O kai 
pats Brazauskas panoro su 
valdytoju atsisveikinti, vėl 
kažkokios kliūtys... 

Nors opozicija negali trukdy
t i naudingo vyriausybės darbo, 
tačiau sauvaliavimo asmeniš
kais ir vien partijos tikslais drą
sus ryškinimas yra opozicijos 
pareiga. Taip pat šiuo metu opo
zicija privalo paruošti planą 
tvarkingam valstybės admi
nistravimui, nes valdžia tokio 
plano neturi. Opozicijai netinka 
bėgioti valdžiai iš paskos ir 
šūkauti, kad šitai negerai, anai 
negerai... Tokias pareigas gerai 
įvykdytų kiekvienas bernužėlis. 
Kur įstatymų projektų pa
ruošimas ir jų visuomenei pri
statymas? Jei Seimas tokių įsta
tymų ir nepriimtų, visuomenė 
žinotų, ką girti, ką peikti. Kur 
numatyti keliai kovai prieš indi
vidualius ir organizuotus nusi
kaltimus? Nei vienoje pusėje ne
matome rimto darbo, o tik 
šauksmus. Už ką tada mokamos 
Seimo nariams aukštokos 
algos? Kur bent vienas opo
zicijos narys, kuris visuomenėje 
apskelbtų savo rimtai paruoštą 
projektą vienu ar kitu klausi
mu, tada jį atneštų į Seimą? Iki 
šiol dar negirdėjome. Spaudoje 
kalbama tik apie įvairius pa
reiškimus dėl vyriausybės dar
bų ir nenurodoma, kaip tas ar 
ki tas užmojis turėjo būti 
atliktas. 

Reikia darbo ir namuose, nes 
pasėdėjimas Seimo posėdžiuose 
ir pasismaguriaviams kalbomis 
nėra rimto politiko paskirtis. 

Vytautas Volertas 

ERDVIŲ 
TECHNOLOGIJA 

RUSIJOJE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Prieš daugelį metų buvusios toliau nori, kad jų satelitų dalys 

BAIGIANT MOKSLO METUS 

Sovietų Sąjungos sputnikas su 
viduje sėdinčiu Gagar inu 
išjudino snaudžiančią Amerikos 
oro erdvių technologiją, ir dėl 
prez. J. Kennedy pasiryžimo 
nepasiduoti amerikiečiai pir
mieji išlipo mėnulyje. 

Subyrėjus komunizmui ir vie
nalytei Sovietų Sąjungos im
perijai, dabar pasikeitė Rusijos 
planai erdvių srityje. 

Abipusis apsiginklavimas su
mažėjo. Tas palietė ir erdvių 
ginklų strategiją. Buvusios 
tarpžemyninės abiejų kraštų 
sunaikinimo raketos bent šiuo 
laiku nebekelia pavojaus. 

Erdvių ginklų lenktyviavimas 
abiejose pusėse nustojo būti 
pirmaeilis dalykas. Komercinio 
verslo išplėtimas dabartinei Ru
sijos valstybei pasidarė labai 
aktualus dalykas. 

Šių metų balandžio mėnesio 
pabaigoje Amerikos ir Rusijos 
vadovai pasirašė istorinę sutar
tį iššauti į erdves amerikie
tiškus satelitus su rusų gamy
bos raketomis. 

Pirmosios sutart ies suma yra 
36 milijonai dolerių. Bendras 
projektas metų bėgyje sudarys 2 
bilijonus dolerių. Amerika, 
susidėjusi su Rusija, sutaupo 
beveik dvigubai išlaidų. 

Amerikiečių sudaryta bendro
vė, pavadinta INMARSTAT, 
atstovauja 67 valtybėms. Ši 
bendrovė planuoja 1995 metais 
su rusų PROTON raketa pradė
ti kelti į erdves visų rūšių 
satelitus ir galės aptarnauti 
visas pasaulio valstybes. 

Šis bilijoninis projektas ne-
apseis be kovos. Čia pasireikš 
politika, konkurencija, techno
logija ir t iekimas. Juo labiau, 
kad dar tebeveikia senoji špio
nažo sistema. Amerikiečiai ir 

nebūtų priešų sekamos ir kopi
juojamos. Šiuo reikalu buvo ta
riamasi ir Vancouverio konfe
rencijoje tarp prez. Clintono ir 
Boris Jelcino. 

Kadangi visi vakariečių sate
litai naudoja amerikiečių dalis, 
todėt amerikiečiai ir nori 
pasilaikyti teise jų kėlime į 
erdves. 

Pažymėtinas įvykęs susitari
mas su Amerikos Motorola fir
ma, kurios 21 komercinį satelitą 
aptarnaus rusų raketos. 

Neseniai laikraštis „Lite-
raturnaja Gazeta" rašė, kad 
Vakarų valstybės žada didžiulę 
finansinę pagalbą, bet tuo pačiu 
metu, kai rusai nori jiems pa
dėti su savo raketomis, vaka
riečiai trukdo ir nenori duoti už

sakymų. 
Rusų bendrovė ARIANE turi 

vakariečių užsakymų aptar
nauti 39 satelitus. Tačiau tą 
įvykdyti reikia trejų metų laiko. 

Techniškas galimumas yra 
metų bėgyje pasiųsti į orbitą 
nuo 10 iki 13 satelitų, dėl to kiti 
klientai turi laukti savo eilės. 

Taigi darbo turėtų visiems pil
nai užtekti. 

Amerikiečių satelitus į orbitą 
siunčia Matin Marietta, Mc 
Donnell Douglas ir General Dy
namics firmos, kurioms naudo
ja mažesnes raketas negu rusų 
Protonas. 

Rusų Erdvių įstaigos direk
toriaus Juri Koptev žodžiais, jis 
gali gauti nuo 200 iki 300 
milijonų užsakymų ateinančių 
metų bėgyje. Amerikos vice
prezidentas Al Gore sako, kad 
yra pavojus Amerikos erdvių in
dustrijai dėl užsienio kon
kurencijos. Amerika nėra pa
tenkinta, kad Rusija parduoda 
raketas ir su jomis susijusią 

Pietų per t rauka Čikagos Lituanistinėje mokykloje Priekyje — Tomas 
Mikužis, toliau (iš kairės): Viktorija Vanagūnaitė. Rasa Dovilaitė, Živilė 
Bielskutė, Renius Padalino. 

Kai ūkininkai pradeda sėją, 
mokyklų mokiniai jau derlių 
ima. Tokia jau tvarka, ir su tuo 
tu r ime sutikti . Prie visų 
mokyklų tvarkos prisitaiko ir 
lietuviškos mokyklos. 

Pras ideda trijų mėnesių 
poilsis. Kadangi mokiniai dirba 
protinį darbą, jiems reikia leis
ti protui pailsėti. Nuo fizinių 
darbų nevertėtų atsisakyti: 
susitvarkyti savo kambarius, 
pagelbėt i tėvams namų 
reikaluose, pažaisti, paspor
tuoti, pastovyklauti. Daug kas 
supran ta poilsį nieko ne
veikiant: ilgai miegant, daug 
valandų prie TV praleidžiant, 
atsipalaiduojant nuo visokio 
fizinio ir kultūrinio veikimo. 
Tokios rūšies poilsį būtų galima 
pavadinti tinginiavimu. Tam 
nepritaria nei religija, nei me
dicina. Tinginiavimas yra liga, 
kurios reikėtų vengti, kaip ir 
kitų ligų. Poilsis nenukentės, jei 
mokinys paskaitys lietuvišką 
knygą, išmoks naujų žodžių ir 
praturtins savo dvasinį pasau
lį. 

Kartu su mokiniais poilsiaus 
ir mokytojai. Mokytojų poilsis 
kitoks. Jie visą laiką dirba, nes 
reikia pragyventi. Mokyklai 
aukoja tik savo laisvalaikius, 
pasiaukodami lietuvybės 
išlaikymui svetur. Tačiau, 
mokiniams atostogaujant, tais 
laisvalaikiais ir mokytojai gali 
pasinaudoti. Kaip iš mokinių 
reikalaujame, kad vasarą 
praleistų naudingai, taip ir 
mokytojams ne pro šalį patarti, 
ką nors naudinga at l ikt i 
mokyklai, ypač planuojant atei
ties darbus. 

Lietuviška patarlė sako, kad 
ne laikas šunis lakinti, kai 
reikia vykti medžioklėn. Pana
šiai ir su mokytojais: ne laikas 
planuoti, kada reikia dirbti. 
Darbas turi prasidėti pagal iš 

technologiją Indijai. Rusija atei
tyje planuoja atnaujinti Pietų 
Afrikos satelitų sistemą. 

Rusijos kaina iškelti satelitus 
į orbitą yra penkis kartus piges
nė negu Amerikos. Didžiausia 
buvusios Sovietų Sąjungos 
raketų bazė Baikonur yra da
bartinėje Kazakstano respub
likoje. Ji atlieka Amerikos Cape 
Canaveral funkcijas. 

Kazakstano vyriausybė stip
riai derasi su Rusija, kuri iš jų 
samdo radaro raketas ir jų 
veikimo vietas. 

Izraelis, Brazilija, Kinija, 
Japonija ir kitos valstybės spar
čiai dirba prie naujai rengiamų 
satelitų pakėlimų stočių sta
tybos. 

Rusijos erdvės satelitų direk-
torus Juri Koptev pareiškė: 
„Mes jau dešimt metų eame pa
vėlavę įžengti j tarptautinę erd
vės rinką". 

anksto paruoštą planą. Tuomet 
darbas yra našesnis ir 
sėkmingesnis. Reikia suplanuo
ti visų ateinančių mokslo metų 
šeštadienių pamokas. Planai 
turi apimti ne tik dėstomus 
dalykus, bet ir metodus, j 
mckymo priemones bei įvairių I 
švenčių programas. Vasarą 
lengviau viską pasigaminti, kai 
nereikia taisyti mokinių atliktų 
pratimų ir namų darbų. 

Kai minėtiems darbams iš 
anksto nepasiruošiama, 
nukenčia šeštadienių pamokos. 
Svarbiausias mūsų tikslas yra 
išmokyti lietuvių kalbą, litera
tūrą, istoriją ir tautinį nusi
teikimą. Kai pavėluotai viskas 
planuojama, šeštadieniai virsta 
repeticijomis programų 
piešimui ir kitiems pasiruoši
mams bei antraeiliams dar
bams. Nors tie antraeiliai dar
bai ir pateisinami, kaip pagal
binė priemonė programai išeiti, 
jie turėtų būti atliekami po 
pamokų, uždelsiant penkiolika 
minučių ar pusvalandį laiko. 
Tėvams išaiškinus šį reikalą, 
niekas nepyktų ir pusvalandžiu 
vėliau atvažiuotų vaikų iš 
mokyklos pasiimti. Padary
kime, kad mokykla liktų tikra 
to žodžio prasme mokykla, o ne 
organizacija ar ansamblis. 
Antraeiliai dalykai neturi 
pasidaryti pirmaeiliais. 

Kodėl aš taip manau. Moky
tojauju lietuviškoje mokykloje, 
kartu dirbu ir spaudos darbą. 
Gaunu medžiagą iš mokinių. 
Kurių tėvai daugiau rūpinasi 
savo vaikų lietuviškumu, tų 
darbai pakenčiami, o kitų — 
sunkiai suprantami, pusiau 
lietuviški, pusiau angliški. Net 
ir jaunų mokytojų ištaisyti, dar
bai yra taisytini. Į šį reikalą 
nežiūriu iš tobulumo taško. Be 
klaidų beveik neįmanoma apsi
eiti ir iš mokinių negalima 
reikalauti tobulumo, tačiau 
reikia siekti pažangos, kad tų 
svarbių klaidų būtų mažiau ir 
mūsų kalba būtų grynesnė, 
gražesnė. Sakiniai turėtų būti 
suprantami be angliškų prie
maišų ir be stambių klaidų. 
Daug kas nesutiks su mano 
samprotavimais, pasakys, kad, 
svetur gyvenant, tų klaidų 
negalima išvengti, nes 
aplinkuma veikia. Taip, veikia. 
Tačiau mes turime gražių pa
vyzdžių šeimose, kur mokiniai 
pavyzdingai mokosi, gražiai 
lietuviškai kalba ir palyginti 
neblogai rašo. Visus mokytojų 
duotus darbus pavyzdingai 
atlieka. Juk jie ir tos pačios 
aplinkos veikiami. 

Siekti pažangos reikia laiko ir 
pastangų. Trumpindami šešta
dienio valandas tiesiogiam 
tikslui, pažangos nepadarysime. 
Šiandien vyresnių mokytojų 
mažai lietuviškose mokyklose. 

Daug iškeliavo amžinybėn, tam 
t ikra dalis pas i t r auk ia iš 
mokyklos darbo, susilaukdami 
priekaišto iš tėvų ir jaunųjų 
mokytojų, kad jie atsilikę ir 
nebesupranta šių dienų jau
nimo. Gal yra ir tokių, tačiau jie 
puikiai moka lietuvių kalbą ir 
galėtų būti naudingi patarėjai 
jauniesiems. Reikia išbandyti 
visas galimybės ir žinoti, kad 
klausti nėra savęs pažemi
nimas, o pažangos siekimas. 
Šiandien daug kalbama apie 
„modernius" metodus. Jie dau
giau tinka kasdieninėms mo
kykloms, kurių darbo valandos 
ilgos. Mums reikėtų europie
tiškų metodų, kurie labiau tiktų 
mūsų sąlygoms. Reikia metodų 
ir žinių. Nieko nepadės metodai, 
jei metodiškai perteiksime 
mokiniams klaidingas žinias. 

Knygų skaitymas yra nau
dingas ne vien mokiniams, bet 
ir mokytojams. Paprastai kny
gų autoriai ir leidėjai, prieš ati
duodami spaustuvei, duoda 
peržiūrėti rankraštį lietuvių 
kalboj nusimanančiam asme
niui. Tokią knygą skaitydamas, 
ne tik žodyną turtinsi, bet ir 
gramatiką bei sintaksę taisysi. 
Knygų skaitymas yra naudin
gas literatūriniu ir gramatiniu 
požiūriu. 

Prieš eilę metų kažkuriame 
l ietuviškame laikraštyje 
skaičiau aprašymą, kad vienas 
lietuvis žurnalistas (nebepa-
menu pavardės) nuvyko į Romą. 
Bevaikščiodamas po senosios 
Romos istorines vietas, susitiko 
žilagalvį vyrą ir su juo 
susipažino. Pasirodo, buvo 
universiteto profesorius. Suži
nojęs, kad minėtas žurnalistas 
yra l ietuvis , jam žemai 
nusi lenkė. Žurnal is tas pa
klausė, kodėl jam teikiama 
tokia pagarba. Profesorius jam 
atsakė, kad „savo galvoje nešioji 
patį didžiausią turtą — lietuvių 
kalbą". 

Šiandien daug pasaulio moks
lininkų domisi mūsų kalba, 
kaip seniausia iš gyvųjų kalbų 
ir viena iš gražiausių. Labai 
gaila, kad lietuviai, būdami tos 
kalbos savininkai, taip menkai 
ją vertina. Mūsų kalbą norėjo 
sunaikinti lenkai, rusai, bet 
nepajėgė. Nejaugi mes patysi 
būsime tos kalbos duobkasiai! 

Vasara poilsio laikas, bet kar
tu susimąstymo laikas, susikau
pimo ir pasiryžimo laikas atei
ties darbams. Tokiems darbams, 
kurie reikalingi mūsų tau
tiniam išlikimui stiprinti. 

J . Plačas 

• 1952 m. balandžio 28 d. 
JAV ir 47 kitos valstybės pasi
rašė sutartį, kuria oficialiai 
buvo užba ig t a s k a r a s su 
Japonija. 

AUSTRALIJOJE ATSISTATYDINO 
GARBĖS KONSULAS 

Š.m. „Lietuvos aido" gegužės 
11d. laidos pirmame puslapyje 
pranešama, kad Lietuvos garbės 
konsulas, prof. Algis Kabaila, 

NIEKAM NEREIKALINGI 
tydinti, Algis Kabaila išreiškia 
nusivylimą tuo, „kas dabar 
(Lietuvoje) vyksta". O dėl Stasio 
Lozoraičio atšaukimo ir galimo 
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šias pareigas Canberroje ėjęs pareikalavimo jam pačiam at-
nuo 1991 metų, įteikė Lietuvos sistatydinti, buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijai at- garbės konsulas Austalijoje at
sistatydinimo dokumentus. sako labai tvirtai: 

Paklaustas telefonu iš Lietu- „Taip. Tačiau ne tik jį. Lie-
vos apie atsistatydinimo prie- tuvoje yra ir kitų dalykų, pažei-
žastis, A. Kabaila kalba tik džiančių demokratijos prin-
užuominomis, tvirtindamas, 
kad „Kol dar nepaskirtas 
žmogus į mano vietą, nenoriu 
plačiau kalbėti apie tas aplin
kybes. Manau, jei dabar kritiš
kai kalbėsiu apie Lietuvos 
padėtį, tai bus nenaudinga 
būsimajam kandidatui.... Galiu 
pasakyti, kad yra nusivylimo, 
neišsipildžiusių vilčių dėl 
Lietuvos, todėl manau, jog 
geriau pasitraukti ir nenešioti 
kartėlio". 

Pasiteiravus, ar, jo nuomone, 
Lietuvos vyriausybė, turint 
mintyje Stasio Lozoraičio atvejį, 
būtų pasiūliusi jam atsista-

cipus. Šįkart nenoriųjų vardyti 
ir veltis į diskusijas, tai būtų ne
korektiška. Antra vertus, jums 
patiems visa tai žinoma. Galbūt 
vėliau, kai viskas susitvarkys, 
apie tai parašysiu, išdėstysiu 
savo pažiūras. Jeigu Lietuvos 
valstybės tarnautojai garbės 
konsulu skirtų Australijos lie
tuvių bendruomenei labai ne
priimtiną žmogų, galbūt prabil
siu ir anksčiau. Į mūsų nuomo
nę turėtų atsižvelgti, nes konsu
latą išlaiko lietuvių bendruo
menė. Tai mūsų įnašas į Lietu
vos valstybingumo įtvirtinimą. 

— Živile! 
Ji, dar tebelaikydama ištiestą ranką, pasuko galvą. 

Paskui atsisuko ir visa. Turbūt nė vienas nepajutom, 
kaip atsiradom vienas kito glėby. Tramvajus jau buvo 
nuklegėjęs, kai mudu pradėjom rasti žodžių. 

O jų kelionė, kuri man t iek kėlė rūpesčio, buvo 
visiškai laiminga. Į tos pačios dienos vakarą jie pataikė 
į ūkį vokiečio, kuris kitą ūkį turėjo jau anglų pusėje, 
tai turėjo leidimą važinėti į vieną ir į kitą pusę. Pernak
vojo pas vokietį, kitą rytą visi trys, vokiečio žmonos 
palydėti, perėjo į anglų pusę, o pats vokietis per tiltą 
pervežė vežimą ir arklius. Iš pradžių lyg ir dairės, kur 
toliau, bet tėvas pasijuto lyg savo žemę radęs ir ne
bepajudėjo. O ji? Ji įsirangę į vokiečių universitetą, pra
dėjo studijuoti vokiečių kalbą ir literatūrą, bet pataikė 
profesorių, kuriam rašytojai buvo tiek verti, kiek jie 
atitiko jo susikurtos kritikos normoms, atsidėti tokiam 
mokslui, kur reikės apsimetinėti, nes profesorius ki
tokios minties, kaip savo nepripažino, ji pasitraukė į 
matematiką, pavasarį pabaigė, ir dabar nebežinanti 
ką daryti; pradėti doktoratą ar leistis į užjūrį su tėvais. 
Tėvas susiradęs pusbrolį, j au turįs beveik visus 
dokumentus, t ik niekaip negalįs nuspręsti, ka daryti 
su arkliais. J is labai norėtų ir juos persikelti j užjūrį, 
bet vis neranda kaip. 

— O kaip komendantas? — pagaliau išdrįsau. 

— O tas, — nusišypsojo. - Tėvai tebegalvoja 
nuvažiavę susirasti jį jau advokataujantį ir, žinoma... 

— O ką tu? — išdrįsau pasiskubinti. 
Valandėlę žiūrėjo tiesiai į akis: o aš temačiau jose 

tokį mėlynumą, kuriame paskendę net ir kalnai galėtų 
sutirpti, ne tik aš. 

— Savo komendantą aš seniai radau, - ir greitai 
pasitaisė: — Bent manau, kad radau. 

Buvo taip, kad aiškintis visiškai nereikėjo: aišku 
viskas buvo be jokių patvirtinamų žodelių ir žodelyčių. 
Nežinau, ks ji matė manyje, bet man ji buvo visas 
gyvenimas. Susitvarkėm taip, kad abu klausėm tų 
pačių paskaitų, kartu visur maišėmės, ir kiekvienas 
galėjo pasakyti, kad mudviejų šnekos toli gražu dar 
neiššnekėtos. 

Vieną dieną priėjo aukštas, tiesus vyras. Vien jo 
galvą akimis apmetęs, kiekvienas galėtų tokį pavadinti 
gražuoliu. Veidas tikrai artimas graikiškai jaunuolio 
skulptūrai, tik prie dailių bruožų reikėtų dar pridėti 
labai patrauklią šypseną ir gyvumo pilnas akis. Visų 
išskirtinį jaunuolišką dailumą vainikavo tamsūs, dai 
liomis bangomis susimetę plaukai. 

— Ar galiu sutrukdyti? — paklausė. 
Grįžau ligi tramvajaus, palydėjęs Živilę (ji išlėkė 

aplankyti tėvų), ir nesijaučiau, kodėl jis mano nieko 
neveikimą negalėtų patrukdyti, ypač, kad jau buvau 
nugirdęs, kad jis labai geras inžinerijos studentas. 

— Bus malonu — pasakiau. 
— Ar bus malonu, negaliu užtikrinti, bet pirma 

noriu paklausti, ar neužpyksi, jeigu aš kyštelėsiu savo 
nosį ten, kur nereikėtų kaišioti. 

— Jeigu nosis būtų bjauri, gal ir nepatarčiau, bet 

žaloti tokią, kaip paties, būtų nebeatleistina nuodėmė, 
— pajuokavau, o paskui jau rimtai pridėjau: — Aš ne 
iš greitųjų pykti, tai prašau. 

- Aš dėl tos Živilės, - pradėjo. — Matai, mes ją 
jau seniau pažįstame, matome, kiek jai dėmesio skiri, 
tai, kaip naują ir gerą žmogų nutarėm įspėti. Jai 
patinka tik vyrų dėmesiu mėgautis. Ir aš pats, ir mano 
draugai mėginom priartėti ir nusprendėm, kad jai ne 
mes, tik mūsų dėmesys. Pašnekėti, pabendrauti, 
visiškai atvira, bet pabandyk kiek arčiau, užsidaro kaip 
sraigė ir pavirsta j akmenį. Bandėm visaip, bet artyn 
nė per nago juodymą. Pamatysi, kol tik šnekos, ge
resnės ir lankstesnės nereikia, bet kai tik norėsi arčiau, 
iš karto tapsi nereikalingas. Iš karto tampa kaip 
akmuo, ir jai visiškai nesvarbu, ką tu jauti, kaip tu 
kenti. Ir nesupyk. Mes ne iš kokio pavydo, mes tik 
norėjom įspėti, kad per daug neįklimptum, kad nereikė
tų kentėti. Ir visiškai be jokio reikalo ir prasmės. 

Jam šnekant jutau, kaip jauki, smagi šiluma tvins
ta viduje. 

- Ačiū, — tepasakiau, o jis dar pridūrė; 
- Mes tenorėjom, kad žinotum, kokį paukštį mė

gini pagauti. 
0 aš tenorėjau ją pasivyti tramvajuje nuklegančią 

aplankyti tėvų. apkabinti ir lūpomis paliesti kiekvieną 
šviesaus veido vietelę. 

Negalėjau sulaikyti šypsnio, pagalvojęs, ką tas 
„liūtų" būrys būtų sakęs, jeigu būtų nors vienas matea 
mudviejų netikėta susitikimą prie tramvajaus. Tą susi
tikimą, kai iš karto paskendome vienas kitame. 

(Pabaiga) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

LMK federacijos Bostono klu
bas sekmadienį, gegužės 2 d., 
suruošė tradicinį Motinos die
nos minėjimą. Šv. Mišios už gy
vas ir mirusias motinas buvo 
aukojamos lietuvių Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias 
atnašavo klebonas kun. A. Kon-
tautas savo pamoksle iškelda
mas ypatingą svarbą vaikų auk
lėjime. Šv. Mišių metu giedojo 
parapijos choras ir sol. Benedik
tas Povilavičius, vargonais gro
jant prof. Jeronimui Kačinskui. 

Po šv. Mišių salėje po baž
nyčia vyko Motinos dienos mi
nėjimas. LMK pirmininkė Ele
na Vasyliūnienė pasveikino 
gausiai susirinkusius. Pradė
dama kalbėti, pasveikino klubo 
vicepirmininke Ireną Rasienę, 
kuri tapo močiute prieš porą 
dienų gimusios dukraitės. 

E. Vasyliūnienė savo kalboje 
iškėlė ypatingą motinos reikš
mę kaip gyvybės saugotoją ir su 
meile pasiaukojančių auklėtoją. 
Buvusios prezidentienės Barba
ra Bush žodžiais: „Yra daug ver
tingų profesijų — daktarų, in
žinierių, mokslininkų ir daug 
kitų, bet svarbiausia profesija 
yra motinystė". Krikščionybė 
iškėlė garbinimą Dievo Motinos 
Švč. Mergelės Marijos, kaip dva
sinės motinos. Ji garbinama 
tarptautiniai. Žymiausi pasau
lyje dailininkai — Michelangelo, 
Leonardo da Vinci ir daug kitų 
tapė Dievo Motinos paveikalus. 
Lietuvoje jau iš gilios senovės 
motina yra labai gerbiama. Ji 
savo pasiaukojimu vaikams ver
ta didelės pagarbos ir meilės. 
Motina moko vaikus doros, o 
nelaimėje ar džiaugsme ji yra 
pirmoji paguoda vaikams. Kiek 
gražių dainų skirta motinoms, 
kiek gražių pavadinimų: Motu
le, motinėle, motušėle, mamyte, 
mamaite... ir daug kitų, kuriais 
išreiškiama meilė motinai. Lie
tuvės motinos darbščios. Jos siek
damos gerovės vaikams, pačios 
sunkiai dirba. Motinos meilė, 
pasiaukojimas ir darbas neįkai
nuojamas. 

Baigusi kalbėti E. Vasyliūnie
nė pakvietė prof. Jeronimą Ka
činską ir sol. Benediktą Povila-
vičių atlikti koncertinę dalį. 
Akompanuojant prof. J. Kačins
kui, solistas B. Povilavičius pa
dainavo Gorbulskio „Motinos 
šviesa", B. Budriūno „Šauks
mas" ir Antonin Dvorak „Grįž
tant namo". Motinos dienai 
skirtos dainos ir gražus jų 
atlikimas žavėjo klausytojus. 
Tai buvo aukšto lygio koncertas, 
publikos labai šiltai priimtas. 

Po koncerto E. Vasyliūnienė 
padėkojo klebonui kun. A. Kon-
tautui už šv. Mišias ir gražų 
pamoklsą, prof. J. Kačinskui ir 
sol. B. Povilavičiui už puikų 
koncertą, o LMK Bostono klubo 
narėms, ypač Irenai Ulpaitei, 
už atliktus darbus ir aukas, 
ruošiant vaišes po minėjimo. 
Visi buvo pakviesti prie vaišių 
stalo. Minėjimas praėjo motinų 
ir svečių šiltoje nuotaikoje. 

Vai . Vaičjurgienė 

DĖKOJA UŽ KNYGAS 

Lietuvos Ateitininkų Fede
racijos vardu s. Daiva Kuzmic
kaitė dėkoja A. Mažiuliui iš S. 
Bostono už atsiminimus „Atei
čiai" ir maišą knygų, kurios jau 
skaitomos jaunųjų ateitininkų". 
„Žiburėlio" tautosakos skyre
liui rašęs A. Mažiulis, prašomas 
toliau rašyti „Močiutės kraite
liui", spausdinti surinktas pa
sakas. Vyt. Didž. Universiteto 
Rektorius prof. Bronius Vaške
lis padėkos laiške A. Mažiuliui 
ypač išskiria vertingus leidi
nius, kurie praturtino atkurto 

univesiteto biblioteką. Leidiniai 
bus ne tik atidžiai saugomi, bet 
tarnaus švietimo ir mokslo la
bui. 

PAGALBON 
TERAPISTAMS 

LIETUVOJE 

Profesinė terapija, susijusi su 
rankų reabilitacija po chirur
ginių operacijų, neurologinių ar 
kitų sužeidimų, — nauja sritis 
Lietuvos pagalbinėje medicino
je, žengianti tik pirmuosius 
žingsnius. Profesinės terapijos 
specialistė (Occupational thera-
pist, reg.) bostonietė Ina Ne-
nortienė, Lietuvos rankų chirur
gijos ir reabilitacijos draugijos 

gyvybė. Dr. M. Dunn, veido 
plastikos chirurgas iš Milton 
Hospital, MA, atliko jai ilgą ir 
sudėtingą apatinių žandikaulių 
rekonstrukciją iš dviejų 

nortienė supažindins klausyto
jus su neurologinių pasekmių ir 
rankų reabilitacijos metodais 
bei gydymu. Gautos informaci
jos pagrindu numatoma ateity- l e^onstru*tciją is dviejų son-
je universitetų studentams-me- kaulių fragmentų. Medikai ir 
dikams įvesti „pagalbinės medi- Franciscan ligoninė visą gydy-

CLASSIFIED GUIDE 

Ina Nenortienė 
„Manus Lithuanica" pirminin
ko dr. Juozo Oleko (buv. Sveika
tos ministras) kvietimu, gegužės 
26 d. išvyksta į Lietuvą. Tris sa
vaites Vilniaus universitetinėje 
greitosios pagalbos ligoninėje 
vyks paskaitos ir praktiniai 
seminarai, kurių metu Ina Ne-

cinos" (allied help) kursą. 
Baigusieji tokį kursą, kaip ir ki
tuose kraštuose, gautų regis
truoto profesinės terapijos spe
cialisto statusą. Jei kas šio 
krašto registruotų terapistų (Oc
cupational therapist) susidomė
tų ir norėtų talkinti, toliau tęsti 
apmokymus ir ryšius su Lietu
va, prašom pranešti Inai Nenor-
tienei, 44 Alban Street, Boston, 
MA 02124-3709. 

MAŽAI MERGAITEI 
IŠGELBĖTA GYVYBĖ 

Balandžio 26 d. Franciscan 
Children's Hospital Bostone 5 
metų mergaitei iš Kauno, Li-
gitai Nasickaitei buvo išgelbėta 

mą ir patarnavimus suteikė ne
mokamai. Ligitos ir jos mamos 
Reginos Nasickienės kelionę 
finansavo Lietuvos krepšinio 
žvaigždė Šarūnas Marčiulionis. 
Visam gydymo laikotarpiui jas 
apgyvendino savo namuose 
Henrikas ir Nancy Čepai iš 
Reading, MA. Ligita gimė be 
apatinių žandikaulių dalies, kas 
neleido jai normaliai kvėpuoti ir 
valgyti. Jei nebūtų atlikta ope
racija, mergaitė galėjo numirti. 
Dr. Dunn, vadovavęs „Lietuvos 
Vaikų globos" organizacijos 
Medikų misijai Vilniuje š.m. 
vasario mėnesį, rado būdus at
gabenti mergaitę į Ameriką ir 
išgelbėjo ją nuo mirties, y A 

Nereikia persėdimui. Kainos žemos 

PRANEŠIMAS: 

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes. 
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervaci jas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti. 

Patyrimas 
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metu aptarnavo 
milijonus keleiviu, 
skrendančiu j visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis i? 
tarptautinės oro linijos. 

f 

*kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal 

Pradedant š.m. birželio 2 
d., kelionės į Rygą ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air -
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-bųi į Baltijos 
kraštus. 

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo. 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva 
nusipirkti 

L a t v i j o s D a i n ų 
šventė 
Nepamirškite į vasaros 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų Šventė! 

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK 

^ ^ AMERICAN TRANS AIR 
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas. 
1-800-382-5892 

Arba kreipkitės j savo kelionių agentą. 
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, mui to ir imigracijos 
mokesčiai j kaina neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai. 

Ml«CELL*NCOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

(312) 581-8654 

REAL ESTATE 

GREAT 
PARDUODA 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l M«rml» Deckys 

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

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708)425-7161 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas su baldais 

Brighton Pk. apyl. 
Te l . 312-376-7883 

HOUSE FOR SALE 
3 bdrm. 3 baths, 2 kitch.; fam. rm. 
vvith fireplace; hse. on 2 acre land-
scaped lot, Lemont, IL. Call: 
vveekdays after 5 p .m.: 
708-257-8545. 

NEVV HOME POR SALE 
in Lemont — „Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

& — • 

* > •?r;^-. i.MSMti'JLVLl 

;.- . ...... ... 
A public service of this nevvspaper 

Open House May 29, 1 - 4 p.m. 
6 Liberty Dr., Lemont, IL 

Sharp 4 bdrm. 21/? bath, 2 story, 
located on 13A vvooded acres in Le
mont, near new Lith cultural center. 
Home features many extras. Call: 

John Moauro 
Century 21 

708-361-1150 or 708*423-9111 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTI 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Įžangą pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai-
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 2 dol., Canda — 3 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE' :»» 

VIENIŠI PASAULIAI, romanas. Alė Rūta, 265 psl. 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, 
MIC. 443 psl. 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. Sudarė Povilas 
Gaučys. 479 psl. 

ABRAOMAS IR SUNŪS, prem. romanas, Aloyzas 
Baronas, 206 psl. 

SILPNAME KŪNE. Dr. J . Prunskis. 133 psl. 

RESPUBLIKA, poema. Stasys Laucius. 

2 1/2 METŲ, kas padaryta ir ko nepadaryta atgavus Ne
priklausomybę. 107 psl. 

ŠILKO TINKLAI, pasakojimai. Aloyzas Baronas. 184 psl. 

PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O Nendrė. 
365 psl. 

GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 
360 psl. 

DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 

NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MIC 351 psl. 

DIDYSIS REISAS. Pr. Gavėnas. 102 psl. 

ŠIRDIES NUOLAUŽOS, eilėraščiai. L. Švalkus. 126 psl. 

S Ū N U S PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 

LIKIMO ŽAISMAS, romanas. H. Lukoševičius. 231 psl. 

LAIPTAI | TOLUMAS, romanas. L. Zeikus. 241 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VEIKLOS 

— Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa, per eilę metų į Lie
tuvą siuntusi daug materialinės 
ir medicininės pagalbos, šiuo 
metu deda intensyvias pastan
gas paremti jaunimo moralinį ir 
religinį auklėjimą. Jauni žmo
nės Lietuvoj lengvai pasiduoda 
tiek materializmo, tiek įvairių 
sektų vilionėm, todėl LKR Šal
pa, kartu su Lietuvos episkopa
tu , organizuoja krikščioniškos 
dorovės bei sąžinės principų 
auklėjimą, pradedant nuo maža
mečių vaikų. 

LKR Šaipos tarybą šiuo laiku 
sudaro: vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, (pirmininkas), prel. Vy
tautas Balčiūnas, tėv. Placidas 
Barius, OFM, Robertas Boris, 
dr. Nijolė Bražėnaitė, kun. Vol
demaras Cukuras, Gintė Damu-
šytė, tėv. Pranciškus Giedgau-
das, OFM, Jolita Gudaitytė, 
kun. Albertas Kontautas, kun. 
Rapolas Krasauskas, kun. Jo
nas Pakalniškis, Antanas Sa
balis, dr. Rožė Šomkaitė ir dr. 
Ilona Vaišnienė. Administraci
nius reikalus tvarko reikalų 
vedėja Rūta Virkutytė ir talki
ninkai: Andrius ir Ramunė 
Adams. 

— Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos suvažiavimas 
šiemet įvyks spalio 10-11 d. Put-
nam, Connecticut. 

— Lietuvių kunigų metinės 
rekolekcijos Putnam įvyks 
birželio 14-18 d. Jas praves kun. 
Leonardas Andriekus, OFM. 

— Lietuvių Kunigų Vieny
bės seimas bus spalio 11-13 d. 
Putname. 

— Pranciškonų noviciatą 
Kennebunkporte sėkmingai 
baigė 11 kandidatų iš Lietuvos. 
Birželio pabaigoje jie grįžta į 
Lietuvą tolimesnėm studijom. 
16 naujų kandidatų atvyksta 
liepos mėn. atlikti priešnovi-
ciatinį pasiruošimą. 

— „Vienuolės gelbsti vie
nuolėms" — tokį specialų ko
mitetą įsteigė Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys (Putnam), 
Nukryžuotojo Jėzaus ir Sopulin
gosios Dievo Motinos seserys 
(Brockton), Šv. Kazimiero sese
rys (Chicago) ir Šv. Pranciškaus 
seserys (Pittsburgh). Sekretore 
paskirta Marija Smilgaitė. 
Komiteto garbės pirmininkas — 
Vysk. Paulius Baltakis, OFM. 

— Seselės pranciškietės — 
ses. Michele Aušra Garliaus-
kaitė ir ses. Dorita Butkutė Ute
noje atidarė vienuolyną, dirba 
vidurinėje „Saulės" mokykloje 
ir globoja vietinius senelius. 

— Mot inos Mar i jos 
Kaupa i t ė s , Šv. Kazimiero 
vienuolijos įkūrėjos, mirusios 

1940 metais, beatifikacijos byla 
po 3 metų liudijimų ir apklausi
nėjimų nusiųsta į Vatikaną toli
mesniam tyrinėjimui ir įverti
nimui. Bylos svarstymo tribuno
lą sudarė Chicagos kardinolas 
Joseph Bernardin ir visa eilė lie
tuvių kunigų bei seselių kazi-
mieriečių. 

— Kun. Pe t ras Girčius, STB 
ilgą laiką aptarnavęs Vokietijos 
lietuvius, nuo 1992 metų profe
soriauja Telšių kunigų semina
rijoje. 

— Prel. dr. Stasys Žilys, il
galaikis Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje dvasios vadas, popie
žiaus Jono Pauliaus II buvo pa
keltas į Pronotorius Apostolicus 
— aukščiausįjį Monsinjoro laips
nį. 

— Kun. Stasys Raila Brook-
lyne, N.Y. šventė 60 metų kuni
gystės sukaktį. 

— PreL dr. Simonas Morkū
nas, iš Sioux City, Iowa, šiemet 
taip pat šventė 60 metų kuni
gystės jubiliejų. 

— Kun. Juozas Vaišnys, S J 
šiemet, liepos 10 d. švenčia 50 
metų kunigystės sukaktį. 

— Kanadoje veikia 9 lietu
viškos parapijos: Toronte, 
Mississaugoje, Hamiltone, Lon
done, St. Catherines, Delhi, 
Windsor ir dvi Montrealyje — 
Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero. 
Taip pat veikia misijos Ottawo-
je, Wasaga Beach ir Sudbury. 
Šias misijas ir kitas vietoves ap
tarnauja Kanados Lietuvių Ku
nigų Vienybės dvasininkai. 

— Denver mieste, Colorado 
valstijoj š.m. rugpjūčio 11-13 
vyks Pasaulio Jaunimo dienos. 
Tikimasi, kad iš viso pasaulio 
suvažiuos iki 300,00 jaunimo, 
nuo 13 iki 30 m. Amžiaus, o jų 
tarpe ir jaunesniųjų tėvai. 
„Keliaujantis popiežius" šv. 
Tėvas Jonas Paulius II irgi daly
vaus šiame jaunimo sąskrydyje. 

Pasaulio jaunimo šventei 
šiemet buvo parinktas Denver 
miestas, kuriame labai geros 
sąlygos priimti šimtus tūks
tančių svečių ir didingi Rocky 
Mountains suteikia fizinį bei 
dvasinį pakilimą. 

Lietuvių jaunimo delegacija — 
atstovai iš Lietuvos ir išeivijos, 
kartu su vysk. P. Baltakiu, 
OFM, kun. E. Putrimu ir ses. Ig
ne, į Denver vyks su Steuben-
ville universiteto „Yoputh 
Ministry" grupe. Dėl infor
macijų skambinti ses. Ignei, tel. 
203-928-7955. 

— Vasario 1-4 d. Vengrijoj, 
Leafalu mieste įvyko Europos 
migrantų sielovados kongresas, 
kuriame, Vatikano parėdymu, 
dalyvavo ir lietuvių išeivijos 

vyskupas Paulius Baltakis. 
Migrantų sielovados kongrese 

per ke tur ias dienas buvo 
svarstoma Europos išvietintų 
asmenų ir migrantų padėtis ir ' 
ieškoma būdų, kaip Popiežiaus 
Migracijos taryba galėtų sėk
mingiausiai padėti tikintie
siems, dėl ekonominių sąlygų ar 
karo veiksmų pasitraukusiems 
iš savo tėvynės. 

Svečiuojnatis Vengrijoj, 
vyskupui teko proga sutikti su 
vietos lietuviais ir susipažinti su 
jų veikla. Nors skaičiumi 
Vengrijos lietuvių bendruomenė 
maža, bet jų patriotinis nu
siteikimas didelis. Stokojant 
kunigo, sielovada rūpinasi, 
lietuviškai išmokęs, vengras, 
nuolatinis diakonas Tiboras | 
Teszaras, ku r i s ka r tu su 
lietuviais „bando savo būdu 
padėti Lietuvai". 

Š.m. rugsėjo 6-8 d. šv. Tėvas 
Jonas Paulius II lankys Lie
tuvą. Viešos pamaldos numaty
tos Vilniaus Vingio parke ir 
Kryžių kalne. Šv. Tėvas taip pat 
viešės Kaune ir Šiluvoj. 

Popiežiaus apsilankymu rūpi
nasi Bažnyčios ir vyriausybės 
komitetai. Vyriausybė techniš
kam pasiruošimui paskyrė 
400,000 dolerių, o JAV Vys
kupų konferencija 30,000 dol. 
katechetiniam-dvasiniam pasi
ruošimui. Tam tikslui Lietuvoj 
platinami katechetinės progra
mos konspektai. 

Amerikos Kunigų Vienybė šia 
proga nuveš popiežiaus Pijaus 
XII pašventintą ir Lietuvai 
paskirtą Fatimos Šv. Marijos 
statulą, o Kryžių kalne pastatys 
paminklinį kryžių. Šal ia 
Kunigų Vienybės keliones į 
Lietuvą organizuoja Lietuvos 
Vyčiai, Brooklyno ir New 
Jersey lietuvių parapijos bei 
G.T. Int., American Travel, 
Vytis Int. ir kitos kelionių 
agentūros. Lietuviai iš viso 
pasaulio kviečiami dalyvauti 
pirmame šv. Tėvo apsilankyme 
tėvynėje. . . . 

— Kunigų t rūkumą jaučiame 
ne mes vieni, išeivijos lietuviai, 
bet ir visas katalikiškasis pa
saulis. Vatikano II Susirinki

mas ėmėsi ryžtingų priemonių 
atgaivinti Bažnyčios pagalbi
ninkų — pasauliečių diakonų 
pašaukimą. 

Amerikos Eipskopatas šiuo 
metu tur i per 10.000 įvairaus 
amžiaus ir įvairių profesijų 
įšventintų nuolatinių diakonų, 
sėkmingai tarnaujančių katali
kiškai bendruomenei. Deja, lie
tuvių tautybės yra tiktai kele
tas , iš jų tik porą dirbančių 
lietuviškose parapijose. 

Nuolatinių diakonų — Bažny
čios pagalbininkų reikalas yra 
krit iškas, bet jų pas mus tiek 
mažai, kad neturime net iš ko 
i m t i pavyzdį. Malonų 
paskatinimų čia mums duoda 
vengrų tautos sūnus Tiboras 
Teszaras. Susidraugavęs su vie

tos lietuviais, Tiboras išmoko 
lietuvių kalbą ir, žinodamas kad 
Budapešte nėra lietuvio kunigo, 
išsirūpino vietos arkivyskupo 
paskyrimą kartą į mėnesj pra
vesti liturgines apeigas spe
cialiai lietuviams. Tokiu būdu 
vengras tapo lietuvių diakonu. 

Ar nekyla klausimas, kodėl 
mūsų tautos sūnūs negali apsi
imti šių kilnių ir garbingų 
pareigų? Kiekvienoj mūsų 
parapijoj ar bendruomenėj yra 
ne vienas sąmoningas, tikėjimu 
ir sielovada besirūpinantis 
vyras — puikus kandidatas į 
nuolatinius diakonus Kodėl gi 
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NEW JERSEY, NEW YORK — „Ltotuvos Atsiminimai", 
••kmatftontals nuo 2.«.'. 3 v. p.p. I* S«ton Hali Universi
teto s tot lss, 89.S FM banga. „Music of Uthuanta" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., VVatchung, 
N. J . 07060. Tel. 008-753-5636. 

* 

X AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 ^ 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai., pirmad., arrtrad., 
trečd. ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p., seštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

Whats 
It Ali 

About? 
GOD, SERVICE, 
ETERNUY... 

Only by experiencing the 
divine, through service to 
God, can the restlessness 

of the human heart be 
quenched. 

The Mariems Of The 
Immaculate Conception... 

An International 
community of Priests and 

Brothers with locatlons 
around the world. 

Contact 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

> 

ne? 

(„Vyskupo informacija", 
1993 Sekminės) 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS %a\{yZs' 

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

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

M2S teuth 7tth Avenue 
Htekery HM. INInole 40457 
Tel. 704-430-7272 

223 Katvartki gatv* 
VUnfcie, Lietuva 

T4*fonal: 77-70-07 Ir 77-33-92 

A.tA. 
Maj. KAZYS JASĖNAS 

Savanoris Kūrėjas 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gegužės 24 d., sulaukęs 98 metų. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Saločių valsč., Gniau-

žių kaime. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: duktė Nijolė Pupienė, žentas Antanas, 

anūkė Neris ir vyras Andrius Palūnai; brolių ir seserų vaikai 
su šeimomis Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužės 26 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 27 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti lietuvių organizacijoms. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, anūkė ir kiti giminės. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Mielam klubo nariui 

A.tA. 
ANTANUI BEINARAUSKUI 

staiga mirus, jo sūnus ir dukterį su šeimomis, brolį 
PETRĄ su žmona IRENA ir kitus gimines Ameriko
je bei Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia 

Anglijos liet. klubas Chicagoje 

A.tA. 
ANTANUI BEINARAUSKUI 

mirus, sūnums JUOZUI su žmona MONIKA, STA
SIUI su žmona KAREN, TONY, dukrai VERONIKAI 
bei jų vaikams, broliui PETRUI su žmona IRENA ir 
Lietuvoje broliui VILIUI su žmona IRENA, seseriai 
VERONIKAI su šeima, mirusių brolių vaikams ir 
kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kar tu liūdime. 

Buvę Gustonių pradžios mokyklos draugai: 
Elena ir Vladas Paliųlioniai 
Elzbieta Gumbaragienė 
Jonas Lukoševičius 
Vacys Rutkauskas 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

A.tA. 
Povilas Vytautas Butkus 
Gyveno Iron Mountain, MI,"anksčiau Chicagoje. 
Tragiškai žuvo auto nelaimėje 1993 m. gegužės 22 d., 

sulaukęs 43 metų. 
Gimė Vokietijoje, Muenchen mieste. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: motina Viktorija, sesuo Joana-Dana, teta 

Bronė Augustauskienė, krikšto motina Izabelė Oksas, krikš
to tėvas Algis Urbutis; pusbroliai Rimas ir Kristijonas Sabą 
taičiai; daug giminių Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 25 d. nuo 2 iki 
9 v.v. S.C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie 
Ave., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks gegužės 26 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę motina, sesuo ir giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410 
/ 312-434-1700. 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
VYTAUTUI ŽYGUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo seserims — 
LAIMAI VAIČIŪNIENEI, GRAŽINAI SAKE-
VIČIENEI ir DANUTEI BALTUTIENEI bei visiems 
artimiesiems. 

Aldona Bulkaitytė 

Mielam Krikšto Tėveliui 

A.tA. 
BALIUI GRAUŽINIUI 

mirus, užuojautą reiškia sūnui VALDUI 

Nuliūdusi krikšto duktė 
Audra Banionytė-Cepienė 
ir Banionių šeima 

Rezistencijos kelyje niekad nesuklupusiam bičiuliui 

A.tA. 
BALIUI GRAUŽINIUI 

iškeliavus Amžinybėn, su sūnumi VALDU ir gi
minėmis Lietuvoje kartu liūdi. 

Los Angeles LB bičiuliui 

Panevėžiečių klubo nariui 

A.tA. 
ANTANUI BEINARAUSKUI 

staiga mirus, jo sūnus ir dukterį su šeimomis, brolį 
PETRĄ, klubo pirmininką, su žmona IRENA ir ki tus 
gimines Amerikoje bei Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia. 

Panevėžiečių klubas 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

« $ * * 

V * * ^ 

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

persėst į kitą lėktuvą Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

vv\Jč Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,.tax free'" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šiandien „Draugo" atkar
poje baigiame spausdinti rašy
tojo Jurgio Jankaus romaną 
„Niekam nereikal ingi" . 
Dėkojame rašyt. Jankui, su
tikusiam savo brandžia kūryba 
pasidalinti su mūsų skai
tytojais. Ši atkarpa sukėlė daug 
dėmesio, ir gavome gražių 
atsiliepimų bei padėkos žodžių. 

Ketvir tadienį pradėsime 
spausdinti trumpesnį Vytauto 
Volerto atsiminimų pluoštą 
„Mažiausieji ir didesni 
mokslai". 

Baigiasi gegužės mėnuo, 
skirtas Dievo Motinai Marijai, 
kuri lietuvių yra ypač mylima. 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje ketvirtadienį, gegužės 
27 d., ji bus pagerbta ypatingu 
būdu. Po palaiminimo bažny
čioje 6:30 vai. v. procesija eis į 
seselių vienuolyno kiemą, kur 
bus giedama litanija prie Ma
rijos koplytėlės. Kviečiami 
lietuviai iš apylinkės ir toliau 
gausiai šioje procesijoje daly
vauti. 

Šį sekmadienį, gegužės 30 
d., 12:30 (tuoj po Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte) prof. Arvydas 
Žygas Ateitininkų namų apa
tinėje salėje kalbės apie dabar
tines Lietuvos jaunimo pro
blemas. Visi ateitininkai ir 
neateitininkai, besidomintys šia 
tema, kviečiami gausiai daly
vauti. Dr. Arvydas Žygas šią 
savaitę atvyko į savo tėvelio 
laidotuves. 

Čikagos Lituanistinė mo
kykla išleido pirmąją savo abi
turientų laidą gegužės 22 d. 
Apeigos praėjo sklandžiai, abi
turientai savo tėvams ir moky
tojams bei jaunesniems moki
niams padainavo atsisveiki
nimo dainą. Apeigas filmavo dvi 
Northwestern universiteto žur
nalistikos studentės, kurios 
pasirinko lituanistinę mokyklą 
ir švietimą kaip pagrindinę savo 
mokslo dokumentinio filmo 
temą. Studentės pravedė 
pasikalbėjimus su Jaunimo cen
tro vadovybe, su Čikagos litua
nistinės mokyklos vedėja Jūra
te Doviliene, administratore 
Daina Dumbriene ir jos sūnum, 
abiturientu Dainium. Studentės 
kalbėjosi su JAV LB Švietimo 
tarybos nare Ramune Kubiliū-
te, kur i atstovavo tarybai per 
apeigas (anksčiau telefonu buvo 
kalbėjusios su tarybos nare 
Vida Brazaityte). Dokumentinis 
filmas turėtų būti transliuo
jamas 21 (cable) kanalu šių 
metų vasarą. 

x Šv. Mišios už Prano Par-
gausko sielą trečių mirties me
tinių dieną bus atlaikytos 
Seštd., gegužės 29 d. 8 v.r. Pal. 
J. Matulaičio R. Kat. Misijos 
koplyčioje, Lemonte, IL Brolio 
Alfonso šeima prašo gimines ir 
draugus tą dieną pasimelsti už 
jo sielą. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-486* 
Valandos pagal susitarimą 

(_—_ 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

x Kristina A. Valaitis š.m. 
gegužės 20 d. paskirta Illinois 
Humanities Council direktore 
(anksčiau ji buvo šios įstaigos 
direktoriaus pavaduotoja). Kris
t ina yra baigusi Northern Il
linois universitetą daktaro 
laipsniu iš anglų literatūros. Il
linois Humanities Council įstai
goje ji dirba nuo 1979 m.; reda
gavo „Humanities" žurnalą ir 
kitus leidinius, taip pat keturi 
jos straipsniai apie Illinois vals
tiją išspausdinti reklaminiame 
leidinyje „Illinois". 

„ D r a u g o " a n t r a d i e n i o , 
gegužės 25 d. laidoje, pasku
tiniame puslapyje APB ko
respondencijoje apie dr. A. Raz
mos paskaitą Seklyčioje yra 
netikslumų, ypač aprašant 
regėjimo organus. Skaitytojams 
patariame atkreipti dėmesį į 
artimiausią mūsų Sveikatos 
skyrių, kur bus spausdinama dr. 
A. Razmos paskaitos santrauka 
ir pateikiamos tikslios informa
cijos. 

J e a n Bartuška, a.a. adv. An
tano Olio duktė, atvyksta iš 
Wheeling, IL į Čikagą dalyvauti 
savo tėvo iškilmingame 35 metų 
mirties minėjime. Minėjimą 
rengia Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga gegužės 30 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. 

Švč. M. Marijos Nekalto 
P r a s i d ė j i m o parapiečiai 
gegužės 28 d., penktadienį, tuoj 
po 8 vai. Mišių ruošiasi papuoš
ti savo apylinkę, sodindami 
gėles ir medelius. Mokyklos 
mokiniai sodins gėles, o su
augusieji — medžius, kuriuos 
parūpino 12 Ward atstovas Don 
Smith, Jr. 

x Ž u r n a l i s t a s Stanley 
Pieza, buvęs mūsų ir kitų laik
raščių bendradarbis, šiuo metu 
gyvena senelių prieglaudoje — 
The Little Company of Mary, 
San Pierre, IN. Tačiau jis vis ne
pamiršta savo pamėgtojo žurna-
lizmo. Šiomis dienomis paprašė 
dukros Bernadette Pieza 
Shaner atsiųsti mums laik
raščio iškarpą su aprašymu ir 
nuotrauka Stanley Piezos duk
raitės Kathleen Shaner Hyzy, 
kuri neseniai baigė gailes
tingųjų seserų mokyklą New 
Orleans mieste. Nuotraukoje ir 
aprašyme taip pat paminėta 
Bernadet te Pieza Shaner, 
pažymint, kad ji gavo magistro 
laipsnį Western Illinois universi
tete švietimo srityje. 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntimus 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą* Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Oanglama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 2570746 

Skambinti po 6 v.v. 

fl&k. ŽVAIGŽDUTĖ 
^ ^ * ^ ^ ™ * " k • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Raiaguoja J P*cas. Medžiagą siųsti: 3206 W. (BU, PUce, Chicago, IL 60629 

Pianistė Sonata Zubovienė, 
kurios talentu ne kartą turėjo 
progos pasigėrėti ir lietuviai, de
biutuos kaip pianino solistė su 
DePaul universiteto pučiamųjų 
instrumentų orkestru trečia
dienį, birželio 2 d., 8 vai. vak. 
DePaul universiteto koncertų 
salėje, 800 W. Belden Ave. 
Automobilius koncerto lanky
tojai gali nemokamai pastatyti 
DePaul universiteto stovėjimo 
aikštelėse. Lietuvių visuomenė 
kviečiama koncerte dalyvauti. 

Alkoholikų A n o n y m o u s 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kas antradieni Lemonte. 
Skambinti Matui 708-964-1826. 

Visuomeninio ir religinio 
pobūdžio iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo vyks pirma
dieni, gegužės 31-Kapų puošimo 
dieną, tuoj po šv. Mišių 
kapinėse. Religinę dalį atliks 
kun. Jonas Kuzinskas, Šv. 
Kazimiero kapinių direktorius 
ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas. Rengėjų 
vardu žodį tars Bendruomenės 
pasauliečių komiteto pirm. 
Algis Regis. Kapinių steigėjai ir 
visi mirusieji bus pagerbti 
vainiko padėjimu. Garbės sar
gyboje — uniformuoti šauliai ir 
šaulės. Iškilmes praves šių 
kapinių Sklypų savininkų drau
gijos pirm. Stasys Valinskas. 
Visuomenė labai kviečiama 
dalyvauti. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
mūsų Operos mecenatas, pra
ėjusį penktadienį atvyko į choro 
repeticiją Jaunimo centre ir 
visus choristus pavaišino. Savo 
žodyje pasidžiaugė „Normos" 
operos pastatymu ir palinkėjo 
sėkmės kitiems metams, kai 
bus statoma Vytauto Klovos 
„Pilėnų" opera. 

x Ieškau vaikystės drau
gės Donos Lesčiūtės-Mikuls-
kytės, išvykusios iš Vilniaus į 
Vokietiją 1958 m. su mama 
Rože ir patėviu Alfonsu 
Mikulskiu. Atsiliepkite, rašy
kite: Daliai Gaškaitei. 3572 
Pheasan t Run Circle #8, 
Ann Arbor MI 48108, tel. 
313-971-2207. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, ge
gužės 30 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Expres8 priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. Pa
siteiravimui naudokitės nemo
kamu tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Lemonte, PLC, siuntiniai 
priimami kiekvieno mėn. pir
mąjį sekmadieni. Transpak, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x IMEX AMERICA, INC. 
nuomoja automobilius Lietu
voje; siunčia automobilius; labai 
greitai perveda dolerius į 
Lietuva Tel. 708-868-0049, fax 
708*8683642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v.r.—5 v. p.p. Im-
ex America, Inc., 524 State 
Line Rd., Calumet City, IL 
60409. 

(sk) 

BRANGI TĖVYNE 

Brangi Tėvyne. Tėvyne mano! 
Tu daugiau nei penkiasdešimt 

metų 
Buvai prispausta meškos 

letena. 
Buvai išnaudota ir kankinta! 

Brangi Tėvyne. Tėvyne mano! 
Tavo žmonės stovėjo rankom 

susipynę, 
Prieš tankus prie TV ir 

Parlamento. 
Pagaliau gavai laisvę ir 

nepriklausomybę! 

Brangi Tėvyne. Tėvyne mano! 
Žinojai, kad bus sunku 

atsistatyti 
Nesuprantama, kodėl po dviejų 

metų. 
Grįžai savanoriškai į meškos 

urvą. 
Alicija Juška i t ė 

GEGUŽĖS MĖNUO 

Gegužės mėnuo turtingas 
įvairiais prisiniintinais įvykiais. 
Katalikų bažnyčia šį mėnesį yra 
paskyrusi Marijos Dievo Moti
nos garbei. Bažnyčiose vyksta 
gegužinės pamaldos. Šį mėnesį 
yra dvi svarbios šventės: Šeš
tinės (Kristaus į Dangų įžengi
mas) ir Sekminės (Šv. Dvasios 
atsiuntimas). 

Gegužės mėnuo yra gražiau
sias pavasario mėnuo. Švenčia
ma Motinos diena, kada visi 
vaikai iškilmingai pamini ir 
pagerbia savo mamytes. Taip 
pat prisimenamas ir Romas Ka
lanta, kuris susidegino, šaukda
mas: „Laisvės Lietuvai!" Neil
gai trukus po to įvykio Lietuva 
atgavo laisvę. 

Gegužės 15 d. Lietuvoje pirmą 
kartų susirinko žmonių išrink
tas Steigiamais seimas, kuris 
patvirtino Lietuvos Tarybos 
paskelbtą Lietuvos Nepriklau
somybę ir paskelbė naują kons
tituciją. Dar daug svarbių darbų 
atliko. 

Amerikos žmonės švenčia mi
rusiųjų prisiminimą (Memorial 
Day). Jų tarpe yra daug lie
tuvių, atidavusių savo gyvybes 
už šio krašto laisvę. Ta proga 
reikia pasimelsti už čia ir Lie
tuvoje mirusius. Ne vien už 
žuvusius karius, bet už visus 
žmones, kurie laukia iš mūsų 
dėkingumo, prisiminimo ir 
maldų. Jei kurie mirė nesusi
taikę su gyvaisiais, dabar laikas 
suteikti jiems atleidimą už 
viską, kad jų pomirtimis gyveni
mas nebūtų apsunkintas. Padė
kime jiems kuo galime, nes jie 
sau negali padėti. Jie visi yra 
Dievo valioje, tik mūsų maldos, 
prašymai gali paveikti Dievo 
gailestingumą. 

Redaktorius 

Čikagos Lituanistinės mokyklos 4 sk. mokiniai š.m. Motinos dienos minėjime „linksniuoja iodį 

MOKO PRAGARE 
GAILĖTIS, BET 

NEBĖRA LAIKO 

(Lietuvių tautosaka) 

Šio mėnesio pabaigoje prisi
mena amerikiečiai mirusiuo
sius, ta protą perteikiu iš lie
tuvių tautosakos vieną pasako
jimą, susijusį su mirtimi. Štai 
turinys: 

„Iš Plungės į Kulius ėjo dievo
baimingos moteriškės į atlaidus 
(bažnytinė šventė). Kiek išėju
sios ir miestelio, pavargo ir 
atsisėdo ant griovio kranto pail
sėti. Tuo pačiu laiku pro šalį 
važiavo iš Plungės į Gargždus 
žmogus ir jis paprašė moteriškių 
sėsti: sakė, galįs jas pavėžinti. 
Jiems bekalbant, jis vis dažnai 
savo kalboje vartojo kaip prie
žodį: „Moko pragare gailėtis, 
bet nebėra laiko". Jis keletą 
žodžių pasakydavo ir vėl at
kartodavo tą priežodį. Mote
riškės nebeiškęsdamos ir pa
klausė, ką reiškia tie žodžiai. Jis 
papasakojo, kaip jam buvo atsi
t ikę važiuojant kelyje. J is 
bevažiuodamas užmigęs ir jau
tėsi esąs miręs ir pakliuvęs į 
pragarą. Pragare matęs savo 
kaimyną, su kuriuo gerai su-
draugaudavo. Dabar jis mato, 
kad velniai jį deda į katilą su 
verdančia smala. Kiti velniai 
atnešė didžiausią jaučio odą, 
pilną prirašytą didelių nuodė
mių, kurias jis per savo blogą 
gyvenimą buvo padaręs. Kai 
velniai pradėjo jo kaimyną 
kankinti, jam pasidarė baisu, ir 
jis pradėjo galvoti apie tuos 
žodžius „moko pragare gailėtis, 
bet nebėra laiko". Jis prisiminė 
savo kaimyną esantį sveiką, o 
dabar mato kankinamą. Labai 
išsigandęs atsibudo ir mato savo 
vežime besėdįs. Dabar jis pasi

juto, lyg antrą kartą užgimęs, 
taip jam viskas atrodė keista. 

Užkandžiauja Čikagos Lituanistinės mokyklos mokinės (iš kairės): Nykt 
Aukštuolytė. Daina Valaitytė ir Aušra Brooks. 

Jis tuojau pasižadėjęs nieko 
blogo nebedaryti ir su blogu kai
mynu nebedraugauti, kad nepa
tektų į pragarą. Parvažiavęs na
mo, jis nutarė pirmiausia nueiti 
pas savo kaimyną ir patikrinti, 
ar tiesa, kaip jis matė pragare 
jį kankinant . įėjęs į vidų, 
pamatė savo kaimyną mirusį ir 
pašarvotą ant lentos. Nuo tos 
dienos pataisė savo gyvenimą ir 
buvo geras ir doras žmogus. 
Pabaigęs pasakojimą,dar pakar
tojo, kad nemeluoja ir tikrai sap
navęs tokį sapną. Bet žiūrint 
rimtai, tiktai buvo sapnas ir 
t iek". (Šis įvykis užrašytas 
Kaušėnų kaim, Plungės*valsč. 
Užrašė J. Ivinskis 1929.X.6). 

Iš dr. J o n o Balio 
archyvo 

GALVOSŪKIO NR. 146 
ATSAKYMAS 

1. Arčiau Juodoji jūra. 2. 
Arčiau Varšuva. 3. Ilgesnė Bal
tijos jūra. 4. Arčiau iš Pasvalio 
į Biržus. 5. Arčiau Vilnius. 

GALVOSŪKIO NR. 148 
ATSAKYMAS 

Kai Trys Išminčiai atvyko iš 
Rytų, užsuko pas Erodą ir pasa
kė, kad jie nori pasveikinti 
naujagimį žydų karalių. Erodas 
susimąstė, nes jis buvo žydų 
karalius. Tiesa, jis buvo jau 
senas (mirė maždaug praslinkus 
dvejiems metams po Kristaus 
gimimo). Jis buvo pritrenktas, 
kad kažkoks vaikas kėsinsis į jo 
vietą, kai jis turėjo sūnų, kuris 
turėjo užimti jo vietą. Todėl ir 
kreipėsi į Išminčius, kad suradę 
tą žydų karalių, grįždami užsuk
tu pas jį, kad ir Erodas galėtų 
ten nuvykti ir Jam nusilenkti. 
Jo tikroji mintis buvo nužudyti 
Kūdikėlį Jėzų. Kaip žinote, jis 
liepė išžudyti visus to amžiaus 
berniukus visoje savo karalys
tėj, tik Dievas išgelbėjo savo 
Sūnų Jėzų. 

GALVOSŪKIO NR. 149 
ATSAKYMAS 

Kadangi nežinome tikro gy
vulių skaičiaus, prileiskime, 
kad kiaulių buvo x, o vištų — y. 
Jei buvo iŠ viso 66 uodegos, tai 
buvo iš viso 66 gyvuliai, tad x 
+ y = 66. Kiekviena kiaulė turi 
4 kojas, o kiekviena višta — 2 
kojas. Reikia neužmiršti, kad 
ten buvo berniukas ir ūkinin
kas. Dabar susidaro tokia 
padėtis 4x -t- 2y + 4 = 182; 4x 
+ 2y = 178. Ir 2x + 2y = 132. 
Taigi x = 23, o y = 43. Kiaulių 
buvo 23, o vištų 43, plius 2 
žmonės. 

„ARAS" IR LIETUVA 

Krėvė Mickevičius parašė 
„Arą", kur pasakojama apie aro 
stiprumą ir jo gyvenimą kalnų 
viršūnėje... 

Kartą žmogus pagavo arą ir 
patupdė jį į narvą. Žmogus 
padėjo arui grūdų, maisto ir 
vandens atsigerti . Žmogus 
džiaugėsi, žiūrėdamas į arą. Bet 
aras buvo liūdnas. Jis nieko 
nelesė, nieko negėrė, tik spar
nais daužė narvą ir norėjo iš
trūkti. Kiti paukščiai labai ste
bėjosi aru, kad jis turi maisto ir 
nieko nelesa. Arui ne maistas 
rūpėjo, bet laisvė. Jis norėjo 
pakilti į erdvę. Jo sparnai buvo 
sužeisti — kruvini. Jis kentėjo 
ir tik apie laisvę svajojo... 

„Lietuva — maža šalelė, 
Bet labai brangi, 
Čia ir Nemunas, Vilnelė, 
Mūsų mylima šalis". 
Lietuva yra nedidelis kraštas 

prie Baltijos jūros — Europos 
viduryje. Lietuva buvo laisva, 
bet ją okupavo rusai. Lietuva 
buvo pavergta 50 metų. Tada 
Lietuvoje buvo labai liūdna, 
taip, kaip arui. Rusai daug 
lietuvių ištrėmė į Sibirą, 
nukankino. Mano tėvelio brolį 
rusai ištrėmė į Sibirą. Žmonės 
buvo labai liūdni, nesišypsojo, 
nes nebuvo laisvi. Taip pat ir 
melstis buvo draudžiama. Į 
bažnyčią buvo draudžiama eiti. 
Bet žmonės meldėsi namuose. 
Įvyky, kaip stebuklas. 1991 m. 
kovo 11 d. Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma. Visa Lietuva 
džiaugėsi ir dainavo. Ir mes 
džiaugėmės, kad Lietuva laisva. 
Aš su tėveliais buvau Lietuvoje. 
Man labai patiko. 

Veronika Taraškaitė , 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

mokykla, 8 sk. 

ŽVEJYS 

Žvejys, užmetęs tinklą, iš jū
ros išvilko daug stambių žuvų, 
kurias išdėjo ant kranto, o 
smulkiosios žuvytės pro tinklo 
akutes sušoko į jūrą. 

Maži žmonės lengviau išsi-
gelbsti, o retai matysi, kad pa
vojaus išvengtų didelio garso 
vyras. 

Ezopas 

Jei kam sekasi bitės, tai 
negalima medaus nei skolinti, 
nei taip duoti, o kuo labiausiai 
ligoniui: bitės gali sunykti ir iš
mirti. Medų galima tik parduo
ti. 

Bičiulis negali vogti medaus; 
jei jis pavagia, tai bitės padaro 
kryžių iš vaško, o pačios numirš
ta. Iš to kryžiaus supranta, kad 
medus buvo vagiamas. 




