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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva nori 
subalansuoti 

Rytų ir Vakarų 
interesus 

Vilnius, liepos 13 d. (Elta) — 
„Mes stengsimės subalansuoti 
Lietuvoje susieinančius Rytų ir 
Vakarų interesus, pasiekti jų 
pusiausvyrą, kartu neprarasda
mi savarankiško sprendimo ga
limybės ir išsaugodami pasirin
kimo teisę", pareiškė preziden
tas Algirdas Brazauskas Rusi
jos žinių agentūros Itar-Tass 
korespondentui duotame pasi
kalbėjime. 

„Tilto tarp Rytų ir Vakarų 
principas mums taip pat nepap
rastai svarbus. Remdamiesi juo, 
mes stengsimės sudaryti Lietuvo
je ypač palankias sąlygas inves
ticijoms, verslininkystei, mui
tams ir mokesčiams, turizmui ir 
tranzitui. Mes stengsimės sudo
minti Vakarus savo galimybė
mis Rytuose. Tam mus tiesiog 
įpareigoja Lietuvos geopolitinė 
padėtis", pažymėjo prezidentas. 

„Jėgos nenaudojimo ir stabi
lumo santykiuose su kaimynais 
principas", pasakė prezidentas, 
„reiškia ir tai, kad Lietuva įsi
pareigoja laikytis tarptautinių 
sutarčių ir vykdyti užsienio po
litiką nepriklausomai nuo poli
tinės kovos respublikoje rezul
tatų". Pasak A. Brazausko, Lie
tuvai svarbią reikšmę turi ir 
sienų neliečiamumo principas, 
kaip numatyta ESBK dokumen
tuose. „Lietuva neturi terito
rinių pretenzijų savo kaimy
nams", pabrėžė jis. 

Valstybės vadovo nuomone, 
nėra jokių rimtų objektyvių 
priežasčių, kurios kliudytų 
Lietuvai pasirašyti tarpvalsty
bines geros kaimynystės ir 
bendradarbiavimo sutartis su 
Rusijos Federacija, Lenkija, Bal
tarusija. „Mūsų pozicija procesų 
Rusijoje atžvilgiu iš esmės su
tampa su didelių demokratinių 
pasaulio valstybių pastangomis 
remti demokratijos įtvirtinimą 
ir reformas šioje didžiulėje 
šalyje. Kaip Rusijos kaimynai 
mes tuo gyvybiškai suintere
suoti ir neketiname silpninti 
mūsų tradicinių kultūrinių ir 
ekonominių ryšių. Mes tiki
mės, kad jie transformuosis į 
normalius, civilizuotus ly
giateisių partnerių santykius", 
pasakė Lietuvos prezidentas 
Rusijos korespondentui. 

Valstybiniai b a n k a i nebus 
privatizuojami 

Prezidentas Algirdas 
Brazauskas iš esmės pritarė 
Socialdemokratų partijos 
tarybos pareiškimui dėl Lie
tuvos Banko vykdomos politi
kos. Pareiškimo nuostatas pre
zidentas aptarė su partijos 
tarybos pirmininku Aloyzu Sa
kalu bei tarybos nariais Vyte
niu Andriukaičiu ir Audriumi 
Rudžiu. 

Pareiškime prieštaraujama 
numatomam valstybinių bankų 
suskaldymui ir išdalinimui 
stambiausiems komerciniams 
bankams. Socialdemokratų nuo
mone, kol egzistuoja pakan
kamai didelis valstybinis ga
mybos sektorius ir kol valstybė 
privalo vykdyti ypač aktyvią 
žemės ūkio pertvarkymo politi
ką, turi išlikti ir bankai, ku
riuose valstybės kapitalo dalis 
yra pakankamai didelė. 

Prezidentas pasakė, kad vals
tybinių bankų privatizavimas 
kol kas sustabdytas. Išimtis, jo 
nuomone, gali būti padaryta 
Taupomajam bankui, kurio įta
ka šalies ūkiui labai maža. Ta
čiau Žemės Ūkio bankas ir Vals
tybinis Komercinis bankas pri
valo išlikti. 

Rusijos i r Lietuvos skolos 

Lietuvos skola Rusijai sudaro 
9.5 bilijonus rublių arba 2.6 
milijonus JAV dolerių, o Rusi
ja Lietuvai skolinga 120 milijonų 
JAV dolerių. Vien tik indėlių, 
perlaidų ir Rusijos centrinio 
banko sąskaitose Lietuva tur i 
apie 7 milijonus JAV dolerių. 
Šis bankas pranešė, kad dėl 
fizinių asmenų lėšų grąžinimo 
turi būti susitarta valstybinių 
sutarčių lygiu. Apie tai banki
ninkai informavo Lietuvos Res
publikos derybų su Rusija dele
gacijos narius Lietuvos Banke 
įvykusiame pasitarime. 

Nuo 1994 m. sausio mėnesio 
Rusija rengiasi koresponden-
cines sąskaitas atidaryti tie
siogiai komerciniuose ttpjjkuo-
se, o ne per centrinį banką. 

Dujos b u s tiekiamos, b e t 
ne visiems 

Pirmadienį, kaip ir praėjusios 
savaitės pabaigoje, valstybinei 
įmonei „Lietuvos dujos" Rusijos 
akcinė įmonė „Lentransgaz" 
patiekė šiek tiek mažiau kaip 
vieną mil. kubinių metrų gam
tinių dujų. Tačiau jomis nau
dosis ne visi pageidaujantys. 
Įmonėms, pastaruoju metu grą
žinusioms skolas, siunčiami 
naujai parengti sutarčių tipo 
pranešimai, ir jos, jeigu pa
geidaus, dujomis galės naudotis. 
Tokių įmonių dešimt. Iš viso su 
„Lietuvos dujomis" atsiskaitė 
115 įmonių. Taip pat gyvybiškai 
būtiną dujų kiekį gauna gyven
tojai ir jų būtiniausius poreikius 

I tenkinančios įmonės: maisto 
' pramonės kombinatai, kepyk

los, ligoninės, vaikų darželiai ir 
panašios įstaigos. 

Tiekiamų dujų kiekis didės 
daugėjant įmonių, grąžinančių 
skolas „Lietuvos dujoms". 

Valiutų apyvar ta 
i sunormalėjo 

Liepos 12 d. Vilniaus valiutų 
rinkoje apyvarta sunormalėjo. 
Visi bankai supirko ir pardavė 
konvertuojamą valiutą. JAV 
dolerio supirkimo kainos 
svyravo atitinkamai tarp 3.50 ir 
3.80 Lt., pardavimo tarp 4.20 ir 
4.40 Lt. 

Kiek kitokia padėtis buvo su 
Rusijos rubliais. Rusijos rublius 
pirko ir pardavė „Litimpex", 
„Taupomasis" ir „Hermio" 
bankai . Lietuvos avialinijų 
kasose esantys valstybinio ko
mercinio banko valiutų keitimo 
punktai rublių nepardavė ir ne
supirko. 

Pigus birželis 

Šių metų liepos pradžioje pa
grindinių masto produktų kai
nos Lietuvoje buvo beveik tokios 
pat kaip biržtlio pabaigoje, o kai 

Kritika Lietuvos ambasadai 
JAV — be pagrindo 

Birželio 29 d. Sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas Algirdas Katkus Lietuvos prezidentai Algir
dui Brazauskui įteikė 142,246 parašus. Pasirašiusieji pareiškė protestą prieš politinį susidorojimą 
su ambasadorium Stasiu Lozoraičiu ir reikalavo palikti jį Lietuvos ambasadorium Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Parašai buvo renkami Lietuvoje nuo gegužės 24 d. iki birželio vidurio. 
Daugiausia surinkta Kaune, po to — Vilniuje ir Klaipėdoje. Mažiausiai — pietryčių Lietuvoje. 
Šią akciją organizavo Sąjūdis. 

Rusijos parlamentas nutarė 
grobti Sevastopoli 

M a s k v a , liepos 12 d. 
(RFE/RL) — Liepos 9 d., Rusijos 
parlamentas beveik vienbalsiai 
nutarė Krymo miestą Sevastopol 
paskelbti Rusijos Federacijos 
dalimi. Tai įvyko po jungtinės 
parlamento sesijos, kurioje 
išsamiai buvo svarstomas šio 
miesto statusas ryšittm su Rusi
jos Juodosios jūros laivyno sta
tusu. 

Evgenij Pudovkin, kuris pir
mininkavo specialiai parla
mento komisijai išstudijuoti 
Sevastopolio klausimą, pristatė 
ekspertų nuomonę, teigiančią, 
jog perduodama Krymą Ukrai
nai 1954 m., Rusija neatsisakė 
savo suverenumo Sevastopolyje. 
Parlamento deputatai tad įsakė 
parlamento Konstitucinei ko
misijai paruošti reikiamus pa-

kurių produktų net mažesnės. 
Birželio mėnesį maisto produk
tai pabrango vidutiniškai 4.9 
procento. Tai, pasak Kainų ir 
konkurencijos tarnybos direkto
rės Filomenos Jasevičienės, bu
vo mažiausias pabrangimas per 
šiuos ir 1992 metus. 

Prie Lietuvos vyriausybės vei-' 
kiančio statistikos departamen
to duomenimis vidutinis atly
ginimas Lietuvoje gegužės 
mėnesį buvo 16,028 talonai, 
birželio — 17,008 talonai. 

Eu ropos Investicijų Bankas 
pagelbės Lietuvai 

Nuo pirmadienio tris dienas 
Lietuvoje dirbs Europos Investi
cijų Banko ekspertų komisįja. Ji 
nagrinės galimybes finansiškai 
paremti Lietuvos transporto 
sistemos pertvarkymą. 

Europos Investicijų Bankas 
ketina suteikti lengvatinius 
kreditus Klaipėdos jūrų uostui 
ir Vilniaus aerodromui per
tvarkyti. Banko ekspertai nori 
įsitikinti, ar šie du projektai yra 
perspektyvūs, ar juos įgyvendi
nus Lietuva gaus pakankamai 
pelno, kad - galėtų grąžinti 
gautus kreditus. 

Europos Investicijų Banko 
ekspertai numato pasikeisdami 
dirbti Lietuvoje visus šiuos 
metus. Jeigu jų sprendimai bus 
palankūs, lengvatiniai kreditai 
Klaipėdos uostui ir Vilniaus 
aerodromui pertvarkyti bus 
suteikti kitais metais. Tai pir
mieji šio banko ekspertų darbo 
vizitai Lietuvoje. 

keitimus Konstitucijai, kad 
galima būtų pakeisti Sevasto
polio statusą, š i deklaracija 
buvo pravesta, nepaisant par
lamento pirmininko Ruslan 
Chasbulatov stiprios opozicijos 
tam planui. Tai dar vienas pa
rodymas, jog jo įteka parla
mente mažėja. % 

Atvykęs į Irkucką liepos 10 d., 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
reporteriams pasakė, jog jis 
„gėdijasi" parlamento spren
dimo dėl Sevastopolio. Jelcinas 
pažymėjo, jog Juodosios jūros 
laivyno problemą reikia spręsti 
palaipsniui ir ramiai. Sekdama 
prezidento žingsnį, Rusijos už
sienio ministerija liepos 11 d. 
išleido pareiškimą, kuriame 
buvo kritikuojamas parlamento 
veiksmas. Pareiškime buvo 
rašoma, jog parlamento dekla
racija „nesilaiko prezidento ir 
valdžios užimtos linijos". 

Ukrainos prezidentas Leonid 
Kravčuk atsakė į Rusijos par
lamento veiksnią, liepos 9 d. per 
Ukrainos televiziją paskaity-
damas oficialų pareiškimą. 
Prezidentas Kravčuk Rusijos 
parlamento sprendimą laiko 
„grubiu pažeidimu bendrai pri
imtų tarptautinės teisės prin
cipų, tiesioginiu kišimusi į Uk
rainos vidaus reikalus ir pa
žeidimu Ukrainos teritorinio 
vientisumo bei sienų". 

Prez. Kravčuk atsišaukė į 
tarptautinius organus, jų tarpe 
ir Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, į t ikint i Rusijos 
parlamento narius persvarstyti 
savo veiksmus psaulinės taikos 
ir stabilumo dėlei. Pavadin 
damas šį veiksmą tęsiniu Rusi
jos parlamento „antiukrainie-
tiškos politikos", prez. Kravčuk 
išreiškė įsitikinimą, kad rusų 
tautos dauguma neremia tokio 
sprendimo. 

Ukrainos Užsienio reikalų 
ministerija pareiškimo tekstą 
įteikė Rusijos ambasados atsto
vui Kįjeve. Ukrainos Gynybos 
ministerija pareiškė, jog Rusijos 
parlamentas bus laikomas atsa
kingu už „visas galimas" savo 
veiksmo pasekmes. Ukrainos 
parlamento prezidiumas taip 
pat paskelbė pareiškimą, smer
kiant į Rusijos pa r l amen to 
veiksmą. 

JAV ambasadorius Ukrainai 
Roman Popadiuk Kijeve išleido 
JAV pareiškimą, jog Washing-
tonas Sevastopoli laiko Uk-

Nepanaikins 
Tautybių 

departamento 
V i l n i u s , liepos 9 d . — 

Tautybių departamento gene
ralinei direktorei Halinai Ko-
beckaitai susitikus su prez. 
Algirdu Brazausku, buvo nu
spręsta, kad Lietuvos Respub
likos Tautybių departamentas, 
kaip savarankiška valstybės 
institucija, nebus naikinamas. 
Panaikinti depratamentą buvo 
siūloma A. Šleževičiaus pateik
tame projekte dėl bendrųjų rei
kalų ministerijos įsteigimo. 
Įskaitant ir techninį personalą 
departamente dirba t ik devyni 
žmones. Jo išlaikymui šįmet 
skirta 37,000 litų. 

Tragiškai žuvo Seimo 
narys 

Vilnius, liepos 9 d. — Lietuvos 
Seimo narį Tautvydą Lideikį, 
važiuojantį dviračiu Molėtų 
plentu, partrenkė ir mirtinai 
sužalojo sunkvežimis. T. Lidei
kis buvo aktyvus sąjūdininkas, 
Piliečių Chartijos signataras, 
šios organizacijos tarybos ir ko
miteto narys . Seime buvo 
išrinktas Piliečių Chartijos 
frakcijos pirmininku. Savo 
frakcijai ir opozicinei Tėvynės 
Santaros koalicijai atstovavo 
Seimo Ekonomikos komitete. 
Aktyviai dalyvavo kuriant Tė
vynės Sąjungą. 

Tautvydas Lideikis paliko 
šeimą: žmoną, dvi dukras ir 
sūnų. 

Vilnius, liepos 1 d. — 
„Lietuvos aide" buvo atspaus
dintas trumpas jo koresponden
to Aurimo Diržiaus pasikalbė
jimas su Lietuvos ambasado
rium JAV Stasiu Lozoraičiu. 
Pasikalbėjime ambasadorius 
pasakė nenorįs daryti jokių po
litinių pareiškimų, kol dar eina 
ambasadoriaus pareigas. Amba
sadorius tačiau paaiškino, kodėl 
Užsienio reikalų ministerijos 
kaltinimas, kad ambasada ne
teikianti informacijos, netiks
lus. 

Ambasadorius pasisakė: „Tai 
nereikalinga kritika. Mes kas
dien palaikome ryšius su Lie
tuvos įstaigomis. Mano pirmasis 
padėjėjas Viktoras Nakas pade
da spręsti politinius klausimus, 
rengti komunikatus ir panašius 
pranešimus". 

Toliau ambasadorius apibūdi
no daugybės kitų ambasados 
skyrių darbus: „Didžiausią ir, 
mano nuomone, gerą darbą at
lieka ambasados ekonomikos 
skyrius. Vizų skyrius išduoda 
vidutiniškai 100 vizų per dieną. 
Konsulinis skyrius rūpinasi 
įvairiais dokumentais, pasais ir 
panašiai. Kultūros skyrius or
ganizuoja parodas, gauna tūks
tančius paklausimų iš JAV uni
versitetų, kolegijų, mokyklų 
apie galimą bendradarbiavimą 
su Lietuvos mokslo įstaigomis ir 
mokyklomis". 

„Ambasados mokslo ir tech
nologijų skyrius tarpininkauja 
bendradarbiaujant su JAV uni
versitetais, siunčia į Lietuvą 
brangius universitetų katalogus 
ir knygas. Bendrasis skyrius 
rūpinasi gauti vaistų Lietuvai. 

Pagaliau, anot ambasadoriaus 
Lozoraičio, „vienas skyrius kas 

savaitę siunčia ataskaitas Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijai apie padarytus darbus. 
Todėl teiginys, kad ambasada 
neinformuoja Vilniaus, — be 
pagrindo". 

Ambasadorius taip pat primi
nė, kad iki šios dienos ambasadą 
išlaiko Amerikos lietuviai — 
Lietuvai jos ambasada JAV ne
kainavo nė cento. 

Ambasadorius Lozoraitis pri
sipažino: „Darbo tikrai daug — 
susitikimai Kongrese, federa-
linėse įstaigose, Valstybės 
departamente", bet buvo malo
niai nustebintas, kai prieš 
kelias savaites Amerikos lie
tuvių susirinkime Detroite jis 
gavo daugelio kongresmanų ir 
senatorių malonius laiškus. 

Amb. Stasys Lozoraitis taip 
pat priminė, kad JAV Valstybės 
departamentas per JAV amba
sadą Vilniuje ir kitus šaltinius 
stebi, kaip iš Lietuvos išvedama 
Rusijos kariuomenė. „Jeigu iš
vedimas sustotų", pasakė am
basadorius, „Valstybės depar
tamentas praneštų apie tai 
Kongresui, ir JAV pagalba Rusi
jai taip pat sustotų". 

— Pilietybės įstatymo pakei
timų ir papildymų projektas pri
imtas, 55 Seimo nariams bal
suojant už, 8 prieš ir 8 susilaikė. 
Problemiškiausias dalykas — 
dėl dvigubos pilietybės į 
projektą vis dėl to nepateko. Tai 
šioks toks opozicijos laimėjimas 
— Vytautas Landsbergis labai 
argumentuotai šį klausimą iš
nagrinėjo. 

rainos dalimi, o Rusijos parla
mento deklaraciją pavadino „ne 
laiku padaryta". Amb. Popa
diuk pareiškė, jog JAV remia 
Helsinkio susitarimus dėl sienų 
neliečiamumo. Pažvmedamas 
Ukrainos pastangas taisyti san
tykius su Rusija, amh Popadiuk 
pareiškė, jog dabar ne laikas 
Rusijos parlamentarams ban
dyti didinti įtampą Rusijos-Uk-
rainos santykiuose. 

Trumpai 
— Palangoje šią vasarą ne

daug poilsiautojų. Anksčiau 
vienu metu j Palangą suvažiuo
davo iki 140,000 žmonių. Dabar 
nesitikima sulaukti daugiau, 
nei 40,000. 

Dauguma poilsio namų pus
tuščiai. Keturių žmonių šeimai 
dviejų savaičių poilsis pap
rastuose poilsio namuose kai
nuoja apie pusantro tūkstančio 
litų (vidutinis atlyginimas yra 
apie 150 litų į mėnesį). 

Policijos komisaro nuomone, 
apie 80 procentų visų Palangos 
prekybos firmų apmokestinti 
reketininkų. Jie dažniausiai 
reikalauja 10 procentų pelno. 

— Havanoje, didėjant maisto 
trūkumui Kuboje, šalies svei
katos apsaugos ministerija pa
skelbė rekomendacijas, kaip 
turėtų maitintis kubiečiai. Anot 
jų, žmonės turėtų valgyti 
moliūgo žiedus ir lapus, batatus 
(saldžiąsias bulves), burokėlius, 
įvairių rūšių sėklas, mat šie pro
duktai turi daug žmogui reika
lingų vitaminų bei mineralinio 
vandens. Kaip žinoma, neregu
liariai ir prastai maitinantis, 
organizme pritrūksta vitamino 
B, dėl to gali sutrikti regėjimas 

— Pagrindinės Lietuvos priva
taus verslo organizacijos pareiš
kė nepasitikėjimą Lietuvos 
Banko valdytoju Romualdu Vi
sokavičiumi. Jos sveikina lito 
įvedimą, bet kaltina Lito komi
tetą bankų veiklos monopoliza
vimu. Dėl didelių mokesčių, ku
riuos Lietuvos bankai ima už 
valiutos keitimą, nuo rugpjūčio 
1 dienos uždraudus prekybą už 
konvertuojamą valiutą pakils 
prekių ir kreditų kainos 

Lazauskas pakviestas 
į finansinę politinę 

konferenciją 
Washington, DC, liepos 12 d. 

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Grožvydas Lazaus
kas gavo pakvietimą iš ambasa
doriaus Henry Owen, vieno iš 
Bretton VVoods komiteto pir
mininkų, dalyvauti aukšto lygio 
forume, kuris įvyks š.m. liepos 
22 d. VVashington, DC. Kaip 
praneša Alto informacija, šiame 
forume bus svarstomos JAV val
džios ir tarptautinių finansinių 
institucijų pastangos vystyti 
ekonomiką Rytų bei Centrinėje 
Europoje ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. 

Bretton VVood komitetas, ku
rio garbės pirmininkai yra bu
vusieji JAV prezidentai Jimmy 
Carter ir Gerald R. Ford. Tai 
pelno nesiekianti organizacija 
kurios pagrindinis uždavinys 
yra šviesti Amerikos visuome
nę, kad ji geriau suprastų 
tarptautinius finansinius ir 
vystymosi klausimus bei 
pasaulinių institucijų — Tarp
tautino Valiutos Fondo ir Pa
saulio Banko — vaidmenį pa
saulinėje ekonomikoje. 

Per praėjusius dvejus metus 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
suteikė virš 9 bilijonų dolerių 
Rytų Europos tautoms, rem
damas jų ekonominius persi
tvarkymus, stabilizuojant 
rinką. Pasaulio Bankas taip pat 
remia ekonominius pasikeiti
mus Rytų ir Centrinėje Europo
je bei Centrinėje Azijoje, skolin
damas 9.9 bilijono dolerių 
1991-1993 metams ir virš 17 bi
lijonų dolerių 1994-1996 
metams. 

Forume bus išklausyti vadovų 
iš Europos, Pabaltijo ir Nepri
klausomų valstybių Sandraugos 
pasisakymai dėl pasaulio Banko 
ir Tarptautinio Valiutos Fondo 
veiklos bei kalbama apie šių ins
titucijų ateities planus. 

KALENDORIUS 

Liepos 14 d. Pal. Kateri 
Tekawitha, šv. Kamilas de Lel-
lis, Justas, Vidutis, Sunmylė. 

Liepos 15 d.: Šv. Bonaven
tūras, Rozalija, Mantas, Sandą. 

' • 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 14 d. 

i&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 

SVEČIAI JUBILIEJINĖJE 
STOVYKLOJE - RAKĖ 

visų Lietuvių Skautų sąjungai 
prijaučiančiųjų dalyvavimo, 
nes tik daugybėje yra mūsų 
galybė! 

I stovyklą atvyksta lietuvių 
skautų atstovai,-ės iš Anglijos, 
Australijos. Argentinos ir Bra
zilijos. Atsikviečiame ir vie
nuolika Lietuvos skautų vado-
vų,-vių. Iškiimių savaitgalyje 
pas mus svečiuosis latvių, estų, 
ukrainiečių ir gal vengrų repre
zentacinės skautų,-čių skiltys. 
„ Dalvvaukit ir raginkite kitus 
atvykti į stovyklą. 

Laukiame visų! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

Jubiliejinės Stovyklos 
viršininkas 

Jubiliejinė Stovykla RAKĖ 
jau čia pat, — laukiame visų se
sių, brolių ir sąjungos rėmėjų. 
Lietuvių skautavimas užsienio 
kraštuose išsilaiko tik mūsų 
visų bendru darbu. Deimantinio 
jubiliejaus stovykla pareikalaus 

PRO „SKAUTŲ AIDO" 
REDAKTORIŲ AKINIUS 

SPAUDOS BACILOMIS 
APSIKRĖTUS 

Su „Skautų Aidu" susipa
žinau bene 1931 metais. Mūsų 
vilkiukų būrelis buvo pakvies
tas į štabą pagelbėti darbams. 
Vaje, kokia garbė! Kulniuo
damas į tą šventovę (tais laikais 
tėvai automobiliais vaikų neve 
žiojo), svajojau, ką gi reiks 
daryti? Žinoma, kad „Skautų 
Aidą" tvarkyti. Pagaliau re
dakcija suprato, kas gali tin
kamai žurnalą parengti. 

Susirinkom visi. Pirmiausia 
gerokai apsimetėm sniego 
gniūžtėmis, belaukdami vadų. 
Pagaliau buvome įleisti į štabą. 
Pasirodo, kad mums buvo pa
skirtos labai svarbios pareigos. 
Reikėjo adresų korteles lipdyti 
ant žurnalo, kad jis nukeliautų 
pas tą, kuris didžiadvasiškai 
savo sutaupąs spaudai paauko
jo. Kelias minutes labai uoliai 
korteles lipdėme. Praeidami va
dai stebėjosi mūsų uolumu. Bet 
netrukus mūsų idealizmas atvė-
-,o, ir ėmėme korteles vienas 
kitam ant kaktų lipdyti. Tuo, 
žinoma, buvo labai nepatenkin
ti mūsų kvietėjai. 

Anuo metu „Skautu Aido" re
daktorius buvo A. Saulaitis. 
Neatsimenu, kad jį būčiau 
matęs. Net nežinojau, kad toks 
asmuo reikalingas. Bet „Skautų 
Aidas" pavartyti buvo labai 
įdomu. Mat tada nebuvo televi
zijos. 

Labai gerai atsimenu virše
lius. Ant vieno buvo vilkinis 
šuo. Kaip tik tokio norėjau, bet 
tėvas pasakė: ne! O anais lai
kais tėvo žodis buvo konstitu
cinis įstatymas. Paskui menu 
mūsų prezidentą su skautiška 
fetra. Buvau įpratęs paraduose 
matyti jį su cilinderiu. O čia An
tanas Smetona su fetra! Labai 
panorau ir aš tokio galvos pa
puošalo. Labai didelį įspūdį 
padarė Šarkio-Žukausko. pa 
saulinio bokso čempiono, atvaiz
das. Vaje. kaip aš jam pavydė
jau!. Kad taip nors pirmos kla
sės čempionu patapti... Mat vai
kų garbė visai kitais matais ma 
tuojama. Būti vyriausiu skauti 
ninku ar „Tauro Rago" orkestro 
dirigentu tada nieko nereiškė. 
Vertybės labai keičiasi laikui 
bėgant. 

Likimas taip lėmė, kad nuo 
1970 metų tapau techniškuoju 

redaktorium. Per tą laiką teko 
susidurti su eile redaktorių. 
Visus mus jungė bendro darbo 
reikalingumas. Ir jeigu buvau 
apibaiamas, tai turbūt buvau 
vertas, nors ir sunku prisi
pažinti. Stengiame* daryti vis
ką, ką mūsų jėgos ir SĄLYGOS 
leidžia. Pabrėžiau, sąlygos, nes 
jos daug stipresnės už mūsų pa
jėgumą. 

v.s. Vladas Vįjeikis 

Sakoma, kad žmogų. įėjusį į 
redakcija ar spaustuve, apsėda 
bacilos. Jis jau nebegali atsi
kratyti spaudos žodžių. Susigy
venau su tomis bacilomis. Tai 
geros bacilos. Tad norėčiau taip 
stipriai sučiaudėti, kad užkrės-
čiau jomis ir kitus skautus ir 
skautes. Draugėje daug links
miau sirgti. 

vs. Vladas Vijeikis 

Vasario 16-tos gimnazijos skautų Kaziuko mugėje vykusios .Aušros" tunto sueigos metu įžodį 
davusiam vilkiukui Aidui Šiugždiniui pirmąjį skautišką kaklaraištį riša tuntininkas s. Petras 
Veršelis. Nuotr. Tomo Dundzilos 

„AUŠROS" TUNTO NUSIPELNĘ 
SKAUTAI 

Kas šiais mokslo metais Vasa
rio 16-tos gimnazijos „Aušros" 
tunte nusipelnė tarp skautų? 
Visi gražiai kartu dirbo, bet 
man didelė garbė paminėti šių 
metų veikliausias skautes ir 
skautus. 

Prityręs skautas psl. Tobias 
Schroeter, 15 metų amžiaus, 
entuziastiškai ir sėkmingai 
vadovavo visus mokslo metus. 
Jis suruošė kelias iškylas, pri
žiūrėjo skautų užsiėmimus ir 
nebijojo pareikšti savo nuo
monę, kai jam atrodė, kad veik
la neina reikalinga kryptim. 
Šalia to, Tobias rado laiko 
įsigyti iškylautojo, virėjo, ke
liautojo ir automobilio vairuoto
jo specialybes. Per Kaziuko mu
gę jis buvo pakeltas į paskilti-
ninko laipsnį. 

Iš skaučių labai sąžiningai ir 
vis su džiaugsmu dirbo Erika 
Schulz, 12 metų amžiaus. Ji tik 
1992 metų pavasrį davė skaučių 
įžodį, bet šiais metais jau 
pradėjo vadovauti. Erika daly

vavo visose sueigose, pravedė 
žaidimus ir atliko uždavinius. 
Naktinės iškylos metu labai 
pavyzdingai ir tvarkingai valdė 
lauko virtuvę Įsigijo iškylauto-
jos ir virėjos specialybes. Mokslo 
ir skautiško darbo metų užbai
gimo sueigoje Erika buvo pakel
ta į paskiltininkės laispnį. 

Jauniausias aktyvus skau-
tas-vilkiukas irgi pasižymėjo. 
Aidas Šiugždinis, 9 metų am
žiaus, per Kaziuko mugę davė 
įžodį ir su šypsena dalyvavo su
eigose ir iškylose. Jis įsigyjo 
vilkiukų virėjo specialybę. 

Karina Kosėk, 12 metų am
žiaus, davė skaučių įžodį ir čia 
pat jai buvo įteikta pirma spe
cialybė. Ji užsidirbo iškylautojos 
specialybę bebūdama paukšty -
tė-skautė kandidatė. Jos prose
nelė, senelė (s. Eugenija Ba
cevičienė) ir mama (vyr. sk. 
Beatriče Bacevičiūtė-Kosek) da
lyvavo Karinos įžodyje. 

Eduardas Schulz, 13 metų am
žiaus, įsigijo iškylautojo ir virėjo 

SUSIPAŽINKIME 
Ps. V PUODŽIŪNAS 

Skautas vytis, ps. Viktoras 
Puodžiūnas 1967 metų liepos 22 
d. gimė Čikagoje, skautininkų 
Romo ir Danos Puodžiūnų 
šeimoje. Į Lietuvių Skautų 
sąjungą įsijungė 1974 metais 
vilkiuku „Lituanicos" tunto 
DLK Gedimino draugovėm 
Skauto įžodį davė 1979 m., o 
skauto vyčio — 1985 m. Užau
gęs ir subrendęs ,,Lituanicos" 
tunte, vadovo ..karjerą" pradėjo 
draugininko pavaduotojo parei
gomis toje pačioje vilkiukų DLK 
Gedimino draugovėje, kurioje 
pradėjo žygiuoti lietuviškosios 
skautybės keliu. Vėliau tapo 
Gedimino draugovės drauginin
ku. „Lituanicos" tun to 
stovyklose vykdė skautų vado
vo ir prityrusių skautų vadovo 
pareigas. „Romuvoje" buvo 
skautų ir skautų vyčių vadovas. 
Stovyklos muzikantas ir lauža-
vedys Rako ir Romuvos sto
vykloje. 1988 m. Tautinėje sto
vykloje buvo pakeltas į paskau-
tininko laipsnį. LSS vadovybės 
už pavyzdingą skautavimą ir 
vadovavimą apdovanotas 
Pažangumo. Vėliavos ir 
Tėvynės sūnaus žymenimis. 
Šiuo metu yra skautų skyriaus 
vadovas LSS Brolijos vadijoje. 
Šią vasarą Rakė vyksiančioje 
Jubiliejinėje stovykloje bus 
Brolijos „Dariaus ir Girėno" sto
vykloje skautų pastovyklės 
viršininkas. 

Ps. Viktoras Puodžiūnas 
lankė ir sėkmingai baigė Kris
tijono Donelaičio Lituanistines 
mokyklas ir Pedagoginį Litua
nist ikos institutą. Mėgsta 
sportą ir jau daug metų žaidžia 
krepšinį, šiuo metu „Neries" 
krepšinio klubo vyrų A. koman
doje. Mėgsta muziką ir daugiau 
negu 10 metų groja „Gintaro" 
orkestre ir šoka „Grandies" tau 
tiniame jaunimo ansamblyje. 

Viktoras MBA laipsniu yra 
baigęs Marketting De Paul uni 

ps. Viktoras Puodžiūnas 

versitete studijuoja pramoninę 
inžineriją. 

Broliui Viktorui linkime sėk
mės studijose ir smagios Jubi
liejinės stovyklos Rakė. 

Fil. RIČARDAS CHIAPETTA 

Skautas vytis fil. Ričardas 
Chiapetta gimė Čikagoje. Į LSS 
„Lituanicos" tuntą įstojo 1975 
metais. Skauto įžodį davė 1978 
metais, o skauto vyčio — 1986 m. 
Daug metų stovyklavo Rakė. 

Nuo 1985 iki 1987 metų buvo 
„Lituanicos" tunte skautų 
„Perkūno" draugovės drau
gininko pavaduotojas. Stovyklose 
ėjo sporto vadovo ir stovyklos 
komendanto pavaduotojo parei
gas. 

specialybes šiais metais. Jis 
ateityje tikrai bus žinomas 
„chef de cuisine". 

Pats energingiausias skautas 
yra keturiolikmetis Eimantas 
Pienius. 1992 metų pavasarį 
davė skautų įžodį. Nelaukė 
sueigų pradžios pradėti darbą, 
bet jau iš anksto norėjo pradėti 
uždavinius. Šiais mokslo metais 
Eimantas įsigijo iškylautojo, 
virėjo, automobilio vairuotojo, 
dviratininko, plaukiko ir spor
tininko specialybes. Jis dalyva
vo visose iškylose ir niekad 
neatrodė pavargęs. Uždavinius 
puikiai atliko ir vis prašė 
sunkesnių darbų. Mokslo metų 
gale buvo pakeltas į paskiltinin-
ko laipsnį. 

Noriu pasveikinti naujus 
aktyvius skautus ir skautes, 
kurie nebuvo paminėti. Šiais 
metais „Aušros" tunte skau-
to.-ės įžodį davė: Indrė Sarach, 
Monika Schultz ir Jutta Wieber-
neit; Arthuras Miloleit ir Justas 
Žemaitis. 

Budėk! 
Alius Auslanderis 

„GAUDEAMUS" 
STOVYKLOS VADIJA 

(Nepilnas sąstatas) 

Viršininkas fil. Kęstutis Je-
čius. 

Komendante fil. Ramoną Ste
ponavičiūtė. 

Programos vedėjas fil. Rimas 
Griškelis. 

Ūkio skyrius — fil. Vytenis 
Kirvelaitis. 

Pavaduotoja fil. Gina Mačiu
lienė. 

Svečių priėmimas — fil. Danu
tė Eidukienė. 

Iždininkas: fil. Antanas Rau-
chas. 

Iškylos — fil Audrius Remei-
kis. 
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Lietuvių patarlė 

STOVYKLOS 
Liepos 17 - 31 d. — Jūrų 

skautų.-čių ir jaunųjų vadovų,-
ių buriavimo stovykla Muske-
gan State Park, Muskegen, Mi-
chigan. 

Liepos 31 - rugpjūčio 7 d.— 
Kanados lietuvių vilkiukų ir 
paukštyčių stovykla „Romuvo-
je". 

Liepos 31 - rugpjūčio 11d . 
— LSS Jubiliejinė stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan. 

Rugpjūčio 7 d. — Jūrų 
budžių ir jūrų skautininkų 
akivaizdinis suvažiavimas Rako 
stovyklavietėje, 

Fil Ričardas Chiapetta 

įsijungęs į Akademinį Skautų 

žymeniu 1993 m. buvo Kaziuko 
mugės komendantas, o šių metų 
rudenį, naujus veiklos metus pra
dedant, perims komendanto 
pareigas „Lituanicos" tunte. 

Ričardas mokėsi ir sėkmingai 
baigė Kr. Donelaičio pradinę ir 
aukštesniąją mokyklas ir dviejų 
metų Pedagoginio Lituanistinio 
instituto kursą. Mėgsta tautinius 
šokius ir įvairų sportą. Illinois 
universitete baigė finansinius 
mokslus ir dirba savo profesijoje. 

Šią vasarą sutiksime brolį 
Ričardą Jubiliejinėje stovykloje 

(Tech. redaktorius nuo 1970 m.) versitete. Dabar Illinois uni- Apdovanotas LSS Pažangumo 

sąjūdį buvo išrinktas Korp! Vytis Rakė, stovyklos komendanto ar 
Čikagos skyriaus vicepirmi- komendanto padėjėjo pareigose, 
ninku. Nuo 1991 metų yra Korp! Linkime jam malonaus stovyk-
Vytis Čikagos skyriaus tėvūnas, lavimo ir sėkmingo vadovavimo. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5S40 S. Pulaski Rd. , tel . 312-585-2802 

Pirm . antr . penktd 9 v r -3 v p.p.. 
ketv 10 v r,-7 v.v.. trecd., 

šeštd. 10 v.r — 2 v p p 
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

6321 Avondal*. St*. 102 
Chicago, IL 60631 

"~~ Tol. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stovon Sandler. M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozana Witek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Borwyn, IL 

(prie MacNeal ligonines) 
Tol. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 
2 4 3 4 W . 7 1 Street, Chicago 

Tol . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 3 v.p.p.l 
104O1 S- Robertą Rd. . Pelos Hllls, ILJ S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

T a i . 7 0 8 5 9 8 - 4 4 3 0 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v 

Cardlac Dtagnosls, L td . 
Marquotto Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kodile 
Chicago, IL 80629 

To l . (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tol. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v antrd. 12:30-3 v p p. 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p. 

penkt t iestd 9 v.r-12 v.p.p. 
6132 S. Kedsle Ave.. Chicago 

(312) 776 6666 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS UGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Ta i . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So . 50th Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai. p.p 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71tt St. 

Ta i . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (708) 448-1777 

IR 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5 8 3 5 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

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

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

I Vai. 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 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2 4 5 4 W. 7161 Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

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

Kalbame l ietuviški 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

K a b . t a i . (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 

Kab. tol. (312)471-3300 
V IDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadžio Aire)., 

Chicago, M. 60052 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Center-

Napervllle C imput 
1020 E. Ogden Ave., Surte 310. 

Napervllle IL 60563 
Te l . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586 3166 
Namų 708-381-3772 
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Naujos viltys palengvina 

VIENIŠUMO JAUSMĄ 
Dideli pasikeitimai vyksta 

pasaulyje. Kai dar taip neseniai 
buvo garsinami karai u i demok
ratiją ir prieš komunizmą, 
dabar komunizmas laikomas 
jau mirusiu. Tačiau kovos 
nemažėja, bet didėja globaliniu 
mastu, tik jos vyksta kraštų 
viduje, o ne vieno krašto prieš 
kitą. Naujoji pasaulio tvarka, 
taip gražiai skelbta prezidento 
Busho, kažkaip nubluko ir nu
tolo. Vietoj to dabar daug 
daugiau skaitome apie kovas 
paskirų žemynų arba valstybių 
viduje. Amerikai taip nesupran
tamas „separatizmas", susi
skaldymas savo krašto visuo
menėje, radikalų kovos prieš 
liberalus, vienos religijos stipri 
kova prieš netikinčiuosius, 
rasės tyrumo sluoksniuose, 
suliepsnojo visame pasaulyje. ' 
Skyla didelės valstybės (kaip 
Jugoslavija ir Čekoslovakija), į 
tautines grupuotes — nuo Kana
dos anglosaksų bando atsiskir
ti prancūziškasis Quebeckas, 
staigiai savo kilme pradėjo di
džiuotis Amerikos afrikiečiai, 
užuot save vadinę tik amerikie
čiais, jie dabar pasirašo Afrikos 
kilmės amerikiečiais. 

Dešimtmečiais slopinama 
kilmės svarba šiame suvirinimo 
puode staiga suliepsnojo 
didžiuliu gaisru, sunkiai 
suprantamu vadams, ta ip 
neseniai save skelbusiais „nau
jojo pasaulio vadovais", bet nesi-
ryžusiais stoti kovon net prieš 
tokio skaldymosi pradžią Bosni
joje. Būtų buvę kitaip, jei tokios 
pagalbos būtų reikėję britams 
prieš airius... Kaltinami spau
doje ir universitetuose įvesti 
kursai apie „daugkultūrinį auk
lėjimą", kurie tariamai padi
dinę susidomėjimą savo kilme ir 
jos bruožais. Ir tai vyko kaip tik 
tuo metu, kai prez. Bush svei
kino Europą, tapusią „vientisa 
ir laisva". 

Amerikos problemos tuo dar 
nesibaigė, nes štai Japonija at
sisako persitvarkyti vidaus 
politikos požiūriu, netgi ekspor
to ir importo srityje, ska
tindama savo tautiečius naudoti 
savos produkcijos gaminius. 
Spaudoje puolamas vokiečių 
ryžtas neįsileisti bėglių iš var
ganų kraštų, pvz., Haiti, iš kur 
dabar į visas šalis pasipylė gero
vės ieškotojai. Skyla, taip stip
riai Vakarų palaikoma, Rusija, 
o ką jau bekalbėti apie ra

dikalius arabų kraštus. 
Iš kitos pusės tie skilimai 

vyksta ne kairiųjų ir dešiniųjų 
pažiūrų skirtumuose, bet savo 
pačių vertės pajutime. Kažkaip 
atgyja pagarba savo tautybei, 
kurią taip niekino tiek ko
munizmas, tiek liberalizmas, 
juo labiau, kad žmonės pajuto 
liberalus palaikant kairiąją 
pusę. Tas ir iššaukė žmonių 
sąžinės pabudimą. ,,Šaltojo 
karo" galas pabudino tautas. 
Vietoj žiūrėję į vadų politines 
galvosenas, žmonės pažvelgė į 
save patį, suabejodami bendrai 
skelbiamomis gyvenimo 
vertybėmis, nes pats žodis 
, ,vertės", tapo sveriamas, 
atsižvelgiant į tai, koks asmuo 
jį skelbia, pergalvojant, ar ver
ta už tai gal net mirti. Istorija 
mums aiškiai rodo, kad daugelio 
vadų garsūs šūkiai, kadaise iš
vedę žmones į karus, dabar 
atsimuša į sieną. Tai tinka tiek 
kariniams, tiek valstybiniams 
ir religiniams vadams. Istorija 
mums dabar įrodė, kad ir 
seniau, ir dabar tie šūkiai 
tenuvedė į karus tarp įvairių 
valdovų. Aistros, kurios gal 
suranda daug laikino pritarimo, 
visad baigiasi sugriuvimu, ir 
eilinis žmogelis gauna progą 
pamąstyti . Taigi dabar 
pasauliui yra vėl atėjęs laikas 
atidžiau pažvelgti į savo vadus. 
Istorija turi daug ką mums 
pasakyti, jei atkreipsime dėmesį 
į pasekmes. 

Jokie vadai nėra amžini, net 
ir tie, kurie atsirado savo poste 
nebūtinai rinkėjų valia. O gal 
žmonėms reikalingi mitų kū
rėjai, kurie žada juos išvesti į 
auksinį .rytojų. Tačiau kiek
vienas mitas pagaliau lieka tik 
gražiais žodžiais apvyniota 
svajonė. Tuomet ieškoma naujų 
pranašų ir didvyrių. Tiems 
nepajėgus sukurti didelį rojų vi
siems, suskylama į mažesnes 
grupes, einant arba tautiniu, ar
ba religiniu keliu. Taip vėl 
suklesti naujos viltys, ir kartais 
jos laikinai atneša geresnį 
gyvenimą, palengvina vieni
šumo jausmą. Juk už ko nors 
gyvenime reikia užsikabinti. 
Čia ir mūsų lietuviškas polinkis 
prisilaikyti prie saviškių, 
palaikyti savo tautos vertybes. 
Tai padeda mums gyventi gana 
laimingai, nors ir svetimame, 
bet svetingame krašte. 

RKV 

KULTŪRINĖ IR 
POLITINĖ VEIKLA 

IŠEIVIJOJE 
J . DUNČIA 

Lietuviai vienminčiai-politi- pradėti ir sėkmingai jį užbaigė, 
kieriai išeivijoje apie pusę šimto J. Kapočius pasistatė sau neiš-
metų politikavo, bet įspūdinges nyksiantį lietuviškos kultūros 
nių, išeiviją vienijančių darbų paminklą. Tokių asmenų neran-
neatliko. Žalinga vienybės sto- dame išeivių politinėje veikloje, 
ka ryškiai pasirodė, Lietuvai at- Iš didelės gausos kultūrinių 
gavus neriklausomybę. asmenybių išeivijoje, neabe-

Per visą išeivystės laikotarpį jotinai išsiskiria darbo pelė, 
partiniai politikieriai primygti- Simano Daukanto pavyzdingas 
nai pabrėždavo, kad Lietuvos įpėdinis, Bronius Kviklys. Tie-
vadavimo reikalai turėjo būti siog neįtikėtina, kad vienas 
partinėse žynybose ir visi kiti žmogus savo gyvenime galėjo 
reikaliukai palikti paprastiems tiek daug atlikti. Jo didžiuliai 
mirtingiesiems. Negana to, poli- „Mūsų Lietuvos" ir „Lietuvos 

IŠEIVIAI IR LIETUVOS 
PILIETYBĖ 

tiniai veikėjai nedėjo pastangų 
arčiau pažinti kitėjimo eigos 
tėvynėje. Patys to nedarė ir 
kitiems nepritarė. Dėl tos 
priežasties, atgavus nepriklau
somybę, išeiviai negalėjo ir dar 
negali suprasti tėvynainių. 

Laikas parodė, kad toks galvo
jimas buvo klaidingas. Gyve
nant išeivijoje, politinių reikalų 
nereikėjo skirti nuo kultūrinių. 
Visi re ikala i buvo labai 
glaudžiai tarp savęs susiję. Dir
bant išvien, daug lengviau 
galima buvo rasti teisingus at
sakymus atsiradusiom kliūtims 
pašalinti ir susidaryti palankias 
sąlygas ugdyti vieningą išeiviją. 
Dėl tų klaidų šiandien lietuvių 
išeivija yra pasimetusi ir neturi 
organizuotos vadovybės geriems 
santykiams su tėvyne palaikyti. 
Suprasdami šią neigiamą padėtį, 
gausus būrys aktyvių lietuvių, 
birželio 19-20 d. suvažiavo į 
Southfield, Michigan, pasitarti, 
kaip iš esamos aklavietės išeiti. 

Lietuvių kultūrinė veikla išei
vijoje yra nepalyginama su 
politine veikla. Kultūrinėje 
veikloje nuveikta labai daug. 
Svarbiausia, kad didelė dalis 
atliktų kultūrinių darbų tapo 
išliekančiomis vertybėmis ir įeis 
į Lietuvos kultūros istoriją. 

Dauguma sutiks, kad lietuvių 
ir anglų kalba enciklopedijos, 
išleistos Juozo Kapočiaus Bosto
ne, yra vienas didžiausių kultū
rinių darbų, atliktų išeivijoje. 
Tai yra gražiausias kultūrinis 
papuošalas, sukurtas Nepri
klausomos Lietuvos auklėtinių 
ir mokslo žmonių. Kada tik 
paimu kurį nors tomą, negaliu 
su juo greitai atsiskirti. Kiek
vienas puslapis atskleidžia ligi 
šiol nežinotus žmonių darbus, 
kovas, pasiaukojimus žmonijai 
ir Lietuvai. Padėjęs knygą, vi
suomet pagalvoju apie žmogų, 
kuris pačiu geriausiu išeivijoje 
laiku nutarė tokį didžiulį darbą 

Bažnyčių" tomai užsitarnavo 
išliekamą vertę Lietuvos kultū
ros istorijoje. Jis irgi pasistatė 
lietuviškos kultūros paminklą. 
Stebina ir tai, kad „Lietuvos 
Bažnyčias" parašė ne dvasinin
kas, bet darbštusis pasaulietis. 
Tokio masto bei asmens irgi ne
atsirado politinėje išeivių 
veikloje. 

Šiuos du atvejus paminėjau, 
nes jie išskirtini. I reikšmingą 
išeivijos kultūrinę veiklą įeina: 
šeštadieninės mokyklos, tauti
nių šokių ir dainų Šventės, 
BALFAS, jaunimo stovyklos, pi
niginiai fondai, literatūra, rašto 
žmonės, spauda, moksliniai su
važiavimai, parapijinės veiklos, 
vienuolijos, religinės ir pasau
lietiškos šalpos, radijo valandė
lės ir t.t. 

Kaip matome, kultūrinė išei
vijos veikla buvo labai plati ir 
reikšminga. Žymi jos dalis išliks 
ateinančioms kartoms. Politinė 
lietuvių išeivijos veikla negali 
lygintis su kultūrine veikla. 
Kultūrinė veikla rėmėsi ben
dradarbiavimu ir patriotine 
dvasia. Politinėje veikloje pasi
gesta pagrindinės elgsenos: 
pagarbos žmogui, kuris kitaip 
mąsto. Nenorėjimas suprasti 
kito asmens įs is t ikinimo 
visados baigiasi kivirčiu ir 
užsibrėžtoje veikloje atsiranda 
tuštuma, kurios niekada nega
lima užpildyti. 

Bajorysčių laikais, nepriklau
somybės laikotarpyje, dabarti
nėje Lietuvoje ir išeivijoje 
politinė veikla vis yra žalojama 
labai blogu, tradicija virtusiu, 
principu: arba aš ir mano vien
minčiai, arba niekas. Laikantis 
šio principo, sudaromos sąlygos 
asmens kultui. Demokratijoje 
asmens kultas yra bereikšmis, 
nes žmonės čia ne garbinami, 
bet gerbiami. Demokratijos es
mė yra įstatymas, vienodos 
piliečių teises ir atsakomybė 

Atsi l iepiant į „Li te ra tū ros ir 
m e n o " s t ra ipsnio (birželio 26 
d.) pe r spausd in imą „Akira
čiuose** ir B. Railos pas tabas . 

Kiek tekdavo tautiečiams iš
eivijoje aiškinti, ar tai 1991-ųjų 
rudenį Detroite, ar 1993-ųjų pa
vasarį Vašingtone, visi greit su
prasdavo Lietuvos sunkumus, ir 
neg i r deda vau priekaištų, kad 
kas nors atkurtoje nepriklauso
moje Lietuvoje, o juolab „lands-
berginė teisėtvarka" a tėmusi 
lietuviams jų pilietybę. 

Tokio nė žodžio nėra 1989 m. 
Lietuvos pilietybės įstatyme su 
visom vėlesnėm pataisom, bet 
yra vienos pilietybes nuostata. 
Tik jos pagalba sekdavosi gintis 
nuo didžiulio SSRS, Rusijos ir 
kiek trumpesnio Lenkijos spau
dimo: duokit mūsų esamiems ir 
būsimiems piliečiams ir Lietu
vos pilietybę! 

Nesutikom su tuo, ir nusi
leido, patarė jiems nebemaiš-
taut i , Karabachais negrūmoti, 
o priimti tą vieną naujosios 
Lietuvos pilietybę. Kurie tik dėl 
turto tai padarė, dabar išvažiuo
dami vėl atsisako. 

Vakarų šalys Lietuvos ne
spaudžia, net akį užmerkia, 
jeigu jų piliečiai susitvarko dar 
ir Lietuvos pilietybės dokumen
tus. Ta lengvata, kuria nemaža 
kas pasinaudojo, buvo įvesta 
1991 m. pabaigoje asmenims, 
jau turėjusiems Lietuvos pilie
tybę, tai yra gimusiems ligi 
1940 m. birželio 15-osios. Bu
vom numatę be didelės rekla
mos dar praplėsti tą teisę ir ši
taip „atstačiusiųjų pilietybę" 
vaikams, jau svetur gimusiems. 
Gal kiek čia uždelsėm, betgi 
turėjom tiek visokios velniavos. 

O kas pragyveno keliasdešimt 
metų užsieniuose vien su sena 
Lietuvos pilietybe, tam nuo pat 
kovo 11-osios tereikėjo šio to 
sulaukti: kada baigsis Lietuvos 
sienų ir diplomatinė blokada, 
pradės kurtis ir tinkamai veikti 
ambasados, bus išspausdinti 
Lietuvos pasai ar nors piliečių 
pažymėjimai. Ir čia užtrukom 
porą metų, nelengvi jie buvo. 

Pilietybės įstatymo kalba 
paini, kai kur nesklandi, yra ne
aiškumų, tas tiesa. (Todėl savo 
metu buvau pavedęs parengti 
aiškinimą Vakaruose gyvenan-

tam įstatymui. Įstatymams leis
ti , juos vykdyti ir juos aiškinti 
tur i būti renkami asmenys, 
kurie savuosius a š palieka an
troje vietoje, atiduodami pirme
nybę tiems reikalams, dėl kurių 
jie buvo renkami. 

tiems lietuviams — buvo te
nykštėj spaudoj ir jos valia tą 
kartoti kiek reikia.) Popierių 
visokių per daug reikalaujama 
pateikti, ir tai tiesa. (Mano 
galva, piliečiams pakaktų prieš
karinio arba „Lozoraičio" paso, 
taip ir išeitų pagal įstatymą.) 
įstaigose taip pat visko būna — 
iš kur mes tų mandagių valdi
ninkų tiek daug naujų greit 
gausim? Tačiau 1991-ųjų pava
sarį kalbėjomės su ponu B. Rai
la prie Ramiojo vandenyno, kai 
neramioj Lietuvoj dar OMONas 
teroru daužėsi, o Maskvoj ir 
Vilniuj tie patys draugai pučis
tai sąmokslavo, ir nepajutau 
šešėlio, kad besipriešinanti Lie
tuva ar jos parlamento pirmi
ninkas būtų gerbiamą rašytoją 
kuo nuskriaudę. 

Kita vertus, kai senais gerais 
laikais visus užsienio lietuvius 
— ir Lietuvoj gimusius, ir jų 
vaikus bei anūkus — Maskva 
paskelbė SSRS piliečiais, jie 
buvo pasipiktinę tokiu įžūlumu 
ir asmens valios ignoravimu. 
Kai kurie tada būgštavo net va
žiuoti pas gimines į Lietuvą, 
mat griebsią sovietai į nagą 
kaip saviškį, neva sovietinį... 
Bet ir pasidrąsindavo, prisimi
nę esą jau kitos valstybės pilie
čiai, kuri juos bėdoj apginsian
ti. Dabar to pavojaus nėra, be to. 

Aukščiausiosios Tarybos nuta
rimu išaiškinom, kad Lietuvos 
piliečių atžvilgiu primestoji 
„Sovietų Sąjungos pilietybė yra 
niekinė". 

Lietuvos įstatymuose norėjosi 
matyti kuo daugiau teisės ir 
kuo mažiau politikos. Bet buvo 
politikos darytojų, kurie išeivi
jai kale ir kalė: žiūrėkite, jus nu
skriaudė, atėmė! Kai kam ir 
įkalė, ir, neteisingai apie pilie
tybę aiškindami, pyktį keldami, 
skausmą padarė. Kai kam 
patogu ir toliau neaiškume 
politikuoti, didelį Atlanto van
denį drumsti. Argi išeivija ne
turi teisininkų? 

O Rusija palauks truputėlį, 
kol kas grumdydama Estiją. 
Jeigu tik galėtų apkaltinti 
Lietuvą „dvejopų standartų" 
taikymu — vienaip leidžiant ur
mu skelbtis dvi pilietybes tiems, 
kurie 45 ar 50 metų gyveno 
Vakaruose, o kitaip darant 
tiems, kurie čia gyveno ir gimė 
— tai lengvai apdumiami Vaka
rai ko gera ir nebebūtų Lietuvos 
pusėje. 

Ponui Railai su nuoširdžiais 
linkėjimais ir tam tikru liūde
siu — 

Vytautas Landsbergis 

• 1941 m. birželio 22 d. 
prasidėjo Sovietų Sąjungos 
karas su Vokietija, kai vokiečiai 
staiga įsiveržė į Lietuvą ir išvijo 
bolševikus. 

Siesikų pilies bokštas Nuotr. J. Minkevičiaus 
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Šv. Stanislovo Koskos bažnyčia. Dūkštas, Ignalinos rajonas. 

Nulipęs žemyn galvoju: kodėl jie tokie malonūs? 
Kodėl toks malonus viršininkas? Po savaitės paaiškėjo: 
laukė priežiūros prokuroro vizito. Jis vizituoja du kar
tus per metus. Visi jie — viena ranka, bet, matyt, buvo 
trūkumėlių, vertusių viršininkus akimirkai tapti 
ėriukais. 

Vizitacija — kaip sviestu patepta. Prieš tai iš ryto 
— krata. Peržiūrėjo spinteles, liepė sutvarkti pro
duktus, gražiai pakloti lovas. Pasivaikščiojimo metu 
nuvalė langus, pravėdino. Kaip pasakoje. 

Pasirodo izoliatoriaus viršininkas, pavaduotojas. Ir 
priežiūros prokuroras — Bakučionis. Mano senas pažįs
tamas, pateikęs suėmimo orderį. Dar pulkas prižiū
rėtojų už durų. 

— Sveiki, vyrai, — sako prokuroras. — Gražiai čia 
įsitaisėte. Va, ir knygeles skaitote. 

Stovime ir žiūrime. Visi tokie malonūs. Tokios 
geros šypsenos. Tokia skaidri nuotaika. 

— Gal turite skundų, — teiraujasi. 
— Aš viršininko prašiau, — pradedu. 
Bet viršininkas greitesnis. 
— Mes jau kalbėjome. Žmogus truputį serga, nori 

gydytojo. Aš organizuosiu. Kai bus mašina, vešime. 
— Daugiau klausimų yra? 
Tylime. 
— Sėkmes jums. vyrai, — linki prokuroras. 
Mes dar tebestovime, sujaudinti dėmesio. Mes dar 

nežinome, kad kol vėl sulauksime prokuroro, praeis 
pusė metų. Tada, aišku, drąsiau piktinsimės, bet viskas 
eisis taip pat sklandžiai. Atsimuš į tokią pat žydrą pro
kuroro ir palydovų nuotaiką. 

Bet teisme to paties malonaus prokuroro nuotaika 
bus kitokia. Krauju pasruvusiomis akimis jis trenks 
iki begalybės kvailą ir neargumentuotą kalbą, o mūsų 
advokatė klausysis jos su maloniausia šypsena. 

Pagaliau ten, viršuje, konsiliumas matyt nutarė, 
kad tėviškas rūpestis mane gal paveiks. Vieną dieną 
prižiūrėtojas liepė ruoštis pas gydytoją. Apsivilkau 
švarką. Norėjau dar nusiplauti rankas, nes pietums 
lupau supuvusią silkę. Arbatinuke vandens nebuvo (po 
silkės troškino), teko tos prabangos atsisakyti. Išvedė 
į kiemą, pasodino į pažįstamą konservų dėžutę. Sėdėjau 
kamarėlėje, o ant priekines sėdynės išsiskėtė du gink
luoti prižiūrėtojai. Seselė, kalinių praminta Sara, atsi
sėdo prie vairuotojo. Nevažiavome nė penkių minučių. 
Iššokau ant žemės, susidėjau rankas ant nugaros. 

Sara sukomandavo: — nuleisti rankas. Vadinasi, 
vaidinsiu normalų pilietį. Tai buvo, rodosi, Pakalnės 
gatvės pradžia. Matyti Lenino aikštė. Nepratusioms 
akims keista taip dairytis Į liepas. I žmones. Ėjo pro 
šalį, kalbėjo lietuviškai. Niekas ir nekreipė dėmesio. 
O man norėjosi akimis suvalgyti viską. 

— Pirmyn, — tyliai komandavo Sara. 
Draugiškas būrelis — priekyje Sara, viduryje aš, 

' iš šonų prižiūrėtojai, gale vairuotojas — įžengėme į 
milicijos polikliniką. Antrame aukšte Sara įėjo pro 
vienas duris, o mes vėl draugiškai susėdome: aš su 
prižiūrėtojais vienoje pusėje, vairuotojas kitoje. Kori
doriuje vaikščiojo milicininkai, gydytojai, civiliai tipai. 
Pagaliau išlindo Sara ir iiepė eiti kartu. Įslinko ir 
vienas prižiūrėtojas. 

— Tas iš kur? — kaip ir visi — rusiškai, paklausė 
gydytoja, vidutinio amžiaus žydė. 

Tai mano angelas sargas. 
— Gerai, tegu būna. 
Liepė nusirengti iki pusės. Paklausė širdį, pama

tavo spaudimą. 
— Niekuo negaliu padėti. Reikėtų ištirti, bet nėra 

kaip. Gerkite tabletes, kurias prirašysiu. Gal 
palengvės. 

— Ar turite tokių vaistu? — kreipėsi į Sarą. 
— Mes turime visko, ko jam reikia. 
Vizitas baigėsi. 
Įėjau j kamerą, ir pripuolė Gedas. 
— Ką matei? 
— Nieko doro. 
Papasakojau apie medžius ir apie žmones. Gedas 

klausėsi tyliai, bet akyse — pavydas. Taip, aš mačiau 
laisvu? žmones. 

INTELIGENTAI 
Gedas buria. Įsuka vandenį puoduke, įmeta degtuką, 
aplinkui išstato domino kauliukus ir žiūri, kur sustos. 
Jeigu sustoja ties didesniu skaičiumi, tai Gedas tokio 
burto nepastebi, ir suka vėl, kol gauna trejus metus. 
Yra ir daugiau būdų sužinoti, kiek gausi. Domino 
kauliukai išdėstomi po tris j vieną vietą. Teisėjas, ta
rėjai, prokuroras, kaltinamasis, kaltinimas. Byla atver
čiama. Koks kauliukas neįtelpa į kombinaciją, tiek ir 
gausi. Aš neburiu. Bet teismą neseniai sapnavsra. Pro
kuroras prašė dvejų, tiek ir gavau. Visgi Gedas 
prikalbina pabandyti. Vis du ir du — ar tokiu būdu bu
riu, ar kitokiu. Tiek ir tikiuosi, nors kai viršuje žada # 
daugiau, sutinku: 

— Kiek reikės, vyrai, tiek ir duosite, — sakau. — 
Tarybinis teismas pats teisingiausias. 

(Bus daugiau) 

* i 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 
E M M A N U E L COLLEDGE 
P A G E R B Ė D R . M. DUNN 

Emmanuei Colledge. MA, su
te ikė dr. M. Dunn „Doctor of 
H u m a n e Let ters , honoris 
causa" laipsnį. Suteikimo akte 
sakoma „...Pastaruoju laiku Jūs 
bendradarbiaujate su JLietuvos 
Vaikų Globos' organizacija, su-
būrėte ir vadovavote medikų 
grupei, kuri ne tik gydė vaikus 
Lietuvoje, bet ir apmokė 35 
chirurgus. Balandžio mėnesį 
p e n k i a m e t e i l i e t u v a i t e i 
pašalinote veido deformaciją, 
kuri grėsė jos gyvybei. Ji sugrįš 
į namus su nauju žandikauliu, 
galinti šypsotis, ir galimybe 
pilnutiniam gyvenimui, į kurį 
turi teisę kiekvienas vaikas..." 
Anksčiau už labdaringą misiją 
Pie tų Amerikoje (Bolivijoje, 
Ecuadore), trukusią 14 metų, dr. 
Dunn buvo apdovanotas įvairių 
šalių universitetų garbės var
da i s , g a v ę s tarptaut inį 
vyriausybių ir popiežiaus Jono 
Paul iaus II apdovanojimus. 
Birželio 19 d. j is su dviem asis
tentėmis vėl išvyko į Lietuvą, 
k u r savaitę vykdė operacijas ir 
gydymą Santariškių Vaikų li
goninėje. Šį kartą kartu vyko 
dr. Dunn žmona ir duktė, norė
damos pamatyti Lietuvą. 

Dr. Dunn ir medikų kelionės 
i Lietuvą ir pagalba yra sponso-
ruojamos ir oganizuojamos Bos
tono „Lietuvos Vaikų Globos", 
Inc., projekto koordinatorės 
Marytės Goštautienės. 

PRISIMINĖM SIAUBINGUS 
BIRŽELIO ĮVYKIUS 

Baisiojo Birželio minėjimas 
Bostone birželio 13 d., tuoj po 
pamaldų, vyko Šv. Petro pa
rapijos salėje. Kalbėtoju buvo iš 
Putnamo atvykęs Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos 
pirm. P. Katilius. Jis perteikė 
asmeniškus birželio tremties iš
gyvenimus ir pokario rezisten
cinės kovos tragiškus momen
tus. Taip pat j is supažindino su 
jo vadovaujamos partijos 
tikslais, veiklos programa. Po 
atsakymų į klausimus vyko 
pašnekesiai prie kavutės, su
ruoštos LB valdybos. Minėjimui 
p i r m i n i n k a v o LB Bostono 
apylinkės pirm. A. Kupčinskas. 

T Ė V Y N Ė S SĄJUNGOS 
P A R T I J O S ATSTOVAI 

BOSTONE 

Tėvynės sąjungos partijos 
va ldybos ir Se imo n a r i a i 
Gediminas Vagonorius ir Laima 
Andrikienė birželio 8 d. vakare 
susitiko su Bostono ir apylinkių 
visuomene. Po pranešimų apie 
„TS" partijos tikslus ir planus 
prelegentai atsakinėjo į eko
nominio ir politinio pobūdžio 
k laus imus . Keli klausimai 
sukėlė karštas diskusijas. Susi
tikimas įvyko Lietuvių Piliečių 
klube, ji organizavo ir pravedė 
Bostono LB apylinkės valdyba, 
pirm. Aidas Kupčinskas ir LB 
Krašto valdybos vicepirm. Gin
taras Čepas. 

GIRDĖSIME KAČINSKO 
N O N E T A 

J. Kačinsko Nonetas birželio 
27 d. buvo transliuojamas 
WGBH (FM 89.7) radijo laidoje 
„Morning pro musica". Noneto 
premjera įvyko 1938 m. Lon
done. Karo metu dalis parti
tūros buvo prarasta. Antroji 
kūrinio premjera įvyko šį pa
vasarį, kovo 4 d. Berklee Per-
formance Center. Šio koncerto 
garso įrašą transliuos keletas 
radijo stočių (Public Radio) Nau
jojoje Anglijoje ir New Yorko 
valstijoje. 

BOSTON1ETĖS A.P.P.L.E 
KURSUOSE 

Į A.P.P.L.E. mokytojų to 
bulinimosi kursus liepus 7 d. iš 
Bos tono apy l ink ių i š v y k o 
mokytojos Gitą Kupčinskienė. 
Lil i ja Kulb ienė ir R ū t a 
Bobelytė-Kulbienė. Gitą Kup 
činskienė dalyvaus kursuose jau 
trečią kartą, bus programų 
koordinatore, o Rūta ir Lilija 
K u l b i e n ė s da lyvaus a n t r ą 
kartą. 

Dr. M. I >unn, vadovaujantis veido chirurgijos specialistų kelionei i Lietuvą, tarp „Lietuvos Vaikų 
Globos' organizatorių Bostone. Iš k. — vicepirm. Maria TovaresAshmanskas. pirm. Daiva Vei-
taitė-Neidhart ir Nukryžiuotojo Jėzaus vienuolijos ses. Elena Ivanauskas. 

Nuotr. L. Kulbienės 

BOSTONIEČIAI L B 
POLITINĖJE 

KONFERENCIJOJE 

Detroite vykusioje L B Poli
tinėje konferencijoje birželio 
19-20 d. atstovais dalyvavo JAV 
LB KV vicepirm. G. Čepas, Bos 
tono apygardos p i r m . Č. 
Mickūnas. PLJS valdybos narė 
R. K a l v a i t y t ė , . .L i e tuvos 
Vaikų Globos'* valdybos narės 
I. Veitienė, R. Veitinė ir R. 
Veitas. 

L. Ž. 

PRISIMINĖM POETĄ 
ANTANĄ GUSTAITĮ 

Aleksandros Gustaitienės pa 
stangomis, birželio 20 d. Šv. 
Petro bažnyčioje buvo auko 
jamos šv. Mišios už a.a. poetą 
Antaną Gustaitį. Mišias auko 
jo kun. A. Kontautas. Vargonais 
grojo Vyten i s V a s y l i ū n a s . 
chorui vadovavo kompozitorius 
J e r o n i m a s K a č i n s k a s . P o 
pamaldų parapijos svetainėje 
vyko kuklios vaišes. 

LANKĖSI DR. VYTENIS 
VASYLIŪNAS 

Birželio 18 d. iš Vokietijos 
buvo atvykęs astrofizikas dr . 
Vyten is Vasyliūnas. Kel ias 
dienas praleidęs Bostone ir at l i 
kęs numatytą darbą žymiajame 
M.I.T., birželio 23 d. išvyko į 
Denver, Colorado. Šalia astro 
liozikos, Vytenis Vasyliūnas y r a 

ir vargonų meistras. Jis dažnai 
koncertuoja įvairiuose Europos 
kraštuose, o ypač daug Vokie 
tijoje. Šiuo metu jis atostogauja 
ir koncertuoja Lietuvoje. Su juo 
Lietuvoje lankosi ir žmona sol. 
Lilija Šukytė. 

NAUJAGIMĖ RASIŲ 
ŠEIMOJE 

Renata ir Tomas Rasiai balan
džio 30 d. susilaukė naujagimės 
dukrelės Sofijos Renatos. Nau
ja šeimos nare džiaugiasi jaunie
ji tėvai, taip pat ir seneliais tapę 
architektas Juozas ir Irena 
Rasiai bei dėdės titulą gavęs 
adv. Vytas Rašys. Rasiai yra 
dosnūs l ie tuviškos veiklos 
rėmėjai. 

ELENOS VASYLIŪNIENĖS 
PAVEIKSLU PARODA 

Cambridge miesto viešoji bib
lioteka šįmet suruošė jau 11-tą 
Elenos Vasyliūnienės paveikslų 
parodą. Paveikslai buvo išsta
tyti visą gegžės mėnesį. Parodos 
lankytojų t a r p e buvo 20% 
lietuviu ir 80% amerikiečiu. 
Lankytojų knygoje daug gražių 
parodą įvertinančių įrašų. 

E.V. 

WORCESTER, MA 
VĖL PRARETĖJO MŪSŲ 

GRETOS 

Jonas Spirauskas, 72 metų 
amžiaus, birželio 30 d. mirė Pro-
vidence Extended Care Center. 

Velionis buvo gimęs Lietu
voje. Tarnavo Nepriklausomos 

Lietuvos kariuomenėje. Pri
klausė Lietuvos Šaulių sąjun
gai. Antrojo pasaulinio karo 
audros išblokštas iš tėvynės 
L i e t u v o s , p radė jo didžiąją 
gyvenimo Odisėją, kurią, Dievui 
laiminant , laimingai užbaigęs 
pasiekė Amerikos k ran tus . 

Čia sukūrė šeimą. Išaugino 
sūnų ir dvi dukteris . Dirbo 
Parker Metai ir Solar Steel dirb
tuvėse. Po keliolikos gražaus 
gyvenimo metu Joną ištiko 
gilus skausmas ir l iūdesys — 
mirė žmona. Jos netekimą skau
džiai pergyveno, bet Aukščiau
sias jo neapleido. Susirado sau 
a n t r ą g y v e n i m o p a l y d o v ę , 
Amer ikoje g imus ią l ie tuvę 
našlę. Taip susijungė mylinčios 
Jono ir Pranciškos širdys nau
j am gyvenimui , k u r į lydėjo 
džiaugsmas ir laimė. 

Priklausė Šv. Kazimiero lietu 
vių parapijai ir jos chorui, Lietu
vių Labdaros draugijai, Lietu
vių Meno mėgėjų ra te l iui , Dr. 
Vinco Kudirkos šaul ių kuopai 
(nuo pat įsteigimo dienos) ir 
buvo pirmasis kuopos iždinin
kas. Į šaulių gretas įsijungė ir 
J . Spirausko žmona Pranciška, 
kuri , savo vyrą pavaduodama, 
perėmusi kuopos iždininkės pa
reigas, 16 metų j a s labai sąži
ningai a t l iko. Kol sveikata 
leido, dalyvaudavo šaulių susi
r ink imuose , suvažiavimuose, 
įvairiuose minėjimuose ir ben
drai visuose lietuviškuose ren
giniuose. 1975 m. pasi traukė 
poilsiui ir la imingai abudu su 
žmonele leido gyvenimo dienas, 
iki Joną pradėjo vargint i įvai
rios negalės. Mylint i žmona 
Pranciška visa š irdimi ir globa 
teikė jam stiprybę ir paguodą. 

A.a. J. Spirausko kūnas buvo 
pašarvotas Jono Kazlausko lai
dotuvių namuose. Šv. Kazimie 
ro parapijos as i s ten tas kun. J. 
Pe t r auskas , MIC, sukalbėjo 
rožinį. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa su bendros idėjos 
broliu atsisveikino laidotuvių 
namuose. Žodį t a r ė kuopos 
pirm. A. Grigalauskas . Sugie 
dota giesmė „Marija, Marija". 
Uniformuoti šaul ia i , -ės prie 

Elenos Vasyliūnienės paveikslų paroda ir šįmet v\ ksta Canbridge, MA. mies
to viešoje bibliotekoje. Iš k. — bibliotekos vedėja Su> m Flahnery. Elena 
Vasyliūnienė ir kun Klemensas Kasinskas. 

NEW JERSEY, NEVY YORK - „ L i e t u v o s Atsiminimai", 
aakmadlaniats nuo 2 M 3 v. p.p. I i Saton Mali Unlvarsl-
tato stotlas, 89.5 FM banga. „Mus l c of Uthuanla" pro
gramos, vodamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas, 
taip pat sakmadianiais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J- Stukas — dlraktorius, 234 Sunltt Dr., VVatchung, 

N. J . 07060. Tol. 908-753-5636. 

The 
right 
flight 
to 
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HAGEN 

Vilnius 
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Skriskite SAS iš š Amenkos Į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš-
. „ ^ —' vengsite keleivių spūsties. 

f*"*^\\tfvN> 'S 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 agc-ntui arba 
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CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REAL ESTATE 

karsto budėjo garbės sargyboje, 
o liepos 2 d. atlydėjo velionį į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią, 
kurioje gedulingas šv. Mišias 
aukojo k lebonas k u n . V. 
Parulis, MIC. Dr. V. Kudirkos 
š a u l i ų kuopos k a p e l i o n a s . 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės O. 
Valinskienės. Po šv. Mišių nuly
dėtas amžinam poilsiui į Notre 
Darae kapines, kuriose pasku
tinį religinį patarnavimą prie 
kapo duobės atliko klebonas 
kun. V. Parulis, MIC. Ant 
karsto užberta žemelės iš Lietu
vos, kurią parsivežė prieš dve
jus metus, kai abu su žmona 
tenai bu o nuvykę aplankyti , 
ne t ik gimines, nes a.a. Jonas 
norėjo dar kartą atsistoti an t 
savo Tėvynės žemės, kurią j is 
mylėjo ir išvysti jos mėlyną, 
kaip lino žiedas, dangų. Karstą 
dengusią Lietuvos t r ispalvę 
vėliavą LŠSI Trakų r inkt inės 
pirm. g.š. A. Zenkus įteikė 
našlei P. Spirauskienei. Sugie
dotas Lietuvos himnas. 

Nuliūdime liko našlė P. Spi-
rauskienė, sūnus, dukterys su 
šeimomis, brolis ir kiti giminės. 
Spirauskų šeima visus laido
t u v i ų da lyv ius p a k v i e t ė 
polaidotuviniams pietums. 

Mielas bendros idėjos broli 
Jonai , po sunkios žemiškos 
kelionės. Amžinoje tėvynėje te
būna Tau amžiais ramu. 

J . M . 

HOT SPRINGS, AR 
LB HOT SPRINGS 

APYLINKĖS VALDYBA 

Patiksliname anksčiau šiame 
skyriuje paskelbtą LB Hot 
Springs apylinkės valdybą. 
Iškritus vienai eilutei, įsibrovė 
netikslumas.. Atsiprašome. Val
dybą sudaro: 

P i r m i n i n k ė — R e g i n a 
Sabaliūnienė 

Vicepirm. — Irena Zubrickas 
Sekretorė — Irena Sirutienė 
Iždininkė Frina Zeruolienė 
Renginių vadovas — Jonas 

Miežinskas. 

Gražus 3 kamb. butukas 1 
asmeniui. $275 { man. Kreiptis 
tai. 312-471-0811. 

Vllnlu|a, gerame rajone, 
išnuomojamas kambarys 

su balkonu. 
Skambinti Janinai — 62-36-46. 

MtS^ELLANEOUS 

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 ZAPOLIS 
3208V2 West 95th S t re t 
Ta i . — (708) 424 S6E4 

(312) SC 8 6 i ' , 

*, ^ GREIT 
C*HhT^ PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. • 
• Pensininkams Nuolaida.* . _ 

Parduodamas 2 mieg. 4 kamb. 
„ c o n d o m i n i u n T Oak Lavvn apyl., 
trečiame aukšte. Yra keltuvas. 
Skambinti: 312-472-8528. 

HELP WANTED 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje. 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius y Lietuvą. 
Tel. 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

Raikalingi metalo suvirinto
jai . Angliškai mokėti nebūtina. 
Kreiptis į Rimą: 312-588-3820 
nuo 9 v.v. iki 10 v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermi* Deckys 

Tel. SS5-S624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviška 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ publk servke of this ncvkspaper 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ [ NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. . . $6.00 

ŽVILGSNIS l DABARTĮ, atsiminimai. Liudas 
Dambrauskas. 230 psl $12.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Dan. Brazvtė Bindokienė. 364 psl. $15.00 

PAŠAUKĖ MANE... Pop. Jono Povilo Ii biografija. 
Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl $4.00 

ŽVILGSNIS PER ATLANTĄ Į LIETUVĄ, įvairių 
metų publicistika. Juozas B. Laučka 192 
psl $10.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA. Juo
zas Jakštas. 272 psl $15.00 

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Landsber
gis. 349 psl $15.00 

ATGAVĘ VILTĮ. Vyt. Landsbergis. 227 psl. . . . $10.00 
GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Ma-

minskaitė-Kulbokienė. 304 psl $8.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas 37 x 2 7 " . . $5.00 
HELLINICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė 

Garbštienė. 255 psl $13.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. 

Stasys Dalius. 383 psl $9.00 
NIGHT OF THE HAWK, romanas. Dale Brown. 

462 psl $22.95 
LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 

430 psl $10.00 

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

V Y T A U T A S L A N D S B E R G I S 

ATGAVĘ VILTĮ 
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 Ramunė Sakalaitė-Jonai-
tiene. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šia knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos 
kaina 10 dol. Illinois gyvento|ams Tax 0.88 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA - 2 dol., Canda - 3 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

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



DARIAUS — GIRĖNO TRANSATLANTINIO SKRYDŽIO 60-MEČIO 

Programoje: sol. Algirdas Brazis 
Bilietai užsisakomi Iki liepos 13 d.: 
A. Brazis, tel. 708-361-5594 
V. Ramonis (Balzeko muziejus) tel. 312-582-6500 

MINĖJIMO KOMITETAS 
Maloniai kviečia jus atvykti [transatlantinių lakūnų, kpt. Stepono Dariaus 
ir itn. Stasio Girėno prisiminimui rengiamą iškilmingą vakarienę 

Š.M. LIEPOS MĖN. 18 D., SEKMADIENĮ 
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus patalpose 

6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje 

Kokteiliai 4 vai. p.p. 
Vakarienė 5 vai. p.p. 

Auka $15 asm. 

^̂ ^̂ 1 

^̂ ^̂ 1 

^H ''• 
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LAIŠKAI 
„LITUANICOS-3" SKRYDIS 

PER ATLANTĄ 

Š.m. liepos 17-18 d. Čikagoje, 
New Yorke ir Kaune bus šven
čiamas Atlanto nugalėtojų prieš 
60 metų, bet žuvusių prie Soldi
no, Vokietijoje, sukaktuvinis 
p r i s i m i n i m a s . A n u o m e t jie 
skrido mažu propeleriniu lėktu
vu, be navigacinių instrumentų 
ir nugalėjo Atlantą. J i ems tik
ra i priklauso Atlanto nugalė-
tojų-didvyrių vardas, o jų žygis, 
sk i r tas Jaunajai Lietuvai , to 
meto pasaulinės aviacijos istori
joje y ra g a r b ė s v a i n i k a s 
Lietuvai. 

„Draugo" 1993.VII. 10 laidoje 
išspausdintas „Pašnekesys su 
Lituanicos-3 pilotu Edvinu Ve-
lonskiu". Gražu, kad jaunas 
Amerikos lietuvis-pilotas sugal
vojo išskirtinai pagerbt i Atlan

to nugalėtojus Darių ir Girėną, 
su skolintu , j e t " lėktuvu nu-
skrisdamas į Kauną, o rytojaus 
dieną, sugrįžęs į New Yorką, 
gražinti lėktuvą išnuomavusiai 
firmai. Tik a r t inka šiam lėktu
vui duotas vardas „Lituani-
ca-3", kur į reikės nu t r i n t i , 
grąžinant lėktuvą savininkui? 
Juk , ,Lituanica-3" vardas im
plikuoja Dariaus ir Girėno žygio 
tęstinumą, Atlanto nugalėjimą. 
Dabar? Su sprausminiu lėktu
vu? Skrisdami į Europą, į Lie
tuvą dabar visi mes „nugalime" 
Atlantą per 6 valandas nuo New 
Yorko. Čia toks panašumas , 
kaip tarp Michigano ežere kano-
juje sėdinčio indėno ir greitlai-
vyje motorą užvedančio ameri
kiečio, k u r i s indėnui sako: 
„Eiva lenktynių! Aš noriu pa
gerbti tavo tvir tas r ankas" . 

Įdomu, a r „Lituanica-3" irgi 
įe is į A t l a n t o n u g a l ė t o j ų 
istoriją? 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

Mūsų bendradarbė Rūta Klevą V.džiūnienė (viduryje), apsilankiusi Vilniaus 
vyresniųjų pensionate. Su ja (iš kairės) Jadvyga Čeponienė ir medicinos ses. 
Nijolė Slyčienė. 

APIE VILNIAUS NAMUS 
VYRESNIO AMŽIAUS 

ŽMONĖMS 
Prieš kurį laiką, gal maždaug 

prieš metus, „Draugo" dienraš
tyje buvo paskelbta žinia, '•lie
čianti vyresnio amžiaus tautie
čius aplankyti gražioje Vilniaus 
pakraščio kalvoje esantį ben
drabutį, kur kambarys , virtuvė 
ir vonia, su dak ta rų patar
navimu, vaistais ir maistu kai
nuoja t ik 350 dol. asmeniui į 
mėnesį. Pernai Lietuvoje ten 
lankėsi mano vyras , o šiais me
tais aš pati buvau kolegų žurna
listų nuvežta į tą pensionatą, 
kuris kadaise buvo statytas so
vietų didžiūnams, o dabar yra 
privačiose rankose. Kas tiesa — 
ta i tiesa, gamta pasakiškai 
graži, namas trijų aukštų, butų 
pasir inkimas puikus , o kainos 
mums prieinamos. Pensionatas 
buvo įkurtas 1979 metais, šiuo 
metu jame gyvena mūsų tautie
čiai iš Kanados, Vokietijos ir 
Amerikos. J a m e yra 100 butų, 
vieno ar dviejų kambarių. Sei
mininkė, kuri globoja užsienie
čius, yra Aldona Macienė, o Jad
vyga Čeponienė yra centro va
dovo pavaduotoja gydymo reika
lams. Yra apie 70 darbuotųjų, iš 
jų 45 medicinos personalo, 25 
ūkio darbuotojai ir vairuotojai, 
šaltkalviai, santechnikai , valy
tojos ir 1.1. Vyriausias inžinie
r ius Petras Gurkšnys mane ve

džiojo po pensionatą su vyr. 
medicinos sesele Nijole Slyčie
nė, labai paslaugia moteriške. 

Teko aplankyti keletą ten gy
venančių užsieniečių: Adelė 
Katilienė iš Toronto yra ten nuo 
praėjusių metų rugpjūčio, Liuci
ja Stasiūnienė iš Vokietijos, 
gailestingoji sesuo, kuri dirbo 
Holy Family Saint Anthony li
goninėje 25 metus. 

Aplankiau visus užsieniečius. 
Ten gyvena Bražinskų šeima, 
Juozas ir Zusana, kurie grįžo iš 
Čikagos 1930 metais, o pen
sionate gyvena jau antr i metai . 

J a u t re t i metai čia gyvena 
Vilniaus universiteto prof. Po
vilas Vilkas, prieš tai daugelį 
metų kalėjęs Sibire. J i s geolo
gas, gamtos matemat ikas . 

Dabar apie pensionatą: kam
bariai puikūs, švarūs, su gerais 
baldais. Užsieniečiams siūloma 
dviejų kambarių butai , kur iuos 
pati apžiūrėjau ir buvau paten
kinta . Mai t inama 3 k a r t u s į 
dieną, sveikesni renkasi val
gykloje, o, kurie pageidauja, yra 
aptarnaujami savo bute. Lauke 
yra daržas, kuriame mėgstantys 
šį darbą gali aug in t i savo 
daržoves, braškes. Jei šią vasarą 
būsite Vilniuje, būt inai aplan
kykite. Man ten t ikrai pat iko. 

R K V 

EIKIT P A S PAPRASTUS 
ŽMONES 

Norėčiau pakomentuoti Lino 
Sidrio liepos 9 d. vedamąjį. 
Galiu labai užjausti jo nusivy
limą Lietuvos medicina, kadan
gi t ik ra i y ra neteisingas užsi
spyrimas. Turbūt Linui atrodo, 
kad j is šiuo atžvilgiu bando 
sieną kak ta pramušti. Bet man 
labai užkliuvo paskutinis para
grafas: „ Juk Lietuvos viršinin
kai viską žino, o Lietuvos žmo
nės viską pakelia... Šią žiemą, 
kai atostogausiu Floridoje, ir aš 
pakelsiu p ina colada..." 

Tai ką? Ar mums visiems nu
plauti rankas ir palikti Lietuvą? 
Koks čia Kristaus sekimas? 
Jeigu Kris tus būtų ėjęs t ik ten, 
kur Jį mylėjo ir priėmė, J is 
niekad nebūtų palikęs dangaus 
ir atėjęs į šią žemę. 

Žmonės (kaip Linas), kur ie 
buvo apdovanoti gabumais ir 
jaučia Kris taus pašaukimą pa
dėti Lietuvai , turi neužmiršti, 
kad kraš tas buvo 50 metų tam
soje. Reikės laiko prie šviesos 
priprast i ir ją priimti. Je igu 
nesiseka su biurokratais peštis, 
ta i reikia eit kitur. Eikit pas 
paprastus žmones. Padėkit atei
t in inkam, padėkit krikščioniš
kom organizacijom. Kristus irgi 
neturėjo didelio pasisekimo su 
pariziejais, o Jo žodį suprato 
piemenys. 

G r a s i l d a Re iny t ė -Pe tk i enė 
La Grange, IL 

NUVERTINO.. . 

Lauk iau ir nesulaukiau pra
džios mokyklų mokytojų atsilie
pimų, nors ne vienas jų reiškė 
nepasitenkinimą. Jie, mat, buvo 
ir y r a kuklūs . Nesu ir nebuvau 
tokiu (pr. mokyklos) mokytoju, 
tač iau manau, kad reikia vie
šai reaguoti . 

Š.m. birželio 10 d. „Drauge" 
(Nr . 110) Bronius Juode l i s 
straipsniu „Įdomūs įspūdžiai iš 
Lietuvos" aprašo Stasio Baro 
pranešimą Lietuvių pasaulio 
centre Lemonte, birželio 6 d. Ir 
aprašymas, ir įspūdžiai t ikra i 
įdomūs. Už tai reikėtų ir prane
šėjui, ir straipsnio autor iu i 
padėkoti. Kad Stasys Baras Lie
tuvoje susitiko su keliais dabar
t inės valdžios aukštais pareigū
na i s ta ip pat įdomu ir cha
rakter inga. . . 

Br. Juodelio straipsny yra ir 
toks aprašymas: 

„Visų valstybininkų paskuti
nis klausimas Stasiui Barui 
buvo: 'Ką jūs manot apie am
basadoriaus JAV Stasio Lozo
raičio pakeitimą?' 

— Mano atsakymas į tą klau
simą buvo klausimu jiems: 'O 
ką jūs galvotumėt apie pradžios 
mokyklos mokytojo paskyrimą 
švietimo ministru?' — šypsojosi 
St. Baras" . 

Ar čia nėra tokių mokytojų 

nuvert inimas ir gal užgavimas? 
Nejaugi jų tarpe negalė tų bū t i 
ir tokių, kurie t iktų ir minis
trais? Juk ir kai kurie preziden
tai y ra buvę mokytojais. O ar 
nepasitaiko, kad geri solistai 
būna ir geri finansininkai ir 
bankininkai? 0 kaip t u r ė t ų po 
tokio „atsakymo" j a u s t i s ir 
buvęs kandidatas į n u m a t y t ą 
vietą? 

Išrodo, kad pr. m o k y k l ų 
mokytojai galėtų iš gerb. Baro 
t ikėt is geresnio įvert inimo. 

J o n a s P o c i u s , 
Chicago, IL 

PRALEISTA GERA PROGA 

Skaitydamas iš Lietuvos atei
nančią spaudą, dažnai r andu 
geresnių ar blogesnių pasisaky
mų apie užsienio l ietuvių spau
dą, nepamirštant pridėti , kad 
„kalba netaisyta*. Mane sudo
mino „Gimtojo krašto", š.m. Nr. 
10, išspausdintas Lietuvos dip
lomato Stasio Kuzminsko išleis
tos knygos „Amžinos lietuvių 
politikų klaidos"' komenta ras , 
kur is reikalingas mažo papildy
mo, t inkančio dabart inei Lietu
vos valdžiai. 

Tur int galvoje, kad dabar t inė 
Lietuvos valdžia yra sudaryta iš 
aukš tesnės kvalifikacijos, — 
aukštesnius sovietinius moks
lus J>aigusiu asmenų, norin
čių persiorientuoti į V a k a r ų 
sti l iaus gyvenimą, tebenaudoja 
senus — sovietinius metodus, 
susidorojimui su sau nepatin
kančiais asmenimis. Šį kar tą aš 
tu r iu galvoje Lietuvos diplomą 
Stasį Lozoraitį. 

Nepaslaptis, kad buvo laukia
mas , (gal ir pa te i s inamas ) po
li t iškai ir idealogiškai skir
t ingai , mąstančio polit iko, to
k iam svarbiam poste sėdinčio, 
nušalinimą?. N e l a u k t a s buvo 
t ik metodas, k u r į panaudojo 
prez. Brazauskas. Tai bolševiki
nis metodas: p i r m a žmogų ap
kal t inant . 

Vakaruose b ū t ų šiuo atveju 
padarę: būtu išs ikvie tę pager
bimui jo 40-mečio lojalaus poli
tinio atstovavimo kraš tu i , apdo
vanoję medaliu, g e r a pensija ir 
atleidę į užs i tarnautą poilsį... 

Dabartinė Lietuvos vyriausy
bė prarado gerą progą įrodyti sa
vo humaniškumą pasauliui . Gal 
tuomet užsienio l ie tuvių nepa
si tenkinimas valdžios veiks
mais būtų gerokai sumažėjęs. 

B . B a l a i š i s . 
Windsor , Ont. 

PAREMKLME REIKALINGUS 
PARAMOS 

Išeivijos l ietuvių t a r p e t enka 
išgirsti įvairių nuomonių apie 
paramą Lietuvai. Ir t i k ra i , daž
nai pasiųsta labdara nepasiekia 
to, kur iam y r a skirta-eil inio 
žmogaus: vaistai p a t e n k a į Ga
r i ū n ų t u r g a v i e t ę , p i n i g a i s 
pasinaudoja įva i rūs valdinin

ka i , va ikų namams ski r tų dra
bužėlių ir žaislų vaikai negau
na. Kodėl taip a ts i t inka? Daž
niaus ia i taip įvyksta todėl, kad 
labdara siunčiama ministeri
joms ar kokioms neaiškioms or
ganizacijoms, kurios t u r i labda
rą paskirstyti. Skirstymo menas 
ta rybin ia is la ikais buvo kruop
ščiai ištobulintas: sk i rs tan t ir 
dali jant labai daug „nusiskirs-
t y d a v o " v a d o v a m s , pir
mininkams, jų plačiai giminei ir 
d raugams . O t a s t ruput is , kur 
l ikdavo , buvo pe rduodamas 
t iems, kam ir buvo ski r tas — 
ligoniams, invalidams vaikams. 

Taip dažnai nu t inka ir dabar, 
nes „buvusieji" nenoriai at
sisako vietų, kur ias gali panau
doti savanaudiškais t ikslais . 

Šiuo atveju norėčiau kalbėti 
ne apie įvairių firmų ir organi
zacijų siunčiamą paramą Lietu
vai, bet apie privačią ir fondų 
labdarą. J uk fondų lėšas taip 
pat sudaro atskirų aukotojų įna
šai, todėl kiekvienas aukotojas 
tu rė tų žinoti, ką jis nori parem
ti , k a m pagelbėti: Galvočiau, 
kad naudingiausia y ra parama 
konkrečiam žmogui — ūkinin
kui , s tudentui , ligoniui ir pan. 
Norintieji padėti konkrečiam 
žmogui — tikrai gali jį susirasti. 
— Tereikia pasiteirauti giminių 
a r pažįstamų. Kas domisi, ieško 
— visada suranda. 

Keli pastebėjimai dėl Lietuvių 
fondo paramos Lietuvos kultū
rai. Teko patirti, kad dalį pinigų 
n u m a t y t a paskirti muziejų re
montu i . Lietuvoje muziejai yra 

Whats 
it AM 

About? 
GOD, SERVICE, 

ETERNITY... 
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 intemational 
community of Priests and 

Brothers with locations 
around the world. 

Contact: 
Fr. Bill Hayward, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

armns 

biudžet inės į s ta igos , todėl 
pastatų kapitaliniai remontai ir 
priežiūra turė tų būt i valstybės 
finansuojama. Juo labiau, kad 
daug muziejų yra įsikūrę istori
niuose pas ta tuose . 0 fondo 
parama galėtų būt i „daiktinė" 
— t.y. techniniai įrengimai ir 
priemonės ekspozicijoms, paro
doms, saugykloms, foto labora
torijoms, eksponatų restauravi
mo ir konservavimo centrams, 

specializuota literatūra muziejų 
bibliotekoms ir pan. Manau, 
kad tokio pobūdžio parama šiuo 
metu Lietuvoje būtų vertinges
nė ir geriau panaudota, nei 
pastatų remontui skirti pinigai. 
Žinoma, ir šiuo atveju labdara 
tu rė tų būti adresuota konkre
čiam muziejui, bet ne minis
terijai. 

Rū ta Kunciene 
Vilnius-Lemontas 

- f * 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Valerijonas Jakovickas 
mirė 1993 m. birželio mėn. 4 d. ir buvo palaidotas birželio mėn. 
8 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. 
J. Kuzinskui už maldas laidotuvių namuose, už gedulingas 
mišias, palydėjimą į Amžino Poilsio vietą ir ui gražius atsi
sveikinimo žodžius bei giesmes. 

Dėkojame sol. D. Stankaitytei už gražų giedojimą Mišių 
metu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo sūnui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Esame labai dėkingi karsto nešėjams: A. Valavičiui, V. 
Dijokui, J. Šėmai, A. Čepėnui, V. Laniauskui, A. Tamošiūnui, 
mieliems draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse, aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles, 
pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje bei už 
aukas Lietuvos Vaikų Vilties Fondui. 

Jūsų visų dalyvavimas, pareikšta užuojauta ir visokeriopa 
mums suteikta pagalba tokiu skaudžiu laikotarpiu mus su
stiprino ir paguodė. 

Nuliūdęs brolis Vaclovas su šeima. 

Myl imam vyrui ir tėvui 

A.tA. 
DAILININKUI VIKTORUI VIZGIRDAI 
mirus , liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
re iškiame žmonai ELENAI VIZGIRDIENEI i r mūsų 
brangiems draugams RIMTAUTUI i r BIRUTEI 
VIZGIRDAMS. 

Aldona ir Remigijus Gaškos 

A.tA. 
KAROLINAI MIEČIENEI 

mirus , sūnui RIMUI su šeima, vyrui JUOZUI, i r 
visiems artimiesiems re i šk iame gilią užuojautą. 

Toronto sporto klubas „Aušra" 

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., antrad., 
trečd., ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., ieitd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

Gerontologijos ir reabilitacijos pensionatas Vilniuje. 

• ^ 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z ^ t i t a ? 

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

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

•525 South 75th Av*ntM 223 Kafvarifc gatve 
Mekory HM. minėto 50487 vMnlue. Lietuva 

T«torewet; 77-75-57 Ir 77-5341 TeL 705-430-7272 

»*»>* - - . - -*,*- .* 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 14 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Mes visus metus kasd ien 
reklamuojame, skelbiame, ragi
name visuomenę dalyvauti įvai
riuose renginiuose — kon
certuose, gegužinėse, parodose, 
vakaronėse, suvažiavimuose — 
dažniausiai be užmokesčio, nes 
visi juk „dirba labai kilniam 
tikslui", visų „iždai tušti, padė
kite...". „Draugas" tas bėdas ge
rai supranta ir stengiasi padėti. 

Dabar būtų gerai, kad visos 
tos organizacijos, klubai, sam
būr ia i savo kalendoriuose 
raudonu pieštuku pasižymėtų 
rugpjūčio 1 d. Tai „Draugo" me
tinės gegužinės data, o „Drau
gas" taip pat laukia svečių, 
rėmėjų, lankytojų, visuomenės 
pritarimo, moralinės ir ma
terialinės paramos. 

Kviečiame atvykti rugpjūčio 1 
d. į Marijonų sodelį, padrau
gauti vieni su kitais ir su 
„Draugu". 

J A V LB Švietimo taryba po
sėdžiavo liepos 7 d. Posėdyje ap
tart i Mokytojų studijų savaitės 
reikalai, peržvelgtas įvairūs 
Švietimo tarybos leidžiamų ir 
platinamų leidinių stovis, dis
kutuoti Lietuvių fondo pasky
rimai. Mokytojų studijų savai
tės, vykstančios rugp. 15-22 d., 
paskaitininkai bei vadovybė jau 
kviečiami. Rudenį — jau prie 
mokslų, knygų pristatymų, 
„Eglutės" žurnalo rėmimo va
jaus ir pan. Mokytojų studijų sa
vaitės registracijos reikalas 
kreiptis: Vida Brazaitytė, 9201 
S. Moody Avenue, Oak Lawn, II 
60453, tel. 708-598-8331. 

Komp. J e ron imas Kačins
k a s iš Bostono, atsiuntė komp. 
VI. Jakubėno draugijos pirmi
n inkui Čikagoje Edvardui 
Šulaičiui prisiminimų apie 
komp. Jakubėną. Jie skirti ren
giamai monografijai apie šį 
kompozitorių, kurio 90 metų 
gimimo sukaktis bus iškil
mingai minima 1994 metais. 
Komp. Kačinskas Jakubėną 
pažinojo nuo 1924 m. Laukiama 
ir daugiau atsiminimų apie 
komp. VI. Jakubėną. 

x Keliaukime su Šv. Tėvu į 
Lietuvą! Jis ten bus rugsėjo 4, 
5, 6, 7 dienomis. Aštuntosios 
dieną popiežius išvyksta. Su
tikime jį ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kryžių kalne, bet ir 
Švč. M. Marijos apsireiškimo 
vietoje „Šiluvoje. „Draugas" per 
American Travel biurą orga

nizuoja šią istorinę kelionę, nes 
Bažnyčios galva pirmą kartą 
aplanko Lietuvą. Jau dabar bū
tina rezervuoti vietas lėktuve. 
Skambinki te šiuo telefonu: 
1-708-422-3000, ir bus suteiktos 
visos šios kelionės informacijos. 
Iš Vilniaus visi bus nuvežti ir 
parvežti kur norės. Tuo pačiu 
metu bus galima keliauti ir į 
kitas Lietuvos vietas. Prašome 
registruotis jau dabar, o ypač 
tie, kuriems bus reikalingos 
nakvynės. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Šv. Kazimiero seserys Čika
goje per Generalę vyresniąją 
ses. Marilyn Kuzmickus at
siuntė „Draugui" sveikinimą 
„gimtadienio proga" (pirmasis 
numeris išleistas 1909 m. liepos 
12 d.). Laiške tarp kitko rašoma: 
„Dėkui Dievui už didžius dar
bus, nuveiktus Jo garbei per 
lietuvišką, katalikišką dienraštį 
„Draugą". Dievo palaima telydi 
visus Jūsų tikslus ir darbus. 
Deo gratias!" 

Brighton Pa rko lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
kuriai vadovauja V. Utara, 
suruošė trijų dienų festivalį. 
Penktadienio vakaras buvo 
skirtas, sakoma, meksikie
čiams, kurių jau daug toje 
apylinkėje gyvena, šeštadienis 
— amerikiečiams, o sekma
dienis — lietuviams. Buvo daug 
įvairybių, žaidimų, pasi
važinėjimų, maisto gaminių 
parduotuvių ir gėrimų. Visas 
tris dienas grojo Ričardo Šoko 
orkestras, kurio muzika taip 
patiko, kad jis gavo daug naujų 
užsakymų groti dar šią vasarą 
ir rudenį kitų renginių pro
gramose. Ypač visi buvo 
nustebę Dalios Sokienės puikiu 
dainavimu, kurią palydėjo tas 
pats orkestras. Šeštadienio 
vakare dar grojo profesionalų 
orkestras, kuriam vadovauja V. 
Byla. Jie nepaprastai gerai 
atliko „Country"' muziką ir 
dainas. Grojo dar ir A. 
Barniškis. Atrodo, šiemet 
dalyvavo mažiau lietuvių, negu 
praėjusiais metais . Buvo 
nemažai matyti neseniai 
atvykusių lietuvių, bet labai 
mažai mūsiškio jaunimo ir čia 
augusių viduriniosios kartos 
žmonių, tačiau daug kitataučių. 

Marija Žymantienė, Los 
Angeles, Cal, atsiuntė 20 dol. 
auką ir atkreipė palankų 
dėmesį, kad „Draugas" su 
mielu noru deda jaunų lietu
viukų atsiekimus. 

x DĖMESIO Union Pier. 
Beverly Shores, Michiana, New 
BufTalo, Harbert, Savvyer ir apy
linkėse gyvenantis lietuviai! 
Lituanica Commerce & C argo 
Inc. liepos 18 d., rugpjūčio 15 d., 
rugsėjo 12 d., spalio 10 d. nuo 10 
v.r. iki 1 v. p.p. priims siuntas 
į Lietuvą „Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, MI. LITU
ANICA C & C INC. 6606 S. 
Pulaski Rd., Chicago 111. 
60629, tel. 1-312-585-8700. 

(sk) 

DARIAUS IR GIRĖNO 
SKRYDŽIO MINĖJIMAS 

Šeštadienis, liepos 17 d.: 1 
vai. po pietų iškilmingas pa
minklinės lentos atidengimas 
Dariaus ir Girėno garbei Čika
gos Midway aerodrome (5700 S. 
Cicero Ave.). Nemokamas ma
šinų pastatymas „Main Parking 
Lot A" — prie vartų reikia 
pasakyti ,J-ithuanian" ir įleis 
be užmokesčio. I pastatą įeiti 
pro M-9 duris. Po iškilmių Ste
pono Dariaus angaro (5240 W. 
63 St.) apžiūrėjimas. 

4 vai. p.p. parodos Pirmasis 
lietuvių transatlantinis skry
dis" atidarymas Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski). Nuolatinis originalaus 
filmo apie Darių ir Girėną de
monstravimas muziejaus Ed
vardo Mankaus Audio-video 
salėje. Vaišės. 

Sekmadienis, liepos 18 d.: 
10:30 vai. ryto lakūnų pager
bimui skirtos Mišios ir religinės 
apeigos Čikagos lietuvių 
bažnyčiose. 

1 vai. po pietų — organizacijų 
paradas iki Dariaus-Girėno pa
minklo Marąuette Park, Cali-
fornia Ave. ir Marąuette Rd. 
Iškilmės ir vainikų padėjimas 
prie paminklo. Paradui 
renkamasi Maria aukštesnio
sios mokyklos mašinų pasta
tymo aikštelėje. Organizacijos 
dalyvauja su savo uniformomis 
ar tautiniais rūbais. Neša savo, 
tautines Lietuvos ar Amerikos 
vėliavas. 

4 vai. po pietų — iškilmingi 
pietūs Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje. 

Norman Burstein iš Skokie, 
111., Ant. Plytninkas, Vacys 
Jakovickas, Eug. Barškė-
tienė ir kiti „Draugo" skai
tytojai, norėdami, kad „Drau
go" laimėjimų stalas būtų tur
tingas, atvyko į „Draugą" ir 
įteikė įvairių vertingų daiktų. 
Gegužinė bus rugpjūčio 1 d., 
sekmadienį, Marijonų sodelyje 
prie „Draugo". Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Marija Vaitkienė, Belleville, 
IL, yra nuolatinė „Draugo" 
rėmėja, savo aukomis stiprina 
dienraštį. Ji atsiuntė 100 dole
rių auką gegužinės „laimės 
šuliniui" ir jau užsisakė 3 bilie
tus į „Draugo" vajaus banketą. 
Gegužinė bus rugpjūčio 1 d., o 
banketas rugsėjo 26 d. 

x Ieškomas Juozas Vili
mas, gyvenęs 63 St. ir Artesian 
Ave., Chicagoje. Jis, arba jį 
pažįstantieji prašomi pa
skambinti Jonui Gibaičiui, tel. 
312-776-8700. 

(sk) 

Į j k ŽVAIGŽDUTE 
^» * * J S ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoa skyrioui Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Itedaguoja J. Plučas. Mediumą stipti: 3206 W. 66th Ptece, Chicago, IL 60629 

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

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

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) 

x ŽEMĖS ŪKIS - LIETU
VOS TURTAS! Pristatome 
BELARUS gamybos traktorius 
bet kuriuo Jūsų nurodytu ad
resu Lietuvoje. Nors jie ir ne 
geriausi, bet patys pigiausi 
pasaulyje. Jie gerai pažįstami 
Lietuvos meistrams bei ūki
ninkams. Pristatome visokių 
dydžių traktorius. Šiandienos 
kainos tarp $2000 ir $6500. Taip 
pat galime parūpinti įvairius 
padargus traktoriams. Lietuvos 
rinkos kainos dažnai keičiasi ir 
paprastai kyla, todėl nepa
tariame ilgai laukti. Rašykite 
ar skambinkite: KAV Inc. 
11333 Melclare Dr., Beltsville, 
MD 20705, Tel. (301) 937-8830. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klcla 

D«ngl»m« Ir taisoma 
vltg rusių Stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v v 

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

(sk) 

x Gera naujiena Los Ange
les apylinkės lietuviams! Bal-
tia E ipress atstovas kasdien 
priiminės jūsų siuntinius Lietu
vių Tautiniuose namuose. Tei
raukitės tel. 213-661-6028 arba 
pristatykite siuntinius 3354 
Glendale BlvdL, Los Angeles, 
CA 90039. 

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
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. I i toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

LAISVOJI LIETUVA 

Mūs laisvoji Lietuva, 
Kaip gėlelė visada. 
Saulužėlės spinduliuos 
Ji žaliuoja ir žaliuos. 

Mes sodinsim sodelius, 
Mes išpuošim darželius. 
Obelytės ims žydėt, 
Vieversėliai ims čiulbėt. 

Skaisčios rožės žiedus kraus, 
Žmonės vargo nebejaus. 
Rūtos, mėtos kvapą skleis, 
Luš sodeliai obuoliais. 

Mes dainuosim daineles, 
Mes skaitysim knygeles. 
Tai bus linksma, tai gražu! 
Mes užaugsim pamažu, 

Džiaugsis girios ir laukai, 
Kad mes vyrai, ne vaikai. 

K. Jakubėnas 

LIEPOS ŠEŠTOJI 

Liepos 4 d. šventėme JAV ne
priklausomybės 217-tas meti
nes. Už dviejų dienų ir vėl šven
tė. Šį kartą jau Lietuvos. 1253 
m. liepos 6 d. buvo vainikuotas 
karaliaus vainiku pirmasis Lie
tuvos valstybės karalius Min
daugas. Šiais metais sueina 740 
metų nuo to didžiojo įvykio. Lie
tuvos valstybė jau seniau buvo 
įkurta, dar prieš 1236 metus, ta
čiau pasaulio valdovų buvo pri
pažinta po karūnacijos. Dviem 
su puse šimtmečiams praėjus 
nuo Lietuvos valstybės įkūrimo, 
Kolumbo buvo atrasta Ameri
ka. Tai matote, kokia sena ir 
garbinga yra Lietuvos valstybė, 
o jos kalba daug kartų senesnė. 
Mes galime didžiuotis esą lie
tuviais, turėdami tokią seną, 
gražią kalbą ir seną garbingą 
praeitį. Kai mes minime 1918, 
1941, 1990 metų nepriklauso
mybės šventes, mes pridedame 
žodį „atkurtos". Tikroji nepri
klausomybė buvo įkurta prieš 
maždaug 760 metų. Mindaugo 
laikais ne tik buvo sukurta Lie
tuvos valstybė, bet įjungta į 
krikščioniškųjų valstybių eilę. 
Taigi Liepos Šeštoji yra didelė 
Lietuvos šventė, gaila, kad tik 
labai neseniai pradėta švęsti. 
Visi pasimelskime už Lietuvą, 
kad ji visuomet būtų laisva ir 
nepriklausoma. 

Redaktorius 

LIETUVOS VALSTYBĖS ŽENKLAS 

V/acte» VijeitciS 

LAISVĖ 

Man laisvė yra brangiausias 
dalykas. Be laisvės žmogus ne
gali būti laimingas ir negali gy
venti kaip Dievas sutvėrė. Žmo
nės be laisvės būna kaip vergai, 
jie yra kitų tvarkomi. 

Man labai patinka Ameriko
je gyventi, nes laisvė yra saugo
jama Konstitucijos. Amerikos 
protėviai Ben Franklin, John 
Hancock, Thomas Jefferson ži
nojo, kaip yra gyventi prie
spaudoje ir nenorėjo, kad jų vai
kai taip gyventų. Kai jie surašė 
savo idėjas į Konstituciją, jie 
sukūrė geriausią kraštą pa
saulyje. 

Jų laisvės idėjos buvo tokios 
gero?, kad net ir dabar nuo So
vietų Sąjungos atsiskyrusios 
respublikos, net pati Rusija, 
analizuoja ir naudojasi šia 
Konstitucija, rašydami savo 
naująsias. 

Nors Amerika turi savo prob
lemų, bet yra ilgiausiai išsilai
kiusi, nes žmonės vertina savo 
laisvę. 

Paulius Je šman tas , 
Detroito „Žiburio" 

aukšt. lit. m-los mokinys, 
(„Lietuvos prisikėlimas") 

KAIP MES GALIME 
PADĖTI LIETUVAI JOS 

VARGUOSE 

Padėti Lietuvai sunkiais lai
kais yra visų lietuvių pareiga. 
Todėl visi turime dalyvauti. Jei 
pagalba Lietuvai plauks tik iš 
kelių rankų, pagalba nebus žy
mi. Jei visi kartu stengsimės ir 
dirbsime, tada pagalba bus ver
tinga. 

Yra daug skirtingų būdų pa
dėti Lietuvai. Vienas iš jų gali 
būti, tai rašymas ir skambini
mas mūsų senatoriams ir ki
tiems valdžios atstovams, kad 
jie atkreiptų dėmesį į Lietuvos 
finansines ir ekonomines prob
lemas. Manau, kad Lietuva 
greičiau išsivystytų ir išgarsėtų, 
jei JAV ir kitos pasaulio šalys 
sutiktų prekiauti su Lietuva. 

Ne tik prašydami kitų pagal
bos padėsime Lietuvai, bet ir pa
tys turime stengtis įvairiais bū
dais. 

Vienas iš jų: siuntimas įvairių 
reikmenų. Reikia prisiminti, 
kad Lietuvos jaunimas turi būti 
gerai išlavintas, kad padėtų Lie
tuvai kurti naują ateitį. Deja, 
kai kuriose mokyklose ar naš
laičių namuose trūksta net ir 
paprasčiausių mokslo priemo
nių, kurių čia galima lengvai 
gauti. Daugeliui Lietuvos žmo
nių trūksta vaistų bei kitokių 
medicinos reikmenų. Nuo jų pri
klauso kai kurių augančių ir 
sergančių gyvenimas ir ateitis. 

Dabartinei Lietuvai labai 
trūksta gerų specialistų įvairio
se srityse. Užaugus ir baigus 
mokslus, reikėtų mums ten vyk
ti ir dirbti, kad galėtume su
kurti stiprią valstybę. 

Lietuva nedidelė šalis, todėl 
mes galime padėti jai: garsinda
mi jos vardą, populiarindami ją 
mūsų draugų amerikiečių tar
pe. Tuo būdu atsirastų daugiau 
žmonių, vykstančių į Lietuvą ar 
norinčių dirbti joje. 

Lietuva kenčia daugelį vargų, 
jai pačiai juos nugalėti bus labai 
sunku, o gal ir neįmanoma, to
dėl mes, lietuviai, išsisklaidę po 
visą pasaulį, turime padėti mū
sų tėvynei. Turime ją atstatyti 
tvirtą ir galingą. Tai yra mūsų 
rimta pareiga. 

Povilas Pakuckas, 

STRYKTPASTRYKT 

Kiškienės Kirpukerpu visi 
vaikai buvo geri ir gražūs, bet 
motinos mylimiausias buvo 
Stryktpastrykt. Jis buvo jau
niausias, ir Kirpukerpu jį la
biausiai glamonėjo. Migdydama 
jam dainas dainuodavo apie jau
nus želmenis (javų daigai, jau
na žolė), apie kopūstų lapus, 
šviesias mėnesienos nakt is . Pa
ilsėti prigulus, pasakas sekdavo 
apie puikius ūkininkų daržus, 
apie vanagus, baisius šunis. 

Stryktpastrykt klausys klau
sys ir sako: 

— Ir aš po želmenis skrajosiu, 
kai užaugsiu, į daržą nubėgsiu, 
kai didelis būsiu. 

Arba: 
— Kai užaugsiu, aš t iems va

nagams, šunims parodysiu. 
Augo Stryktpastrykt, augo ir 

gudrėjo. Kaip negudrės, kad 
mama mokydavo: 

— Saugokis, s ū n e l i , kad 
vanagui netektum, šuniui į 
kelią nepareitum. Miegodamas 
nesuverk kietai akelių, budė
damas nenuleisk auselių, lauke 
nesigailėk kojelių. Miško tanku
moje niekas tau blogo nepada
rys. 

Stryktpastrykt bėgiodavo, šo
kinėdavo, kojeles miklindavo. 
Kur kas subraškės a r šuo sulos 
tuojau į miško t ankumyną 
sprukdavo, po krūmu prigulda
vo. 

Paūgėjęs Stryktpastrykt su 
seniais k iškia is į l a u k u s 
bėgdavo: maisto ieškoti mokėsi, 
nuo piktadarių slapstytis pra
tinosi. Dar jaunas būdamas, kai 
bėgti tekdavo, nuo didžiųjų ne
atsilikdavo. 

Stiprėjo, gudrėjo ir laukė, ka
da jį į daržą vesis. 

Vieną šviesią naktį ėmė ir pa
siūlė jam senis kiškis kartu į ko
pūstus bėgti. Iš džiaugsmo 
Stryktpastrykt kelis kar tus per 
galvą apsivertė, kojas pamikli
no ir greta su seniu nustrykčio-
jo. 

P r a n a s Maš io t a s 
(Bus daugiau) 

SUDIEV DRAUGAMS 

Sud:ev mano draugams Pau
liui, Ryčiui ir Kęstučiui. Sudiev 
visoms mokytojoms ir mokyk
lai. Kartais man buvo sunku lie
tuviškoje mokykloje, bet aš 
stengiausi. Gal visi pasimaty
sim kur nors kitur. 

Sudiev suolai, kuriuose daug 
laiko sėdėjau, sudiev ir sienos, 
apkabinėtos paveikslais ir pieši
niais, sudiev visam mokyklos 
pastatui. 

Ačiū mokytojoms, kad išmo
kėte mane lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Sudiev ir mo
kyklos laikrodžiui, nes neberei
kės skaičiuoti nei valandų, nei 
minučių. 

J u o z a s Plėnys, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys. 

P E N K I PRINCIPAI 

Vakare mes kalbėjome apie 
penkis principus. Pradžioj ra
šėm laiškus prezidentui Lands
bergiui. Aš parašiau, kad noriu 
vykti į Lietuvą ir aplankyti jį. 
Po to. mes kalbėjom apie inteli
gentiškumą. Kaip sudaryti ir 
kur yra šonkauliai. Nupiešėm 
savo veidus. Tai buvo visuome
niškumas. Toliau sekė šeimy
niškumas. Mums reikėjo sugal
voti, kaip padėti šeimai susitikti 
kartu. Buvo labai juokinga. Ga
lų gale žiūrėjom filmą apie šven
tą Pranciškų. Taip mes pralei
dome dieną. 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokinys 

(„Vardan tos Lietuvos") 

Nė vienas negali žinoti, kas 
ateity bus, bet visi žino, kas 
praėjo. 

Auksas žiba ir purve, taip ir 
žmogaus garbė: kas gerai daro, 
visur matoma. 

Daina Valai tytė 

Šventas Pranciškus buvo 
labai geras žmogus. J is labai 
mylėjo gyvulius. Visi paukščiai 
nusileisdavo priėjo kojų. Vieną 
kartą atėjo labai didelis vilkas. 
Visi jo bijojo, nes jis ėdė žmones. 
Vieną kartą šv. Pranciškus tam 
vilkui pasakė, kad jis neėstų 
žmonių. Vilkas aiškino, kad jis 
neėstų žmonių, jei žmonės jam 
duotų ėsti. Žmonės jam davė 
maisto. 

Giedrė Kazlauskaitė, 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992) 

ŽAGARĖ 

Šiaurinėje Lietuvos dalyje, 
prie Latvijos sienos, yra miestu
kas, Žagare vadinamas. Pro ją 
teka Švėtės upelis. Miestelis yra 
kairiajame upelio krante. Se
nais laikais miestelis greitai 
augo, bet neturėjo vardo. Ten 
būdavo dideli turgūs, daug kai
mo žmonių suvažiuodavo. At
veždavo ir žabų (medžio šakų), 
kuriuos sumesdavo į Švėtės upe
lį, nes per jį nebuvo tilto. Žmo
nės vietoje tilto per tuos žagarus 
važiuodavo. Ir latviai veždavo 
žagarus ir versdavo į upę tilto 
vietoje. Paskiau žmonės tą vietą 
ir miestelį ėmė vadinti Žagarės 
vardu. Dabar ten niekas žagarų 
(žabų) nebeverčia, bet pavadini
mas liko nepasikeitęs. 

KALVIS IR ŠUO 

Vienas kalvis laikė šunį. Ka
da jis kala, šuo miega, o kada 
valgo, šuo šalia tupi. Vieną 
dieną kalvis, numetęs šuneliui 
kaulą, tarė: 

— Vargšas miegaliau, tu mie 
gi, kada aš daužau priekalą (dir
bu), o kai tik sutarškinu danti
mis, pabundi. 

Pasakėčia peikia miegalius ir 
tinginius, besimaitinančius sve
timu darbu. 

Ezopas 

Tuščia statinė labiau skamba. 




