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A. Brazauskas: reikia stiprinti 
ryšius su užsienio lietuviais

Vilnius, liepos 31d. (Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė sekmadienį 
Vilniuje prasidėjusių V Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių 
delegacijų vadovus.

Susitikime prezidentas sakė, 
kad būtina yra stiprinti ryšius 
su užsienio lietuviais, šalinti 
nesusipratimus pilietybės ir 
vizų klausimais, sudaryti są
lygas užsienio lietuvių vaikams

Vytautas Landsbergis apie 
vyriausybę ir savivaldybes

Vilnius, liepos 31 d. (Elta) — 
Tradicinėje pirmadienio spau
dos konferencijoje Lietuvos 
Seimo dešiniosios opozicijos 
vadovas Vytautas Landsbergis 
daugiausia dėmesio skyrė sa
vivaldybių santykiams su 
LDDP vyriausybe.

Pagrindinė dabartinės val
džios tendencija, sakė Vytautas 
Landsbergis,— kuo mažiau savi
valdos, kuo daugiau valdymo. 
„Demokratiniame pasaulyje 
savivaldybių biudžetai formuo
jami iš savivaldybių pinigų. Pas 
mus — atvirkščiai. Vietinės pa

Baltijos šalys bendradarbiaus 
aplinkosaugoje

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) — 
Baltijos šalių aplinkos apsaugos 
ministrai liepos 21 d. Taline pa
sirašė trišalę aplinkosaugos su
tartį.

Ja trys šalys įsipareigoja 
bendradarbiauti aplinkos ap
saugos srityje. Numatoma 
keistis informacija, atsargiai 
naudoti gamtos turtus, vystyti 
ekologiškas technologijas, imtis 
priemonių, kad būtų mažina
mas aplinkos užterštumas, 
sklindantis per valstybių sienas.

Be to, sutartyje kalbama ir 
apie bendradarbiavimą, bran
duolinio saugumo srityje.

Lietuvos aplinkos apsaugos 
ministras Bronius Bradauskas, 
Estijos ministras Viliu Reiljan 
ir Latvijos ministras Indulis 
Emsis sutartį pasirašė Talino 
Rotušėje.

Spaudos konferencijoje po su
tarties pasirašymo V. Reiljan

Nelaimė oro balionų šventėje
Vilnius, liepos 31 d. (Elta) — 

Tarptautinėje oro balionų šven- 
tėie „Padangių gėlės”, vykusio
je praėjusį šeštadienį Vilniuje, 
Vingio parke, žuvo oro baliono 
„Pep8i” komandos narys, žino
mas poetas ir literatūros kri
tikas, literatūrinių žurnalų 
„Krantai” ir „Naujoji Romuva” 
vyriausiasis redaktorius Vaido
tas Daunys (gimęs 1958 metais).

Mažėja gyventojų 
Lietuvoje

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) — 
Birželio pradžioje Lietuvoje gy
veno 3 mln 715,000 žmonių, ar
ba 2,194 gyventojų mažiau nei 
metų pradžioje, pranešė Lietu
vos Statistikos departamentas.

Per penkis mėnesius šiemet 
mirė 1,605 žmonėmis daugiau 
nei gimė. Per šį laikotarpį iš 
viso gimė 17,776 kūdikiai, o 
mirė 19,381 žmogus.

Pernai per penkis mėnesius 
gimė 18,385, o mirė 20,864 žmo
nės.

ilsėtis Lietuvoje.
Per susitikimą kalbėję Artū

ras Mičiūdas (Argentina), Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Bronius Nainys 
(JAV), Audrius Šileika (Kana
da), Antanas Laukaitis (Aus
tralija), Vytautas Budzeika 
(Lenkija) pasidžiaugė puikiai or
ganizuota $vente, padėkojo už 
svetingumą.

jamos eina į biudžetą, tai yra į 
vyriausybės valdomą sferą, o iš 
biudžeto jau yra 'duodama’ savi
valdybėms”, kalbėjo jis.

Prof. V. Landsbergis tai pava- 
dino sovietine „davimo — gavi
mo” sistema. Duodantis visada 
padėties šeimininkas. Savival
dybės bando susitarti su vyriau
sybe, kad joms būtų skiriamos 
privalomos lėšos, nes tai — 
savivaldybių pinigai, o ne ma
lonė ar dotacija. Neturėdamos 
tų lėšų, savivaldybės negali net 
išmokėti atlyginimų ar atosto
ginių pinigų mokytojams, ne
kalbant jau apie kitus reikalus.

sakė, kad tai pirmoji tokio pobū
džio Baltijos valstybių pasira
šyta sutartis.

Ministras pažymėjo, kad Lie
tuvą, Latviją ir Estiją sieja 
Baltijos jūra, kurios švarumo 
vardan verta stiprinti bendra
darbiavimą.

Trijų šalių aplinkos apsaugos 
ministrai pažymėjo, kad didelė 
Baltijos šalių ekologijos pro
blema yra smarkiai užterštos bu
vusių Rusijos karinių dalinių 
teritorijos.

Pasirašytoji trišalė sutartis iš 
esmės grindžiama humaniškos 
aplinkos apsaugos principais, 
paskelbtais Jungtinių Tautų 
organizacijos (JTO) Stokholmo 
konferencijoje 1972 m., taip pat 
JTO aplinkos apsaugos deklara
cija ir anksčiau pasirašytomis 
tarptautinėmis sutartimis dėl 
Baltijos jūros apsaugos.

Nelaimė įvyko vakare, apie 9 
valandą. „Pepsi” lakūnas ren
gėsi kilti į orą. Stovėdamas ant 
žemės, gondolą (prie oro balio
no pritvirtintas krepšys, patalpa 
žmonėms, mechanizmams, mais
tui) laikė Vaidotas Daunys, bet 
balionas staiga iššovė į orą. Su 
juo kartu, įsikibęs į gondolą, 
pakilo ir V. Daunys. Oro baliono 
lakūnas bandė jį įtraukti vidun, 
tačiau plyšo Vaidoto Daunio 
marškiniai, o diržo jis jau ne
bepasiekė.

Ore Vaidotas Daunys išsilaikė 
nepilną minutę. Medikų tvir
tinimu, ant žemės jis nukrito iš 
400 metrų aukščio ir vietoje 
žuvo. Lietuvos oreivystės istori
joje tokio atvejo dar nebuvo.

— Lietuvos banko duo
menimis, birželio mėnesį į apy
vartą buvo išleista 294.9 mln 
litų, o išimta 155.5 mln litų. 
Grynoji pinigų emisija sudarė 
139.4 mln litų, t.y. didžiausią 
kiekį nuo 1993 m. birželio, kai 
grynasis išleidimas viršijo 127 
mln litų.

Rukloje —
tarptautiniai kariniai 

mokymai
Vilnius, liepos 28 d. (Elta) — 

Generaliniame štabe prie Lietu
vos Kariuomenės vadovybės 
buvo akredituoti žurnalistai į 
Jonavos rąjone Ruklos mokymo 
centre rengiamus tarptautinius 
mokymus „Gintarinis slėnis - 
95”.

Juose dalyvaus 11 JAV ir 66 
Lietuvos karininkai bei karei
viai. Mokymų tikslas — plėtoti 
JAV ir Lietuvos kariškių bend
radarbiavimą, mokytis atlikti 
taikos palaikymo bei humani
tarinės pagalbos operacijas. 
Kariai klausysis teorinių pa
skaitų, mokysis įrengti stebė
jimo ir kontrolės postus, patru
liuoti pėsčiomis ir šarvuočiais 
kaimo ir miesto vietovėse, su
teikti pirmąją medicinos pagal
bą. Mokymai prasidės rugpjūčio 
16 dieną.

JAV uždarys
diplomatines misijas

Vašingtonas, liepos 19 d. 
(Elta) — JAV paskelbė, kad atei
nančiais metais užsienyje 
uždarys 19 savo diplomatinių 
misijų.
JAV užsienio reikalų minis

terijos atstovas Nikol Bems tokį 
šalies administracijos sprendi
mą paaiškino finansiniais sun
kumais.

Uždaryti bus daugiausia JAV 
konsulatai. Europoje savo darbą 
nutrauks JAV konsulatai Zuri- 
che, Edinburge, Poznanėje, Flo
rencijoje, Bilbao, Bordo bei 
Štutgarte.

Uždarius šiuos konsulatus, 
JAV tikisi sutaupyti apie 12 
milijonų dolerių.

Lietuvoje
— „Lietuvos telekomas” 

šiemet pasirašė sutartį su Itali
jos bendrove dėl modernių tele
fono automatų įrengimo Lietu
vos miestuose. Per du metus 
turi būti įrengta 2,000 telefono 
automatų. Šiais telefonais 
galima skambinti naudojant 
specialias magnetines korteles. 
Pradžioje telefonai statomi vieš
bučiuose, pasienio postuose. 
Vienas aparatas kainuoja 1,300 
dolerių. Viso Lietuvoje dabar 
veikia apie 6,000 tokių telefono 
automatų.

— Šalčininkų rajono taryba 
nutarė prašyti Finansų ministe
rijos pritarimo, kad leistų rink
ti iš važiuojančiųjų į Baltarusiją 
mokestį. Rajono meras Juzef 
Rybak mano, kad jei viskas 
gerai seksis, į rajono biudžetą 
įplauks apie 149,000 litų. Šios 
lėšos bus skirtos ekologijai ir pa
sienio aplinkos apsaugai.

— Vilniaus rajone, Kyviškių 
Dariaus ir Girėno lėktuvų es
kadrilės bazėje, jau ketvirti 
metai skraidyti lėktuvais mo
kosi užsieniečiai. Daugiausiai tai 
vokiečiai, austrai, skandinavai. 
Juos moko patyrę lietuvių la
kūnai. Valanda skrydžio kai
nuoja 110 dolerių. Tai žymiai 
pigiau negu jų šalyse.

i
— Karmėlavos aerodrome 

liepos 27 d. nusileido aviabend- 
rovės „Lietuva” lėkt.„v«« 
TU-134, su 45 keleiviais perskri
dęs Atlantą. Lėktuvas iš Karmė
lavos aerodromo išskrido liepos 
25 d. ir juo skrido 44 jūreiviai. 
Islandijos aerodrome Keslavike 
įlipo dar du keleiviai. Šį skrydį 
užsakė kauniškė bendroji Lietu
vos ir Islandijos įmonė „Jūrų 
liūtas”. Atgal iš Kanados į 
Lietuvą taip pat skrido jūrei
viai.

Kroatijos serbų kariai pasiruošę kovai Strmica vietovėje, netoli Knin miesto 
Kroatijoje.

Ratifikuota Rusijos — Estijos 
sutartis

Maskva, liepos 21 d. (Elta) — 
Rusijos valstybės Dūma ratifi
kavo Rusijos ir Estijos sutartį 
dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
išvedimo iš Estijos teritorijos ir 
laikino jų buvimo šioje šalyje 
sąlygų. „Už” balsavo 259 depu
tatai, „prieš” — du, o du 
parlamentarai susilaikė.

Rusija išvedė savo ginkluo
tąsias pajėgas šioje sutartyje 
numatytu laiku — iki 1994 m. 
rugpjūčio 31 dienos.

Taip pat ratifikuotas Rusijos 
ir Estijos susitarimas dėl 
socialinių garantijų Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų pensinin
kams Estijos teritorijoje.

„Sutarties realizavimo darbas 
nėra lengvas, bet susitarimas ir 
šiandien patikimai gina Rusijos

1998 m. bus surengta II 
Lietuvos tautinė olimpiada

Vilnius, liepos 31 d. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybės rūmuose įvyko pasaulio 
lietuvių sporto sąjungų kong
resas. Jo dalyvius pasveikino 
einąs Lietuvos Respublikos mi
nistro pirmininko pareigas Min
daugas Stankevičius.

Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas savo pranešime pri
minė, kad 1938 metais buvo 
surengta pirmoji Lietuvos 
tautinė olimpiada. Po penkerių 
metų turėjo įvykti antroji, bet 
sutrukdė sovietų okupacija ir 
Antrasis pasaulinis karas.

Pirmosios olimpiados daly
viai, sporto veteranai siūlė at-

— Turizmo firmų atstovai 
teigia, kad lietuviai šiemet į 
užsienio šalis važiuoja mažiau 
negu pernai ar užpernai. 
Manoma, kad tai susiję su 
finansinių firmų žlugimu. 
Anksčiau žmonės keliaudavo už 
per metus susikaupusius pro
centus. Šią vasarą populiariau
sios kelionės į Italiją. Poilsiui 
lietuviai mielai renkasi ir 
Bulgaruos kurortus. Vis labiau 
populiarėja Ispanija, Maljorkos 
ir Kanarų salos. Gerokai suma
žėjo kelionių į Nepriklausomų 
valstybių sandraugos šalis.

interesus”, - pažymėjo Rusijos 
ambasadorius ypatingiems pave- 
dimams Vasilij Svirin, pateik
damas dokumentus ratifikuoti. 
Jis pareiškė, kad visos Estijos 
pretenzijos Rusijai, taip pat tur
tinės, pagal šiuos dokumentus 
laikomos, „visiškai sureguliuo
tomis”.

Diplomatas priminė, kad Esti
joje gyvena 10,000 Rusijos 
pensininkų ir 30,000 jų šeimų 
narių.

Dūmos tarptautinių reikalų 
komiteto pirmininkas Vladimir 
Lukin pranešė, kad Estija dar 
neratifikavo šių dokumentų, 
bet, kaip jis mano, „aktyvi Rusi
jos pozicija turėtų paskatinti 
Estiją teigiamai išspręsti šį 
klausimą”.

gaivinti tautinių olimpiadų 
idėją ir kartu išsaugoti oku
pacijos metais emigracijoje 
pradėtas rengti pasaulio lietu
vių sporto žaidynes.

Kongresas pritarė pasiūly
mams ir nusprendė 1998 metais 
surengti Antrąją Lietuvos tau
tinę olimpiadą, savo programo
je jungiančią ir šeštąsias pa
saulio lietuvių sporto žaidynes 
bei stipriausių pasaulio lietuvių 
sportininkų čempionatus.

Už nuosavybę bus 
atlyginta įmonių 

akcijomis
Vilnius, liepos 28 d. (Elta) — 

Lietuvoje patvirtintas įmonių są
rašas, kurių akcijomis numato
ma kompensuoti Lietuvos pilie
čiams už valstybės išperkamą 
žemę ir mišką. Taip pat nu
statyta valstybei priklausančių 
akcijų pardavimo kaina.

Didesnė įmonių dalis yra Že
mės ūkio ministerijos regu
liavimo sferoje. Šiose įmonėse 
bus galima įsigyti akcijų už 3 — 
8 milijonus litų. Jeigu žmogus 
turi žemės ar miško nuosavybės 
atstatymo dokumentus ir pažy
mą apie kompensacijos dydį, 
jis galės rinktis pageidaujamos 
imonės akciiu.

Kroatai atakavo serbų 
karines grupuotes

Knin, Croatia, rugpjūčio 1 d. 
— Kroatų-musulmonų jungtinės 
karinės pajėgos pirmadienį 
pradėjo ryžtingą serbų karinių 
grupuočių puolimą Kroatijoje, 
Knin vietovėje. Tai buvo vienas 
didžiausių kroatų karinių puo
limų per visą šio pilietinio karo, 
prasidėjusio 1991 m., istoriją.

Jungtinių Tautų (JT) atstovas 
Yasushi Akashi nusiuntė laišką 
Kroatijos prezidentui Franjo 
Tudjman, prašydamas nutrauk
ti karinius veiksmus. Kroatijos 
užsienio reikalų ministras Mate

Aplink pasaulį
• Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

ginkluotųjų pajėgų vadai po su
sitikimo Taline nusprendė 
kreiptis į NATO karinio komi
teto pirmininką su siūlymu pa
dėti sukurti bendrą Baltijos ša
lims, NATO standartus atitin
kančią oro erdvės kontrolės 
sistemą. Kaip sakė generolas 
leitenantas Aleksandr Einseln, 
per vizitą į Estiją JAV vice
prezidentas Al Gore žadėjo skir
ti tam 10 milijonų dolerių.

• Latvijos miestų ir rajonų 
gydytojai kreipėsi į šalies 
Seimą, reikalaudami „nedel
siant oficialiai paskelbti apie 
krizę šalies sveikatos apsaugos 
sistemoje”. Latvijos sveikatos 
apsaugos įstaigos kitoms įmo
nėms yra skolingos 2.6 mln 
latų. Gydytojai siūlo nuo kitų 
metų sausio 1 d. įvesti Latvijoje 
privalomą sveikatos draudimą.

• Graikijos vyriausybė liepos 
22 d. kreipėsi į Prancūziją, 
Ispaniją ir Vokietiją prašydama 
padėti užgesinti įsisiautėjusį 
gaisrą, kuris niokoja miškingus 
plotus į šiaurę nuo Atėnų.Ug
niagesiai ir kareiviai beviltiškai 
stengiasi užgesinti gaisrą, kuris 
jau sunaikino šimtus gyvena
mųjų namų ir kitų pastatų bei 
privertė išsikraustyti nemažai 
šalies gyventojų.

• Armėnijos naujai išrinktas 
parlamentas — Nacionalinis 
susirinkimas — liepos 27 d. pra
dėjo savo darbą. Didžioji dalis 
deputatų išrinkta per rinkimus, 
įvykusius liepos 5 d. Armėnijos 
centrinė rinkimų komisija už
registravo 164 parlamentarus. 
Iš jų 124 išrinkti pagal mažo- 
ritarinę sistemą, o 40 — pagal 
partijų sąrašus.

• Švedijoje, prie pietrytinės 
pakrantės į Baltijos jūrą išsilie
jo daug naftos. 40 kilometrų il
gumo naftos dėmės valymo dar
bų ėmėsi Švedijos ir Danijos pa
krančių apsaugos tarnybos. įta
riama, kad naftą į jūrą galėjo 
išleisti tanklaivis, išplovęs savo 
talpas.

• Rusijoje svarbiausia 
Vokietijos importo prekė — deg
tinė. Apie 80 proc. spiritinių ga
minių eksporto iš Vokietijos 
1994 m. nukeliavo į Nepriklau
somų respublikų sandraugos 
šalis. Beje, senosiose Vokietijos 
žemėse vienam gyventojui ten
ka 7 litrai spiritinių gaminių* 
per metus, buvusios VDR gy
ventojui — 11.7 litrų.

• Europos Sąjungos užsienio 
reikalų ministrai iš principo su
sitarė ateinančią žiemą nusiųsti 
maisto produktų už 260 mln do
lerių į buvusios Sovietų Sąjun
gos respublikas — Armėniją, 
Gruziją, Azerbaidžaną, Tadži
kiją ir Kirgiziją.

Granic pažymėjo, jog Kroatija 
yra pasirengusi pradėti derybas. 
Jis tvirtino, kad Kroatija neturi 
tikslo užkariauti serbų žemes.

Kroatijos serbai sekmadienį 
atakavo Bosnijos vyriausybės 
karines pąjėgas šiaurės-vakarų 
Bosnijoje, Bihac vietovėje.

NATO ambasadoriai antra
dienį susitiks Belgijoje, kur bus 
svarstoma, kaip NATO karinių 
oro pajėgų pagalba nutraukti 
Kroatijos serbų karo veiksmus 
Jungtinių Tautų „saugumo zo
noje” esančioje Bihac vietovėje.

• Ukrainoje jau antrą kartą 
šiais metais liepos 26-29 d. buvo 
surengtos Ukrainos ir Amerikos 
taikos palaikymo pratybos. Pra
tybose dalyvavo po 150 kariškių 
iš ginkluotųjų pajėgų jūrų pės
tininkų dalinių.

• Londone spalio mėnesį bus 
pristatyta garsios vienuolės Mo
tinos Teresės knyga „Paprastas 
takas”. Knyga, kurią sudarys 
pokalbiai su kanadiete Licinda 
Vardi, turi atskleisti meditaci
jos ir tylos svarbą. „Random 
House” leidykla, visame 
pasaulyje knygą parduosianti 
už 9.99 svarų sterlingų, jau 
dabar kalba apie svarbiausią 
leidyklos šių metų knygą.

• Pietų Afrikos auksas 
plaukia į užsienį. PAR policijos 
duomenimis, per pastaruosius 
trejus metus iš šalies aukso 
gavybos šachtų pagrobta pro
dukcijos daugiau kaip už 600 
milijonų randų (170 milijonų 
JAV dolerių).

• Italijos policija per plataus 
masto kovos su organizuotu 
nusikalstamumu operaciją ša
lies pietuose suėmė daugiau 
kaip 300 žmonių. Tarp suimtųjų 
— ne tik mafijos „bosai”, yra ir 
keliasdešimt politikų — buvusių 
parlamentarų, vietinės adminis
tracijos ir valstybinių įstaigų 
vadovų. Operacijos metu policija 
konfiskavo nusikalstamų gru
pių nuosavybės už 3 bilijonus 
lirų.

• Japonijoje liepos 23 d. 
įvykusiuose šalies parlamento 
aukštųjų rūmų rinkimuose mi
nistro pirmininko T. Murayama 
vadovaujama Socialistų partija 
patyrė didelį pralaimėjimą. 
Tačiau valdančioji koalicija, 
atrodo, laimėjo pakankamai 
vietų šiuose rūmuose, kad 
dabartinis premjeras galėtų 
likti savo poste.

• Anglijos princas Charles, 
praėjus metams po nesėkmingo 
lėktuvo nusileidimo Hebridų 
salose, kai, pučiant stipriam 
vėjui, princo vairuojamas 
karinis lėktuvas su 11 keleivių 
nuvažiavo nuo nusileidimo ta
ko, pareiškė, kad pats daugiau 
niekada nevaldys Didžiosios 
Britanijos karo lėktuvų. Šį britų 
sosto įpėdinio „asmeninį spren
dimą” Londone paskelbė jo ats
tovas.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 2 d.: Šv. Eusebi- 
jus iš Vercelli, vyskupas 
(283-371); Švč. M. Marijos An
gelinės (Pociunkulė8) pašven
tinimas 1216 m.; Marija, Ange
lė, Tugaudas, Varpūnė.

Rugpjūčio 3 d.: Lidija, Ni
kodemas, Manigirdas, Lengvi- 
nė.
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

„PASAKŲ SALIS” 
SKAUTŲ STOVYKLA 

CALIFORNIJOJE
Ramiojo vandenyno rajono 

skautai ir skautės šįmet 
stovyklavo liepos mėn. 5-16 d. 
Didžioji stovyklautojų dalis 
buvo kaliforniečiai, keletas iš 
Oregono ir Arizonos. Į stovyklą 
pradžioje suvažiavo vyresnieji, o 
po kelių dienų prisijungė ir 
jaunesnieji — vilkiukai ir 
paukštytės. Susidarė gražus 62 
stovyklautojų būrys, o pasku
tiniųjų dienų rikiuotėje jau 
stovėjo 85.

Iškilmingieji skautų vyčių ir 
vyr. skaučių įžodžiai sukvietė 
bendraminčius į šventę, jun
giančią jaunas džiugias širdis 
lietuviškosios skautybės keliuo
se;

Mūsų nuosava stovyklavietė 
RAMBYNAS patogiai talpina 
visas skautiškas pastovykles ir 
atsilankiusius tėvus bei svečius, 
mėgstančius pagyventi kalnų 
pušyne. Per trisdešimtį metų 
savo nuolatinėje stovyklavimo 
vietoje skautiškos gretos augo ir 
keitėsi. Iš vystyklų išsiritę nau
jieji stovyklautojai, jaunų tėvų 
padedami, pratinosi prie draus
mingumo, o naujieji vadovai, 
pakeitę pavargusius vyresniuo
sius, jaunatvišku užsidegimu 
atėjusius į gretas vedė pamiltu 
skautiškuoju keliu, kuriuo 
eidami vaikai išmoksta pažinti 
save, išmoksta kaip elgtis ir su
gyventi su kitais.

Stovykla ,,Pasakų šalis” 
pateisino savo pavadinimą, 
kiekvieną vakarą laužo metu 
paskirtai skilčiai skaitant 
pasaką ir ją vaidinant. Lauža
vietė įrengta natūralioje dau
boje, primenančioje amfiteatrą. 
Buvo daug dainuojama, ir nuo
stabu! — be dainynėlių pagal
bos, viską atmintinai! Nepa
mirštamą įspūdį paliko pasku
tinysis vakaras. Visiems tylint, 
tamsoj, keturiuose laužavietės 
kampuose aukštai sušvito už
degtų deglų didžiulės liepsnos. 
Jas nešant žemyn, stovyklos 
viršininkas buvo pakviestas 
uždegti apačioje sukrautą laužą. 
Laužui pradėjus degti, atneštieji 
deglai buvo sumesti į vieną di
džiulę liepsną, tartum vieną 
skautybės idėją, degančią 
skautiškose širdyse.

Dienos meto skautiški užsiė
mimai, iš anksto vadovų ir va
dovių gerai suplanuoti, buvo 
įdomūs ir turiningi. Iš stovyk
lautojų patenkintų veidelių ir 
linksmų akelių, galima buvo 
matyti, kad niekas stovykloje 
nenuobodžiavo. Ir įvairūs rank
darbiai patiko. Vaikai ne
jučiomis mokėsi, kaip dirbti 
pirštais ir smegenimis, o 
paskiau džiaugtis savo darbu. 
Pravesti skautiški grupiniai žai
dimai, smagūs ir jaunatviški, 
lavino būdą diegdami suma
numą, susivaldymą bei paklus
numą taisyklėms. Galimybė 
naudotis baseinu gretimoje 
amerikiečių stovyklavietėje 
leido atsigaivinti karštų dienų 
metu, nes ir kalnuose saulė 
dažnai „spirgina”. Vieną dieną 
buvo nusileista ir prie Big Bear 
ežero. Ant kranto pažaidę 
tinklinį, visi pasimaudė ir tikro 
ežero bangose.

Naktinei iškylai skautai ir 
skautės pasirinko skirtingas 
vietoves. Keliavo pėsti. Skautai 
patys nešėsi visą savo mantą, o 
skautėms sunkesni reikmenys 
buvo nuvežti. Aukštuose

kalnuose, saulei kaitinant, 
keliavimas pėsčia yra nemažas 
uždavinys. Šių metų žygis pa
rodė, kaip svarbu primityvioje 
aplinkoje būti gerai pasiruošu
siam ir sveikam. Gerai, kad 
budrūs vadovai greitai susivokė 
ir pašaukė greitąją pagalbą, 
kuri, ligonį nuveždama į ligo
ninę, išgelbėjo nuo tikro pavo
jaus jo gyvybei.

Visų laukiamas jodinėjimas 
arkliais vyksta nuvažiavus į 
kitą ežero pakrantę. Ten prieš 
sėdant ant arklių, jaunimas 
pamokomas, kaip apsieiti su 
arkliais, jų negąsdinant saugiai 
jodinėti. Kiekvienas turėjo pasi
rašyti ant gauto lapelio, kad 
supranta taisykles.

Apsilankius tvarkingoje sto
vykloje ir vaikščiojant pažįs
tamais stovyklavietės takeliais, 
ateina mintys, kad, visoms šei
moms gyvenant išsiblaškius 
didmiestyje, gera rinktis įpras
toje vietoje bendram darbui, 
pasilinksminimui, brendimui.

Kapelionui kun. A. Volskiui 
negrįžus iš atostogų ir negalėjus 
atvykti (kaip kiekvieneriais 
metais) į stovyklą, Dievą pagar
binti susimąstymo valandėlę 
sumaniai pravedė ps. fil. Jūra
tė Venckienė.

„Kalniškių” skautų tunto 
skautų vyčių Landsbergio bū
relis padidėjo trimis vyčiais. 
Savo slaptus naktinius žygius 
atlikę, įžodį davė Paulius 
Kudirka, Vaidas Sekas ir 
Darius Vitkus. Jų vadovas sk. 
v. Auris Jarašiūnas.

Į vyr. skaučių Šatrijos Raga
nos draugovę įsiliejo septynios 
vyr. skautės: Vijūne Baltrušai
tytė, Dana Jasiukonytė, Adrija 
Karaliūtė, Vaida Kiškytė, Vili
ja Sekaitė ir Daina Žemaitai- 
tytė. Po gilaus susimąstymo 
kandidatės, apsuptos 23 ly
dinčių sesių, po atviru dangum 
brėkštant pasižadėjimą išgy
veno pakilia nuotaika. Įžodį 
įspūdingai pravedė visus metus 
kandidatėms vadovavusi vyr. 
skautė vyr. si. Tina Petrušytė.

Paaugę amžiumi ir skautišku 
patyrimu, vyšniniais kaklaraiš
čiais pasipuošė Audrius 
Avižienis ir Aidas Matis; gel
tonais — Erikas Dudor, Augis 
Kuolas, Andrius Mažeika ir To
mas Mikuckis. Pirmasis vilkiu
ko kaklaraištis buvo užrištas 
Aleksui Vilkui.

Pirmaisiais kaklaraiščiais 
pasipuošė ir jaunesnės skautės: 
Evelina Gulbinaitė, Alytė 
Mažeikaitė ir Inga Newsom. Se
sių pastovyklėje paskutinę 
dieną buvo pagerbtos pasižymė
jusios sesės: skautiškumu — 
Daiva Matytė, lietuviškumu — 
Aura Baltrušaitytė ir draugiš
kumu — Daria Varnaitė.

Rajono skautiškoji šeima dė
kinga stovyklos viršininkui ps. 
fil. Romui Venckui už atsakin
gų pareigų paėmimą; taip pat ir 
ūkio dalies vedėjui ps. fil. 
Laimiui Venckui, kuris ne tik 
maistą supirkinėjo, bet ir visus 
stovyklautojus maudytis 
vežiojo; už tikslų finansų tvar
kymą ps. fil. Aldonai Kudir
kienei; už pirmosios pagalbos 
suteikimą ir ligonių slaugymą 
— ps. fil. Jūratei Venckienei; už 
stovyklos skautiškų programų 
vedimą — vyr. sk. Danai Mažei
kienei; už sveiko ir gardaus 
maisto gaminimą — Ramutei

Los Angeles „Palangos” tunto sesės „Pasakų šalies” stovykloje davusios vyresniųjų skaučių įžodį 
Iš k.: I eil. — Regina Novickytė, Vilija Sekaitė, Adrija Karaliūtė, Vilija Tompauskaitė. II eil 
globėja Tina Petrušytė, Vėjūnė Baltrušaitytė, Daina Žemaitaitytė ir Daina Jasiukonytė.

Gulbinienei ir jos padėjėjai 
Vaivai Kurtinaitienei, kurioms 
savaitgaliais talkino vyr. sk. Te- 
resytė Giedraitytė.

Pagaliau didelė padėka nuo 
visų viešniai laužavedei vyr. sk. 
Rimai Žukauskaitei iš Čikagos 
už ypatingai gerą pamokymą ir 
išradingą pravedimą dainavimo 
bei kitokių gražios formos pasi
rodymų vakarinių laužų metu, 
paliekančių gerą nuotaiką nak 
tiniam poilsiui po darbingų 
dienų.

Didžiausias skautiškas lavi
nimasis vyko pastovyklėse. Tiek 
Brolijos, tiek Seserijos pasi
šventę vadovai ir vadovės, skau- 
tavimą patyrę ir iš anksto gerai 
pasiruošę, sudarė gerą aplinkų 
reikštis jaunuolių energijai, drą
sai ir iniciatyvai.

Pastovykles „Geležinis Vil
kas” viršininko pareigas vykdė 
s. fil.. Vytenis Vilkas, jo pava
duotojai buvo: prit. sk. Paulius 
Kudirka, sk. v. Aras Matis ir 
sk. v. Gintaras Prišmantas. 
Skautų draugininkas — j.b. 
Romas Kudirka, vilkiukų vado 
vas — sk. v. kandidatas Povilas 
Pakuckas.

Pastovykles „Birutės kalnas” 
viršininkės pareigas pakaitomis 
vykdė s.fil. Daina Kasputienė ir 
vyr. sk. v.si. Tina Petrušytė. Pa- 
stovyklės adjutante — v.si. 
Daina Žemaitaitytė, komen
dante — v.si. Adrija Karaliūtė. 
Paukštyčių vadovė — s. fil. 
Alma Stočkienė.

Ramiojo vandenyno rajono 
vadė s.fil. Zita Rahbar, skir
dama daug dėmesio skautiškai 
veiklai stiprinti, išvystė būdą, 
kaip padėti jauniems vadovams 
ir vadovėms vadovavimo darbe. 
Šaukiami dažni posėdžiai sto
vyklai organizuoti, paskatino 
visų vienetų vadovus. Stovykla
vietės rajono perplanavimas irgi 
turėjo gerų rezultatų — susta
tyti automobiliai nurodytose 
vietose už stovyklos ribų nekėlė 
dulkių ir neardė miško 
ramybės.

Philadelphijos „Laisvės varpo” vietininkijos savaitgalio stovykloje raportą priima komendante 
Diana Gulbinaitė.

„VĖJO VAIKAI

Čikagos lietuvių skautijos 
„Miško aidai” stovykloje, Rakė, 
stovyklauja daugiau negu 200 
skautų, skaučių ir jų vadovai 
bei vadovės. Miške aidi linksmi 
brolių ir sesių balsai. Stovyklos 
viršininkė fil. s. Dalia Trakienė 
nuolat maloniai šypsosi links
mai nuteikdama visus stovyk
laujančius.

Skautai ir skautės visą laikų 
užsiėmę įvairiais darbais. Sun
kokai dirbo, kol įsikūrė, įsiren
gė lauko virtuves ir kt. Sutar
tinai dirbdami sukūrė jaukių 
aplinką, skautiškai brolišką-se- 
serišką nuotaiką. „Miško aidų” 
stovykloje stovyklaujantieji 
„Vėjo vaikai” — jūrų skautai ir 
skautės savo darbais ir jūrinės 
programos įnašu nemažai prisi
dėjo prie stovyklinės programos 
paįvairinimo.

„Vėjo vaikai” — jūrų skautai 
ir skautės sutvarkė paežerę, 
įrengė paplūdymį ir uostą savo 
laivams. Praėjusią savaitę oras 
buvo labai palankus jūrinės 
dalies programos vykdymui. 
„Vėjo” sesės ir broliai paežerėje 
įrengtoje lauko virtuvėje garnį 
nosi pietus, praktiškai įgy
vendino jūrų skautų/čių paty 
rimo laipsnių reikalavimus. 
Savaitės pabaigoje surengė ir 
tradicinę iškylą kanojomis Mar 
ųuette upe.

Jūrų skaučių „Jūrų mąstyto
jų” valties sesės „Miško aidų”

Stovykla „Pasakų šalis” pasi
baigė lietui lyjant. Rūpestis — 
šlapios palapinės. Jos liko suka 
bintos pastogėje džiūvimui. 
Dabar bus gera proga jaunuolių 
prasmingai iškylai į kalnus — 
sutvarkyti išdžiūvusias savo 
palapines ir paruošti jas atei
nančių metų stovyklai, kitai 
kokio nors kito pavadinimo 
pasakai.

v.s. Vanda Zalenienė

’STOVYKLOJE

stovyklos brolius ir seses supa
žindino su visiems naudingomis 
jūrinės programos dalimis: 
mokė vandens saugumo taisyk
lių, kaip elgtis ežere ar upėje 
apvirtus valčiai ir kt. Šeštadienį 
„Jūros mąstytojos” pravedė 
vandens olimpiadą, kurios užsi
ėmimuose ir žaidimuose daly
vavo visi „Miško aidų” stovyk
los dalyviai,-ės.

Pirmoji savaitė stovykloje 
buvo užbaigta tradicine Jūros 
diena sekmadienį, liepos 30 d. 
Rytą, pakėlus vėliavas stovyk 
loję, visi stovyklautojai nužy
giavo prie ežero, kur buvo auko
jamos šv. Mišios. Prisimindami 
ir pagerbdami mirusius ir žuvu
sius jūrų skautus ir skautes į 
ežero gelmes nuleido vainiką ir 
ant plausto sukrovę uždegė ir į 
ežerą paleido uždegtą lauželį.

Tėvas Arvydas pašventino 
burlaivį ir burlentę, kurią 
padovanojo a.a. jūrų budžio Aro 
Rimavičiaus tėveliai. Iškilmių 
metu vyko įžodžiai. Ūdryčių 
įžodį davė sesė Aleksandra 
Strub, o jūrų jaunių — Nida 
Lendraitytė. Broliai Aras Gali 
naitis, Paulius Jarašius ir Alek
sas Modestas davė jūrų jaunių 
įžodį, o Algis Paulius — jūrų 
skautų.

Gera nuotaika pradėjome 
antrą stovyklavimo savaitę. 
Tikimės, kad oras ir toliau bus 
mums palankus ir mes galėsime 
sėkmingai baigti visą šiai 
stovyklai numatytą programą ir 
su gražiais prisiminimais šešta
dienį, rugpjūčio 5 d. grįžti i 
namus.

Sesė Vilytė

Liepos 30 - rugpjūčio 12 d.
— LSS Kanados rajono stovyk
la „Romuvos” stovyklavietėje 
netoli Toronto.

Rugpjūčio 12-20 d. LSS 
Atlanto rajono stovykla Camp 
Resolute, Bolton, MA.
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Tik šeštadienio laida:
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Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIS POSĖDIS

Lietuvių Skautų sąjungos 
Tarybos akivaizdinis posėdis 
š.m. spalio 6, 7 ir 8 d. vyks Čika
goje, Lietuvių centre, Lemonte 
ir Jaunimo centre, Čikagoje.

PAKEITĖ ADRESĄ
LSS „Gintaro” ir „Ąžuolo” 

vadovų,-ių mokyklų vedėjai,
skautininkai Kazys ir Gilanda 
Matoniai, gyvenę Ocean Ne\v 
Jersey valstijoje, liepos pabai

goje išvyksta nuolat gyventi 
Arizonoje. Visais minėtų mo
kyklų reikalais kreipiamasi į 
juos naujuoju adresu: 10932 EI 
Capitain Circle, Sun City, AZ 
85351-2107. Tel. 602-933-0547.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oek Lawn, IL

Pirmas apyl su Northv/estern un to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos susitarus

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

3900 W. 95 St. Tel. (70S) 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

Cardlac Dlagnosle, Ltd.
6132 S. Kedzle Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos *
Valandos pagal susitarimą

5132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 4S9-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Oundee Avė., Elgln, III. 60120

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla. IL
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

'Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūslės ir prostatos 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medlcare
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 81., Elmhurst, IL 60126 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-8344120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p. • 7 v v , anlr 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- 

Napervltle Campus
1020 E. Ogden Avė., SuNe 310, 

Napervllle IL 60863
Tel. 708-527-0080

Valandos pagal susitarimą

i " ........

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago. III. 60852

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Ne'sunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

NAUJA SKAUTIŠKA 
ŠEIMA

Skautišką šeimą Toronte 
sukūrė skautas vytis Aras 
Nausėdas ir ps. Zita Gurklytė. 
Abu veiklūs skautai ir dainos 
vieneto „Sutartinė” nariai. 
Toronto skautija sveikina 
jaunavedžius ir linki jiems lai
mingo gyvenimo.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaefcf 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 „Medlcare Aselgnment”.
Sumokama po vizito.
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LIETUVOJE PALIKTO 
TURTO ATGAVIMO 

PROBLEMOS
JONAS DAINAUSKAS

t

Lietuvos pilietybės ir Lietuvo
je palikto nekilnojamo turto 
valdymo atgavimo klausimais 
tėvynėje ir išeivijoje parašyta 
nepaprastai daug, bet tie ,.raši
niai” kartais tik trukdo „atgau
ti” pilietybę ar turtą.

Lietuvos Respublikos įstaty
mas „Dėl piliečių nuosavybės 
teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąly
gų” susilaukė daugybės pakei
timų bei papildymų (paskutinis 
buvo pateiktas svarstyti 1995 
m. gegužes mėn.), tačiau ir po 
penkerių metų tuo klausimu 
viešpatauja chaosas, o kai kur 
net paskirų vietos pareigūnų 
sauvale. Atrodo, kas pasitrau
kusiųjų pilietybes bei nekilno
jamo turto atgavimo reikalu da
bar „daroma viskas, kad nieko 
nepadarytų”, o tų „pakeitimų ir 
papildymų” žodžių potvynis 
rodo, jog ir dabar Lietuvoje 
..išlikusio nekilnojamo turto 
(lygiai ir pilietybes)” atgavimo 
klausimai yra ne teisė, o malo
ne, kurią valdantieji duoda ar 
neduoda savo nuožiūra. Tuo tar
pu tūkstančiams rusų, atsikėlu
sių į Lietuvą ją kolonizuoti, 
masiniai buvo suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybė.

Viso to „pirminė nuodėmė” 

yra faktas, kad Kovo 11 d.

t

r

Antakalnio Vaiku TB ligoninės pacientai. Šie vaikai gydomi iš Amerikos 
siunčiamais vaistais, kuriuos parūpina Lithuanian Mercy Lift organizacija.

Nuotr. Vilytės Lendraitienės

f

ŠVIESA IŠ ŠVĖKŠNOS
Ištraukos iš Kęstučio Pečkaus, PhD knygos 

„Alicija Rūgytė”

5
Mylėjo mokinius, džiaugėsi jų 

pasiekimais, kentėjo, nesėk
mėms ištikus. „Šiandien užbai
giau savo ketvirto skyriaus 
mergaičių egzaminus. Ir vėl ne
tikėtas pasisekimas — visos 
išlaikė. Jaučiu didelę atsa
komybę. Dieve, prašau, kad visi 
mano mergaičių darbo vaisiai 
būtų sėkmingi”.

Alicija nuolat jautė, kad tik iš 
savo motinos paveldėjo gyvumą, 
moters žavumą ir paslaptin
gumą. Visuose draugų susibū
rimuose buvo pastebima, iš jos 
poetai pasakytų, dvelke amži
nuoju moteriškumu. „Širdis 
kupina džiaugsmo... galiu, tik 
dainuoti, nes tai buvo pirmas 
toks džiaugsmingas balius.* 
Kodėl? Viena, šokau, kiek 
galėjau, antra, mano suknele 
buvo pati gražiausia, trečia, 
šokau tik su man patikusiais. 
Atrodžiau tikrai gražiai ir ža
vingai. Juk moteris tą geriau
siai jaučia iš vyrų žvilgsnių ir 
moterų pavydo”, — tarsi kuždė
dama rase Alicija šiuos žodžius

Lietuva, valstybinės teisės 
požiūriu, yra Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos ir LTSR 
kažkoks hibridas, įteisinęs 
LTSR, t.y. TSRS įvykdytą 
užgrobimą.

1990.III.il d. (šeštuoju nuta
rimu) LRAT Aktu / Nr. 1-12) 
paskelbta kad: „...Lietuvos 
Tarybos 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės aktas ir 
1920 m. gegužės 15 d. Steigia
mojo Seimo rezoliucija dėl 
atstatytos Lietuvos demokrati
nės valstybės niekada nebuvo 
nustojęs teisinės galios ir yra 
Lietuvos valstybės konstitucinis 
pamatas...” Tai LRAT deklaraci
ja, kurios tikrąją vertę nulėmė 
priimti konstituciniai nuostatai 
ir tolimesnė valstybės valdymo 
praktika. Tolimesniais LRAT 
nutarimais LTSR „teisiniai 
aktai” jau buvo svarstomi, tary
tum tai būtų buvę „nepriklau
somos Lietuvos teisiniai aktai”.

1990.III.il d. (7-ju nutarimu) 
LR Įstatymu (Nr. 1-13) nutarė: 
„...1. Nutraukti 1978 m. balan
džio 20 d. Lietuvos TSR Konsti
tucijos (pagrindinio įstatymo) 
galiojimą. 2. Nutraukti 1977 m. 
spalio 7 d. TSRS Konstitucijos 
(pagrindinio įstatymo), taip pat 
TSRS ir sąjunginių respublikų 
pagrindų, kitų TSRS įstatymų

savo dienoraštyje. Ne vienas 
tikrą moters grožį ir protą 
supratęs, vyras jai asistavo, jos 
rankos prašė. Bet jos svajonių 
vyras pro šalį praėjo, o stab
telėjęs buvo ne tas, kurio tikėjo
si. Buvo ir paslaptingasis Jis, 
apie kurį visą gyvenimą galvojo, 
svajojo, išgyveno. Mirė Jis kar
tu su tūkstančiais lietuvių 
Sibire. Kas Jis? „Su šita paslap
timi ir mirsiu”, — rašė Alicija 
dienoraštyje.

Mėgo keliones, nes „kelionėje 
gyvenu, įspūdingam savo būdui 
randu daug medžiagos”. 1937 
m. dviejų savaičių kelionę į 
Paryžių Alicija prisimindavo 
kaip sapną. „Nerūpestingai 
laiminga buvau. Užmiršau 
visas bėdas ir vargus. Labiau
siai sužavėjo senovinis menas — 
klasikinis, viduramžių, Liudvi
ko XIV laikų...”.

Susidomi N. Rericho kūryba, 
važiuoja į Rygoje vykstantį 
minėjimą ir parodą, skirtą jo 
jubiliejui. „Žavi ir žavėjo Reri
chas, jo menas, filosofija, Indi
ja. Nusibodo man mūsų laikų

galiojimą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje). 3. Atnaujinti 1938 
metų gegužės 12 dienos Lietu
vos Konstitucijos veikimą viso
je Lietuvos Respublikos teritori
joje, sustabdant tų skyrių ir 
straipsnių, kurie reglamentuo
ja Respublikos prezidento, Sei
mo, Valstybės tarybos ir Valsty
bės kontrolės statusą, galiojimą.
4. Nustatyti, kad 1938 m. gegu
žės 12 d. Lietuvos konstitucijos 
galiojimo atstatymas pats savai
me neatkuria Lietuvos Respu
blikos iki 1940 m. birželio 15 d. 
veikusių įstatymų...”. Kitaip 
tariant, čia iš karto pripažįsta
ma, kad užgrobikės TSRS pri
mesta „tarybinė teisė” buvo 
L.R. teisė.

Maždaug 20-23 min. praėjus 
po 7-jo nutarimo priėmimo,
1990.III.il d. LRAT (8-ju nuta
rimu) LR Įstatymu (Nr. 1-14) 
nutarė: „...1. Sustabdyti 1938 
m. gegužės 12 d. Lietuvos Kon
stitucijos galiojimą. 2. Pa
tvirtinti Lietuvos Respublikos 
Laikinąjį pagrindinį Įstatymą. 
3. Nustatyti, kad Lietuvos 
Respublikoje ir toliau galio
ja tie, iki šiol veikę Lietuvoje 
įstatymai bei kiti teisės aktai, 
kurie neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Laikinajam pagrin
diniam įstatymui...”.

To L. R. Laikinojo pagrindinio 
įstatymo 44-ju str. „Lietuvos 
ekonominės sistemos pagrindas 
yra Lietuvos Respublikos 
nuosavybė, kurią sudaro 
piliečių privatinė nuosavybė, 
piliečių, susijungusių į grupes 
(kolektyvus), nuosavybė ir 
valstybinė nuosavybė...”. Tuo 
tarpu 1938.V. 12 d. L.R. Konsti
tucijos 51 str. tik parašyta: 
„...Valstybė saugo nuosavybės 
teisę...”. 1992.XL6 d. L.R. 
Konstitucijos (dabar veikian
čios) 46 str. nustato: „...Lietuvos 
ūkis grindžiamas privačios nuo
savybės teise, asmens ūkinės 
veiklos laisve ir iniciatyva...”.

Pažymėtina, kad L.R. Laiki
nasis pagrindinis įstatymas ne

turi galiojimo termino, o dabar
tinėje Konstitucijoje, lygiai ir 
1992.XI.6 d. L.R. Įst. „Dėl L.R. 
Konstitucijos įsigaliojimo tvar
kos”, nėra nei žodžio apie Laik. 
pagr. Įstatymo bei jojo galiojimo 
nutraukimą. Tuo tarpu tame 
įstatyme yra pateikta eilė nor
mų, kurių Konstitucijoje nėra. 
Tad paminėtos normos (jei jos 
neprieštarauja Konstitucijai) ir 
dabar galioja. Viena tokių nor
mų ir yra aukščiau paminėtas 
nuostatas, kad „Lietuvos ekono
minės sistemos pagrindas yra 
Lietuvos Respublikos nuosavy
bė. Tai yra, kad Lietuvoje viskas 
yra Lietuvos Respublikos 
nuosavybė”.

materializmas, noriu daugiau 
peno savo sielai... Iš Rygos su
grįžau kitu žmogumi”.

Buvo giliai tikinti, su Dievu 
kaip su artimiausiuoju dieno
raščio puslapiuose kalbėjo. 
„Dieve, Tu geriau žinai, kas 
mano laimei reikalinga. Dieve, 
apsaugok ir padėk man”, — be
veik kasdien į Jį tokiais žodžiais 
kreipdavosi. Labai mėgo Dievo 
Kūno šventę.

Visuomeniniai ir politiniai pa
saulio ir gimtojo krašto įvykiai 
įsirėžia į Alicijos sąmonę, veikia 
jos samprotavimus ir spren
dimus. „Ateina proto subren
dimo laikas”, — tartum save 
ironizuodama rašo dienoraštyje. 
Skaudžiai išgyvena Vilniaus ne
tektį, lietuvių ir lenkų san
tykius. „Aplink verda neapy
kanta lenkams. Ir aš 
pasipiktinau jų elgesiu, bet

Švėkšnoa gimnazijos rūmai, statyti 1928 m

Įstatymo „Dėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatymo tvarkos 
ir sąlygų” straipsniai, daugiau
sia, yra suformuluoti kazuistiš- 
kai. Pvz., 2 str. 2 d. yra nurody
ta, kad turtas atstatomas... jei
gu jie „pagal Lietuvos Respubli
kos įstatymą yra Lietuvos pilie
čiai ir turi šią pilietybę patvir
tinantį dokumentą bei nuolat 
gyvena Lietuvos Respublikoje”. 
Ir šis nuostatas interpretuo
jamas dvejopai: 1. vyriausybės 
juridinio skyriaus vadovybė 
teigia, kad gyventojai, norintys 
atgauti nuosavybes, turi turėti 
Lietuvos pilietybę ir nuolat 
gyventi Lietuvoje šio įstatymo 
išleidimo metu, t.y. 1991 m. 
birželio 18 d.; 2. tuo tarpu 
Seimo, Valstybės ir Teisės ko
miteto vadovybė teigia, kad 
gyventojai, norintys atgauti 
nuosavybes, turi turėti Lietuvos 
pilietybę ir nuolat gyventi 
Lietuvoje nuosavybės teisių 
atstatymo momentu. Nei teis
mai, nei miestų valdybos ne
turi šiuo klausimu vieningos 
nuomonės. „Svarbu apsunkinti 
prašytojo pastangas”.

LTSR valdymo metu tą turtą, 
pavz. namą, valdantieji tvarkė 
kaip savo nuosavybę, neretai ją 
perstatinėje. Užtat nuosavybės 
teisės į gyvenamuosius namus, 
jų dalis ar butus neatstatomos 
natūra, jeigu jie pertvarkyti ar 
perstatyti taip, kad jų bendrasis 
plotas padidėjo daugiau kaip 
trečdaliu ir naujai sukurto ploto 
negalima atskirti nuo buvusio
jo, jeigu jų pagrindinės kon
strukcijos buvo pakeistos dau
giau kaip 50%. Taip pat teisėti 
savininkai negali atgauti savo 
gyvenamų namų, ar jų dalies, 
butų ir dėl to, kad juos yra 
įsigiję nuosavybėn kiti fiziniai 
asmenys, iki butų privatizavimo 
įstatymo įsigaliojimo (iki 1991 
m. birželio 30 d.), nepažeidžiant 
tuo metu galiojusių įstatymų 
bei kitų teisės aktų, o tik 
lygiaverte natūra...

Savo esme šis Įstatymas yra 
nukreiptas prieš išeiviją, kuri 
pasitraukdama nuo grėsmės, 
kad įsibrovėlis juos gali suimti, 
kalinti, ištremti ar net kankin
ti ir nužudyti, Lietuvoje paliko 
savo turtą. Kilnojamąjį turtą 
išplėšė, pasisavino partiečiai, 
kagėbistai, o nekilnojamąjį pa
sisavino ir jį naudojo kaip savo 
nuosavybę LTSR.

Įsibrovėlis dingo, LTSR išny
ko, tad tie nekilnojamieji turtai 
turėjo grįžti jų teisėtiems savi
ninkams. Tai išeivių nuosavybė, 
kuri, Nepriklausomos Lietuvos 
įstatymu, niekam iš jų nebuvo 
atimta. Tuo tarpu Kovo 11d. 
Lietuvos valdžia paskelbė savo

negaliu jų neapkęsti, nes mano 
gyslose teka lenkiškas Motinos 
kraujas. O ji taip mane mylėjo... 
Reikia taip elgtis,kad neužgau- 
čiau Motinos atmininio. Čia 
gyvenu, čia gyvenau, čia mano 
Tėvo gimtinė: manau laikytis 
lietuviškos linijos... Myliu 
Lietuvą Tėvynę. Jei mano mir
tis pakeistų padėtį, galėčiau ne
dvejodama tuojau mirti šią 
minutę”.

Lietuvai praradus Klaipėdos 
kraštą ji prisiekia: „Pažadu sau: 
kiek turėsiu jėgų dirbsiu 
Klaipėdos atvadavimui, bran
gios man ir mano Tėvo Tėvynės 
sustiprėjimui. Dieve, padek 
man, tame mano pasiryžime, 
duok man sveikatos ir jėgų 
išauklėti tvarkingą, patvarią ir 
pilną Tėvynes meilės jaunąją 
kartą, kuri neturėtų egoizmo, 
nebijotų darbo, būtų pasi-

ATSIŠAUKIMAS

Antras Lietuvos Pilietybės 
komisijos posėdžių ciklas yra 
planuojamas š.m. rugsėjo 4-9 d. 
Vilniuje. Ši Komisija buvo su
kurta, PLB valdybos pirmi
ninkui B. Nainiui prašant, 1995 
m. vasario mėn. prezidento Bra
zausko dekretu. Pirmieji posė
džiai vyko gegužės 29 d. ligi 
birželio 3 d. Deja, per tą laiką 
Komisija savo darbo nesuspėjo 
užbaigti ir dėl to yra reikalingas 
to darbo tęsimas. Šis projektas 
yra labai svarbus tiek Lietuvai, 
tiek mums; jis turi būti užbaig
tas ir pateiktas prezidentui Bra
zauskui, kuris jį pristatys Lietu
vos Seimui.

Reikia ne vien pilietybės įsta
tymą pataisyti, bet taip pat ir 
pagerinti pilietybės įstatymo 
įgyvendinimo eigą. Mes visi 
esame girdėję, kiek kliūčių kai 
kuriems tenka praeiti, norint 
atgauti savo pilietybę, bet, de
ja, konkrečių duomenų apie 
tuos pilietybės atgavimo sun
kumus niekas nėra surinkęs. 
Todėl kreipiuosi į visus, pra
šydama atsiųsti man ligi 
rugpjūčio 25 dienos savo pasta
bas, nuomones ir aprašyti sun
kumus, jei juos teko pergyventi 
ryšium su pilietybės atgavimu. 
Ypač svarbu yra gauti komen
tarų dėl pačios pilietybės atsta
tymo procedūros. Prašau siųsti 
visą medžiagą man šiuo adresu: 
213 Lake Shore Dr., Cary, III. 
60013; arba FAX: (708) 
639-5649.

Regina Narušienė 
JAV LB Valdybos pirmininkė

įstatymą, kad tuo turtu dispona
vimą perima sau, pareiškė, kad 
tą turtą gali atgauti tik tie, 
kurie gyvena Lietuvoje. Tai, 
sako, būtina sąlyga turtui at
gauti, bet tai ne laisvos Lietuvos 
nuostatas, o vien Kovo 11d. Lie
tuvos administracijos, kuri juk 
sąmoningai paliko galioje LTSR 
„teisinius aktus”.

Išeivija visą laiką kovojusi dėl 
Lietuvos Respublikos suverenu
mo atgavimo, po 1990.III.il d. 
į Lietuvą pasiuntė milijonus 
dolerių, o per savo ryšius, pažin
tis surado Lietuvai dar nemažų 
sumų, išteklių. Kovo 11 d. ten
dencija išeiviją laikyti tarytum 
mirusia kvepia LTSR palikimu. 
Tas įstatymas neabejotinai didi
na prarają tarp Lietuvos ir išei
vijos. Reikia pagaliau, suprasti, 
kad bet koks LTSR palikimas 
buvo ir yra Lietuvai žalingas, 
nes išeivija niekad neatsižadėjo 
Lietuvos.

šventusi mūsų Tėvynei... Tą 
patį pakartojau ir savo auklė
tiniams, įkvėpdama dar didesnę 
Tėvynės meilę...”

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis 
karas iš esmės pakeičia Alicijos 
gyvenimo tėkmę. Ją nuolat 
kankina mintys dėl artimųjų ir 
giminių likimo, krašto ateitis. 
„Slegia mane blogi nujau
timai”, — praėjus dviems savai
tėms nuo karo pradžios ji rašo 
dienoraštyje. „Dieve, maldauju 
tik Lietuvai nepriklausomybės 
ir ramybės. Ir Lenkijos, Mamos 
Tėvynės pasigailėk...”

Kaip baigusią gailestingųjų 
samariečių kursus trumpam 
buvo išsiųsta į Panevėžio atsar
gos ligoninę ir amatų mokykla. 
„Vaikai verkė mane išlydėda
mi, buvo graudu, bet jaučiausi 
laiminga, kad galiu patarnauti 
Tėvynei... Gal prasilenkiau su 
pašaukimu. Tikriausiai mano 
tėvo profesija būtų man pati ge
riausia. Deja, jau per vėlu”. 
Buvo paskirta Atsargos ligoni
nės tvartomojo kabineto vedėja, 
dirbo energingai, „iš idealizmo 
— tik pagyrimus iš visų pusių 
girdėjau”. Vykdama iš Pane
vėžio atgal į Kauną mąstė: 
„Kaip gaila, kad negaliu ilgiau 
pasilikti. Čia geriau negu mo
kykloje. Tiesiog stebiuos 
savimi...”.

Vėl mokykla, draugai ir pažįs-

Per ilgai iešmą drožė
Jeigu kam tinka patarlė apie 

„ilgo iešmo drožimą”, tai tikrai 
Jungtinių Tautų organizacijos 
vadovybei ir, žinoma, visoms ki
toms valstybėms, priklausan
čioms šiai organizacijai. Per il
gai buvo laukta ir tąsytasi su 
Bosnijos serbais, metodiškai 
atliekančiais „etninį valymą”, 
žudant musulmonus Bosni- 
joje-Herzegovinoje, o dabar jau 
baiminamasi, kad galbūt „šuo 
kepsnį nunešė”. Ko neįstengė 
padaryti daugiatautė JT ka
riuomenė, nepakėlusi nei pirš
to, kad būtų sustabdyti teroro 
veiksmai prieš Bosnijos gyven
tojus, turės atlikti Kroatija. 
Vienintelis klausimas: kodėl 
taip ilgai laukta?

Po to, kai JT pajėgos be kovos 
užleido serbams Srebrenicos ir 
Zepos vietoves, Bosnijos mu
sulmonų vyriausybė galutinai 
įsitikino, kad JT neišgelbės nei 
Goradze, nei Sarajevo, ar dar 
likusių kitų „saugių zonų”. Vien 
iš Zepos ir Srebrenicos per 
kelias dienas serbai evakavo 
apie 40,000 civilių musulmonų. 
Jeigu čia ne „etninis valymas”, 
kokiu vardu tai galima pava
dinti? Liepos 22 d. Bosnijos-Her- 
zegovinos vyriausybė pasirašė 
tarpusavės gynybos sutartį su 
Kroatija. Kroatai pasižadėjo 
padėti apginti Bihac apylinkes 
ir miestą, esantį šiaurvakarėje 
Bosnijos dalyje. Mieste gyvena 
maždaug 180,000 musulmonų. 
Jis turi apie 10,000 gynėjų — 
Bosnijos kariuomenės. Tačiau 
tų pajėgų tikrai nepakaktų ap
saugoti vietovę nuo serbų puo
limų, o JT, kaip ir kitur, atsi
sakė aktyviai į gynybą jungtis.

Bihac vietovė turi ypatingos 
strateginės reikšmės kroatams. 
1991 m. serbai užėmė maždaug 
ketvirtadalį Kroatijos ir „įkūrė” 
Krajina respubliką su sostine 
Knin. Jeigu serbams pavyktų 
užimti Bihac, jie galėtų susi
jungti su kitomis jų valdomomis 
sritimis Kroatijoje, tuomet Bos
nijos ir Kroatijos vyriausybėms 
būtų beveik neįmanoma atgauti 
prarastąsias teritorijas. Dėl to 
Kroatija griežtai pareiškė, kad

• 1931 m. spalio 31 d. JAV 
Finansų ministerija pranešė, 
kad kraštas yra atsidūręs kritiš
koje finansinėje būklėje. Vien 
spalio mėnesį buvo priversti 
užsidaryti 522 bankai.

tami. Ir vėl Švietimo ministras 
K. Jokantas kalbina — šįkart 
važiuoti į ką tik atgautą Vilnių 
„dėstyti Lietuvos istoriją, ne
suklastotą, jau lenkams”. 
Neabejodama Alicija sutinka: 
„Išvažiuoju. Pradedu naują 
gyvenimą... Laikysiuos minist
ro K. Jokanto patarimo — su 
jaunimu reikia švelniai elgtis, 
užkariauti jų širdis. Juk 
ateiname į savo žemę, taigi 
patraukime jaunimą, o ne 
atstumkime”.

Ką tik atvykusi į Vilnių, 
dalyvauja istorijos mokytojų su
važiavime, susipažįsta su kole
gomis, lanko miesto istorines 
vietas, o namuose — „apsikro
viau istoriniais vadovėlias 
lenkų kalba ir skaitau garsiai, 
kad lenkišką iškalbą ir dėstymą 
palengvinčiau...”.

1940 m. sausio 8 dieną ji tam
pa Vilniaus 3-osios gimnazijos 
istorijos mokytoja. „Savijauta 
baisi: jaunimas protestuoja, kad 
jie Lietuvos istoriją jau mokėsi, 
ji jiems neįdomi. Visą kantrybę 
suspiečiau...”. Dienoraščiui 
patiki savo slapčiausius iš
gyvenimus, jausmus, nuotaikas. 
Juos dažnai pabaigia sakiniu: 
„sėdau mokytis, ruošiausi pa
mokoms”. Ir tai suprantama, 
nes, kaip Alicija rašė dienoraš
tyje, „tik dabar pradedu dėstyti 
savo SDecialvbės dalvkus ir

Danutė Bindokienė

Bihac praradimas yra neleis
tinas ir sutiko ateiti Bosnijos 
musulmonams į pagalbą.

Pirmieji susirėmimai įvyko 
praėjusios savaitės pabaigoje. 
Kroatų kariuomenei žengiant 
pirmyn, į JT „saugų” prieglobs
tį jau pasitraukė apie 20,000 
serbų pabėgėlių, kurie patyrė 
tuos pačius vargus, baimę ir ne
tekimo skausmą, kaip ir mu
sulmonai, serbų persekiojami. 
Tuo tarpu Kroatijos vyriausybė 
paskelbė visuotinę mobilizaciją, 
žmonės raginami aukoti krau
ją, šalis ruošiasi karui. Kroatija 
to karo nesibaido, nes turi gerai
ginkluotą kariuomenę ir savimi 
pasitikėjimą.

Nors JT ir NATO vyriausybė 
dar kartą patvirtino nedaranti 
planų sustabdyti serbų kėslus 
prieš Bihac, tačiau bijomasi su 
intensyvėjusio karo pavojaus 
tarp Serbijos ir Kroatijos. Įsi
jungus kroatų karinėms pajė 
goms į Bihac gynybą, serbai 
šiek tiek sumažino savo puoli
mus, ypač po praėjusio sekma
dienio ultimatumo, kurį jiems 
įteikė Kroatijos prezidentas 
Franjo Tudjnian. Ultimatumo 
reikalavimus neabejotinai „pa
rėmė” kroatų ir Bosnijos mu
sulmonų laimėjimas fronte. O 
tie reikalavimai serbams labai 
paprasti: sustabdyti puolimus 
prieš ”'hac; netrukdyti naftos 
tekėj; o nutiestaisiais vamz
džiais; vėl pradėti taikos dery
bas Ženevoje. Serbams duotos 
48 valandos ultimatumą priimti 
ir į jį atitinkamai reaguoti.

Nepaisant Jungtinių Tautų 
vadovybės rūpesčio, kad karo 
veiksmai tarp Kroatijos ir ser
bų plačiai neįsiliepsnotų, iš 
tikrųjų nieko konkretaus ne
planuojama daryti ir įkaitusią 
padėtį atvėsinti. Susidaro įspū
dis, kad Jungtinės Tautos jau 
yra mirties agonijoje. Belieka 
joms užspausti akis, kad nema
tytų „pirštais badančio” pasau
lio, Bosnijos musulmonų neapy
kantos ir serbų patyčių. Kaip 
gaila, kad tetruko 50 metų nuo 
šios organizacijos viltingo įkū
rimo, iki visiško neveiksmin
gumo...

• Pirenėjų kalnai 1659 m. 

lapkričio 7 d. nustatyti kaip 
oficiali siena tarp Prancūzijos ir 
Ispanijos, tuo užbaigiant 24 
metus trukusį karą tarp šių 
valstybių.

galvoju, kad turiu pati visa 
gerai žinoti. Taigi dirbu ir dirb
siu, kad nebūtų gėdos Lietuvos 
mokytojui”. Užsispyrimas, 
pasišventimas, meilė darbui ir 
malda, „kad Dievas padėtų 
darbe” gelbsti Aliciją: „gimnazi
joje mokiniai vis geresni, kole
gos labai nuoširdūs... Mokiniai 
pamilo mane”.

Kartu su savo mokiniais lan
ko rusų emigranto, Vytauto Di
džiojo universiteto prof. I. Lap- 
po Lietuvos istorijos seminarą, 
dalyvauja istorikų suvažia
vimuose, tariasi dėl naujų 
vadovėlių rengimo.

Teko dėstyti ir SSSR istoriją, 
lankyti liūdnai pagarsėjusius 
privalomus VKP(b) istorijos 
seminarus. Kviečiama skaityti 
paskaitų Vilniaus savivaldybės 
tarnautojams, gimnazijų lietu
vių kalbos ir istorijos moky
tojams, lenkų tautybės dakta
rams, inžinieriams, įvairių 
tarnybų valdininkams — „ne
mokantiems” lietuviškai, bet 
turintiems vėliau lietuviškai 
atsakinėti. Pavargau. Bet 
patriotizmas ir energija paėmė 
viršų, kurios dar esu kupina. 
Patinka man toks gyvenimas. 
Laiko atsikvėpti neturiu nė mi
nutės, visa siela atsidaviau dar
bui mūsų brangiojoje sostinėje”.

(Bus daugiau)
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CLASSIFIED GUIDE
LIETUVIU TELKINIAI

MISCELLANEOUS

niaus krašto ir Rytų Lietuvos 
mažoms mokykloms. Į ten nu
siųsta 101 siuntinys. Tai 
mokymo medžiaga, maistas 
vaikams, žaislai...

— Ar persiunčiate kartu ir 
privačius siuntinius pav. gi
minėms?

— Taip. Siunčiami kartu ir 
privatūs siuntiniai, bet už per
siuntimą aukotojai moka 20 dol. 
ir tai yra didelė pagalba ap
mokant mokestį už talpintuvo 
persiuntimą.

— Kur Jūs dirbate?
— Dirbu „Tyco Toys, Ine.”, jau 

10 metų. Netoli namų darbovie
tė. Esu Production Planing sky
riaus direktorius. Tenka dirbti 
net su Hong Kong Singapūre, 
Portland, Oregon, Tyco skyrių 
vedėjais.

— Ar tai nesudaro Jums as
meniškų keblumų darbe?

— Šiek tiek yra, kai turiu 
paimti asmeniškas atostogas, 
kai reikalai susipina su BALFo 
reikalais. Suvežiojant siunti
nius ar kai pakraunami talpin
tuvai. Šiais metais dirbau kiek
vieną šeštadienį nuo sausio 
pradžios iki gegužės 12 d.

— Kas daugiausiai Jums 
padeda?

— BALFo valdybos nariai. Iš 
amerikiečių, geras draugas 
John Masoni. Kitos šeimos pav.: 
Masaičiai, Majauskai, Carol 
Kaulinis ir vyrai, kurie krovė 
siuntinius į talpintuvus.

— Kas sudaro Philadelphi
jos BALFo valdybą?

— Man tenka direktoriaus 
pareigos, taip pat Feliksas 
Andriūnas. Garbės pirm. mūsų 
klebonas Timothy Burkauskas. 
Sekretorė-koresp. Marija Ma- 
jauskienė, mano žmona. Iždi
ninkė Ona Kreivėnienė. Socia
liniams reikalams Marija Rau- 
gienė, dirbančiųjų pavaišinimui 
— Bronė Karaškienė. Nariai: C. 
Kaulinienė, Hedy Sarcevich ir 
Šidlauskas.

— Daug tenka skirti laiko 
šiam patriotiniam darbui, 
kurį Jūs taip puikiai atlie
kate. Žinau, su šiuo darbu 
yra ir nemaža asmeninių iš
laidų pav.: suvežimas aukų, 
susirašinėjimas, telefonai, va
žinėjimai. Juk daug kas duo
da auką, bet ją reikia nuva
žiuoti paimti. Nieks Jums už 
tai neužmoka. Ką į tai pasa
kysit?

— Turbūt tokia jau mano 
prigimtis, daryti gera kitam 
nelaukiant atlyginimo. Nuo pat 
jaunystės, kiek prisimenu, 
bandžiau padėti kitiems. Siun
čiau į Lietuvą siuntinius gimi
nėms ir draugams. Amerikoje 
pažįstamiems stengiausi surasti 
darbus, kurie prašė. Jaučiu 
džiaugsmą, jei pasiseka kam 
nors padėti. Mano įsitikinimas, 
jeigu geras Dievas davė tau pro
tą, sveikatą ir aukštąjį išsila
vinimą, vartok juos dirbdamas 
ir padėdamas visiems. Dievas 
suteikė man daug dovanų. Aš

PHILADELPHIA, PA
PARAMA LIETUVOS 

ŽMONĖMS

Gegužės pradžioje iš Phila- 
delphijos išsiųsti trys talpin- 
tuvai drabužių, maisto, medici
nos ir mokslo priemonių-knygų, 
žaislų vaikams. Talpintuvai iš
siųsti buvusių Lietuvos kalinių 
ir tremtinių sąjungos Panevėžio 
skyriui, kad jie būtų priimti ir 
išdalinti kam skirti.

Siunčiami daiktai buvo renka
mi Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos salėje. Jie buvo atvežti 
supakuoti ir palaidi maišuose. 
Matant taip intensyviai dirbant 
BALFo valdybos žmones, gir
dint per vietos lietuvių radijo 
pranešimus ir prašymus aukoti, 
stebint veik, vos ne iki lubų 
siuntiniais užkrautą aukštą sa
lę, užkalbinu Philadelphijos 
BALFo skyriaus pirm. Juozą 
Majauską, viso šio darbo „spi
ritus movens”.

— Ponas Majauskai! Nema
ža darbo tenka įdėti kol suor
ganizuojate šias siuntas?

— Tikrai nemaža ir sudėtingo 
darbo. Reikia susirašinėti su 
Lietuva, kas siuntinius priims 
ir išdalins. Reikia nemaža 
kalbėti ir gauti patarimus iš 
BALFo direktorės M. Rudienės. 
Reikia kalbėti ir r di laiškus, 
kad gauti talpintuvus, reikia 
užpildyti įvairius dokumentus...

Gavus priėmėjus-išdalintojus 
reikia skelbti žmonėms ir prašy
ti aukų, jas rinkti. Skelbiame 
per „Bendruomenės balsą”, tai 
mūsų radijo programa, per para
pijas, trys lietuvių sukurtos 
parapijos Philadelpijoje, skel
biame per spaudą lietuvių ir 
anglų kalbomis, per organizaci
jas, kaip Lietuvos Vyčiai Phila- 
delphijoje ir kaimyniniame Al- 
lentowne.

— Ar gaunate dovanų iš 
amerikiečių?

— Taip. Lietuviai, dirbdami 
mokyklose, ligoninėse, pramo
nės darbovietėse kalba apie 
siuntinių siuntimą kaip pagalbą 
Lietuvos žmonėms ir bendrovės 
— ligoninės ir privatūs žmonės 
aukoja. Pažymėtinos kompani
jos „Tyco Toys, Ine.”, kurioje aš 
dirbu, tai trečia didžiausia 
žaislų gaminimo bendrovė JAV. 
Jie paaukojo daugybę labai 
brangių žaislų ir 12 kompiu
terių. Taip pat gauta daug iš 
amerikiečių, per dr. Rožę Šom- 
kaitę, iš New Jersey, daug gau
ta riešutinio sviesto. Taip pat 
veltui gavome dėžes įpakavi
mui.

— Siuntiniai siunčiami buv. 
Kalinių ir tremtinių vardu. 
Ar yra siuntinių kitoms 
organizacijoms?

— O taip! Visoms reika
lingoms pagalbos organizaci
joms. Našlaičių ir senelių 
prieglaudoms, aklųjų institu
tams, vaikų darželiams, ligo
ninėms. Ypač pažymėtina Vil

Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų s-gos 76 kuopos valdyba ir svečiai. Iš k.: sėdi — finansų 
sekr. Dolores Jonaitis, Garbės pirm. Donna Kamm, kun. S. Ropotas, OFM, kun. Jonas Gasiūnas, 
pirm. Valerųa Leščinskienė, vicepirm. Aldona Baukienė. Stovi — iždo globėja Elena Vilnis ir 
renginių vadovė E. Šatraitienė.

noriu, ką turiu — dalintis su 
visais. Netrokštu garbės ir at
lyginimo, tik noriu padėti tiems, 
kurie už mane sunkiau gyvena. 
Atlyginimas ateis, kurie įver
tins mano pastangas ir seks 
mano pavyzdžiu.

Mano troškimas ir patarimas 
jaunimui dirbti ir aukotis dėl 
visų. Tuo baigėme pasikalbėji
mą su Philadelphijos BALFo 
skyriaus pirmininku Tuozu 
Majausku.

Bronius Krokys 

ST. PETERSBURG, FL

ALK MOTERŲ S-GOS 
76 KUOPOS DVIGUBA 

ŠVENTĖ

Motinos dienos rytą Amerikos 
Lietuvių Katalikių Moterų 
sąjungos 76 kuopos narės ir jų 
draugės Šv. Vardo bažnyčioje 
dalyvavo šv. Mišiose ir išklau
sė klebono kun. S. Ropolo, OFM 
pamokslo. Po Mišių visos vyko 
į Lietuvių klubą pietauti.

Po pietų klubo pirmininkas A. 
Karnius visus pasveikino, o 
ypač Katalikių Moterų gausų 
suvažiavimą, palinkėdamas 
sėkmės visuose jų darbuose.

ALKM s-gos 76-tos kuopos 
suvažiavimas vyko klubo atski
rame renginių kambaryje. Pra
dėdama programą k-pos pirm. 
Valerija Leščinskienė pa
sveikino visas nares ir jų 
svečius pareikšdama, kad 
šiandien švenčiama ne vien Mo
tinos diena, bet ir ALRKM s-gos 
76-tos kuopos 20 metų veiklos 
sukaktis.

Šiame susirinkime dalyvavu
si kuopos steigėja Donna Gus
taitis Kamm buvo labai nuste
binta ir sujaudinta, kai dabar
tinė k-pos pirm. Valerija Leš
činskienė įteikė jai specialų žy
menį, įvertinant jos darbą 
kuopos steigime ir 17 metų 
pirmininkavimą. Garbės pirmi
ninkė Donna Kamm neatsisako 
valdyboje darbo ir šiuo metu yra 
kuopos veiklos korespondentė.

Kuopos pirm. V. Leščinskienė 
žymenis įteikė ilgametėms na
rėms: Elenai Vilnis, Vandai 
Gruzdienei, Bronei Balutienei, 
Marijai Polteraitienei ir Vero
nikai Pleškienei. Dėl nesveika
tos nedalyvavusiai Sally Zupka,

jai skirtas žymuo bus įteiktas 
kitą kartą. Žymenimis apdova
notos ir valdybos narės: Aldona 
Baukienė, Rozalija Plepienė, 
Dolores Jonaitis ir E. Satrai- 
tienė.

Žymenis dalinusi pirm. V. 
Leščinskienė buvo nustebinta, 
kai valdybos vicepirm. Aldona 
Baukienė, perskaičiusi Centro 
valdybos Dale Murray sveiki
nimus ir gražios darbuotės 
linkėjimus, jai įteikė žymenį ir 
gražią gėlių puokštę. Sujaudin
ta V. Leščinskienė baigė pro
gramą, linkėdama, kad ir atei
tyje klestėtų darna ir meilė, o 
Mergelė Marija būtų kelrode 
visuose darbuose.

Šiame kuopos sukaktuvi- ' 
niame susirinkime dalyvavo 
klebonas kun. S. Ropolas, OFM, 
ir kunigai — Jonas Gasiūnas ir 
M. Čyvas. Narės džiaugėsi, kad 
mūsų kunigai dalyvauja visuo
se kuopos renginiuose ir 
minėjimuose. Baigiant pietus, 
darbščioji narė A. Palu- 
binskienė visus pavaišino gar
džiais sūriais.

Mūsų 76-tos kuopos narių 
ūpas pakilus, nes pastaruosius 
trejus metus iš eilės laimime 
Centro v-bos skiriamą naujų na
rių verbavimo premiją. Gera 
nuotaika skirstėmės pasiryžu- 
sios sėkmingai tęsti 21-sius kuo
pos veiklos metus.

Donna Kamm

PUTNAM, CONN.
I ALKĄ GRIŽO 

RESTAURUOTAS 
PAVEIKSLAS

Alkai — Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvas, Putname, 
autonominis padalinys Lietuvių 
Katalikų Mokslų akademijos, 
grąžintas sienos didumo pa
veikslas, restauruotas Lietuvos 
Meno Restauracijos institute, 
Vilniuje. Paveikslas vaizduoja 
Vilniaus Akademijos įsteigimą, 
įvykdytą prie daugiau kaip 400 
metų, sukurtas dailininko Ado
mo Smetonos. Paveikslas buvo 
išstatytas Lietuvos pavilione 
1939 m. Pasaulinės parodos 
New Yorke metu. Alkos lanky
tojai vėl galės paveikslą matyti 
ir juo gėrėtis, jis vaizduoja 
Lietuvos istorijos dalelę.

STASIO LOZORAIČIO
KAPO PAMINKLAS

Minint Lietuvos ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio, jau
nesniojo, mirties metines, Put
name buvo pašventintas ir ne
seniai pastatytas ant jo kapo 
kuklus paminklas. Paminklo 
šventinimo apeigas atliko kun. 
V. Cukuras, dalyvaujant našlei 
D. Lozoraitienei.

JONINĖS

Jau keliolika metų dr. Č. Ma- 
saičio sodyboje Thompsone (ne
toli Putnamo) ruošiamas Joni
nių vakaras. Kviečiami ne tik 
vietos lietuviai, bet ir iš toliau: 
Hartfordo, Bostono, Providence, 
Worcesterio ir kt. Š.m. birželio 
24 d. susirinko daugiau negu 30 
asmenų, bent 4 jų iš Lietuvos 
Ameriką lankantieji.

Prie ežerėlio (ežerėliu virtusi 
upelio užtvanka) sukurtas 
laužas, paleistas į ežerėlį 
vainikas su uždegtomis žvake
lėmis, ieškota aplinkoje (sodyba 
apsupta miškelio) paparčio žiedo 
— paslėptos gėlių puokštės, kurį 
rado prel. V. Balčiūnas ir vie
nuolyno seselė Ramutė Naųje- 
lytė. Vakarui vadovavo dr. A. 
Stankaitis, dainoms — A. Pra- 
puolenytė. Kun. V. Cukuras 
papasakojo apie Joninių papro
čius, pritaikytą vakarui 
apysaką, o ir eilėmis išreikštą 
Joninių nuotaiką pateikė rašy
toja D. Augienė, o jaunutė Sigu
tė perskaitė iš prieš 100 metų 
ėjusio „Varpo” Joninių 
aprašymą. Prof. K. Jarašūnas 
(iš Lietuvos) kalbėjo apie laimę, 
kurios siekti reikia pastangų ir 
pasišventimo, o tų abiejų trūks
ta Lietuvoje.

Daugeliui susirinkusių vaka
ro programa kėlė nostalginius 
prisiminimus, tiek džiugius, 
tiek liūdnus. Prie šeimininko 
paruošto vaišių stalo, dalyvių 
neįstengto nutuštinti, buvo 
užbaigtos maloniai praleistas 
vakaras.

Juozas Kriaučiūnas

• 1834 m. kovo 6 d- York 
miestelis aukštutinėje Kana
doje buvo inkorporuotas kaip 
Torontas.

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—‘■30% pigiau mokėsit 
□as mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
jraudimą.

FRANK ZAPOUS 
32081/s Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8854
(312) 581-8854 '

1 J K 8 CONSTRUCTION !
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

Your ticket 
to a secure 
retirement.

Dvi merginos iš Lietuvos nori 
išsinuomoti butą arba kambarį 
Čikagoje. Siūlykite pigesnį ir kuo 

greičiau. Skambinti Danai arba
Gražinai, tel. (904) 928-0968, 
Jacksonville, FL.
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25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 

siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 83rd Street,

Chicago, IL 60629

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
> Penęininkams nuolaida

HELP WANTED

Ieškomi darbininkai namų 
valymui. Turi turėti savo susi
siekimo priemonę.

Tel. 708-876-0665

IEŠKO BUTO

Juozas Majauskas, Philadelphijos BALFo skyriaus pirmininkas įmonėje prie 

savo darbo stalo Nuotr R. Jako

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

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

Take advantage of LOT's lovv 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.

!0T Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toli free: 8OO-223-OS93.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I tomas. Vingiuotas mano 
gyvenimo kelias biografiniuose atsiminimuose. 1912-1960. 
443 psl. Knygos kaina $10.00. Užsakant paštu, persiuntimo 
išlaidoms pridedama $2.50. Illinois gyventojai dar prideda 
Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II tomas. Atsiminimai apima 
1960-1970 metų laikotarpį. 428 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Il
linois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO l|l tomas. Atsiminimai apima 
1970-1979 metų laikotarpį. 390 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Illi
nois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

Užsakant visus 3 tomus mokama papigintai. $15.00. Užsa
kant paštu persiuntimo išlaidoms pridedama $4 00 Illinois 
gyventojai dar prideda Sales tax $1.31.

Knygos užsakoma: DRAUGAS, 4545 Weat 83rd St., 
Chicago, IL 60629.

i
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Skobtinis dzūkų laivelis. Merkinė, 1935 m.

SIEKIANT LIETUVOJE IR 
AMERIKOJ GYVENANČIŲ
LIETUVIŲ SUARTĖJIMO

LIUDA RUGIENIENĖ

Pokalbiai su politinių partijų ir organizacijų 
atstovais

(Pabaiga)

Ignacas Uždavinys (Lietu
vos krikščionys demokratai > 
galvoja, kad ši Komisija turėtų 
liesti visas pagrindines Lietu
vos, kaip valstybės, vystymosi 
problemas ir savo dėmesį kon
centruotų į Lietuvos valsty
binius interesus, kurie užtik
rina Lietuvos, kaip valstybės, 
egzistavimą, nepriklausomybę 
ir saugumą. Komisija taip pat 
turėtų progą susipažinti su 
Lietuvos pagrindinėmis proble
momis, o kokias problemas 
galėtų spręsti, priklausytų nuo 
jos pajėgumo. „Ateina metas, 
kada Lietuvoj turi būti trak
tuojama ne vien pagal tuos žmo
nes, kurie gyvena Lietuvoje. 
Pilietybės klausimas irgi pa
darė tam tikrą šešėlį, kad 
tarytum mes skiriamės. Pir 
miausia reiktų tai Komisijai 
pasistengt, kad nuimtų tuos 
barjerus. Be abejo, lietuvių gy
venimas svetur taip pat turi 
tam tikrų problemų, specifinių 
problemų ir turbūt Lietuvoje 
gyvenantys žmonės ne visai 
suvokia, arba nedaug suvokia, 
tas problemas. Taip pat yra 
Lietuvos problemos ir galbūt 
kartu būtų mėginama atrasti 
toms problemoms sprendimą”.
I. Uždavinys tiki, kad išeivija, 
buvusi protinis potencialas, dva
sinis didžiulis poten^’alas, 
„galėtų būti tuo katalizatoriumi 
dvasinio ir moralinio atgimimo 
Lietuvoje”. Savo mintis tęsė: 
„Nekalbu apie ekonominius 
dalykus, žemės ūkį, tai čia, be 
abejo, ta Komisija galėtų daug 
ką nuveikti. Kitas dalykas — 
Komisijos dalyvavimas Seimo 
darbe ir visur kitur atneštų tam 
tikrą teigiamą poveikį į kon
frontacijos sumažinimą, partijų 
politiniai interesai būtų 
nustelbti, o iškiltų tiktai vals
tybiniai interesai”.

Saulius Pečeliūnas (Lie
tuvos demokratai) atsakė į klau
simą iš principo: „Jeigu šitam 
bendradarbiavime atsiranda 
kokių kliūčių, tai pirmas daly
kas šita Komisija turėtų ieško
ti būdų, kaip tas kliūtis šalinti. 
Norim su tuo sutikt, ar neno
rim, bet vis dėlto, kai Seimo 
nariai pradeda domėtis viena ar 
kita problema ir pamato įvairių 
tipų trukdymus ir jie pradeda 
ieškoti tų trukdymų šaknų, 
dažnai vien dėl to ieškojimo 
trukdymai pranyksta. Kai atsi
randa pavojus, kad tai gali tapt 
viešu dalyku — trukdymai ir 
dingsta”. S. Pečeliūnas kalbėjo

apie projektus, kuriuos būtų 
galima bendrai vykdyti, pavyz
džiui, komunikacijos priemonių 
išplėtimą, informaciją. „Lie
tuvoj pakankamai priimta daug 
įstatymų ir atsiranda labai 
daug nesusipratimų, kai Vaka
rų valstybių verslo žmonės nori 
čia kokį verslą organizuoti ir jie 
tiesiog nežino įstatymų. Juos 
gauti sunku, nes ir Lietuvoj tie, 
kdrie turi žinot, kartais nepajė
gūs visų tų įstatymų žinot”.

Česlovas Jūršėnas (LDDP), 
Seimo pirmininkas: „Aš matau 
dvejopą Komisijos naudą. Iš 
principo, mes turim remtis 
mūsų broliais, mūsų sesėm, 
kurie yra Vakaruose, kurie yra 
sukaupę nemažą patyrimą, 
kitokio gyvenimo patyrimą, ku
rio mums kaip tik trūksta. Ži
noma, jeigu bus speciali Komi
sija, štai bus galima trans- 
formuot, įkūnyt į tam tikras 
konkrečias iniciatyvas ne tiktai 
mūsų pastangų dėka, bet, 
būtent, bendrų pastangų dėka. 
O antras dalykas ir mūsų bro
liams lietuviams, ar Amerikoj, 
ar kur nors kitur, atsiras gali
mybė, ta organizacinė forma, 
per kurią bus galima reikštis. 
Tai čia nauda ir iš vienos pusės, 
ir iš kitos. Mes nesam didelė 
tauta. Mums reikia sutelkt vi
sas savo intelektualines ir ki
tokias pastangas, kad ir čia, 
krašte, kitaip reikalai klos
tytųsi ir kad jūsų reikalai taip 
pat būtų atitinkamai spren
džiami”.

Balys Gajauskas (Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga) 
visiškai pritarė bendros Komi
sijos sudarymui. Jis laukia iš 
JAV lietuvių ne vien tik fi
nansinės paramos, bet kad būtų 
imtasi iniciatyvos pritraukti 
specialistus į Lietuvą, kad būtų 
vykdomas kultūrinis bendra
darbiavimas. JAV taip pat yra 
labai svarbu lietuvybę išlaikyti, 
todėl į lituanistines mokyklas 
galėtų būti pasiųsti litbanistai 
mokytojai. Lietuvoje finansinė 
parama yra reikalinga seniems, 
vaikams, ligoniams. Užsienio 
politikoj taip pat yra reikalinga 
pagalba.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybai patvirtinus Komisijos 
veiklos nuostatus, bus renkami 
į Komisiją penki asmenys atsto
vauti Lietuvių Bendruomenei. 
Lietuvai atstovaus devyni 
Seimo nariai — po vieną iš šių 
politinių partijų ir organizacijų: 
Centro sąjungos, Lietuvių tau
tininkų sąjungos, Lietuvos

Nuotr. Balio Buračo

demokratai, Lietuvos demokra
tinės darbo partijos, Lietuvos 
krikščionių demokratų, Lie
tuvos socialdemokratai, Poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos, Tėvynės sąjungą — Lietu
vos konservatorių, Valstiečių 
partijos. Kaip matome, bus at
stovaujama visoms pagrindi- 
njėms politinėms partijoms. 
Nutarimai bus daromi susi
tarimo būdu.

Lietuvoje jau penkios politinės 
partijos savo atstovus į Komisiją 
paskyrė, tai Centro sąjunga — 
Romualdą Ozolą, Lietuvos 
demokratai — Saulių Pečeliūną, 
Lietuvos demokratų darbo par
tija — Everistą Raišųptį, Lietu
vos socialdemokratai — Aloyzą 
Sakalą ir Tėvynės sąjunga — 
Lietuvos konservatoriai — Ireną 
Andrukaitienę. Reikia tikėtis, 
kad greitu laiku bus išrinkti ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovai, nes bendras darbas su 
Lietuvos valstybe turėjo būti 
pradėtas jau prieš keletą metų. 
Lietuvijai, kaip kad mus 
pavadino Vytautas Landsber
gis, yra būtina skubėti statyti 
tiltus, o ne gilinti prarajas.

„DRAUGO” RĖMĖJAI
Aukos grąžinant laimėjimo 

bilietėlius

11.00 dol. Ona Gustienė, Los 
Angeles, CA; dr. Richard ir 
)alia Petrys, San Jose, CA; 
’ranas Skrupskas, Toronto, 
Dnt. Kanada; Povilas Plikšnys, 
3o. Boston, MA; Antanas Liu- 
ižius, Osterville, MA; Valeria 
R. Wolff, Park Forest, IL; B. 
Brizgys, Farmington Hills, MI; 
kazys Rusinąs, Portage, MI; 
[Adolfas Jonaitis, Grand Rapids, 
MI; Jonas Mickevičius, Omaha, 
[NE;

10.00 dol. Kazys Kuniutis, 
Burbank, IL; Antanas Marma, 
Chicago, IL; Vytautas Vizgirda, 
Aurora, IL; Vincas Brazys, Li
vorną, MI; Klemensas Matkevi- 
ičius, Chicago Lawn, IL; Petras 
įNoreika, Chicago, IL; Ona Ba
rauskas, Woodhaven, NY; Vy
tautas Juodeika, Pittsburg, PA; 
kun. Jonas Velutis, Chicago, IL; 
A.V. Martis, Chicago, IL; Algis 
Grigas, Hickory Hills, IL; Hali
na Plaušinaitienė, Chicago, IL; 
Petras Vėbra, Chicago, IL; A. & 
L. Insurance Agency, Chicago, 
IL; K. Beiga, Chicago, IL; Jonas 
Kučėnas, Chicago, IL; Teodoras 
Blinstrubas, Chicago, IL; Maria 
Ročkus, Chicago, IL; Tomas Re 
meikis, Palos Hills, IL; A. Už- 
davinis, Canton, MI; Jonas Mi- 
kulionis, Sterling Hts., MI; A. 
Baliunas, Willowbrook, IL; 
Sabina Ručaitė Henson, Oak 
Brook, IL; Elena Baltrušaitienė, 
Bloomfield Hills, MI; Česlovas 
Kiliulis, Lexington, MA; J. 
Walentukiewicz, So. Boston,
MA; N.V. Aukštuolis, Munster,
IN; B. Nausėda, Lemont, IL;

GALVOS NIEKAM 
NESKAUDA

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 2 d.

Atburiavus 1989-ais metais į 
JAV, buvau nustebintas man 
nauju pasauliu, bet labiausiai 
su kokiu skrupulingumu išei
vijos lietuviai tvarko buhalte
rines apskaitas — iki cento, ar 
tai būtų asmeninės, ar visuome
ninės sąskaitos. Ir dabar, trum
pai apsistojus pas žmoną 
Bostone, mačiau tą patį, plius 
asmeninį laiką, kurį žmonės 
aukoja visuomeniniam darbui. 
Tai aksioma, kuri nereikalauja 
įrodymų ir, turiu pasakyti, kad 
taip yra visuose lietuvių 
telkiniuose, kuriuose teko 
pabuvoti P. Amerikoje, Š. Ame
rikoje, Australijoje.

Už tai, ką pamačiau ir sužino
jau Argentinoje, pasirodė 
įdomu. Kuomet išeiviai renka 
pinigus, organizuoja labdarą 
Lietuvai, kovoja dėl kiekvieno 
dolerio, čia skandinami Lietu
vos pinigai. Valstybinė įmonė 
„Jūra” yra įsiskolinusi 3,5 mili
jonų dolerių ir skola auga to
liau. Kas padengs skolas — vals
tybė, mokesčių mokėtojai, nes 
įmonė randasi ant bankroto ri
bos ir yra valstybinė. Tai bent 
vadovavimas, kuomet žuvies pa
klausa ir kainos pasaulyje ky
la, buvo sugebėta prisidaryti mi
lijoninių skolų ir papildomai 
palikti areštuotus du žvejy
binius tralerius už jas.

Žmonės, palikti prižiūrėti 
laivus nuo 1944 m. rugsėjo, ne
gauna jokių atlyginimų ir 
verčiasi atsitiktiniais darbais, 
bet gali trūkti ir jų kantrybė, 
tuomet pradės išpardavinėti 
laivų turtą, kad išgyventų arba 
galėtų grįžti į namus. Ar tik ne 
to ir laukiama Lietuvoje, kad 
galėtų pasakyti: „na, ar mes 
nesakėme, kad nieko negalima 
padaryti”.

Nieko negalima padaryti, kai 
nenorima daryti. Gal buvo ban
doma su Lietuvos laivais 
įvykdyti Medičevskij variantą, 
tai buvęs rusų žvejybinių orga- 
nizrfbijų atstovas Urugvajuje 
dabar įsikūręs čia, kuris po 
humaniškumo skraiste „skan
dina” Rusijos ir Ukrainos 
žvejybinius laivus, kad vėliau 
„priglaustų” juos po savo spar
neliu, skolas paliekant ap
mokėti tų laivų šalims. Kol kas 
paties blogiausio pavyksta iš
vengti tokių žmonių, kaip pvz.: 
daktarė M. Račkauskas, dėka, 
kuri iš savo asmeninių lėšų par
skraidino du įgulos narius namo 
bei ieško lėšų sumokėti už laivo 
„Gargždai” saugojimą pasilie
kančiam vieninteliui jūrinin
kui, kad jis neišeitų duonos 
kąsnio ieškoti kitur.

Todėl „Jūros” įgaliotinio nuo 
1994-jų rugsėjo kapitono A. 
Žemaičio pastangos išsikovoti iš 
kreditorių per vietinius teis
mus, kad būtų nuimtas areštas 
nuo laivų, skolos įgautų tikrus 
skaičius, o ne fiktyvius ir trale
riai galėtų dirbti bei grąžinti jas 
per kelis metus, tarp vietinių 
lietuvių susilaukia tik pri-

Birutė Drunga, Oak Lawn, IL; 
Jonas Ambrizas, Lemont, IL; 
K.A. Cicėnas, Woodridge, IL; 
Bruno ir Regina Latoza, West- 
mont, IL; A. Gečas, Reedsbur, 
WI; A K. Grina, Bensenville, IL; 
Antanas Sabaliauskas, Orland 
Park, IL; S. Mesec, Waukegan, 
IL; Edward Cizinauskas, Orland 
Park, IL; A. Eitmanas, West 
Peterson, NJ; Kazė Baumil, 
Grand Junction, MI; R.A. 
Slėnys, Palos Heights, IL; Kazys 
Karuža, Los Angeles, CA; Ona 
Lukas, Chicago, IL; Algimantas 
Bražėnas, Royal Oak, MI; K. 
Stravinskas, Beverly Shores, 
IN; Zigmas Bacevičius, Woodha- 
ven.NY; Vacius Lelis, Sterling 
Hts, MI; Bronius Krokys, Phila- 
delphia, PA; Margaret Getrikas, 
St. Petersburg, FL; Mečys Ja
vas, Western Springs, IL; B.P. 
Andriukaitis, Chicago, IL; An
tanina Baleišis, Chicago, IL;

Visiems savo Rėmėjams ta
riame nuoširdžiausią ačiū!

tarimo. O jis buvo atsiųstas 
likviduoti šios bylos, žinoma, 
milijonines skolas permetant 
ant Lietuvos žmonių pečių.

Naudingiausia tuos laivus 
būtų paleisti dirbti, nes, juos 
pardavus kreditoriams iš varžy
tinių skolų padengimui, būtų 
gauta 250,000 dol., pasak kapi
tono A. Žemaičio. Žūklė prasi
deda š.m. lapkričio viduryje. Iki 
to laiko reikia surasti lėšų jiems 
paruošti, įgulai atskraidinti, nes 
vėliau neapsimoka, o „Jūros” 
vadovybė nusiplovė rankas, nes 
neskiria jokių pinigų, nei bylų 
vedimui, nei likusių jūrininkų, 
kurie prižiūri laivus, išlai
kymui. Kaip tai pavadinti?

Reikalingi investitoriai, kad 
galėtų paleisti laivus dirbti 
laiku. Visi įdėti pinigai su pel
no dalimi jiems būtų grąžinti iki 
1996 m. birželio mėnesio, nes 
skolos padengimui teismo 
sprendimu eina 50% pelno.

Pirmieji metai būtų pasitikė
jimo metai tarp investitorių ir 
kapitono A. Žemaičio, kuris tam 
turi visus įgaliojimus, sutvar
kytus juridiškai.

Argentina toli, bet skolas 
reikės grąžinti.

O aš su Reda, susitvarkę jach
tą Buenos Airėse ir užtrukę il
giau, nei planavome ne dėl 
mūsų kaltės, o vietinių, kurie 
kuomet reikia grąžinti jiems 
įduotus darbus, atsako „manja- 
na”, pasak pažįstamo prancūzų 
buriuotojo, tai italai kalbantys 
ispaniškai ir norintys būti ang
lais. Pajudėjome iš ten liepos 
pradžioje. Užsukome į Colonia 
Del Sacramento, Montevideo, 
Punta Del Este, kur įstrigome 
dėl blogų orų. Visgi žiema čia, 
ne per geriausias laikas buria
vimui, bet su prancūzų buriuo
tojų „mafijos” pagalba, kuri 
kontroliuoja visą P. Amerikos 
Atlanto pakrantę, įskaitant ir 
Antarktidą, gerąja žodžio 
prasme, ir dabartinių ryšių 
pagalba pastoviai tarpusavyje 
kontaktuoja, bei mūsų atžvilgiu 
yra labai draugiška, tikimės 
greitu laiku pajudėti.

Prastovas išnaudojame laivo 
tvarkymui, krašto ir žmonių 
pažinimui, o pamatyti čia yra 
tikrai ką, pvz.: labai daug senų 
modelių eksploatuojamų leng
vųjų automobilių (prieškarinių). 
Ir iš kur jie juos ima?

Reda ir Jonas Limantai

A.tA.
BRONISLVA ŠIDAGIENĖ 

SZYDAGIS
Meškerevičiūtė

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 31 d., 3:30 vai. p.p., sulaukusi 86 metų.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

30 m.
Nuliūdę liko: vyras Alfonsas, duktė Apolonija Tuskenienė, 

žentas Antanas, sūnus Jokūbas, marti Jadvyga, anūkai: 
Albertas, Edvardas, Elena, Katarzyna, Matilda, Matthevv ir 
kiti giminės JAV-bėse ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 4 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 5 d. Iš laidojimo namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

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

A.tA.
ANGELINE JOSELĖNAS

Rūta
Gyveno Lisle, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette Parko 

apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 30 d., sulaukusi 82 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: daug pusbrolių ir pusseserių; taip pat artimi 

draugai Kristina Dūdėnaitė-Hayden su vyru Robert.
Velionė buvo žmoųa a.a. Frank ir motina a.a. Peter.
Priklausė St. Adrian parapijos draugijai Daughters of 

Isabella ir St. Adrian pensininkų klubui.
Velionė pašarvota rugpjūčio 2 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkus 

Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks rugpjūčio 3 d. ketvirtadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčią, 
70 St. ir Washtenaw Avė., kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę giminės ir draugai.

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

KĄ DARYTI, JEI...?
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

CHICAGO PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO Nationvvide Toli Free (Nemokamas) LEMONT
EVERGREEN PARK Tel.: 1-800-994-7500 TINLEY PARK

1
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Skautų stovykla Rakė bai

giasi ii šeštadieni, rugpjūčio 5 
d. Autobusas su grįžtančiais 
namo stovyklautojais iš sto
vyklavietės išvyks 12 vai. ir 
Lietuvių centre, Lemonte, 
turėtų būti 4 vai. p.p. Tėveliai 
prašomi atvykti anksčiau ir su
tikti iš stovyklos grįžtančius, 
tėvų ir namų pasiilgusius 
vaikus.

Lietuva — Jugoslavija, Eu

ropos krepšinio čempionato 

baigmės rungtynių vaizda

juostė šį sekmadienį, rugpjūčio 
6 d., 12:20 vai. p.p. bus rodoma 
Lietuvių centre, Lemonte. Taip 
pat bus rodomas iš čempionato 
rungtynių grįžusių krepšininkų 
sutikimas Lietuvoje. Visi, besi
domintieji sportu ir Lietuvos 
krepšininkų laimėjimais, kvie
čiami.

Lietuviškų studijų savaitė

Dainavoje, ruošiama Lietuvių 
fronto bičiulių, bus rugpjūčio 
20-27 d. Savaitės programoje — 
politinės, rezistencinės ir kultū
rinės temos, paskaitos, disku
sijos, svarstybos, dainos ir 
poilsis prie Spyglio ežerėlio. No
rintieji dalyvauti prašomi re
gistruotis ir užsisakyti kamba
rius pas Viktorą Naudžių, tel.: 
312-275-4222.

Švč. M. Maruos Gimimo pa
rapijoje yra graži tradicija — 
Šiluvos atlaidai, pradedami 
novena, baigiami iškilminga 
procesija. Šiemet atlaidai bus 
rugsėjo 7 iki 15 d., jiems vado
vaus prel. Kazimieras Vasi
liauskas, Vilniaus katedros 
klebonas ir kunigų seminarijos 
rektorius. Procesija įvyks rug
sėjo 10 d., sekmadienį.

Mokytojų studijų savaitėje
Dainavoje rugpjūčio 6-13 d. prof. 
dr. Jolita Kavaliūnaitė supa
žindins dalyvius su rašytojo Vin
co Ramono kūryba, minint rašy
tojo 90-ties metų gimimo su
kaktį.

Vanda Petkus, Park Ridge,
IL, už „Draugo” laimėjimo bilie
tėlis atsiuntė 100 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
dovaną, kuri padės mūsų dien
raščiui aplankyti savo skai
tytojų namus.

Pedagogė Nijolė Gieršti- 

kienė jau kelerius metus moky
tojų studijų savaitėje praveda 
naujus praktinius užsiėmimus. 
Ir šios, jau 29-tos, mokytojų stu
dijų savaitės dalyviai, susiskirs
tę grupėmis, vadovaujant N. 
Gierštikienei, nagrinės liaudies 
pasakų ir jų užduočių perda
vimo metodus. Mokytojų studi
jų savaitę ruošia JAV LB Švie
timo taryba, o savaitė vyks 
Dainavos stovyklavietėje rug
pjūčio 6-13 d. Užsiregistruoti 
galima, skambinant Švietimo 
tarybos pirm. Reginai Kučienei, 
708301-6410.

Dr. Arvydas Žygas, North 
Riverside, IL, Lietuvos Ateiti
ninkų Federacijos pirmininkas, 
aplankė „Draugo” knygyną ir 
ten nusipirko daug knygų. Rū
pindamasis Lietuvoje esančiu 
jaunimu, jis nuveža jiems daug 
lietuviškos spaudos, už tai mes 
esame jam dėkingi.

Vasara yra atostogų metas, 

tačiau JAV LB Švietimo taryba 
rūpinasi mokytojų tobulini- 
musi. Rugpjūčio 6-13 d. Daina
voje įvykstančioje mokytojų stu
dijų savaitėje prof. dr. Algis 

Norvilas kalbės tema „Išeivijos 
jaunimo lietuviška sąmonė”.

Sol. Audronė Gaižiūnienė,

gyv. Rockford, IL, liepos 25 d. 
išskrido į Vokietiją, kur Euro
pos lietuvių studijų savaitės 
užbaigimo proga atliks dainų 
rečitalį. Grįžusi ruošis kitiems 
koncertams Lietuvių ir ame
rikiečių visuomenei, jų tarpe 
soprano solo partijas atliks su 
simfoniniu orkestru.

Šv. Kryžiaus ligoninė yra 
„atgijusi” ir aktyviai įsijungusi 
į apylinkės — ir tolimesnių vie
tovių — gyventojų sveika
tingumo palaikymo darbą. 
Visuomenės kviečiama į spe
cialią „sveikatingumo mugę”, 
kuri vyks rugpjūčio 12 d., nuo 
10 vai. r. iki 4 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus ligoninės patalpose, 
2701 W. 68th St. Atsilankiu
siems bus nemokamai sutei
kiamos įvairios paslaugos ir 
sveikatos tikrinimai. Pvz.: tarp 
10 val.r. ir 2 vai. p.p. vaikai 
nemokamai bus skiepijami nuo 
polio, difterito, tymų, influenzos 
ir keletos kitų, vaikams bū

dingų, ligų. Tėvai prašomi 
atsinešti skiepijimo duomenis iš 
savo šeimos gydytojo, kad būtų 
galima patikrinti, kokių skiepų 
vaikui reikia. Vaikams taip pat 
ruošiami įvairūs, su sveikata 
susieti, užsiėmimai. Suau
gusiems bus tikrinamas choles
terolio kiekis kraujuje, kraujo
spūdis, cukrinės ligos patikri
nimas, stuburo tiesumo pa
tikrinimas; vaikams bus galima 
ištirti švino kiekį kraujuje, taip 
pat visą dieną bus įvairių staig
menų, laimėjimų, garsių svečių, 
dovanėlių ir ligoninės patalpų 
apžiūrėjimas. Gydytojai ir 
gailestingosios seserys yra 
pasiruošę atsakyti į lankytojų 
klausimus ir įvairiais būdais 
padėti. Pasinaudokite šiomis pa
slaugomis. Kaip žinome, Šv.
Kryžiaus ligoninė yra įkurta Šv.
Kazimiero seselių (ir jų tebe- 
globojama), administruojama 
sumanaus administratoriaus 
Mark Clement, yra lengvai 
pasiekiamoje Marųuette Parko 
apylinkėje. Jeigu kas norėtų 
gauti smulkesnių informacijų, 
galima paskambinti tel. (312) 
471-8600.

Kazimieras Sa petka, Water- 
bury, CT, už „Draugo” lai
mėjimo bilietėlius atsiuntė 111 
dol. Džiaugiamės, sulaukdami 
padrąsinimo laikraščio leidimo 
darbe, kurį įrodo gauta pagalba 
iš dienraščio draugų. Nuoširdus 
ačiū už auką.

Jonas Pabedinskas kalbės 

apie „Ateitininkų politinį nusi
teikimą išeivijoje” Ateitininkų 
studijų dienose, Dainavoje, rug
sėjo 2 d.

x TRANSPAK skyrius Le

monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius va
saros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždaryta. 
Penktd. 3-7 v.v., sekmd. 8:30 v.r. 
— 2 v. p.p. bus atidaryta, kaip 
visada. Transpak tel. 312-436- 
7772, 708-257-0497.

(sk.)

IŠ AflTJ ir tou t
SKELBIAMI LAIMĖTOJAI

Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos pasisvečiavimo popietėje, 
liepos 23 d., įvyko laimikių 
traukimas. Pirmąją premiją — 
savaitę atostogų Wintergreen, 
VA, laimėjo Vincent Banionis ii 
Southfield, MI; antrąją — 
savaitę atostogų Deal, NU, 
laimėjo Mrs. ir Mr. Felix Dub
lis iš Howard Beach, N Y; 750 
dol. laimėjo Eleonor F. Walsh 
iš Westland, MI, o 250 dol. 
laimėjo R. Dobilas iš Hazlet, NJ. 
Rengėjai yra dėkingi visiems, 
prisidėjusiems savo auka prie 
Lietuvos katalikiškų mokyklų 
gerovės.

„MINDAUGO”

DRAUGIJAI - 64-ERI

Gegužės 6 d. Argentinos 
„Mindaugo” draugija garbingai 
atšventė savo 64 metų sukaktį 
su dideliu entuziazmu. Draugiją 
šia proga sveikino: Lietuvos 
Garbės konsulas Argentinoje, 
inž. Algimantas Rastauskas, 
ALOS Taryba ir Lietuvių cen
tras — Julio L. Mičiudas, Lietu
vos Respublikos valstybės kon
sultantas ekonominių ryšių klau
simais su Pietų Amerikos ša
limis — Artūro Mičiudas, Ar
gentinos Lietuvių susivieni
jimas — Raul Stalioraitis ir Sta. 
Rosa de Lima bažnyčios La Pla- 
tos kun. Nestor Šeštakauskas.

Laiškais sveikino: Berisso 
burmistras Eugenio B. Juzwa, 
Asociacion de Entidades 
Extranjeras de Berisso, Colec- 
tividad Griega Helenica y Pla- 
ton, „Laikas” — kun. Augus
tinas Steigvilas. Delegacijos iš 
draugijų: Berisso valdžios — 
Luzak ir žmona (Ceremonial dėl 
la Municipalidad), Asociacion de 
Entidades Extranjeras de Beris
so — dr. Juan Minioian, Armė
nijos draugija, Albanijos Sofia 
Rapi de Petroff, Jugoslavijos — 
Tonka Baric de Roboni, Graikų 
— Eudoųuio Constantinidis ir 
žmona, Argentinos Lietuvių 
„Balsas” — Emilija Ožinskienė, 
Lietuvių draugija „Nemunas” 
iš Berisso — Juan Bačkis ir 
Lenkų ansamblio delegacija.

„Mindaugo” ansamblis ža
vingai sušoko: „Rezginėlę”, 
„Varkijietį”, „Prie laužo”, 
„Juodąjį Jonkelį” ir „Malūnėlį” 
pritariant „Mindaugo” orkest
rui. Muzika rūpinosi Jurgis 
Persico Bukauskas. Sukakties 
programai vadovavo j. Luis 
Lemberis, o „Mindaugo” an
samblio ir programos vadovas 
buvo Jurgis Persico Bukauskas.

Susijaudino visi, ypač an
samblis ir muzikantai, kada 
Luis Lemberis prašė didelio 
paplojimo dėl prieš keletą 
mėnesių mirusiam Osvaldo Ro- 
driguez (violin), kuris labai daug 
metų griežė „Mindaugo” an
samblyje visuose parengimuose.

„Mindaugo” draugija buvo ap
dovanota Karaliaus Mindaugo 
Kolegijos vėliava, atvežta iš 
Lietuvos Artūro Mičiudo ir 
įteikta Valentinai Bukauskas 
de Persico.

Baigiant programą, prof. Va
lentina Bukauskas de Persico 
padėkojo visiems dalyviams ir 
programos vykdytojams ir 
pakvietė prie vaišių. Kun. Nes
tor Šeštakauskas, palaimino 
vakarienės vaišių stalą. Po 
vakarienės šokiai tęsėsi iki pat 
ryto.

x TRANSPAK praneia:
„1918-1940 m. Lietuva turėjo 
keturias laikinas (1918.9.2, 
1919.4.4, 1920.6.10, 1928.5.15) 
ir dvi pastovias (1922.8.1 ir 
1938.5.2) konstitucijas”. Siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 

Chicago, n 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

R«b<uoj* J. Mačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Mace, Chicago, IL 60629

LINKSMAS

KLUMPAKOJIS

Iš skaistaus aksomo
Ir iš žalio šilko
Margą drabužėlį
Lankos užsivilko.

Ei, valiok, saulute,
Mūsų mylimoji!
Grokite, paukšteliai,
Linksmą klumpakojį!

Linksmas klumpakojis 
Skamba pievoj vėlei!
Sukitės, drugeliai,
Šokit, piemenėliai!

Leonardas Žitkevičius

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS: 

Miela Sigita!

Mane jau paleido atostogų. 
Pirmą šeštadienį mes nuvažia
vome prie Žalvės ežero. Ten 
buvo labai linksma: plaukio
jome valtimi, maudėmės ir gau
dėm žuvį. Žuvies nemažai paga
vome. Aš su savo nedidele 
meškere pagavau didelę žuvį, 
kurios pavadinimas buvo „rau
dė”.

Vieną ankstų rytą mes atėjo
me prie ežero maudytis. Visi 
įbridome į vandenį, išskyrus 
mamą, nes ji bijojo siurbėlių. 
Kai mes nuplaukėme toliau, 
mama susigundė ir pradėjo bris
ti į vandenį. Staiga prie jos kojų 
išniro siurbėlė. Mama taip išsi
gando, kad į krantą šovė tokiu 
greitumu, kaip strėlė ir tą dieną 
bijojo eiti prie vandens.

Kitą rytą mes susikrovėme 
daiktus ir parvažiavome į Kau
ną. Štai ir viskas. O kada tu 
parašysi laišką!

Marius Labutis, 4 kl. mok.

MANO „DVIGUBAS” 

GYVENIMAS

Man patinka „dvigubas” 
gyvenimas. Atrodo juokinga šei
moje kalbėti kitokią kalba apie 
kitus. Gali žmogus daryti ką 
nors kvailo ir kiti to nesupran
ta nemokėdami kalbos.

Aš esu labai užimta savo „dvi
gubame” gyvenime. Aš lankau 
St. Paschal Baylon anglišką mo
kyklą. Esu septintame skyriu
je. Turiu daug draugių. Mokslas 
gerai sekasi. Mes dabar moko
mės Amerikos istorįją. {domu 
pažinti tą kraštą, kuriame aš 
gimiau.

Kaip angliškoje, taip ir lie
tuviškoje mokykloje, mes moko
mės tų kraštų istorijos. Man yra 
smagu, bet kartu ir keblu iš
mokti tiek daug apie kitą kalbą 
ir kultūrą. Lietuviai turi įvairių 
švenčių, kurios man patinka. 
Man yra įdomu pasakoti drau
gėms apie viską, ką aš darau ir 
kur dalyvauju. Pavyzdžiui, pas 
ateitininkus, Jaunučių stovyk
loje Dainavoje, Kaziuko mugėje, 
koncertuose. Viena mano drau
gė yra lietuvė. Ji labai pyksta, 
kad nemoka lietuviškai kalbėti, 
nes nelanko lietuviškos mokyk
los. Ji labiausiai norėtų važiuoti 
į Dainavą. Aš stengiuosi ją 
truputį išmokyti lietuviškai, bet 
nežinau, ar kas iš to išeis.

Aš esu labai laiminga ir 
dėkinga, kad galėjau užaugti 
mokėdama kitą kalbą. Mano 
„dvigubas” gyvenimas yra labai 
smagus.

Kristina Stankutė

Clevelando Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokinė

Tiesą, kaip ir saulę, visi giria, 
bet kažkodėl stengiasi būti 
paūnksmėje (šešėlyje).

R. Fąjermanas

Algis ir Taksiukas, drauge su medeliu traukiami gilyn i žemę...
16 A. Gustaičio knygos vaikams: „Sodininkai” r

Piešinys Donos Brazdžionienės

MAZGAI IR KRIAUKLĖS

Kai kurios indėnų gentys 
vietoje virvelių vartojo jūros 
kriaukles, suveriamas ant kokio 
nors daikto. Kiekviena spalva ir 
jų derinys taip pat turėjo savo 
prasmę. Galbūt, iš tų senovės 
daiktų „rašto” atėjo ir kai kurių 
spalvų reikšmės. Balta spalva 
tada reiškė taiką, kaip ir dabar 
balta vėliava; juoda — gedulą, 
raudona — pavojų, sukilimą, ka
rą.

Nikaragvos (vidurinės Ameri
kos) gyventojai miskitai, 
išvykdami iš namų, žmonoms 
palikdavo virvę, kurioje už
megzdavo tiek mazgų, kiek 
dienų žadama išbūti kelionėje. 
Atrišdama kasdien po mazgą, 
žmona žinodavo, kada metas 
grįžti vyrui.

Prisimenate, kaip Robinzonas 
Kruzas, atsidūręs vienui vienas 
negyvenamoje saloje, prasima
nė žymėti laiką? Kalendorių jis 
pasidarė iš lazdelės, kurioje 
laiką žymėjo įpiovimais. Tai irgi 
savotiškas raštas. Skaitydami 
knygas apie mūsų kaimo pra
eitį, rasite pavaizduotą, kaip 
tada krautuvininkai ar smukli
ninkai žymėdavo žmonių sko
las. Ne į kokią knygą rašydavo, 
o tiesiog ant sienos ar durų 
staktos (rėmas, kur įstatomos 
durys) brėždavo brūkšnį ar kitą 
sutartinį ženklą. Tokiu „raštu” 
žmonės susikalbėdavo ir susira
šydavo.

G. Raguotienė

VILKAS IR LIŪTAS

Kartą vilkas, nutvėręs iš ban
dos avį, tempė į savo guolį. Bet 
liūtas, jį sutikęs, grobį atėmė. 
Vilkas, atokiai (toliau) sustojęs, 
suriko:

— Neturi teisės atimti mano 
gero.

O liūtas nusįjuokęs pasakė:
— Žinoma, tu teisėtai jį iš 

draugo gavai!
Pasakėčia kalba apie gobšuo

lius ir plėšikus, kurie dėl grobio 
grumiasi (pešasi) vieni su kitais 
ir vieni kitus peikia.

Ezopas

Kai kurie gyvūnai - grau- 
žiklai, kaip žiurkės, pelės ir kt. 
nevartoja vandens gėrimui. 
Drėgmės gauna ėsdami augalų 
šaknis ir kai kuriuos augalus. 
To jiems užtenka, kad galėtų gy
venti.

KELIONĖ

(Tęsinys)

— Ateik, aš tau parodysiu li
kusią dalį ūkio, — pasakė Dalia.

— Čia mūsų vištidė, — sakė 
Dalia. — Ten daug vištų. Mano 
darbas yra surinkti visus kiau
šinius. Mes kiaušinius valgome 
pusryčių metu.

Kartu mes surinkome visus 
kiaušinius. Paskiau ji parodė 
man kiaules: Kriuksiuką ir 
Joką. Toliau ėjome pažiūrėti 
karvių.

— Mums niekada nereikia 
pirkti pieno, — sakė Dalia. — 
Viena karvė ruda, ji duoda šo
koladinį pieną, — aš paklausiau. 
Dalia juokėsi, visų karvių 
pienas baltas. Bevaikščiojant 
apie gyvulius, atėjo ir pusryčių 
laikas.

Pusryčių metu valgėme kiau
šinius, lašiniukus ir gėrėme 
pieną. Buvo skanu. Pavalgius, 
Dalia parodė kates: Pūkį ir 
Liną, bei šunį — Sargį. Paskiau 
priėjome prie arklių:

— Ar mes galime joti? — pa
klausiau.

— Gerai, jei nori, mes galime 
pajodinėti, — sakė Dalia. — Bus 
smagu! Ar moki jodinėti?

— Žinoma, kad moku, — atsa
kiau.

— Gerai! Einame!
Mes jodinėjome visą dieną ir 

linksminomės (piknikavome) 
prie ežero. Buvo labai graži ir 
smagi diena. Pergreitai laikas 
bėgo, nes mums reikėjo eiti 
namo. Namuose pavalgėme ir 
reikėjo eiti miegoti.

Rytą atsikėlėme anksti ir at
likome savo darbelius. Po 
pusryčių teta Ona pasakė, kad 
šiandien mes važiuosime į Nidą. 
Pamatysime Baltijos jūrą, prisi
rinksime gintarų. Pasiruoškite!

(Bus daugiau)

Kristina Vaškytė

Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lit. m-los mokinė

Žuvis „Šaulys” iš rytų Indijos van
denyno, kuri toli purškia vandeni ir 
nuo medžių numeta vabzdį i vandenį, 
kurį praryja.

*
ĮSPŪDINGIAUSI

MOMENTAI

»
Mes vienuolikto namelio sto

vyklautojai kiekvieneriais me
tais atvažiuojame į Neringą. 
Esame trylika mergaičių iš Ka
nados ir Amerikos. Mes visos 
esame geros draugės ir nesipe
šame. Mes ilgai kartu stovyk
laujame, bet smagu susipažinti 
su naujais draugais. Mums 
patinka sportuoti, dainuoti, 
šokti ir kartais arkliais jodinėti. 
Mes visi gražiai lietuviškai kal
bame ir nemažai talentingų. 
Smagiausia, kad esame labai 
geros draugės.

Emilija Bušinskaitė, 

11 namelis

Mano įspūdingiausias mo
mentas 1994 „Neringos” sto
vykloje buvo, sutikimas dau
gelio naujų draugų. Mes labai 
gerai susidraugavome ir tikiu, 
visą laiką pasiliksime draugais.

Liana Tamulaitytė,

11 namelis

Mano maloniausias momen
tas 1994 „Neringos” stovykloje 
buvo, mano gaisrininkų koman
dos laimėjimas pirmos vietos 
sporto dieną. Aš labai didžiuo
juosi savo komandos pastango
mis. Visi labai aktyviai daly
vavo sporte, dainavime ir 
vaidinime. Aš esu jiems už tai 
labai dėkingas.

Aras Knašas, 

6 namelis

Man labai prisimintinas mo
mentas 1994 „Neringos” sto
vykloje buvo, kai Gilija Aukš
tikalnytė per virvės traukimo 
konkursą, prieš mane — laimė
jo. Pirmą kartą dviejų metų 
laikotarpyje — pralaimėjau.

Aidukas Kupčinskas, 

6 namelis

Aš labiausiai prisimenu vieno 
vakaro turėtą tarpusavio pokal
bį. Diskusijų metų išgirdau įvai
rių nuomonių ir vienas kitą ge
riau pažinome.

Jonas Kavaliauskas, 

6 namelis.
(„Neringa” 1994, 25 metai)

i

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 

UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI

1. TV Guide ir the Reader’s 
Digest. 2. Metai (mėnesiai, 
savaitės, dienos). 3. Rugio 
daigas ir grūdas. 4. Laidojant 
Vitą Gerulaitį, jo sesuo Rūta į 
karstą įdėjo golfo lazdą. (Darbi
ninkas Nr. 38, Brooklyn, N.Y., 
1994.X.7). 5. Siekiant žmogų iš
gelbėti, tašką arba kablelį rei
kia dėti po žodžio „negalima”. 
Siekiant bausmės įvykdymo, 
taškas arba kablelis dėtinas po 
žodžio „sušaudyti”.

PAGALVOK

1. XPM X 2 = MAAP. Kiek
viena raidė čia vaizduoja 
skirtingą skaitlinę. Reikia 
raides pakeisti skaitlinėmis ir 
atlikti daugybos veiksmą. 2. 
Aš ponaitis kaip karalaitis, ma
no Ū9ai kaip patųsai (pakulos, 
nuobrukos, linų liekanos. Iš jų 
Lietuvos ūkininkai ausdavo 
maišus). 3. Dvi seselės 
lenktynių eina. 4. Ką turi ben
dro gyvulys Lama ir žuvis Ar
cher? 5. Ar komunizmo laikais 
Lenkijos prezidentas Voicech 
Jaruzelskis yra kada gyvenęs 
Lietuvoje?

Paskutiniai du uždaviniai yra 
gauti iš kun. dr. E.Gerulio.
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