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Lietuvos ir Lenkijos 
komunikatas 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Kovo 31 d. (Elta) — 

Tris dienas Lietuvoje viešėjo 
Lenkijos Respublikos Seimo ir 
Senato užsienio reikalų komisi
jų atstovai. Su Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos užsienio 
reikalų komisija buvo pasirašy
t a s bendras komunikatas. 

Jame išreikštas abiejų šalių 
n o r a s s iek t i komunis t inės 
sistemos negatyvių pasekmių 
panaikinimo, kurti atvirą, de
mokratinę visuomenę. Aptartos 
Lietuvos ir Lenkijos glaudesnio 
regioninio bendradarbiavimo 
formos, atsižvelgiant į abipusį 
suinteresuotumą vieningos Eu
ropos procesais. Buvo pabrėžta 
Lietuvos ir Lenkijos respublikų 
būs imos s u t a r t i e s svarba, 
apsvarstytas laisvesnis abiejų 
valstybių susisiekimas. 

Abiejų pusių iškeltos ir 
įdėmiai išklausytos problemos 
dėl tautinių mažumų teisių ir 
laisvių tolesnių garantijų, nuo
dugniai buvo aptartos abiejų 
pusių pozicijos dėl rinkimų į 
Šalčininkų ir Vilniaus rajono 
savivaldybės termino nustaty
mo, taip pat klausimai, susiję su 
žemės privatizacija Lietuvoje ir 
lenkų tautinės mažumos teisė
mis. Šalims pateikus įvairius 
politinius požiūrius, šiuo klau
simu susitarta ir toliau tęsti 
diskusijas, pabrėžiant būtinumą 
šioje srityje vadovautis Europos 
normomis, išreikštomis atitin
kamuose Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
ir Europos Tarybos dokumen
tuose. 

Klaidinga informacija Lietuvai kainavo 10 milijonų 
Kanados vyriausybė infor

mavo Lietuvos vyriausybę, kad 
numatytas Kanados Finansų 
ministerijos pareigūno vizitas į 
Lietuvą laikinai atidedamas. 
Šio vizito metu buvo ketinama 
tar t is dėl 10 milijonų dolerių 
kredi to suteikimo Lietuvai 
palankiausiomis sąlygomis. 

Vizitas atidėtas dėl straipsnio 
„Respublikos vakariniame laik
raštyje". Tai vieno didžiausių 
Lietuvos laikraščio „Respub
likos" priedų. Jame, remiantis 
Žemės ūkio ministro pavaduoto
jo Talvaldo Ikvildos žodžiais, 
buvo rašoma, kad Lietuva 
galėtų gauti iš Kanados kreditą 
t r a k t o r i a m s bei technikai 
ūkininkams pirkti, tačiau neva 
nepalankiomis mums sąlygo
mis, kad kreditas „gali būti 
naudojamas tik Kanadoje paga
mintoms prekėms bei sukur
toms technologijoms įsigyti. O 
Kanada nėra pagaminusi nė 
vieno traktoriaus, visą techniką 

perka iš kitų šalių". Pateikta 
klaidinga informacija buvo at
spausdinta ir Baltijos žinių 
agentūros leidinyje, kuris siun
čiamas visoms diplomatinėms 
tarnyboms. 

Kanados vyriausybė per savo 
ambasadą Stokholme pranešė 
Lietuvos vyriausybei, kad infor
macija apie Kanados Žemės 
ūkio technologiją bei techniką 
y ra neteisinga. Lietuvos 
Vyriausybė pareiškė, kad jos 
pozicija dėl Kanados kredito 
visiškai nesutampa su T. 
Ikvildos subjektyvia nuomone ir 
atleido jį iš žemės ūkio ministro 
pavadutojo pareigų. 

Tačiau, nepaisant šio nesusi
pratimo, Kanados vyriausybė 
ketina duoti Lietuvai 10 mil. 
dolerių kreditą įpratu komerci
niu pagrindu, nekeldama 
sąlygų, susijusių su buvusios 
SSRS skolų grąžinimu. Tai būtų 
pirmasis tokio pobūdžio kredi
tas Lietuvai. 

Ruoš iamas Lietuvos ir 
Baltarusi jos prekybin is 

sus i ta r imas 
Vilniuje įvyko Baltarusijos 

Respubl ikos vyr iausybinės 
delegacijos, vadovaujamos 
ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotjo S. Brylio, susiti
kimas su Lietuvos Respublikos 
ministru pirmininku G. Vagno
r iumi. Šalys susi tarė arti
miausiu metu pasirašyti Vilniu
je Lietuvos Respublikos vyriau
sybės ir Baltarusijos Respub
likos vyriausybės susitarimą dėl 
prekybinio ir^ekonominio-bend-
radarb iav imo 1992 metais 
principų. 

Susitikimo atskirai išnagri
nė t a s e lek t ros energijos 
t iek imas Baltarusijos reik
mėms. Šalys susitarė bendromis 
pastangomis ieškoti galimybių 
papildomai nusipirkti trūksta
mų kuro išteklių. Atsižvelgiant 
į tai, kokią didžiulę reikšmę turi 
kuro ir energetikos bei kai kurie 
k i t i sva rb iaus i iš tekl iai 
stabiliam abiejų valstybių ūkio 
darbui rinkos mechanizmo sąly
gomis, buvo pripažinta, jog 
tikslinga, kad abiejų valstybių 
vyriausybės išspręstų jų garan
tuoto abipusio tiekimo tvarkos 
klausimus. 

Pas i rašy ta Lietuvos ir 
Danijos su tar t i s 

Kovo 30 dieną Kopenhagoje 
pasirašyta Lietuvos Respubli
kos ir Danijos sutartis dėl inves-

Washingtone kalbama, jog ne visada būna malonus pokalbiai tarp preziden
to G. Busho ir Valstybės departamento sekretoriaus James H. Bakerio, kurių 
ryšiai tęsiasi jau 35 metus. 

Vilniaus arkivyskupo metropolito 
žodis Lietuvos televizijoje 

tavimų Lietuvoje. Sutar t į 
pasirašė Danijos ministras pir
mininkas Poul Schluter ir 
Lietuvos Respublikos tarptau
tinių ekonominių santykių 
ministras Vytenis Aleškaitis. 

Estija gali nepasirašyti 
Helsinkio baigiamojo akto 
Aukščiausiosios Tarybos pir

mininkui Vytautui Landsber
giui telefonu paskambino Esti
jos Respublikos Užsienio rei
kalų ministras Lenartas Meris. 
J is oficialiai išdėstė Estijos 
poziciją dėl numatyto baigiamo
jo akto pasirašymo Helsinkyje 
šių metų vasarą. Kaip galima 
spręsti iš pokalbio, ji tokio , jei 
bus siūloma šį dokumentą pasi
rašyti lyg okupuojančiai šaliai 
su okupuojama, — Estija jo 
nepasirašys, pasirašymas 
galimas ^ik pasiekus bent jau 
tiksliai terminuotą Rusijos 
įsipareigojimą dėl visiško 
buvusios sovietų kariuomenės 
išvedimo iš Estijos. 

Krašto Apsaugos ministro 
išvyka 

Šiandien Berlyne 
prasidėjusiame Vakarų Europos 
unijos simpoziume dalyvauja ir 
Krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius. Jis skaito 
pranešimą apie Baltijos šalių 
saugumo problemas. 
NATO dabar Generalinio 
sekretoriaus Manfredo Vernerio 
pakviestas, kitą dieną A. 

Vilnius- Kovo 30 d. (Elta) -
1992 m. kovo 13 d. naujasis Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis per televiziją 
kreipėsi į Lietuvos žmones. 

Padėkojęs už šiltą priėmimą, 
arkivyskupas A.J. Bačkis 
pasakė, jog j is džiaugiasi 
sugrįžęs į tėvų žemę, dėkoja 
Dievui už tai, kad jo gyvenimo 
kelią nukreipė tėvynės link, ir 
Šv. Tėvui, pertvarkiusiam 
Vilniaus arkivyskupiją taip, 
kad jos ribos šiandien sutampa 
su Lietuvos valstybės sienomis. 

Dabartinę lietuvių tautos 
būklę Jo Ekscelencija palygino 

Patarimas 
nereikalingas 

Miunchenas. Kovo 30 d. — 
Vokietijos kancleris griežtai ir 
piktokai atmetė žydų krtiką, 
kad jis penktadienį susitiko su 
Austrijos prezidentu Kurt 
Waldheimu, pasakydamas: 
„Man nereikia patarimų". Žydų 
grupės Vokietijoje ir užsienyje 
smerkė kanclerį Helmut Kohl, 
kaip jis galįs bendrauti su Wald-
heimu, kur is esą padėjęs 
naciams. Kurt Waldheim yra 
buvęs Jungtinių Tautų gene
raliniu sekretoriumi. Šį kartą 
jis vyko į Miuncheną atsiimti 
jam skirto garbės pažymėjimo ir 
ta proga Vokietijos kancleris at
vyko į aerouostą su juo susitikti 
ir kartu papietauti. 

Butkevičius dalyvaus Briusely
je vyksiančiame NATO šalių 
gynybos ministrų susitikime. 
Ten taip pat numatytas jo pra
nešimas. 

Po to A. Butkevičius vyks į 
Romoje Šiaurės Atlanto asamb
lėjos rengiamą NATO tikrųjų ir 
asocijuotųjų narių simpoziumą 
„Ginkluotosios pajėgos ir 
demokratinė visuomenė". 

Krašto apsaugos ministras, be 
kita ko, informuos tarptautinių 
forumų dalyvius ir apie buvu
sios sovietų kariuomenės žalą 
Lietuvos ekonomikai. 

(A.M.) 

su Izraelio išėjimu iš Egipto ir 
jo kelione per dykumą. Panašiai 
ir lietuvių tauta, išsilaisvinusi 
iš vergijos, pradeda žengti lais
vės keliu, kuris yra ilgas bei 
sunkus. Vieni, prisiminę sočius 
laikus, ėmė murmėti, ki t i 
panoro gyventi be jokių varžtų, 
be Dievo, be įsakymų, treti 
pradėjo garbinti aukso veršį — 
pinigus, malonumus, visa, kas 
ateina iš Vakarų. 

Laisvė — gražiausia dovana, 
todėl privalu ją saugoti bei puo
selėti. Tautai reikia apsispręsti 
už gėrį, tiesą, tikėjimą. Krikš
čionybė tapo tarsi lietuvių 
tautos siela, ilgametė kelionės 
draugė. Eūtina suprasti, jog ge
rindami save^eriname ir tautą. 
„Tebūnie tai kiekvieno apsis
prendimas, kad taip gyvendami 
pajustume gyveną Dievo vaikų 
tautoje, Marijos žemėje, garbin
goje Lietuvoje", baigdamas 
pasakė Vilniaus arkivyskupijos 
ganytojas. 

Vokietijos ambasada 
Vilnius. Kovo 27 d. (Elta) — 
Vasario 4 dieną Vilniuje, VFR 

ambasadai skirtame trijų aukš
tų pastate Sierakausko 24, 
įsikūrė pirmosios tarnybos — 
juridinis ir konsulinis skyriai. 
Nuo šiol čia Lietuvos piliečiams 
bus įforminamos įvažiavimo j 
Vokietiją vizos. įkurtuvių 
iškilmėse dalyvavo VFR nepap
rastasis ir įgaliotasis am
basadorius Lietuvoje Gotfrydas 
Albrechtas. 

Užbaigus ruošti pastatą, čia 
persikels ir kitos VFR ambsados 
tarnybos, laikinai dirbančios 
„Draugystės" viešbutyje. 

— Washingtonc 14 organiza
cijų mokslininkai ragina ir 
vadovybę atsisakyti plano turėti 
Amerikai erdvės stotį, nes tai 
per brangiai kainuos. Tokia 
skrajojanti stotis kainuosianti 
30 bilijonų doleriu ,tie pinigai 
reikalingi vargšų šalpai ir pigių 
butų statybai. Geriau pasinau
doti esą Sovietų patirtimi. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone šį pir
madienį JAV Valstybės depar
tamente atliko priesaiką Senato 
patvirtintas Darryl Johnson, 
kaip JAV ambasadorius Lietu
vos Respublikai. Iškilmėse 
dalyvavo ir iš Chicagos nuskri
dęs Valdas Adamkus, kuris su 
naujuoju ambasadoriumi yra 
pažįstamas iš anksčiau. 

— Prez. G. Bushas gavo 17 
JAV Kongreso narių pasirašytą 
raštą, kuriuo jis yra raginamas 
kelti svetimos kariuomenės 
išvedimo klausimą iš Baltijos 
valstybių teritorijos, kai vyks 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencija. Laiške 
pažymima aiškiai, kad reikia 
pareikšti Rusijos vyriausybei, 
jog dalinių laikymas tose 
valstybėse grasina taikai ir 
stabilumui tame regione. 

— Rusijos vyriausybės Užsie
nio reikalų ministerija yra pra
nešusi Lietuvos vyriausybei ofi
cialia nota, jog nori palikti nepa
sakytą skaičių savo kariuome
nės dalinių Lietuvos teritorijo
je ilgesniam laikui. 

— Izraelio taikos veikėjas 
Abie Nathan išėjęs iš kalėjimo 
tuoj pareiškė jog reikia pakeisti 
Izraelio įstatymą, kuris drau
džia turėti ryšius su Palestinos 
Išlaisvinimo organizacijos 
nariais. 

— Libijoje dirba keli tūks
tančiai anglų, gal tūkstantis 
amerikiečių, keli šimtai 
prancūzų ir nežinomas skaičius 
įvairių sričių ekspertų iš Sovie
tų Sąjungos. 

— Atlantis astronautai tęsia 
toliau Žemės atmosferos mata
vimus ir renka kitas žinias, rei
kalingas moksliniams tikslams. 
Jų misija NASA vadovybė pra
tęsė dar vieną dieną ilgiau. 

— Čekoslovakijos preziden
tas Vaclav Havel vyksta į 
Maskvą pasitarimams ir pasi
rašyti draugiškumo bei ben
dradarbiavimo sutartį su Rusi
jos Respublikos atstovais. Sutar
ties tekste yra įrašytas tekstas, 
kad kaltinama Sovietų Sąjunga 
už invaziją ir okupaciją 1968 m. 

— Sacramento mieste, 
Californijos valstijos sostinėje, 
tos valstijos Senato asignavimo 
komitetas patvirtino planą, 
pagal kurį turi būti sudaryta 
sveikatos apdraudos sistema ir 
garatuota visiems gyventojams 
teisė į medicinišką aprūpinimą, 
nežiūrint pajėgumo apmokėti 
sąskaitą. Ši sveikatos draudimo 
programa būtų finansuojama 
10% iš atlyginimų ir 1.5% iš tų 
pajamų, kurių pajamos siekia 
250% daugiau nustatytos netur
to ribos. 

— Olandijos Užsienio reikalų 
ministras Hans van den Broek 
pradėjo pasitarimus su Sirijos 
Užsienio reikalų ministru 
Farouk al-Sharan dėl Europos 
Bendrijos rolės Vidurinių Rytų 
taikos procese. 

— Kinijos premjeras Li Peng 
dalyvaus Jungtinių Tautų Sau
gumo komiteto tarybos, kurios 
nariu Kinija yra, posėdžiuose. 
Tai bus pirmas kinų delegacijos 
atvykimas, kai 1989 metų va
sarą kinai sutriuškino demo
kratinį sąjūdį savo sostinėje. 

— Kinijos min. pirm. Li Peng 
viešai pateisino savo vyriausy
bės nutarimą pasipriešinti 1989 
metais Tiananmen aikštėje 
prieš demokratijos demonstran
tus, ir pasakė, kad ir ateityje, jei 
reikės, nevengs panaudoti gink
luotus saugumo dalinius. 

Europos Bendrija toli nuo 
tikrosios sąjungos 

Britanija nesijungia į pilną bendriją 
Londonas. Kovo 30 d. — Čia likimas lemia būti vadovaujan-

„London Times" rašo, jog Euro
pos Bendrija, kaip ir JAV, yra 
priklausoma nuo pasaulinės 
realybės, vykstant beveik visur 
atoslūgiui ir vietinės politikos 
niuansams. 

Čia pastebima, jog Europa 
neturi aiškaus vado, kuris inspi
ruotų ateities aiškius tikslus, 
kur visa Bendrija turėtų eiti ir 
koks yra galutinis tikslas ben
drosios valstybių sąjungos. 
Šaltojo karo buvusį netikrumą 
pakeitė ekonominis chaosas 
tuose kraštuose, kurie dar prieš 
metus sudarė Sovietų Sąjungą. 

Nėra prekių paklausos 
Europos vientisinė bendrija 

yra daugiau žodžiuose negu 
tikrovėje, nors 12 valstybių yra 
tarusios žodį sudaryti vienalytę 
Bendriją. Prieš tris mėnesius 
įvykusiame Olandijoje 
pasitarime iš principo buvo 
sutarta sukurti tampresnę 
sąjungą tarp Europos žmonių, 
įvedant bendrą piniginį vienetą 
iki 1997 metų ir laikantis ben
dros užsienio politikos pasauly
je ir darant kitus bendrus spren
dimus. Taip pat buvo sutarta 
panaikinti tarpvalstybinę sienų 
kontrolę laisvųjų verslo valsty
bių sistemoje ir tai norima 
panaikinti iki šių metų galo. 
Tačiau bent šiuo metu su
daryti savą pasaulyje di
džiausią ir turtingiausią eko
nominę bendriją bei politinę są
jungą yra neįmanoma, nes 

čia jėga, ginti Europos likimą. 
Jei Vokietija eitų viena, tai tas 
klausimas būtų daug menkes
nis. Kancleris Kohl mato Euro
pos sąjungoje geriausią išeitį, 
naudingą visai Europai. Olan
dijos pasitarimuose jis buvo pa
grindinis asmuo, kuris siūlė ir 
ragino sutikti visas Europos 
Bendrijos šalis, kad būtų 
finansinė sąjunga, bendradar
biavimas užsienio politikoje ir 
socialinių bei darbo ryšių har
monija tarp tų valstybių, kurios 
yra Bendrijos narėmis. Tad ir 
buvo priimtas „socialinis sky
r i u s " bendroje sutartyje, 
kuriam pritarė visos valstybės, 
išskyrus Britaniją. 

Socialistai nebepopul iarūs 
Pačioje pradžioje Europos 

Bendrijos ašis buvo prancūzų 
-vokiečių bendradarbiavimas, 
bet Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterand pradėjo būti nebepo
puliarus. Jis ir jo Socialistų par
tija yra labai nepopuliari po 10 
metų valdymo. Britanija visada 
priešinosi vienai bendrijai, ar 
tai buvo Thatcher vyriausybė, 
ar tai Major dabartinė. Bet jei 
laimėtų balandžio 9 dienos rin
kimus opozicinė Darbo partija, 
tai jos vadas Neil Kinnock 
pareiškė, jog iš principo sutiktų 
su „socialiniu skyriumi" ir pri
sijungtų prie 11 kitų Europos 
Bendrijos narių sąjungos. Bet 
visa tai turės pa tv i r t in t i 
Britanijos Parlamentas. 
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Kai pasibaigė Sovietų Sąjungos valdymo galia. Vakarų Europos kraštai 
pradėjo bijoti didėjančios Vokietijos įtakos tarp kitų valstybių, ypač po 
jos sujungimo. 
Europa šiuo metu yra staigiame 
prekių paklausos kritime. 

Be Britanijos 
Vokietijos kancleris Helmut 

Kohl galėtų būti tuo vadu, kuris 
išvestų iš dabartinės krizės, bet 
jo vyriausybė yra užsiėmusi su 
politiniais ir ekonominiais sun
kumais, vis dar kylančiais iš Vo
kietijų susijungimo. Tačiau 
pripažįstama, kad Vokietijai 

- New Yorke esanti AAFRC 
filantropinė organizacija pa
skelbė, jog praėjusiais metais 
amerikiečiai ne pelno siekian
čioms organizacijoms suaukojo 
122.57 bilijonus dolerių, tai yra 
5.8% daugiau už 1989 metus. 
Šias dovanas sudarė net 83% 
pavienių aukotojų. 

— Ukra inos Respublikos 
prez. Leonidas Kravčiukas 
vakar pasakė savo parlamen
tarams, kad yra būtina bendra
darbiauti su Rusijos Federacijos 
prezidentu Borisu Jelcinu, kad 
jam pasisektų pravesti jo 
norimos reformos. 

Paskutiniu metu Vokietijos 
pastangomis Europos Bendrijos 
valstybės pripažino Kroatiją ir 
Slovėniją ir daro spaudimą ser
bams baigti civilinį karą. 
Austrija ir Švedija pareiškė 
norą prisijungti, o taip pat ir 
Suomija. Bet Islandija, Norve
gija, Šveicarija ir Liechtenstei-
nas bus nariais be balsavimo 
teisės. Klausimas kyla, ką 
reikia daryti su Lenkija, Čekos
lovakija ir Vengrija, kurios nori 
būti tikromis narėmis. Paskuti
nės, kurios pareiškė norą jung
tis į Europos Bendriją, yra 
Ukraina ir Rusija. 

KALENDORIUS 
Balandžio 1 d.: Rimgaudas, 

Dainora, Teodoras, Venancijus. 
Balandžio 2 d.: Pranciškus 

Paola, Elona, Jostautas, Jostau-
tė, Nicetas, Vardą. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:15. 
Temperatūra dieną 37 1., 

naktį 22 1. 
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GELEŽINIS VILKAS 
IŠTVERMINGAM 

IDEALISTUI 

v.s. J o n a s P a r o n i s 

„Lituanicos" tun tas ir visa 
lietuviška skautija sveikina v.s. 
Joną Paronį, apdovanotą aukš
čiausiu L.S.S. garbės žymeniu — 
Geležinio Vilko ordinu. Tai lyg 
ilgų metų skautiško darbo ap
va in ikav imas . „L i tuan i cos" 
t un t e LS Brolijoje, ar Sąjungos 
vadijose vs Jonas Paronis visur 
ir visada buvo matomas vado
vavime, stovyklų organizavime 
ir jų pravedime, pašnekesiuose 
a r mugės darbuose brolio Vi-
je ikio garaže , sušalus iomis 
rankomis medį valant, pasken
dusį dulkėse, lyg malūnininką 
mi l tus pikliavojantį , ar po 
mugės Jaunimo centre, sale 
šluojantį ir vis besiginčijantį, 
kad turėjo būti taip, o ne kitaip! 
Iš kur ta energija ir kokio didu
mo vitaminus brolis Jonas nau
doja? 

Skautininkas Jonas Paronis 
s k a u t i š k ą gyvenimą 1934 
metais pradėjo Lietuvoje, Pagė
giuose, „Rambyno" draugovėje, 
vadovaujamoje Hugo Nejaus. 
Ten davė skauto įžodį. Dalyvavo 
įvairiose vietininkijos stovyklo
se ir 1938 m. Tautinėje stovyk 
loję Aukotojoje Panemunėje. 
1939 m , persikėles į Vilnių, 
įstojo į Dr. Basanav ič i aus 
draugovę ir ten skautavo iki 
sovietu okupacijos 1941 m. Pri
k lausė skilčiai, kur i veikė 
pogrindyje, vadovaujant Vokie
tijoje kun. Kazimierui Bėkštai. 
1945 m. Selegenstadte, kartu su 
v.s. Vaclovu Tallat Kelpša orga
nizavo skautus ir vadovavo 
skautų draugovei. 1947 m. pri
klausė skautų vyčių būreliui, 
kuriam vadovavo v.s. Kazimie
ras Palčiauskas. 1950 m. ap
sigyvenęs JAV, su kitais skau
t ininkais organizavo Detroito 

skautų „Baltijos" vietininkiją ir 
nuo 1951 m. jai vadovavo. 1953 
m. persikėlė Chicagon, kur 
aktyviai dirba skautų eilėje — 
..Lituanicos"' tunte iki šių 
dienų. 

Brolio Jono skautiškas kelias 
jame vykdytos pareigos sudaro 
ilgą sąrašą, paminėsime keletą: 
draugininkas, stovyklos virši
ninkas, komendantas, vietinin
kas , t un t i n inkas . Brolijos 
iždininkas 3 kadencijos L.S.S. 
taryboje, amžinas Kaziuko 
mugės darbų talkininkas, su 
teise dalyvauti darbuose be 
jokių kvietimų, (mes vadiname 
amžinumo teise). 

L.S.S. apdovanotas ordinu Už 
Nuopelnus, Padėkos ordinu. 
1972 pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį. Tai veik 60 ties metų 
skautiško darbo ir gyvenimo 
kelionė — ilga. darbinga ir taip 
žmogiškai trumpa. 

Sveikiname brolį Joną, linkė 
darni dar daug metų naudoti 
tuos pačius vitaminus ir niekad 
nepavargt i l ietuviškame — 
skautiškame darbe. 

L.K. 

Būrelis „Rambyno" ir „Šatrijos" t u n t ų žiemos iškylos dalyvių pasiruošę kurti lauželį. 
Nuotr. A. S e n k a u s 

LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGOS 
T AŠINIU KONKURSAS 

SKAUTININKŲ,-K1Ų 
IR ŽIDINIEČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
1992 metais Seserijos ir Bro

lijos skautininkių, židiniečių ir 
skautininkų skyriai, kartu su 
vyresnėmis skautėmis, skautais 
vyčia is , j ū rų budžia is ir 
gintarėmis ruošia bendrą suva
žiavimą gegužės 23-25 dienomis 
„Da inavos" stovvklavietėje. 
netoli Detroito, MicMgan. 

Suvažiavimo raaši įui prita 
ria Pirmija. Seserija r Brolija. 
Į suvažiavimą yra kviečiami ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai.-ės. 

Be įdomių pašnekesių dar bus 
tariamasi apie artėjančią Ju
biliejinę stovyklą 1993 metais. 

Rengėjai labai norėtų, kad 
suvažiavime gausiai dalyvautų 
jaunimas, skautininkai, židi-
nietės ir ASS nariai. Apie įvyks
t an t i suvažiavimą skelbkite 
savo vietovės laikraščiuose. 

Informacijai prašome kreiptis į 
savo skyrių vedėjus arba į s. 
Juozą Orentą (1-313-274-4136). 
s. J. Orentas yra suvažiavimo 
administratorius ir suvažiavimo 
komendantas. 

Skautininkas Jonas Paronis - kelioms Chicagos skautu.-čių generacijoms 
gerai pažįstamas rūpestingo stovyklos vadovo siluetas 

Nuotr Gintaro Plačo 

Lietuvių s k a u t ų sąjunga, 
džiaugdamasi a tgauta Lietuvon 
nepr ik l ausomybe , p i r m ų j ų 
laisvės metų p r o g a , skelbia 
1992 meti} rašinių konkursų 
LSS Dariams,-rems žemiau nu
rodytomis sąlygomis: 

1. Konkurse gali dalyvauti 
visų LSS šakų vienetuose šiuo 
metu priklausantys a r nepri
klausantys, b e t įžodį davę, 
Sąjungos nariai ir narės; 

2. Konkurso temos pagal 
amžių suskirstytos į t r is grupes. 
Laisvų temų pas i r inkimas tur i 
atitikti pasiūlytų temų mintį, 
idėją, pobūdį; 

3. Konkurso laikas — 1992 m. 
vasario 16 iki balandžio 23 d.; 

4. Rašiniai, pasi rašyt i slapy
vardžiais ir a t sk i ru užklijuotu 
vokeliu su tikrąja pavarde, var
du ir adresu, įdedami į voką ir 
siunčiami: LSS Rašinių kon
kurso komisija, 40 Burrovvs 
Ave., Islington, Ont. M9B 4W7, 
Canada — ne vėliau kaip i k i 
1992 m . gegužės 1 d i e n o s 
(pašto a n t s p a u d o data), 

5. Konkurso temos: Vilkiu
kams, paukš ty tėms , bebriu-
kams, ūtlrytėms: „MANO VA
DOVAS AK VADOVĖ"; „KĄ 
AŠ ŽINAU APIE LIETUVĄ"; 
arba laisva tema. Rašinys ne 
trumpesnis ka ip vienas rank-
raS'o psl. PREMIJOS - I v. 75 
dol., H v. 50 dol.; 

Skontams, ėtns, pr i t . skau
tams, ė ms ir ki toms to amžiaus 
grupėms: „KAIP (J ALI U PA
DĖTI LIETUVA!?" „SKAUTŲ 
PAREIGOS IŠEIVIJAI 1RLIE-

LSS BROLIJOS 
KONKURSAS 

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
BROLIJOS SUEIGŲ 

APRAŠYME - r N K U R S A S 

Aprašyti geriausiai pavykusią 
skautų skilties-valties, drau-
govės-laivo sueigą ar iškylą 
įvykusią 1991 ar 1992 metų 
laikotarpyje. 

Laimėtojams bus apmokėta 
kelionė lėktuvu į Los Angeles, 
Californiją, ir dviejų savaičių 
stovykla „Rambyno" stovykla
vietėje LSS Ramiojo Vande
nyno rajono stovykla vyks liepos 
25-rugpjūčio 8 dienomis. 

Bus skiriamos šešios premijos 
- po vieną šiose grupėse; I — 
skautui. II - jūrų jauniui ; III -
prityrusiam skau tu i ; IV —jūrų 
skautui; V — skau tu i vyčiui iki 
20 metų amž.; VI - j ū r ų b u d ž i u i 
iki 20 metų amž. 

Aprašymus siųsti paštu iki 
birželio 15 d. LSB Tautinio 
auklėjimo skyr iaus vedėjui v.s. 
fil. Eugenijui Vilkui. 23912 Via 
Onda. Valencia, CA 91355. 

; i a ir aprašymus 
vertina „Ramiojo Vandenyno 
skautams Onos Motek ienės 
Palikimo*' komite tas . 

TU VAI" ; arba la isva tema. 
PREMIJOS - I v. 100 dol., II v. 
50 dol. Rašinys ne t rumpesnis 
kaip du rankraščio psl. 

S k a u t a m s - v y č i a m s , vyr. 
s k a u t ė m s ar kitoms to paties 
a m ž i a u s grupėms: „LIETU
VIŠKAS SKAUTAVIMAS IŠ
E I V I J O J E •; „ JEI BŪČIAU 
LIETUVOJE, KAIP ORGANI
ZUOČIAU SKAUTŲ VIENE
TĄ?" arba laisva tema. Rašinys 
ne t rumpesnis kaip t rys rank
raščio psl. PREMIJOS - 1 v. 150 
dol., II v. 75 dol., 

6. Konkurso mecenatas : LSS 
tarybos piimija, naudodama 
prel. s. Juozu Prunskio Lietuvių 
fonde p a s k i r t o s sumos 
pa lūkanas , 

7. Rašinių vertinimą atliks 
Toronto skautininkai,-ės. Komi
sija bus sudaroma pagal atsiųs
tų rašinių skaičių, atsižvelgiant 
į LSS šakų įsijungimą konkur
se. 

STOVYKLOS 

Gegužės 23-25. Vyr. skaučių, 
skautų vyčių, gintarių ir jūros 
budžių suvažiavimas Dainavoje. 

L i e p o s 6-11 d. — J ū r o s 
skautų,-čių buriavimo stovykla 
Ludington apylinkėje, MI. 

Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų,-čių stovykla Rako sto
vyklavietėje, MI. 

Liepos 24 - rugpjūčio 1 d. — 
Europos skautų,-čių stovykla 
„Sodyboje", Anglijoje. 

Liepos 25-rugpjūčio 8 d.— 
Ramiojo Vandenyno rajono sto
vykla „Rambyno" stovyklavie
tėje, Big Bear apylinkėje, Cali-
fornijoje. 

R u g p j ū č i o * 1-15 d. -
Kanados rajono skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje. 

Rugpjūčio 15-22 d. — „Gin
ta ro" ir „Ąžuolo" vadovių,-ų 
mokyklų stovykla „Rambyno" 
stovyklavietėje, 150 mylių į 
šiaurės ry tus nuo Toronto. 
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SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Balandžio 25 d. — „Litua

nicos" tunto sukaktuvinis poky
lis Lietuvių centre, Lemonte 
Liepos 4 d. — Tautinių šokių 

šventėn atvykusių skautininkų 
ir skaut iškos šeimos n a r i ų 
susitiktuvės ir pabendravimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1 -312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Streat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Kez. {708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzle Ava . , Chicago 
(1-312) 776-6966 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

„Lituanic-s" tunto skautas vytis Tomas ir „Nerijos" tunto gintare Alenutė 
'Bobelytej Glavinskai po sutuoktuvių St Petersburge, Floridoje. 

SVEIKINAM NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
SKAUTIŠKĄ ŠEIMĄ 

„Mergytė jaunoji, ką atsakysi, 
Ar sair, žodžio neatmainysi? 
Alenuti jaunoji, tikėki manim. 
Nes tik Tave myliu". 

Tikrosios meilės vedami jūrų 
skautė-gintarė Alenutė iiobely-
t ė ir skautas vytis-filisteris To
m a s Glavinskas šiltoje Florido
je , St. P >tersburgo mieste, Šv. 
Vardo R Kata l ikų bažnyčioje 
sujungė rankas ir širdis visam 
gyvenimui. 

Jaunąją iki a l tor iaus palydėjo 
jos tėvelis, dr. K. Bobelis, daug 
padėjęs Chicagos skau t ams įsi
kurt i Rako stovyklavietėje. Jau 
nieji suaugo beskautaudami 
Chicagos s k a u t ų t u n t u o s e : 
g i n t a r e A l e n u t ė p r i k l a u s ė 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntui , 
o skautas vytis fil. Tomas „Li
tuanicos'* tuntui. 

Abu jaunieji y ra susipratę lie 
t u v i a i , ba igę l i t u a n i s t i n e s 
mokyklas , a k t y v ū s taut in ių 

šokių šokėjų grupių nariai. Šiuo 
metu, abu priklauso St. Peters-
burgo tautinių šokių šokėjų 
vienetui ir ruošiasi dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje, šįmet 
Chicagoje vyksiančioje. 

Alenutė ir Tomas yra baigę 
universitetus ir įsigiję mokslo 
laipsnius savo pasirinktose pro
fesijose. Abu dirba St. Peters-
burgo komercinėse įstaigose. 

Šauniose vestuvių vaišėse 
da lyvavo svečių iš įvai r ių 
Amerikos miestų. Jaunieji gavo 
daug sveikinimų ir linkėjimų 
a u g i n t i a t e i t i e s p r i eaug l į 
krikščioniškoje, lietuviškoje ir 
skautiškoje dvasioje. 

Chciagos lietuvių skautijai 
šiose vestuvėse atstovavo jps 
Violeta Paulienė — „Nerijos" 
tunto tuntininkė, js dr Algis 
Paulius, LSB skautininkų skyr. 
vedėjas vs Antanas Paužuolis. 

Brolis A. P. 

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

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

Pirmd. 3 v p p -7 v.v., antrd 12:30-3 v.p p 
trecd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p., penktd 

ir sestd. 9 v r -12 v p.p. 

Kab. tai. (1-312) 568-0346; 
Rai . (1-312) 779-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 442-6267 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ksdzla Ava . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te4. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p, ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle. Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., E lg ln . I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago, IL 
Tai. (1-312)476-2112 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8 . Robaita Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kaMnato Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Surte 324 Ir 

5635 8. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Ju«tlca. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai)" 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (1 -312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palo* Vlaion Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

KaMnato ta i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McCMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava . . Orland Park 
706-346-6100 

10 W. MSI ttfl, Mttp#TVfll# 
706-355-8779 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-6363 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ L I G O S 
Good Samarrtan Msdlcal Cantar-

NapsrvNIa Campua 
1020 C. Ogdan Ava . , Surta 310, 

Maparvllla IL 60563 
Tai. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai (1-312) 586-3166 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6743 Wsst 63rd Straat 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

' • 



Tautinė tragedija 

TĖVYNĖJE IR 
IŠEIVIJOJE 

Kadaise istoriosofas Gonza-
gue de Reynold parašė didelę 
knygą „Tragiškoji Europa". I 
Europą j i s žvelgė p a m a ž u 
kylančią ir savęs nerandančią 
po pirmojo pasaulio karo. Jos 
ekonominis gyvenimas t a i stip
rėjo, ta i silpnėjo, bet buvo 
jaučiamos revoliucinės nuo
taikos, kova žmogaus prieš 
žmogų. Ki tas žmogus buvo ne 
toks, kokio norėjo paskiros tau
tos valdžia ar t a i valdžiai pri
tariantieji ir nepritariantieji 
piliečiai. Ir susidarė tragedija, 
nes ateities niekas nenumatė, o 
t ik žiūrėjo, kaip pagerint i savo 
būklę, savo gyvenimą, savo 
tautą ir valstybę. 

Kiekviena t a u t a savo isto
rijoje turi tragiškų, kasdieninių 
ir linksmų bei garbingų įvykių. 
Vieni jų yra tik istorijoje, kiti 
yra prigimties dal is — žmonės, 
kurie savo tautą kelia a rba ją 
s m u k d o . Tragedi jas t a u t a 
išgyvena su dideliu skausmu, 
kartais neužmiršta visoje atei
ties istorijoje ir būsimose kar
tose skiepija keršto jausmus, 
tar tum visuomet dėl tragedijos 
būtų ka l ta kita t au ta , valstybė 
a r kiti žmonės. 

Tautos t r ag i škus įvyk ius 
svarstant reikia sustoti i r prie 
savų žmonių — a r kar ta is jie 
patys bent dalimi nėra prie tau
tinių tragedijų prisidėję ir už jas 
a t sak ingi? Tragiški įvykiai 
niekada nekyla t ik iš svetimo 
plano neprisidėjus saviesiems, 
kurie nori įtikti priešui, pratur
tėti, užsitarnauti laimingesnę ir 

• saugesnę ateitį. 
Negalima užmiršti, kad prie 

didžiųjų lietuvių tautos žu
dynių, kalinimų, kankinimų 
ir trėmimų yra prisidėję mūsų 
pačių broliai ar sesės. Kai kurie 
pr is idėjo ne t i e s iog i a i . Bet 
visuomet reikia prisiminti tuos, 
kurie sąmoningai ir su nauda 
patiems sau prisidėjo pr ie tau
tos trageaijos. Galima tušuoti 
kaip kam patinka, bet negalima 
užtušuoti istorinės tragiškos 
praeities, kurią išgyveno trem
tiniai ir priešui parsidavę tau
tos vaikai. 

* * * 

Žiūrint nesuinteresuotai į 
pasikeitusias sąlygas, nori ar 
nenori tu r i matyti, kad okupan
to įtaka yra likusi mūsų tautoje 
ne nuo t ų penkiasdešimt metų, 
kai buvo auginamos ir kreivai 
auklėjamos jaunosios kartos, 
bet nuo tų daugelio metų, kai 
tas pats okupantas dar su prie
maiša skiepijo neapykantos, 
keršto, išdavystės ir patriotinio 
t rūkumo jausmus. 

Pavydas ir skundai iš pavydo 
jau buvo žinomi senais ia is 
laikais. Juos minėjo mūsų didie
ji kovotojai, ka ip Kud i rka , 
Basanavičius ir kiti. Ypač ta i 
iškėlė Va lanč ius savo 
knygelėmis, kur ias pats rašė, 
spausdino už savo lėšas ir or
ganizavo platinimą. Nė vienas 
jie nenorėjo blogio savo tauta i , 
bet pripažino jos iš svetimųjų 
įsigyta ydą ir visais galimais bū
dais prieš ją kovojo. 

Dar nesame užmiršę ir to lai
ko, kai daugelis bijojo net savo 
kaimyno, kad nepasakytų tiesos 
ir kad už tiesą nebūtų bau
džiamas iki mirties. Skundai , 
įtarimai, perdėjimai buvo ir te
bėra tokios žymės, kurių visa 
tauta norėtų nusikratyt i , bet 

ta ip pa t daugel i s žino, kad ir 
mažame būre ly a ts i randa iš
davikų i r t i k bloga apie ki tus 
galvojančių. O ta i y r a labai 
papras tas da lykas — laisve, 
kurios visi t rokšte troško, reikia 
mokėti naudo t i s ne t ik pačiam, 
bet ir su savo kaimynu. Tai 
l iečia m ū s ų t ė v y n ę , mūsų 
b r o l i u s i r s e s e s , k u r i u o s 
užjaučiame dėl turė tų kančių, 
bet jokios užuojautos ne tur ime 
tiems, k u r i e pyksta a n t savo 
brolio ir no rė tų jį prigirdyti net 
šaukšte . 

Negal ima dary t i čia jokios 
išimties ir išeivijai, kur i laisvę 
jau seniai tu r i , kur i ja naudojasi 
daugiau negu reikia, bet kartais 
i r tą š v e n t ą laisvę t ikrąjį 
žmogiškumą padaro į rankiu 
įskaudint i savo kaimynui , skir
t ingai galvojančiam a r vei
k i anč iam. Išeivijoje mažiau 
įskundimų i r vardo sunieki-
nimų, be t daugiau apkalbų, blo
gų žodžių, šmeižtų. O j u k kiek
vienas a r t i m a s tur i būt i tik ar
timas, juo labiau savas tautietis, 
kur iuo k iekv ienas turi pareigą 
rūpint is . 

* * * 

Toleranci ja nėra krikščio
niška dorybė, bet t u r i būt i 
užlaikoma visų santykiuose. 
Juk se imus a r par lamentus su
daro įvair ių pažiūrų žmonės, 
skirt ingos partijos, net pačiose 
partijose skir t ingos nuomonės 
vienu a r k i t u reikalu. Sugebėti 
pakęsti ir k i ta ip mąstantį, ki tas 
pr iemones siūlantį a r naudo
jantį ne t politiniuose reikaluose 
yra kasd ien inė būt inybė tau ta i 
ir valstybei. 

Nelengva išlyginti pažiūras 
naujiems k ra š t ams . Bet tai y r a 
būt ina, no ras gero savo tau ta i , 
jos a t e i č i a i i r p a s k i r i e m s 
žmonėms. Ta ip buvo Lietuvos 
valstybės sukūr ime po daugiau 
kaip š imto metų okupacijos, 
kelių šimtų parsidavusios inteli
gentijos — bajorų. Taip yra da
bar, a t g a v u s seniai išsvajotą 
laisvę. Reik ia pažiūrėti į savo 
asmeninę praeitį ir kuo greičiau 
k r a t y t i s okupan to p r imes to 
auklėjimo. 

Išeivi ja t u r i ž iū rė t i savo 
reikalų ir t u r i būti užnugar is , 
ramst is , pa t i r t ies šalt inis nau
jai valstybei . Vieningumas ne
r e i šk i a un i fo rmuo tumo ne i 
laisvoje tautoje, nei išeivijoje. 
Tač iau v ienybė t a u t i n i u o s e 
s i e k i m u o s e , u ž m i r š i m a s 
buvus ių par t i jų ir pa r t in ių 
ideologijų, mėginimas išeivijos 
jaunąją ka r t ą išlaikyti prie tau
tos kamieno siekiančią tik t a i , 
k a s n a u d i n g a t a u t a i , y r a 
būt ina , jei norime svetimose 
žemėse kuo ilgiau išsilaikyti, 
t ė v y n ę l a i svė je a t g a i v i n t i , 
valdžios žmones paruošti. Bet 
koks nesu t ik imas ir ginčai tar
nauja savo kraš tui silpninti ir 
išeivijos jaunąją k a r t ą a t i 
t r auk t i nuo savų žmonių. 

Visiems ir visuomet tėvynėje 
ir išeivijoje reikia atsiminti, kad 
mes esame t iek st iprūs prieš 
visokius priešus, kiek sugebame 
savo t a rpe susikalbėti , jaus t i 
savųjų šil imą ir art imumą, pa
dėti vieni kit iems. Tauta ir išei
vija p a m a ž u tur i su s i l i e t i 
vieningu t au tos tikslų siekimu 
ir bendru geriausių priemonių 
ieškojimu ir radimu. Tarp savęs 
besiginčydami, būsime tik ža
garai , kur iuos galės perlaužti 
net s i lpniausios rankos. 

P r . G r . 

Niekas taip nesumaišo mūsų 
priešu, kaip kantrybė ir nuo
skaudų atleidimas. 

Vernage 

Vieninte l is būdas pradžiu
ginti ka i kur iuos žmones yra jų 
išklausyti . 

Kin Hubbard 
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„Volungės" choras atvyksta iš Toronto į Chicagą koncei 
aukšt. mokyklos salėje 6 vai. vak. 

TORONl 
LIETUVIŲ CHORAS 

Pasikalbėjimas su Dalia 
— T r u m p a i a p i b r ė ž k i t e 

„Volungės" c h o r o istoriją... 
— 1975 metais, Toronte įsikū

rė lietuvaičių oktetas, pasiva
dinęs „Volungės" vardu. „Vo
lungės" oktetas per pirmuosius 
penkerius gyvavimo metus 
gastroliavo ir pasirodė ne t ik 
Kanados ir JAV lietuvių cent
ruose, bet ir Europoje. 1980 
metais prie okteto prisijungė 
devyni vyrai. „Volungė" tapo 
mišriu choru. Platėjo choro 
repertuaras, didėjo choristų 
skaičius. Šiuo metu „Volungė" 
turi 42 narius, iš kurių 33 daly
vaus balandžio 4 d. „Draugo" 
rengiamame koncerte Chica-
goje. 

— Kokie žmonės s u d a r o 
„Volungės" cho rą? 

—į,,Volungės" choristai visi 
yra jauni profesionalai, J a u n ų 
šeimų" nariai, tarp 25 ir 40 me
tų amžiaus. Visiems mums ma
toma, kad „Volungės" amžiaus 
žmonės lietuviškoje veikloje ne
dalyvauja „būriais". Išdirbus 
visą savaitę daug reikalaujan
čiame kasdieniniame darbe, 
sunku rasti noro, laiko ir ener
gijos repetuoti, koncertuoti, 
gastroliuoti. 

Toronto lietuvių skaičius ne 
per didelis ir ne per mažas, 
Įstengėme išlaikyti gan akty
vią kultūrinę veiklą. Per paly
ginti trumpą laiką „Volungė" 
tapo vienu iš geriausių chorų 
Šiaurės Amerikos l ietuvių 
išeivijos t a rpe . „ V o l u n g ė " 
berods yra vienintelis choras 
jungiantis jaunesnio amžiaus 
lietuviškos dainos puoselėtojus. 
Ga l ime pas idž iaug t i , kad 

J Ū R A T E BUDRIE: 

i š aug inome daug ža< 
jaunąją kartą, kur i 
jungiasi į lietuvišką gyv 
Tik m u m s kyla didelis r 
j u o s pa la ikyt i — su 
sąlygas, kad ši jaunoji ka 
tų l i e tuv i škame gyv 
u ž t e k t i n a i p a s i t e n i 
(asmeniškai ir meniškai 
tusi reikalinga ir jvert 
kad ta veikla būtų už t 
įdomi, aukšto lygio, kai 
nereikėtų išeiti į k an 
tarpą, beieškant savęs i 
vimo. Tegul mūsų veiki 
mažesnė bet kokybiške 

— P a p a s a k o k i t e t n 
ap i e „Volungės" a p l a 
v ie toves . 

— Esame koncertavę 
joj, JAV — New Yorke, 
goję, Los Angeles, B 
Philadelphijoje. Tačiž 
miausia tai 1991 m. 
mėn. kelionė į Lietu1 

tikrai buvo nepaprastai 
jaudinanti kelionė „nar 
vienas iš mūsų pasijuto: 
mūsų dalia išeivijoje y 
benamiais. 

— S u kokiom bėdo i 
t im ir sunkuma i s s u s i 
b a n d y d a m a i š l a i k y t i , 
g ė s " choro ve ik los 
n u m ą ? 

— Bėdos? Tai gal i r 
t ikslus žodis. Po kel 
Lietuvą choristai labi 
mąstė ir ieškojo tiek sa 
„Volungės" tikslo ir bū 
ti . O kliūtys, sunkuma 
g r ind in i a i t o k i e : k 
pasisukam dar ir savo z 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS V O L E R T A S 

Pradėjau klausinėti, kaip jis bolševiku pasidarė. 
— Šaltenis prikalbino. 
Taip, Alytuje buvo šunadvokačiu vadinamas K. Šal

tenis, kuris nepriklausomybės metais, jei atsirasdavo 
proga, užkabinėdavo neturtingus gimnazijos mokslei
vius, pradžioje finansiškai jiems padėdamas, o vėliau 
ir politiniai šviesdamas. Menkai j am sekėsi, tačiau T. 
Bloznelį laimėjo. Čia gal kiek lėmė ir jaunuolio anksty
vas susipainiojimas su moterėle. K. Šaltenis tapo bjau
rus okupantų talkininkas pirmosios okupacijos metu, 
daug pakenkęs alytiečiams. Kas su juo vėliau atsitiko, 
nežinau. 

Vieną dieną prieš Spalio revoliucijos šventę, ga
vau griežtą įsakymą tokią (ne kitokią!) valandą būti 
tokioje (ne kitokioje!) vietoje. Ten radau dar gal dešimtį 
ar daugiau Finansų ministerijos tarnautoju ir nepažįs
tamų, gražiai apsirengusį poną. (Tiesa, tada jau 
,draugą'.) Tai buvo dramos aktorius Stasys Čaikauskas. 
Jis Finansų ministerijos tarnautoju vardu paruošiąs 
radijo montažą, o mes, čia sukviestieji, būsime to 
montažo aktoriai. Viskas Spalio šventės proga! 

Nežinau, kas šitai organizavo, bet galėjo būti ir Ta
das Bloznelis Montažo teksto autoriaus ta ip pat 
neprisimenu, tačiau tekstas nebuvo priklus Nebuvo 
priklus ir St. Čaikauskas, mūsų režisierius (Rodosi, 
antrosios okupacijos metu jis ir Sibirą pažino.) Montažą 
repetavome savo tarpe nekalbėdami, nes vienas kito 
beveik nepažinojome ir todėl vienas kito bijojome. 
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ui balandžio 4 d., šeštadienį, Marijos 

O 
„VOLUNGĖ" 

Viskontiene 
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kus pinigus tu r ime išleisti už 
g a i d a s , a p r a n g ą , ke l i on ių 
išlaidas. „Draugas" vienintelis, 
kuris m u m s padengia autobuso 
išlaidas; kviet imų koncertuoti 
k i t uose m i e s t u o s e beve ik 
negauname. „Volungės" reper
tuaras beveik daugiausia buvo 
lietuviškas. Kanadiečiams-ame-
rikiečiams ta i y ra ne prie šir
dies. Viena kita daina įdomi, bet 
po to reikia chorinės „klasikos". 

Šiaurės Amerikoje, nors yra 
daug chorų, tačiau chorinis ju
dėjimas nė ra ypatingai platus, 
ne taip ka ip Europoje. Dabar 
stengiamės rasti daugiau progų 
d a l y v a u t i k a n a d i e č i ų cho
riniame gyvenime. Dėl to reikia 
naujo, mažiau lietuviško reper
tuaro. Taip pat reikia ir daug 
laiko praleisti (administracinio 
pobūdžio) surast i „Volungės" 
lygio panašius vienetus ir pro
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Brenda Edgar. Illinois gubernatoriaus žmona. jt< 
dail. V. Švabienei. 

jmanau, kad tasai montažas padarė didelį įspūdį, nes 
si aktoriai radijofone jautėsi kaip kapinėse. 

Tadą dabar matydavau žymiai rečiau, nes jį pai-
ojo didelė gausa užsiėmimų. Tik prisimenu vieną 
ausią sekmadienio popietę (gal sausio mėnesį), kai 
įkviestas lankiausi jo namuose. Butas buvo kieme, 
ngus užstojo aplinkiniai mūrai , kambary atrodė 
siškai tamsu. Tado nuota ika slėgė jį ir mane . Pra-
ioje kalbėjome apie visokius niekus, kol j is staiga 
ktai neatsivėrė: 

— Matai, kas pasidarė! 
— Kas pasidarė? — pasitikslinau. 
— Matai ir žinai. Viską užgožė rusai su žydais, o 

etuvos nė ženklo neliko. 
Kaip galėjau nesutikti? Šiuo klausimu kalbėjome 

ina ilgai. Visai nesivaržiau, nesivaržė ir jis — buvome 
•augai. Atsisveikinant vėl pasakė; 

— Viskas eina blogyn. Mes, lietuviai bolševikai 
tokios apgavystės nelaukėme. 

Tikiu, kad T. Bloznelis ir kiti, į jį panašūs , buve 
avilti. Tačiau ne Sniečkus, ne Šumauskas , ne Ged 
ilas ir dar keli. Šie žinojo, kas ateina ir k a s atėjo 
adąs, kažkokios lygybės ieškojęs idealistas, jautėsi 
ries tautą susiniekinęs. bet kelio atgal jau neturėjo 
ai šiandien apmąstau to sekmadienio ir k i tus , kiek 
slėsnius, mudviejų pokalbius, suprantu , kad Tada? 
ebuvo subrendęs bolševikas. Tikri bolševikai, draugi 
jturėjo ir su jais atvirai nekalbėjo. Galėjau jį leng 
ai paskųsti ten. kur skundų visada laukė. 

Kas atsitiko su Tado dėde, buvusiu Finansų minis 
;rijos Kanceliarijos viršininku, nežinau Tačiat 
etikių, kad jis būtų turėjęs bent rausvų dėmių 
lanau, kad tai buvo patr iotas ir geras žmogus. api< 
rolvaikio spalvą prieš okupaciją nieko nežinojęs. 

I 

auti , įsijungti. Juk ne-
ne p rofes iona lams 
s, kurių nariai yra visi 
» muzikoje. Net ir 
s" lygio „mėgėjų" cho-
i t u r i keletą samdytų 
ainininkų, kurie labai 
leda „ne muzikams" 
ukštą lygį. Yra didelė 
įinistracinės pagalbos 
i daug laiko dainuoti, 

ir dar priedo suor-
šitoje srityje būtiną 

Liūdniausia šiuo mo-
a faktas, kad buvome 
kar tu su Clevelando 
orienės vadovaujamu 
ikų, aukšto lygio kon-
:iau dėl pinigų stokos, 
ne koncerto atvežti 
L Tūkstančiais yra 
na kitiems, o kodėl 
ną kartą negalime 
savuosius? Ir dėl to 
išimas, kam ką nors 
is planuoti ir stengtis 

i va idmen į a t l ieka 
>" ansambl i s „Volun-
kloje? 
>nto „Gin ta ro" an-

savo t a r p e t u r i 
:ų, dainininkų grupę, 
js didžiuojamės ir 
įe jų pastangas moky-
iaudies instrumentais, 
iaudies dainas. Tačiau 
neaišku, kokia jų atei-

mtuziazmas ir noras 
j " palaiko, ir tikimės, 
i išliksime ateityje, jie 
įsų gretas. Todėl atsi-
uos kartu į Chicagą. 
kad jums bus įdomu ir 
ų pasiklausyti, 
pute l į iš a smen i škos 
k a i p suder inate . .Vo-

veiklą, visuomeni-
t u s į s ipare igoj imus 
.B k r a š t o va ldybos 
sūrioje e ina te kul tu-
:ijos p i rmin inkės pa-
' asmeninį gyvenimą? 
erinti „Volungės" veik-
veiklą ir viską kitą yra 
ma. Tačiau turiu daug 
, nors kartais jaučiuo

si kaip cirkininkas — , juggl< 
Be to , j a u p a m a ž u did 
skaičius žmonių, ku r i e 1 
daug talento ir ateityje gi 
darbą perimti ir, be abejo, 
ką žymiai g e r i a u s u g e 
padaryti. Pamatai gerai sur. 
ir v isa i neabe jo ju , 1 
kultūrinis Toronto gyvenii 
greitai nesubyrės, o a t e ina i 
sukurs savitas grupes, savo 
kultūrinį gyvenimą — p* 
savus reikalavimus, juos 
spindintį. O apie m u s v: 
ga lės kas nors k a d a t 
parašyti knygą, nes ne vie 
išgyvename daugiau negu vi 
gyvenimą. 

— Ka ip žvelg ia te į „ Vol 
g ė s " atei t į? 

— Gal kas ir yra ge r iau 
kad Toronte t u r ime (da 
grupę žmonių, suprantančių 
kinčių ir dirbančių ku l tūr i i 
plotmėje — sukančių tą k a r 
girgždantį ratą. Vienas 1 
palaikome, gražiai sugyvens 
ir bendradarbiaujame. K 
švietimo ir kultūros šuva 
vimo, įvykstančio balanc 
25-26 dienomis, pasirinkta U 
yra Mes ir 2001 metai!" „Vol 
gei" šis suvažiavimas y r a s1 

bus, nes tikimės, kad pažve 
į „kristalinį sviedinuką", pa 
tysime, kas bus iš mūsų 2 
metais. Tada galėsime s 
veiklą pozityviai nukre ip t i 
pusę. 

— Ką išgirsime „Volung 
k o n c e r t e b a l a n d ž i o 4 d.. ] 
r i jos mokyklo je? 

— Chicagon atvežame ka 
naujesnio. Dainuosime s 
mylimas lietuviškas dainas, 
taip pat ir iš t raukas iš „p 
muzikos. Nuo pirmųjų di 
neapsiribojom vien v ienu 
kitu žanru. Dainavome til 
„eklekt išką" r e p e r t u a r ą 
dabar ir toliau dar dauj 
norime linksmintis dainoje 
prie „tunciaus ir rožunčiai 

>ikia specialų pažymėjimą 

IŠ L I G O N I N E S — 
K A L Ė J I M A S 

Cook apskrities vadovybė 
10 dol. n u p i r k o b ū v u 
užkrečiamų ligų ligoninę, 1 
bus p a v e r s t a ka l ė j i 
patalpomis. Perdirbimas 1 
nuos apie 10 mil. dolerių. 

J A P O N Ų K O N C E R T Ą 

Chicagos universi tetas, š 
damas savo gyvavimo š imtn 
suorgan izavo k a m e r i 
muzikos koncertų eilę. J i 
baigta balandžio 10 d. Japoi 
styginiam kvartetui a t l i e i 
Beethoveno, Bartoko ir S 
berto kompozicijas. Mai 
salėje, 1131 E. 57 St., Chicsų 
Kvartetas pasiekęs tarptat ; 
garsą. 

Apie vasario mėnesį T. Bloznelį paskyrė Laz< 
apskrities kadrų viršininku. Jis išvažiavo į Lazdį 
o žmona su dukrele liko Kaune. Todėl gana dai 
sugrįždavo ir abu susitikdavome. Ir dabar j is įky 
ieškojo mano draugystės. 

1940 rudenį pradėjo atleisdinėti Kauno mi< 
Mokesčių inspekcijų tarnautojus. Kasdien k a s i 
turėdavo pasitraukti. Atėjo ir pora naujų, iš niekur i 
radusių žmonių. Jų tarpe buvo Antanas Jurgelevič 
už mane gal tuzinu metų vyresnis, tačiau d a r v 
gungis. Neaukštas, rausvais plaukais, kalbėdamas 
patraukdavo orą, tarsi bijotų, kad liežuvis nepabej 
Turėjo nepaprastai gražią rašyseną, tik jau nemok 
Klaida po klaidos, vienaskaitos galininkai be nosi: 
balsiai e ir ė naudojami lygiomis teisėmis, k a i p « 
gelevičiui galvon užeidavo. Sakėsi tarnavęs Klaipc 
muitinėje. 

Mano inspekcijoje liko tik du seni (t.y., 
Smetonos laikais priimti) tarnautojai: Audickas (• 

» do neprisimenu; tai Juozo Audėno, buvusio Žemės i 
• ministerio, brolis ar pusbrolis), jau subrendęs ir v 

nuplikęs žmogus, ir aš. Kurį laiką niekas n ieko 
i veikėme, nes nežinojome ką veikti. Sėdinėjo 

žioplinėjome ir laukėme pertvarkos. Pe r tva rka ai 
: Iš Finansų ministerijos pasidarė Finansų komisą 
5 tas. Kauno miesto seni Inspekcijų rajonai buvo 
\ skaldyti į kelias dalis ir inspekcijų skaičius žyn 

padidėjo. Atsirado Vyriausiojo inspektoriaus postą 
tokio anksčiau nebuvo — ir jin paskyrė Barkausk i 

• Baršauską (nei tikros pavardės, nei vardo g« 
i neprisimenu*, inteligentiškos išvaizdos ir inteligenti 
• elgesio vyrą. Jis tikrai nebuvo naujos tvarkos žmoj 

(Bus daugii 
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GYVENIMAS IR 
DARBAS LIETUVOJE 

Sunku tikėti, kad pradedu 
savo šeštą mėnesį Kaune. Dar 
sunkiau tikėti, kad aš tik dabar 
J u m s pradedu rašyti! Atleiskit 
man, nes kaip aš mėgstu sakyti: 
„Man nėra gera čia, bet labai 
įdomu". Manau, kad pasiliksiu 
dar pusantrų metų. Tiek laiko 
t ikrai reikės pabaigti savo aka
deminius projektus: knygą apie 
senovinės Baltijos pasaulį, kelis 
straipsnius apie gintarą ir romė
niškus pinigus ir archeologines 
video juostas. Viskas čia lėtai 
sekasi... 

Bet pirmiausia noriu padėkot 
Tėvu i ir Linui , kad man 
atsiuntė daug laiškų ir maisto 
produktų, filmų ir videokasečių, 
Judy ir Jonui, kad atsiuntė ke
lias korteles ir laiškus ir per
davė man asmeninius laiškus iš 
JAV; Laimai ir Vainiui už sal
dainius ir kortelę ir Pauliui, Rū
tai ir Dainai, kad man atsiuntė 
po laišką. Ačiū visiems! Turiu 
p r idė t i , kad mano draugė 
Mari lyn iš Kalifornijos jau 
atsiuntė man per ..Humani-
ta r ian Aid" (bet vis tiek kaš
tuoja apie 45 dol. už dėžę) 
penkias dėžes su maistu, rūbais 
ir knygom. Tai galit spėti, kur 
aš daugiausia siunčiu laiškus! 
Šituos dalykus gana lengvai 
galima gauti Lietuvoj: alus, 
degtinė. (Rūta, pastebėk, kad 
deg t inė reiškia vodka. ne 
,,whiskey"), spaghetti. duona, 
sviestas, kiaušiniai, bulvės, 
sūris, grietinė, keptas vištukas, 
kondensuotas pienas, arbata, 
cukrus, sardinkos ir riebi dešra. 
O šitie dalykai (,,shameless 
hint") gan sunku gauti arba yra 
brangūs: kavos milteliai, vi
t a m i n a i , vynas, , ,crunchy" 
riešutinis sviestas, apelsininis 
m a r m a l a d a s , sere lsa i su 
migdolais ir datulėm, ameriko
niškas šokoladas ir saldainiai, 
ovaltine mix, lemonade mix. 
tuną, garbanzo pupos, spaghet
ti sauce ir prieskoniai. 

Dar nenuvažiavau į Griška
būdį sutikti Tėvo pusseserės, 
bet tikrai tai padarysiu. Dabar 
blogas laikas keliauti: žmonėms 
sunku surasti benzino, kartais 
laukia 2 valandas eilėje. Irgi 
šlapia, šalta, purvina - nėra 
ūpo keliauti. 

Linas ir Rima šią savaitę at
važiavo, ir mes kelis kartu.-
pasimatėm. Aš juos pakviečiau 
į ambasados atidarymą, kur 
mes „sutikom" Dan ir Marilyn 
Quayle (mes gavom 4.5 sekun
džių). Linas pamatė mano butą, 
universitetą ir sutiko mano stu
d e n t e s , galės papasako t i . 
Dažnai mane čia pristato kaip 
„Lino Sidrio brolis" (!). Jeigu tai 
nėra gana sukurti ..identity cri-
sis", mano studentai klausinėja: 
„O kaip galvoja tikri ameriko 
n a i ? " Ir vėliau Budapešte 
vengrai studentai man pa
aiškino: „Gaila, mes laukiam 

tikro lietuvio" (!!) 
Judy parašė man apie jos 

kalėdinį ir Naujų Metų bal ius 
— aš nekantr iai laukiu pama
u t i videojuostas! Pats praleidau 
Kūčias pas Strukčinskus su dė
de Almu ir Naujus Metus Kau
no Operoj (Traviata) ir vėliau 
žiūrėjom . . fejerverkus" p a s 
Alfredą Šatą, jauną tu r in t į 
pasisekimą dailininką, kur i s 
stato sau didelį namą. Pas jį mes 
vėliau suorganizavom mano 
amerikonų „laisvo s t i l i aus" 
gimtadienio balių (e t iketas: 
nelauk daug maisto, stovėsi 
daugiau negu sėdėsi ir turės i 
pasikalbėti su nepažįstamais). 
Lietuviams toks balius labai 
keistas, bet atrodo jiems patiko 
— tęsėsi 30 valandų ištisai 
(pačiam gale atėjo 9 žmonės 
pernakvoti mano bute). 

Laima man rašo, kad ji gal
voja atvažiuoti dėstyti į VDU 
Lietuvoj. Jeigu norės tą daryt i , 
tai siūlau nelaukti daugiau 
negu du metus, nes tada bus per 
daug kandidatų. Tikr iaus ia i 
tada bus daug normalesnės 
sąlygos gyventi — dabar su 
mažais vaikais čia galėtų būt i 
problemų. 

Kaip matot, mano kompiu
teris veikia. Aš laikau jį pas 
mūsų giminę , nes būtų 
per rizikinga jį laikyti mano 
bute. Bet, deja. visos programos 
neveikia 100^ ir atrodo užtruks 
laiko, kol viską sutvarkysiu. 
Galbūt tu rėč iau p a s a m d y t i 
Paulių kaip konsulatantą? Rūta 
manęs paklausė, ar aš pasiilgau 
Kalifornijos. Pats esu nustebęs, 
kad aš nė vieną minutę dar ne
galvojau, kad norėčiau grįžti į 
Kaliforniją arba Ameriką. Net 
truputj baisu, kad aš taip galvo
ju! Galbūt esu iš prigimties 
masochistas? 

Vieną naktį nuėjom į nakt inį 
barą „Žalias ka lnas" su Tomu 
Girnium, 30 metų matematikos 
profesorium. Sutikom kelias lie
tuvaites ir viena pradėjo kalbėti 
apie nuostabų filmą padarytą 
JAV apie geležinį vilką, kurį ji 
matė prieš kelerius metus. Po 
kelių minučių aš supratau, kad 
ji kalbėjo apie Tado (Kulbio) 
filmą! (kurio aš nemačiau). 

Man labai patinka Paul iaus 
draugai Jolita ir Sigitas, labai 
šaunūs. Kada atvažiavau, mes 
k iekv ieną s a v a i t ę su s i t i k 
davom, bet dabar rečiau, nes jie 
tur i daug rūpesčių (sunkūs 
l a ika i r e s t o r a n a m s ) i r j ie 
gyvena labai toli nuo manęs . 
Pauliaus, Daivos ir Mindaugo 
adreso aš neturiu ir nepažįstu, 
ta i galbūt atsiųsk man? Tiesa, 
noriu padėkoti Pauliui už kavą 
ir riešutinį sviestą, kurį jis 
paliko. Ačiū! 

įdomūs išsireiškimai Lietuvoj: 
1. Aš tau pasakysiu t iesiai — 

šviesiai! 
2. Estai kovos dėl savo lais

vės iki paskutinio lietuvio. 
3. Žinokit, aš nežinau... 
4. Dėl kuklumo tu nenumirsi! 
5. Kiekvieną naktį , Lietuvos 

televizijos žinių laida prasideda: 
„Mieli žiūrovai, šiandien Vytau
t a s L a n d s b e r g i s , L ie tuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas.. . 

6. Čia ne tik šuo, čia jau dogas! 
7. Kolektyvas — tai jėga! 
8. Vyrukas a te ina prie pane

lės kviesti šokiui, ir paklausia: 
„Ar galima Jūsų? J i atsako: 
, ,Taip , bet g a l b ū t p i rma 
pašokam?" 

9. Pigiau negu grybai.. 
Lietuviai labai lėtai ir kukliai 

kuria kapitalizmą — tikriausiai 
mažiau negu 3% ekonomijos yra 
pakeis ta nuo ta ryb inės sis
temos. Yra jų nauda i vartoti 
rublį, nes gali nuo rusų pirkti 
l aba i pigią naf tą . Mano 
nuomone, Lietuvos didžiausia 
krizė a t s i t iks , kada j ie už 
energiją turės mokėt pasaulines 
kainas. Tada čia per vieną dieną 
visa ekonomija sustos. Pasku
tinį semestrą aš dėsčiau Egip
t o archeologiją ir Archeolo
ginius metodus . Parodė per 
televiziją apie penkias minutes 
diskusiją tarp manęs ir mano 
studentų. Dabar dėstau Graikų 
ir Romėnų archeologiją ir 
Fizinę antropologi ją . Stu
dentai geri (apie 55) ir man la
ba i m a l o n u d ė s t y t i . Kovo 
mėnesį aš išskrisiu vienai savai
te i į L inchop ing , Švediją, 
skaityti paskaitą apie Lietuvos 
antropologiją. 

Geriausi linkėjimai visiems iš 
Lietuvos 

Raimundas Sidrys 

Keičiantis tarptautinei poli
t ikai , keičiasi ir Amerikos imi
gracijos į s ta tymai , nes vis 
daugiau ir daugiau užsieniečių 
deda pastangas atvykti į Ame
riką ir joje apsigyventi, o jų 
noro imigruoti motyvai y ra 
įvairūs. Amerikos vyriausybė 
pripažįsta, kad kai kur iems 
asmenims reikia suteikti prie
globstį, bet nenori, kad čia 
apsigyventų avantiūristai ar tik 
geresnio ekonominio gyvenimo 
ieškotojai. Mūsų visuomenei yra 
aktualu susipažinti su imigraci
jos įstatymais, nes dažnai su
t inkame iš Lietuvos atvykstan
čius asmenis, kurie nori likti 
Amerikoje. Tai ne visada yra 
įmanoma. Mūsų spaudoje j au 
pasirodo žinučių apie atvykusių 
užsieniečių pastovaus apsigy
venimo Amerikoje problemas, 
bet tikslios informacijos dar 
nėra. Kad būtų užpildyta toji 
spraga, Clevelando Tautybių 
centro direktorius Algis Ruk
šėnas man įteikė -migracijos 
įstatymų santrauka su komen
tarais . Algis Rukšėnas sako, 
kad į Ameriką atvykstančių 
asmenų s ta tusas yra tiksliai 
nus ta ty tas įstatymais, kurių 
apeiti neįmanoma, todėl, jo nuo
mone, y ra svarbu paskleisti 
t i k s l i ą informaciją, n e s 
atvykėliai vieni kitus netei
singai informuoja ir patys ne-
s io r i en tuo j a savo s t a t u s e , 
klaidindami ir save ir kitus. 

Į Ameriką atvykusių užsienie
čių statusą sudaro įstatymais 
nustatytos keturios kategorijos: 
imigrantas, neimigrantas, pabė
gėlis ir „nedokumentuotas". 
„Imigrantų" statusui priklauso 
asmuo, kuris atvyksta į Ameri
ką joje pastoviai apsigyventi. 
Tas s tatusas turi 6 kategori
jas , kuriose pirmauja susijungi
mas su šeima arba kurios nors 
srities specialisto oficialus darb
davio pareikalavimas. „Neimi
gran tas" yra asmuo, kur is at
vyksta apsilankyti su turisto 
viza arba yra laikinai pakvies
tas kaip svečias-menininkas ar 
studentų bei profesūros „apsi
keitimo programos" narys . 

„Pabėgėlis" (refugee) yra as
muo, kuris bėga iš savo krašto, 
kad išvengtų politinio persekio
jimo. Pabėgėlių skaičių kasmet 
nustato Amerikos prezidentas, 
šiems metams paskyręs 142,000 
pabėgėlių kvotą asmenims iš 
Rytų Europos, Afrikos, piet
ryčių Azijos, artimųjų Rytų, 
pietinės Azijos, Pietų Amerikos 
ir Karibų jūros salų. Pabėgėlio 

s ta tusą pripažinus, po vienerių 
metų jis g a u n a teisę pastoviai 
apsigyventi , bet t ada jam j a u 
nebete ik iama globa pagal 1980 
metų pabėgėlių aktą, pagal kurį 
įteisinti pabėgėliai naudojasi 
vienerių metų globą, į kurią įeina 
aprūpin imas pastoge, maistu ir 
drabužia is . Bylos svars tymo 
metu pabėgėliui yra duodamas 
la ikinas darbo leidimas. 

Kai kur ie kraš ta i nesu t inka 
išleisti savo piliečių apsigy
venimui į k i t a s šalis, todėl juos 
į užsienį išleidžia t ik su tur is to 
leidimu. Dal is tų „ t u r i s t ų " 
prašo teisės pasilikti Ameriko
je tv i r t indami , kad j ie yra poli
t in ia i pabėgėliai . Užvedama il
gai užsi tęsiant i byla, kurios 
eigoje y ra bū t ina įrodyti, kad 
p rašy to jas buvęs a r būs iąs 
persekiojamas savo tėvynėje. 
Tuo t a rpu a tvykus iam tur is tu i 
y ra griežtai draudžiama gaut i 
darbą, o pasamdęs turistą darb
davys y r a baudžiamas didoka 
p in ig ine bauda . Pabėgė l ia i , 
pe r s ikė lę į k i tą vietovę iš 
vietovės, į kur ią iš pradžių at
vyko, a u t o m a t i š k a i nustoja 
f inans inės globos ir t a m p a 
„ a n t r a e i l i a i s i m i g r a n t a i s " 
(secondary immigrants) . K a d 
jų į te is inimas būtų sėkmin
gas, p a t a r i a m a nepereiti į „an
traeil io imigran to" statusą ir 
l ikt i vietoje. 

Paskutinioj i kategorija y r a 
„nedokumen tuo t i a s m e n y s " . 
Tai į Ameriką nelegaliai atvykę 
asmenys a rba tokie, kurie at
v y k o l e g a l i a i , b e t , v i z a i 
pasibaigus, negrįžo į namus. J ie 
y ra deportuojami į jų kil imo 
kraštus . Labai svarbu įsidėmėti 
ir tą mažai žinomą faktą, kad 
Amerikoje daugelį metų ar, ne t 
deš imtmečius gyvenantys imi
granta i , ku r i e nepriėmė pilie
tybės, padarę rimtą nusikalti
mą, ka ip žmogžudystę, narko
tikų pardavinėjimą ar kokį kitą, 
y ra taip pa t deportuojami ka ip 
„moral ia i žalingi asmenys" . 

Imigracijos įstatymų žinoji
mas l ietuviams yra itin svarbus 
ir ak tua lus , nes susiduriame su 
iš Lietuvos atvykusiais, kur ie 
pageidauja apsigyventi Ameri
koje, bet ne visiems toji teisė yra 
s u t e i k i a m a , todėl p a t a r t i n a 
susipažinti su įstatymais. 

Gudrumas yra ka i pastebi 
savo virš ininko logikos t rūku
mą; išmint is yra ka ip apsieini, 
to neiškėlęs. 

James Dent 

Nemunas neša ledus. Kaune, prie Aleksoto tilto, kartais susigrūda. 

GREIT 
PARDUODA 

•aaaf 

Prieškarinė nuotrauka 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)589-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Ksdzle Ava., 
Chicago, IL §0829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi aoantal kalba lietuviškai 
• Nuolada-pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublenė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzle Ava. 
Tai. 436-7878 

Ontuij; 21 
m ari s 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 
Tsl. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IEŠKO BUTO 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti: 312-808-0541 

PENSININKAMS BUTELIAI 

1-2 kamb. su valgomu, virtuve, vonia. 
Lietuviška aplinka, graži gamta, netoli 
Nek. Pr. Marijos Seserų vienuolyno. 
Kreiptis: Vila Maria, P.O. Box 155 
Thompson, Ct. 06277. Ta i . (203) 
923-1810. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis [: Hermis Deckys 
Tai . SS5-S624. Nuo 8 ryto Iki S*r.v. 

Kalbėti i.e'.uviškai 

U.S. SAViNOS B O N O S 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

^*~^ INTERNATIONAL 
\^F/ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir 

CARGO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasin 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

M2S South 79th A vanua 
Htofcory HM, HNnota 60457 
Telefonas (708) 430-7272 

visus kitus pasaulio kraštus 

. . . ^ 

ZaifcAi~ 
žemiausiomis kainomis. 

nkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

223 Ka*vart*ų gatv* 
VMntue, Lietuva 
Telefonas 350-11S Ir 778-392 

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI 

DIEVAS ŠIANDIEN, žmogus su Dievo ir be Dievo 
likimas. Jonas Gutauskas. 283 psl $6.00 

DIEVAS IP ŽMOGUS, kat. tikėjimo tiesos. Prel. 
F. Bartkus-Kan. P. Aleksa. 517 psl $5.00 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J . 
Vaišnora, MIC. 439 psl $1.00 

KRISTAUS KANČIA. Vertė J. Talmantas. 349 psl. 
$3.00 

NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI, žmogus, 
pasaulis, Dievas. Vysk. Vincentas Brizgys. 
264 psl $1.00 

MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS, I 
tomas. Ladas Tulaba. 364 psl $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, II tomas, Evangelijos min
tys metų sekmadieniams. Ladas Tulaba. 
407 psl $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. III t. Evang. mintys metų 
sekmadieniams. Ladas Tulaba. 400 psl. . $10.00 

ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Vysk. V. Briz
gys. 319 psl $1.00 

DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Dr. Ant. Maceina. 234 psl. $3.00 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kūn. dr. J. Prunskis. 

117 psl $1.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V Brizgys. 

142 psl $1.00 
ŠVENTAS KAZIMIERAS. Zen. Ivinskis. 222 psl. $4.00 
ŠVENTAS RAŠTAS-NAUJASIS TESTAMENTAS. 

Arkiv. Juozas Skvireckas. 656 psl $5.00 
LAIDOJIMO APEIGOS ir įvairios mišios už 

mirusius. Kun. Vyt. Zakaras. 55 psl $0.50 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Kun. K. Matulaitis, MIC. 

714 psl $10.00 
AŠ KVIEČIU JUS, Marijos apsireiškimai Medju-

gorje. Kun. Kęst. Trimakas. 207 psl ! Vi.cc' 

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

> » 



LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 1 d. 

Chicagos tautinių šokių ansamblis „Vytis", seniai suorganizuotas, buvęs beveik „miręs' 
rengiasi Tautinių šokių šventei. 

dabar 

CHICAGOS VYTIS 
SUGRĮŽTA 

JURGIS JANUŠAITIS 

Šokių šventės spalvingumu, 
meniniu lygiu ir sėkme rūpina
si instituto pirmininkė Dalia 
Dzikienė. Šventės šokių reper
tuarą ruošia visos šventėje da
lyvaujančios grupės. Net 52 ir 
šokėjų a r t i 2000. Nuo veteranų 
iki vaikų. Studentai šokėjai su
darys 34, veteranai- 32, jauniai 
18 ir vaikai 22 ratelius. Visą 
šventės programą-šokius suri
kiuoti į vieną visumą nelengvas 
darbas. Tačiau žinant, kad 
grupės sparčiai ruošiasi, šventės 
sėkmė bus užtikrinta. 

Šventėje dalyvauja nuolatos 
veikiančios šokių grupės, o taip 
pat yra susidariusių naujų. Į 
tokių atsikuriančių vienetų 
gretas rikiuojasi labai įdomi 
tautinių šokių grupė Chicagos 
Vytis. 

Šią grupę įkūrė 1977 metų 
rudenį t rys energingos tautinių 
šokių šokėjos — Jūratė Jasaity-
tė , Valerija Sparkytė ir Violeta 
Smiel iauskai tė-Fabianovich. 
Grupę pradžioje globojo Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė ir ją 
finansiškai rėmė. Grupė suor
ganizuota dalyvauti šeštoje 
Tau t in ių šokių šventėje, o 
šventei praėjus, grupė atlikdavo 
programas ne t ik šaulių rengi

niuose, bet ir visuomenei bei 
amerikiečiams. Į grupės šokėjų 
gretas tada įsijungė 16 v y r ų ir 
11 mergaičių, jauni, entuziastai , 
studentai, besidomintys l ietu
vių taut ine kul tūra ir graž ia is 
taut inia is šokiais. Grupei t a d a 
vadovavo Violeta Smieliauskai-
tė , administracinius r e ika lus 
t v a r k ė Vladas I š g a n a i t i s . 
Šokius akordeonu palydėdavo 
Ąžuolas Stelmokas. Vytis veiklą 
tęsė. Augo šokėjais ir septinto
je Tautinių šokių šventėje j au 
dalyvavo su 30 šokėjų. 

Laikui bėgant keitėsi Vyčio 
šokėjų sudėtis, tačiau, n o r s ir 
sumažėjus grupės ak tyvumui , 
Vytis vis sugrįždavo į T a u t i n i ų 
šokių šventes, vis gerai pasi
ruošdamas, šokdamas tai s u stu
dentų, t a i su veteranų grupė
mis. 

Ir devintajai šventei Vyt is 
sparčiai ruošiasi i r šoks vete
ranų šokius. Šokėjų y r a a r t i 
trisdešimt. Daugiausia j a u buvę 
šokėjai, dabar j a u n ų še imų 
tėvai, į repeticijas suvažiuo
jantys su savo mažyliais , kur ie 
repeticijų metu s tebi , k a i p 
tėveliai šoka. Pažymėt ina , kad 
Vytyje nuo pat į s ikūr imo dar 
tebešoka 6 šokėjai, o vadovauja 

Laiškas 

P R Ū S O S I R MAŽOSIOS 
LIETUVOS FONDAS 

Džiugu, kad, būdami toli nuo 
Lietuvos, ja rūpinate*- Jūsų 
at l iekamas darbaf <lt'vijoje 
labai reikalingas ir r c ^ m i n g a s 
Lietuvai, jos kultūrai. 

Norėtume atkreipti dėmesį į 
tai , kad Lietuvoje prieš metus 
susikūrė Prūsos ir Mažosios 
Lietuvos fondas. Fondas padeda 
realizuoti Mažosios Lietuvos 
krašto tyrinėtojų idėjas. Fondo 
tikslas — atgaivinti Mažosios 
Lietuvos kultūrinį palikimą, 
puoselėti šiame krašte lietuvy
bę. Mūsų darbas l ab iau 
orientuotas į Rytprūsius, tačiau 
nepamirš tame ir Klaipėdos 
krašto. Nors Lietuvą slegia 
sunki ekonominė krizė, tačiau 
ir šiomis sąlygomis Fondo dar
bas vyks ta . Pa la ikomas 
visuomenės, Fondas išmokėjo 
14-kai lietuvių kalbos specialis
tų, dirbančių Karaliaučiaus 
krašte , pašalpas. Ketina fi
nansuoti lietuviško darželio 
Tilžėje statybą. Fondas visoke
riopai remia Karaliaučiaus 
krašto lietuvių draugiją: siunčia 
lietuvišką literatūrą, dovanėles 
va ikams , dar šiais meta is 
ket ina įsteigti stipendijas besi
mokančiam Lietuvoje Karaliau
čiaus krašto jaunimui. Šiuo 
metu Fondas rūpinasi H. Man
to ir M. Mažvydo atminimų 

įamžinimu. 1992 m. H. M a n t u i 
bus pas ta ty tas p a m i n k l i n i s 
akmuo Norkyčiuose, M. Maž
vydui — paminklas Ragainėje . 
Tais pačiais metais n u m a t o m e 
finansuoti Ragainės bažnyčios, 
kurioje yra kunigavęs M. Maž
vydas , t i r i amuos iu s -p ro j ek -
tinius darbus. Skyrėme lėšų 
Plikių bažnyčios r emon tu i bei 
išlaikymui ir M. J a n k a u s spaus
tuvei Bitėnuose a t s t a ty t i . 

Fondo ryšiai su valstybinėmis 
ir visuomeninėmis insitucijomis 
gana platūs. Fondo darbams pri
taria Lietuvos p a r l a m e n t a s ir 
vyriausybė. Palaikome tiesio
ginius ryšius su Kul tū ros ir 
švietimo ministerija, Mažosios 
L ie tuvos r e i k a l ų t a r y b a 
(visuomeninė o rgan izac i j a ) , 
Lietuvos Sąjūdžiu bei kūry
binėmis sąjungomis. Užmezgė
me kontaktus su Kal in ingrado 
srities kultūros fondu ir kai 
kuriomis oficialiomis įstaigo
mis. 

Taigi Fondo ryšių spek t r a s 
platus, tačiau to n e p a k a n k a , 
kad p r ike l t umėm Mažos ios 
L ie tuvos k r a š t o k u l t ū r ą . 
Neskaidome jos į p rūs i šką , 
lietuvišką, vokišką ar rus išką . 
Mūsų manymu, svarbu pasi
rūpinti tuo, kas dar išliko. Pasi
gendame gerų ir da lyk i škų 
santykių su Vokietija, Pasaul io 
lietuviais ir Mažosios Lie tuvos 
krašto išeivija. 

Būtume dėkingi, je igu susi
domėję mūsų a t l i ekamu darbu, 
atsakytumėte mums. 

V. Kondrat i enė 

Violeta Fabianovich. 
Šiuo m e t u Vytyje irgi daug 

naujų veidų, t ač iau nuoširdžiai 
besidominčių mūsų taut ine kul
t ū r a ir ak tyv ia i prisideda prie 
šventės sėkmės. 

Liepos 5 d. labai l ietuviška. 
T ū k s t a n č i a i žiūrovų iš visų 
k raš tų visais kel ia is sulėks pa
sidžiaugti dar v ienu didingu 
renginiu , liudijančiu mūsų tau
t inės ku l tū ros lobius. Šventę 
ruošia JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių kraštų valdybos. 
Techniškuosius labai sunkius ir 
s u d ė t i n g u s r eng imo d a r b u s 
a t l ieka specialus šventei ruošt i 
komite tas , vadovaujamas prity
rusio v isuomenininko dr. Petro 
Kis ie l iaus . 

Reikės daug pinigų, reikės 
apmokėt i grupių iš Pietų Ame
r i k o s i š L i e t u v o s ir k i t u r 
kel iones. Lėšomis rūpinas i dr. 
A n t a n a s Razma. Atsiliepkime, 
k a d i r m a ž i a u s i a a u k a į 
komi te to šauksmą, paremkime 
šios šventės rengimo darbus, 
pa remkime visi. Taut inių šokių 
šventė y r a visų išeivių reikalas. 
O ka i a t e i s šventės diena, 
su lėk ime tūks tanč ia i s iš visų 
kraš tų , nes salė laukia 14,000 
žiūrovų. 

L E I S T A M O K S L E I V I O 
K R A T A 

oAV dis t r ik to te ismas nu
sprendė , kad Or land Pa rko 
mokykloje vieno moksleivio 
kra ta ne t jį išrengiant, buvo tei
sėta. J i s buvo į t a r i amas savo 
a p a t i n i u o s e d r a b u ž i u o s e 
gabenęs na rko t ikus šiuo atveju 
na rko t ikų nebuvo rasta . 

Juno Beach, FL 

P O E Z I J O S REČITALIS IR 
M A D Ų P A R O D A 

L i e t u v o s D u k t e r ų orga
nizacijos Juno Beach skyrius, 
s iekdamas sutelkti lėšas lab
dara i , sausio 25 d. gražioje 
Metod is tų bažnyčios salėje 
suruošė viešnios iš St. Peters-
burgo — aktorės, rašytojos ir re
žisierės Dalilos Mackialienės 
poezijos rečitalį ir madų parodą. 

Popietę pradėjo skyriaus pir
mininkė Dalia Augūnienė. Pa
dėkojusi ak t . Dalilai Mackia-
lienei už atvykimą, papasakojo 
gausiai susirinkusiems sve
čiams apie Lietuvos Dukterų 
skyriaus veiklą 1991 m. Prisi
minė, k a d per nares Birutę 
Čiurienę, Albiną Pilipavičienę, 
J a n i n a Šalnienę ir Liną Žit-
k ienę į Lietuvą buvo išsiųsta 
1500 dol. Pinigai asmeniškai 
į teikti kelioms šalpos reikal
ingoms šeimoms, našlaičių ir 
senelių prieglaudoms ir psi
chiatr inei ligoninei. Pamačius 
kokioj baisioj padėtyj buvo 
komuni s tų sunaikintas Vil
niaus televizijos bokštas, ir kaip 
j i s reikalingas lietuvių infor
mavimui, buvo palikta pinigų ir 
bokšto atstatymui 

si mūsų poetų eilėraščių ir pro
zos ištraukų, jaudinančiai at
liktų akt. D. Mackielienės. Po 
trumpos pertraukos Dalila Mac-
k i a l i e n ė pake i tė reč i ta l io 
nuotaiką, perskaitydama „Seno 
gaidžio tragedija" (pasakėčia) — 
A. Giedriaus, ir Antano Gustai
čio fel je toną „Te le fonas" . 
Klausytojai gyvai reagavo, gar
siai juokdamiesi. Visi plojo akt. 
D. Mackialienei už gy vąjuokin-
gą perdavimą. 

Po to dr. J. Šalna publiką 
supažindino su dail. Antano 
Petrikonio gyvenimu ir kūryba 
ir atidengė jo paveikslą, kurį 
Lietuvos Dukterims paaukojo 
velionio našlė Liucija Petriko-
nienė-Beržinskienė. 

Po trumpos pertraukos, kurios 
metui buvo platinami bilietai 
dail. A. Petrikonio paveikslui 
įsigyti, prasidėjo madų paroda, 
kurioje buvo medeliuojami 
pačių nar ių siūti drabužiai, o 
t a ip pat i r gauti iš „Camille 
Boutiąue" bei „S. and S. Svvim 
and Sportsvvear" krautuvių. 
Buvo modeliuojami sportiški, 
popietiniai ir vakariniai dra
bužiai. Modeliavo Paulina Ba
nienė, I rena Manomaitienė, 
Alicija Solienė, Janina Šalnie-
nė , Albina Pilipavičienė, Stasė 
Smalinskienė, Vanda Urbonie-

lydėjo Algis Augūnas , Marius 
Sodonis, dr. Henr ikas Solys ir 
Zigmas Strazdas. 

Susirinkusieji prie skoningai 
papuoštų stalų vaišinosi Lietu
vos Dukterų paruoštomis vaišė
mis. Vaišėmis rūpinosi Birutė 
Ciurienė, padedama Apoloni
jos Staškūnienės ir kitų narių. 
Kava rūpinosi Jonas Garla. 

D.A. 

* * * 

Aktorė Dalila 
Floridoje. 

Po pranešimo popietei va
dovauti buvo pakviesta Roma 
Mildažienė, kur i susirinkusius 
svečius supažindino su Dalila 
Mackialiene ir jos kūrybiniu 
keliu. 

Dalila Mackialiene dekla
mavo kūrinius poetų: Oskaro 
Milašiaus, Bernardo Brazdžio
nio, Janinos Degutytės, Kazio 
Bradūno, Henriko Nagio, ir 
ištraukas iš vysk. A. Baranaus
ko „Anykščių Šilelio". 

Klausytojai susikaupę klausė-

nė, Gina Seebauer-Stankūnaitė, 
Irena Žilinskienė. Savo siūtus 
drabužius modeliavo Janina 
Šalnienė, Stasė Smalinskienė, 
Albina Pilipavičienė ir Vanda 
Urbonienė. Buvo ir mažamečių 
modeliuotuoju Larą Zarr, jos 
broliukas Tomukas ir Chelsea 
Seebauer. Gražu buvo, kai išėjo 
modeliuoti Katrina Strazdaitė, 
lydima savo senelio Zigmo 
Strazdo. Kitos jaunos mode
liuotojos buvo Tara Strazdaitė ir 
Joanna McClain. Modeliuotojas 

Juno Beach Lietuvos Dukterų ruoštoje madų parodoje modeliuotojos. Iš k : Tara Strazdaitė. Kris
tina Strazdaitė, Alicija Solienė, Gina Stankūnaitė-Seebauer. Irena Manomaitienė, Stasė 
Smalinskienė, Albina Pilipavičienė, Vanda Urbonienė, Janina Šalnienė, Irena Žilinskienė 
ir Lietuvos Dukterų skyriaus pirm. Dalia Augūnienė. Priekyje - Chelsea Seebauer, Larą Zarr 
ir Tomukas Zarr. 

J a u n u o l i u i , ku r i s neprisi
verčia dirbt i t a i , kas j a m nepa
t inka , kur i s negali pasišvęsti 
r i m t a m darbui — tenka dūsau
ti , lyg ve lkant vargus ir bėdas, 
— ir j is pasilieka vergas per visą 
savo gyvenimą. 

F. W. Weber 

NEW JERSEY. NEW YORK — ..Llatuvo* Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton Hsll Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. ..Music oi Uthuanla' pro
gramos, vadamot anglų kalba. I i tos pačios stotlas. 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v p.p. Dr 
J . J Stukas - direktorius. 234 Sunilt Dr.. VVstchung. 
N. J 07060 T«l 908 7b3 56 3t> 

Kasdieniška meilė. Dažniau 
šiai tik tokia įmanoma... padėti 
kitiems kaip gali geriausiai, 
vengti kantrybės netekimo, 
suprasti kitus, išlikti ramiam ir 
besišyp8ančiam (kiek tik galima 
daugiau) — tai mylėjimas savo 
artimo — be gražių žodžių, bet 
praktiškai. 

Popiežius Jonas Paulius I 

Mackialiene po sėkmingo poezijos rečitalio Juno Beach, 

, PADĖKA 
A.tA. 

VINCENTAS ŠUOPYS 
1992 m. kovo 2 d. Amžinybėn iškeliavo mūsų mylimas Tė

vas, Senelis ir Prosenelis. Palaidotas kovo 5 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse, Čikagoje. 

Dėkojame Sacred Heart parapijos klebonui C. Militello už 
maldas koplyčioje; vikarui R. Kozak už atnašautas šv. Mišias 
bažnyčioje ir už palydėjimą j kapines. Kun. Jonui Duobai už 
maldas koplyčioje ir už koncelebruotas šv. Mišias. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie atsilankė koplyčioje ar dalyvavo gedu
lingose Mišiose bei palydėjo velionį į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame visiems už maldas, už užprašytas šv. Mišias, už 
aukas šv. Mišiom ar šeimos nuožiūrai, už gėles, už užuojau
tos pareikštos šeimai žodžiu, rastu ir spaudoje. 

Dėkojame karsto nešėjams ir Bormann laidotuvių direkto
riui R. Baczak už paslaugų paskutinį patarnavimą. 

Tebūna Jam ramybė! 

Nuliūdę: sūnus Vytautas, anūkai Algis, Rima, Vytas 
ir šeimos. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i emie sč iuose . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

t 
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x Religinis koncertas, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
choro ruošiamas Verbų sekma
dienį, balandžio 12 d., 3 v. p.p. 
Koncertą atliks parapijos 
choras, solistai, orkestras ir 
vargonuos muz. Ričardas Šokas. 
Bus atliekami tarptautinių ir 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Diriguos — muz. Antanas Linas. 
Finansinius reikalus tvarko 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Visi kviečiami. 

x Korp! „Giedros" susirin
kimas bus pas Rimą Balčiū
nienę penktadienį, balandžio 3 
d., 7 v.v. Matysime vaizdajuos
tę apie ateitininkiją „Į septintąjį 
dešimtmetį". Daugiau informa
cijos galima gauti tel.: (708) 
377-9957. 

x Partizano Daumanto 
ateitininkų kuopos susi
rinkimas vyks šį sekmadienį, 
balandžio 5 d., Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Susirin
kimas prasidės 10:45 vai. ryto, 
tuoj po šv. Mišių vaikams 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Susirinkimo metu bus 
vykdomi egzaminai ateitininkų 
įžodžiui. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Valė Sniuolis, Brockton, Mass., 
Albina Setikas, St. Catharines, 
Ont., Kanada, Petras Mor
kūnas, Toronto, Kanada, Prau-
rima Murinienė, Melrose Park, 
111., Eugenija Pakulis, Rehboth 
Beach, De., Valteris Beržinskas, 
E. Falmouth, Mass., Bronius 
Gaižauskas, St. Petersburg, 
Fla., Pranas Vindašius, Racine, 
Wisc., Juozas Briedis, West 
Bloomfield, Mich. Dėkojame už 
aukas. 

X LB Melrose Parko apy
linkės valdyba Šaukia metinį 
narių susirinkimą balandžio 11 
d., šeštadieni, 2:00 vai. p.p. pas 
Algį Sinkevičių - 1003 N. 14th 
Ave., Melrose Park. Visi apy
linkės nariai kviečiami daly
vauti. 

x Sol. Praurimė Ragienė 
dainuos balandžio 25 d., šeš
tadieninio v. p.p. Vyresniųjų 
lietuvių centre — Seklyčioje 
vakarienės programoje „Pensi-
niko" žurnalui paremti. 
Akompanuos muz. M. Motekai-
tis. Dėl bilietų kreiptis Sekly
čion. 

x LB Socialinė taryba ren
gia pobūvį-vakarienę, kuri 
įvyks balandžio 25 d., šešta
dienį, Seklyčioje. Bilietai gau
nami Seklyčios raštinėje. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
ir savo dalyvavimu paremti 
Socialinės tarybos darbus. 

x Sausio 13, vasario 16 ir 
kovo 11 dienų bei kitokius įvy
kius Lietuvoje matysime Stasio 
Žilevičiaus paruoštoje vaiz
dajuostėje šį penktadienį, 

| balandžio 3 d., 7:30 v. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ronę ruošia ir visus kviečia J.C. 
Moterų klubas. 

x Atsiuntė po 15 doL už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Elena Palilūnas, Aida Bar-
tašius, Richard Prikaitis ir Kos
tas Bružas. Vytautas Maželis, 
A. Rudis, Stasė Ūaniauskienė, 
B. Kasperavičienė, Genė Čyvas, 
Horace R. Žibąs, Jonas 
Mikulionis, M. Karaška, M. 
Kušlikienė. Dėkojame už aukas. 

x Atsiuntė po 20 doL už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
kun. dr. George Sarauskas, Wa-
shingon, D.c. kun. Anthony Ba-
bonas, Detroit, Mich., Sabina 
Henson, Oak Brook, 111., 
Salomėja Vidžiūnienė, Wolcott, 
Conn., Liudas Valančius, 
Orland Park, 111., Leon ir 
Aldona iiuth, Oak Lawn, 111., 
Maria Dailidė, Brookfield, 111. 
Nuoširdus ačiū už aukas. 

Muz Alvydas Vasaitis, Lietuvių Operos dirigentas, veda mūsų Operos choro 
repeticiją, ruošdamas Verdi „Otelio" operą. Kairėje matome Ričardą Šoką, 
Lietuvių Operos chormeisterį. „Otelio" operos spektakliai bus balandžio 26 
ir gegužės 2 dienomis Mortono auditorijoje. Šioje nuotraukoje choro nematyti, 
nes jis toliau repeticijų salėje. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbi) vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šestad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 90621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Nuotr. M. Vidzbelio 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Antanas Budrys, Albinas R-
gys, G. ir N. Kaunai, E. Radi 
vičiūtė, Elena Starevičius, Ona 
Linartas, P. Stelmokas, Rasa 
Matulaitytė, Walter Simonaitis, 
J. Dekeris, Antanas Jamdolis, 
Bronius Pranckevičius. Dėko
jame už aukas. 

REKOLEKCIJOS 
MOKSLEIVIAMS 
ATEITININKAMS 

vyks šį savaitgali Holy Trinity 
klebonijoje, 916 So. Wolcott 
(University of Illinois West 
Campus). Rekolekcijos prasidės 
šeštadienį, balandžio 4 d., 3 v. 
p.p. ir baigsis sekmadienį, bal. 
5 d., 2 v. p.p. Rekolekcijas ves 
brolis Jahnpaul Cafiero, OFM, 
iš Univ. of Illinois at Chicago 
Catholic Center, šv. Mišias 
aukos Patrick Marshal. Talkins 
daugiau negu 10 studentų atei
tininkų. Visi Prez. A. Stulgins
kio ir Kun. A. Lipniūno kuopų 
nariai raginami dalyvauti 
šiame dvasiniame atsinau
jinime. Visi dalyviai gyvens kle
bonijoje. Prašoma turėti Šv. 
Raštą, miegmaišį, pagalvę 10 
dol. mokestį už patalpas ir mais
tą ir tėvų pasirašytą leidimą 
dalyvauti. Visi vyksime ir grį
šime kartu. Šeštadienį 2 v. p.p. 
bus išvykstama iš Jaunimo cen
tro ir iš Lietuvių centro Lemon
te. Atgal bus grįžtama į tas 
pačias vietas sekmadienį, 3 v. 
p.p. Informacijai kreiptis į E. 
Tįjūnėlytę, tel. 312-247^779, 
arba į K. Šoliūną, tel. 
708-257-6739. 

x Filmai apie skautų sto
vyklas bus rodomi šį sekma
dienį, balandžio 5 d., 2-5 v. p.p. 
„Galerijoje", 4317 So. Wisconsin 
Ave., Stickney, IL. Visi besido
mintieji kviečiami. 

x Mūsų Lietuvių Operos 
vadovybė pakvietė iš Lietuvos 
11 choristų padėti chorui dai
nuoti Verdi „Otelio" operoje. Šį 
šeštadienį jie atvyksta 3:45 vai. 
po pietų į O'Hare aerouostą. Iš 
čia bus atvežti į Seklyčią, o iš 
ten vakare juos pasiims tie 
gerieji žmonės, kurie sutiko juos 
priimti į savo namus, kol praeis 
operos spektakliai. Atvyksta šie 
Lietuvos valstybinės konserva
torijos paskutinio kurso stu
dentai arba jau ką tik baigę stu
dijas: Laimutė Jonutytė-Lilei-
kienė, Erika Navickaitė, Giedrė 
Zeicaitė, Vida Vaičiulytė-Valuc-
kienė, Irena Zelinkauskai-
tė-Brazauskienė, Algirdas Dre-
vinskas, Vytautas Juozapaitis. 
Mykolas Nehajus, Liudas Nor
vaišas, Linas Sprindys ir Vaidas 
Vyšniauskas. Juos lydi maestro 
Vytautas Viržonis. 

x Atsiuntė po 15 doL už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Raimondas Kontrimas, A. Šil
bajoris, Milda Matūzas, Jonas 
Latvys, B. Underys, Jonas 
Balskus, Alice J. Shillim, A. 
Žilėnas, Viktor Nakas, M. 
Naujokaitis, Kazimieras Sa
dauskas, Julie Zakarka, Elena 
Baltrušaitienė, Laima Milaitis, 
Vincas Akelaitis. Dėkojame už 
aukas. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Stasys Eiva, Uršulė Baltrėnas, 
Stanely Žymantas, Bronė Dir-
mantas, Vladas Butėnas, A. 
Čepukas, B. Andriukaitis, R. 
Žiogarys, Kulnys Liudas, Agota 

uopys, Jonas Jonynas, Jonas 
Mačys, A. Bentnorius, Mindau
gas Putrimas, J. Valaitis, Helen 
<iurkėnas. Dėkojame už aukas. 
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PAGRINDINIS 
UŽDAVINYS 

(Mintys Gavėniai) 
Kartą į vieną nedidelę 

parapiją atvyko naujas kunigas. 
Pas jį atėjo moteris ir nedrau
giškai pasakė: 

— Jūs čia atvykote... Bet aš 
nesuprantu, kaip jūs galite 
galvoti, kad įtiksite šiems 
visiems septyniems šimtams pa
rapijos žmonių? 

Kunigas greit suprato moters 
mintis ir tuojau jai atsakė: 

— Aš neatėjau į šią vietą 
patikti septyniems šimtams 
žmonių. Aš turiu uždavinį 
patikti tik Vienam — Dievui, ir 
jei aš patiksiu Jam, visa kita 
bus gerai. 

Tas vienas pagrindinis 
uždavinys turėtų ir mums 
visiems rūpėti. Jeigu mes 
patiksime Dievui, mes 
patiksime ir visiems geriems 
žmonėms ir patys būsime 
patenkinti. Nereikia daug 
kreipti dėmesio į blogų žmonių 
mums daromus priekaištus ar 
pajuokas. Reikia su jais rimtai 
pasikalbėti ir jiems paaiškinti, 
kad pasirinko netikrą kelią į 
amžinybę. Jiems reikia paaiš
kinti, kad mūsų svarbiausias 
gyvenimo siekimas yra kilti 
aukštyn ir to siekimo nie
kuomet neturime išleisti iš 
akių. Yra gražus pasakymas: 
„Per skausmus į garbę!" 

(Iš „Aukštyn širdis") 

KĄ AŠ MATAU 

Kartais rudens rytais būna 
labai miglota. Po lietaus at
siranda rūkas. Tokiais 
miglotais rytais vaikai skuba į 
mokyklą ir aš jų tarpe. 

Eidamas į mokyklą matau 
automobilius važiuojančius 
gatvėmis. Aš einu palei Marijos 
gimnazijos kiemą. Kartais 
pamatau voveraites ir net 
zuikutį. Voveraitės drąsios, 
dažnai ateina prie žmonių. 
Niekada nesu matęs, kad 
zuikutis ateitų pas žmogų. Daug 
paukščių vienuolyno sodo 
medžiuose turi lizdus, todėl 
daug jų ten skraido aplinkui. 
Vienas žmogus atneša paukš
čiams duonos trupinių, todėl 
daug paukščių aplink jį skraido. 

Rytis Dumbry8, 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

KELIONĖ J TRAKUS 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel.i TERNATIONAL 
(312) 434-2121. ' Vilniaus. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk); 

x Balandžio 5 d. Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte vyks 
G.T. INTERNATIONAL orga
nizuojama turistinių kelionių 
paroda. Parodos metu taip pat 
bus galima užsakyti Jūsų gimi
nėms bei artimiesiems Lietu
voje įvairios komplektacijos 
„ŽAD30" Velykinius siuntinius 
su 10% nuolaida. Pasinaudo
kite prieššventine proga! Jūsų 
užsakymus priiminės G.T. IN-

atstovas iš 

(sk) 

Kunigaikštis Kęstutis pastatė 
Trakų pilį ir įkūrė Trakų 
miestą. Trakų pilis yra labai 
graži, apsupta vandens ir 
medžių. Ji užima visą Galvės 
ežero salą. 

Praėjusią vasarą mes, septin
tos klasės mokiniai, sugalvojom 
pasigrožėti Trakų pilimi ir 
surengėme į Trakus išvyką. 
Mums buvo labai smagu važiuo
ti traukiniu, jachta paplaukioti 
po ežerą, tik mama ir mokytoja 
labai bijojo įkristi į ežerą, nes 
laivelis pasvirdavo tai į vieną, 
tai į kitą pusę. Staiga ėmė lyti 
lietus kaip iš kibiro. Mes nubė
gome į kibininę karštų kibinu 
pavalgyti (kibinai — karaimų 
patiekalas, bandelės su mėsa, 
grybais ir prieskoniais). Prisi
kimšę pilvus, ilgai vaikščiojome 
Trakų gatvelėmis, grožėdamiesi 
senoviniais pastatais, prie jų 
esančiais spalvingais gėlynais. 

Besigrožėdami miesteliu, 
bežaisdami parke,, beplaukio-
dami vandens dviračiu, mes 
visai užmiršome, kad laikas 
namo važiuoti ir bilietus pirkti. 
I traukinių stotį mes bėgte 
bėgome, o bilietų taip ir 

Hustracija straipsniui „ P a p ū t ė šilti 
vėjai* Piešė 

Jol i ta Beržv insk iene 

PAPŪTĖ ŠILTI VĖJAI 
I 

Dar taip neseniai šaltis raus-
vindamas žnaibė skruostus, 
ausis ir nosį. Vaikai smagiai 
lėkė rogutėmis nuo kalno, lipdė 
senį besmegenį... papūtė šilti 
vėjai. Skaisčiau sušvito saulutė. 
Sniegas sukiužo (suskilo, suiro), 
iškorėjo. Nuo stogų ėmė lašėti. 
Kas atsitiko seniui besmege
niui? Matote paveikslėliuose. 

Žiūrėdami į paveikslėlius, pa
rašykite savo sukurtą pasakėlę 
trumpesnę ar ilgesnę. O gal ir 
eilėraščių? Štai vieno eilėraščio 
pavyzdys: 

Saulė šluoja sniegą 
Nuo stogų ir nuo kalnelių 
Saulė šluoja sniegą, 
Ir šalti jos vandenėliai 
Į pakalnę bėga. 

O žiema kabina durklus 
Prie stogų ilgiausius. 
Tai nejaugi ji su saule 
Ledo durklais kausis? 

Nepajėgsi, žiemužėle! 
Tavo durklai tyška 
Ir Čiurlena upeliukais 
Iš laukų ir miško. 

Žėri sniegas, 
Kaip linksmam nebūti, 
Kai nuo stogo kritęs lašas — 
Mėlyna žibutė! 

Edvardas Drėgva 
Laima Tamošiūnienė, Lietuva 

BŪK TOKS, KOKS NORI 
KITIEMS RODYTIS 

Vieną dieną į mokyklą atėjo 
nauja mokinė. Jos vardas bvo 
Ona. Ona buvo labai išsigandu
si, nes ši mokykla jai buvo visai 
nauja. Ji neturėjo draugų, su 
kuri ai s galėtų pasikalbėti. 

Viena mergaitė iš Onos pažįs
tamų klasėje, buvo jos kaimynė. 
Jos vardas buvo Vaiva. Vaiva 
turėjo labai daug draugų. Artėjo 
Vaivos gimtadienis. Ji ruošė 
savo klasės draugams pokylį. 
Vaiva norėjo, kad ir Ona ateitų. 
Onai patiko, kad ją pakvietė. 

Kai prasidėjo pokylis, Onos 
nebuvo, kaip ji visada būdavo. 
Kad Ona šitaip pasielgė, Vaiva 
nenorėjo būti su Ona draugė
mis. 

Karina Turnerytė, 
8 sk. mokinė 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Vestuvių čigonės 

Rita Marija Irena 
Račkauskaitė yra 19 metų 
amžiaus. Ji studijuoja Uni-
versity of Illinois, Cbicagoje. 
Stovykloje laisvalaikiais Rita 
planuoja, ką ji darys grįžusi 
namo. Ritai labai patinka 
valgyti „Dairy Queen Bliz-
zards" ir „Skittles", Ritai labai 
patinka kankinti vaikus, ypač 
12-13 metų mergaites. Jai 
„Dainavos" gamta labai graži. 
Ji labai pyksta, kai stovyklau
tojai angliškai kalba. Rita 
visuomet prisimins tas draugys
tes, kurias ji surado „Daina
voje". Sėkmės Ritai! 

Vienuoliktas būrelis 

MUZIKA 

Prieš dvi dienas į „Dainavą" 
atvažiavo dvi roko grupės: 
,3 ix" ir „Foje" iš Lietuvos. Kai 
grojo, Joje", stovyklautojai tik 
klausėsi, o kai grojo ,&ix" visi 
šoko. Ta diena buvo smagi. 

Rimas Polteraitis 

MAN PATINKA 

Mano vardas yra Auksė. Man 
patinka valgyti sprogūzus arba 
„popkornus". Man nepatinka 
groti pianinu. Man patinka 
stovykla. Aš atvažiavau iš 
Maryland valstijos. Čia nėra 
taip karšta, kaip yra Baltimo-
rėje. Pas mus visada labai 
karšta. 

Auksė Grigaliūnaitė 
(„Dainavos draugai", 

JAS 1991) 

GALVOSŪKIO NR. 103 
ATSAKYMAS 

Šiuose žodžiuose yra tik po 
vieną dvibalsį ar dvigarsį, todėl 
aišku, kuris skiemuo kirčiuo
jamas. Visi žodžiai turi dešininį 
kirtį ant pirmojo dvigarsio 
balsio, tik žodyje linksmas yra 
riestinis kirtis ant raidės n. 

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite į nupieštą figūrą. 
Šiam piešiniui panaudotos nr. 7 
geometrinės figūros. 

GALVOSŪKIO NR. 106 
ATSAKYMAS 

Koks žemynas prieina arčiau
siai prie Antarktikos? 5. Kokie 
žemynai arčiausiai prie Arkti
kos? Kas atsakys į šiuos klau
simus SU plačiais poaiftfriTiinm"*, 
tas gaus 10 taškų, o kas atsiųs 
trumpus atsakymus — gaus tik 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 122 

Kada ir kaip Jėzus išpranaša
vo Petro neištikimybę Jėzui 
(disloy alty)? Pasiskaitę religinės 
literatūros, galėsite atsakyti į šį 
klausimą. Gavėnios metu reikia 
daugiau skaityti religinių 
dalykų. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 123 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mažiausiai gyventojų 
Alaskos valstijoje. 

yra 

nespėjome nusipirkti. I Vilnių 
važiavome ..zuikiais" be bilietų, 
todėl visą kelią drebėjome, net 
ilgos mūsų ausys virpėjo. 

Viskas baigėsi gerai, namus 
pasiekėme laimingai ir buvome 
patenkinti kelione. 

Laima Vėžytė 
iš Lietuvos. 

Buvusi K. Donelaičio 
lit. m-loje 8 klasėje. 

Tas piešinėlis yra paimtas iš 
vienos pasakos, kurios 
pavadinimą parašysite. Jei 
pavadinimo neatsiminsite, labai 
trumpai tos pasakos turinį at
pasakokite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 124 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

GALVOSŪKIS NR. 121 

Pasiskaitę literatūros, at
sakykite į šiuos klausimus. 1. 
Kokie pagrindiniai skirtumai 
tarp Arktikos (Šiaurės poliaus) 
ir Antarktikos (Pietų poliaus)? 
2. Kur yra šalčiau Arktikoje ar 
Antarktikoje? 3. Kuriame aši
galyje yra daugiau gyvuiujos? 4. 

Čia yra vienos mokyklos pa
stato planas. Jums reikės 
sužinoti, kiek šioje mokykloje 
mokinių mokosi. Kiekvienoje 
klasėje yra 30 mokinių. Reikės 
suskaičiuoti kiek šiame pastate 
yra kambarių — klasių ir 
padauginti iš 30. Vienas kubelis 
vaizduoja vieną klasę. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR 125 

Vienoje valgykloje galima 
užsisakyti šių maisto produktų: 
1. Vysols, 2. nodau, 3. 
štimsunuiai, 4. žėviai, 4. tabara, 
6. rešdos, 7. busira, 8. zūbasra, 
9. žapadas, 10. masė. 

Keisti produktų pavadinimai. 
Taip paklausę, turbūt, niekur 
negautumėte pavalgyti. Čia yra 
sumaišytos raidės. Reikės visas 
klaidas ištaisyti ir parašyti, 
kaip tikrai tie maisto produktai 
vadinasi. Už teisingus pavadi
nimus gausite 10 taškų, o jei 
gerai neištaisysite klaidų — tik 
5 tašlius. 

Nors ilgi plaukai, bet trumpa 
išmintis. 

Piešk, kol plyšta. 

' i 


