
J

2ND CLASS MAIL
May 31,1995 THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Voi. LXXXVI Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, GEGUŽĖ - MAY 31, 1995 Nr. 104

i«,

Lietuvos politinį 
pasiskirstymą lemia 

požiūris į istoriją

Seimo pirmininkas priėmė 
užsienio lietuvius

Vilnius, gegužės 22 d. (LR) — 
Nidoje gegužės 20 d. baigėsi tris 
dienas trukęs seminaras „Lietu
vos politinė kultūra”, kurį kar
tu su Vilniaus tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų ins
titutu organizavo F. Naumano 
fondas. Seminare dalyvavo Lie
tuvos politinių partijų atstovai, 
mokslininkai, sociologai bei žur
nalistai.

Kaip rašo Artūras Račas 
„Lietuvos ryte”, pirmąją 
seminaro dieną pranešimus 
skaitė svečias iš Vokietijos, 
Laisvųjų Demokratų Partijos 
politinio skyriaus vadovas R. 
Erkens bei Lenkijos nuomonių 
ir rinkos tyrimų instituto „Pen- 
tor” atstovas M. Romanowski.

R. Erkens, kurio pranešimas 
buvo labiau teorinio pobūdžio, 
politinę kultūrą apibūdino kaip 
neformalių, dažniausiai net ne
rašytų politinės veiklos taisyk
lių rinkinį ir išvardijo būtinas 
politines kultūros sąlygas. Tai 
politikų sutarimas dėl valstybės 
pagrindų, įvairių politinių 
nuomonių įvairovė ir galimybė 
tas nuomones laisvai reikšti, 
politinės jėgos ribojimas ir jos 
kuo didesnis išskaidymas, dia
logas tarp valstybės ir piliečių 
bei pastarųjų aktyvus dalyvavi
mas visuomenės gyvenime.

Atsakydamas į Lietuvos Libe
ralų Sąjungos vadovo G. Ven- 
ciaus pastabą, kad Lietuvoje 
politinę kultūrą lemia politikai, 
propaguojantys pseudoidėjas, ir 
paklaustas, „kiek kartų reikia 
užlipti ant grėblio, kad supras
tum, jog skauda”, R. Erkens 
atsakė: „Demokratija ir politinė 
kultūra nenukrinta iš dangaus, 
jų reikia mokytis”.

Antroji seminaro diena buvo 
skirta diskusijoms apie Lietuvos 
politinę kultūrą. Tarptautinių 
Santykių ir Politikos Mokslų 
Instituto bendradarbis M. Degu
tis pristatė Lietuvos politinės 
kultūros tyrimų išvadas.

Remdamasis jomis, M. Degu
tis teigė, kad Lietuvoje vyrauja 
vadinamasis „pavaldinio” poli
tinės kultūros tipas, kurio pa
grindiniai bruožai — bendras 
politinės sistemos suvokimas , 
tam tikros nuostatos į atei
nančius „iš viršaus” spren
dimus ir nesugebėjimas suvok
ti žmogaus kaip politinės 
sistemos veikėjo. Šiam tipui, jo 
nuomone, Lietuvoje priklauso 
21% žmonių.

Beveik po lygiai — atitin
kamai 16% ir 17% šalies gyven
tojų buvo priskirti kitiems 
dviem tipams — „dalyvio” ir 
„parapinės kultūros”. Pastarąjį 
tipą charakterizuoja tai, kad 
politinė sistema ir asmuo, kaip 
tos sistemos veikėjas, nėra 
suvokiami, o pirmajam tipui 
priklausantys žmonės turi 
nuostatas visų politinio 
gyvenimo objektų atžvilgiu ir 
suvokia save kaip politikos 
dalyvį.

Beje, ir M. Degutis, ir po jo 
kalbėjęs Seimo konservatorių 
frakcijos seniūnas Andrius Ku
bilius padarė vieną gana daug 
diskusijų vėliau sukėlusią 
išvadą — šalies rinkėjų pasi
dalijimą į du blokus lemia ne 
ideologinės, ekonominės ar 
socialinės vertybės, o požiūris į 
istoriją. Vėliau A. Kubilius dar 
patikslino, kad pagrindinis šalies 
gyventojų motyvas, renkantis 
vieną ar kitą partiją, yra jų san
tykis su okupacijos laikotarpiu, 
ir teikė, jog šis pasidalijimas

gali būti būdingas net kelioms 
būsimoms kartoms.

Kalbėdamas apie galimą par
tijų bendradarbiavimą Lietu
voje, A. Kubilius teigė, kad jis 
gali būti problemiškas, nes1 
Lietuvoje dar nėra koalicinio 
bendradarbiavimo tradicijų. O 
toks bendradarbiavimas, jo 
nuomone, Lietuvoje yra neiš
vengiamas. Todėl, pasak jo, par
tijoms pirmiausia reikėtų susi
tarti dėl strateginių dalykų — 
užsienio politikos, požiūrio į 
restituciją ir net dėl požiūrio į 
istoriją.

Apie valdžios ir visuomenės 
santykius seminare kalbėjęs 
LDDP atstovas Albinas Lozu- 
raitis teigė, jog „Lietuva yra 
unikali negatyviu požiūriu į val
džią”. Jo nuomone, Lietuvos 
žmonių pilietiškumo jausmas 
yra silpnas, valstybės reputaci
jos gynimas — labai menkas.

Be to, pasak A. Lozuraičio, 
šalyje labai paplitęs dar iš 
sovietinių laikų atėjęs požiūris, 
kad valdžia už viską atsako. 
„Tačiau, be keturių valdžių, 
Lietuvoje yra dar viena valdžia, 
kuri iškyla netikėčiausiose 
vietose — tai kapitalas”, sakė A. 
Lozuraitis.

Paskutiniąją seminaro dieną, 
be kitų dalykų, buvo diskutuo
jama ir dėl spaudos įtakos poli
tinės kultūros formavimui bei 
jos vietos visuomenėje.

Prie dar išvakarėse LDDP 
frakcijos Seime seniūno Justino 
Karoso išsakytos kritiškos nuo
monės apie Lietuvos spaudą pri
sijungė ir krikščionis demokra
tas Seimo narys Algirdas Pa
tackas, spaudą pavadinęs 
„pseudovaldžia”, o daugumą 
žurnalistų korumpuotais ir ne
padoriais. Moterų partijos 
atstovė D. Teišerskytė, teigusi, 
kad spaudos atstovai nėra iš
rinktieji, bei siūliusi, kad infor
macija būtų apmokestinta pri
dėtinės vertės mokesčiu.

Kad spaudos vaidmuo Lietuvo
je iš esmės teigiamas, pripažino 
tik Andrius Kubilius. „Spauda 
turi būti kaip lydeka, tven
kinyje gaudanti silpnus ir ne- 
pažangius karosus”, sakė jis, kar
tu pasisakydamas prieš bet ko
kius administracinius spaudos 
ribojimus.

Opozicija: Premjeras
slepia informaciją
Vilnius, gegužės 25 d. (AGEP) 

— Seimo opozicijos spaudos ats
tovė paskelbė pareiškimą, ku
riame septynių Seime atstovau
jamų politinių partijų vardu 
protestuojama dėl premjero 
Adolfo Šleževičiaus atsisakymo 
susitikti ir suteikti informaciją 
apie šeštadienį Mišiagaloje Lie
tuvos bei Latvijos prezidentų ir 
premjerų susitikime pasirašytą 
memorandumą dėl Lietuvos jū
ros sienos.

„Seimo nariai mano, kad to
kia premjero nuostata yra netei
singa ir smerktina kaip ne- 
konstitucinė, nes pažeidžia 
Seimo kontrolės vyriausybei 
principą, o Seimo narių teisė 
gauti išsamią informaciją nėra 
apribota jokio įstatymo”, 
pažymima pareiškime.

Opozicija pažymi, kad siūlė 
premjerui susitikti gegužės 26 
dieną. A. Šleževičius telefonu 
pasakė negalįs susitikti jam 
pasiūlytu laiku, tačiau nepa
siūlė jokio kito laiko.

Gegužės 29 d. serbai paėmė dar 21 Jungtinių Tautų taikos palaikytoją karo belaisviais, tuojau 
pakeliant serbų laikomų JT dalinių skaičių beveik iki 350. Pirmadieni Hagoje JAV, Britanijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos atstovai nutarė padidinti savo kareivių skaičių Bosnijoje, kad jie pajėgtų 
gintis prieš serbų puolimus. Ir pirmą kartą per visą Jugoslavuos karo istoriją Clinton administraci
jos pareigūnas pareiškė, kad JAV neatmeta galimybės, kad gali duoti ir JAV karių žemės 
pajėgoms. Pareiškusios, kad nesileisiančios būti šantažuojamos išvesti JT dalinius serbų paima
mais įkaitais, JAV ir Vakarų Europos sąjungininkės patvirtino Prancūzijos sudaryta planą, pagal 
kurį JT daliniai bus pergrupuojami į didesnius, lengviau apginamus būrius ir gaus įgaliojimus 
agresyviau gintis. Britanįja pasiųs dar 5,000 karių, Prancūzija siunčia lėktuvnešį „Foch” su 
koviniais malūnsparniais ir JAV atsiunčia lėktuvnešį „Theodore Roosevelt” su 2,000 marinų.

Priimtas Kauno mero 
atsistatydinimas

Vilnius, gegužės 25 d. (Elta) 
— Po 43 dienų darbo Kauno me
ro poste miesto tarybos posėdy
je patenkintas Rimanto Tumo- 
sos prašymas atleisti jį iš uži
mamų pareigų. Iš 41 tarybos 
nario, 23 buvo už tokį pareiš
kėjo apsisprendimą, 6 balsavo 
prieš, 5 susilaikė.

Atsistatydinimo kalboje Ri
mantas Tumosa, įtartas netei
sėtu didelio turto įsigijimu bei 
vengimu sumokėti mokesčius 
valstybei, dar kartą pabrėžė, 
kad jokios teisinės institucijos 
bei mokesčių inspekcija nėra 
pareiškusios jam kokių nors 
kaltinimų ar pretenzijų. Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) partijos narys R. Tu
mosa teigė, jog „savo asmens 
puolimą traktuoja kaip dešinių

Tibeto konferencijos dalyviai 
lankėsi Kaune

Vilnius, gegužės 24 d. (Elta) 
— Trečiadienį Kaune lankėsi 
grupė Vilniuje šios savaitės pa
baigoje vyksiančio II Pasaulinio 
parlamentarų suvažiavimo Ti
beto klausimais dalyvių.

Lydimi Lietuvos Seimo Krikš
čionių demokratų frakcijos kon
sultanto Vytauto Umbraso, į 
Kauną atvyko senatorius iš Ka
nados bei trys svečiai iš Tibeto.

Busimojo suvažiavimo daly
viai, kai kurie viešintys Kaune 
nebe pirmą kartą, susitiko su 
miesto meru Rimantu Tumosa 
bei miesto tarybos deputatais. 
Tibetiečiai pasakojo apie oku
puotos jų šalies problemas, pa
dėkojo už lietuvių moralinę pa
ramą, pasakė, jog tikisi su Kau

Steigiamas 
departamentas 

integracijai į Europą
Vilnius, gegužės 24 d. (Elta) 

— Lietuvos vyriausybė pavedė 
Užsienio reikalų ministerijai 
įsteigti Europos integracijos de
partamentą ir jo direktoriumi 
paskirti vieną iš ministerijos 
sekretorių. Kitos ministerijos 
įpareigotos iki birželio 1 d. die
nos paskirti atsakingus ministe- 
rių sekretorius integracijos į Eu
ropą reikalams, kurie koordi
nuotų ministerijų darbo grupių

jų jėgų, laimėjusių Lietuvoje 
savivaldybių rinkimus, sąmo-' 
ningą žlugdymą”.

Tėvynės Sąjungos Kauno sky
riaus vadovas Vytautas Katke
vičius sakė, kad „1994 m. dėl 
neapdairumo neįvykdyta dekla
ravimo procedūra apie tada R. 
Tumosos suteiktas, o vėliau 
prarastas paskolas nėra didelis 
pažeidimas. Tačiau taip pasiel
gus tokio aukšto rango parei
gūnui, jo atsistatydinimas tam
pa neišvengiamas demokrati
jos vardan”. Apgailestaudamas 
dėl to, kas atsitiko, V. Katke
vičius ypač teigiamai įvertino 
spaudos vaidmenį aiškinantis 
pažeidimus, ir konstatavo, kad 
, jos padaryta įtaka rodo Lietu
voje gimstant tikrąją demokra
tiją”.

nu užmegzti glaudesnius kultū
rinius ryšius, pasiūlė surengti 
mieste foto ar dailės parodą, 
supažindinsiančią kauniečius 
su Tibetu.

Pasaulio parlamentarų suva
žiavimą sukvietė Lietuvos Sei
mo ryšių Tibetu grupė. Jai pri
klauso apie 15 Lietuvos parla
mentarų. Grupę remia kai ku
rios Lietuvos politinės, visuome
ninės ir kultūrinės organiza
cijos. Organizacinis komitetas 
prašė, kad suvažiavimas būtų 
surengtas Seimo rūmuose, ta
čiau Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas to neleido, moty
vuodamas, jog tai nesiderina su 
oficialia Seimo pozicija Tibeto 
atžvilgiu.

ar Europos integracijos padali
nių darbą. Taip pat patvirtinta 
vyriausybinė Europos integraci
jos komisija, kurios pirminin
kas bus Respublikos premjeras 
Adolfas Šleževičius.

Birželio 12 dieną Lietuva tiki
si pasirašyti sutartį su Europos 
Sąjunga dėl asocijuotos narys
tės. Lietuvos valstybinės ir 
vyriausybinės struktūros, pasak 
Respublikos prezidento Algirdo 
Brazausko, turi padaryti viską, 
kad „Lietuvos ėjimas į Europą 
vyktų sklandžiai ir atitiktų Eu
ropos Sąjungos reikalavi
mus”.

Socialdemokratai 
prašo iš kalėjimo 

paleisti Stomą
Vilnius, gegužės 25 d. (Elta)

— Į Lietuvos generalinį proku
rorą Vladą Nikitiną kreipėsi 
Seimo Socialdemokratų frakci
ja, prašydama sušvelninti kar
domąją priemonę buvusiam 
dienraščio „Lietuvos aidas” 
vyriausiajam redaktoriui Sau
liui Stomai.

„Esame įsitikinę, kad teisė
saugos efektyvumas vertinamas 
ne pagal kardomosios priemo
nės įtariamajam ir nuospren
džio nusikaltėliui griežtumą, o 
pagal tų priemonių atitikimą 
įtariamos ar įrodytos kaltės 
laipsniui”, teigiama kreipimesi.

Socialdemokratai abejoja, ar 
visiškai pateisinama yra Sau
liui Stomai pritaikyta kardo
moji priemonė, kad tardymo izo
liatoriai pilni žmonių, įtariamų 
padarius žymiai sunkesnių 
nusikaltimų.

Lietuvos Mokslo
Taryba nepritaria 
partinių diplomų 

pripažinimui
Vilnius, gegužės 25 d. (Elta)

— Lietuvos Mokslo Taryba, kaip 
pranešė jos pirmininkas pro
fesorius Leonas Kadžiulis, 
nepritaria Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995 m. gegužės 18 d. 
nutarimui vėl pripažinti aukš
tųjų partinių mokyklų diplo
mus. Toks Seimo sprendimas, 
teigia prof. Kadžiulis, diskredi
tuoja Lietuvos aukštąsias mo
kyklas ir griauna Lietuvos 
aukštojo mokslo prestižą ir Lie
tuvoje, ir užsienyje.

Pritardama aukštųjų mokyk
lų Rektorių konferencijos ap
sisprendimui nepripažinti parti
nių mokyklų diplomų aukštojo 
mokslo diplomais, Lietuvos 
Mokslo Taryba siūlo taip pat 
pasielgti ir Lietuvos mokslo bei 
studijų institucijoms.

Baltijos šalių totorių 
sąskrydis Gdanske
Vilnius, gegužės 14 d. (Elta)

— Pirmoji Baltijos šalių totorių 
konferencija vyko Lenkijos pa
jūrio mieste Gdanske. Joje da
lyvavo atstovai iš Lenkijos, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Balta
rusijos. Konferencijos organiza
toriai — Lenkijos Totorių Sąjun-

Vilnius, gegužės 29 d. — 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas sekmadienį, 
gegužės 28 d. „Draugystės” 
viešbutyje surengė priėmimą 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
Pilietybės komisijos nariams.
Kaip praneša Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės valdyba, pri
ėmime dalyvavo visi komisijos 
nariai iš Lietuvos ir devyni tos 
komisuos nariai iš užsienio (iš 
užsienio yra vienuolika narių, 
tačiau Eugenijus Čuplinskas iš 
Kanados ir Sibiro Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Vilius Bernatonis į komisijos 
darbus įsijungs gegužės 30).

Priėmime taip pat dalyvavo

Dėl „Maišiagalos 
memorandumo” gali 

atsistatydinti užsienio
ministras

Vilnius, gegužės 29 d. (Elta) 
— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys ir jo 
pavaduotojas Rimantas Šidlaus
kas pirmadienį lankėsi Rygoje. 
Su Latvijos vadovais jie svars
tė galimybes išspręsti pastaruo
ju metu iškilusį konfliktą nu
statant jūros sieną tarp vals
tybių.

Pirmadienį Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos vadovai 
oficialiai dar nebuvo nurodę, 
kaip jie sieks sureguliuoti šį 
konfliktą: siūlys įgyvendinti 
daugiau kaip prieš savaitę Mai
šiagaloje Lietuvos ir Latvijos 
vadovų slapta pasirašytą momo- 
randumą dėl jūros sienos nusta
tymo ar derėsis dėl to, kad būtų 
atsisakyta jo nuostatų ir tuo 
pačiu išvengta diplomatinio 
skandalo.

Kaip jau buvo skelbta visuo
menės informavimo priemonė
se, spėjama, kad dėl „Maišia

Mažvydo biblioteka gavo 
mikrofilmavimo techniką

Vilnius, gegužės 24 d. (Elta) 
— Trečiadienį Lietuvos naciona
linėje Martyno Mažvydo biblio
tekoje buvo pažymėtas neeilinis 
įvykis: Čia pradėjo veikti nau
jausia mikrofilmavimo kamera, 
įrengta pagal bendradarbiavi
mo sutartį su JAV Kongreso 
biblioteka.

Šią aparatūrą pagrindinė Lie
tuvos biblioteka įgijo pagal 
bendrą jos ir Amerikos Kongre
so bibliotekos retų ir nykstan
čių dokumentų mikrofilmavimo 
programą. Partnerių susitari
mu, Vilniuje sumontuota apie 
50,000 dol. kainuojanti Britani
joje pagaminta „Primuš” firmos 
mikrofilmavimo kamera M. 
Mažvydo bibliotekai yra skoli
nama neribotam laikui. Ateityje 
pagal bendradarbiavimo prog
ramą, kurią visiškai finansuo
ja amerikiečiai, Lietuvos nacio
nalinėje bibliotekoje bus įreng-

ga tikisi, kad šis pirmasis Rytų 
Europos totorių susitikimas 
taps nuolatiniu tarptautiniu fo
rumu, kuris vyks kasmet vis ki
toje šalyje.

Šiuo metu Baltarusijoje gy
vena apie 12,000 totorių, Lietu
voje — 7,000, o Lenkijoje apie 
5,000 totorių.

Konferencijos dalyviai laikėsi 
visų musulmonų religijai būdin
gų papročių. Šeštadienio darbo
tvarkė Draaidėjo ketvirtą va
landą ryto malda , J'edžr”, o bai
gėsi nakties malda „Yšal” pu
sė vienuolikos vakare.

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Amerikos lietuvių Vyčių ats
tovai, atvykę į dr. Kazio Bobelio 
kviečiamą pasitarimą dėl bend
ros Lietuvos Seimo ir užsienio 
lietuvių komisijos sudarymo. 
Taip pat dalyvavo šeši Lietuvos 
Seimo nariai ir keli Lietuvos 
vyriausybės atstovai.

Užsienio lietuvius su Lietu
vos Seimo bei valdžios parei
gūnais supažindino Lietuvos 
Seimo narys ir Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirm. dr. 
Kazys Bobelis. Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas pasvei
kino svečius ir palinkėjo našaus 
darbo.

galos memorandumo” gali atsis
tatydinti Lietuvos užsienio rei
kalų vadovybė. Spauda paskel
bė, kad šis Lietuvai nenaudin
gas dokumentas buvo pasirašy
tas be Lietuvos derybų delegaci
jos su Latvija žinios. Tai, kad 
Latvijoje buvo paskelbtas me
morandumo, kurį buvo sutarta 
laikyti paslaptyje, turinys tik
riausiai bus pagrindinis argu
mentas, kuriuo Lietuva remsis 
tolesnėse derybose su Latvija.

Priminsime, kad tarp Latvijos 
ir Lietuvos derybininkų kon
fliktas kilo po to, kai Latvija 
rengiamam tarptautiniam naf
tos paieškų konkursui Baltijos 
jūroje pateikė dokumentų, ku
riuose priskyrė sau netgi ne 
ginčytiną, o neabejotinai Lie
tuvai priklausančią kontinen
tinio šelfo Baltijos jūroje dalį. 
Šiam konfliktui sureguliuoti, 
kaip žinoma, ir prireikė minė
tojo memorandumo.

ta dar viena mikrofilmavimo 
kamera.

„Tai labai reikšmingas įvykis 
mūsų šalies kultūrai, nes mik
rofilmavimo programa aprėps 
mūsų ir kitų bibliotekų fon
duose saugomą senąją periodi
ką, retąją literatūrą, rankraš
čius”, sakė Mažvydo bibliotekos 
direktorius Vladas Bulavas. 
„Juostose užfiksuoti retųjų 
spaudinių puslapiai padės iš
saugoti daugelį vertingų leidi
nių. Antra vertus, ateityje į 
mikrofilmus perkelti nacio
nalinės bibliotekos turtai taps 
prieinami ir kitų šalies biblio
tekų skaitytojams”.

Bendra Lietuvos ir JAV bib
liotekų programa pradėta reng
ti jau prieš kelerius metus. Spe
cialistai drauge aptarė jos įgy
vendinimo kelius, principus, 
mikrofilmuojamų leidinių bib
liografinį sąrašą, įvairius tech
ninius dalykus. Naujausią mik
rofilmavimo aparatūrą Lietuvos 
nacionalinėje bibliotekoje įren
gė ir personalą apmokė iš JAV 
atvykę specialistai.

KALENDORIUS

Gegužės 31 d.: Švč. M. Mari
jos Apsilankymas; Petronėlė, 
Angelė, Gintautas, Agilė. 1845 
m. gimė rašytoja Žemaitė — Ju
lija Beniuševičiūtė-Žymantienė.

Birželio 1 d.: Šv. Justinas, 
kankinys (105-165 m.); Fortūna 
tas, Konradas, Galinde, Jogaila. 
Tarptautinė Vaikų globos die
na.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LS SESERIJOS PRANEŠIMAI
RAŠINIŲ KONKURSAS
LSS skelbia 1995 metų raši

nių konkursą LSS nariams ir 
narėms. Parašyti konkursui ra
šiniai turi būti išsiųti iki š.m. 
spalio 8 d. (pašto antspaudos 
data). Tikiu, kad vienetų vado
vės,-ai uoliai skatins seses ir 
brolius dalyvauti šiame konkur
se. Informacija buvo išsiųsta 
vienetų vadovėms ir paskelbta 
skautiškoje spaudoje. Informaci
jai skambinkite v.s. Marytei 
Utz, tel. 708-423-0307.

„GINTARO” VADOVIŲ 
MOKYKLA

„GVM” šią vasarą neįvyks. 
Ateinančiais metais „GVM” 
vyks Rako stovykloje.

„GABIJA”
LSS vadovybė nutarė biulete

nius „Skautija”, „Gabija”, „Kri
vūlė” ir „Ad Meliora” spausdin
ti „Skautų aide”. Šis nutarimas 
labai vertingas, nes visi LSS 
nariai (ne tik vadovai,-ės) turi 
galimybe paskaityti apie Seseri
jos ir kitų šakų veiklą. „Gabi
jos” redaktorė laukia informa
cijų apie vienetų veiklą, gerus 
darbelius, nuotraukų, stovyklų 
įspūdžių ir kt.

LS SESERIJOS VADUOS 
POSĖDIS

LS Seserijos vadijos posėdis

TOS PAUKŠTYTES!
Kai labai labai seniai buvau 

paukštytė, dėvėjau tamsiai mė
lyną uniformą — sijonėlis smul
kiai klostytas! — ir koks to švil
puko skardumas! Esu tikra, kad 
mano tėvas gailėjosi jį nupirkęs, 
nes švilpdavau ir kieme, ir kam
baryje, tik ne sueigoje... O uni
formą vilkėdavau net ir mokyk
loje, taip norėjosi visiems pasi
rodyti, kad esu PAUKŠTYTĖ!

Nebeprisimenu nei skiltinin- 
kės, nei draugininkės veidų ir 
vardų, bet vienas mažas įvykė
lis neišdyla iš atminties per visą 
ilgą metų grandinę.

Žygiavom kartą rikuotėje į iš
kylą už miesto. Aplink — pievos, 
takelis per laukus. Ir būrys kar
vių su mažais veršeliais. Vienas 
veršelis labai smalsiai į mus žiū
rėjo, o viena smarki, aukštesnio 
ūgio sesė nusivilko megztinį ir 
juo mojuodama, ėmė vaikyti 
persigandusi gyvuliuką. Jis juo
kingai svyrinėjo ant savo gum
buotų plonų kojų, o mama karvė 
ėmė piktai baubti. Juokiausi 
kartu su visomis, nors, iš tikrų
jų, man buvo labai gaila išgąs
dinto veršiuko. Ir štai atbėgo 
draugininke, atėmė iš tos sesės 
megztinį ir pastatė ją pačiame

„Aušros Vartų”/„Kernavė8" tunto paukštytės džiaugiasi savo papuoštais pyragaičių saldainių 
namukais. Dešinėje vadovė g.v.v. Dana Mikužienė.

vyko š.m. balandžio 7-9 d. Put- 
nam, CT. Apart šakų skyrių ve
dėjų ir rajonų atstovių prane
šimus bei pokalbius apie vie
netų veiklą, posėdyje buvo iš
samiai diskutuojama šakų paty
rimo laipsnių programos ir ap
tarta pakeitimai, pritaikant jas 
šių dienų jaunimui. Suvažia
vimas laikytinas labai darbingu 
ir sėkmingu.

TUNTŲ VADOVYBIŲ 
PASIKEITIMAI

„Sietuvos” draugovės Le- 
mont, IL, draugininke s. Jolan- 
da Kerelienė pareigas perdavė 
vyr. skautei fil. Ginai Garunkš- 
tytei.

„Dainavos” vietininkijos 
Rochester, NY, vietininkės ps. 
Gražinos Kavaliūnienės ka
dencijai pasibaigus, pareigas 
perėmė brolis Aleksandras 
Gečas.

„Šatrijos” tunto Toronte tun- 
tininkei sesei Vidai Senku
vienei išvykus gyventi Lietuvo
je, iki š.m. rudens tuntą laikinai 
globoja t-kės pavaduotoja ps. fil. 
Indrė Paškauskienė. Rudenį 
bus paskirta kita tuntininkė.

Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė
LS Seserijos Vyriausia 

Skautininke

gale rikiuotės pačią vieną! Ir 
pasakė, kad labai negražu ir ne- 
skautiška gąsdinti vargšą gyvu
lėlį. Skautė — gamtos draugė, o 
visi gyvuliai, žvėreliai, medžiai 
ir gėlės — jos draugai.

Po daugelio metų, kai mano 
raudoną kaklaryšį pakeitė gel
tonas ir mėlynas, aš tapau „Du
bysos” paukštyčių draugovės 
draugininke. Tai buvo gražiausi 
ir linksmiausi 8 metai mano 
skautavime. Kiek žaista, kiek 
dainuota, iškylauta ir Kaziuko 
mugėse „Kernavės kuore” par
davinėta pyragaičių! O tunto 
kūčiose tos mano dubysietės, tos 
mano paukštytės, kiek jos pri- 
vaidino!

„Dubysos” paukštytės buvo 
geros gamtos draugės — žvėre
lių nevaikė. Kartą, atsimenu, 
vienos iškylos metu, jos išgelbė
jo baltą gaidelį, kuris kietašir
džių žmonių buvo maiše užrištas 
ir miške paliktas nutrokšti... Ar 
atsimenat, sesės, buvusios duby
sietės?

Man labai smagu visa tai pri
siminti, ypač, kad „Dubysos” 
draugovė dar ir dabar tebevei
kia. Naujos draugininkės, nau
jos paukštytės — mano paukšty-

Dovilė Užubalytė-Zduobienė, buvusi Čikagoje „Kernavės” tunto vyr. skautė, 
dabar gyvenanti Sydney, Australijoje, lanko savo pamėgtas koalas, kurios, 
prisivaišinusios eukalipto lapais, snaudžia, nekreipdamos dėmesio į lankytoją.

KOALA
Dabar šiek tiek apie koalą, galba. Jis buvo mano šuo Dingo. 

Tai yra labai malonus Austrą- Kodėl jis padarė tą baisų nusi- 
lijos gyvulėlis. Kiek panašus j kaitimą? Čia irgi labi trumpas 
meškiuką. Didžiausią savo ieškojimas. Mano šuo, nors jis; 
gyvenimo dalį praleidžia medy- „bigei” (angliškos) veislės, bet 
je. Ypatingai mėgsta eukalip jo vardas yra Dingo. O Dingo 
tus. Išgirdau, kad šiam gyvulė- vadinamas laukinis Australijos 

šuo. Taigi mano Dingo, pasi
kliaudamas savo vardu, ėmė 
medžioti koalą. Visiškai prigim
tas reikalas.

Tai, štai, kodėl išgirdęs apie 
koalų pavojingą būseną prisimi
niau savąją koalą. Labai man 
gaila mano koalos, bet dar gai
liau Australijos koalų, kurios 
pamažu nyksta.

v.s. Vladas Vijeikis

liui labai striuka. Australiečiai 
susirūpinę, kad jis gali patekti 
į išnykstančių gyvulių sąrašą. 
Mat nyksta eukalipto medžiai, 
kurių lapai pats svarbiausias 
koalų maistas. Kiekvienas iš
nykstantis gyvulėlis sukelia 
graudų jausmą. Bet koala man 
kažkaip artimai sukėlė nerimą. 
Kodėl?

O štai kaip atsitiko. Lanky
damasis Australijoje 1968 
metais bendravau su lietuviais 
skautais. Tuo tikslu ir buvau 
nuvykęs. Jie mane labai gražiai 
priėmė. įsigijau naujų pažinčių. 
Kada nors papasakosiu apie tą 
puikią viešnagę. Bet šiuokart 
apie koalą. Taigi, gavau dovaną. 
Koalą. Ne tikrą, bet žaislinę. 
Parsivežiau namo ir padėjau tą 
koalą ant sofos. Ji taip gfažiai 
tiko. Štai koks gražus prisimi
nimas. Bet baisenybė! Vieną 
vakarą radau koalos tik skute
lius. Buvo sudraskyta į smul
kius gabalėlius. Kas tą baisų 
darbą padarė? Nereikėjo ilgai 
ješkoUmisikaltėlio^u^eklh^a

čių dukrytės! Tikiu, kad jos, 
kaip ir jų mamytės, mėgsta žais
ti, piešti, vaidinti, dainuoti ir 
išdykauti.

O buvusias anų dienų „Duby
sos” paukštytes kviečiu parašyti 
savo atminimų laiškelius čia — 
į „Skautybės kelią”, kad aš, se
na „paukštė”, ir visos, kurios 
buvo šios draugovės drauginin
kės, galėtumėm paskaityti ir 
prisiminti tas gražiausias skau- 
tavimo dienas.

Sesė Nijolė

99DUBYSOS” DRAUGOVĖS 
PAUKŠTYTĖS

vai-

„Aušros Vartų” / „Kernavės” 
tunto „Dubysos” draugovės 
paukštytės (o jų net 23!) 1994/95 
metus pradėjo rugsėjo mėnesį.

Pirmojon sueigon Jaunimo 
centro klasėje rinkosi žingeidau- 
damos kas bus jų vadovės, kiek 
naujų sesių įsijungs jų būrin, ką 
veiks. Apsidžiaugė patyrusios, 
kad jų vadovės bus jau gerai pa
žįstamos ir mėgiamos sesės: 
draugininke g.v.v. Dana Milu- 
žienė, jos padėjėjos — vyresnės 
skautės Onutė Utz ir Larana 
von Braun, ojoms talins mamy
tės — Virginija Bužėnienė ir 
Erika Brooks. Susipažinusios 
tarpusavyje ir su vadovėmis 
(nemažiau energingomis kaip ir 
mažosios sesytės) džiaugėsi nu
matyta veikla — sueigomis, iš
kylomis ir tuo paslaptingu 
skautamoksliu, kuris padės 
joms tapti tikromis skautėmis.

Kiekvieną šeštadienį, po pa
mokų lituanistinėje mokykloje, 
pasišokėdamos bėgo į sueigas. 
Uoliai mokėsi rankdarbių, dai
nų, smagių žaidimų, ruošė dova
nėles švenčių progomis savo ar
timiesiems, kūrė sveikinimų 
korteles, mokėsi būti geromis 
paukštytėmis, stengėsi kasdien 
atlikti bent vieną gerą darbelį... 
O kandidatės godžiai stengėsi 
įsisavinti skautamokslio žinias, 
reikalingas pasiruošti įžodžiui.

Pirmoji šių veiklos metų išky
la buvo smagus pasivaikščioji
mas rudenėjančioje gamtoje — 
Little Schoolhouse gamtos ke
liukais, susipažindamos su 
augmenija ir linksmai dai
nuodamos.

Antroji iškyla buvo pas sesę 
Kristiną Vaičikonienę — puikią 
audėją. Čia susipažinom su au
dimo būdais, staklėmis, gražiais 
audiniais, juostomis.

Kalėdinė sueiga, kurioje sesės 
saldainiais puošė pyragaičių na
mukus, buvo pati įdomiausia.

BROLI, SESE,
DALYVAUK
KONKURSE

MANO ŠEIMOS KELIONĖ 
IŠ LIETUVOS Į UŽSIENĮ
Ar jau nutarei laimėti šį ra

šinių konkursą? Kodėl ne? Gal 
tavęs neparagino tavo vadovas, 
-ė? Jei ne, tai laikas pradėti.

Stovykloje bus gera proga pa
siruošti. Pasikalbėsi su draugais 
ir draugėmis. Skiltyje sudarysi 
planus, kaip geriausiai šį rašinį 
atlikti. Vadovai bus ten pat — 
pasitarsi. Nedelsk, pradėk, 
laimėsi!

Mes, vyresnieji vadovės,-ai, 
tėveliai, senoliai, kiti giminės ir 
pažįstami, skatinkim ir ra
ginkime kiekvieną skautą ir 
skautę konkurse dalyvauti. Mes 
norime, kad apie mus rašytų, 
tad padėkime ir prisidėkime.

Konkursas baigiasi 1995 m. 
spalio 8 d. Rašinius siųsti: s.fil. 
Ramunei Lukienei, 2900 W. 
lOOth Place, Evergreen Park, IL 
60642.

Informaciją teikia: v.s. Mary
tė Utz (708) 423-0307, arba s.fil. 
Ramutė Lukienė (708) 422-4288.

Brolis Kęstutis

JAUNŲ ŠEIMŲ 
STOVYKLA

Aaaaūūūūū! Ieškom „Miško 
vaikų!”

Jaunų skautų šeimų stovykla 
Rako stovyklavietėje vyks nuo 
liepos 22 d. iki rugpjūčio 5 d. 
Visos jaunos šeimos kviečiamos; 
tėveliai su vaikais nuo maždaug 
1 iki 7 metų.

Informacinis susipažinimas 
bus šeštadienį, birželio 10 dieną, 
.10-12 vai. ryto lauke prie 
Lietuvių centro, Lemonte. Ne
palankiam orui esant, susi
tiksime PLC pastato valgykloje 
(apačioje). Vyks registracija, tei
kiama informacija ir vaikų bei 
tėvelių susipažinimas. Būtinai 
atsivežkite savo „Miško 
kus!”

Visos su pasididžiavimu nešėsi 
namo savo kūrinius.

Po Naujųjų Metų prasidėjo pa
siruošimai Kaziuko mugei. 
Žiemos pilkas dienas pragie
drinti, vadovės nutarė sesytėms 
suruošti „vasaros malonumų iš
kylą” — išvyką į plaukiojimo 
baseiną. Džiaugėsi ne tik sesy
tės linksmai prisipliuškenusios 
vandenyje, džiaugėsi ir jų tėve
liai, turėję progos susipažinti ir 
pabendrauti prie bendrų užkan
džių stalo.

Nejučiom priartėjo ir Kaziuko 
mugė. Paukštytės įsipareigojo 
papuošti Jaunimo centro kavi
nę, kurią pavadino „Paukštyčių 
lizdu”. Na ir dirbo, net sušilu
sios! Sesėms padėjo jų vadovės 
— Onutė Utz, Jūratė Vallee, 
Dana Mikužienė ir Virginija 
Bužėnienė. Kaziuko mugės die
nos rytą savo pavasariškai 
įrengtoje kavinėje, pasipuošu
sios vienodomis prijuostėlėmis, 
sutiko svečius, nešiojo kavą, 
valė stalus. Viską darė maloniai 
šypsodamos, nes jautėsi kaip 
tikros šeimininkės.

Paskutinę mokslo metų suei
gą buvo numatyta turėti gegu
žinę prie ežeriuko. Tačiau oras 
buvo nepalankus ir gegužinę te
ko atidėti iki rudens.

Dabar visa draugovė ruošiasi 
dalyvauti šį savaitgalį vyksian
čioje Džiamborė 1995. Ten sesy
tės, dar niekada negyvenusios 
palapinėje, turės progos patirti 
apie stovyklavimą gamtoje. 
Kandidatės ypač nekantriai 
laukia šios savaitgalio iškylos, 
kurioje išsipildys jų svajonė — 
jos duos įžodį, kuriam visus 
metus ruošėsi ir bus jau tikros 
paukštytės.

Daugelis jau pasiruošusios 
vykti stovyklon Rako stovykla
vietėje. O kaip ten joms seksis, 
papasakosim rudenį.

Sesė Dana Mikužienė
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SKILTININKŲ
SEMINARAS
JONIŠKYJE

„Lietuvos rytas” balandžio 
12-tos dienos^ laidoje rašo:

„Joniškyje pasibaigė tris pa
ras vykęs jaunesniųjų skautų 
vadovų (skiltininkų) mokymo 
seminaras tema ‘Skautas yra 
žvalgas’. Į renginį buvo su
sirinkę arti pusšimtis skautų 
vadovų ir eilinių skautų iš Tel
šių, Plungės, Šiaulių, Kuršėnų 
bei Joniškio. Susirinkę busi
mieji žvalgai dienomis ir nakti
mis vykusių užsiėmimų metu 
mokėsi kartografijos, žvalgybos 
teorijos, orientuotis vietovėje, 
suteikti pirmąją pagalbą sužeis
tajam, radio-technikos ir kitų 
dalykų”.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 700-422-8260

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
3000 N. Halsted

Chicago, IL 80657
Tel. 312-206-3600 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tel. (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

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 80120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

•132 S. Kedzle Avė., Chicago 
(312) 779-6999 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago, IL
Tel. (312) 478-2112

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

Tel. kabineto Ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5O1h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus troč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8132 S. Kedzle

Vai antr 2-4 v.p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 8t„ Elmhuret, IL 80128 

708-041-2800
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 700-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzle, Chicago 80652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r -12, 
ketvd 12 4 v p p , penktd 12 6 v v

ARAS ŽLIOBA, M.D,
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

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

Napervllle IL 80883
Tel. 708-827-0090

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 80852

b i

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopįją.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Puleekl Rd.
Tel. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v,v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

•830 S. RMgeland Ava. 
Chicago Rtdge, IL 60415

708-838-8822 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
108 E. Superior, Sulte 402

Valandos pagal susitarimą
Tai. — (1-312) 337-1205
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Los Angeles „Spindulio” ansamblio šokėjos ir dalis programos dalyvių prof. M. Gimbutienės 
prisiminime š.m. balandžio 2 d. šv. Kazimiero parapijos salėje. Iš k. — „Spindulio” vadovė 

Danguolė Varnienė, muz. Viktoras Ralys, LB Vakarų apygardos pirm. Violeta Gedgaudienė, Pra
nas Visvydas ir Vanda Zelenienė. Dešinėje prie portreto — dr. Živilė Gimbutaitė, Gediminas 
įLeškys, Rasa Gimbutaitė Thies ir rašytoja Alė Rūta Arbienė.

Nuotr. Vinco Štoko

PRIVATI televizijos 
STOTIS

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Šįmet gegužės aštuntąją 
Maskvoje bildėjo gatvės nuo pa
radų. Kremliaus iškilmių salė
se, carų išpuoštose, šliaužiojo 
grupės valstybininkų, su noru ir 
be didelio noro atvykusių. Vie
šėjo būriai nuoširdžių rusofilų. 
Trynėsi įvairūs pataikūnai Ru
sijai. Vieni iš baimės lankstėsi, 
kiti naudos ieškojo. Minios vi
dury, šviesų centre, šypsojosi 
Jelcinas su žmona, Clintonas su 
ponia Clintoniene ir daug įvai
riausių ministrų. Malonu, kad 
Baltijos valstybių vadovai nenu
bėgo už vergiją dėkoti.

Dundėjo, žiežirbavo didelė 
šventė, pusšimtinė sukaktis nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos. .Tai ašarų, skausmo ir 
džiaugsmo jubiliejus.

Prieš penkiasdešimt metų ir 
anksčiau mirė milijonai žmonių. 
Vargdienių auka beveik pa
miršta. Net ir velėna nejaučia, 
kiek daug po ja atsigulė. Mili
jonų ramybė po menku žemės 
sluoksneliu ir net be jokio 
sluoksnelio. Paviršiuje paliktų 
gėdai ir paukščiams...

Prieš penkiasdešimt metų ir 
vėliau daugelis gimė. Ne vienas 
jų šiomis dienomis yra gyveni
mo džiunglių viršūnėse. O tik
rųjų džiunglių aukštumose sū- 
paujasi beždžionėlės. Kaip jas 
pirmtakai išmokė, taip ir bež
džioniauja. Ten skraido tropiki- 
niai povai. Patys džiaugiasi 
puošnumu ir kitiems jį demonst
ruoja.

Viršūnėse sutelpa tik maža 
gyvenimo dalis. Jo daugiau 
šliaužioja apačioje. Po brūz
gynus veliasi, nukritusiuose

t»

IŠSVAJOTAS TIKSLAS - 
CAPE HORN

JONAS LIMANTAS

♦

Kada gimė mintis apiplaukti 
Cape Horn? Sunku pasakyti, 
nes apie tai mes, buriuotojai, 
girdėjome vos tik pradėję bu
riuoti. Todėl į šį plaukimą žiū
riu, kaip į ledkalnio viršūnę, nes 
tai kelių kartų — prieškarinės, 
pokarinės ir laisvos Lietuvos — 
buriuotojų svajonė, kurią tik 
mums pavyko įgyvendinti. Jei 
ne mes, mano giliu įsitikinimu, 
tai būtų padarę kiti.

Nuo minties prie konkretaus 
darbo buvo prieita 1994 m. 
sausį, kuomet mes su žmona 
Reda nusprendėme tuo užsiimti, 
kai Kalėdoms buvo atvykusi 
į Lietuvą. Pradėjome ieškoti rė
mėjų, rinkti informaciją apie 
plaukiojimą tame rajone.

Surasti pagrindinį rėmėją ir jį 
įtikinti buvo nelengvas uždavi
nys. Bet geranoriškumas, plau
kiojimo tikslo supratimas nu 
galėjo. Komercinis bankas 
„Aurabank” sutiko paremti 
finansiškai. Sutikimas buvo

KLASIŲ KOVOS GRĖSMĖ?
VYTAUTAS VOLERTAS

spygliuose, šiurkščioje žolėje, 
šakalėliuose vartosi. Šitokio 
susibraižiusio, nusibrozdinusio, 
beveik išbadytų akių gyvenimo 
apstu visur.

Karas baigėsi, praėjo daug lai
ko, tačiau ar neužklups Lietu
voje klasių kova? Ten firmos 
pražudo valstybei po 50 ir dau
giau milijonų litų, o vyriausybė 
tyli, net jas paglostinėja. Buvęs 
pučistas, prezidento atleistas 
nuo bausmės, pusvelčiui gauna 
(„perka”) žuvų ūkį. Privatizaci
jos vardu įvairios manipuliaci
jos perduoda valstybės turtą į 
privačias rankas. Žinomam 
KGB agentui Kliugeriui LDDP 
leidžia užimti aukštą postą par
tijoje ir įsigyti trečdalį partijos 
oficiozo akcijų. KGB sukuria 
„Lietuvos ateities forumą” 
(LAF), už kurio skraistės lan
džioja pats Kliugeris, moterų 
partijos kūrėja K. Prunskienė, 
D. Šniukas ir kiti, kurie save 
laiko „dideliais politikais” ar 
strategais, o yra tik vargdieniai 
neišmanėliai. Net S. Stoma, bu
vęs „Lietuvos aido” redaktorius, 
jau kalėjime atostogauja už il
gus pirštus. Džiunglių įvairovė 
neišvengiama, nors ji keičiasi 
kiekviename žingsny, o joje 
dalyvauja ir save šventais vaini
kavę, turėję pakankamai drąsos 
šių vainikų siekti.

Teisingumo pažeidimų yra 
kiekviename krašte. Išnau
dotojai ir sukčiai dygsta net ir 
ten, kur nuo jų ginamasi su pil
na atida. Ar neapvagiamos vals
tybinės ir privačios institucijos

gautas 1994 m. kovo mėn. Žino
dami gaunamų pinigų sumą, 
pradėjome ieškoti atitinkamo 
laivo. Apsistojome ties Olandija. 
Kontaktų paieškos, vizų tvar
kymas surijo daug brangaus 
laiko. Reikėjo jachtą „Litas” 
perduoti naujam kapitonui. 
Sutarėme, kad dalyvausiu plau
kime „Klaipėda-Kopenhaga”.

Iš Klaipėdos pajudėjome 
birželio pradžioje. Taip prasidėjo 
devynis mėnesius trukęs gyve
nimas jachtoje. Iš Kopenhagos 
nuskridau į Amsterdamą, kur 
susitikau su žmona, atskridusią 
iš Bostono. Ji labai daug 
pagelbėjo tvarkant juridinius 
formalumus, draudimą. Tai 
buvo geriausias garantas 
olandų akyse bei, užbėgant už 
akių, gen. konsului A. Ras 
tauskui Argentinoje, kuomet jis 
pasiryžo siųsti mums iškvie
timus į šią šalį. Tenka pripa 
žinti, kad lietuvių reputacija 
užsienio lietuvių akyse stipriai 
pašlijusi.

JAV? Tačiau įkliuvusieji yra 
skaudžiai papurtomi. Lietuvoje, 
atrodo, nei kas juos gaudo, nei 
sugautus baudžia. Gal nėra, kas 
gaudo, gal nėra, kas iš gaudan
čiųjų nesukčiauja...

Lietuvoje nestinga pirkimų už 
milijonus dolerių. Kaip tie mili
jonai atsirado buvusių socialis
tinių liaudies globėjų rankose? 
Jei gydytojas, mokytojas, inži
nierius anais laikais mėnesiui 
uždirbdavo po 250 rublių, tai di
delis partijos kelmas, logiškai 
sprendžiant ir socialistiškai gal
vojant, gal gaudavo po 500 rub
lių. Atidžiai žiūrėdamas, gal 
kiekvieną mėnesį sutaupydavo 
200 rublių. Skaičiuokime, kad 
tada rublis prilygo doleriui. Tai 
vienam milijonui sutaupyti, di
delį atlyginimą gauti ir po 200 
kiekvieną mėnesį atidėti toks 
partijos kulto tarnas privalėjo 
dirbti 416 metų. Reiškia, gry
niausio raudonumo herojai, 
šiandieniniai turtuoliai, turėjo 
visą gyvenimą gudriai sukčiau
ti. Gal jie po 1990.03.11 inten
syviai prekiavo? O koks doras 
verslas Lietuvoje per penkerius 
metus galėjo milijonus pelnyti?

Pajamų ir turto deklaravimą 
prezidentas užslopino, tad su
kant turtėti yra legalu. Tiesa, 
milijonierių nėra daug. Tik gud
rieji ir aukštieji, tik prie val
džios prisiglaudę, tik socializmo 
kolonos. Kiti skursta. Tai ar ne
sušuks kas nors „Pirmyn, ver
gai nužemintieji” Ar nepra
dės raginti „Išalkusi minia, pir
myn”? Ir pakils klasių kova 
prieš korupciją, vagiliavimą, ap
gaudinėjimą, nemokšiškumą,

Jachta „Aurabank” čiliečių Punta Arenas uoste 1995 m. sausio 3 d.

Olandijoje ne viskas ėjosi kaip 
sviestu patepta. Teko ir pa
badauti, ir gatvėje panakvoti. 
Galiausiai apsistojome jau
nimui skirtoje stovykloje. 
Gyvenome palapinėje, maistą 
pirkome parduotuvėje, gamino- 
mės patys, nes taip buvo pigiau
sia. Už tai kiek buvo laimės, kai

Vokiečių spauda atžymėjo Vil
niuje veikiančią privačią „Tele 
3” televizijos stotį bei jos įstei
gėją, kalifornietę Liuciją Baš
kauskaitę. Korespondentas 
Gerd Henhuber rašo, kad antro
pologė iš Kalifornijos, nieko 
bendro neturėdama su žurnalis
tika, be jokio delsimo nutarė 
pereiti į visiškai svetimą jai ži- 
niasklaidos pasaulį.
Jos studija randama 60 kv. 
metrų plote, šeštame Vilniaus 
televizijos stoties aukšte. Bend
radarbiai dalinasi trimis kam
bariais: pirmame yra programų 
direktorius Gintas Gaidama
vičius, kitame dirba du jauni 
žurnalisai, trečiame Jonas 
Povilaitis ruošia lietuviškus 
įrašus CNN žinioms.

„Tele 3” programą žiūrovams 
siunčia daugumoje anglų kalba, 
kadangi L. Baškauskaitė šią 
studiją laiko misijos darbu, 
demokratijos įrankiu. Lietuvė 
vokiečiui sako, kad jos tautie
čiai iki šiol gyveno kaip belais
vių stovykloje, jų galvosenoje 
dar yra likęs vergo mentali
tetas. „Mano pareiga, mano dar
bas yra lietuvius supažindinti 
su demokratijos pagrindais, 
žmogaus teisėms”, pasakė L. 
Baškauskaitė vokiečiui. Lietu
voje gimusi ir su tėvais į JAV 
persikėlusi L. Baškauskaitė, 
savo naują dabą pradėjo, turė
dama 10,000 dol. kapitalą, taip 
pat gaudama apie 100,000 dol. 
Norvegijos paramą bei tuome
tinio Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio leidimą.

Jos vietinę programą sudaro 
tik 20 proc., likusią dalį ji „elge
tauja” Vakarų Europoje ir ame
rikietiškose televizijos stotyse, 
papildydama programą užsienio
pažadų netesėjimą, prieš biuro
kratizmą, valstybės turto grobs
tymą, prieš šių ligų nešėjus iš 
kairės, iš vidurio, iš dešinės. Juk 
apie 70% Lietuvos gyventojų 
yra socialiniai šelptini, todėl jie 
turi teisę klausti, kodėl taip il
gai vargsta, kodėl Sibire būta, 
kodėl viltasi, kad po SSSR bau
džiavos teisingumas ateis?

Žinoma, šioje klasių kovoje ne
bus Lenino, komisarų, raudonų 
vėliavų, pjautuvų ir kųjų. Ne
bus šautuvų, patrankų, durklų. 
Pagrindinis ginklas — piliečių 
sąmoningumas. Pirmasis žings
nis gal jau mestas. Štai Tėvynės 
sąjunga tyrė savo narį R. Tumo- 
są, ar jis yra pakankamai šva
rus būti Kauno meru. Ar kiek
viena politinė partija stos į šią 
„klasių kovą”?

suradome tinkamą laivą ir buvo 
gauti pinigai! Susiradome drau
gų. Jie irgi pagelbėjo tvarkant 
dokumentus.

Liepos pradžioje jachta išplau
kėme Lietuvon. Vidiniais farva 
teriais laivą padėjo pervaryti 
buvęs savininkas. Sutvarkėme 
muitinės formalumus, kas

filmais, muzika. L. Baškauskai
tės studija „kontroliuoja” apie 
16 proc. visų televizijos žiūrovų, 
rodydama „Columbo”, „Simp- 
sons” ir kasdieninės anglų 
kalbos pamokas. „Tele 3” stotis 
džiaugiasi daugumoje jaunais 
žiūrovais, jaunesniais kaip 
40-ties metų.

Liucįja Baškauskaitė sako: 
„Mes turime juos paversti lais
vais žmonėmis, auklėti ameri
kietišku pavyzdžiu, kadangi 
LTV skelbia tik vyriausybinę 
propagandą.

Valstybinėje stotyje L. Baš
kauskaitė mato didelį priešą, 
nežiūrint, kad LTV kiek 
pasikeitė: anksčiau jos 60 proc. 
programa buvo skiriama tik 
pranešimams iš parlamento, 
kurio nariai — daugiausia buvę 
komunistai. Vokietis rašo, kad 
tik kas trečias Lietuvos gyven
tojas turi televizijos aparatą.

LTV metinė sąmata yra 7 mil. 
dol., tuo tarpu „Tele 3” pasi
tenkina 75,000 dol., gaudama 
už kiekvieną reklaminę minu
tę 36 dol. Tarnautojų mėnesinis 
atlyginimas svyruoja tarp 100 ir 
400 dol. — žymiai didesnis už 
mokytojų, valstybinių tarnau
toju. gydytojų. Tačiau L. Baš
kauskaitės pragyvenimas 
priklauso nuo vyro siunčiamo 
čekio.

Savo gyvenimu lietuvaitė yra 
labai patenkinta, kadangi 
Lietuvoje ji atlieka misijinį 
darbą: šalia žinių ir komentarų, 
televizija aiškino intymius 
lytinius klausimus, prievarta
vimą, abortus. Be to, stotis kovo
ja su komunizmu, su vyriška 
hegemonija, dvasine krašto 
vergija.

Teisingai vokietis pabaigoje 
rašo, kad Lietuvos gyventojai 
laisvę ir demokratiją iškovojo be 
jokios svetimos pagalbos. 0 tuo 
simboliu kaip tik ir yra LTV 
stotis, kurią apie 10,000 lietu
vių apsupo 1991 m. sausio 
13-tąją, saugodami ją nuo sovie
tinių šarvuočių. Žuvo daug 
lietuvių. Apie tai kalba pasta
tyti prie stoties kryžiai. 
„Atrodo, rašo toliau vokietis, — 
misionierė iš Kalifornijos to dar 
nepastebėjo”.

Europos futbolo pirmenybių 
atrankinėse rungtynėse Vilniu
je, Lietuvos rinktinė prie 15,000 
žiūrovų pralaimėjo pasaulio 
vicečempionui, Italįjai, pasekme 
0:1. Įtartis į Lietuvos vartus 
krito 11-toje žaidimo minutėje. 
Vokiečių spauda labai gerai 
įvertino Lietuvos žaidimą.

vėliau pravertė, nors ir nelabai 
norėjau tai daryti. Pasirodė, 
mano buvo smarkiai klysta.

Iš pradžių Šiaurės jūra pasi
tiko ramiai. Iki Elbės žiočių — 
ne per toliausia, apie 150 jūr
mylių, bet Šiaurės jūra garsėja 
savo nepastovumu. Jau sekan
čią dieną sulaukėme neblogos

Danutė Bindokienė

Padėkoti niekas 
neskuba

Lietuvoje buvo įprasta sakyti, 
kad negalima basom kojom bė
gioti lauke, kol gegutė neužku
kuos. Nepaisant gerokai atšilu
sio oro, žaliuojančių laukų, žy
dinčių pievų, tik gegutės pirma
sis „ku kū” užtikrindavo, kad 
nebegrįš šalnos ir „pašalas iš 
žemės išėjo”. Daugelyje šiau
resnių Amerikos valstijų, kur 
metų laikai ryškiai skiriasi 
vienas nuo kito, tikrąja šilto oro 
pradžia laikomas gegužės pabai
gos tridienis savaitgalis, 
„Memorial Day” šventė. 
Tuomet darželių ir daržų mėgė
jams tvirtinama, kad po šio 
savaitgalio šalnos vargiai drįs 
pasirodyti, o visiems kitiems, 
kuriems nerangus pavasario 
atslinkimo tempas iki gyvo 
kaulo įkyrėjo — galima be ato
dairos pasinerti vasaros malo
numuose.

O vis dėlto „Memorial Day” 
neskirta nei darželiams, nei me
džių pavėsyje iškylauti ir deš
reles kepti. Šventės prasmė 
daug gilesnė. Jau pasigirsta 
balsų, tiesa, pusiau juokais, kad 
„Memorial Day” pavadinimą 
reikėtų pakeisti. Iš tiesų nela
bai populiaru gražų gegužės pa
baigos savaitgalį atsigręžti į 
liūdnus atsiminimus, susitelkti 
ties mirusiais. Ir ne šiaip sau 
mirusiais, o prisiminti karžygio 
mirtį kovos lauke sutikusius šio 
krašto piliečius, paaukojusius 
savo gyvybę dažniausiai toli nuo 
tėvynės, kad pasaulyje viešpa
tautų taika, kad pavergtieji at
gautų laisvę.

Turbūt nedaug šioje planetoje 
kampelių, kur amerikiečiai 
kariai nebūtų kovoję ir kraują 
pralieję. Daugelis jų niekad 
nesugrįžo namo, net atsigulti 
amžinam poilsiui, bet ir jie prisi
menami „Memorial Day” pro
ga. Jeigu kam teko aplankyti 
Arlington kapines ir pamatyti 
eilių eilėmis išrikiuotus baltus 
kryželius ant kareivių kapų, to 
įspūdžio niekad nepamirš, 
tačiau Amerikos gyventojų 
dauguma labai atkakliai kra
tosi „nemalonių dalykų” ir 
todėl ši šventė pamažu keičiasi 
į vasaros sezono pradžios savait
galį. Tik prabėgom prisime
nama tikroji dienos reikšmė, tik 
palinkę po metų našta vete
ranai, įsispraudę į per ankštas 
senąsias uniformas, šūvių 
salvėmis kapinėse pagerbia

Rodant televizijoje Berlyno 
užėmimą, prancūzų SS legiono 
atstovas pranešė, kad Vokietijos 
sostinėjekovojo taip pat

audros. Tai buvo pirmas laivo iš
bandymas, kurį jis atlaikė 
puikiai, kaip ir tolimesnius. 
Neapsirikta buvo jį perkant, 
ačiū, buvusiam savininkui, 
kuris puikiai laivą prižiūrėjo.

Praplaukėme Kiel (Kilio) 
kanalu. Žavėjo aplinka, puikiai 
sutvarkytos pakrantės. Nesu
stodami plaukėme Baltijos 
jūron, nes Reda, atskridusi tik 
dviems savaitėms, su manimi 
blaškėsi jau visą mėnesį, jai 
reikėjo grįžti į darbą.

Baltijos jūrą įveikėme be ypa
tingų sunkumų. I Klaipėdą 
įplaukėme vidurnaktį. Tamsu, 
tylu, ramu. Sutvarkėme forma
lumus ir į klubą miegoti, nes 
kelionė ganėtinai išvargino.

Namuose buvo tęsiamas orga
nizacinis darbas, susitikimai su 
reikalingais žmonėmis, rekla
mos organizavimas, papildomų 
lėšų bei rėmėjų paieškos, nes 
turimų pinigų buvo mažoka 
įgulai išlaikyti bei apmokėti 
valst. uostui, valst. naftos 
įmonei, Lietuvos laivininkystei, 
krovos firmoms „Klasco” ir 
„Smeltei”. Reikėjo paruošti 
laivą tolimai kelionei, sukom
plektuoti knygas ir jūrlapius, 
paruošti maistą, atsargines 
dalis, bures, takelažą ir t.t.

savo žuvusius draugus, o pa
vasario vėjas veltui prie namų 
ieško iškeltų vėliavų, kad galė
tų smagiai jas paplazdenti.

Dar vienas „Memorial Day” 
savaitgalis nuskriejo praeitin. 
Kažkaip šiemet lyg ir tikėtasi 
iškilmingesnio jo paminėjimo. 
Dar taip neseniai, šio paties 
mėnesio pradžioje, daug rašyta 
ir kalbėta apie Antrojo pasau
linio karo pabaigos 50-tąją su
kaktį. Iš švęsta. Ypač Europoje 
lenktyniauta iškilmių „iš
kilmingumu”, besistengiant su
kviesti kuo daugiau svarbių 
svečių. Juk ir mūsų prezidentas 
skrido į Maskvą (nepaisant 
prieš tą kelionę pasigirdusių 
protestų), kad pagerbtų buvusį 
sąjungininką, padėjusį nugalė
ti priešus ir užbaigti karą.

Čia ir kyla klausimas: kodėl 
šios „Memorial Day” — žuvu
siųjų prisiminimo bei pager
bimo dienos — proga didžiųjų 
sąjungininkų ir apskritai visų 
Europos valstybių vyriausybių 
galvos ar jų atstovai nesugužėjo 
į Ameriką padėti vainikų prie 
Nežinomojo kareivio kapo, nu
lenkti galvas, padėkoti Ameri
kai už savo laisvę? Kai reikėjo 
ginti Europą, tūkstančių tūks
tančiai amerikiečių karių pamo
jo sudiev savo tėvynės kran 
tams, žinodami, kad jų laukia 
ne tik žiauri kova, bet galbūt 
mirtis ; aika ir laisvė turi bran
gią kainą. Jau pats žmoniš
kumas reikalauja bent padėko
ti tiems, kurie ryžosi taip bran
giai už šias vertybes užmokėti. 
Deja, kaip dažnai atsitinka, 
dėkingumas — retas paukštis. 
Juk ir prieš du tūkstančius 
metų iš dešimt pagydytųjų 
raupsuotųjų tik vienas sugrįžo 
Kristui padėkoti...

Kažin, ar mes, t.y. lietuviai, 
šiandien Amerikai būtume 
buvę dėkingesni, jeigu taip 
karštai lauktieji amerikiečiai 
kariai būtų peržengę Lietuvos 
sieną, išviję raudonąjį okupantą 
toli į Rytus ir apsaugoję mūsų 
tautą nuo baisios, pusšimtį 
metų trukusios, okupacijos? 
Norėtume tikėti, kad taip: pra
ėjusį pirmadienį pats gražiau
sias ir didžiausias padėkos vai
nikas ant Nežinomojo amerikie
čio kareivio kapo būtų perjuos
tos trispalviu kaspinu! Antra 
vertus, žinant žmonių „trumpą 
atmintį”...

baltiečių SS daliniai. Neno
rėdami patekti į sovietinę 

nelaisvę, dalis jų nusišovė.

Vizų sutvarkymas buvo 
paskutinis stabdis išplaukiant 
iš namų. Sulaukėme ir jų, o jau 
sekančią dieną — 1994 m. rug 
sėjo 3 d., pakėlėme bures. 
Laikas vertė skubėti, nes Balti
jos bei Šiaurės jūrose prasidėjo 
rudeninės audros (įvyko kelto 
„Estonia” katastrofa), o ir prie 
Cape Horn reikėjo suspėti iki 
gruodžio-sausio mėn., nes tai — 
vienas palankiausių metų laikų 
plaukti apie jį.

Išlydėti, be tėvų ir artimųjų, 
susirinko nemažas būrys bičiu
lių. Išplaukėme pučiant silpnam 
rytų vėjui, pilnomis burėmis. Po 
šešių valandų vėjas pradėjo stip
rėti ir pūtė 5-6 balų stiprumo 
vakaris. Prasidėjo laviruotė, 
kuri tęsėsi 3 paras iki Arkona 
iškyšulio (Rugeno sala, Vokie- 
tįja). Vėliau vėjas nurimo, ir iki 
Kiel plaukėme variklio pagal 
ba apie pusantros paros. Prie 
Kiel vėl pakilo vėjas ir ėmė 
stiprėti, bet spėjome įšokti į 
uostą, po to — į kanalą, kurį per 
10 valandų perplaukėme. I 
kanalą įplaukėme ryte, o į Elbę 
iš kanalo išplaukėme vakare.

(Bus daugiau)
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Tuo vadovaujasi Lietuvos 
Dukterų draugija, veikianti jau 
36-ti metai. Jos centras yra Či
kagoje, o skyriai — keliolikoje 
vietovių, kur tik gyvena lietu
viai. Apie šios draugijos nuveik
tus darbus nedaug tenka išgirsti 
ar spaudoje skaityti. Tačiau ret
karčiais reikia užuominos, kad 
Lietuvos Dukterys „iš peties” 
tebesidarbuoja. Tokį vaizdą teko 
susidaryti, dalyvaujant metinia
me draugijos susirinkime, vyku
siame vasario 5 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Čia gausiai su
sirinkusios narės išklausė veik
los pranešimus, svarstė kaip bū
tų galima tęsti bei plėsti savąją 
veiklą. /Tą rytų šv. Mišias Jė
zuitų koplyčioje aukojo kun. J. 
Vaišnys, SJ. Meldėmės už drau
gijos steigėją a.a. kun. F. 
Gurecką ir už visas mirusias na
res. Ir pasakytame pamoksle, ir 
susirinkimui skirtoje prasmin
goje invokacijoje kun. J. Vaiš
nys, SJ, pabrėžė, kad „mūsų 
laikams bei aplinkai trūksta tos 
dieviškos ugnies, kuri sutirpdy
tų suledėjusias mūsų brolių ir 
sesių širdis ir uždegtų jose 
brolišką vienas kito meilę. 
Dažnai to dvasinio skurdo 
priežastis būna žmonių nepri
tekliai ir materialinis skurdas. 
Lietuvos Dukterų draugija tai 
labai gerai suprato ir pasiryžo, 
kiek galėdama, sumažinti tą 
materialinį skurdą, kuris daž
nai būna ir dv nio šalčio 
priežastis”.

Susirinkimą atidariusi dr-įos 
pirmininkė M. Noreikienė jį 
vesti pakvietė valdybos narę S. 
Jelionienę, o sekretore A. 
Kaminskienę.

Kaip įprasta, paminėjome iš 
mūsų tarpo amžinybėn pasi
traukusių sesių vardus ir, žva
kės liepsnelei plevenant, susi- 
mąstėme. Eilėraščio posmeliai 
ir „Amžiną atilsį” malda buvo 
skirta joms ir visiems rėmėjams, 
kurių nuoširdžios talkos jau ne- 
bepatirsime. Buvo prisimintos 
ir sergančios sesės, negalėjusios 
drauge dalyvauti.

Praeitų metų susirinkimo pro
tokolą perskaitė jį rašiusi A. Ka
minskienė. Jis priimtas be pa
taisų. Vėliau išgirdome prane
šimus apie 1994 m. laikotarpy
je nuveiktus darbus, pinigines 
ataskaitas (kiek sugebėjome iž
dą papildyti ir kiek turimais iš
tekliais varge esantiems padėti). 
Apie tai pranešė iždininkė Gr. 
Micevičiūtė; jos pranešimas da
lyves nudžiugino, nes nors ir ga
na dosniai atsiliepus į gautus 
paramos prašymus, mūsų 
„aruodas” neliko tuščias. 
Draugijos namelių ataskaitinis 
pranešimas buvo paruoštas ad
ministratorės G. Maldėnienės. 
Jos ir soc. skyriaus vedėjos J. 
Mikutaitienės pateiktus prane
šimus perskaitė J. Krutulienė. 
Revizijos komisijos atstovės J. 
Ivašauskienės žodis buvo trum
pas: „Viską patikrinus, rasta, 
kad sesės už kruopščiai veda

Lietuvos Dukterų draugijos pirm. 
Marįja Noreikienė atidaro metinį na
rių susirinkimą Jaunimo centre, 
Čikagoje

mas knygas tik padėkos nusi
pelnė”.

Narių registratorė ir globėja 
I. Vėbrienė 1994-sius metus 
pavadino „mirties metais”: mir
tis išsikvietė 25 nares, o naujų 
įstojo vos 8, bet darbas tęsiamas 
ypač dėka tų sesių, kurių žody
ne žodžio „nuovargis” nėra.

Draugijos veikloje svarbiu 
punktu įrašytas senelių, ligonių 
lankymas ir pagalba jų buityje. 
Apie porą pastarųjų dešimtme
čių Lietuvos Dukterys pastoviai 
lanko slaugos namuose gyve
nančius senyvo amžiaus lietu
vius. Jų daugiausia gyvena Ca- 
lifornia Gardens namuose. Šias 
pareigas, talkininkių padeda
ma, atlieka sesė I. Stončienė. 
Seneliai aplankomi, pradžiugi
nami lauktuvėmis; suruošiamos 
lietuviškos Kūčios su programė
le ir Kūčių patiekalais.

Išsamią, kruopščiai paruoštą 
metų veiklos apžvalgą pateikė 
dr-jos pirm. M. Noreikienė, vi
sur spėjanti, visus apibėganti. 
Jos energijos ir atsidavimo pri
siimtoms pareigoms dėka atlik
tų šalpos darbų ir patenkintų 
paramos prašymų išvardinta vi
sa eilė. Iš svarbesnių paminėti 
šie: išsiųsta daugiau šimto 
siuntinių Lietuvos našlaičiams, 
seneliams, daugiavaikėms šei
moms, nepasiturintiems studen
tams. Stambesnėmis aukomis 
paremti: fondas „Kaimo vai
kai”, „Lithuanian Mercy Lift”, 
„Lietuvos našlaičių globa”, keli 
senelių, našlaičių namai, vei
kiantys prie parapijų Lietuvoje. 
Napamiršti ir JAV-je bei kituo
se pasaulio kraštuose paramos 
reikalingieji. Jiems ji siunčiama 
reguliariai, kitiems pagelbstima 
vienkartiniai. Laiko reikalavi
mai ir susirinkimui praėjus ver
tė daryti skubius sprendimus, 
siųsti paramą.

Iš didesnių artimo meilės dar
bų reikėtų paminėti buvusio 
Lietuvoje politinio disidento, o 
šiame krašte — benamio, liepos 
mėnesį tragiškai žuvusio, Vaclo
vo Sevruko laidotuves. Draugi
jos pastangomis jis buvo pagar
biai palaidotas, apmokant visas 
laidotuvių išlaidas. Buvo labai 
malonu, kad gausiai dalyvauda
mi ir net aukų tam tikslui skir
dami, supratimą ir, įvertinimą 
išreiškė taurios širdies lietuviai. 
Draugijos rūpesčiu V. Sevruko 
pelenai buvo persiųsti jo šeimai 
į Lietuvą.

Kito iš Lietuvos atvykusio 
tautiečio Arvydo Dambravi- 
čiaus staigi mirtis ir vėl įjungė 
į skubią laidotuvių ruošą, palai
kų persiuntimą šeimai į Lietu
vą. Velionio žmonai su sūneliu 
Pauliuku sulaukus graudžios 
siuntos, buvo pasiųsta ir keli 
siuntiniai. Našlė Julija savo 
laiške rašo: „Dėkoju už drabu
žius ir batukus vaikui, taip pat 
už maistą ir kitas gėrybes, bet 
labiausiai už tą meilę, kurią 
mums parodėt. Aš taip sujau
dinta Jūsų dėmesio! Galvoju — 
gyvena žmonės už jūrų marių, 
visiškai nepažįstami, o taip nuo
širdžiai man padeda auginti vai
kelį, taip pamalonina! Pas mus 
Lietuvoje tokių dalykų nebūna, 
gal todėl, kad daugelis gyvena 
skurdžiai, o kurie turtingi — tie 
apie kitus negalvoja”.

„Sunku rasti tinkamų padė
kos žodžių už tokią didelę para
mą mūsų kaimo vaikams. Vilia
mės, kad paprastas lietuviškas 
‘ačiū’ sutalpins bent dalelę to 
didelio dėkingumo, kurį reiškia
me Lietuvos Dukterų draugijai 
ir jos pirmininkei M. Noreikie- 
nei. Šios lėšos nušluostys ne vie
no našlaičio vargo ašarėlę”. 
(Lietuvos „Kaimo vaiko” fon
das, „Valstiečių laikraštis”, 
1994. VII. 16).

Kun. Kęstutis Ralys, Naujojo 
Daugėliškio parapijos klebonas, 
už gautą paramą jam beglobo 
jant apylinkės našlaičius ir

Lietuvos Dukterų draugijos valdyba 1974-1975 m. Sėdi iš kairės: Irena Kerelienė, kun. dr. F, 
Gureckas, pirm. Emilija Kielienė, H. Žitkienė, A. Dumbrienė; stovi: A. Maciukevičienė, Regina 
Bagdonienė, E. Vilkienė, E. Paketurienė, A. Bagdonienė, Bronė Kazlauskienė, Pranė Masilionienė 
ir Regina Smolinskienė.

Nuotr. Vaclovo Noreikos

senelius, rašo: „Labai džiau
giuosi Jūsų pagalba mums, la 
bai dėkoju už dovanas. Man la 
bai džiugu, kad Jūsų draugijo
je dirba tokios mielos, supran
tančios, savo jėgų negailinčios 
moterys. Jūsų pasišventimą 
Lietuvos labui įvertins ne tik 
Lietuvos žmonės, bet ir Visaga
lis Dievas. Galiu tik dėkoti Jam, 
kad dirbant šį nelengvą darbą, 
randu pagalbos Jūsų širdyse, 
esu išgirstas ir už daugelio tūks
tančių kilometrų. Džiaugiuosi, 
kad mūsų našlaičius pasiekia ši
luma, sklindanti iš Jūsų šir
džių!”

Laiškų — pluoštai. Tai lyg til
tas, kuriuo einame, kad susitik
tume ir, ištiesę pagalbos ranką, 
grįžtume džiugia širdimi. Laiš
kai atskrenda iš įvairių pasau
lio kampelių, kuriuose su gyve
nimo nedalia grumiasi mūsų se
sės ir broliai. Be to, dažnai 
tenka įvairiai padėti čia besilan
kančių buitiniuose reikaluose, 
juos ištikusiose nelaimėse. Pa
siuntus didesnę ar mažesnę pa
ramą, tarsi nušvinta kuklūs 
Lietuvos Dukterų nameliai, 
pradžiunga širdis, kad štai ir vėl 
atitolinom nuo vargstančio durų 
juodą vargą. Vedamas platus 
susirašinėjimas (*ai labai 
kruopščiai atlieka pati pirmi
ninkė).

Kas dabar, kas toliau?
Laikas diktuoja savo sąlygas, 

ir eilę metų ruošus pavasario ir 
rudens pokylius lėšoms telkti, 
pasilikta tik prie vieno — rude
ninio. Ir smagių gegužinių taip 
pat teko atsisakyti. Dabarties 
padėtis lyg šaiposi iš mūsų pa
stangų: narių amžius ir pajėgos 
žingsnį lėtina, tuo tarpu pagal
bos šauksmų daugėja. Ir vis dėl
to į prašymus stengiamasi tei
giamai atsiliepti. Namelių gara
že nuo pat ankstyvo pavasario 
iki rudens pardavinėjami suau
koti rūbai; prieš Velykas suruo- 
šiamas kepinių ir margučių par
davimas. Ir tais, rodos, nedi
deliais ištekliais, pridūrus mūsų 
rėmėjų aukas, gaunant ir vieną 
kitą palikimą, 1994 m. šalpai 
čia ir Lietuvoje buvo paskirtas 
61,000 dol. Visa tai įmanoma 
tik šeimyniškai, taupiai su ge
radarių talka ir pačių jėgomis 
savoje pastogėje tvarkantis. Na
meliuose dar galime užleisti du 
kambarius „Lietuvos Vaikų vil
ties” ligonėliams ir jų mamoms 
gydymosi laikotarpiui tęsiantis. 
Nameliai neištaigingi, tačiau 
juos yra aplankę ir svečiavęsi 
nemažai žinomų garbingų as
menų, dėkojusių už išvystytą 
prasmingą lietuvišką veiklą 
labdaros srityje. Taip ne vienas 
iš šių namelių išėjo išklausytas, 
paremtas, atgavęs viltį. Šis Lie
tuvos Dukterų darbas taikliai 
pavadintas „artimo meilės ste
buklu” (J. Žebrauskas, „Drau
gas, 1994.XII.7).

Tas „stebuklas” išsivystė šios 
draugijos kūrėjui kun. dr. F. Gu-

reckui 1959 m. iškėlus mintį, 
kad atvykę į šią „laimės šalį” 
negalime užsisklęsti vien -ik sa
vo buitinių rūpesčių rate ar tik 
nostalgiškai dūsauti, kad žemė 
čia, po mūsų kojomis. — ne sava, 
ne gimtoji Beje, vargo, vieni
šumo ir senatvės negalių ne vie
nam iš mūsų būta ir tada. De
šimtmečiams bėgant, Tėvynei 
Lietuvai iš vargų jūros bren
dant, reikėjo dar labiau sukrus
ti, plėstis, steigti naujus sky
rius. Kai kurie iš jų net labai 
našiai veikia, pvz., Los Angeles, 
Detroito, St. Petersburgo, Juno 
Beach, Seattle, Melrose Parko 
(Čikagos apylinkėje) skyriai. 
Sėkmę lemia susibūrusių mote
rų gera iniciatyva, sumanumas, 
darbštumas. Malonu, kad drau
gijos istorijoje švyti dviejų 
garbės narių pavardės: tai mū
sų buvusi gen. konsule ir LD dr- 
jos garbės pirmininkė Juzė 
Daudžvardienė ir neseniai gar
bės nare tapusi sese — veteranė

TAANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tel. 312-436-7772

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE, 
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

2719 West 71 Str< 
Chicago, IL 60629

(8OO)775-SEND
(312)434-2121

A

Bronė Peters iš Arizonos.
Džiaugiantis šio moterų sam

būrio ištverminga veikla, ypač 
dabar, matant tą toli bedalius 
pasiekiančią „pagalbos ranką”, 
tenka su vysk. P. Baltakiu tvir
tinti, kad neabejotinai „moterys 
yra didelė jėga ir šeimoje, ir vi
suomenėje”. Linkėtina Lietuvos 
Dukterims nepavargti, savo šir
dies šiluma ir atjautimu tei
kiant viltį likimo nuskriaustie
siems.

Sofija Jelionienė
PORTRETAS PELNĖ 

GRAND PRIX

Balandžio mėnesį Paryžiuje 
vykusiame tradiciniame Paul- 
Louis Weillerio portreto kon
kurse (Concours pour les prix de 
portrait) dailirrtnko I. Bitmano 
nutapytas žymios lietuvių pia
nistės, gyvenančios Paryžiuje, 
Mūzos Rubackytės portretas 
pelnė Grand Prix.

(LR, 05.05)

A

CLASSIFIED GUIDE
REĄL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 706489-7000 Rm. 312-7763971 
Fax. 708-489-7006 Pager 312-3060307

—1 " ~ r
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai-, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%——20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208Vx West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

Ieškoma 30-50 m. moteris padėti namų 
ruošoje ir virti vyr. amžiaus moteriai ir gy
venti kartu. Turi šiek tiek mokėti angliškai; 
$125 į sav. 6 darbo dienos, antrd. laisvas 
VVestchester priemiestis. Skambinti tarp 
3-5 vai. p.p. tai. 70a-562-5583.

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, SIS.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., SIS.

MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsime į mūsų tėvynės gintarini 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl.. S4.

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaitinamas ir 
persekiojamas Įdomios iliustracijos. S4.

LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, SIS.
PASTABA: Visut šluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo išlaidų 
apmokėjimui.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

HELP VVANTED

Restoranui NERINGA
reikalingi darbininkai.

Kreiptis: tel. 312-476-9026

Honest, dependable cleaning 
people needed. Day time; $7 per 
hr. starting. English & car reųuired.

Tel. 708-582-0783

FOR RENT

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg.
butas su baldais Brighton Parko 
apyl. Tel. 312-376-7883.
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Iš LFB konferencijos Čikagoje. Kalba Juozas Kojelis; sėdi iš kairės: dr. Kazys Ambrazaitis, dr. 
Zigmas Brinkis ir Juozas Ardys.

Nuotr. Jono Urbono

P AL. MATULAIČIO MISIJOS ŠVENTĖ ĮDRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 31 d. ’ *

LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ KONFERENCIJA 

(III)
„Pilnutinės demokratijos ga

limybės Lietuvoje” buvo šios, 
V. 13 Čikagoje įvykusios, LFB 
konferencijos trečiųjų svarstybų 
tema. Svarstybų moderatorius 
— dr. Antanas Razma, referen
tai — Povilas Žumbakis, Gintė 
Damušytė ir Antanas Sabalis.

Povilas Žumbakis, žinomas 
Lietuvos gyvenimo komentato
rius spaudoje ir per radiją, savo 
mintis pradėjo klausimu: kas 
yra pilnutinė demokratija? Jo 
nuomone, tai yra laisvų žmonių 
sugyvenimo valstybėje sistema. 
Žmogus yra laisvas, kai jis gali 
pasirinkti savo gyvenimo būdą, 
kai turi visiems piliečiams 
vienodais įstatymais taikomas 
teises. Pažymėjęs, kad pilnos de
mokratinės sistemos kūrimas 
paprastai užtrunka metų me
tais, prelegentas iškėlė klausi
mą, ar Lietuvoje demokratija 
jau pastebima. Jo atsakymas 
buvo neigdamas: juk net pats 
prezidehtas nesilaiko konstitu
cijos, kišasi į prokuroro darbą, 
valdžia savo nuožiūra dalina 
privilegijas, turtą, ima kyšius. 
Teisinė sistema nepatikima, vy
rauja kriminalinis elementas — 
mafija, dažnai dirbanti kartu su 
valdžia ir gaunanti nurodymus 
iš Maskvos ir kitur. Atsirado 
spaudimas net iš Izraelio išim
tinai atiduoti žydams jų buvusį 
turtą, kitaip pablogėsią san
tykiai su JAV. Religija Lietuvo
je tebėra varžoma, žiūrint į ją 
tik kaip į kultą. Apibūdinęs 
įvairius padėties blogumus, pre
legentas bandė iškelti ateities 
viltis ir galimybes. Apgailes
taudamas, kad valstybės struk
tūra yra iš vidaus supuvusi, o 
konstitucija — nereali ir netobu
la, jis davė kai kuriuos siūly
mus. Būtinai reikia atstatyti 
teisingumo sistemą, paruošti 
planą įgyvendinti laisvajai rin
kai, išgydyti socialines pensi
ninkų ir beturčių problemas. 
Darbas didelis. Prelegento nuo
mone, atstatyti nepriklausomy
bę buvo lengviau, negu nepri
klausomoj valstybėj įvesti 
pilnutinę demokratiją.

Gintė Damušytė savo prane
šimo įžangoje sutiko, kad 
padėtis Lietuvoje yra sunki, 
tačiau pastebėjo, kad ji nelen- 
gvesnė ir kitose Rytų Europos 
šalyse. Reikia atsiminti, sakė ji, 
kad komunizmui 1989 metais 
pradėjus žlugti, visose tose 
šalyse spontaniškai iškilo pačios 
Visuomenės judėjimai,kurių pi

Dr. Zigmu Brinkis kalba LFB kon
ferencijoje.

lietinės demokratijos idėjos 
nugalėjo valstybę. Tad ir dabar 
būtinai reikėtų tokios pat idea
listinės dvasios, reikėtų žmonių 
su aukšta dvasine kultūra, su 
politinės veiklos ryžtu. Prele
gentės nuomone, silpnoji mūsų 
vieta yra stoka pliuralizmo. 
Klaidingai galvojama, kad 
Lietuvoje tegali būti du keliai — 
su LDDP, arba su Landsbergiu. 
Tuo tarpu tų kelių galėtų būti 
ir daugiau. Nenorima galvoti 
apie konstruktyvius bendravi
mo santykius, apie pasisakymą 
ir balsavimą už pozityvias pro
gramas, o ne tik prieš valdžioje 
esančius. Tai būtų reikalingas 
visuomenės lūžis į gerą pusę, 
turintis teigiamą įtaką demo
kratijos įtvirtinimui. Prie tokios 
reformos privalo jungtis ir užsie
nio lietuviai: remti laisvą ir 
nepriklausomą spaudą, palaiky
ti ryšį su opozicinėmis parti
jomis, teikti paramą pilietinės 
visuomenės švietimb, labdaros, 
kultūros ir religinėms instituci
joms. Svarbu, kad tokia parama 
būtų koordinuota su kitais pa-t 
našiais partneriais, dirbantį 
bendrai ir susitarus. Daug, 
atlikti galima ypač asmeniniais’ 
kontaktais ir artimais ryšiais su > 
Lietuvos žmonėmis. Tik taip 
bus galima vėl atgaivinti naują 
dvasinę revoliuciją, kuri tauto
je nugalėtų apatiją, nuovargį 
bei neviltį ir išvesti ją į 
pilnutinę demokratiją.

Antanas Sabalis pabrėžė, kad 
Lietuvoje tebėra nepaprastai 
daug apgaulingo nihilizmo, iš 
kurio ir kylančios visos negero
vės ekonominėje, socialinėje bei 
politinėje plotmėje. Demokrati
jai atstatyti reikalingas tikėji
mas ja ir darbas. Būtinai reiktų 
organizuoti ir remti tam tikras 
celes, kurios išaugintų demo
kratiškai veiklai pasiruošusius 
asmenis. Ypač remtinos jauni
mo organizacijos, privačios mo
kyklos. Lietuvių katalikų reli
ginė šalpa tokį darbą jau yra 
pradėjusi, tačiau užtruks dar 
laiko ir reikės lėšų katalikiš
koms mokykloms pastatyti ant 
kojų. Reikalinga pertvarkyti ir 
karuomenę, kad iš jos išaugtų 
patriotiškai nusiteikę jauni 
žmonės.

Pakviestas šia tema pasakyti 
savo pastabas, prof. Ignacas 
Uždavinys pirmiausia pasi
džiaugė, kad užsienio lietuviai 
yra gerai informuoti. Visa, kas 
buvo kalbėta, yra teisinga. Pa
dėtis Lietuvoje iš tiesų yra 
liūdna, žmonių apatija didelė. 
Net ir dešiniesiems dabar laimė
jus rinkimus, vis tidk būtų į 
valdžią žiūrima su nepasitikėji
mu. Vyksta skaldymas, ku
riame dalyvauja net saugumo 
struktūros. Bet reikia atsimin
ti, kad mūsų veiksmams diktuo
ja sunkios sąlygos. Norint kaip 
nors padėti, būtinai reikia 
žinoti, kas iš tikrųjų yra bloga 
ir kaip tai pataisyti. Reikia 
naujų idėjų, ojoms įgyvendinti 
ir lėšų. Prelegentas pastebėjo, 
jog yra pavojus, kad valdžia be 
brutalios kovos gali nepasiduoti 
net ir po pralaimėjimo kituose 
rinkimuose. Juk ir kariuomenė

Nors misijai nebuvo leista va
dintis parapija, ji gavo parapi
jos teises, teikiant visus sakra
mentus.

Pirmuoju misijos kapelionu 
arkidiecezija paskyrė kun. 

jos rankose. Svarbiausia, reikia Leoną Zarembą, SJ, kuris šias 
rimtai galvoti apie opozicinių pareigas ėjo beveik 3 metus, jį 
partijų koaliciją santarvės ir kartkartėmis pavaduojant kun.
bendradarbiavimo pagrindu. 

Kiek Povilas Žumbakis kalbė
jo dramatiškai, nupiešdamas 
padėtį galbūt ir tamsiomis spal
vomis, o Gintė Damušytė ir An
tanas Sabalis — labiau pozity
viai ir su vilties prošvaistėmis, 
tiek prof. Uždavinys ramiai at
skleidė realų, bauginantį, bet 
kartu ir viltingą Lietuvos 
vaizdą.

Diskusijos ir vėl buvo karštos ypač šiomis sąlygomis 
Vytautas Volertas, lyg ir nusi- Lietuvoje pritaikyti ir įkūnyti 
vylęs, klausė, nejaugi Lietuvo- pilnutinę demokratiją.
je nėra šviesuliuko, nejaugi 
reiks laukti, kol senieji komu
nistai išmirs. Jis taip pat abejo

jo, ar iš opozicijos būtų galima
daug tikėtis, jei ji tarp savęs b* pranešė, kad konferencijos
negali susikalbėti net prin
cipiniais klausimais. Dr. Rožė 
Šomkaitė pasidžiaugė atvirais 
P. Žumbakio žodžiais ir siūlė 
tokius jo vertinimus dažniau 
skelbti Lietuvos spaudoje. Ji tik 
pastebėjo, kad kai kurių 
Lietuvos laikraščių redaktoriai 
nenori priimti net ir nuosaikios 
kritikos žodžių. Juozas Kojelis 
kalbėjo, kad konferencija 
nuklydo nuo savo uždavinio į

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive network of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk andVlLNIU8,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

Mylimai Žmonai ir Mamytei

A.tA.
EUGENIJAI JOGIENEI,

netikėtai mirus, nuoširdi ir gili užuojauta vyrui 
PRANUI, JAV LB Ohio apygardos valdybos 
pirmininkui, dukterims KAZIMIERAI, VIK
TORIJAI, JULIJAI ir sūnums JURGIUI ir 
ALFONSUI ir jų šeimoms, giminėms ir 
artimiesiems.

JAV LB Ohio apygardos valdyba

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTU

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNĘRAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES - susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:
2929 VVEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 VV. 71 St., Chicago, IL 60629
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 VV. 35 St., Cicero, D 60650
10201 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465 

Tel. 800-994-7600
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

Brangiam Tėveliui ir Seneliui

A.tA.
PRANUI STANKUI

mirus, sūnui KOSTUI ir VIDAI STANKAMS, dukrai 
LIONEI SIMONAITIENEI su šeima, anūkams ir 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Povilas Peškaitis
Vanda ir Alfonsas Rauckinai
Stasys Peškaitis su šeima

POltSH AIHUNtl

New York. 212-869-107*.
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal, P.Q.: 51 *-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

LTTHUANLAN FUNERAL DIRECTORS ASSOOATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOOATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOOATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOOATION OF GREATER CHICAGO 
VVILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOOATION 
BETTER BUSINES BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

Čikagos priemiesčių lietu
viams su kitų JAV lietuvių 
talka 1988 m. nupirkus Pasau
lio lietuvių centrą Lemont su 
gražia, erdvia buv. kunigų 
seminaruos koplyčia, buvo pra
dėtos Jėzuitų pastangos čia 
įkurti lietuvių parapiją. Per 
kun. Antano Saulaičio, SJ ir
kitų pastangas Čikagos arkidie- kun. Leoną Zarembą profeso- 
cezija leido įsteigti Palaimintojo riauti į Kauno kunigų semina- 
Jurgio Matulaičio misiją, kuri riją, jo vieton buvo atsiųstas iš 
buvo įkurtu 1989 metų gale. Lietuvos kun. Algirdas^ Palio-

kitas temas ir galutinai 
neišsprendė klausimo, ką LFB 
už mėnesio ar kito turės daryti 
Jonas Kavaliūnas kėlė reikalą 
remti Lietuvoje individualias 
pastangas ypač jaunimo 
auklėjimo bei švietimo srityse. 
Jonas Pabedinskas pastebėjo, 
kad prelegentai gal per mažai 
iškėlė konkrečias galimybes, 
kaip

Pasibaigus diskusijoms, užda
rydamas šią LFB konferenciją, 
tarybos pirmininkas Vytas Pe
trulis pakvietė visus vakarienei

išvados bei nutarimai bus vė
liau paskelbti spaudoje. Nutari
mų komisiją sudaro: Juozas Ko
jelis, Jonas Urbonas, dr. Vytau
tas Mąjauskas, Vytas Krikščiū
nas ir Juozas Baužys. Vakarie
nės metu dar kalbėjo prof. dr. 
Juozas Meškauskas ir dr. Adol
fas Damušis, pasidžiaugęs tei
giamomis konferencijos nuo
taikomis.

Juozas Baužys

Juozui Vaišniui, SJ. Per šį 
laikotarpį išaugo misijos narių 
bei lankytojų skaičius, nusisto
vėjo išlaikymo reikalai ir susi
derino religiniai patarnavimai 
su centro kultūrine bei visuome
nine veikla.
Lietuvos bažnytinei vyriausy

bei iškvietus misijos kapelioną

kas, SJ, kuris 1993 m. rugpjūčio 
25 d. pradėjo misijos kapeliono 
pareigas. Jo paprastumas, 
ramumas, draugiškumas kiek
vienam žmogui išugdė didelę 
misijos narių bei lankytojų 
pagarbą. Centro kultūrinių ren
ginių komitete šį pavasarį buvo 
iškelta mintis surasti tinkamą 
datą kapeliono kun. Algirdo 
Palioko pagerbimui. Laimingu 
atveju kapeliono kun. Algirdo 
Palioko penkiasdešimt trečias 
gimtadienis sutapo su sekma- 
dienu, gegužės 28 d. Į gimta
dienio šventę PL centro kultū
rinių renginių komitetas, 
vadovaujamas Bronės Nainie
nės, sukvietė visus misijos lan
kytojus iš arti ir iš toli, kartu 
pagerbiant ir misiją.

Kun. Algirdas Paliokas, SJ.

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchertas 
Marius Buivydas

Saulėtą sekmadienio rytą 
misijos koplyčia ir jos prieangis 
prisipildė lankytojų, nepaisant 
išvažinėjimų Vainikų dienos 
savaitgalį. Gimtadienio šv. Mi
šias aukojo kun. A. Paliokas, su 
prelatu Juozu Prunskiu ir 
svečiu iš Lietuvos kun. Algi
mantu Gudaičiu. Skambiomis 
giesmėmis maldas lydėjo ne
seniai suorganizuotas mišrus 
misijos choras, vadovaujant 
Rasai Poskočimienei.

Po Mišių įvyko gimtadienio! 
pokylis centro didžiojoje salėjeJ 
jos visas vietas užpildant apie 
300 svečių. Pokyliui vadovavai 
centro kultūrinių renginių 
komiteto vicepirmininkė PrauJ 
rime Ragienė. Šventės prele 
gentė adv. Laima Garbonkienė 
sveikinimo žodyje sujungė tris 
neatskiriamas Pasaulio lietuvių 
centro dalis: centrą, misiją ir 
kapelioną. Tai trys lietuvybės > 
tvirtovės bokštai Lemonte. 
Visiems trims maldos žodžiais 
prelegentė linkėjo Dievo palai
mos, meilės ir žydinčios vie
nybės.

Centro visų kartų sveiki
nimus ir po rožę kapelionui kun. 
A. Paliokui įteikė: vyriausios 
kartos — Juzelė Ramienė, suau
gusių kartos — Irena Jakštienė, 
paauglių kartos — Paulė Stasiu- 
lytė ir jauniausios kartos — An
tanas Kirkus. Pokylio dalyvių 
pasirašytą knygą-albumą „Išei
viai iš Lietuvos” įteikė Bronė 
Nainienė, o pačių iškeptą 
tortą-knygą kapelionui įteikė Rū
ta Kirkuvienė ir Alė Karaliūnie
nė. Šampano tostą su „Ilgiausių 
metų” daina pravedė solistė 
Praurimė Ragienė.

Šventės trumpą meninę pro
gramą atliko mišrus misijos cho
ras. Programą paruošė Rasa 
Poskočimienė ir viešnia iš 
Lietuvos Aldona Liubers- 
kytė-V arkalienė.

Invokaciją šventės vaišėms 
sukalbėjo kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, prašydamas Aukščiausiąjį 
„Šventos Dvasios dovanomis 
apipilti kunigą Palioką”.

Šventės baigiamajam žodžiui 
buvo pakviestas solenizantas 
kun. Algirdas Paliokas. Čia iš
girdome komunistinėje siste-

A.tA.
GENYTEI AŽUBALIENEI

mirus, užjaučiame jos dukrą DALYTĘ, žentą, anūkus 
— GINTARĄ ir ALGI ir kartu liūdime su jais.

Bronė ir Vilius Variakojai

moje jo nueitą labai akmenuo
tą pašaukimo kelią į kunigystę. 
Atsisakęs KGB reikalavimų 
šnipinėti jis negavo leidimo 
įstoti į Kauno kunigų semina
riją. Vysk. Vincento Sladke
vičiaus patarimu stojo į Kauno 
Politechnikos institutą ir ten 
baigė radijo inžineriją. įstojęs į 
pogrindžio kunigų seminarįją, 
studijas turėjo tęsti tolimame 
Kazachstane, ten eidamas 
zakristijono pareigas. Į jėzuitų 
ordiną įstojo pogrindyje 1968 m. 
spalio 7 d., o kunigystės šventi- 
inimus 1973 m. rugsėjo 11 dieną 
i Kauno katedroje slaptai jam 
suteikė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Atgavus Lietuvai 
laisvę, kun. A. Paliokas ėjo 
vikaro,, pareigas Vytauto 
bažnyčioje Kaune iki atvykimo 
į Čikagą. Yra Lietuvos Kata
likų mokslo akademijos narys. 
Rašo „XXI Amžiuje”, „Caritas” 
ir „Laiškai lietuviams” žurnale 
ir yra jo redaktoriaus pavaduo
tojas. Greta rimtų, charizma
tinių pamokslų misįjoje kun. A. 
Paliokui artimas ir humoro 
žodis, kurių pabėrė ir savo 
gimtadieno pokylyje. Padėkojęs 
šventės rengėjoms bei daly
viams jis palinkėjo: .,Tegu 
Dievas mus jungia vienybės ir 
meilės ryšiais”.

Greta šių šventės linkėjimų 
kapeliono kun. A. Palioko dar 
bai glaudžiai jungia tikėjimo ir 
lietuvybės išlaikymą Pasaulio 
lietuvių centre, pal. Jurgio Ma 
tulaičio misijoje ir už jos ribų.

Rengėjų vardu Bronė Nainie
nė padėkojo visiems šventės 
dalyviams, chorui, kultūrinių 
renginių komiteto narėms, Mo
destai Umbrasienei už darželio 
gėles stalų papuošimui ir vi
siems remiantiems Pasaulio 
lietuvių centrą.

Dėl vietų stokos rengėjams 
buvo labai nemalonu neįleisti į 
šventę paskutinę minutę atėju
sius svečius. Jiems iš anksto 
vieta užsisakius, šių nema
lonumų nebūtų. Rengėjos prašo 
tokiems renginiams centre vie
tas užsakyti iš anksto.

Bronius Juodelis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Anglijos lietuvių klubo

Čikagoje gegužinė bus šį sekma
dienį, birželio 4 d., Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. Sve
čius linksmins Kosto Rama
nausko orkestras. Visi nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami ge
gužinę aplankyti.

Šv. Kazimiero kongrega

cijos seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose šeš
tadienį, birželio 3 d., 9:30 vai. r., 
vienuolyno motiniškojo namo 
koplyčioje, prašant Viešpaties, 
kad vienuolyno įsteigėja, Moti
na Marija Kaupaitė, būtų pa
skelbta palaimintąja.

Manigirdo Motekaičio for
tepijono studijos mokinių kon
certas bus šį sekmadienį, 
birželio 4 d., 3 vai. p.p., Jaunimo 
centro salėje. Įėjimas nemo
kamas. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Birželio 4 d., sekmadienį, 8 
vai. ryte, Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje bus
aukojamos šv. Mišios už gyvus šiaurėje 67 gatvę iki 74 gatvės 
ir mirusius Nekalto Prasidėjimo pietuose, rytuose nuo Bell gat-
Marijos seserų rėmėjų narius. 
Tuoj po Mišių bus metinis narių 
susirinkimas ir pusryčiai 
parapijos salėje.

LB Lemonto apylinkės val
dyba rengia Baisiojo birželio 
minėjimą sekmadienį, birželio 
11 d., 11 vai. r., bus laikomos šv. 
Mišios, kurias aukos kun. Algir
das Paliokas, giedos Lietuvių 
operos choras, vadovaujamas 
muz. Alvydo Vasaičio. Po to bus 
akademinė ir trumpa meninė 
dalis. Visi kviečiami dalyvauti.

Mūza Rubackytė, Paryžiuje 
gyvenanti tarptautinio garso 
pianistė, „Margučio” pakviesta 
atvyksta į Čikagą ir liepos 16 d. 
atliks koncertinę programą Jau
nimo centre. Rengiamas koncer
tas skiriamas Mykolo Kon
stantino Čiurlionio gimimo 100 
metų sukakčiai paminėti. Mūza 
Rubackytė, liepos mėnesio pa
baigoje koncertuos prestižiniuose 
muzikos festivaliuose Newport, 
Rhode Island ir East Hampton, 
New York.

Pianistė Mūza Rubackytė.

vauti. Birutė Jasaitienė

jAdvokatas
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2649 W 63 St, Chicago, IL 60629 

Tel. (1-3121.776-3162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (706) 301-4666 
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

MARQUETTE PARKO

SPECIALI APSAUGA

Jau dvi savaitės veikia Mar
ųuette Parko speciali privati 
apsauga. Ji pasamdyta gyven
tojų mokesčių pinigais. Apsau
ga veikia 14-16 valandų paroje 
— laiku, kada vyksta daugiau
sia nusikaltimų. Šia apsauga 
rūpinasi Čikagos miesto spe
cialiai sudarytas komitetas, į 
kurį įeina šie, apylinkėje gyve
nantys, asmenys: Hani Asfour, 
Bonny Boone, Mike Jucius, Kim 
Love, Aldona Palukaitis ir 
pirmininkė Genevieve Harris. 
Be to, į komitetą įeina 8-to 
policijos distrikto viršininkas 
Harley Schinker ir Čikagos 
miesto atstovas Bruno Trapi- 
kas. Specialią policiją-apsaugą 
administruoja JAV LB Socia
linių reikalų taryba. Apsaugą 
teikti yra pasamdyta „Ameri
can Security Services Ine.” 
agentūra, kuri artimai bendra
darbiauja su Čikagos miesto 
policija. Patruliuojamas rąjonas 
apima 114 miesto „blokų” —

vės iki Kedzie gatvės vaka
ruose.

Norint pasiekti privačios 
policijos patruliuojančią maši
ną, prašome skambinti telefonu 
720-1900, jeigu turite kokių 
nusiskundimų, patarimų ar su
gestijų, prašome skambinti tel. 
476-5999 ir palikti — įkalbėti 
savo reikalavimus. Jeigu ma
tote ar įtariate vykstantį 
nusikaltimą, pirmiausia skam
binkite telefonu 911 miesto poli
cijai, paskui skambinkite spe
cialiai policijai.

Šis projektas ir ši apylinkė yra 
pavadinta Special Service 

Area #14.

Paaiškinti apie apsaugą, kaip 
ja naudotis, ko tikimasi iš 
apsaugos ir iš apylinkės gyven
tojų, Special Service Area #14 
komisija šaukia specialų susi
rinkimą „Public Meeting”, 
kuris bus birželio 14 d., trečia
dienį, 7 vai. vak. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6920 S. Washtenaw. 
Kviečiame visus- Marųuette 
Parko gyventojus šiame infor
maciniame susirinkime daly

Jonas Urbonas, Detroit, MI, 
visuomenininkas, žymus JAV 
LB veikėjas, lietuvių respub
likonų JAV lygos pirmininkas, 
ilgalaikis „Draugo” fotoko
respondentas pakviestas Drau
go fondo įgaliotiniu Detroi
te. Jis sutiko sudaryti Draugo 
fondo komitetą Detroite ir š.m. 
rudenį suruošti šaunų Draugo 
fondo pokylį.

x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 

kienei, TravelCentre, Ltd., 

tel. 708-526-0773.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 

kreiptis į Vyt. ar Genę Belec

kus, 540 Ambassador Ct., 

Sunny Hills, FL 32428, tel. 

904-773-3333.

(sk)

x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba Š12*- 

436-7772.
(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

ŠAUKIAMA SVARBI 

KONFERENCIJA

JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba kviečia visus JAV 
LB narius dalyvauti politiniame 
seminare, kuris įvyks Vašing
tone birželio 9 d. Intensyvi semi
naro programa prasidės penkta
dienį, 9 vai. ryte ir tęsis iki 8 
vai. vak. JAV pagalbos Lietuvai 
reikalai yra labai blogi. Kongre
sas, mažindamas biudžeto išlai
das, 1996 metams sumažino 
pagalbą Lietuvai per pusę, o 
1997 metams — dar per pusę 
sumažinta. Kongresui sugrįžus 
į darbą po „Memorial Day” 
šventės pertraukos, ši pagalbos 
Lietuvai programa gali būti 
visai išbraukta. Kongreso ir 
Senato atstovai, kurie remia 
Lietuvą, skundžiasi, kad šiuo 
klausimu negirdi pasisakymų iš 
savo balsuotojų, todėl šaukia
mės JAV LB narių pagalbos įsi
jungti į Visuomeninių reikalų 
tarybos veiklą ir išgelbėti JAV 
teikiamą pagalbą Lietuvai.

Seminarui registruotis galima 
JAV LB įstaigoje, tel. 703- 
524-0698 arba faksu: 703- 
524-0947. Registracijos mokes
tis — 45 dol. asmeniui, įskaitant 
pietus. Vėlesnė registracija — 
55 dol.

Šeštadienį ir sekmadienį, 
birželio 10-11 d., vyks JAV LB 
apylinkių suvažiavimas Shera- 
ton National Hotel, Arlington, 
VA (Washington blvd. ir Colum- 
bia Pike kryžkelėje). Ne visos 
JAV LB apylinkių valdybos yra 
užsiregistravusios dalyvauti 
šiame svarbiame suvažiavime. 
Kviečiami visi JAV LB nariai 
atsilankyti. Registruotis galima 
irgi JAV LB įstaigoje: 703- 
524-0698. Ten galima gauti ir 
platesnes informacijas.

MIRĖ LIETUVIS

A.a. Ignas Kazlauskas mirė 
1995 m. gegužės 24 d., Great 
Neck, NY, kur išgyveno 46 
metus. Jis buvo 92 metų am
žiaus.

Velionis buvo matematikos 
mokytojas, Lietuvoje Kauno
3-siosios gimnazijos direktorius, 
Vokietijoje, prie Miuncheno, 
lietuvių gimnazijos direktorius. 
Amerikoje artimų giminių 
neturėjo; šeima likusi Lietuvoje. 
Buvo geras lietuvis, dalyvavo 
vietinėje lietuvių veikloje ir 
rėmė lietuviškos veiklos organi
zacijas.

JUODOJO KASPINO

DIENA AMBASADOJE

Lietuvos ambasadoje Va
šingtone š.m. birželio 13 d., 5 
vai. po pietų bus paminėta Juo
dojo Kaspino diena, bei amba
sadoriaus Stasio Lozoraičio mir
ties metinės. Apie Lietuvos 
okupaciją ir jos pasekmes, o taip 
pat apie Stasio Lozoraičio 
diplomatinę veiklą kalbės dr. 
Vytautas Žalys. Kviečiame 
visus, galinčius tą dieną ap
silankyti ambasadoje.

x A.a. Ireną Pemkuvienę- 
Lozaitytę mirties metinėse 
prisimenant, šv. Mišios už jos 
sielą bus aukojamos sekma
dienį, birželio 4 d., 11:15 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
5620 So. Claremont Avė., Čika
goje. Artimieji ir draugai kvie
čiami velionę prisiminti ir kar
tu pasimelsti.

(sk)
x Siuntiniai, į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 

siuntiniams — AIR CARGO. 

Maisto siuntiniai nuo $29 iki 

$98. Produktai aukštos ko

kybės. Du populiariausi tai $39 

šventinis < siuntinys ir 55 sv. 

įvairaus maisto • už$98. 

TRANSPAK, 2638 W. 66 St., 

Chicago, IL 60629, tel. 312- 

436-7772.

(sk)

K

PRISIMINIMŲ DIENA

Gegužės mėnesio pabaigoje 
JAV visuomenė prisimena ko
vose žuvusius karius. Vyksta 
iškilmės kapinėse ir maldos 
namuose. Tų mirusių karių 
tarpe yra nemažai lietuvių, 
kurie tarnavo JAV kariuome
nėje, dalyvavo kovose ir žuvo, 
todėl tų karių prisiminimas 
vyksta ir lietuviškose kapinėse. 
Ta pačia proga žmonės prisime
na ir ne karius, mirusius savo 
artimuosius. Papuošia kapus ir 
pasimeldžia už jų sielas. Miru- 
siems nieko nėra brangesnio už 
maldą, tad kiekvienu metu 
reikia prisiminti visus miru
siuosius ir ne jiems skirtose 
dienose. Gėlės ir visokie papuo
šalai yra gyviesiems parodyti, 
kad mirusieji nėra užmiršti. Už 
mirusius turi melstis ne tik tie, 
kurių artimieji ilsisi kapuose, 
bet visi — maži ir dideli, nes visi 
mirusieji, būdami gyvi, daug 
gerų darbų atliko visai žmoni
jai. Nors ši šventė yra JAV 
šventė, bet mes lietuviai savo 
maldomis turime nusikelti į 
savo Tėvynę ir pasimelsti už 
tuos, kurie iškovojo Lietuvai 
laisvę. Tokių, paaukojusių už 
Lietuvą savo gyvybes, yra 
trečdalis Lietuvos žmonių. 
Tegul Aukščiausias jiems atly
gina savo pažadėta dangaus 
karalyste.

Redaktorius

KNYGNEŠIAI

Žmonės, kurie nešė knygas, 
buvo vadinami knygnešiais. Jie 
žinojo slaptus takus per sieną, 
kaip nukeliauti iki Tilžės, ir vėl 
grįžti su knygomis. Tie, kurie 
eidavo per sieną, paprastai toli 
knygų nenešdavo. Knygnešiai 
dažniausiai naktimis keliavo, 
slapta vežė ir nešė. Knygnešių 
buvo visokių. Atnešę į namus 
slėpė, kad nerastų policija, kuri 
buvo vadinama „žandarais”. 
Taip lietuviškas žodis — spaus
dintas sklido visame krašte.

Gina Valaitytė, 

Bostono lit. m-los mokinė

VELYKŲ RYTĄ
(Pabaiga)

Daug kartų norėjau, kai gyve
nimo sunkumai užguldavo pe
čius, kad sugrįžtų anos Velykos, 
kai pirmą kartą su mamyte ėjau 
į Prisikėlimą. Ir šiandien norė
čiau iš svetimų žemių sugrįžti į 
tuos pačius takelius, kur tada 
taip nedrąsiai žengė vaiko kojos. 
O buvo taip linksma ir giedra 
anais pavasario metais!

Ir ano giedriojo pavasario il
gesyje savaime susidėsto 
dainelės žodžiai:
Kad turėčiau sparnelius, 
Suplasnočiau paukšteliu 
Ir saulutės spinduliuos 
Su pavasariu žaliu 
Ar sugrįžčiau į namus —

Padainuot linksmų dainų 
Ir pažaist gimtuos laukuos 
Su marguoju drugeliu 
Su vėjeliais paupiuos...

Ir imame tikėti, kad vėl sugrįš 
gražieji laikai ir kad mes vėl 
švęsime Prisikėlimo šventę savo 
tėvynėje. Ten, kur įsimynė 
mūsų mažos pėdos į drėgną 
pavasario žemę...

Pranas Naujokaitis

KODĖL NEUŽDĖJOTE 
MAN BATŲ

Mirusių prisiminimo proga, 
pateikiu jums vieną pasakojimą 
iš lietuvių tautosakos.

Vieną kartą kaime gyveno 
šeima. Kai visi miegojo, kažkas

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

3306 W. 66th Ptace, Chicago, IL 60629

GALVOSŪKIO NR. 151 
ATSAKYMAS

Žiūrėkite brėžinėlį su skai
čiais.

Knygnešys.

pasibeldė į duris. Kai visi pabu
do, paklausė kas? Tada už durų 
atsakė balsas: „Aš esu pranašas 
žmonių, įleiskite mane”. Jie 
neleido. Tik rytą atsikėlę pama
tė, kad kambarys netvarkoje, 
viskas išmėtyta. Šeima ėmė 
kaimynų klausinėti, gal matė, 
kas buvo atėjęs. Kaimynai tik 
klausėsi, bet pasakė, kad nieko 
nematę. Antrą naktį vėl tas 
pats pasikartojo. Tik šį kartą 
griežčiau už durų kalbėjo: „Jei 
manęs neįleisite, aš per kaminą 
įlipsiu”. Jie vėl kalbančiojo 
neįsileido. Po kiek laiko tas už 
durų sako: „Kodėl kai aš numi
riau, neuždėjote man batų? 
Duokit dabar dvi poras batų”. 
Šeima nuėjo pas kunigą ir 
prašė, kad jis atnašautų Mišias 
už mirusį. Pasimeldę, grįžo 
namo. Nuo to laiko jau niekas 
nesibelsdavo į duris. (Alytus. 
Užrašė J. Bunevičiūtė 1936 m. 
sausio mėn. 17 d.).

Iš dr. J. Balio archyvo 

MARGUČIAI

Buvo kiškis, kuris turėjo 
margučių. Jam patiko tie 
margučiai. Jis norėjo būti geras 
ir buvo geras. Jis norėjo 
saldainių. Jis žiūrėjo į vaikus, 
kurie žaidė.

Justinas Loskarn

Margučiai buvo paslėpti po 
medžiu. Margučių buvo ir po 
sofa. Zuikis šokinėjo, nes jis 
buvo toks laimingas. Jis surado 
vietų, kuriose galės paslėpti 
margučius. Daug margučių 
paslėpė po lova. Bet jam vis dar 
liko daug nepaslėptų margučių. 

Sukūrė Gintas Bradūnas 

Užrašė Vytas Bradūnas

Visi Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai. 

(„Mūsų žinios” 1994/95)

STEBUKLINGA PASAKA

Seniai, labai seniai, toli 
gyveno mažas sviedinys. Nusi
bodo vienam gyventi ir nutarė 
pasikviesti svečių: futbolą, beis
bolą, metamąjį sviedinį ir 
krepšinio sviedinį. Jiems besi
linksminant, atskrido varna, 
kuri pavirto į raganą. Ji buvo la
bai supykusi, kad jos nepakvietė 
ir tuojau visus užbūrė. Ji 
pavertė sviedinius į muses. 
Tiktai vienas iš jų, metamasis 
sviedinys, nebuvo paliestas 
raganos burtų, nes jis buvo 
kitame kambaryje. Greit jis iš
bėgo į platųjį pasaulį ieškoti pa
galbos. Jis nuvyko į Kiniją.

Ėjo, ėjo ir pagaliau užtiko gero 
burtininko būdelę. Burtininkas 
liepė atlikti tris gerus darbus: 
1. Perstatyti Vervos bažnyčią. 2. 
Surinkti maisto vargšams. 3.

Piešė Gina Valaitytė 
• Bostono lit. m-los mokinė.

Nudrožti šimtą pieštukų Šv. 
Marijos mokyklai.

Užbaigus gerus darbus, liepė 
ištarti stebuklingus žodžius* 
„skanūs sumuštiniai”, kad pa
naikintų raganos burtus. Viską 
taip padarė, kaip burtininkas 
pamokė. Vos jam ištarus ste
buklingus žodžius, visi burtai 
dingo. Sugavę raganą, svie
diniai ją pavertė muse.
Aleksa Moss, 11 būrelis. 
(Dainavos pasakų pilies laikraš

tėlis. 1994 JAS stovykla). 

LIŪTAS IR PELĖ

Kartą ant miegančio liūto 
užbėgo pelė. Liūtas, pašokęs iš 
miego, ją sugavo ir jau ketino 
(norėjo) praryti. Bet pelytė ėmė 
prašytis, kad ją paleistų, ir 
žadėjo atsidėkoti, jeigu tik ją 
gyvą paliks. Nusijuokė liūtas ir 
pelytę paleido.

Neilgai trukus pelytės dėka 
liūtas liko gyvas. Medžiotojai 
sugavo liūtą ir virve pririšo prie 
medžio. Pelė, išgirdusi žvėrį 
aimanuojant (verkiant), pribė
go, virvę nugriaužė ir paleido jį 
sakydama:

— Tu tada juokeis iš manęs, 
manei, aš tau neatsidėkosiu, o 
dabar žinok, kad ir pelė moka 
geru už gerą atsimokėti.

Ezopas

PAGALVOK

1. Jums gerai pažįstamas 
paukščiukas yra kanarėlė, kuri 
gražiai gieda. Paukščiukas 
vardą gavo nuo Kanarų salų, 
kuriose tų paukščiukų yra. 
Pasakykite, kokia yra tikra tų 
salų vardo reikšmė? 2. „Kinka 
ringą, kur tu bėgi?” — „Skuste 
plike, ko tu klausi?” 3. 
Raudonas liežuvis juodą velnią 
laižo. 4. Kodėl vištos išperėti viš
čiukai yra sumanesni (gudresni) 
už viščiukus, išperėtus inkuba
toriaus? 5. Mūsų Saulė yra 
žvaigždė ar planeta?

Du paskutiniai klausimai yra 
pateikti kun. dr. E. Gerulio.

LINKSMIAU

Viršininkas: — Ar tu pasiun
tei tuos cirkuliarus, kuriuos aš 
daviau (laiškus).

Tarnautojas: — Ne! Aš nera
dau apskrito voko.

Viršininkas: — Ar tu nunešęs 
mano laišką Baliui padarei kokį 
ženklą, kad jis pamatytų ir at
kreiptų dėmesį?

Tarnautojas: — Taip. Aš pa
dėjau ant jo kėdės ir prisegiau 
adatėle.

/
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GALVOSŪKIO NR. 152 
ATSAKYMAS

Į meškiukus panašios koalos 
visai negeria vandens. Vardas 
„koala” reiškia „negeriantis”. 
Joms užtenka sulčių, kurias 
garma ėsdamos eukaliptų lapus.’

GALVOSŪKIO NR. 154 
ATSAKYMAS

Žemyn: 1. Geležinkelis. 2. 
Medingėnuose. Skersai: 1. 
Valdas. 2. Preila. 3. Aleutų. 4. 
Valona.

GALVOSŪKIO NR. 155 
ATSAKYMAI

1. Europoje užuominas apie 
grafologiją randame nuo antro
jo šimtmečio, o Kinijoje nuo 
11-tojo šimtmečio. Dėmesys gra
fologijai pradėjo didėti nuo 1622 
metų. Terminą „grafologija” 
gavome iš prancūzo Abbe H. 
Michon (L.E., 7-410, Boston, 
1956; E. Brit. 11-61, Chicago, 
1968). 2. Avies vaikas yra ėriu
kas; karvės — veršis (veršiukas), 
telyčia; kiaulės — paršiukas; 
kumelės — kumeliukas. 3. 
„Bald Eagle” erelio vaikams, ei
nant ketvirtuosius metus, 
galvos ir uodegos ruda spalva 
pasikeičia į baltą. (E. Brit. 
7-834, Chicago, 1968). 4. Dvi
račiu važiuoti Napoleonas 
nemokėjo, nes Prancūzijoje dvi
ratis pradėjo formuotis nuo 1855 
metų, o Napoleonas mirė 1821 
m. (L.E. 5-294, Boston, 1955). 5. 
Dviračio išradėju yra laikomas 
vokietis baronas von Drais nuo 
1816 ar 1818 metų, o 1884 
metais dviračio konstrukcija 
supanašėjo į dabar esamus dvi
račius J. K. Starley dėka. (The 
American Peoples Enc. 3-476, 
Chicago, 1953).

UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI

1. Delaware 1787 m. 2. Rasa.
3. Upės su pieva pasikalbėjimas.
4. Nojus gyveno anksčiau, negu 
Jobas, Abraomas ir Mozė. 5. Ant 
Amerikos Laisvės varpo yra 
toks užrašas: „Proclaim Liberty 
Throughout Ali The Land Un- 
to Ali The Inhabitants Thereof’. 
Lev 25:10. Ant Lietuvos Laisvės 
varpo yra toks užrašas: „O, 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, kad laisvės nevertas, 
kas negina jos” (L.E. 14-84, Bos
ton, 1958).

The American Peoples Encik
lopedijoje vietoje žodžio Land 
yra žodis World (12-434, Chica
go, 1953).

Prižiūrėtojas: — Kodėl tu neši 
tik vieną kėdę vienu kartu, kai 
kiti neša po dvi kėdes?

Darbininkas: — Aš manau, 
kad jie yra tinginiai, nenori 
vaikščioti du kartus.
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