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Žinios iš Lietuvos — Elta 

A. Šleževičius: 
Vakarus domina tik 

mūsų sąjunga 
Gali būti, kad rugsėjo 13 d. 

Taline bus pasirašyta trišalė 
laisvosios prekybos sutartis. 
Tokią nuomonę po vyriausy
binių delegacijų susitikimo, 
įvykusio rugpjūčio 16 d. Rygo
je, pareiškė ir Latvijos prem
jeras Valdis Birkavs, ir Lietuvos 
vyriausybės vadovas Adolfas 
Sleževičius. 

Darbo susitikimuose, kuriuo
se dalyvavo abiejų šalių prem
jerai, susisiekimo, energetikos, 
pramonės ir prekybos ministrai, 
muitinių ir bankų vadovai, 
buvo derinamos pozicijos dėl 
dvylikos ekonominio ir politinio 
bendradarbiavimo klausimų. 
Abiejų premjerų nuomone, Esti
jos ministras p i rmininkas 
susitikime nedalyvavo dėl 
objektyvių priežasčių. 

Abi šalys sutiko, kad sienų 
režimas tarp Baltijos valstybių 
turėtų būti laisvas, bent jau 
panašus kaip 1990-1991 metais. 
Baltijos valstybėms būtų tiks
linga sudaryti ir vieningą 
transporto bei muitų sistemą, 
įsteigti bendrą kelių priežiūros 
fondą. Pasak Latvijos susisie
kimo ministro, trijų nedidelių 
valstybių transporto konkuren
cija tik susilpnins galimybes 
įsilieti į Europos rinką. Baltijos 
valstybės galvoja apie bendros 
energetinės strategijos rengimą. 

Vienas iš klausimų, dėl kurių 
su latviais reikia atkakliai derė
tis — naftos terminalo statyba 
Būtingėje. 

Politikos srityje visų Baltijos 
valstybių siekis vienas — tapti 
asocijuotomis Europos Bendrijos 
narėmis. Pritarta minčiai, kad 
trys kaimyninės valstybės tu
rėtų derinti savo užsienio po
litiką. Pozicijas tikimasi su
artinti Maskvoje įsteigus Balti
jos valstybių informacijos cent
rą. 

Beveik visais svarstytais 
klausimais sudarytos dvišalės 
arba trišalės (kartu su Estija) 
darbo grupės. 

Lietuvos ir Lenkijos derybų 
delegacijų susitikimas 

Į Lietuvą atvyko Lenkijos 
derybų delegacija, vadovaujama 
užsienio reikalų ministro pava
duotojo Iwo Bveczewski. Rug
pjūčio 17-18 dienomis vyksian
čiuose Lietuvos ir Lenkijos 
derybų delegacijų susitikimuose 
bus svarstomi „Lietuvos Res
publikos ir Lenkijos Respub
likos draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo 
sutarties" atskiri punktai bei 
„Lietuvos Respublikos ir Lenki
jos Respublikos vyriausybių 
deklaracija". 

Lietuvos delegacijai vadovau
ja užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas V. Domarkas. 

Privatizuota už valiutą 

Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės duomenimis, 1993 metų pir
mąjį pusmetį už valiuta 
privatizuotų objektų valstybinis 
kapitalas 1101.9 tūkstančio 
JAV dolerių, pradinė pardavimo 
kaina 1975 tūkstančiai dolerių, 
faktinė pardavimo kaina 2031 
tūkstantis JAV dolerių. 

Už valiutą privatizuota vieš
bučiai, kavinės, parduotuvės, 
poilsio namai, kino teatras, 
viena valstybinė įmonė. 

Daugiausia objektų 
privat izuota Vilniuje 

Statistikos departamento duo
menimis, 1993 metų sausio — 
birželio mėn. Lietuvoje priva
tizuoti 655 objektai. 1992 metų 
pirmąjį pusmetį — 1267 objek
tai. 

Daugiausia privatizuota Vil
niuje —106 objektai, Klaipėdoje 
— 79, Kaune — 43, Šiauliuose — 
30, Panevėžyje — 20 objektų. 

Rajonuose privatizuoti 337 ob
jektai. 

Iš viso šiemet privatizuota 
80922 tūkstančio litų vertės 
valstybinio kapitalo: miestuose 
— 46528 tūkstančio litų vertės, 
rajonuose — 34394 tūkstančio 
litų vertės. 

Kandida tas į a m b a s a d o r i u s 
JAV: su išeivija pykt is b ū t ų 

nuodėmė 

„Lietuvos rytas" rašė, kad 
Lietuvos ambasadoriur,:: JAV 
gali būti paskirtas istorijos 
mokslų daktaras Alfonsas Ei
dintas. „Visų pirma turiu pa
brėžti, kad oficialiai niekur nesu 
paskirtas", sako kandidatas į 
ambasadorius interviu „Lietu
vos rytui" 

Ponas S. Lozoraitis yra mūsų 
diplomatijos grandas, ilgus 
metus stoiškai gynęs Lietuvos 
nepriklausomybę sovietų oku
pacijos metais ir suvaidinęs 
svarų vaidmenį jos atkūrimo 
metais, teigia A. Eidintas. Dar 
daugiau, S. Lozoraitis labai 
praturtino Lietuvos politinį 
gyvenimą, dalyvaudamas pir
muose visos tautos prezidento 
rinkimuose. 

A. Eidinto nuomone, Lietuvos 
vyriausybė turi suderinti visų 
pusių interesus šiuo klausimu, 
antraip bet kurio naujo asmens 
VVashingtone, Lietuvos amba
sadoje, gali būti nesėkmingas, 
ypač suvokiant tai, kad JAV yra 
ne tik didelė ir Lietuvai super-
svarbi valstybė, bet, turint 
galvoje, kad joje gyvena di
džiausia mūsų išeivijos dalis, 
visada Lietuvai padėjusi ir 
įtakojusi jos gyvenimą. Su 
išeivija pyktis būtų nuodėmė, 
sakoma interviu. 

Žuvusiems žydų 
inteligentams atmint i 

Rugpjūčio 18 dieną Kaune 
minimos vadinamosios „žydų 
inteligentijos akcijos" — šios 
tautos intelektualų žudynių 
Kauno ketvirtajame forte — 
52-osios metinės. Apie tai Eltos 
korespondentą Saliamoną Vain-
traubą informavo Kauno žydų 
bendruomenės pirmininkas Jo
sifas Tacas. 

Tuometinės vietos valdžios po
tvarkiu 1941 metų liepos 15 d. 
- rugpjūčio 15 dienomis į Vi
lijampolėje įrengtą getą buvo 
suvaryta daug tūkstančių Kau
no gyventojų žydų. Pirmiausia 
pasirūpinta sunaikinti labiau
siai kūrybingą šios bendruome
nės dalį — kad nebebūtų kam 
organizuoti pasipr iešinimo 

Vr. 158 

Ministro P. Gylio žingsnis 
pro šalį 

Šiauliai taip, kaip praėjusį savaitgalį Denveris, rugsėjo 6, 7 ir 8 dienomis susilauks gal pusės 
milijono pravažiuojančių žmonių ne vien iš pačios Lietuvos, bet ir iš artimesnių ir tolimesnių 
kaimynų. Miestas ruošiasi ir išalkusius, ir ištroškusius pavalgydinti, pagirdyti. Juk pro Šiaulius 
eina veik visi keliai į Kryžių kalną. 

Juozo Palio nuotrauka 

„Lietuvos rytas" jau senokai 
skaičiuoja Lietuvos užsienio rei
kalų ministro P. Gylio žings
nius, pražengtus pro šalį. Štai ir 
rugpjūčio 13 dienos numeryje, 
skyrelyje, atspindinčiame „Lie
tuvos ryto" redakcijos nuomonę, 
„Laiko ženklai" apie ministro 
veiklą rašoma: 

Parvažiavęs iš Bonos, kur lie
pos 21 d. buvo pasirašyta dek
laracija dėl Lietuvos ir Vokieti
jos santykių pagrindų, Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P. 
Gylys pareiškė, kad jis su Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nistru K. Kinkeliu vieningai 
sutarė, jog „geriausia politika 
Kaliningrado srities atžvilgiu 
būtų leisti įvykiams klostytis 
patiems, nei vienai iš suinte
resuotų pusių nerodant per di
delio aktyvumo". 

Tokia Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pozicija negali 
nekelti nuostabos tam, kuris 
bent šiek tiek susipažinęs su 
dabartine situacija Kalinin
grado srityje ir Vokietijos po
litika šios srities atžvilgiu. 

Teiginys, kad Vokietija nero
do didelio aktyvumo Kalinin
grado srityje, paprasčiausiai ne
rimtas. Daugiau kaip pusę už
sienio investicijų Kaliningrado 
srityje sudaro Vokietijos kapi
talas (Lietuvos dalis — 2%, t.y. 
tiek pat, kiek PAR). Vokiečių 
skaičius Kaliningrado srityje 
per pastaruosius ketverius me
tus padidėjo šimtus kartų ir 
dabar kai kuriais skaičiavimais 
jau siekia 22 tūkstančius (lie
tuvių skaičius šioje srityje pa
staruoju metu nekinta ir sudaro 
apie 20 tūkstančių). Vokietija 
padeda persikėlėliams statyti 
namus, kurti ūkius ir įmones. 
„Vokiečių autonominės respub
likos" idėja keliama ne tik Rusi
jos vokiečių sąjungos suvažiavi
muose, bet ir Vokietijos Bundes
tage (apie tai dar 1992 m. pava
sarį kalbėjo Bundestago KDS 
deputatas W. Bollis). 

Įvertinant tai, Lietuvos atsi
sakymas nuo aktyvios politikos 
Kaliningrado srityje yra gana 
abejotinas. 

Dainų ir šokių šventė Visi amerikiečiai bus 

„Lietuvos salelė" 
Kauno senamiestyje 

Beeidamas Kauno senamies
čiu, L. Zamenhofo gatve, ir 
įžengęs pro mediniu, ornamen
tuotu stogeliu papuoštus vartus, 
pasijunti esąs kitame pasauly
je, lyg už aukštų kiemo sienų 
ūžiantis miestas pasiliko toli 
toli, o čia galioja kiti dėsniai ir 
aukštinamos kitos vertybės. Ši 
vieta — Lietuvos tautinės muzi
kos ins t rumentų muziejus. 
Pasak jo įkūrėjo ir šeimininko 
Vaidoto Stulgos, tai — Lietuvos 
dvasinės kultūros salele. Šioje 
salelėje telpa ne vien muziejus, 
bet ir pirmoji , v ieninte lė 
Lietuvoje taut inės muzikos 
mokykla. Čia įsikūrė ir vaikų 
folklorinis ansamblis „Tututis". 

(KD). 

Izraelio prokuroras 
rekomenduoja neteisti 

Demjanjuką 

judėjimą. Tų pat metų rugpjūčio 
18 dieną iš geto į ketvirtąjį fortą 
buvo nuvaryta ir čia sunaikin
ta daugiau kaip 500 žmonių — 
teisininkų, gydytojų, pedagogų, 
inžinierių. Tai buvo pirmoji 
Kaune genocido akcija —jau po 
to, kai visus žydus perkėlė į kon
centracijos stovyklą — getą. 

Kasmet minime šias liūdnas 
metines, pagerbiame „žydų in
teligentijos akcijos" aukas. 
Pageidaujantys dalyvauti gedu
lingame minėjime gali rug
pjūčio 18 d. 18 vai. nuvykti į 
ketvirtąjį fortą autobusu nuo 
Kauno sinagogos, — pasakė J. 
Tacas. 

Minimos žydų genocido 
metinės 

Rugsėjo 23-oji dabar bus 
pažymima kaip valstybinė data 
— Vilniaus geto likvidavimo 
diena. Šios tragedijos sukakties 
renginius apsvarstė valstybinė 
komisija. 

Nors Vilniaus geto sunai
k i n i m o 50-osios met inės 
minimos visus metus, pagrin 
diniai renginiai vyks rugsėjo 23 
dieną. įjuos pakviesti užsienio 
valstybių politikai, diplomatai. 
Šios tragiškos datos minėjimas 
vyks Vilniaus operos ir baleto 
teatre. Tą dieną sostinėje vyks 
ir kiti renginiai. 

Jeruzalė . Izraelio vyriau
siasis prokuroras rekomendavo 
Aukščiausiajam teismui, kad 
Jonas Demjanjukas nebūtų 
teisiamas dėl kitų kaltinimų, 
k? ;p ragina išlikusieji iš nacių 
«.. nų. 

Vyriausio prokuroro įstaiga 
argumentavo, kad negalima ki
tais kaltinimais teisti Demjan
juko, nebent JAV išduotų naują 
Demjanjuko perdavimo Izrae
liui raštą, kuriame įrašyta kita 
priežastis išdavimui. Demjan
jukas buvo išduotas teisimui dėl 
to, kad jis buvęs nacių Treblin-
kos koncentracijos stovyklos 
sargas „Ivaną? Žiaurusis". 
Teismui radus, jos jis juo 
negalėjo būti, ir be to, JAV teis
mui dėl to atšaukus jo išdavimo 
sprendimą, Izraelis jo nebegali 
laikyti pagal tarptautinę teisę. 

Šį sprendimą labai piktai suti
ko teismo salėje buvę išlikusieji 
nacių lagerių kaliniai. Vienas 
senyvas žmogus uvo išvestas iš 
teismo salės, kai -u vaikščiojimo 
lazda mojuodamas ėmė šaukti 
Demjanjuko advokatui Joram 
Šeftel: „Tu esi pasipiktinimo 
vertas žmogus! Tu gini žydų 
žudikus!" Lauke protestuojai 

irgi šūkavo, vadindami Šeftel 
naciu. Šeftel yra Izreaelio žydas. 

Nacių medžiojimo VViesentha-
lio centro Jeruzalėje direktorius 
Efraim Zuroff pareiškė: „Jei Iz
raelis netrauks jo į teismą, tai 
duos blogą pavyzdį. Tai duos 
neteisingą signalą. Tai pa
rodytų, kad nesvarbu atsakomy
bėn traukti lagerių sargus". 

Nors tiek Vyriausio prokuroro 
įstaiga, tiek ir Aukščiausiasis 
Teismas pripažino, jog yra labai 
stiprių jausmų šiuo reikalu, abu 
pripažino, jog procesas jau užsi
tęsė per ilgai. 

Demjanjuko sūnus, 28-metis 
John jn., pagyrė vyriausiojo pro
kuroro sprendimą: „Įstatymo, 
ne gaujos galia nulems šią 
bylą". 

Tuo tarpu dar neaišku, kur 
Demjanjukas vyktų, jei būtų 
paleistas. Nors JAV apeliacinis 
teismas atšaukė Demjanjuko 
išdavimą, Janet Reno vadovau
jamas Teisingumo departamen
tai žada trukdyti jo sugrįžimą. 

1994 
Pasaulio Lietuvių dainų šven

tės organizatoriai nesitikėjo, 
kad bus tiek daug išeivijos 
lietuvių kolektyvų, panorusių 
dalyvauti kitais metais Įvyk
siančioje šventėje. Paraiškas 
atsiuntė apie 30 vien choreo
grafinių ansamblių iš Australi
jos, JAV, Kanados, Lenkijos, 
Vokietijos ir tikimasi, kad bus 
dar daugiau. Pasaulio Lietuvių 
dainų šventė, skirta dainų 
švenčių 70-mečiui, įvyks atei
nančiais metais liepos 7-10 
dienomis. Liepos 7 d. - folkloro 
vakaras Vilniaus senamiestyje 
ir Kalnų parke, 8 d. — pirmoji 
Dainų diena Kauno dainų slė
nyje, 9 d. — Šokių diena Vil
niaus Žalgirio stadione, liepos 
10 D. - antroji Dainų diena 
Vilniaus Vingio parke. (KD). 

Sibiro lietuvių atostogos 
Tėvynėje. Apie 50 žmonių, Si
bire gyvenančių lietuvių 
tremtinių su šeimomis šią 
vasarą turi galimybę praleisti 
savo atostogas Lietuvoje. Tuo 
pasirūpino prieš keletą metų 
įsikūrusi Vidurio Europos ir 
Rytų kraštų Lietuvių bendrija 
„Sanryša". (KD). 

Pratins prie metrinės 
sistemos 

Washingtonas. Tik Amerika 
ir Burma dar neisivedė pasau
ly visur vartojamos metrinės 
sistemos. Ta prasme amerikie
čiai labai konservatyvūs, bet 
vyrai, grįžę iš kariuomenės, su
sipažinę su sistema, jau kitaip 
galvoja. Tokiu būdu metrinė 
sistema vis daugiau randa šali
ninkų, ir nuo kitų metų 
pradžios pramoninikai žada ant 
supakuotų prekių žymėti šalia 
inčų, galionų ir centimetrus, 
metrus, litrus. 

Kampai;). — Vienas iš 
aštuonių Ugandos žmonių vie
nas užsikrėtęs AIDS virusu. Iš 
17 milijonų gyventojų 2 mil. 
nešioja HIV virusą, o sunkiai 
AIDS serga daugiau negu 
300,000 

Joram Šeftel, advokatas gynės ir apgynės Joną Demjanjuką. po vieno 
apklausinėjimo iš teismo sales išeina tik su policijos apsauga. Jis jau susilaukė 
daug grasinimų nužudyti. 

apdrausti 
Tulsa, Okla.Amerikos guber

natorių suvažiavime preziden
tas Clinton paminėjo, jog ofi
cialiai pradeda kampaniją, kad 
visi amerikiečiai gautų svei
katos draudimą. Tai jis buvo 
pažadėjęs rinkiminės kampani
jos metu ir to sieks savo kaden
cijoje įgyvendinti. Kitais metais, 
manoma. Kongresas tuo reika
lu išleis įstatymą. Kaip tas bus 
padaryta, iš ko bus surinktos 
reikalingos sumos, neaišku, bet 
bus taip sutvarkyta, kad dėl to 
biudžetas nenukentės, deficitas 
nepadidės. 

VVashingtono sluoksniuose 
kalbama, kad gali būti padidin
ti mokesčiai už cigaretes ir al
koholį, bet nuogąstaujama, kad 
sumažės išmokėjimai Medicare 
ir Medicaid. 

Ruošiasi skristi į 
Marsą 

Sidnis. NASA susidomėjo, 
kaip sekasi australiečiams, 
izoliuotiems nuo likusio 
pasaulio, gyventi Antarktikoj. 
Ten trijose stovyklose gyvena 70 
australiečių, kurie ruošiasi 
kitam šimtmetv keliauti į Mar
są. Per aštuonis mėnesius jie 
niekur negali iškeliauti, nei pas 
juos kas įkeliauti. Izoliuoti 
žmonės tiriami mediciniškai, 
psichologiškai ir ki tais 
atžvilgiais. Tokia fanstastine 
kelionė į tolimąjį Marsą ir iš jo 
grįžimas truktų apie porą metų. 

Denver. Pasibaigus Pasaulio 
j aun imo dienoms, visiems išsis-

.i- ius, Cherry Creek State 
Parke popieriaus ir šiukšlių 
susidarė 40 tonu. Prekybos 
--ūmų apskaičiavimu Denverio 
ekonomijai pridėjo 161 milijoną 
dolerių. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 18 d.: Agapitas. 
-Joana Pranciška de Cantala. 
Mantautas, Ilona. 

Rugpjūč io 19 d.: Jonas 
Eudes. Liudvikas. Boleslovas, 
Astvs. Šviesuolė. 
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SKAUTYBES 
kelias 

Redaktorė j .v.s . I rena Regienė iiai* 

DIDYSIS PARADAS 
JUBILIEJINĖJE 

STOVYKLOJE 
— Sutrenks propeleriai moto

rai ir vėjas baltą burę skleis, kai 
„Lituanica" stovyklon pradės 
žygiuot visais keliais! — pri
siminimuose atskambėjo senas, 
senas „Lituanicos" tunto tra
dicinis maršas, sukurtas v.s. 
Vlado Vijeikio. Tada. prieš daug 
metų Čikagos „Lituanicos'' tun
to 300-400 brolių ir tiek pat 
sesių iš trijų tuntų žygiuodavo 
didžiajam parade Rako stovyk
loje. 

Saulėta rugpjūčio 7 diena. Di
delėje Rako stovyklavietės 
dauboje kvepia čiobreliai ir 
smuikuoja žiogai. LSS 75 metų 
jubiliejinėje „Lituanicos" 
stovykloje šiandien didysis 
paradas. Ant kalno stiebuose 
plazda 8 vėliavos: JAV, Lietu
vos, Kanados, Anglijos, Austra
lijos, Ukrainos, Vengrijos ir LSS 
žalioji su balta lelija. Netoli jų, 
pašlaitėje — Jubiliejinės sto
vyklos vadovybė ir svečiai. 
Stovyklos renginių ir parado 
vadovė v.s. Lilė Milukienė var
to protokolų knygą ir tariasi su 
„Lituanicos" stovyklos vir
šininku v.s. Sigitu Miknaičiu. 

Miško kelyje nusitiesę ilgos 
sesių ir brolių gretos laukia 
stovyklos komendanto s. dr. 
Mindaugo Griauzdės komandos. 

— Stovykla, baigt taisytis! 
Ramiai! Žengte marš! Priekyje 
žygiuoja pulkas vienetų vėliavų. 
Po jų sesės su daina. Toliau — 
Brolija ir akademikai. 

— Vladai, kur tavo maršas? — 
kalbinu Vijeikį. 

— Nėra maršo! Nebebus ir 
nuotraukų. Mano aparatas už
springo Nebeveikia, kai la
biausiai reikia, — brolis Vladas 
Vijeikis „mankštino" į patran
ką panašų turbūt pasaulvie 
geriausią savo foto aparatą. 

— Nesijaudink, — raminau. — 
Pažiūrėk, kiek čia fotografų ir 
filmuotojų be tavęs. 

Jubiliejiniame parade kažkas 
naujo. Nematyto. Zygiuoja-va-
žiuoja stovyklos vaikų darželis! 
Iš šeimų pastovyklės. Staiga su
dunda puodų, samčių, lėkščių ir 
keptuvių „orkestras". Paraduo
ja ūkio skyriaus pastovyklė su 
dviem Afrikos Safari naudoja
mais avtovežimiais. Labai pa
našiais. Seka ir tiekimo ar 
transporto skyriaus sunkveži
mis. Su kaukuole. 

— Kam ta kaukolė priekyje? 
— Kad iš baimės visiems 

pilvai susitrauktų ir ūkio 

skyriui darbai sumažėtų! 
— Vienetų raportai! — šaukia 

komendantas. Raportuoja sesės, 
broliai, darželis ir ūkio skyrius. 

— Pagarba vadovybei! 
— Broli Jubiliejinės stovyklos 

viršininke, parade dalyvauja 
236 sesės, 235 broliai, 17 
brolių-sesių iš Lietuvos, 15 
vengrų skautų, 5 ukrainiečiai, 
42 akademikai ir begalinis skai
čius ūkyje! Viso 717 sto
vyklautojų! — skambėjo komen
danto raportas. 

Raporto skaičiai neapėmė 
gausios vadovybės ir daugelio 
skautybės veteranų, savaitgaly
je suvažiavusių. Paradą priėmė 
ir stovyklos svečiai: Lietuvos 
generalinis konsulas Vaclovas 
Kleiza, vyskupas s. Paulius 
Baltakis, PLB pirm. Bronius 
Nainys ir JAV LB Tarybos 
pirm. v.s. Vytautas Kamantas. 
Paradą priėmė ir 4 amerikie
čiai, Gilvelio mokyklos vadovai, 
ir latvių vyriausias skautinin
kas, pamiršęs atsivežti vėliavą. 

Paradą sveikino Jubiliejinės 
stovyklos viršininkas v.s. Sigi
tas Miknaitis, pristatydamas 
garbės svečius. Jis dėkojo vi
siems Jubiliejinės stovyklos 
vadovams už pareigingumą. 

Įsakymai. Apdovanojimai LSS 
garbės ženklais. Įteikiami sto
vyklos suvenyrai visam štabui. 

Trys ratai susipynė iš stovyk
lavusių tautinėse ir jubiliejinėse 
stovyklose: Lietuvoje, Vokieti
joje ir JAV bei Kanadoje. Mažas 
pirmasis ratas iš žilagalvių 
sesių ir brolių. Trigubai didesnis 
antrasis ratas. Labai didelis tre
čias ratas su dabartinių LSS va-
dovų,-vių veidais. 

— Lietuvių Skautų sąjungos 
vėliavą į priekį! LSS dvasios 
vadas kun. v.s. Juozais Vaišnys 
pakrikštija - pašventina naują 
LSS vėliavą. Kūmai: LSS Tary
bos pirmininkas, Vyriausia 
Skautininke, Vyriausias Skau
tininkas ir ASS pirmininkas. 
Šeši broliai į aikštę įneša mil
žinišką 75 metų gimtadienio 
pyragą. Jį pjaustyti reikėtų kar
do, ne peilio. Nepjausto. Į 
valgyklą neša atgal. 

— Ilgiausių metų Lietuvos 
skautijai! 

— Vėliavos saliutu gerbk! 
Vėliavas leisk! Himnai! Skam
ba JAV ir Lietuvos himnai. 
Stiebais nuslenka vėliavos 

— Vienetų vadovai perima 
komandas! — skelbia stovyklos 

„Lituanicos" tun to jurų budžiai LSS 75 metų Jub i l i e j inės s t ovyk los p a r a d e . 
Nuo t r . B r . J u o d e l i o 

IR AŠ TEN BUVAU 

buotojų rašomos mašinėlės. 
Seni stovyklų vilkai ieško sto

vykloje pasikeitimų ir labai 
džiaugiasi suradę ką nors nau
jo. O pirmą kartą patekusieji 
vaikšto išplėstomis akimis. 

Kulminacinis savaitgalio įvy
kis didysis paradas. Kaip buvęs 
VS „prisičiepiju" prie paradą 
priimančių grupės . Tiesą 
sakant, iš čia geriau matosi. 

Negalėdamas stovyklauti 
pilną laiką, nuvykau į Jubilie
jinę stovyklą bent savaitgaliui. 
Ir, ži'noffia, tokiam, kuri iprasta 
vadinti didžiuoju. 
Atvykęs į stovyklą, žengi pro • 

didžiulius vartus, kuriuos studijuojančiam skautų istoriją 
puikiai pastatė skautai vyčiai, gali pateikti daug vertingos me-
Toliau — senovės Lietuvos 
vėliavų alėja veda į vyriausią 
štabą, iš kurio sklinda švelniai 
tvirtas vadovavimas. Čia man 
kilo šelmiška mintis. Kada 
stovyklaujantiems geriau. Ar 
tvirtai vadovybei valdant, ar 
šiaip sau. Susigėdau. Tokios 
mintys gali kilti tik labai ne
drausmingo skauto galvoje. 
Netoliese skautijos darželis. Čia 
sužavi būrelis pačių jauniausių. 
Gražu žiūrėti į penkiamečius, 
trimečius ir dar jaunesnius la
bai intensyviai įnikusius į įvai
rius darbus. Vieni lipdo, kiti 
piešia, dar kiti turi darbą. Visa 
tai sumanių vadovų sugalvota. 
Ir visi kalbasi gražiai lietu
viškai. Ko negalima pasakyti 
apie vyresniuosius. 

Dar toliau — Bendrija. Visų 
dėmesį atkreipia „Karnapilis". 
Bukingamo rūmai galėtų pavy
dėti tokių patogumų. Toliau — 
Ambulatorija. Neteko pastebėti 
ligonių. Labai nuobodu ambula
torijoje. Dar toliau — „Aušros 
Vartų" pastatai. Tokie patys, 
kaip seniai mačiau. Gražiai 
išlaikyti. Reikia pasakyti, kad 
visi stovykliniai pastatai gerai 
laikosi. Dėka darbuotojų, apie 

komendantas. 
Didysis Jubiliejinės stovyklos 

paradas baigtas. Sesės ir broliai 
žygiuoja į savo pastovyklės. 

— Kadaise ir mes taip žygia
vom, — prisimena gal amžiumi 
vyriausias šios stovyklos dalyvis 
v.s. fil. Jonas Dainauskas. 

— Čia su „Lituanicos" maršu 
žygiavom! — prisimena buvęs 
tuntininkas. Kaip gera pa
žvelgti ir atgal į nužygiuotą 
skautišką kelią. Jis ves ir j 
sekančią Jubiliejinę. 

j.v.s. Br. Juodelis 

Nekalbėsiu apie tai . Skaudų! 
„Miško broliai", kaip visados, 

kuriuos mažai girdime. ištikimai saugojo stovyklą. Sto-
Sunku išminėti visas pašto- vykioje viešpatavo tvarka. O vis 

vykles, kuriose gali pamatyti dėl to neiškęsiu nepasakęs; 
daug skautiško sumanumo ir „Bepigu jums. Išmokote iš 
vaizduotės. mūsų". O mokytojams turi būti 

Didžiulė skautijos paroda malonu, kai mokiniai pralenkia 
mokytojus. 

Vakare laužas. Kiek čia 
džiagos, o šiaip žiūrovui-skautui jaunatviško džiaugsmo, kiek 
daug prisiminimų. Netoliese žaižaruojančių akių. Daugiau 
tarška stovyklos laikraščio dar- negu laužo žiežirbų. Netoliese 
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vengrų grupė dar prieš laužą 
dainavo ir dainavo. Nesupratau 
nieko, bet jų dainų tempas ne 
mums. Lauže vėl visų dėmesį 
pavogė skaut i jos darželis, 
padainavęs apie paukštelį. Gal 
reikia uždrausti jiems rodytis. 
Nukreipia visų dėmesį. 

Pr i s imint ina labai įdomi 
gilvelistų sueiga. Nors nesu gil-
velistas, bet beveik mano augin-

Drauga i yra „g iminės" , 
kuriuos pats sau pasidarai. 

Eustace Deschamps 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 
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6827 W. Stanlay A v a . , Berwyn, IL 
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5780 Archer Ave. 
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Senas vilkas - vs. Vladas Vijeikis stebi Jubiliejinės stovyklos parade 
žygiuojančius brolius ir seses. 

Stovyklos taku žygiuoja jūrų jauniai. N u o t r V L V a i k i o 

Atžygiuoja skautės, skautai, 
vilkiukai ir taip džiaugsmingai 
kutena širdies stygas. Sune-
rimstu, ka i pama tau aka
demikų eilėse mušant koją 
Kauno universiteto rektorių. Ir 
imu galvoti, kuris didesnis: ar 
Universiteto rek to r ius , ar 
vyriausias skautininkas, ar 
„Tauro rago" orkestro dirigen
tas, dar nenusprendžiau. 

Bet visų dėmesį parade pava
gia Skautijos darželio draugovė, 
atžygiavusi su savo vežimais ir 
kėdutėmis. Tai bent skautiškas 
sumanumas! Komendantas , 
priimdamas raportą, turi at
siklaupti, kad galėtų pažvelgti 
į raportuojančio veidą. Triukš
mingai ir originaliai į paradą at
vyksta ūkio skyrius. Sia proga 
turiu pasakyti, kad jie visi savo 
sunkų darbą a t l i eka be 
priekaištų. O jų darbas toks 
nuobodus. Niekad nenorėčiau 
būti jų vietoje. 

Teko susitikti su vengrais ir 
bandyti bent keletą jų kalbos žo-
džių, bet tai ne įmanoma. 
Mačiau ir ukra in ieč ius ir 
amerikiečius. Susitikau latvių 
atstovą. Prisiminiau kaži kadai 
dalyvavęs jų stovykloje. Teko iš
girsti iš Lietuvos skautų apie jų 
nesantaikų problemas. Deja... 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgmis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. tel . 312-585-2802 

Pirm., antr.. penktd. 9 v.r.-3 v. p.p., 
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tas vilkiukas tapo gilvelistų. 
Sustojau pr ie paminklo 

Rakui. Ar pagalvojo jis, kiek 
naudos, kiek džiaugsmo suteiks 
jo dovanota žemė. O ta žemė la
bai tinkama stovyklai. Cia ir 
kalneliai, ir kloneliai, ir daubos, 
ir medžiai, ir net pelkių yra. 
Visa tai palyginti nedideliame 
plote. 

Pastebėjote: nepaminėjau nei 
vienos pavardės. Kodėl? Štai 
kodėl. Buvau liudininkas, kai 
vienas miško brolis, nufotogra
fuotas ir paklaustas pavardės, 
atsakė: „Aš tur iu tik slapy
vardį". Bet aš nesu miško 
brolis, todėl pasirašau. 

v.sl Vladas Vijeikis 

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

•132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 778-«tM arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Te l . (312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL į 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

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

' 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel . (708) 448-1777 

Tel. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllsr St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Jauniausias stovyklautojas Vytukas] 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. perttt 10-12. 16 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60583 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Vis iškyla klausimas: 

KAM PRIKLAUSO 
VAIKAS? 

Paskutiniu laiku klausimas, 
kaip teisiškai nuspręsti po gimi
mo adoptuoti atiduotą kūdikį jį 
norinčiai priimti šeimai, kai 
staiga arba atsiranda kūdikio 
tėvas, kuris pirmiau apie šį, be 
vedybų gimusį, vargšelį nieko 
nenorėjo girdėti, o dabar per
sigalvojo ir nutarė reikalauti jį 
grąžinti jam; arba ir tikroji 
motina, metams bėgant susira
dus sau gerą vyriškį, kuris po 
santuokos sutinka priimti žmo
nos pavainikį, ir staiga nori 
vaiką atimti iš kartais daug 
metų jį auginusios bei mylė
jusios šeimos. Dabar tokių bylų 
vis daugėja teismuose, nes se
niau, sykį vaiko atsisakiusiai 
moteriai, gal nebuvo kitos išei
ties, kaip surasti kūdikiui gerus 
namus, o dabar štai girdime 
klausimą: kam iš tikrųjų 
pr iklauso vaikas: ar už
simiršimo valandoje šią naują 
gyvybę pradėjusiam, ar jį le
galiai priėmusiam į savo šeimą 
ir auginusiam, gal net 
nesakant, kad tai ne jo tikrieji 
tėvai. 

Aišku, klausimas labai kom
plikuotas, bet ar neturėtų čia 
svarbiausiu tašku būti kūdikio 
gerovė, o ne vien esamo įsta
tymo raidė? Štai matėme 
ekrane keturiolikos metų 
jaunuolę, kurios staigiai pasi
gedo jos tikroji motina. Teismas 
nusprendė mergaitę atimti iš 
tiek metų ją mylėjusios šeimos 
ir grąžinti pas kraujo gimi
nystės motiną, nors ši jaunuolė, 
pabuvusi pas motiną vos vieną 
dieną, griežtai atsisakė pildyti 
teisėjo sprendimą. Tuo pačiu 
metu buvo sprendžiama ir kita 
byla, kur staiga atsirado jauno, 
vos dvejų su puse metų kūdikio 
tėvas ir pareikalavo jį atiduoti 
jam, nepaisant, kad apie motiną 
nebuvo net kalbama, o vaikutį 
iki to laiko auginusi šeima 
griežtai pasipriešino jį atiduoti 
šiam viengungiui. 

Todėl dabar padaugėjo reika
lavimai naujai peržiūrėti esamą 
įstatymą ir atsižvelgti į sąlygas, 
o ne į įstatymo raidę. Jei 
neturėjimas lėšų auginti vaiką 
buvo vienintelė priežastis, kaip 
netekėjusi moteris dažnai tvir
tina, tai gal valdžia turėtų 
surasti būdą padėti motinai. Jai 
tikrai vaiko atsisakant ir jį 
perleidžiant norinčiai įsisūnyti 
šeimai, kreipti dėmesį į vaiko 
ateitį ir nuspręsti, kur jis būtų 
laimingesnis. O šį sprendimą 
turėtų daryti ne besipešančių 
šeimų advokatai, o, reikalą 
išnagrinėjęs, visiškai nešališkas 
žmogus, gerai susipažinęs tiek 
su teise, tiek su abiejų pusių mo
tyvais, ypač turintis galvoje ir 
į šį ginčą patekusio vaiko amžių 
bei pageidavimą. Tėvų kraujas 
nėra viskas. Daug svarbiau 
tokių permainų įtaka į vaiko 
pusiausvyrą, jo gerovę ir dabar, 
ir ateityje. 

Aišku, būna ir tragiškų 
padėčių. Sakykime štai automo
bilio nelaimėje žūva abu tėvai, 
o namuose su samdyta mergina 
— prižiūrėtoja arba giminaite — 
lieka du vaikai, dvejų ir trejų 
metų amžiaus. Ar jie turėtų būti 
perkeliami į našlaityną, ar 
atiduodami jų norinčiai šeimai, 
jei neturint gerų giminių reikia 
apsispręsti. O jei vaikai, likę 
tokioje padėtyje, yra šešerių ir 
aštuonerių metų amžiaus? Kur 
jie būtų laimingesni: ar 
priimami į juos norinčią augin

ti šeimą, ar geruose našlaičių 
namuose? Kiekvienu atveju 
svarbu būtų atsižvelgimas į jų 
kilmę, rasę ir ekonominę padėtį. 
Valdžia turėtų skirti asmenį, 
kuris tokiu atveju dažnai 
susisiektų su našlaitynu ir, 
asmeniškai apklausinėjęs, rim
tai atsižvelgtų į jų skundus bei 
pageidavimus. Gal ir y r a 
sudaryta tokiam atvejui pri
taikyta sistema, bet tada ir 
tėvai, ir giminės turėtų apie 
tokias galimybes iš anksto 
pagalvoti. 

v — 

PERŽIŪRINT LIETUVIŲ FONDO 
SUTELKTA KAPITALĄ 

ANTANAS JVODVALKIS 

Šalia kartais pesimistiškų 
minčių apie Lietuvą, noriu čia 
pasidalinti jaunos Lietuvos žur
nalistės Gražinos Kedžytės 
laišku: „Dėkoju už atsiųstą laiš
kelį su žurnalisto pažymėjimu. 
Ne iš karto atsakau, betgi ne
buvau ir Vilniuje. Kartu su 
kitais tautiečiais tautosaki
ninkais buvome išvažiavę į 
ekspediciją Ukmergės rajone — 
į Užulėnį, buv. prezidento A. 
Smetonos tėviškę. Gyvenome 
A.S. vardo mokykloje, kuri sta
tyta apie 1936 metus ir dabar 
dar neblogai atrodo, nors ir 
gerokai apdraskyta. Be abejo, 
žmonės dabar mažiau dainuoja, 
vis dėlto, vaikštinėdami po 
kaimus, užtikome įdomių daini
ninkų ir pasakorių, o jau anek
dotų pripasakoti gali kone 
kiekvienas. 

Vos grįžusi iš tos, išvažiavau 
į kitą, mokinukų maironiečių 
stovyklą Dieveniškėse. Tai 
liūdnas Lietuvos kampas, ypač 
smarkiai lenkintas ir rusintas, 
kad net dabar žmonės vargiai 
susigaudo, kas esą. Tačiau ir čia 
yra giedresnių spindulėlių. J a u 
metai, kai veikia atskira lietu
viška mokykla, į kurią susi
renka apie pusšimtis vaikų. 

O patys maironiečiai irgi labai 
įdomi organizacija. Jai priklau
so įvairaus amžiaus vaikai iš 
Panevėžio, Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės, Raseinių (ne tik 
iš miestų, bet ir iš kaimo 
mokyklų). Jų įstatuose numa
tyta kuo geriau pažinti Mai
ronio asmenybę, jo kūrybą, jo 
idėjas. Todėl ankstyvesnes 
vasaras maironiečiai stovykla
vo Betygaloje (netoli Maironio 
gimtinė, Krekenavoje (čia jis 
kunigavo), Troškūnuose. Šįmet 
vyriausias vadovas Panevėžio 
Žemkalnio gimnazijos direkto
rius E. Urbonas pas iū lė 
Dieveniškes, kad vaikai pama
tytų ir tuos Lietuvos kampelius, 
kur dėl Maironio skleistų lietu
vybės ir tautiškumo idėjų dar 
daug teks darbuotis. Man regis, 
kad vaikai daug ką suprato. 
Trečioji mano šios vasaros kelio
nė — su festivaliu „Baltica 93" 
nuo Vilniaus iki Palangos. Tai 
tradiciniu tampantis tarptau
tinis folkloro festivalis, kuris 
seka ratą nuo Vilniaus iki Pa
langos. Žinoma, daugiausia 
svečių būna iš kaimyninių 
Skandinavijos šalių. Tačiau 
šįmet dar buvo ir prancūzai, ai
riai (šaunus trijų šeimynų an
samblis), netgi indai — egzotiš
ka šokėjų grupė iš Pandžabo. 
Įdomi škotų pora iš JAV — John 
ir Kati Meek, — audėja, labai 
domisi lietuvių tradiciniais 
audiniais. Dėl to ji liko dar po
rai savaičių Lietuvoje pastudi
juoti muziejų rinkinių. O surasti 
Lietuvą ir ją pasiekti jai padėjo 
JAV Bendruomenė". 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

Lietuvių fondo nariai, paauko
ję daugiau kaip šimtą dolerių, 
šiomis dienomis gavo „pagrin
dinio kapitalo skyrimo pareiški
mą" (koks griozdiškas pavadini
mas!) ir laišką, paaiškinantį 
apie turinio įnašo tolimesnį 
tvarkymą. 

Lietuvai atstačius nepriklau
somybę (1990.111.11 d.) ir 
išstojus iš Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos - SSSR, 
pas ikei tė padėt is ne t i k 
Lietuvos politiniame gyvenime, 
bet taip pat palietė išeiviją bei 
čia veikiančias institucijas. 
Lietuvių fondo tarybai pasiūlius 
ir 1991 m. liepos 27 d. specia
liame suvažiavime nariams pri
tarus, iš pagrindinio kapitalo 
buvo atskirtas vienas milijonas 
dolerių, kaip dovana Lietuvai. 
Lietuvai dovanotą milijoną dol. 
administruoja LF įstatais nu
matyta patikėtinių taryba, pir
mininkaujama LF steigėjo dr. 
Antano Razmos. 

Kaip jau buvo ne kartą rašyta, 
LF dovaną skirsto Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministro su
daryta speciali komisija Vilniu
je. Komisijos paskirstymą tvir
t ina Švietimo ministras ir per
siunčia LF patikėtinių tarybai 
išmokėti. LF patikėtinių taryba 
susipažįsta su paskirstymu ir 
stropiai žiūri, kad nebūtų pra
silenkiama su LF įstatais, o ypač 
JAV IRS nuostatais. Lietuvos 
švietimo ministras jau patvir
tino dovanoto milijono dolerių 
paskirstymą, bet iki šiol tėra 
išmokėta t ik apie 20%. LF pati
kėtinių taryba pinigus išmoka 
tik tada, kai įsitikina, kad 
parama pasieks tikslą, kuriam 
ji skirta ir neprasilenkia su IRS 
reikalavimais. 

Atsižvelgiant į dabartinę Lie
tuvos politinę ir ekonominę 
padėtį, įsigalėjusią mafiją, 
kyšininkavimą, apgaules ir 
kitas kitokias negeroves, para
mos siuntimas į Lietuvą dažnai 
nepasiekia tikslo ir dingsta in
stitucijų, organizacijų ar įstaigų 
administracijos labirintuose, o 
skirtiems tikslams nubyra tik 
trupiniai. Panašiai buvo ir 
bolševikų okupacijos metu su 
palikimais, skirtais ten gy
venantiems giminėms, nes gau
davo tik trupinus ir tų neiš
mokėdavo, o palikdavo sąskai
tose. Asmeniškai remiami gi
minės, draugai ir artimieji 
neįeina į šią kategoriją, nes 
pasiųsta parama per siuntimo 
kontoras ar nuvežta asmeniš
kai , pagelbsti trūkumus ken
čiant iems žmonėms ir yra 
skatinama. Varge esantiems 
lietuviams reikia padėti, bet tik 

neremti nomenklatūros, dabar 
grįžtančios į turėtas ar naujas 
pozicijas. 

Išeivijos ir Lietuvos spauda, 
ypač opozicinė plačiai at
skleidžia dabartinės vyriau
sybės, seimo ir net preziden
tūros tūpčiojimą, vengiant visą 
dėmesį sukaupti į vidaus reika
lus, saugumą ir ekonomiką, kad 
greičiau būtų galina išsikaps
tyti iš krašte įsigalėjusių nege
rovių. Kokia buvo laiminga ir 
dosni išeivija, kai buvo atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
atsiskirta nuo Sovietų S-gos. 
Visokeriopa pagalba buvo tei
kiama Lietuvai. Važiavo specia
listai padėti atsikratyti bolše
vikiniu palikimu, plaukė siun
tiniai, kompiuteriai ir įvairi 
elektronika, vaistai ir med. 
įrankiai. Į visą tą išeivijos 
geraširdišką pagalbą ir paramą 
buvo sulaukta neigiamo atsi
liepimo. Dešimtmečiais įkaltas 
bolševikinis melas apie išeiviją 
ir užsienį giliai iaugo ir mūsų 
tautiečių galvose. Jie apie viską 
geriau išmano, viską geriau ži
no ir mūsų patarimų nereikalin
gi, tik duokite dolerius, kompiu
terius ir visą moderniausią apa-
rūtą, o patarimus ir pamoky
mus pasilikite sau... 

Taip pat išeiviją apvylė pasku
t inio seimo ir prezidento 
rinkimai, kai buvo prezidentu 
išrinktas paskutinis komunistų 
partijos vadas, o seimo 
absoliučią daugumą sudarė 
persikrikštijusios komunistų 
partijos LDDP nariai. 

Tiesiog apmaudu, kad tauta, 
50 metų kentėjusi rusų okupa
ciją, katm'ta, tremta ir niekin
ta, drąsiai ir gyvybės aukomis 
atstačiusi nepriklausomybę, 
palūžo dėl sotesnio duonos 
kąsnio ir valdžią pavedė buv. 
komunistams. Pusmečiui pra
ėjus, tas svajotas gardesnis 
duonos kąsnis jau springsta 
gerklėje ir nematyti pagerėjimo. 
Apie tai rašoma jų gausioje 
spaudoje, taip pasakoja atvykę 
ar sugrįžę lankytojai, taip 
rašoma laiškuose. 

Matyt išeivijos atvėsimą jau 
pajuto ir dabartinė valdžia, nes 
siunčia ministrus daryti 
pranešimus ir įtikinti mus apie 
Lietuvos padėties gerėjimą bei 
kriminalo mažėjimą, o mūsų 
veiksniai ruošia konferencijas ir 
neri pasirodyti savo išmintimi 
bei įtaka visai išeivijai. Posė
džiauja, svarsto, priima nu
tarimus, o Lietuvos valdžia daro 
savo ir stiprinasi pozicijose, 
kurias anksčiau turėjo ko

munistų partija. Birštono, 
Detroito, Vašingtono, Los 
Angeles ir kitos konferencijos 
iki šiol nedavė norimų vaisių. 
Jūs posėdžiaukit ir nutarimus 
rašykit, o mes darysim taip, kad 
partijai būtų naudingiau. Pa
vyzdžiui — ambasadoriaus 
Vašingtone pažeminimas, 
siunčiamoms gėrybėms muitų 
uždėjimas, slaptos derybos su 
Rusija ir t.t. 

Pastaruoju metu spaudoje 
pasirodė žinios apie prezidento 
ir seimo narių atlyginimus. 
Graudena , kad Lietuvos 
prezidentas gauna mažesnį atly
ginimą už eilnius seimo narius. 
Girdi, prezidentas gauna į mė
nesį tik 705 litus, o tuo tarpu 
eiliniai seimo nariai 720 litų, 
nekalbant jau apie seimo pirmi
ninkus, kurie gauna net po 1000 
litų. Nutylima apie prezidento, 
ministrų ir seimo narių priedus: 
nemokamą butą, automobilį su 
šoferiu ir kitus priedus, kai tuo 
ta rpu pensininkas tegauna 
50-60 litų, o minimalus atlygi
nimas vos persirita 30 litų. 

Kraštas sunkiai išgyvena eko
nominį chaosą, o valdžios „prin
cai" švaistosi, kaip arabų šeikai. 
Nematyti nei pasiaukojančių 
darbų, nei pasišventusių 
žmonių, kurie, užmiršę savo 
padėtį, bandytų sujungtomis jė
gomis iš dugno pakilti į pa
viršių. Mes viską norime 
priskirti ilgalaikiam komunis
tiniam auklėjimui ir pateisinti 
jų veiklą, nors norėtųsi matyti 
pasinaudojant šviesių žmonių 
patarimais. 

Nuklydau nuo temos, nes 
norėjosi priminti dabartinę 
Lietuvos padėtį ir atkreipti 

išeivijos dėmesj į dabar vyks
tančius nemalonius įvykius 
mūsų idealizuotoje Lietuvoje. 
Lietuvos seimo opozicija jau 
kelia aliarmą dėl vyriausybės 
slaptų pasitarimų ir prezidento 
kelionės į Maskvą. 

Kaip tik šiuo metu Lietuvių 
fondo taryba ir valdyba at
siklausia LF narių dėl turimo 
įnašo tolimesnės paskirties. 
Atsiklausimas buvo reikalingas 
ir laiku vykdomas. Galima 
turėti dėl įnašų apribojimo ir 
kitokią nuomonę, bet iš principo 
reikia pritarti, nes sunkiai 
sukauptas LF kapi ta las 
neturėtų būti lengvai iššvais-
tomas. Prieš dėdami kryžiuką : 

atsiųstoje anketoje, gerai 
pagalvokime ir tik tada 
darykim sprendimą. 

Lietuvių fondo kapi ta lą 
daugiausia suaukojo dosnioji 
pokario išeivija, kuri jau spar
čiais žingsniais keliauja į Amži
nybę. Iki šiol jų įnašai ir pali
kimai iš dalies išlaikė lituanis
tinį švietimą ir kultūrines 
apraiškas. Perleidus Lietuvai 
milijoną dolerių, LF pelnas per 
daug nesumažėjo, nes atei
nančios aukos ir palikimai 
papildo pajamas. Papildomai 
pagrindinio kapitalo dalį 
perleidus Lietuvai, sumažės ir 
gaunamos pajamos. Tuo pačiu 
sumažės ir parama išeivijos 
veiklai, o ji dar labai reikalinga. 

Lietuvių fondo stiprybė, kad 
pagrindinis kapi ta las yra 
nedalomas, o naudojamos tik 
gautos pajamos. Turint didelį 
kapitalą, galima gaut i ir 
didesnes pajamas, kurios, kaip 
neišsemiamas šaltinis, kiekvie
nais metais ateina priklausomai 
nuo investavimo sėkmingumo. 

Dažnas yra apsivylęs Lietuvai 
dovanoto milijono doleriu 
išparceliavimu, į kurio paskirs
tymą LF neturi įtakos, o turi 

išmokėti pateiktas sąskaitas. 
Manyčiau, kad LF nar ia i 
neturėtų turimą įnašą perleis
ti Lietuvos institucijoms ir tuo 
pačiu sumažinti gaunamas pa
jamas. Gerai pasvarstykime, 
prieš darydami sprendimą. 

Lietuvos vyriausybė yra 
išlaidi ir tvarkosi komunistų 
paliktais nuostatais. Išeivijos 
dovanotas vienas kitas mili
jonas jiems nedaro įspūdžio, nes 
gauna įvairius kreditus bei 
paskolas iš pasaulio bankų ir 
institucijų. Vien tik už kredito 
išrūpinimą ar tarpininkavimą 
pareigūnai gauna milijoninius 
komisus. Vyriausybės nariai 
važinėja po užsienius ir iš to 
pelnosi, nes Vakarų valstybės 
stengiasi padėti, kad greičiau 
įsigalėtų demokratija, apvaldy
tų mafiją ir įkurtų laisvąją 
rinką. 

LF sukaupti kapitalą reikėjo 
trijų dešimtmečių, o išdalinti 
galima vienu ypu. 

Kaip atrodys išeivijos 
kultūrinė veikla, atidavus pa
grindinio kapitalo nors ir dalį. 
Švietimas, laikraščiai, radijas ir 
kiti kultūriniai reiškiniai, 
reikalingi nuolatinės mūsų 
paramos. Lietuvos vyriausybė 
neparodė išeivijos darbų tin
kamo įvertinimo ir dešimtme
čiais dėtų r imtų pastangų 
išlaikyti lietuvybę priaugančio 
jaunimo tarpe ir gyvai reaguo
ti į pol i t inius , komunistų 
kėslus. Net ambasados išlai
kymas gula ant išeivijos pečių. 
Iš krašto vyriausybės -išeivija 
nesulaukė paramos , o 
besilankantieji, išnaudodami 
mūsų geraširdiškumą, išsiveža 
glėbius dovanų. Tad ar yra 
atėjęs laikas savo turimus 
kuklius išteklius perduoti 
nomenklatūrininkams, kad jie, 
ir toliau privatizuodami vals
tybės turtą, pasisavintų 
asmeniškiems reikalams? 

Liepos 13 d. Čikagoje buvo paminėta Pavergtų tautų savaitė, kasmet minima daug metų. Ka
dangi Lietuva jau nėra pavergta, šventėje dalyvavo tik keletas lietuvių. Čia matome dalį šventės 
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• 1939 m. rugpjūčio 23 d. • Steigiamasis Seimas 1922 
m. rugpjūčio 1 d. priėmė pirmąją Stalino ir Hitlerio sudaryta 
Lietuvos konstitucija. sutartimi padaloma Lietuva. 

• 1821 m. rugpjūčio 4 d. 
Ispanija sutiko Amerikai 
perleisti Floridą. 

• 1935 m. rugpjūčio 11-17 d. 
įvyko pirmasis Pasaulio lietu
vių kongresas Kaune. 

Dabartiniai valdovai bijo, kad šitas 
gyvas lavonas jų biografijas per gerai atmena. Tai ir 
įkišo čia — kol numirs. Jis pats vis rašo Maskvon 
malonės prašymus, tikisi greitos reabilitacijos. Metai 
bėga, valdovų sapnai neramūs, todėl visi atsiunčia 
žmogų pažiūrėti, ar liudininkas dar gyvas. Pačiulija čia 
jaučiasi tarnyboje ir ištikimai tarnauja. Niekina *ales 
ir beldikus. Jo rankos suteptos kilmingesniu krauju. 
Daug kilmingesniu, negu žydšaudžių rankos. Tokie jam 
tik smulkmė. Kalba, kad jis pats — mengrelas. Išdidus. 

Kartą Pačulija, grįždamas iš ligoninės, buvo kra
tomas. Kareivukas azijietis ne kažin kaip mokėjo rusų 
kalbą. Paklausė: 

— Kas kelnėse? 
Supykęs, kad kažkoks kareivukas laiko jį papras

tu politiniu kaliniu, o ne viršininku, net ne ben
drininku, atsakė trumpai ir griežtai: 

— Išvarža. 
— Atiduok — Išvarža nepriklauso, — taip pat 

aiškiai ir trumpai pareikalavo kareivis. Jis žinojo, kad 
tokio daikto sąraše nėra. Tik išgirdęs juoką — kalinių 
ir prižiūrėtojų — atsisuko į konvojaus draugus: 

— Kas jis toks — tas išvarža? 
Dar ant sienos kabo mūsų laikraštis. Tik rusų min

ties galiūnai, prižiūrėtojus pavadinę kontrolieriais, o 
kalėjimą — įstaiga, galėjo sugalvoti pavadinimą „Mo-
torist", atseit, siuvėjas. Siūliau taisyti klaidą, vadinti 

sienlaikraštį „Tarybiniu nus ika l tė l iu" arba 
„Raudonuoju kaliniu" — nepaklausė. 

Pats didžiausias pastatas — siuvykla. Antras pagal 
dydį — pirtis. Joje ir katilinė, kirpyklos kambarėlis, 
parduotuvė. Kirpykloje dirba geras šuo, estas esesi
ninkas Partsas. Drebančia galva ir drebančiomis 
rankomis, susišnekantis, bet pajėgus sukeverzoti 
skundą ir, kai niekas nemato, pakišti po Aleksandro
vo kabineto durimis. Jo pomėgį slapta klausytis žinojo 
visi. Tai ir duodavo liežuviui valią. Partsas, kad 
nepamirštų, kas penkios minutės bėgdavo raportuoti 
viršininkui. Net Aleksandrovas, ir tas suprasdavo, kad 
tai tik juokai. Grūsdavo Partsą pro duris. Tas eidavo 
guostis žmonėms, kuriuos ką tik skundė. Kaip jį taip, 
geležinio kryžiaus kavalierių... 

Šiurpas krečia, jei Partso rankose skustuvas. Todėl 
kirpykloje kavalierius nuo darbo nepervargsta. 
Užtenka pamatyti, kaip skustuvas galandamas. 
Praeina visi norai. Bet drąsuolių atsirasdavo. Vieną 
dieną darbo metu visi puolėme prie langų. Per kiemą, 
krėsle, iš kirpyklos į sanitarinę dalį nešė vienakį 
piratą, narsųjį kirpėjo tautietį Andersoną. Neišlaikė, 
kai skustuvas pradėjo šmėžuoti prieš akis. Širdies 
smūgis. 

Dar yra „kaptiorka" — sandėlis. Ten, maišuose ir 
lagaminuose, visas kalinio turtas. Zekas spintelėje gali 
turėti tualeto reikmenis, vieną knygą. Maisto — nė 
trupučio. Dėl to sandėlyje pelių karalystė. Per porą 
mėnesių sutašo ir lagaminą, ir viską, kas lagamine. 
Todėl sandėlininkui leido laikyti katę. Bet katė 
netarybinė. Medžioja ne savo namuose. Peliauja 
laukuose. O pelės ramiai tebegyvena ir šiandieną. 

Aplink zoną, palei vielas nutryptas takelis. Šituo 
takeliu po darbo visi suka ratu. Vakarinė mankšta 
šimtui penkiasdešimčiai žmonių. 

Nepraeina nė kelios dienos, vėl kviečia mane pas 
valdžią. Kabinete sėdi Aleksandrovą pavaduojantis 
Malčonkovas, vadinamas Rebiatiškinu, Maliutikovu 
ir pan. Nedidelio ūgio, bet didele galva. Plokščiame 
mordviškame veide įtempto galvojimo išraiška. Akyse 

— kankinantis klausimas: o kiek du kart du? Visi ap
linkui žino, visi, bet nesako. Jam, kapitonui, ir klaus
ti nėra kaip, ir nežinoti negalima. Kas bus, jei vir
šininkas pasiteiraus? Todėl ir vaikšto liūdnas, 
susimąstęs. 

— Kodėl vaikštote su šlepetėmis po zoną? 
Klausia ir žiūri gudriai. Akyse džiaugsmas. Rado 

tokį, kuris taip pat nežinos, kiek du kartus du. Galės 
pasityčioti. Aiškinuosi: vaikštau ne su šlepetėmis, nes 

jų neturiu. Malčonkovui tai kaip fakto patvirtinimas: 
— O kas vaikšto? 
— Turite šunų, tai ir klauskite. 
Belieka pasakyti, kad net jei ir turėčiau šlepetes, 

nebūčiau apsaugotas nuo paklydimų. Niekas 
neinstruktavo, kokį rūbą kokioje lagerioje vietoje dė
vėti. 

— Jūs neturite teisės kibti prie manęs, — sakau. 
Jis nusišypso. Ima popierių ir perskaito, kad už la

gerio taisyklių pažeidimą esu nubaudžiamas — ne
tenku pasimatymo. 

O namo jau parašiau. Ir namiškiai jau rūpinasi. An
tro laiško rašyti nebeturiu teisės. Jie atvažiuos. Ir grįš 
namo 

Protokolo nepasirašau. Bet argi tai ką nors reiškia. 

• Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 

Romas ir Audronė Buivyda i , Bostone sukū rę l i e tuv iškos šeimos židinį. 

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 

Danio ir Aldonos Buivydų 
šeima yra plačiai žinoma savo 
vaišingumu, lietuvybe ir šeimos 
vieningumu. Jų sūnus Romas 
gimė ir užaugo Amerikoje. Nors 
jam neteko lankyti lietuviškos 
mokyklos, iš tėvų išmoko ne tik 
lietuvių kalbą, bet taip pat 
rašyti ir skaityti lietuviškai bei 
laikytis tautinių papročių ir tra
dicijų. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. Romas, ilgai nelauk
damas, vyko tėvynėn, norė
damas savo darbu prisidėti prie 
jos atstatymo. Vilniaus uni
versitete dėstė psichologiją, 
talkino vyriausybei ir kur tik jo 
pagalba buvo pageidaujama. 
Būdamas Lietuvoje, jis 
susipažino su savo būsima 
žmona Audrone, kilusia iš 
Šiaulių ir studijas baigusia 
Vilniuje. Jų santuoka š.m. 
birželio 26 d. įvyko Bostone. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. 
Diena buvo giedri, saulėta, 
pilna grožio ir spalvų. 

Danis ir Aldona Buivydai, 
džiaugsmu spindinčiais veidais, 
sveikino atvykstančius svečius, 
pasitikdami juos prie Šv. Petro 
bažnyčios šventoriaus vartų. 
Jauni palydovai vedė svečius j 
j iems numatytas vietas 
bažnyčioje. O tų svečių buvo 
daugiau negu 150 asmenų. Visi 
nekantriai laukė nuotakos. 

Ištiesus baltą taką, pasirodė 
pamergės: Fatma Oezkaraslan. 
Marčia VVallace, Dalė Ivaš-
kaitė-Paradie ir vyriausia pa
mergė, jaunojo sesutė — Rūta 
Buivydaitė. Pabroliai buvo: vyr. 
pabrolis Darius Ivaška, jaunojo 
sūnėnai — Ronald Richardson. 
Christofer Mongirdas ir vestu
vių vadovas Michael Paradie. 

Lydima būsimo uošvio ir la
bai rimtai nusiteikusios jaunu
tės gėlių nešėjos Gajos Sid-
rytės. prie altoriaus artinosi 
Audronė, pasipuošusi balta, il
ga suknele ir veido neden
giančiu šydu.(Gaila, kad į 
dukters vestuves iš Lietuvos ne 
galėjo atvykti Audronės tėvelis). 

Prie altoriaus nuotaką pasi
tiko Romas ir jaunųjų laukian
tis kun. A. Kontautas. Jaunie
siems atsiklaupus, prasidėjo 
iškilmingos sutuoktuvių apei
gos. Iškilmingumo apeigoms 
teikė solistės Daivos Mongir 
daitės (jaunojo sesutė) žavus gie
dojimas, vargonais palydint 

kompozitorui Je ronimui 
Kačinskui. Įspūdinga buvo, kai 
jaunieji, pasitraukę nuo alto
riaus, prisiartino prie savo tėvų. 
šeimos narių bei giminių, juos 
bučiavo ir linkėjo ..Ramybė 
Tau'... O visi dalyviu, tarpu
savy sveikinosi. Rodės, kad visų 
širdys plakė meile ir ramybe. 

Šv. Rašto ištraukas skaitė 
Rūta Buivydaitė, Darius Ivaška 
ir Michael Paradie. 

Po jungtuvių bažnyčioje visi 
skubėjo į Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubą. Ten, susirinkus 
svečiams, prie įėjimo į salę 
jaunavedžius su duona, druska 
ir vynu pasitiko Romo tėvai. 
Jaunieji į salę įžengė pro jau
nimo sudarytus lietuviškų juos
tų vartus. 

Jauniesiems ir jų pulkui susė
dus prie puošnaus ilgo stalo, 
kun. A. Kontautas pasakė 
trumpą kalbą ir palaimino 
valgius. Kalbėjo ir jaunojo tėvas 
Danis Buivydas, jaunojo teta ir 
krikšto motina Birutė Briedienė 
iš Čikagos, Rima Bričkuvienė 
savo vyro (Romo krikštatėvio) 
vardu. Vyr. pabrolis D. Ivaška, 
vestuvių vadovas M. Paradie ir 
Rūta Buivydaitė papasakojo 
apie jaunųjų palydovus. 

Svečių ir giminių buvo atvykę 
iš visos Naujosios Anglijos, 
Čikagos, New Yorko. Floridos ir 
kitur. Svečių tarpe buvo dr. 
Linas Sidrys, jo žmona Rima ir 
dukrelė Gaja iš Čikagos; Birutė 
Balčiauskaitė-Marino iš Long 
Island, N.Y.; Auksė Kane iš 
Čikagos; jaunojo sesuo Aldona 
Small su vyru Royston iš Sara-
sotos. Floridos; Mindaugas ir 
Ramutė Balčiauskai iš Darien. 
IL; jaunojo brolis Vaidis Mongir-
da, jo žmona Elizabeth ir sūnus 
Erikas ir jaunojo sesutė Daiva 
Mongirdaitė-Richardson su 
sūnum Andrevv. dukra Rima ir 
kiti svečiai. 

Buvo pakeltos taurės už 
jaunųjų laimę, sugiedota 
„Ilgiausių metų", po to prasi
dėjo puota — vaišės, muzika, 
šokiai. Salė buvo labai gražiai 
papuošta. Svečiai vaišinosi, 
linksminosi, šoko... Sveikin
dami jaunavedžius Romą ir 
Audronę Buivydus, sveikiname 
ir visą Buivydų šeimą. Kol bus 
tokios lietuviškai nusiteikusios 
ir širdingos šeimos, lietuvybė 
nežus. 

Elena Vasyliūnienė 

BALTIMORĖ, MD 
MIRTYS 

Lietuvos savanoris-kūrėjas 
Adomas Lendza 

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvis, savanoris-kūrėjas 
Adomas Lendza mirė Baltimo-
rėje šių metų balandžio 1 d., 
eidamas 97-sius metus. Jis gimė 
1896 lapkričio 2 d. Švėkšnoje. I 
Lietuvos kariuomenę savanoriu 
įstojo 1919 metais. Dalyvavo 
nepriklausomybės kovose. 1921 
m. Kaune jis vedė žmoną Mari
ją, su kuria išaugino gražią šei
mą: du sūnus ir dvi dukteris. 
Žmona mirė 1978 m. Baltimorė-
je. Liko Julius, Ramutė, Laimu
tė ir Algirdas, bei 8 vaikaičiai 
ir 6 provaikiai. 

Kuro metu šeima pasitraukė 
į Vokietiją ir laikinai gyveno 
Sehvvabisch Gmuend lietuvių 
stovykoje. Iš ten, Pastašausko 
iškviesta šeima persikėlė i 
Baltimorę ir čia kūrė naują 
gyvenimą. Adomas dirbo 
geležinkelių bendrovėje. Į 
pensiją išėjo 1966 m. Priklausė 
Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei, Šv. Alfonso lietuvių 
parapijai ir Šv. Vardo draugijai. 
Gyvai domėjosi Lietuvos 
reikalais ir jos atgimimu. 
Palaikė artimus ryšius su kitais 
savanoriais-kūrėjais — Tama
šausku, Vyšniausku ir Bepirš
čiu, kurie visi drauge kasmet 
būdavo pagerbiami Vasario 
16-tos minėjimuose. 

Laidotuvių koplyčioje, po 
sukalbėto rožinio, Laukaičiui 
vadovaujant, su velioniu atsi
sveikino būrelis buv. Amerikos 
ir Lietuvos karių. Palaidotas Šv. 
Jėzau< Širdies kapinėse. 

Adomas Lendza buvo 
malonaus būdo, giedrios nuo
taikos ir nepriklausomos dva
sios žmogus. Jaunystėje jis buvo 
pasiruošęs už Lietuvą mirti, su 
ja širdyje jis iškeliavo ir 
amžinvbėn. 

••>•? 

CLASSIFIED GUIDE 

Anastaziją Stankevičienę, 1 0 9 g imtad i en io p roga , sve ik ina jos d u k r a Dana 
Balčiūnienė ir Eugenija Drazd ienė . 

Ji niekada niekuo nesi
skundė ir nedejavo. Mirties 
dieną aplankyta, ji neparodė 
jokio ženklo, nei prasitarė žo
džiu, kad jai būtų buvę kas nors 
negerai. Po kelių valandų iš 
prieglaudos buvo pranešta, kad 
dėdienė jau yra iškeliavusi į 
amžinybę. 

Tik užmigo :r širdis sustojo 
plakti. 

Po pamaldų Šv. Alfonso baž
nyčioje, ji palaidota šalia savo 
vyro Šventojo Atpirkėjo kapi
nėse. 

KAIP PASKIRSTYTA 
BALTIMORES LIETUVIŲ 

SIUNTA 

Labdaros siuntėjai domisi, 
kaip ir kam buvo paskirstytos jų 
Lietuvon pasiųstos vaistų, me
dicinos aparatūros ir kitos siun
tos. Čia pateikiame Politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos 
Vilniuje pirmininko Stasio Žuko 
laiško santrauką, rašyto Ceza
riui Surdokui, Balfo Baltimorės 
skyriaus pirmininkui, paryški
nančią Balfo Bal t imorės 
skyriaus siuntos paskirstymą. 
Rašoma: • * 

,,Labai ačiū už a t s iųs tą 
Vilniaus Politinių kalinių ir 
tremtinių Bendrijai paramą. 

Prisiųsta medicininė apara
tūra: 4 hemodializės ir 2 kvėpa
vimo aparatai atiduoti Lazdijų, 
Kauno .Raudonojo kryžiaus' , 
Panevėžio infekcinių ligų ligo
ninėms, Vilniaus Santariškių 

respublikinei vaikų ligoninei ir 
Šiaulių respublikinei ligoninei. 
Visos ligoninės gavo ir ati
t inkamą kiekį aprangos ir 
įrangos. 

Kita apa ra tū ra a t iduota 
Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninei — 
pirmai katalikiškai Lietuvos li
goninei, kurioje gydysis ir buvę 
politiniai kaliniai, tremtiniai ir 
partizanai. 

Dauginimo aparatas naudo
jamas reklaminės medžiagos 
dauginimui. 

Visos atsiųstos vardinės siun
tos buvo išdalintos. Siuntos, 
skirtos Sibiro tremtiniams, taip 
pat išdalintos. Palikti žaislai 
vaikams ir vaikiškos dovanėlės, 
kurios bus padalintos šv. Kalė
dų proga per ruošiamą šventinę 
eglutę. Jas tremtinių, politiniu 
ir partizanų vaikams ir anū
kams įteiks Kalėdų senelis prie 
papuoštos eglutės ir skanėstais 
apkrauto stalo. Manau, kad jie 
bus labai laimingi ir dėkingi 
Jums, brangieji bičiuliai, gera
širdžiai Amerikos lietuviai. 

Taip pat siunčiu mano adresu 
gautas padėkas Jums visiems ir 
Baltimorės. Philadelphijos bei 
kitų Balfo skyrių lietuviams, 
nes tikrai aš jų nesu nusipelnęs. 
Tai padėkos Jums visiems už 
didelę Tėvynės meilę, už gera 
širdį", — baigia St. Žukas. 

Baltimorės lietuviai džiau
giasi, kad jų pastangos pagel
bėti Tėvynėje vargstantiems ir 
l igoniams ver t inamos , o 
dovanos tinkamai naudojamos. 

C. Surdokas 

M'SCELLANEOUS . 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz West 95 th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

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

E L E K T R O S ; 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. < 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moter is iš L ie tuvos, buvo gail 
sesuo, ieško darbo prie ligonių 
arba vaikų. Dėl rekomendacijos 
skambinti: 312-847-5742. 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. iš Se ton Hali Universi
teto stoties, 89.5 F M banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunl l t Dr., VVatchung, 

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

Adomas Lendza. 

Anastazija Stankevičienė, 
seniausia išeivijos lietuvė 
Eidama 109-sius metus, šių 

metų birželio 6 d. Baltimorėje, 
amžinuoju miegu ramiai užmi
go Anastazija Stankevičienė, 
pasiturinti ūkininkaitė iš Gra
žiškių kaimo ir parapijos, Paje
vonio vis., Vilkaviškio apskr. Ji 
gimė 1885 m. vasario 20 d. 1909 
metais ištekėjo už pasiturinčio 
ūkininkaičio Jurgio Stankevi
čiaus iš tos pačios parapijos, 
gimusio 1881 m. kovo 14 d., 
mirusio 1968 m. vasario 7 d. 

Savo vaikų Stankevičiai netu
rėjo, todėl augintiniais priėmė 
2 giminaičius. Jurgis mėgo me
džioti, mėgo su giminėmis, 
draugais, kaimynais pasikalbėti 
ir pasisvečiuoti. Anastazijai visa 
tai irgi patiko. Ji buvo linksma 
ir maloni šeimininkė. Turė
dama gerą balsą, ji mėgdavo 
įvairiu suėjimų proga užtraukti 
sutartinę. Pajevonio valsčiuje 
visi juos mėgo, ir jie su visais 
darniai sugyveno. 

DėoVi Jurgiui mirus, dėdienė 
Anastazija pasiliko pilnoje 
Drazdžių šeimos globoje. 

Paskutinį gyvenimo dešimt
metį, sveikatai silpnėjant, dė
diene praleido senelių namuose, 
kur Drazdienė ir kiti šeimos na
riai ją beveik kasdien 
aplankydavo. 

-. 

KETURIASDEŠIMTOJO SANTAROS-ŠVIESOS 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO II DALIES 

1993 m. rugsėjo 9-12 d. Pasaulio Lietuvių centre, 
14915—127th St., Lemont, IL 60439 

PROGRAMA 

Ketvirtadienis, rugsėjo 9 d. 2 vai. Pokalbis apie Vilnių ir Anykš
čius, pirmąją keturiasdešimtmečio suvažiavimo dalį. 

Leonidas Donskis, Miesto likimas komunistinėje ir postkomunistinėje 
Lietuvoje. 

8 vai. Kęstutis Paulius Žygas, Pots-mortem post-modemizmo 
madoms. 

Penktadienis, rugsėjo 10 d . 9:30 vai. Skirmantė Kondratienė, 
Visuomeninės teorijos ir politinės praktikos sankirtoje. 

Algis Mickūnas, Kosminė sąmonė. 
2 vai Aleksandras Štromas, Etninės politikos problemos 

šiandieniniame pasaulyje. 
Atviras pokalbis: Ką mes ir šiandien galime duoti Lietuvai reikalin

giausia kultūros baruose? (Vytautas Kavolis). 
Santaros-Šviesos, Algimanto Mackaus Knygų Fondo. Metmenų. A 

M&M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdžiai 
8 vai. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Po barikadų: naujoji Lietuvos 

proza. 

šeštadienis, rugsėjo 11 d. 9:30 vai. Saulius Žukas. Rimvydo 
šilbajorio literatūros kritika. 

Sigitas Parulskis, Literatūros kritikos dabartis Lietuvoje. 
2 vai Algimantas Gureckas, Lietuva tarptautinės politikos arenoje. 
Valdas Adamkus, Lietuvos atstatymo kryptimi: pagrindinės problemos 

ir įmanomos alternatyvos ateičiai. 
Atviras pokalbis: Ką mes ir šiandien galime duoti Lietuvai reikalingiau 

sia politinė/e veikloje? (Julius Šmulkštys). 
8 vai. Literatūros vakaras: Vitalija Bogutaitė, Sigitas Parulskis. Liūne 

Sutema, Antanas Šileika. Naujų knygų sutiktuvės. 
Rimvydas Šilbajoris ir Saulius Žukas apie Henriką Radauską 

Sekmadienis, rugsėjo 12 d. 10 vai. Violeta Kelertienė. Lūžis tarp 
modernizmo ir postmodernizmo lietuvių literatūroje. 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Iki rugsvjo 7 d. registruo
tis pas Mariją Petkevičienę. 306—55th Plece, Doemers Orove, IL 
60516, tel. 706-662-3667. 

REAL čfT ATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalbaj 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmėrrtua TrŽemę. * • •/ 
• Pensininkams Nuolaidai" ' . . . ' £ ! 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą 
Tel 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

40 m. mokyto jas iš Lietuvos 
nori šiek tiek užsidirbti. 
Ieško bet kokio darbo. 

Skambint i : 312-878-8184 

A Uttnianlan wfdow vvould likę to near 
and meet a Lithuanian English speak-
ing widower 65 to 70 years old for com-
panionship & friendship. Relocable. 
VVrite & call: Wand« Sparnas, 1211 
City St. Utlca, N.Y. 13502. 

HOUSE REDUCED TO SCLL 
by owner, Pa los Kilis vic. 4 bdrro. 
r anch ; 24 bath; bsmt. with fam. room; 
la rge kitchen; many extras . $149,00. 
Call: 708-599-2831 

HELP VVANTED 

Nevedęs amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp 
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę. 
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką: 

Jim Pranokus 
Baltlc Trade Inc. 
P.O. Box 71 
Union Mills, IN 46382 

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

Tel. 535-6624. Nuo d ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviška 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

k\ - iMOMCMOuit 

\ public servke oi this nevvspaper 

ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS 
Round Trlp 

CHICAGO—VILNIUS-CHICAGO $759 
NEW YORK—VILNIUS- NEW YORK $759 

FROM OCT 16 $599 
FREGATA TRAVEL 

250 West 57 Street, #1211 
New York, NY 10107 

Tel. 212-541-5707 

One Way 
$475 
$475 
$389 

LADAS TULABA 

TAI JUMS KALBĖJAU 
Pirmose 3-se knygose yra Evangelijos tekstų paaiški

nimai skirti liturginių metų sekmadieniams. Liturginė reforma 
Šv. Rašto tekstai sekmadienams parinkta ir suskirstyta į tris 
c ik lus — A.B.C. Pirmoje knygoje ciklas A iš Mato 
evangel i jos. Knygą sudaro 400 psl. Roma, 1993. 

Antroji knyga — Evangelijos mintys metų sekma
dieniams. Šiame tome c ik las B — daugumoje yra paduo
damos Morkaus evangelijos tekstas, 408 psl. Roma, 1991. 

Ciklas C, tai trečioje knygoje Evangelijos mintys metų 
sekmad'eniams. Daugiausiai paimta iš Luko evangelijos 
ir papildoma, kaip ir kituose cikluose, tekstais; paimtais iš 
J o n o evangel i jos. 406 psl. Roma. 1991. 

Vol 4 knyga, kurioje talpinamos mintys dvasiniams 
pamokymams (vairiomis progomis 406 psl. Roma, 1992. 

Vol 5-ji knyga — šventės ir šventėjai . Šiame tome 
paduodama minčių pamokslams bei mąstymams didžiosiom 
Kr is taus, Mari jos ir Taut inėms šventėms. Po to seka 
aprašymai kai kurių žymesniųjų šventųjų. 454 psl. Roma. 
1992. 

Visi leidiniai gaunami „D rauge" , 4545 W. 63rd St., 
Ch icago, IL 60629. Užsisakant paštu pavienius tomus, 
kainuoja su persiuntimu $12.00. Illinois gyventojai dar 
prideda 88 et. valstijos mokesčių. Kas užsisakys peštu iš 
kar to visus 5 tomus, mokės tik $30.00. Persiuntimo išlai
doms padengti pridedama $5.00; į Kanadą ir kitus kraš
tus — $7.00. Illinois gyventojai dar primoka $2.62 valstijos 
mokesčių. 

/ « 



ŠALIS, KUR KARALIAUJA 
KORUPCIJA 

Lietuvos ir išeivijos spaudoje 
nemažai rašoma apie turizmo 
išplitimą, jo pritaikymą sve
čiams iš Europos kraštų su vidu
tinio lygio ir kukliais poreikiais. 
Baltijos pakrante jau lanko 
nemažai vasarojančių turistų iš 
užsienio, daugiausia iš Vokie
tijos. Tačiau ne tik Baltijos 
pakrantė, bet ir daug kitų 
Lietuvos gamtos kampelių bei 
istorinių vietovių vilioja Eu
ropos turistus. Tik gal didžiau
sia bėda, kad per trejus 
atgimimo metus Lietuva 
nespėjo pasiruošti pri imti 
užsienio turistus, sudaryti sani
tarines, buitines bei komercines 
sąlygas. Apie jas mes patys 
padejuojam. Apie jas įdomu iš
girsti ir svečių nuomones, ypač 
tų, kurie neseniai nusikratė ko
munistinio jungo, su kuriais ar
timai rišasi Lietuvos praeities 
išgyvenimai. 

„Lietuvos rytas" 1993.VH.27 
laidoje paskelbė Čekijos turisto, 
žurnalisto įspūdžius, šios va
saros pradžioje keliavusio po 
Lietuvą. Manome, kad ir 
„Draugo" skaitytojams bus 
įdomu išgirsti mūsų kaimynų 
čekų nuomones bei nuotaikas 
apie Lietuvą, kurią pavadino šio 
straipsnio užvardinimu jų dien
raštyje „Prace". 

„Mūsų planetoje nedaug 
šalių, kur čekų turistas galėtų 
jaustis turtuoliu. Jeigu norite 
pasijusti vokiečiu, važinėjančiu 
po čekų žemes išblizgintu „Mer
cedes", būtinai aplankykite 
Lietuvą. Nesiimu tvirtinti, kad 
Lietuva yra mums ta vienintelė 
šalis, kur, perskaičiavus kainas 
čekų kronomis, gali nevaržyti 
skrandžio pageidavimo, bet kad 
arčiausiai, tai tikrai, — rašo 
Čekijos laikraščio „Prace" ko
respondentas J ir is Kučera 
birželio 24 dieną. 

Iki šiol galioja talonai — bank
notai, pilni erelių, arklių, straz
dų, lūšių, stumbrų, elnių, 
meškų ir kitų vietinės faunos 
atstovų. Kadangi didžiausias 
banknotas — 500 talonų — prak
tiškai yra lygus vienam JAV 
doleriui, tai kiekvienas pilietis 
nešioja prie savęs iliustruotą 
Bremo žvėrių atlasą. Zoologijos 
sodas rytoj netenka savo 
pirkimo galios, ir į jo vietą 
ateina naujas piniginis vienetas 
Lt. Numatoma, kad jo startinė 
vertė bus 100 Lt = 4 JAV dole
riai. Lietuviai turi savo šalies 
politikos patyrimą ir todėl jau 
keletą savaičių gyvena tik su 
keliais būtinais talonais. Visas 
santykinai laisvas lėšas jau 
seniai yra išsikeitė į dolerius ir 
markes. 

Istorija, kupina praras tos 
ir atgautos laisvės 

Lietuvos istorija daugeliui 
mūsų yra visiškai nežinoma. 
Tai sietina su tuo, kad Baltijos 
respublikos nepriklauso toms 
vietoms, dėl kurių Sovietų 
Sąjunga galėtų giedoti ditiram
bus. Taigi paskutinė knyga apie 
šią šalį pas mus buvo išleista 
1926 metais. 

Mažai kas žino, kad Lietuva 
davė mums Čekijos karalių. 
Buvo tai 1471 metais, kai į 
mūsų sostą įžengė Vladislovas 
II Jogailaitis. Po 55 metų karū
navosi jo vienuolikametis sūnus 
Liudvikas, kuris žuvo 1526 
metais prie Mokačo. 1526 
metais į sostą įžengė Vladislo
vo II duktė Anna, kuri ištekėjo 
už Ferdinando I Habsburgo. 

Paskelbus politinę nepriklau
somybę 1990 metų kovo mėnesį, 
metus tęsėsi derėjimasis su M. 
Gorbačiovu. Kitų metų pra
džioje buvo prieita prie atviros 
karinės intervencijos. Žuvo 15 
žmonių ir 1991 m. spalio 9 d. 
agresorius buvo priverstas 
suteikti Lietuviai diplomatinį 
pripažinimą. 

Ekonominės džiunglės 

Vidutinis uždarbis Lietuvoje 
siekia 14 JAV dolerių per 
mėnesį. Jo neužtenka net egzis
tencijai. Kas šioje šalyje nori iš
gyventi ir nevaikščioti po gatves 
pusnuogis, turi prekiauti. Tai 
mažiausiai reiškia važinėti į 
Lenkiją, NVS bei kitas šalis ir 
iš ten vežtis automobilių, bui
tinės elektrotechnikos ir daug 
kitų, čia praktiškai negaunamų 
dalykų. 

Lietuva yra gilių socialinių 
prieštaravimų kraštas. Tūlas 
tvirtina, kad didžioji gyventojų 
dalis gyvena blogiau negu prieš 
paskelbiant nepriklausomybę. 
Nepriklausomybė atnešė poli
tinę laisvę, bet kartu gilų eko
nominį smukimą ir su juo 
susijusį gyventojų nuskurdi
nimą. 

Dabar t ine būkle negal i 
piktintis dalis žmonių, suda
rančių kelis procentus šalies 
gyventojų. Jų poreikiams ir 
jiems režisuojant vykdoma pri
vatizacija. Iš pradžių vietos po 
saule siekė keletas mafijos 
gangsterių: rusų, lenkų, balta
rusių ir lietuvių. Pamažu situa
cija pasikeitė, ir liko praktiškai 
tik vienas — vietinis lietuvis. 
Korupcija apėmė visus — nuo 
aukščiausių šalies politikų iki 
skurdžiausios ga tve lės 
gyventojų. Ir jei liko vien tau
tiškas gangsteris, tai dar ne
reiškia, kad situacija aprimo ir 
kad vietinės gaujos tarp savęs 
nekariauja. Žinios kasdien pra
dedamos pas ikės inmų, 
panaudojant bombas, sudegintų 
parduotuvių, liuksusinių namų 
ir automobilių suvestinėmis. 
Kas nelinkęs susitaikyti su 
nusistovėjusia p r a k t i k a ir 
nerašytais įstatymais, bus sude
gintas arba išlėks į orą. 

Naujoji pinigų reforma turėtų 
atnešti nors truputį ramybės ir 
tvarkos. Iki šiol buvo spėjama, 
kad 99 proc. prekybos yra nele
gali. Jeigu nepavyks šio skai
čiaus sumažinti bent dešimt 
kartų, nepavyks jokia reforma. 
Prekės, kurios buvo skirtos 
kitoms SSRS respublikoms ir 
per Lietuvą keliauja tranzitu, 
daugiausia negrįžtamai dings
ta. Puikiai išvystytos kyšių sis
temos dėka, kontrolė išvis 
neįmanoma. Tai reiškia, kad 
daugelis „muito ir įvežimo" 
mokesčius doleriais moka ne 
valstybei , o konkre t i ems 
asmenims. Akcizo mokestis čia 
sudaro maždaug pusę mūsų 
mokesčio ir siekia 23 proc. 

Naujai iškilusiems milijonie
riams priklauso ir firmos, įsikū
rusios Vilniaus prieplaukoje sto
vinčiuose laivuose. Patekimas į 
laivą kainuoja apie 200 JAV 
dolerių, o jo triumuose slypi 
lošimo namai ir kazino — už 
dolerius čia galima patirti visus 
gyvenimo malonumus. 

Turistas dažnai ir išvyksta 
nesusipažinęs su didžiausiu 
pasaulyje turgumi, kuris įsikū
ręs sostinės vakarinėje dalyje. 
Gariūnų turgus užima 10 km2 

plotą ir yra tikras visų prekei-
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Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje Dainavoje paskaitos metu (iš kairės prieky
je): Viktoras Naudžius, dr. Vaclovas Šaulys, dr. Ferdinandas Kaunas, dr. Kazys Ambrozaitis ir kiti. 

Nuotr. Jono Urbono 

vių Eldoradas. Tamsos prie
dangoje tarp pirmos ir ketvirtos 
valandos po pusiaunakčio čia 
vyksta vadinamoji didmeninė 
prekyba. Prekyba iš atvyks
tančių TIK sunkvežimių yra 
įprastas dalykas. Po to nuo 
penkių iki dešimtos ryto, o 
savaitgaliais ir nuo dviejų iki 
trijų po pietų čia prekiaujama 
kaip įprastose parduotuvėse. 
Parduodama viskas, kas yra 
gaminama likusioje pasaulio 
dalyje. Kadangi kai kurie 
sandėriai sudaromi pašnibž
domis ir sekant ginkluotiems 
„savigynos" atstovams, apie jų 
turinį galima tik numanyti. 
Pažvelgus į atvykusias auto
mašinas, galima tvirtinti, kad 
Lietuva yra pripažintas preky
bos centras visai šiaurinei ir 
vidurinei buvusios Sąjungos 
daliai. 

Verslininkų pelnai jau seniai 
viršijo t r iženklius skaičius. 
Žinoma, tur iu galvoje vadi
namąsias nerizikingas prekes. 
Pelnas siekia paprastai iki 
20-30 p r o c , ir tai svarūs 
skaičiai, jeigu palygintume su 
ei l iniais pelnais pasaulyje, 
paprastai svyruojančiais apie 8 
proc. Bet kuris palyginimas su 
pasauliu yra santykinis. Ka
dangi valdžia verslui nesuteikia 
jokių garantų, tai pelnas yra 
tiek pat didelis kaip ir nuostolių 
rizika. 

P a t a r i m a i tur i s tams 

Penkių dešimtmečių Lietuvos 
pr ik lausomybė Sovietų Są
jungai savo padarė. Ko prak
tiškai nepavyko sunaikinti — 
tai Lietuvos gamta. Lietuva 
savo ežerais primena Suomiją, 
skirtumas tik toks, kad ji neturi 
t inkamai sutvarkytos infras
truktūros. Vienas iš didžiausių 
paminklų yra XV a. vandens 
tvirtovė — Trakai. Už jos storų 
sienų vyksta ir susitikimai su 
užsienio vyriausybinėmis dele
gacijomis. Gali taip atsitikti, 
kad jūsų apsilankymo metu 
tvirtovę saugos ginkluoti sar
gybiniai, kurie nieko neleis už 
p i l ies s ienų. Ta rp t au t in i s 
aerouostas Kaune greičiau 
primena sandėlį, ir užtenka t ik 
žvilgtelėti į vietinį tualetą, kad 
kiekvienam dingtų noras ten 
apsilankyti. Per daug didelio 
komforto nepatirsite ir ten, kur 
bandytumėt įžvelgti priklau
somybę tarp prilipdytų žvaig-
dučių ir kitų Europos viešbučių 
žvaigždučių skaičiaus. Į viską 
reikia žvelgti realybe šalies, 
kuri penkiasdešimt metų buvo 
kuriama prižiūrint savo didžiojo 
kaimyno komunizmui. Su tuo 

yra susijęs ir būdingas, tiesiog 
neidentifikuotas kvapas, taip 
būdingas visoms erdvėms, 
esančioms buvusios SSRS teri
torijose. 

Gamtos žinovai, aišku, 
įvertins tūkstantį ežerų su be 
galo įvairiu vandeniu ir 
neaplenks Kurių nerijos. 
Turimas galvoje 98 km. Kopos, 
kurias galima čia pamatyti, 
iškilusios į 60 m. aukštį ir yra 
įžymybės. 

Dar neatrasta 

Daug turistų iš mūsų į 
Lietuvą nekeliauja. Jų kiekis 
neviršytų šimtinės. Greičiau 
susiruošia verslininkai, bet ir 
tie negausiai. Situacijos nepa
gerina nei abiejų pasiuntinybių 
— Čekijos Respublikos Vilniuje 
ir Lietuvos Prahoje — 
pastangos. Jų personalas 
greičiau pasyvus negu aktyvus. 
Trūksta pačių pagrindinių 
sutarsiu, kurias jau esame pasi
rašę su lenkais ir vokiečiais. 
Tarp kitko, būtų dėl ko tartis. 
Čekoslovakija prieš penkias
dešimt metų buvo trečioje vieto
je prekybos su Lietuva srityje. 
Viską gadina prasta infrastruk
tūra. Trumpiausias kelias veda 
per Kaliningrado sritį, kuri tuo 
tarpu priklauso Rusijos Federa
cijai ir yra tarp Lenkijos ir 
Lietuvos. Šis regionas, į kurį iš 
Rusijos vežama tik nafta, deg
tinė ir pagrindiniai maisto pro
duktai yra praktiškai negyva 

žemė. Jos apvažiavimas pail
gino kelią iš Čekijos Respub
likos ketvirčiu. 

Keliautojus atbaido ir ilgas 
laukimas ties Lenkijos-Lietuvos 
siena, kuri- ekstremaliu atveju 
gali siekti keturias ir daugiau 
dienų. Šį laikotarpį reikia įver
tinti ir grįžtant". 

Br. J . 

DRAUGO RĖMĖJAI 

Baltimore, MD. 
10 dol. Marija Remienė, 

VVestchester, IL; Pranas Andre-
jauskas, St. Pete. Beach, FL; A. 
Armalis, St. Pete. Beach, FL; 
Birutė J. Čečkus, Dearborn 
Hts., MI; dr. Arnoldas Grušnys, 
VVichita, KS; Birutė Jasaitienė, 
Chicago, IL; Halina Bagdonie
nė, Oak Lawn; IL; Filomena Ta-
rulienė, Oak Lawn, IL; Jurgis 
Lampsatis, Chicago, IL; Kęstu
tis Miliūnas, Chicago, IL; 
Vytautas Musonis, Oak Lawn, 
IL; Bronius Paliulis, Boston, 
MA; Birutė Podienė, Oak Lawn, 
IL; Anthony J. Sheper, Park 
Ridge, EL; Vincas Simanavičius, 
Salt Lake City, UT, H. Pataš-
kienė, Chicago, IL; Juozas 
Naujalis, Cicero, IL; Pranas 
Jonelis, Rockford, IL; Gražina 
Budrytė, Chicago, EL; Anelė Ky
bartas, Chicago, IL; Stanislava 
Gritėnienė, Melrose Park, IL; 
Jonas Kemėža, YVaterbury, CT; 

' Marija Ročkuvienė, Chicago, EL; 

Justas Šarauskas, VVoodridge, 
IL; Bronė Širvinskienė, N. Hol-
lywood, CA; Joseph Stasiulis, 
Chicago, EL; Anelė Šulaitienė, 
Cicero, IL; O. Remeikienė, 
Cicero, IL; Ona Mažionytė, 
Chicago, DL; Joana Mikalaus
kas, Chicago, EL; Ted Navickas, 
Coeur D Alene, ID; Pranas 
Mačernis, Chicago, IL; Anthony 
Liūdžius, Osterville, MA; 
Juozas Gataveckas, Toronto, 
Kanada; Elena Butkus, Los 
Angeles, CA; dr. A. L. Čepulis, 
VVilloughby Hills, OH; Jonas 
Daugėla, Ormond Beach, FL; 
Gerardas Juškėnas, Cleveiand, 
OH; Jonas Kontautas, Cen-
terville, MA; Karolis Lem-
bertas, Pottstown, PA; ir Juozas 
Leškus, Chicago, IL. 

Visiems šiems aukotojams, 
kurie ne tik įsigijo laimėjimų 
bilietus, bet ir savo aukomis 
prisidėjo prie mūsų dienraš
čio i š l ik imo, t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

ATVEŽĖ ŠIRDIES 
STIMULIATORIŲ 

Liepos 27 d. į Kauno akademi
nių klinikų kardiochirurginį 
skyrių atvyko Maltos ordino 
Vokietijos skyriaus atstovė Dag-
mar Rucys, atvežusi širdies sti
muliatorių, kuris operacijos me-

„Draugo" laikraščiai išlai
kyti, atsiųsdami prenumera
tos mokestį a r b a laimėjimo 
bilietų šakneles, dar ir savo 
auką atsiuntė: 

40 dol. Loretta Kasparas, Ber-
wyn, EL. ir Julija Šaulienė, 
Chicago, IL. 

25 dol. Aldona Rukuižienė, 
Oak Lawn, IL. 

20 dol . A. Bal t rukėnas , 
Dania, FL; Kazys Bukauskas, 
Hot Springs, AR, Vladas Gilys, 
Sun City, CA; Dainė Quinn, 
Orland Park, EL; Joseph Bigelis, 
Cicero, EL; Liucija Kikilas, Ke-
nosha, WI; Nina Liubinas, St. 
Fete Beach, FL: Jonas Mockai-
tis, New Buffalo, MI; Napoleo
nas Zajančkauskas, Chicago, EL; 
Romas J. Tervydis, Pleasanton, 
CA; Juozas Aleksiūnas, Ever-
green Park, IL ir Jadvyga Gri
nius, Detroit, MI. 

15 dol. Marius Ambrose, New 
Market, MD; Bronė ir Vytautas 
Bildušai, Montgomery, EL; Mar-
cella Augus, Los Angeles, CA; 
Charles P. Baltrukonis, Phi-
ladelphia, PA; V. ir M. Šernai, 
VVatsonville, CA; Stasė Bub
lienė, Birmingham, MI; Rūta 
Daukienė, Chicago, IL; Danutė 
ir Juozas Doveiniai, Sterling 
Hts, MI; Petras Kazlauskas, Le-
mont, IL; Ona Keraminas, 
Rockford, IL; Kazys Kielius, 
Chicago, IL; Donata Kisielis. 
Upper Darly, PA, Ignas Medžiu
kas, Los Angeles, CA; Leo G. 
Meškis, Port Bragg, Ca; Albert 
Naudžiūnas, Boston, MA, kun. 
Algirdas Olšauskas, Los Ange
les, CA; Auštra Puzinas, San 
Mateo, CA; Albinas Reš-
kevičius, Omaha, NE; Viktoras 
Samatauskas, North Port, FL, 
Kazys Šipaila, Hillside, N.J. 
Alfonsas Tumas, Newbury 
Park, CA; Egidijus J. Žilionis, 

tu bus implantuotas dešimt
metei Ligitai Čiugaitei, ken
čiančiai įgimto širdies laidumo 
sutrikimo. Sergant šia liga, nuo
latos kartojasi sąmonės neteki
mo priepuoliai, gresia staigi 
mirtis, šis aparatas sugrąžins 
Ligitą į gyvenimą. 

A.tA. 
VYTAUTUI SENKEVIČIUI 

mirus, jo sūnų ROMĄ, jo žmoną IRENĄ, „Žiburėlio" 
mokyklos sekretorę, bei jų sūnelius ANTANĄ ir RO
BERTĄ, giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

„Žiburėlio" Montessori mokykla 
Amerikos Lietuvių Montessori draugija 

Tauriai Lietuvei 
A.tA. 

ONAI JURSKIENEI 
mirus, dukrą SNIEGUOLĘ, sūnus LIUTAVERĄ ir 
JUOZĄ su šeimomis, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Jos pėdsakai tautos kultūrinėje veikloje liko 
neužmirštami. 

Mulokai 

Ilgų metų šeimos draugei 

A.tA. 
MARIJAI SIDERAVIČIENEI 

mirus, jos vyrą PRANĄ, dukrą ROMĄ su šeima, sūnų 
ANTANĄ užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juzė Norkaitienė 
Danutė Norkaitytė 
Irena ir Julius Gelažiai 

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

f* 
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.: plrmad., antrad., 
trečd., ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šestd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

INTERNATIONAL f 
TRAVEL CONSULTANTS ^ Z a i f c a i ^ 

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

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

M2B 9a«i«i 79ttt Avenue 228 Katverlfe gatvė 
Htofcary H8L Mnote 80487 Vtaidm. Lietuva 
T*. 70S-43O-7272 .« T I I I H I M I . 77-7a-T Ir 7 7 - — * * 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
C O P E M 
HAf.FN 

„So*> 

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

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome.' 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SCANDINAVIAN AIRLINES 

• > 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J A V L B V I D U R I O V A K A R Ų A P Y G A R D O S 
V A L D Y B O S I R A P Y L I N K I Ų G E G U Ž I N Ė 

Sekmadienį, rugpjūčio 8 d., į 
Pasaulio lietuvių centro sodą 
Lemonte, susirinko apie 300 ar 
daugiau svečių, JAV LB Vidu
rio Vakarų Apygardos valdybos 
suruoštos tradicinės gegužinės 
proga. Saulė švietė, gamta 
graži, skambėjo linksma 
Algimanto Barniškio muzika. 
Buvo skanaus maisto, kurio 
ruošą tvarkė Juzelė Laukai
tienė. Virtuvėje dirbo daug 
asmenų: Aleknienė, Jasine-
vičienė, Kašiubienė, Karaliū
nienė, Birutė, Bill ir Stephanie 
Nally, Navickienė, Geležienė, 
Baniutė ir Romas Kronai, 
Janušonienė, Grinavičienė, Ra
inienė, Simokaitienė, Katiliš-
kytė-Bemer ir Kuncienė 

Pavalgę pietus, žmonės dar 
gėrė kavą ir ragavo skanius 
pyragus, paaukotus Racine 
kepyklos. Buvo taip pat progos 
atsigaivinti prie baro, kuri 
tvarkė Kęstas Laukaitis ir 
Povilas Varnaitis. Patlabai kan
triai pardavinėjo bilietukus 
maistui ir gėrimams. Gėrimus 
su nuolaida parūpino Vytas Mi-
ceika, kuris taip pat ir paauko

jo laimėjimams fantų. Laimėji
mus pravedė ir visiems bilietus 
pardavinėjo Kronienė, Aleknie
nė ir Barienė. 

Gegužinės svečių tarpe buvo 
PLB pirmininkas Bronius 
Nainys, JAV LB Švietimo Tary
bos pirmininkė Regina Kučienė, 
Tarybos narys dr. Ferdinandas 
Kaunas, Melrose Parko apylin
kės pirmininkas Algis Sinkevi
čius, Cicero apylinkės pirminin
kas Raimundas Rimkus, Mar-
ąuette Parko apylinkės pirmi
ninkė Aldona Palukaitienė, 
Auroros apylinkės pirmininkė 
Domicėlė Vizgirdienė ir Lemon-
to apylinkės pi rmininkas 
Gediminas Kazėnas. 

Buvo smagu matyti, kad tiek 
daug svečių atsilankė į Apy
gardos suruoštą gegužinę. 
Aišku, be vieno žmogaus ši 
gegužinė nebūtų įvykusi; tai 
JAV LB Vidurio Vakarų Apy
gardos valdybos pirmininkas 
Kazys Laukaitis, kuris nepails
damas dirbo ir prižiūrėjo, kad 
visi svečiai būtų patenkinti ir 
jiems nieko netrūktų. 

Agnė Katiliškytė-Berner 

Vincas Butvydas, nuolatinis 
mūsų dienraščio skaitytojas iš 
Parsippany, N.J., grąžindamas 
laimingųjų bilietų šakneles, pri
dėjo ir 84 dolerių auką, pažymė
damas, kad tai yra po dolerį už 
kiekvienus metus. Lietuvių vi
suomenė žino, jog „Draugas" 
jau baigė 84-uosius metus, kai 
lanko lietuvių šeimas ne tik 
JAV, Kanadoje, Europoje, bet ir 
kituose kraštuose. 

Isabel Oksas iš Los Angeles, 
kai pratęsė dienraščio prenu
merata ir atsiuntė laimingųjų 
bilietų šakneles, kartu pridėjo ir 
50 dol. auką. .,Draugo" išlai
kymui. 

Vasaros metu vyksta Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos pa
statų remontai. Jau pataisyti 
mokyklos ir bažnyčios stogai, 
atliekami kiti pagerinimai. 
Klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
džiaugiasi, kad parapijiečiai 
remia savo bažnyčią aukomis, 
kurios suteikia galimybę atlikti 
pataisymus. Tačiau dabar daug 
darbų laukia eilės — ir lėšų — 
todėl parapijiečių (ir visų 
lietuvių) pagalba labai 
reikalinga. 

Bronė Čiži kaitė. Chicago, 111, 
atsiuntė 60 dol. auką ir grąžino 
laimėjimų šakneles. 

Anselmo Kudulis su žmona. 
St. Petersburg Beach, Fla., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
atsiuntė ir visą 100 dol. „Drau
go" paramai. 

Vincas Klova, Bell Gardens, 
Cal., grąžino laimėjimų šak
neles su 100 dol. auka. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

Gera naujiena pietinės Čika
gos miesto dalies gyventojams: 
Tootsie Roll saldainių fabrikas 
nebus uždarytas, bet savo 
gamybą dar praplės ir priims 
apie 150 naujų darbininkų (šiuo 
metu jame dirba 800 žmonių). 
Čikagos miesto savivaldybė dėjo 
daug pastangų ir darė nuolaidų, 
kad fabrikas nebūtų iškeltas ar 
uždarytas. Pagaliau, po ketve
rių metų pasitarimų, pasiekti 
teigiami rezultatai. 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo (Brighton Parke) 
parapijos bažnyčios biuletenyje 
skelbiama, kad toje bažnyčioje 
ruošiasi susituokti David Petku-
nas ir Melissa Rakauskaitė. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos biuletenyje (rugpjūčio 15 
d.) skelbiama, kad tos parapijos 
bažnyčioje ruošiasi Moterystės 
sakramentą priimti Vytas 
Vaitkus su Vilija Gudaite ir 
Stephen Iverson su Carolyn 
Gudaityte. 

Monika Lembertienė iš San
ta Monica, Cal., atsiuntė 100 
dol. auką, grąžino laimėjimų 
šakneles, dar pridėjo 10 dol. už 
ias ir palinkėjo geros sėkmės. 

x Dr. Se ibu t i s dažnai 
aplanko „Lietuvos Vaikų 
Vilties" globojamus vaikus ir 
mamas. Prieš išvažiuodamas 
liepos mėn. į Lietuvą, dr. Seibu
tis įteikė bendradarbio dr. S. 
Javed Shirazi $500.00 auką 
„Lietuvos Vaikų Vilties" dar
bams paremti. 

(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 amerikietiš
kų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 00629, tel. (312) 
434-2121. I š to l iau — 
1-800-776-7363. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Danglame Ir taisoma 
visų rusių stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Stasys J. Dalius, kuris ne
seniai išleido knygą „Kituose 
kraš tuose" , sveikindamas 
Lietuviškos Knygos klubo 
vadovą kun. Vytautą Bagdona-
včių, pratęsė laikraščio 
prenumeratą dar metams ir ta 
proga rašo: „Mūsų visų pareiga 
paremti dienraščio leidimą, kad 
kuo ilgiau ir greičiau pasiektų 
savo žiniomis ir straipsniais 
visus pasiilgusius lietuviško žo
džio. „Linkiu redakcijos ir 
administracijos darbuotojams 
sėkmės ir ištvermės šiame dar
be". Ir mūsų bendradarbis iš 
Hamiltono, Kanadoje, kartu su 
šiuo laišku atsiuntė 110 dol. 
auką. 

Prela tas Juozas Prunskis, 
kuris šuo metu gyvena Atei
tininkų namuose, pats pirmasis 
atsiliepė į Lietuvių Operos vajų 
pastatyti lietuviškai operai 
„Pilėnams" ir atsiuntė laimė
jimų bilietų šakneles su 25 dol. 
auka. 

Klebonui kun. Anthony Pu-
chenski leidus, „Dovana Lietu
vai" vokeliai buvo praėjusį 
sekmadienį išdalinti prie Švč. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčios Brighton 
Parke. Jie bus surenkami atei
nantį sekmadienį, rugpjūčio 22 
d. 

Sekmadienį, rugpjūčio 22 
d., 12:30 v. p.p. (po 11 vai. Mi
šių), Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje Antanas Grina 
pasidal ins įspūdžiais apie 
metus, praleistus dirbant Lietu
voje. „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, kviečia 
visus išgirsti įdomų pranešimą. 

Lietuvių Operos valdyba, 
kuri naujame veiklos sezone 
ruošia Vytauto Klovos „Pilėnų" 
operą, neseniai išsiuntinėjo ne 
tik Operos mecenatams, bet ir 
daugeliui lietuvių savo tra
dicinius laimėjimų bilietus, 
prašydama juos išplatinti savo 
draugų tarpe arba patiems įsi
gyti. Visa kultūrinė šio krašto 
veikla laikosi tik žmonių auko
mis, taip ir mūsų Opera tegali 
l a iky t i s tik mūsų pačių 
aukomis. Šiemet į talką, išsiun
čiant laimėjimų bil ietus 
Seklyčioje, atėjo būrelis mamų, 
net su savo vaikučiais, ir tai 
buvo viešnios iš Lietuvos: Nijolė 
Andriuškevičienė, Marija Ba
nienė, Danutė Baronienė, Rima 
Ivanauskienė, Danutė Meiš-
tininkienė, Ingrida Norkūnienė, 
Rita Švambarienė ir Gražina 
Tumosienė. Išsiuntimo darbams 
vadovavo Operos mecenatas An
tanas Valavičius su savo žmona 
Viktorija. 

J a d v y g a J a n k a u s k i e n ė , 
Chicago, 111., pratęsė prenu
meratą vieneriems metams, o 
savos spaudos palaikymui pa
aukojo 100 dol. 

Vy ten i s S t a tkus , North 
Riverside, 111., R. Šlapkaus-
kienė, Glen Ellyn, 111., Elena 
Druskis, Palos Park, 111., R. 
Pe t e r son , Oak Lawn, 111., 
lankėsi „Drauge" ir pasirinko 
įvairių leidinių už didesnes 
sumas. 
Eleonora ir Vladas Velžai iš 

Santa Monica, Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles su 100 dol. 
auka ir tokiu prierašu: „Dieve, 
Jums padėk!" Malonu paminėti, 
kad E. ir VI. Velžai yra nuošir
dūs ir nuolatiniai „Draugo" 
rėmėjai jau daug metų. 

x „Baltic Bash". ruošiama 
Chicagos lietuvių ir latvių Jau
nimo sąjungų, įvyks šį penkta
dienį, rugpjūčio 20 d., North 
Beach klube, North Ave. ir 
Sheffield. Pradžia 8 v.v. Daly
viai tur i būti 21 m. amžiaus. 

(sk) 

x At i ta isymas. Rugpjūčio 
mėn. 13 d. laidoje, užuojautoje 
a.a. L. Vakselio artimiesiems 
buvo padaryta klaida paraše. 
Turi būti Dr. J u o z a s (ne 
Jonas) Vidžiūnas. Atsiprašo
me. 
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VASARA 

Stiepiasi rugiai iš lėto 
Ant pirštelių galų. 
Bėga vasara gėlėta 
Ir laukais, ir šilu. 

Daigas kyla. Stiebas ilgas, 
Žalsvaplaukė galva. 
Parugėj — ramunės, smilgos, 
Aguonėlė rausva. 

Ir rugiagėlės ištiško 
Kaip lašeliai dangaus. 
Audros debesys virš miško, 
Bet rugių neužgaus. 

Šoks kiškeliai greit .kojai. 
Ir gegutė kukuos. 
Auk, duonele, auk, saldžioji, 
Mūsų žemės laukuos. 

J a n i n a Degutytė 

JURBARKAS 

Apie Jurbarką yra įvairių 
pasakojimų. Vienas iš tokių 
užrašytas šešioliktame šimt
metyje „Lietuvos ir Žemaičių 
Didžiosios Kunigaikštystės met
raštyje". Vedant Lietuvos pra
eitį iš romėnų laikų, rašoma, 
kad į šią šalį atvykęs Romos 
kunigaikštis Palemonas turėjęs 
tris sūnus, kurių vyresnysis 
buvęs vardu Barkas, o tas įkū
ręs pilį prie Jūros. Buvo su
durtas kunigaiškčio vardas su 
upės vardu ir pavadinta ta pilis 
Jurbarku. Tačiau Jūros upė 
teka už 40 km nuo Jurbarko į 
vakarus, tad šis pasakojimas 
neat i t inka tikrovės. Kitas 
istorikas, norėdamas pateisinti 
šią istoriją, bando teigti, kad 
seniau Mituvos upė buvo vadi
nama Jūra... 

Yra žmonių padavimas, kad 
kitąsyk čia gyvenę du broliai 
milžinai: viena vienoje 
Nemuno pusėje, kur dabar Jur
barkas, antras antroje pusėje, 
priešais Jurbarką. Abu broliai 
buvę tokie dideli ir stiprūs, jog 
galėję vienas kitam kirvį per 
Nemuną permesti nuo vieno 
kalno ant kito. Jurbarkiškis bu
vęs vardu Jurgis, o kai jis miręs, 
jį palaidoję Imsrės upės vingy
je ir supylę didelį kapą. Tas 
kapas ir esąs piliakalnis Biš-
pilis. Kaip dabartinė Jurbarko 
vieta senų senovėje buvo pačių 
žemaičių vadinama, nėra žinių. 
O Jurbarkas bene bus žmonių 
persakytas iš kryžiuočių pilies 
Jurgenburgo. Jurbarkas istori
joje dažnai minimas, nes čia 
vyko kovos lietuvių su kry
žiuočiais. Jurbarkas yra nu
kentėjęs nuo karų ir gaisrų ir 
vėl atsistatęs. Dabar yra žymus 
prekybos ir kultūros centras. 
Būdamas žemoje vietoje, yra 
nekartą nukentėjęs nuo potvy
nių. 

Piešė: Ade lė Ročytė 

SAULE, ŠVENTĖ IR 
ŽAIDIMAI 

Saulė šviačia vis ryškiau, ir 
lengvi debesėliai plaukioja 
padangėje. Visi vaikai žaidžia, 
jie laimingi, nes Velykų šventė. 
Linutė su Tomu mėto gražų, 
raudoną kamuolį. Robertas su 
Arūnu jau vyresnio amžiaus, jie 
ridena margučius. Jie įvairių 
spalvų: žali, geltoni, raudoni ir 
mėlyni. Ridena sukaupę visą dė
mesį. Arūnas jaučiasi laimin
gas, jam sekasi, j au laimėjo pen
kis margučius. Oranžinis — pats 
didžiausias, o mėlynas — ma
žiausias. Robertas nusiminęs, 
turi tik du margučius. Robertas 
ir Arūnas jaučiasi kaip vyrukai, 
visada dėvi kepures. 

Ade lė Ročytė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los 6 sk. mokinė. 

POKŠTAS 

Vieną dieną, ka i dar buvau 
maža, aš ieškojau stiklinės, kad 
galėčiau pieno atsigerti. Mano 
mėgstamiausioji stiklinė buvo 
aukščiausioje spintoje, virtu
vėje. Visais būdais mėginau pa
siekti, bet negalėjau. Aš tingė
jau pasiimti kėdę, kad lengvai 
pasiekčiau. Tada pagalvojau, jei 
aš aukštyn pašokčiau, gal galė
čiau pasiekti. Ilgai šokinėjau, 
bet vistiek nepasiekiau, buvau 
dar per maža, o kėdę pasiimti 
tingėjau. Vieną kartą gana 
aukštai pašokau ir netyčia pastū
miau mamos vazą, kuri nukrito 
ant žemės ir sudužo į tris gaba
lus. 

Nežinojau, ką daryti. Praėjo 
noras i r p ieno a t s ige r t i . 
Mėginau suklijuoti, bet tie balti 
„Elmers" klijai nelabai gerai 
laikė. Mama tuojau grįš ir ji 
sužinos, ką aš padariau. Tada 
sugalvojau kitą būdą: paėmiau 
gabalus ir paslėpiau spintoje po 
kriaukle, ten mama niekada 
nesuras. Viskas pasisekė gerai. 

Vieną dieną, kai mama ieško
jo vazos, ji ten ir surado. J i 
manęs paklausė, kas atsitiko. 
Pradėjau verkti atsiprašinė
dama. J i truputį išbarė, tada aš 
jai viską paaiškinau ir pasa
kiau, kad kitą kartą aš netingė
siu paimti kėdės. Ji nusijuokė ir 
pasakė, kad mano mėgstama 
stiklinę padės į žemesnę spintą, 
kad vėl panašus įvykis neatsi
tiktų. 

L isana von Braun , 
Čikagos lit. m-los 

abiturientė. 

IL 60629 

ISTORIJOS DIENA 
STOVYKLOJE 

Mano močiutė atvyko iš Lie
tuvos. Pirmojo pasaulinio karo 
metu išvyko į Vokietiją. Iš ten 
— į Ameriką. Paskiau ji grįžo į 
Vokietiją ir sutiko mano tė
vuką. Atvykę vėl į Ameriką — 
susituokė. Tada gimė mano 
mama Illinois valstijoje. Kai 
mano mama užaugo, viename 
pokylyje sutiko mano tėtę. Po to 
susituokė. Tada aš gimiau. 
Mano antras tėvukas gimė Že
maitijoje. Karo metu dingo jo 
tėvas ir namai. Jis pabėgo į 
Ameriką ir čia sutiko mano 
antrąją močiutę. Susituokė. 
Tada gimė mano tėtė. 

Kęstutis Aukštuolis, 

Mano mama gimė San Fer
nando mieste, Argentinoje. Ma
no tėvelis gimė Lietuvoje, Kau
ne. Mano močiutė gimė Lietuvo
je, dabar gyvena Argentinoje. 
Mes mokame ispaniškai kalbė
ti. Man Argentina geriau pa
tinka, negu Amerika. Ten gra
žesnė gamta, žmonės geresni ir 
viskas ten geriau. 

Jonas Bičiūnas, 

Mano senelis gimė Lietuvoje 
ir čia apsivedė su mano močiute. 
Jie gyveno Lietuvoje iki Antro
jo pasaulinio karo, tada atvyko 
į Ameriką. Mano senelio tėvas 
buvo kariuomenėje viršininku. 
Jis buvo nušautas miške, kai 
mano senelis buvo dvylikos 
metų amžiaus. Po to, mano 
senelio mama atvyko į Ameriką 
ir gyveno su mano seneliu ir mo
čiute iki mirties. Mano seneliai 
turėjo tris vaikus. Kai mano 
mama užaugo, ji nuvažiavo į 
stovyklą, ten buvo vadovė. Ten 
susitiko mano tėvelį, kuris irgi 
buvo vadovas. Vėliau susituokė 
ir turėjo 4 vaikus. Mano brolis 
negalėjo ištarti močiutė, jis sakė 
mūčia, tai mes jį taip ir vadino
me. 

Simas Laniauskas, 
JAS universiteto 
laikraštėlis, 1992 

DAUG PINIGŲ 

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
aš nusipirkščiau sau didelį na
mą ir automobilį. Nusipirkčiau 
gražių drabužių ir visokių 
dalykų, kuriuos aš mėgstu. Aš 
su savo šeima skrisčiau į Lie
tuvą aplankyti giminių. Jiems 
irgi nupirkčiau daug dalykų ir 
dovanų. Kai ką ir daugiau dary
čiau, turėdama tiek daug pini
gu-

Angelika Kazakaitytė, 
Bostono lit. m-los 

mokinė 

Dievas ne ūmus (staigus, 
greitas), ale ir nemaršus (neuž
miršta). 

VAPSVOS, KURAPKOS IR 
ŽEMDIRBYS 

Vapsvos ir kurapkos, 
t roškul io kamuojamos 
(kankinamos), nuskrido pas 
žemdirbį, prašydamos gerti. Už 
tą vandenijos žadėjo atsidėkoti: 
kurapkos apkasančios vynuo
ges, o vapsvos, aplink 
skraidydamos, geluonimi (įkan
dimais) nubaidysiančios vagis. 
I tai žemdirbys atsakęs: 

— Aš turiu porą jaučių, kurie 
nieko nežada, bet viską padaro. 
Geriau jau jiems duosiu, o ne 
jums. 

Pasakėčia apie blogus žmones, 
kurie mielai žada savo paslau
gas (pagalbą), o iš tikro daro tik 
didelę žalą (nuostolius). 

Ezopas 

PAGARBA 

Gaja Bublytė, gavusi hono
rarą už galvosūkių sprendimą, 
parašė trumpą padėkos laiškelį. 
Laiškelio pabaiga tokia: „Įsto
jau nare į Lietuvių Fondą, nes 
Lietuvių Fondas visiems pade
da". 

Lietuvių Fondo ateitis pri
klauso nuo jaunimo. .Tėvynės 
žvaigždutė" visada ragina jau
nuosius skaitytojus remt i 
Lietuvių Fondą. Gaja Bublytė 
yra pirmoji kregždė — pagarba 
jai. Būtų gražu, kad jos pa
vyzdžiu pasektų ir daugiau jau
nimo. 

Redaktor ius 

ŠUO IR KATĖ 

Šuo Rudis ir katė Smilė, kur 
susitikdavo, tuojau susipešdavo. 
Kaltesnis paprastai būdavo 
Rudis: prie stalo Smilės nepri
leisdavo, kieme susitikęs ją 
vydavo. Bet ir Smilė kartais 
nelaukdavo, iki jai Rudis piktą 
žodį pasakys ar ką padarys — 
prunkšdavo, kirsdavo į žandą ir 
šokdvo į medį ar kitą išsikišusi 
daiktą. Paskui Rudis už tai jai 
keršydavo. 

Taip pešdavosi, jog ir žmonės 
savo tarpe apie tuos, kurie nesu
gyvena, sakydavo: „Sugyvena 
kaip šuo su kate". 

Toks priekaištas ir Rudžiui, ir 
Smilei buvo labai nemalonus. 
Nežinia, katras pirmas pasiūlė, 
bet juodu susitarė daugiau 
nebesipešti . Sutart į r a š tu 
padarė ir savo parašus joje 
padėjo. Sutartyje viskas buvo 
išdėstyta, nusakyta, kaip kada 
katras turi elgtis, kad daugiau 
nebesipyktų. 

Sutartį Smilė užkišo už stogo 
sąsparos (laikytuvo), kad rei
kalui atėjus galėtų išsitraukti ir 
pažiūrėti, kaip joje parašyta. 

Sutartis už sąsparos kyšojo, o 
Rudis su Smile kad ir susipyk 
davo, tai, sutartį prisiminę, tuo
jau susitaikydavo. 

Štai kartą Smilė buvo išėjusi 
į arti namų esantį avižų lauką 
pelių paieškoti ar paukščiuko 
pamedžioti. Kai iš avižų išlindo, 
Rudis senu įpratimu, tarytum 
kiškį pamatęs, skubiai atbėgo. 
Kad smilė nebūtų pasišiaušusi, 
gal būtų ir puolęs. Smilė 
prunkštelėjus tuojau priminė 
sutar t į , kur aiškiai buvo 
pasakyta, kad taip nedarys. 
Rudis atsiprašė ir dar ligi vartų 
palydėjo. 

Kitą kartą, kai Smilė lakė 
savo pieną, Rudis, pro šalį 
eidamas, norėjo pasižiūrėti, ką 
ji laka. Smilė tuojau pasišiaušė 
ir sukniaukė. Nieko blogo ne
manęs, Rudis labai už tai su
pyko, liepė atsinešti sutartį ir 
parodyti, kur parašyta, kad jis 
įjos pieną ir pasižiūrėti negali. 
Smilė atsiminė, kad to nebuvo 
įrašius, ir Rudžio atsiprašė. 

(Bus daugiau) 
Pranas Mašiotas. 

Svetimi dūmai ne taip akis 
graužia. 

Nėra dūmų be ugnies. 

Kai duoda, tai imk, o kai mu
ša, tai bėk. 

Jei nenori draugo netekti, tai 
neskolink jam pinigų. 

Vaikų duona karti tėvams. 

Nemokėjo geros duonos valgy
ti, turės priprasti prie blogos. 

Ryt duos ir tau, ko tu man 
duodi šiandien, — atsimink. 
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