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Lietuva nesijungs į 
posovietinę Rytų 

Sąjungą 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Birželio 8 d. (Elta) - Aukš-
Tarybos penktoji sesija tęsė 
darbą. Sąjūdžio koalicijos „Už 
demokratinę Lietuvą" deputatų 
sprendimu įvyko neeilinis 
plenarinis posėdis. Šį kartą į 
salę susirinko daugiau kaip 100 
deputatų. Posėdį pradėjo ir jam 
vadovavo Auškčiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Pirmuoju darbotvarkės klau
simu buvo svarstomas kons
titucinio akto „Dėl Lietuvos 
Respublikos nesijungimo į post
sovietines Rytų Sąjungas" pro
jektas. Visi pritarė siūlomo akto 
projektui, pažymėjo, jog tokio 
dokumento reikia išsklaidyti 
visuomenėje kilusias abejones, 
esą Lietuva gali būti įtraukta į 
kokią nors sovietinę sąjungą. 

Ypatingos skubos tvarka pri
imtas įstatymas „Dėl Lietuvos 
Respublikos referendumo įsta
tymo 27 straipsnio 1 dalies pa
keitimo". Įstatymo nustatyta, 
kad referendumo dieną balsuo
jama nuo 8 iki 20 valandos. 
Likus trims dienoms iki re
ferendumo, Respublikos rinki
minė komisija tur i teisę 
nustatyti ilgesnę balsavimo 
t rukmę, tačiau balsavimą 
pradėti ne anksčiau kaip 6 
valandą ir baigti ne vėhau kaip 
23 valandą. 

Vakariniame plenariniame 
posėdyje Vytautas Landsbergis 
pristatė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos akto 
„Dėl Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos (Sei
mo) rinkimų" projektą. 

Centro frakcijos pasiūlymu šis 
klausimas buvo atidėtas kitam 
posėdžiui. Sprendžiant tolesnę 
jo eigą, nutarta šį neeilinį 
plenarinį posėdį pratęst i 
antradienį, birželio 9 dieną. 

Saugumo archyvai grįžta į 
Lietuvą 

Galbūt dar šį mėnesį Lietuvai 
bus sugrąžinta 11,558 vienetai 
archyvinių baudžiamųjų bylų ir 
32,707 vienetai filtruojančios 
bei trofėjinės medžiagos. Ji 
užims apie 4,000 dėžių ir svers 
maždaug 15 tonų. 

Aukščiausiosios Tarybos de
putatas Vydmantas Žiemelis ir 
archyvų grąžinimo komisijos 
pirmininko pavaduotojas Juozas 
Tumelis praėjusį savaitgalį 
Maskvoje susitiko su Rusijos 
saugumo ministerijos atsakin
gais pareigūnais, tarp jų su 
komisijos, atsakingos už bu
vusių Lietuvoje KGB archyvų 
grąžinimą, pirmininku Via-
česlav Sironin, ir dėl to susitarė. 

Koks šios medžiagos turinys? 
Atsakyti į šį klausimą kol kas 
dar sunku. Aišku, kad arvhyvi-
nės baudžiamosios bylos, kurios 
dabar bus sugrąžintos, padės at
skleisti paslapties šydą nuo 
daugelio sudėtingų įvykių Lie
tuvoje, taip pat padės proku
ratūros darbuotojams reabili
tuoti neteisingai apkaltintus 
asmenis. Filtruojamoji medžia
ga, kaip spėjama, tikriausiai 
yra apie žmones, kurie buvo iš
vežti darbams į Vokietiją. Su 
vokiečių okupacijos laikotarpiu 
neabejotinai susijusi ir trofėjinė 
medžiaga. Tai dalis tų bylų, 
kurias vokiečiai išsivežė iš Lie
tuvos, o vėliau jas „perėmė" 
Tarybų Sąjunga. 

Antrajame susitikime, kuris, 

matyt, vyks Vilniuje, bus 
kalbama apie kitos KGB me
džiagos dalies sugrąžinimą 
Lietuvai. 

Ar eksportuosime Mažeikių 
benziną? 

Net neturėdami savo naftos, 
galėtume apsirūpinti jos pro
duktais ir dalį šios produkcijos 
pelningai eksportuoti. Tai 
pavyktų, jeigu užsienio investi
toriai padėtų modernizuoti Ma
žeikių naftos perdirbimo įmonę, 
stabiliai ją aprūpinti žaliava, o 
ūkinė šios įmonės veikla būtų 
tvarkoma komerciniais pagrin
dais. Šie klausimai buvo disku
tuojami Vyriausybės posėdyje, 
svarstant Energetikos ministe
rijos kartu su amerikiečių 
įmonės „Hytech-FVV" parengtą 
Mažeikių „Naftos" įmonės mo
dernizavimo programą. 

Dėl žaliavų trūkumo, Mažei
kių įmonė „Nafta" šiemet dir
ba tik puse pajėgumo ir dėl to 
nuostolinga. Čia gaminamas 
benzinas neprilygsta pasauli
niam standartui, todėl jo ekspor
to galimybės menkos. Apie 
trečdalį produkcijos sudaro 
mazutas, kurio mūsų enegetikai 
labai reikia. Tačiau jo gamyba 
neapsimoka, nes užsienio rinko
je už toną mokama apie 100 
JAV dolerių, o už benziną — 
dvigubai daugiau. 

Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės vystymo schemos 
bendraautoriai iš Amerikos 
teigė, kad ši įmonė, lyginant su 
panašiomis buvusioje Rytų 
Vokietijoje ar Lenkijoje, yra 
pranešesnė. Po rekonstrukcijos, 
Mažeikių „Naftos" produkcija 
galėtų konkuruoti Europos 
rinkose, įsitvirtintų Baltijos 
valstybių, Baltarusijos, Ka
raliaučiaus (Kaliningrado) 
rinkose, kur tokių įmonių nėra. 
Įmonės generalinis direktorius 
ir kolegos amerikiečiai ragino 
paskubėti, nes į šias rinkas gali 
pretenduoti suomiai, pagaliau ir 
Rusija. Nedelsiant pradėjus dar
bus, įmonės pertvarkymas užsi
tęstų tik apie pustrečių metų ir 
galimus konkurentus spėtume 
aplenkti. 

Vakarų ekspertų nuomone, 
komerciniais pagrindais vei
kianti Mažeikių naftos perdir
bimo įmonė kasmet galėtų gauti 
po kelis šimtus milijonų JAV 
dolerių pelno. Dalis jo tektų ir 
valstybės biudžetui. Būtų iš
spręstas Lietuvos ūkio energe
tinis aprūpinimas. Pačiai idėjai 
modernizuoti Mažeikių „Naf
tos" įmonę vyriausybė pritarė. 
Kiti su jos finansavimu, valdy
mu, partnerių pasirinkimu 
susiję klausimai dar bus svars
tomi. 

Landsbergis gamtosaugos 
konferencijoje 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis yra atvy
kęs į Jungtinių Tautų organi
zuotą valstybių viršūnių kon
ferenciją gamtosaugos klausi
mais Rio de Janeiro, Brazilijo
je. Jis išvyko birželio 9 d. 

Japonijos parlamento Aukštesniųjų rūmų nariai sukniubę savo vietose miega birželio 9 d., po 
keturias dienas trukusių derybų ir diskusijų dėl projekto pravesti įstatymą, leidžiantį Japonijai 
siųsti į užsienį ribotą skaičių savo dalinių į Jungtinių Tautų taikos palaikymo dalinius. Dėl šio 
klausimo aršiai kovojo parlamento kairioji mažuma, kuri stengėsi išsaugoti Japonijos pacifizmo 
politika, išaugusią iš Hirosimos ir Nagasaki miestų atominio bombardavimo patirties. Vyriausybė 
tačiau palaikė nacionalistų ir dešiniųjų koaliciją Liberalų Demokratų partijoje, kurie Japonijai 
nori iš karinės rolės pasaulyje, o Japonijos konstitucijoje iki šiol to buvo atsižadėta. 

JAV atsisako pasirašyti 
Gyvūnijos apsaugos SU.X JAv"senatorius Larry Pressler 

— JAV Darbo departamentas 
paskelbė, jog 2.2 milijonai darbų 
buvo prarasta recesijos metu, 
taigi, trečdaliu daugiau, negu 
buvo apskaičiuota. Ta klaida 
nebuvusi politiškai motyvuota. 

Rio de Jane i ro . — Baltieji 
rūmai atmetė JAV Gamtosau
gos agentūros direktoriaus Wil-
liam K. Reilly pastangas išgau
ti JAV parašą tarptautinei 
sutarčiai, kurios tikslas yra ap
saugoti gyvūnijos įvairovę pa
saulio giriose. Reilly, kuris va
dovauja JAV delegacijai į Žemės 
apsaugos viršūnių konferenciją, 
buvo pasiuntęs telegramą Bal
tiesiems rūmams, kurioje nuro
dė įvairias galimybes, kurias 
būtų galima išsiderėti, norėda
mas nuraminti vyriausybę, kad 
ši sutartis neįpareigotų JAV 
stambiomis sumomis finansuoti 
Trečiojo pasaulio gamtosaugos 
projektų ar kad ji neapsunkintų 
JAV įmonių, norinčių gaminti 
ir rinkon išleisti prekes, 
pagamintas iš tų kraštų augalų 
bei vabzdžių. 

Vyriausybės pareigūnai pri
pažino, kad Reilly siūlymai 
nuramino jų būkštavimus, kad 
sutartis duosianti per daug 
laisvės Trečiojo pasaulio val
džioms nustatyti, kiek finansi
nės pagalbos jiems reikėsią 
įvykdyti džiunglinių vabzdžių ir 
kitos gyvūnijos inventorizaciją 
bei suplanuoti ir įvykdyti 
projektus jų išsaugojimui. Bet 
JAV pareigūnai nebuvo paten
kinti W. Reilly siūlymais ap
saugoti biotechnologijos paten
tus JAV firmų, kurios tropinė
se giriose ieško vabzdžius atstu
miančių augalų, ir JAV vaistų 
įmonių, kurios ten ieško naujų 
vaistažolių. 

Pagal tą sutartį firmos, kurios 
naudojasi kurio nors krašto 
tropinėmis giriomis, būtų 
įpareigotos su tuo kraštu dalin
tis savo techninėmis žiniomis ir 
pelnu, kurį užsidirba, naudoda
miesi to krašto girių augmeni
ja ir gyvūnija. 

G. Bush gina savo poziciją 
Birželio 4 d. duotoje spaudos 

konferencijoje prez. George 
Bush atkakliai gynė savo veiks
mus gamtosaugos srityje, pa
reikšdamas, jog jis nesileisiąs 
spaudžiamas ekstremistinių 
gamtosaugos grupių ir nepasi
rašys sutarties, kuri „per daug 
amerikiečių paverstų bedar
biais". Jis numato atvykti į šią 
konferenciją birželio 12 d., bet 
tik su sąlyga, kad sutartis dėl 
žemės klimato šilimo stabdymo 
bus pagal jo reikalavimus su
silpninta. 

Kai kur i e Amerikiečiai 
protestuoja 

Birželio 7 d. apie 150 ameri
kiečių ėjo protesto eisenoje Rio 
de Janeiro Copacabana pliaže, 
protestudoami prieš JAV vy
riausybės laikyseną svarstomų 
sutarčių atžvilgiu. Vienas pro
testo organizuotoji! pareiškė: 
„Mes čia susirinkome parodyti, 

jog mes gėdijamės, kad mūsų 
kraštas elgiasi kaip girnapusė, 
pririšta prie Viršūnių konferen
cijos dėl žemės". Bet ne visi 
amerikiečiai sutinka su tuo ver
tinimu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje ALTAS pra
neša, jog Jungtinis Pabaltiečių 
Tautinis komitetas, kurį sudaro 
Amerikos estų, latvių ir lietuvių 
tautinės tarybos, ir kuriam šiuo 
metu vadovauja ALTAS, birže
lio 8 d. 10 vai. ryto Washingtone 
Rusijos ambasadoje susitiko su 
Rusijos ambasados ministru pa
tarėju Sergejum Četveritovu ir 
įteiks jam raštą dėl skubiausio 
buvusios sovietinės kariuome
nės išvedimo iš Baltijos vals
tybių. Tą pačią popietę susitiks 
su Valstybės departamento di
rektoriumi Rytų Europos reika
lams Michael Habib tuo pačiu 
re ika lu . Šią peticiją yra 
pasirašiusios daugiau kaip 
šimtas pabaltiečių organizacijų. 

Pirmose rungtynėse 
Lietuva nugali 

Italiją 
A t ė n a i , birželio 9 d . — 

Vesdami greitą ir agresyvų 
žaidimą, ir mėtydami 609c tiks
lumu, lietuviai įtikinančiai 
nugalėjo Italijos krepšinio 
r ink t inę 120:97 rezul ta tu . 
Vakar Atėnuose prasidėjusiame 
turnyre, antrosiose rungtynėse 
Graikija įveikė Prancūziją 
67:59! 

Lietuvių komandoje taikliau
sias buvo Rimas Kurtinaitis, 
surinkęs 23 taškus, iš kurių 
keturi buvo tritaškiai. Po jo 
sekė Šarūnas Marčiulionis. 
Labai gerai pasirodė Arvydas 
Sabonis, kontroliavęs abi 
lentas. 

Vakar Lietuva žaidė prieš 
Graikiją, o šiandien jau prieš 
Prancūziją. 

JAV senatorius Larry Pressler 
(SDR) išmetinėjo, jog ši konfe
rencija jam atrodo, kaip „tarp
tautinis suvažiavimas kairių
jų" , dar pridėdamas: ,,Aš 
nemanau, kad kiti teisingai 
vertina JAV darbą gamtos ap
saugai". Ten esantis Europos 
Bendrijos atstovas Laurens Jan 
Brinkhorst, norėdamas sušvel
ninti JAV izoliaciją spaudos 
konferencijoje birželio 6 d. per
spėjo: „Mes nenorime, kad ši 
konferencija taptų visų kitų 
apdaužymu Amerikos". 

— Kinijos komunistų vyriau
sybė pagyrė JAV prezidentą G. 
Bushą už pratęsimą palankaus 
prekybinio statuso dar viene
riems metams, pavadindama tai 
jo „išmintingu aktu". 

— Prez. Busho administra
cija tyliai sulaikė paramą 
Nikaragvai, kai to pareikalavo 
JAV Kongreso nariai, kurie yra 
nepatenkinti to krašto ekonomi
ne programa ir esama Sandinis-
tų įtaka vyriausybėje. 

Čekoslovakijoje 
skilimas didėja 

Parlamento rinkimai nedavė 
stiprios daugumos 

k W < Asi 
Rimas Kurtinaitis — taikliausias 
žaidėjas Atėnuose vykusiose rung
tynėse prieš Italijos krepšinio rink 
tinę 

Nuotr Kęstučio Jūrelės 

Praha, Čekoslovakija, 
birželio 8. — Praėjusį sek
madienį vykusiuose parlamen
to rinkimuose Čekijoje ir Slo
vakijoje buvo išrinkti visai prie
šingų pažiūrų atstovai. Slovaki
joje, kuri yra sunkiąją sovietinę 
pramonę turinti valstybės pusė 
ir kuri turėjo labai glaudžius 
ekonominius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, bet dabar kenčia di
delius ekonominius sukrėtimus 
ir bedarbystę, didžiausia dalis 
balsų atiteko kairiesiems kandi
datams, kurie priešinasi ekono
minėms reformoms. Daugiausia 
balsų gavo buvęs komunistas 
Vladimir Meciar ir jo rėmėjai, 
kurie žada sukurti suverenią 
Slovakijos valstybę. 

Tuo tarpu Čekijoje, vakarinėje 
krašto dalyje, kuri ekonomiškai 
stovi daug stipriau ir turi tik 
mažai bedarbių, balsuotojai 
daugumą savo balsų atidavė 
Vaclav Klaus'ui ir jo rėmėjams, 
kurie nori kuo greičiau pilnai 
pereiti į vakarietišką ekono
miją. 

Rinkimus aprašantis New 
York Times korespondentas 
William Schmidt čia mato 
panašumą į tai, kas darosi 
toliau į rytus, būtent Lenkijoje, 
kur pradžioje visas parlamentas 
palaikė ekonomines reformas, o 
dabar jau suskilo į 29 partijas, 
kurių kai kurios palaiko buvu
sių komunistų pozicijas, sten
giantis stabdyti reformas. Jis 
pastebi, kad panašioje padėtyje 
atsidūrė ir Lietuvos prez. Lands
bergis, kuris referendumu 
norėjo gauti daugiau galios 
tvarkytis su reformų stabdyto-
jais, bet nepakankamai žmonių 
balsavo. 

Pasikeitė nuotaikos 
Pasikeitusias žmonių nuotai

kas nurodo ir tai, kad beveik 
visi vadai ir partijos, kurios 
išsivystė iš komunistinę valdžią 
nuvertusių Civilinio Forumo ir 
Visuomenės Prieš Smurtą parti
jų, nebepajėgė surinkti pakan
kamai balsų, kad gautų vietas 
parlamente. Dar daugiau — 
Slovakijoje laimėjęs V. Meciar 
dabar jau pareiškė, kad sieks 
nusodinti dabartinį prezidentą 
Vaclav Havel kai parlamentas 
šį klausimą svarstys liepos 
mėnesį. 

Čekoslovakijos parlamentas 
nėra taip susiskaldęs kaip 
Lenkijos, nes turi įstatymą, 
reikalaujantį, kad parlamente 
vietas gauna tik partijos, su
rinkusios nemažiau 5% balsų, ir 
dėl to atpuolė dauguma besirun-
gusiųjų 70 partijų. 

Čekų respublikoje Vaclav 
Klaus su Civiline Demokratine 
partija ir dešiniųjų koalicija 
surinko 33 procentus balsų į 
Čekijos respublikos parlamentą 
ir 30 proc. balsų į Čekoslova
kijos parlamentą. Gi Slovakijo
je Vladimir Meciar su Demo
kratinės Slovakijos Sąjūdžiu 
laimėjo 37 procentus balsų i 
Slovakijos parlamentą ir apie 
30 proc. balsų į Čekoslovakijos 
parlamentą. Po jų didžiausius 
balsų skaičius surinko įvairūs 
buvę komunistai ir kairieji — 
apie 14 proc. visų balsų — pana
šiai kaip ir 1990 rinkimuose. 

Vienas vakarietis diplomatas 
reporteriui paaiškino: „Anks
čiau, pradedant .aksominę 
revoliuciją', viskas atrodė labai 
juoda-balta. Bet dabar, jau toli 

nužengus tuo keliu, ji jau vi
siems atrodo daug sudėtingesnė 
ir sunkesnė; yra per daug asme
niškų interesų turinčiųjų, per 
daug visokiausių reikalavimų. 
Dabar jau nebe juoda-balta, o 
įvairiausi pilkumo atspalviai". 

Kodėl taip skaidosi 
Nepriklausomos Slovakijos 

klausimas taip pat nėra juoda-
baltas. Nors Meciar kalba apie 
suverenumą, tik vienas iš 
penkių slovakų nori visiškai 
nepriklausomos Slovakijos. Vie
nas anglas, Rytų Europos politi
kas ekspertas, pastebėjo, jog 
partijos šiuose iš komunizmo iš
sivadavusiuose kraštuose daž
niausiai nesugeba surinkti pa
kankamą skaičių rėmėjų, kad ga
lėtų veikti tikrai demokratiška' 
sistema, nes jos turi per siaurą 
viziją — jos remia arba labai 
ribotus ekonominius interesus, 
arba tik siekia apsaugoti regio
ninius, religinius, ar etninius 
interesus. 

Tuo tarpu po šių rinkimų 
būsimam ministrui pirmininkui 
Vaclav Klaus bus sunku 
sudaryti vyriausybę. Nors jo 
Civilinė Demokratinė partija 
turi didžiausią skaičių vietų 
Čekoslovakijos parlamente, 
dešinioji partija, vadinamoji 
„Civilinė Demokratinė Sąjun
ga", nebepajėgė laimėti vietų 
parlamente, tad jį paliko be 
svarbių sąjungininkų sudaryti 
koalicijas. Jam beliks prašyti 
Krikščionių Demokratų para
mos, bet šie teturi mažai vietų 
parlamente, tad slovakai, pasi
telkę kitų kairiųjų pagalbos, 
nesunkiai galės užblokuoti 
viską, kas jiems nepatiks. 

Rusai žada greitai 
nesitraukti 

Maskva. Birželio 5 d. — Kad 
būtų išvesti sovietiniai daliniai 
iš Estijos iki šių metų galo, 
negali būti jokios kalbos, pasakė 
Rusijos vyriausias derybų 
delegacijos vadovas Vasilii Svi-
rin. Jis Estijos žinių agentūrai 
birželio 4 d., sakė, kad Estijos šis 
noras išvesti kariuomenę iki 
1992 metu galo, yra neįmano
mas. Švirin padarė tą pareiški
mą kai Estija buvo laikinai nu
traukusi pasitarimus 3 rato 
konsultacijoje. Tų pasitarimų 
metu rusai nė nemėeino tartis, 

todėl nebuvo estams jokios 
prasmės tęsti pokalbius. BNS 
tačiau pranešė, jog kitas de
rybininkų susitikimas bus 
birželio 30 d. 

— Italijos vyriausybė pranešė 
nežinanti ką daryti su daugiau 
kaip 5,000 pabėgėlių iš Bosnijos-
Hercegovinos respublikos, kurie 
prašosi priimami į Italiją. 

KALENDORIUS 

Birželio 10 d.: Anupras, 
Diana. Galindas, Getulijus, 
Margarita, Vainius, Vijūne, 
Vingailė. 

Birželio 11 d.: Šv. Barnabas, 
apašt., Aluona, Dainius, Roze-
lina, Tvirmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23. 
Temperatūra dieną 75 F (24 

C), naktį 54 F (12 C). Dalinai 
debesuota, galimybė lietaus. 
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LSS VADOVYBĖS 
PRANEŠIMAS 

1. LSS Tarybos pasi tar imas 
šokių šventės metu. 

2. Ruošimasis Jubiliejinei Sto
vyklai RAKĖ. 

3. Lietuvos Skautijos įvykiai. 
4. Einamieji reikalai . 
5. Užbaigiamos mintys. 
1. Šokių šventės metu Chica-

goje. po skaut ininkių dr-vės 
ruoš iamo susitikimo, kviečiu 
LSS Tarybos narių pasitarimą. 
P rašau dalyvauti į šokių šventę 
a t v y k u s i u s ir vietoje gyve
nanč ius Tarybos nar ius . Tary
bos pasi tarimas vyks liepos 4 d.. 
12:00 vai . . Jaun imo centro po
sėdžių kambaryje. Tars imės 
Jubil iej inės Stovyklos ir Pirmi-
jos n a r i ų kelionės į Lietuvą 
re ika la i s . 

2. Ruoš imas is Jubi l ie j inei 
s tovyklai eina pirmyn, ypač po 
Brolijos ir Seserijos suvažiavimo 
Dainavoje , kur t a r t a s i pro
gramų ruošimo reikalais . Taip 
pat po Chicagos skautų,-čių sa
vai tgal io stovyklos Lemonte. 
ku r J . S. paruošimo virš ininkė 
s. M a r y t ė Utz n u m a t ė pa
grindinius ūkio administracijos 
vadovus. Šios vasaros skautu 
s tovyklose Jub i l ie j inės sto 
vykios pasiruošimas pažengs 
d a r s t i p r i a u p rogramų pa
ruošime. Jau dabar reikia skelb
t i pasiruošimo pažangą, kad 
sukel tų skautų, čių ir jų tėvų 
entuziazmą dalyvauti J .S. 1993 
m. rugpjūčio pirmąsias dvi sa
vai tes . 

3. Šiuo metu žinomas Lietuvos 
skautijos įvykių apybraižas mė
ginsiu pristatyt i chronologine 
eile. 

A.S.S. suvažiavime š.m. kovo 
7 d. Vilniuje Andrius Milaknis 
(iš Vilniaus) buvo i š r ink tas 
A.S.S. pirmininku. 

Lie tuvos Skau tų sąjungos 
Tarybos posėdyje š.m. balandžio 
9 d. Kaune R. Ulevičius, su 
grupe Tarybos narių iš Klaipė
dos, pareiškė išstoja iš Lietuvos 
Skautų sąjungos ir įkuria Lietu
vos Nacionalinę Europos Skau
tų Asociaciją su centru Klaipė
doje. 

Lietuvos S k a u t ų sąjungos 
suvaž iav ime š.m. balandžio 
25-26 d. Kaune įvyko nesuta 
rimai dėl naujo LSS Statuto pri 
ėmimo. Susidėjus aplinkybėms, 
dalis dalyvių apleido suvažia 
vimą. Likusieji dalyviai priėmė 
naują Sta tutą ir išrinko Taryba 
iš 24 asmenų. Taryba posėdyje 
gegužės 9 d. Pijų Ambrozaiti <iš 
Klaipėdos) išrinko pirmininku 
ir Onu tę Šarakauska i tę (iš Ky
bar tų) paskyrė Seserijos pro
gramų vedėja. Š.m. gegužės 30 
d Tarybos posėdyje. Kaune . 

Algimantas Malkevičius (iš 
Kauno) buvo išrinktas Pirmijos 
Vyriausiu Skautininku (Pirmi
jos pirmininku) ir Žydrūnas Pi
lkauskas (iš Telšių) paskirtas 
Brolijos programų vedėju. 

Skautininkai,-ės, išėję iš to 
suvažiavimo, sukvietė LSS 
suvažiavimą š.m. gegužės 30 d. 
Vilniuje. J a m e buvo išrinkta 
Taryba, kuri išrinko Algirdą 
Končių (iš Vilniaus) Tarybos 
pirmininku. Artūrą Andriušai-
tį (iš Vilniaus) išrinko Brolijos 
Vyriausiu Skautininku ir Stefą 
Gedgaudienę (iš Cleveland, OH) 
Seserijos Vyriausia Skautinin
ke. 

4. Lietuvių Skautų sąjungos 
Pirmijos nariai , Brolijos ir Se
serijos V.S., A.S.S. vadijos pir
mininkas ir pavaduotojas bei 
Tarybos pirmininkas vykstame 
į Lietuvą š.m. liepos 16-31 die
nomis. Esame numatę tart is 
mūsų skautų,-čių dalyvavime 
Lietuvos Tautinėje Stovykloje ir 
aptart i galimybes pasikviesti 
s k a u t u s , - e s iš Lietuvos į 
Jubiliejinę Stovyklą RAKĖ. 
Norime susi t ikt i su kraš tų 
s k a u t a i s ir vadovais jų 
vietovėse. 

V.s. L. Milukienė. Tarybos 
v i c e p i r m i n i n k ė , vyksta į 
Lietuvą liepos mėn. pradžioje. 
Sesė Lilė yra įgaliota tar t is su 
sk. vadovais Pirmijos narių 
lankymosi reikalais. Grįžus in
formuos pirmininką prieš mūsų 
kelionę į Lietuvą. 

5. Lietuvių Skautų sąjungos 
pagrindinis tikslas buvo ir yra 
lietuvybės išlaikymas ir puose
lėjimas mūsų jaunime. Ilgalai
kių LSS darbuotojų ir ypač 
jaunų tuntininkų dėka dabar 
vyksta skautų,-čių vienetų labai 
žymus augimas. 

LSS vadovybė ir vienetai daug 
kar tų pareiškė norą bendradar
biauti su Lietuvos skautų viene
tais . Šios vasaros apsilankyme 
diskutuosime jubiliejinių metų 
programų ir mūsų vienetų bend-
r a d a r b i a v i m o tvarką ir 
galimybes. 

Budėkime! 
v.s.fil. Sigitas Miknai t is 
LSS Tarybos pirmininkas 

Raportas LSS vadovybei Dainavoje vykusiame LSS skautininkų,-ių, židiniečių. ASS narių ir skau
tiško jaunimo suvažiavime. Iš k. — vs fil S. Miknaitis — LSS Tarybos pirmininkas, vs Birutė 
Banaitienė — LSS Vyriausia skautininke, vs G. Deveikis — LSB Vyriausias skautininkas, dvasios 
vadovas vs fil kun. J. Vaišnys, SJ, s. V. Jankauskienė, vs Giedrė Stankūnienė, ps. Aldona Lin-
gertaitienė ir suvažiavimo organizavimo koordinatorius vs fil. A. Paužuolis. 

Nuotr. VI. Bacev ič ius 

SUVAŽIAVIMUI PASIBAIGUS 
Dainavos stovyklavietėje ge

gužės 22-25 dienomis ruoštas 
skautiškas susibūrimas — skau
t in inkų, -^ , židiniečių ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio narių 
suvažiavimas, o taip pat ir vy
r e s n i o s k a u t i š k o j a u n i m o 
sąskrydis jau praeityje. Mano 
požiūriu, suvažiavimas buvo 
sėkmingas, nors jame buvo tikė
tasi daugiau dalyvių. Ypač 
pas iges ta didesnio Brolijos 
narių dėmesio ir atstovavimo. 
Jaunimo taip pat galėjo būti 
daugiau. Atrodo ne visi viene
tai t inkamai reagavo į ragi
nimus ir pranešimus. Jaunimui 
dalyvauti gal trukdė mokslo 
metų baigiamieji egzaminai ar 
kitos priežastys. Tačiau surasti 
visiems t i nkamą laiką yra 
neįmanoma. Suvažiavime daly
vavo 85 asmenys — 55 vyresnie
ji ir 30 jaunesnių brolių ir sesių. 

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
jame dalyvavęs LSS Pirmijos 
p i rmin inkas vs fil. Sigitas 
Miknaitis, o raš tu — ASS Va
dijos pirmininkas vs fil. Edmun
das Korzonas, LSB Europos ra
jono atstovas vs Juozas Mas-
lauskas ir „Skautybės kelio"' 
redaktorė jvs Irena Regienė. 

Ruošiant šį suvažiavimą teko 
paaukoti daug asmeniško laiko, 
įdėti daug darbo ir širdies. Vi
siems prie šio suvažiavimo or
ganizavimo ir pravedimo prisi
dėjusiems tenka visų dalyvių 
nuoširdi padėka. 

Skaut in inko Juozo Orento 
administravimas buvo pasigė
r ė t i n a s . J i s su rado pasi
šventusius talkininkus,-es mai
tinimo skyriui. Jo rūpesčiu buvo 
s u t e l k t i a s m e n y s . kur ie 
aerodrome pasitiko suvažia 
viman atvykstančius, juos atga
beno Dainavon. o suvažiavimui 
pasibaigus , pasirūpino juos 
laiku išlydėti grįžimui į jų 

rajonus. 
Nuoširdžiai dėkingi esame 

broliui Vytui Bazikui ir sesėms 
Naidai Šnypaitei bei Virgai 
Šimaitytei už įdomiai pravestas 
vakarones. Retai tokio masto 
vaka rones matome suvažia
vimuose ir stovyklose. Prie šių 
vakaronių rengimo daug prisi
dėjo sesės Aldona, Giedrė ir 
brolis Paul ius . Suvažiavimas 
dėkingas ir sesei Vidai bei jos 
talkininkėms už programų kny
gučių ir dainynėlių paruošimą 
daug kruopš taus darbo joms 
skiria nevel tui — knygelės liks 
ilgam dalyvių prisiminimui. 

Dėkingi esame visiems prele
gentams ir prof. dr. Leonui Sa
baliūnui už įdomias paskaitas , 
pranešimus ir diskusijas. 

Sesė L a i m a suorganizavo 
įspūdingą a.a. vs Petro Jurgėlos 
pagerbimą ir atsisveikinimą. 
Ačiū sesei ir už gražiai pravestą 
suvažiavimo atidarymą. Ačiū ir 
b r o l i a m s k u n i g a m s už jų 
praneš imus ir dvasinį susi
kaupimą. 

Suvažavimo organizavimas 
buvo pradėtas 1991 metų lap
kričio pabaigoje. Gyvenant išsi
sklaidžius įvairiuose rajonuo
se, nelengva buvo su visais susi
siekti ir išgvildenti pateiktas 
mintis. Bet kl iūt is nugalėjome 
ir galim džiaugtis, kad suvažia
vimas ir sąskrydis atliko, ko 
buvo siekiama. 

Man, vykdžiusiam koordina
toriaus pareigas, tenka maloni 
pareiga visų vardu padėkoti 
LSS Pirmijos pirmininkui, Se
serijos ir Brolijos Vyriausiems 
skaut ininkei ir skaut ininkui , 
ASS Vadijos pirmininkui už rė
mimą šio vyresniųjų suvažia
vimo ir jaunimo sąskrydžio. 
Jūsų įnašas ir globa visada buvo 
jaučiama. Taip pat dėkoju visų 
šakų skyrių vedėjams be kurių 

?> VISI Į „KERNAVĘ 
ATLANTO RAJONE 

Atlan to rajono skautų ir 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
15-23 dienomis Bolton. Mass. 

Stovykla prasidės šeštadienį, 
rugpjūčio 15 d., 12 vai. dieną. 

Stovykla baigsis sekmadienį, 
rugpjūčio 23 d., 12 vai. dieną. 

Registracija vykdoma iki bir

želio 15 d. Registracijos mo
kestis 30 dol. Pilnas stovyklos 
mokestis 110 dol. 'Registruojan
tis iki birželio) 15 d. - 100 dol. 

Registracijos lapai ir mokestis 
siunčiama stovyklos iždininkui 
vs fil Algiui Glodui, 37 Sandy 
Glen Dr., Holden, MA 01520. 

•Jvs (renes I reinienes 'kairėje 
vimo dalyviai. 

kūriniu paroda Dainavoje vykusiame suvažiavime apžiūri suvažia 
Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s 

Stovyklauja tik LSS registruo
ti nar ia i . 

Jei stovyklauja daugiau negu 
vienas iš šeimos, pirmas moka 
pilną 110 dol., sekantieji po 5 
dol. mažiau. Iki birželio 15 d. 
pirmas moka 100 dol., sekantieji 
po 5 dol. mažiau (95 dol., 90 dol., 
85 dol. ir 1.1.). 

Savaitgaliniai stovyklautojai 
turi būtinai būti užsiregistravę 
iš anksto, neužsiregistravę į 
stovyklą nebus įleidžiami! 

Vienai dienai mokestis 20 dol. 
Pusei dienos — 10 dol. — be nak
vynės. U N I F O R M A P R I V A 
LOMA! 

Svečiai skautai iš Lietuvos 
turi registruotis ir turėt i savo 
vadovo pažymėjimą. 

Kiekvienas s tovyklautojas 
privalo atsivežti savo šeimos 
..Health Insurance" pavadini
mą ir poliso numerį bei pilnai 
užp i ldy tas a t s a k o m y b ė s ir 
sveikatos formas. 

Išskyrus registraciją, visais 
klausimais kreiptis į stovyklos 
viršininkę j.v.s. Genovaitę Trei-
nienę, 375 Compass Circle, 
H y a n n i s . MA 0 2 6 0 1 , t e l . : 
508 775-5301. 

j v s G e n o v a i t ė T r e i n i e n ė 
Atlanto rajono vadė ir 

stovyklos viršininkė 

pagalbos, patarimų bei bendra
darbiavimo nebūtume galėję pa
ruošti taip sėkmingos suvažia
vimo programos. Ačiū, ačiū vi
siems — suvažiavimo ruošėjams, 
talkininkams ir dalyviams. Tad 
ir toliau — 

Budėkime kartu! 
vs fil. A n t a n a s Paužuo l i s 
LSB Skautininkų skyriaus 

vedėjas 

BURIAVIMO 
STOVYKLA 

Jūrų skautų ir skaučių šios 
stovyklos buriavimo stovykla 
liepos 5-11 dienomis vyks Owa-
sippe Boy Scouts of America 
Camp Blackhavvk, Whitehall, 
Michigan. Stovyklavimo ka ina 
— 110 dol. asmeniui. Stovyklon 
priimti t ik susimokėję L S S 
nario mokestį, davę bent j ū r ų 
jaunių įžodį ir moką plaukti 
broliai ir sesės. Sumokėję nar io 
mokestį bus užregistruoti Boy 
Scouts of America (BSA) ir bus 
jų apdraus t i . Prašoma ne
delsiant užpildyti BSA registra
cijos lapą ir atsiųsti jį kartu su 
stovyklos registracija bei nar io 
mokesčiu (jei jo dar iki šiol ne
buvote sumokėję). Kadangi 
reikia visus registruoti BSA, ne
galima vėluoti su mokesčiais ir 
registracija. 

Ovvasippe yra maždaug 185 
mylios nuo Chicagos, pakeliui į 
Rako stovylavietę. Autobusas 
nebus samdomas. Stovyklau
tojai turės savom priemonėm at
vykti stovyklon ir iš jos grįžti. 

Šiai stovyklai išnuomotos dvi 
pastovyklės — 21A sesėms ir 
21B broliams. Bus parūpinti 8 
„sunfish" laiveliai, turėsime ir 
savo ,,lightning'us ,\ palapinės, 
lovelės, m a i s t a s , indai ir 
įrankiai, laužavietė, daktaras ir 
kt. 

Aš (gvv Aušrinė Karaitis) 
įsipareigoju viršininkės parei
goms, o js Violeta Paulienė su
tiko prisiimti viršininkės pa
vaduotojos atsakomybę. Sto
vyklos štabe bus ir vs kun. An
tanas Saulaitis, jps. Julius But
kus, jps. Stepas Lukauskas, jb 
Algis Jarašius, gvv Aldona Bo-
belytė, gvv Laima Pauliūtė ir 
gvv Larą Bartkutė. 

Kadangi (kaip jau aukščiau 
minėta) daug kas bus parūpinta 
per BSA, s tovyklau to ja i 
prašomi nesivežti lovelių ir kitų 
buriavimo stovykloje nerei
kalingų daiktų. Atsivežama tik 
kas reikmenų sąraše nurodyta. 
Visi atsigabenami reikmenys 
turėtų t i lpt i kuprinėje. J e i 
reikėtų bagažą siųsti į Rako sto
vyklavietę, kreipkitės į sesę 
Viją Paulienę, tel. 708-584-5527. 

Visi stovyklautojai prašomi 
gerai perskaityti visus jums pa
siųstus nurodymus, užpildyti 
reikalingas anketas, jas pasi
rašyti ir nedelsiant siųsti j s V. 
Paulienei, 109 Shagbark Lane, 
Elgin, IL 60120. Jei jums kas 
neaišku, skambinkite man. tel. 
708-636-6140 vakarais, a rba 
312-413-3702 dieną. Taip pat 
gali te kreipt is į sesę Viją 
Paulienę, tel. 708-584-5527. 

Gero vėjo! 
gvv Aušr inė Kara i t i s 

Buriavimo stovyklos viršininkė 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. ( 1 -312 )767 -7575 
5780 Archer A v a . 

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

DR. LINAS J . BARTUSKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
10835 S. VVestern Avenue 

Chicago, IL 60643 
Tel. (312) 238-1133 

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 
|PrikJauso Ho»y Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 • * • • ( , Chicago 
Te*. (1-312) 434-8449 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)24f-OO87; arba (700)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOICAL BUILDING 

6446 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

M M 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 šeštd 9 v r-12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava . , Ch icago 
|(1 -312) 773 6566 arba (1 -312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

Kab. ta i . (1-312) 565-0346; 
Raz. (1-312) 779-6533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd 61 . 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 

Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (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 
SS40 S. Pulaakl Road 
Tai. (1-312) 565-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų 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 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8 . Robarta Rd . Hickory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-41 $9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Clcaro 
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2464 W 71at Streat 
(1 -312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 
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Praktika su 
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Aukščiausia kaina 

UŽ LAISVĘ 
Vasaros pradžia atneša kelias 

šventes, kurios nuolat primena 
apie tebesitęsiančią žmonijos 
kovą už laisvę. Mūsų tautoje 
nebuvo net laukta švelnaus 
pavasario vėjo, — vasaris ir 
kovas nežadėjo gaivinančios 
saulės ir romantiškos nakties, — 
bet žmonės rinkosi prie tautinių 

paminklų ir simbolinių vietų, 
drąsiai žiūrėjo žudikui į veidą, 
o dabar nauji pasiryžėliai ten 
neša gėles ir skausminga pagar
bos minute jiems kartoja, kad jie 
nieko nepamiršo. 

Išeivijoje dabar neretai gir
dime gandus, kad Lietuvoje yra 
žymiai pasikeitus tautiečių nuo
monė apie mūsų išeiviją, ir tas 
pasikeitimas yra į blogąją pusę. 
Esą mes juos nuolat kritikuo
jame, nors ten jie, ne mes stojo 
kovon su užkariautoju. Mūsų 
kritika ne už tai, kaip jie tada 
darė, bet už tai, kad, vietoj 
stiprinę demokratinę santvar
ką, dabar aukščiausiuoju tikslu 
laiko suniekinti kitaip galvo
jantį. Įdomu, ką pasakos sugrįžę 
šių metų tėviškės lankytojai. Ne
abejoju, kad į akis visi giminės 
bus patenkinti apsilankymu ir 
gausiomis dovanomis, nors jie 
verčiau norėtų grynos valiutos. 
Džiaugsmo ašaros riedės skruos
tais, apkabinant pusšimtį metų 
nematytą brolį ar seserį, tik 
kokie gandai mus pasieks tam 
apsilankymui praėjus? Ar pa
grinde didžioji paslaptis visų šių 
gandų nėra skausmingas žinoji
mas, kad štai mes grįžtam į taip 
išgarbintą rojų, o jie lieka ir 
toliau dirbti žemelę. 

Aplink visą žemę visuose 
kampuose žmonės sukilo atsi
kratyti valdovais ir savais, ir 
svetimais, išeidami į gatves ir 
atstatydami krūtinę dažnai net 
savo tautos kareivio kulkai, 
paklusniai vykdančio viršinin
ko valią. Mums tos problemos 
dar nebuvo, galvojant apie taip 
dar neseną dainuojančią revo
liuciją. Ar pavyks mums vėl 
užtraukti savą giesmę bendru 
balsu, atsikratant priekaištų ir 
pavydo? Ar suprasime viens 
kitą, kad, sykį pergyvenę šio 
prieštvaninio politinio galvo
jimo valdymo metus, mes visiš
kai aiškiai nebegalėjome likti, 
būti apkaltintais buvus vokie
čių kolaborantais ir neabejo 
tinai atsidurti Sibire? 

Skaudu širdį galvojant, kad 
dauguma mūsų kito pasirinki
mo nematė ir gal kiek optimis
tiškai tikėjo Vakarų pergalės 
rytojumi, pripažįstant mums 
laisvę ne t ik nuo vokiečių, bet 
ir nuo vakariečių sąjungininkų 
rusų. Juk matome tą istoriją 
kartojantis Jugoslavijoje, kur 
irgi iki paskutinės minutės 
buvo palaikomi komunistai. 
Visas pasaulis vėl verda prieš 
užpuoliką, visur vėl mokama 
aukščiausia kaina už laisvę, nes 
ir ten visur užaugo jaunos, 
idea l i s t i škos ka r tos . Bet 
Vakaruose visur vis užstojami 
persenusios galvosenos valdo
vai, kol jie patys nepasiduoda 
prieš ateinantį jauną tvaną. Gal 
tik šiauriniame Vietname ma
žiau drąsuolių, nes ten jų pačių 
seni komunistai ramiai jiems 

atsako: leiskite mums patiems 
sužlugdyt i savo sutver tą ją 
santvarką, kitos išeities j a u 
nėra. 

* * * 

Nepavykęs bandymas Lietu
voje sutvirtinti prezidentinę 
galią demokratišku tautos bal
savimu nepavyko, kaip ir buvo 
pranašauta. Žmonės visai pap
rastai numojo ranka ir nėjo bal
suoti, net nebandydami išvar
dinti savo priežastis tokiam 
elgesiui. Čia svetimuose kraš
tuose įsikūrusieji daugiausia 
atidavė savo balsus už Lands
bergį, bet ta i buvo lašas jūroje, 
kai tauta namie pasirinko nepa
laikyti reformas, dažnas saky
damas, kad pirmiausia reikia 
naujos konstitucijos, o tik t ada 
rinksime prezidentą. Yra abejo
jančių, ar tas buvo pagrindinė 
priežastis, bet ir kitokias sun
koka atspėti. Čia rašantieji 

dabar prisibijome, kad toks 
rezultatas gali labai padrąsinti 
norinčius pasilaikyti tur imas 
kėdes ir privilegijas, kai prieš 
nieką nereikia atsakyti , o to ta
riamojo parlamento sudėtį, de
ja, visi žinome. Atsigaus Pruns
kienė ir draugai, o t au ta ir vėl 
skęs nežinioje. 

Tuo pačiu laiku gi ten vyko ir 
Tautinės sąjungos suvažiavimas 
ir daugelio kitų grupių susibū
rimai. Bus įdomu sužinoti jų 
nuotaikas ir nuomones. 

IGNALINA - ATEITIS AR ŽŪTIS 

* * * 

Besilankant New Yorke, teko 
išsikalbėti su daugeliu kultū
rininkų ir menininkų. Vieno iš 
jų nuomonė gana įdomi ir pras
minga. Savo pokalbiuose su 
Lietuvos menininkais jis pajuto 
jų didelį nesirūpinimą savo 
profesijų ateitimi, nes valdžia, 
ka ip jie buvo įp r a t ę , j a u 
nes i rengia j i ems p a r ū p i n t i 
darbų ir užsakymų. Kilo mintis, 
kad gal būtų galima suderinti 
didžiulį žmonių sugrįžimą prie 
religijos ir dabar taip apgriautų 
ir sužalotų bažnyčių restauravi
mo. Tikintieji juk mielai pri
sidėtų prie savo bažnyčios išpuo
šimo gerų dailininkų darbais, 
tiek vitražais, tiek paveikslais. 
Tai sugrąžintų į tuos nuskur
dintus pastatus grožį, pakeltų 
žmonių dvasią tiek laike pa
maldų, t iek jas lankant turis
tams. Tuo pačiu tai suteiktų ga
limybę dail ininkams dirbti ir 
toliau savo srityje, naujai su
domintų juos religinėmis temo
mis, praplečiant jų, galbūt, 
mažą dvasinį pasaulį. Laimėtų 
ir tikintieji, apsupti mūsų tau
tiniu bruožu, išreikštu religiniu 
menu, ir šiaip meną mėgstantis 
lankytojas, jau nekalbant apie 
įtaką jaunam žmogui, kurio 
pasaulis buvo taip nepaprastai 
nužmogintas. 

Prie š ios m i n t i e s , t i k i u , 
prisidėtų ir išeivija, kuri dabar 
besilankant taip išsiilgtoje tė
viškėje savo akimis mato tą ne
žmonišką bažnyčių sunaikini
mą. Gal net praverstų t a m 
tikslui specialus fondas? 

RKV 

Pripuolamai teko susipažinti 
su gyvenimo tikrove, — vardu 
Ignal ina. Einant t iesiai pr ie 
reikalo, tai su Ignalinos atomi
nės jėgainės Lietuvoje gamtos 
radiacija teršimo problema ir 
net galimu jėgainės sprogimu 
kaip kad įvyko Černobilyje, 
Ukrainoje. Šis faktas nėra val
džios per daug viešai skel
biamas, todėl visuomenei mažai 
žinomas. Bet faktas lieka faktu, 
kad ką nors turime daryti , kad 
s u s t a b d y t u m e lė tą s a v ę s 
naikinimą. 

Teko skaityti raportą apie jė
gainės techninį stovį. Šis rapor
tas buvo specialisto parašytas 
po jo apsilankymo Ignalinoje. 
Teko taip pat skaityti ir V. 
Landsbergio laišką, rašytą J . 
Baker , JAV Valstybės sekreto
r iui , paremtą minėto specialis
to raporte iškeltomis blogy
bėmis. Baisu, kas y ra parašyta. 

Be jokios abejonės, jėgainė Ig
nalinoje reikalinga kapital inio 
remonto ar ir visiško uždarymo, 
jei nenorime turėti avarijos, 
ku r i per labai t rumpą laiko 
tarpą sunaikintų amžinai ne t ik 
Lietuvą, bet ir visą civilizacijos 
lopšį — Europą! Žvelgiant į šią 
problemą giliau, t enka neuž
miršti pažiūrėti ir iš ekonominio 
taško į nemažą kiekį su e lektra 
susijusių reikalų, ne t ir par
davimą energijos kaimynams už 
kie tą valiutą ar industr ines 
žaliavas. 

Pažiūrėkime pirmiausia, 
s u kuo turime reikalą 

Gražiame Aukštaitijos pušyne 
stovi rusų pastatyta neaiškios 
kokybės atominė jėgainė. Apt
ver ta aukšta vielos tvora ir sau
goma nuo žmonių kaip nuo 
priešų. Ir t a i yra daroma nuo 
pa t pirmos dienos, kada tie 
reaktoriai buvo paleisti į darbą. 
96% darbininkų — rusai . J iems 
gyventi yra pastatytas net spe
cialus miestukas. Ši jėgainė 
buvo pastatyta Sovietų Lietu
voje be lietuvių žinios ir su
t ikimo. Visa operacija vykdoma 
pa rami l i t a r i ška i . Bent t a ip 
buvo, kol rusai pas i t raukė į 
Maskvą, palikdami visą insta
liaciją „Dievo val ia i" ir ke
liolika asmenų — sargų, kur ių 
daugelis alkoholikai. 

Tik du lietuviai yra baigę 
mokslus ligšiol, ka ip su šia jė
g a i n e re ik ia t va rky t i s . Du 
žmonės! Taip pat y ra blogai ir 
su dokumentacija. Inžineriniai 
brėžiniai ir schemos, reikalingi 
t inkamai jėgainės priežiūrai ar 
jos „diena iš dienos" operacijai, 
nebuvo rast i . Jų nebuvo Ignali
noje bent 1992 m. sausio 2 d. 
Atrodo, kad originalai buvo 
laikomi Maskvoje, o ne Ig
nalinos N P P ar iš viso Lietu
voje. Dokumentacijos t rūkumas 

yra a iškinamas, kaip Maskvos 
bandymas užtušuoti išvogto 
cemento trūkųaną reaktor ių 
sienose, pastatuose. Ne paslap
t is , kad, kai buvo statomi reak
toriai, plačios apylinkės sta
tybos i ndus t r i j a ne tu rė jo 
problemų su cemento bei kitų 
statybinių medžiagų „gavimu". 
Čia galbūt ir glūdi šiandieninė 
reaktorių kokybės dilema. Tai 
ne naujiena, be t šiuo atveju to
kios rūšies vagiliavimas gali 
atnešti didelę nelaimę. Remian
tis praeities patirtimi, atrodo, 
kad atgaut i t rūkstamą doku
mentaciją iš Maskvos bus ne 
ta ip jau lengva, sakyčiau, net ir 
visai neįmanoma! 

Taigi įsivaizduokite tokią si
tuaciją: Lietuva turi du didžiau
sius atominės energijos reak
torius pasaulyje, yra atsakinga 
už jų saugumą ir t.t., bet neturi 
brėžinių bei kitų dokumentų 
šios institucijos priežiūrai vyk
dyti. Baisiau tai atrodo, kada 
nematyt i , jog tie rusai bent 
kada teiksis trūkstamą medžia
gą g re i tu la iku sugrąž in t i 
Lietuvai . 

Iš kito taško žiūrint, Lietuva 
te tur i t ik du asmenis, kurie 
galbūt žino ką reiktų daryti 
nelaimės atveju. Tai Holly-
wood'o komedija. Tik gaila, kad 
ta i nėra mums bei pasauliui 
juokinga 

sia! 
Pi rmiausia tai , kad problema 

buvo nepilnai supras ta . Propa
gandiniais t ra fare ta is viskas 
buvo tušuojama „gražia" spalva 
tiek kraš te , t iek užsienyje. Ne 
vienas iš vakar ieč ių ekspertų 
yra pagalvojęs, kad Ignal ina 
turė tų turė t i problemų, ypač po 
Č e r n o b i l i o s p r o g i m o , b e t , 
ne tur in t pa t ik imų žinių bei in
formacijos, s u n k u buvo ką nors 
rimtesnio nus t a ty t i . Aišku, dvi 
lietuviškos galvos d a r tuo la iku 
gal t i k mokėsi, „ k u r i pusė yra 
į viršų"! Šiuo la iku vis daugiau 
tenka girdėti apie „Energetikos 
institutą". K a s tai per organiza
cija, daug n ė r a žinoma, la ikas 
t u r ė t ų pa rody t i . T i k ė k i m ė s 
greit sužinosią! Galbūt ir „Sau
gumo ana l izės" grupė pasi
rodys. Tikėkimės t a i p pat greit! 

Atrodo, todėl ir tęsėsi šis 
„nesus ip ra t imas" , ligi Igna
lina — 1 reak tor ius , ger iau 
kontrolės, pradėjo negaluoti . 
Kontrolių problema, atrodo, 
buvo gana r imta , nes reaktorius 
buvo sus tabdytas ne t keturiom 
dienom. 

Aišku, t a s sukėlė vakariečių 
susidomėjimą. Šiuokar t Lietu
vos v y r i a u s y b e i b ū n a n t 
„valdžioj", teko gal imybė ne 
vienam specialistui iš Vakarų 
pažvelgti iš a rč iau į Ignalinos 
reaktorius. Rast i ir pastebėti 

Šiek tiek techninių žinių apie nenormalumai bei sugedimai 
„pabaisą". Keli vardai sutrum- reaktoriuose štai i r sukėlė šią 
pintai: Nuclear power plant — aliarmuojančią padėtį. Atrodo, 
(NPP), USSR Minis t ry for kad bent šiuo momentu ban-
Nuclear Power and Industry — doma nepaleisti per daug žinių, 
(MAPI). kad neki l tų p a n i k a ar koks 

I g n a l i n o s N P P ( N u c l e a r k i t a s n e g e r a s r e i š k i n y s 
Power Plant) —atominė jėgainė Lietuvos gyventojų tarpe, 
susideda iš dviejų RBMK-1500 N e m a n a u , kad ta i y ra tin-
vandeniu vėsinamų, anglim mo- karnas būdas tva rky t i s su šia 

nelaime. Anksčiau a r vėliau tai 
išlįs į a ikš tę ir gal i net būt i 
daugiau kenksmingesnė negu 
k a d b ū t ų t v a r k o m a s i be 
„gudrių" ėjimų dabar . Reikia 
suminėti , kad buvo sugautas 
asmuo, ku r i s galėjo padaryti 
ža los r e a k t o r i a m s , r e i k i a 
suminėti , kad Jung t in ių Tautų 
departmentas s iuntė specialistą 
pat ikr int i esamą padėtį, reikia 
suminėti , kad J A V siuntė savo 
viceprezidentą pradė t i investi-
gacinį darbą, r e ik ia suminėti , 
k a d J A V E P A s i u n t ė V. 
Adamkų, kuris su keliais kitais 
jo pas i r i nk t a i s special is ta is 
t u r ė jo p r a d ė t i kokį no r s 
naud ingą da rbą k a s liečia 
reaktorių a r e lektros jėgos pro
blemas, re ikia suminėt i , kad 
g e r b . V. L a n d s b e r g i s y r a 
parašęs skubų laišką gerb. J . 
B a k e r , I I I , J A V va l s tybės 
sekretoriui, reikia suminti , kad 
Lietuvoje y ra kel i lietuviai iš 
Vakarų, kur ie y r a atominės 
inžinerijos specialistai , kad jie 
palaiko ryšius su J A V esančiais 
k o l e g o m i s , n a i r t . t . Be t 

deruojamų kanalo rūšies atomi 
nės jėgos reaktorių. Šie reakto
r iai yra didžiausi, galingiausi 
pasaulyje. Mechaninis pajėgu
mas: 4800 MW, elektrinis pajė
gumas 1500 MW kiekvienas. 
Šie reaktoriai gamina elektros 
jėgą dar Sovietų su tvarky
tam/susta tytam elektros t ink
lui. Beveik 50% jėgos yra suvar
tojama vietoje — Lietuvoje, 
l ikutis eina į Karaliaučiaus sri
tį, Latviją ir Gudiją. Abu reak
toriai yra Sovietų konstrukcijos, 
projektuoti Maskvoje RDCPE 
institucijos. Ignalina — 1 reak
torius buvo paleistas į apyvartą 
1984 m. sausio mėn. 8 d. ir Ig
nal ina — 2 vienetas 1987 m. 
rugp. mėn. 30 d. Nuo pirmos 
paleidimo į apyvartą dienos abu 
reaktoriai buvo operuojami MA
PI priežiūroje. Nuo 1991 m. 
rugp. 18 d. MAPI perdavė šiuos 
vienetus Lietuvos Energijos 
ministerijos priežiūrai. 

Esant tokioms sąlygoms, k a s 
gi pagaliau yra bandoma daryti 
mūsų žmonių Lietuvoje ir žmo
nių Vakaruose? Ne per daugiau-

Ignalinos apylinkėj Trainiškio k. ąžuolas. Č. Kudabos nuotr. 

rezultate — kol kas viskas kojas 
krato. . . Reikėtų suminėti, kad 
y ra kalbama, jog JAV vicepre
zidentas nepajėgė atlikti jam pa
vestos misijos Lietuvoje dėl 
kažkokių finansinių, susidariu
sių iš lietuvių pusės, negerovių, 

r e i k ė t ų suminėt i , kad V. 
Adamkus, išplūdęs Lietuvos 
provizorinę vyriausybę vieną 
penktadienio rytą per radiją, 
kitą dieną jau buvo grįžęs į 
Chicagą, atrodo, nieko nenuvei
kęs , re ikėtų suminėti, kad 
Jungt in ių Tautų užangažuoto 
specialisto aukščiau minėtas 
raportas gulės New Yorke ant 
l e n t y n o s , kol v i suomenės 
galvosena nebus „ištreniruota" 
šį raportą priimti be panikos ar 
pasibaisėjimo žymių ir t.t. Na, 
o reaktor ių susproginėjimo 
plyšeliai darosi vis didesni ir 
didesni... Kaip ten bebūtų, kaip 
m a t o t e , didžiausia mūsų 
nelaimė yra, kad negalim kaip 
žmonės susikalbėti, nesvarbu, 
kad kirvis kabo virš mūsų 
galvų. 

Turėtų visos mūsų oficialios 
institucijos susiburti į vieną 
kovos vienetą prieš šį baisų 
priešą! Mūsų iškilieji vadai ir 
svarios organizacijos gali tik pa
rodyti pasauliui, kad lietuvis vėl 
imsis reikalingo ginklo, koks jis 
bebūtų, ir stos ginti savo žemės 
nuo atominio spinduliavimo 
oblivijos. Vien tik faktas, kad 
esame susikalbėję vieningam 

„kovos" frontui, sukels laisvojo 
pasaulio organizacijų bei fondų 
pasitikėjimą ir norą mums pa
dėti material iai šiai negerovei 
bent sumažinti, nekalbant apie 
pačio reikalo pilną sutvarkymą. 
Šiuo atveju yra kalbama, bent 
pradžiai , ap ie Kara l i škąją 
Švedų Mokslo Akademiją bei 
Jungtinių Tautų TOKTEN pro
gramine of UNDP. Northern Il
linois University ir t.t. 

Gerų žmonių yra, reikia tik į 
juos vieningai kreiptis. Aišku, 
iškils nemažai problemų su 
asmeniškomis bei korpora
cinėmis kval i f ikaci jomis . 
Leiskime šį kartą industriniems 
žmonėms vežti šį darbo vežimą, 
nes 80% viso šio darbo bus, kaip 
pataisyti atominį reaktorių, o 
ne pakalbėti apie rytdienos orą! 
Turime nemažą skaičiumi bei 
pajėgumu kadrą profesorių — 
daktarų — specialistų atominės 
energetikos srityje. Daugumas 
jų stovi labai gerose pozicijose 
savo Amerikoje esančiose ins
titucijose. Aišku, jiems duonos 
kąsnis diktuoja, kur, kada ir 
kiek galima „duoti" ar „neduo
ti" iškilusiam klausimui/rei
kalui toli Lietuvoje. Nepamirš
kime to iš pat pradžios, kad 
vėliau nebūtu nusivylimų a r 
kitokių apkalbinėjimų. 

Iš organizacinio taško žiūrint 
į turimą ..talentą", akademinę 
jėgą bei patyrimą šių asmenų 
atominės energetikos inžineri-

(Nukelta j 5 psl.) 
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Veronika Švabiene. gyvenanti Marquette Parke. Chicagoje. priima žymenį 
iš Illinois gubernatoriaus žmonos Brenda Edgar už dalyvavimą Siu metų „Il
linois Ethnic Art" parodoje su trimis savo dailės kūriniais. 

Tuomet kancleris, kad vienuolės išvengtų galimų už
puolimų iš kalvinų pusės, savo lėšomis pastatė aukš
tą mūro tvorą renesanso stiliumi. Bet nesutarimai ta rp 
vienuolių ir kalvinų, nors ir buvo atskir t i mūro tvora, 
nepranyko. Didžiausias nesusipratimas įvyko 1639 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. per krikštynas, kur ias surengė vie
n a s kalvinų didikas. Krikštynos įvyko jo bute, kuris 
buvęs priešais Šv. Mykolo bažnyčią. Keli jo svečiai, bū
dami neblaivūs, sumanė šaudyti kuosas, tupėjusias an t 
kalvinų maldos namų stogo. Jiems bešaudant vienas 
šovinys pataikė į Marijos paveikslą, pieštą Šv. Mykolo 
bažnyčios fasade, o kitas šovinys per bažnyčios langą 
pataikė į vargonus. Vienuolės tuojau pradėjo skambinti 
varpais. Susirinko didelė žmonių minia, kuri, vadovau
j a m a jėzuitų mokiniams, užpuolė kalvinus. Per susi
rėmimą buvo keletas sužeistų. Vilniaus vaivada Kris
tupas Radvila atsiuntė net kareivių būrį, kuris išvaikė 
įsikarščiavusią minią. Po šio įvykio kalvinų maldos na
mai buvo nugriauti ir iš tų plytų bernardinės pasista
tė dabart inę varpinę. 

Šv. Mykolo bažnyčia ir vienulynas labai nukentėjo 
per 1655 m. rusų invaziją. I bažnyčią buvo įsiveržę rusų 
kazokai ir nužudė keletą užsidariusių žmonių, jų tarpe 
ir abatę Daratę Siedlesčinskaitę. Pasitraukdami ka

zokai padegė bažnyčią ir vienuolyną, kurie 1662 m. 
buvo atstatyti. Bažnyčia po šios remonto įgavo daugiau 
baroko išvaizdos negu renesanso. Tik jos vidus pasiliko 
grynai renesansinio s t i l iaus . 1864 m. vienuolynas 
caro įsakymu buvo uždarytas , o bažnyčia 1885 m. 1905 
m. bažnyčia buvo grąžinta Sapiegoms, kaip giminių 
mauzoliejus. 1906-1913 m. laikotarpyje bažnyčia, va
dovaujant arch. Zigmantu i Hendeliui , buvo atre
montuota. Pamaldos po a t remontav imo vėl buvo lai
komos, kaip ir anksčiau, p r ieš ją uždarant. 

Iš lauko pusės šv. Mykolo bažnyčia didinga, pas
tatyta 1594-1629 m. laikotarpyje renesansiniu archi
tektūros stiliumi, kur i po 1655 m. rusų invazijos buvo 
atstatyta ne renesanso, bet daugiau barokinio stiliaus 
įtakoje. Iš 'tonų buvo p r i s t a ty t i bokštai , kurie fasadą 
padarė lyg įgaubtą. Bokštai , kaip ir pats fasadas, yra 
dviejų laipsnių: apat in is cil inderio, viršutinė dalis — 
aštuoniakampis su langais , kur ie baigiasi puslankio 
arkomis, o jų stogai dviejų išgaubtų ir per vidurj 
suspausti lyg šalmai, kur iuos puošia ašuriniai kryžiai. 

Bokštus ir fasadą puošia pil iastrai su kapiteliais, 
siauri aukšti langai , ka rn iza i ir pinijonas su ašur iniu 
kryžiumi, kur is yra šiek t iek aukštesnis už bokštus. 
Iš lauko nut inkuota ir nudažy ta baltai . 

Be renesansinių ir barokinio stiliaus elementų dar 
turi ir gotinių, pvz. s t a tus s togas ir kontraforsai, kurie 
baigiasi savotiškais kapi te l ia is . 

Vidus erdvus, šviesus. Vienanave, kurią puošia ko
lonos, prisišliejusios pr ie sienų, kurios renesansinę sa
lę suskirsto į penkias dal is . Lubas dengia apskriti 
skliaustai, papuošti s t iuko ogivų motyvais. Pr ie fron 
tono pusės yra vargonų-choro tr ibūna, o prie salės sienų 

stovi Sapiegų antkapiniai paminklai ir epitafijos. 
Dešinėje pusėje prie didžiojo altoriaus stovi apie 10 m 
aukščio L. Sapiegos ir jo žmonoms pastatytas pagal 
Prano Krakovskio projektą iš pilko, rudo ir juodo mar-_ 
muro renesanso stiliaus antkapis, o Stanislovo Sapie
gos, neturint bažnyčioje vietos, antkapis sukurtas kaip 
durų supraportas. Be šių antkapių dar įrengti Sapie
gų epitafijos. 

Iš viso yra 8-ni altoriai. Didysis altorius pastatytas 
17 šimt. baroko stiliumi iš įvairiaspalvio marmuro. J is 
yra 14 m aukščio ir 5-kių m pločio. Visi kiti 7-ni altoriai 
išdėstyti pagal sienas. Jie pastatyti 18 šimt. iš dirb
tinio marmuro. Virš didžiojo ir Dievo Motinos altoriaus 
pakabinti paveikslai, kuriuose atvaizduotas Nukry
žiuotasis (juos nupaišęs vienuolis, bernardinas Leksiskis 
17 šimt., gyvenęs Vilniuje). Paveikslas, pakabintas virš 
Marijos altoriaus, laikomas stebuklingu. 

Marijos paveikslo dydis 3 m aukščio ir 2 m pločio. 
Marija atvaizduota stovinti ir ant kairės rankos laiko 
kūdikėlį Jėzų, o iš šonų du atsiklajupę šventieji. Prie 
dešinio šventojo dar stovi baltas avinėlis. Marija stovi 
ant mėnulio deltos, o virš jos du angeliukai - po vieną 
iš šono prie jos karūnos. Išjos į visas puses skleidžiasi 
spinduliai. Žemiau Marijos kojų — plati juosta, kurio
je įrašyta lenkų kalba šie žodžiai: ..P. Marya kosc. S. 
Michala, Wilnie". Po šios juostos atvaizduota Šv. My
kolo bažnyčia ir varpinė. Paveikslas, kaip padavime 
sakoma, buvo rastas 1578 m. miške, apgriuvusioje tro
belėje. 1750 m. buvo vainikuotas dviem aukso vaini
kais, kuriuos atsiuntęs popiežius Benediktas XIV. 

(Bus daugiau) 
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AMŽINYBĖN PALYDINT 
VYSK. V. BRIZGI 

(Tęsinys) V. TULABA 

Vysk. V. Brizgys įėjo į visuo
tinės Bažnyčios istoriją savo 
dalyvavimu Vatikano II susi
rinkime. Pradžioje jis buvo pa
kviestas į vieną komisiją paren
giamajam darbui, ruošiant susi
rinkimo svarstymui medžiagą. 
Prasidėjus susirinkimui, jis 
buvo vienas iš lietuvių, kuris 
dalyvavo visose keturiose sesi
jose nuo 1962.X. 11 iki 
1965.XII.8. Susirinkimo eigoje 
vysk. V. Brizgys ne tik aktyviai 
reiškėsi teologiniuose svars
tymuose, bet privačiai ir vienu 
oficialiu raštu prašė susi
rinkimo tėvų užtarti Lietuvoje 
žiauriai persekiojamą Bažnyčią 
(1964.XI.12). Prisidėjo taipgi 
prie didelės grupės vyskupų, rei
kalaujant, kad būtų svarstoma 
komunizmo pasmerkimo klau
simas. Deja, ši iniciatyva nepa
sisekė. 

Vienas iš didžiųjų vysk. V. 
Brizgio pasiektų laimėjimų 
lietuviškai išeivijai yra lietuvių 
vyskupų skyrimas emigracijoje. 
Pirmasis paskyrimas vysk. Bliz
gio prašymu įvyko 1964 pabai
goje, kai buvo paskirtas vysk. P. 
Brazys. Jam buvo pavesta 
rūpintis lietuvių sielovada V. 
Europoje. Tai buvo išimtina 
privilegija vien mums lietu
viams. Po vysk. P. Brazio ne
tikėtos mirties (1967.VI.9), 
vysk. V. Brizgys nedelsdamas 
paprašė, kad vysk. P. Brazio vie
toje būtų paskirtas kitas lietu
vis vyskupas V. Europos lietu
viškai sielovadai vadovauti. Jo 
sulaukėme po poros metų 
(1969.VI.15). I r čia buvo 
išimtina mums lietuviams šv. 
Tėvo dovana. Kitos tautybės 
mums panašioje padėtyje, nors 
ir prašė, bet nebuvo išklausytos. 

Kai 1984 metais vysk. A. 
Deksnys dėl amžiaus pasitraukė 
iš pareigų, vysk. V. Brizgys ir 
vėl paprašė naujo lietuvio 
vyskupo lietuviškai išeivijai. 
Buvo paskirtas vysk. P. Bal
takis (1984.IX.15). Šį kartą 
vysk. Baltakiui buvo pavesta 
vadovauti visai l ietuviškai 
išeivijai sielovados srityje. 
Vyskupų turėjimas emigracijoje 
turėjo didelę reikšmę ir tai ne 
vien sielovados reikaluose, bet 
visose kitose mūsų išeivijos 
gyvenimo bei veiklos srityse. 
Todėl galima suprasti , bet 
negalima pa te i s in t i , kad, 
laukiant vyskupų paskyrimo, 
mūsiškių tarpe pasireiškė 
nemaža trynimosi, įtarinėjimų, 
net skundų prieš galimus kandi
datus ar privačios iniciatyvos 
drįsti siūlyti Šv. Sostui turin
čius politinį pobūdį kandidatus. 
Krikščionys demokratai bijojo, 
kad nebūtų paskirtas vyskupas 
palankus L. frontui, o fronti
ninkai jaudinosi, kad laukiamas 
vyskupas nebūtų, kaip jie drįso 
sakyti , vienas iš Brizgio 
„gangės". Šiuo tikslu buvo su
tiktas vysk. Deksnys. Bet Baž
nyčią valdo ir vyskupų skyri
mus įkvepia Šv. Dvasia. Todėl 
visa įvyko, kaip Dievas norėjo 
ir kaip visa buvo Apvaizdos 
planuose mūsų ir mūsų tautos 
atžvilgiu. Vysk. V. Brizgys bu
vo įrankis Dievo rankose, kad 
per jį jis teiktų mums ir Lietu
vai savo palaimą. 

Be visų kitų darbų ir nuopel
nų, vysk. V. Brizgys dar daug 

veikė ir socialinėje srityje. 
Palaikė tamprius ryšius su 
Balfu ir ilgus metus vadovavo 
kan. J. Končiaus įsteigtai Lietu
vių Religinai šalpai. Šios įstai
gos veikla reiškėsi rinkti ir 
teikti medžiaginę pagalbą 
Lietuvoje kenčiantiems, ypač 
visokeriopai padėti Bažnyčiai 
Lietuvoje. Religinės šalpos 
veikla pasiekė tokių rezultatų, 
kokių beveik nebuvo galima 

tikėtis. Dirbo daugiausia kuni
gai, bet vadovavo ir kontrolia
vo vysk. V. Brizgys. Ir už M 
darbą Lietuva ir Bažnyčia 
Lietuvoje turėtų būti didžiai 
dėkinga. 

Negalima nepaminėti dar 
vysk. V. Brizgio įnašo rūpi
nantis lietuviškų li turginių 
tekstų ruošimo ir leidimo po 
liturginės reformos, kuri buvo 
įvesta po Vatikano II susi
rinkimo. Jo rūpesčiu buvo su
daryta Liturginė komisija išei
vijoje. Ši komisija ruošė litur
ginių naujų tekstų vertimus ir 
pasirūpino išgauti Šv. Sosto ap
robavimą. Jėzuitų Chicagoje 
pagalba vysk. V. Brizgys pasi
rūpino išleisti Lietuvišką apei-
gyną (1967) ir Mišiolėlį, o vėliau 
ir Mišiolą. Be to, 1974 buvo 
paruošta ir išleista atskiromis 
knyge lėmis nauji a t sk i rų 
sakramentų teikimo lietuviški 
vertimai. Ruošiant ir leidžiant 
lietuviškus liturginių tekstų 
vertimus vysk. Blizgiui ir Litur
ginei komisijai teko patirti 
nemaža sunkumų su Lietuvoje 
veikiančia Liturgine komisija. 
Si, verčiama komunist inės 
valdžios, stengėsi sustabdyti 
mūsų veiklą, reikalaudama, 
kad būtų priimti ir patvirtinti 
jų paruošti lietuviškieji ver
timai. Maskva padarė visa, kad 
surastų ir išeivijoje liturgistų, 
kurie reikalavo, kad būtų priim
ta tik Lietuvoje parengti litur
ginių tekstų vertimai. Buvo 
bandyta bendradarbiauti, bet 
šio bendradarbiavimo Maskva 
nenorėjo. Kremlius siekė vien 
mus skaldyti ir erzinti. Leido tik 
tiek, kiek atrodė būtina, kad 
galėtu kovoti prieš vysk. V. 
Brizgi ir jo sudarytą Liturginę 
komisiją. Pilno Mišiolo 
paruošimas ir išleidimas'todėl 
išeivijoje ir Lietuvoje išėjo labai 
pavėluotas. Šv. Apeigų kongre
gacija, p r ieš aprobuojant 
lietuviškus liturginius tekstus, 
visada atsiklausė mūsų kun. J . 
Vaišnoros ir rašančiojo. 

Vysk. V. Brizgiui Viešpats 
davė ilgą amžių, kurio eigoje jis 
ištikimai tarnavo Dievo ka
ralystės ugdyme žemėje ir mū
sų tautoje. Atliko didelius dar
bus, pasiekė didžių laimėjimų, 
buvo t ikra Dievo dovana mūsų 
tautai. Tačiau kiekviena dan
gaus palaima paprastai ateina 
per kryžių. Atpirkimas atėjo per 
kryžių. Suprantama todėl yra, 
kad ir vyskupo gyvenimas bei 
veikla buvo susijusi su 
kryžiumi. Šitai gerai žinau, nes 
per ilgus mūsų bendradarbia
vimo metus dalinomės džiaugs
mais ir skausmais, keitėmės 
mintimis ir tarėmės, kai patek
davome į sunkumus. Pasidali
nome daugybe laiškų, kuriuos 
turiu ir saugoju. Nepaisydamas 
sunkumų, nebodamas pavojų, 
ėjo šventos pareigos keliu 
nepalaužiamas , mylėdamas 
tiesą ir gera darydamas visiems. 
Mirdamas galėjo sakyti su 
popiežiumi Gregorijumi VII: 
„Mylėjau tiesą, bet mirštu iš
trėmime!" 

Buvo, kas vyskupo nemėgo, 
bet buvo kas jį mylėjo ir vertino, 
kas jį globojo ir jam nuoširdžiai 
kiekviename reikale padėjo. Bu
vo dėkingas seselėms kazimie-
rietėms už globą. Buvo artimas 
Rudžių šeimai, už jų jam rodo
mą didelį ir nuolatinį gerašir
diškumą, įvertino Chicagos 
lietuvių kunigų prieteliškumą 
ir bendradarbiavimą. Iškil
mingai minėjome ir pagerbėme 
įvairių ir brangių jo sukakčių 
proga. 50 metų kunigystės 1977 
metais. 60 metų kunigystės 
1987 metais. Ir po 50 metų 
vyskupystės 1990 metais. Visa 
tai buvo tik mažas lietuviškos 

visuomenės atsidėkojimas vysk. 
Brizgiui už jo atliktus darbus. 
Jis, tiesa, nesiekė dėkingumo iš 
žmonių, bet jį patirdamas jautė
si laimingas. 

Kai buvo paskirtas vysk. P. 
Baltakis rūpintis visa lietuviška 
išeivija, vysk. V. Brizgys 
daugiau mažiau užsidarė savy
je, daugiausia dėl pašlijusios 
sveikatos. Turimą laiką, kiek 
dar turėjo jėgų, išnaudojo rašy
mui. Kiek žinau, yra parašęs 
savo atsiminimus. Juos patikėjo 
broliui inž. Petrui. Jis pasi
rūpins jų išleidimu. Tai bus 
neabejotinai vertinga istorija 
audringų mūsų išgyventų laikų. 
Manyčiau, kad, prieš atiduo
dant jo užrašus spaudai, būtų 
naudinga kai ką papildyti ir pa
tikslinti iš jo turimų laiškų. O 
jų aš turiu visą daugybę. 

Vyskupą Brizgį palaidojome ir 
jo mirtingieji palaikai ilsisi 

gražiose lietuvių Sv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje. Čia ilgus 
metus gyveno. Čia ir iš čia 
vykdė savo visokeriopą veiklą 
Dievo garbei, sielų naudai ir 
savo tautos Lietuvos gražesnei 
ateičiai. Čia lieka ilsėtis, 
laukdamas prisikėlimo Dienos. 
Ilgėjosi ir svajojo senatvės 
dienose dar. grįžti į Tėvynėn. 
Kartą man,, rašė: „Atsiranda 
galimybė grįžti į ten, iš kur 
atvykome į čia. Jei būčiau dar 
pajėgus, mielai grįžčiau ir 
pasilikčiau. Bet dabar jau esu be 
jėgų: būčiau tik našta. Todėl 
lieku čia, laukdamas, kol 
Dievas pasišauks mane pas 
save!" , : 

Tačiau klausiu savęs: ar ne
būtų pravartu pasirūpinti, kad 
jo mirtingieji palaikai iš 
kazimierinių būtų perkelti 
amžinam poilsiui į Kauno 
katedrą. 

ERDVIŲ STOTIS 

JAV erdvių stoties kaina 
pabrangs keliais milijonais do
lerių, reikės stotį apsaugoti nuo 
daugybės satelitinio laužo, 
skraidančio erdvėse. Tenka 
naudoti stipresnius metalo 
lydinius, smūgius sugeriančių 
medžiagų, kurių anksčiau ne
reikėdavo. Ši medžiaga bus 
montuojama į „Freedom" JAV 
erdvių stotį, ri sumontuojama 
erdvėje ir kurioje bus įrengta 30 
bilijonų dol. kainuosianti la
boratorija tyrinėjimams. Jos 
statybą numatoma pradėti 1995 
m. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Neatlikta pareiga, tai tas pat, 
kas negrąžinta skola. Vieną 
kartą ji sugrįš atgal ir vistiek 
reikės ją sutvarkyti. 

J. F. Neivton 

H0WT0 
Amn w/vr r* wn f i iru 

Visiems patinka 
žemesni įmokėjimai už automobilį 
Automobilį perkant, paskambinkite 
dabar arba užeikite į S t anda rd 
Federal Banką pasikalbėti apie iš 
anksto patvirtinamą (pre-approved) 
paskolą. Pas m u s gausite paskolą 
žemiausiu procentu, bet kurios rū
šies automobiliui. 

Mūsų , ,Smart Car Buyer's Ki t" , 
k u r į d o v a n o j a m e s a v o „ p r e -
a p p r o v e d " klientams gali j u m s 
su taupyt ne vieną šimtą automobilį 
perkant . 

Priedo, veltui gausite plačiai iš
girtą audio įrašą ,,How to Buy a Car 
and not Get Taken for a Ride" (kaina 
parduotuvėse — $7.45) plius infor
maciją, kaip pasirinkti sąžiningą au
tomobilių prekiautoją, kaip paside
rėti, kaip išvengti „paslėptų" kainų. 

Apsiginkluokite mūsų „Smar t 
Buyer ' s" certifikatu, kuris parodo 
nuošimčius, terminą ir mėnesinius 
jmokėjimus. Visa tai padės jums su 
pasitikėjimu, drąsiai įžengt į auto
mobilių parduotuvę. 

Paskolą jums patvirtiname as
meniškai arba per telefoną tą pačią 
dieną. Tik paskambinkite arba užei
kite į Standard Federal įstaigą jūsų 
apylinkėje — patvirtinsime paskolą 
ir padovanosime įrašą „Kaip nusi
pirkt automobilį, kad neapstatytų!" 

T 

7.50% A.P.R. AUTO LOANS 
36 MONTH TERM — OTHER RATES & TERMS 

AVAILABLE 

f. 

Standard Federal Bank 
'OŠ 

Chicag- Brighton ParV 
Corporate Headquarter.s 
4192 S. Archer Avenue 

(3121847-1140 
47th Strwt 

2555 VV. 47th Street 
(3121523-1083 
Garfield Rtdtfe 

6141 S. Archer Avenue 
(312) 767-5200 

Soutrnvcst Suburban: 
Evergreen Park 

3960 \V. 95th Street 
(708)636-6000 
Hickorv Hills 

9357 S. Roberts Road 
(708) 598-5050 
Hickorv Hills 

Hill Creek Shopping Center 
8653W.95thSt. 
(708) 599-1977 

Souttmest Suburbant 
OakLavm 

9801 S. Cicero Avenue 
(708) 424-3300 

OakUwn 
10350 S. Pulaski Road 

(708) 424-5910 
Palos Heights 

6410 W.127th Street 
(708)371-4400 

West Suburban: 
Downers Grove 

5100 Forest Avenue 
(708)963-1140 

Lombard 
23 N. Main Street 

(708)627-1140 
WiHowbrook 

715 Plainfield Road 
(708)325-6610 
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GREIT 
PARDUODA 

. R€7MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

' • MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

'. • Pensininkams Nuolaida. 

09 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6 5 2 9 8 . Kedzte A v a . , 

Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

VW agentai kalba lietuviškai 
Nuolaida pensininkams 

Mlchiana Shores, IN parduodamas 
naujas 3 mieg. 2 vonių namas ir ga
ražas. Rami vieta, netoli ežero. Kaina 
labai gera. Be tarpininkų susitarsim. 

Skambinti po 5 v. p.p., 
tai . 219-674-9040 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. MCOME TAX 

5953 S. Kadzte A v a . 
Ta i . 436-7878 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W M t 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Išnuomojami 2 labai švarūs butai po 2 
mieg kamb. kiekv. Oro vėsinimas, šaldy
tuvai, viryklos, skalbykla. Galima nuomoti 
ir garažą $400 + 1 mėn. „sec. deposit". 

Tai. 312-523-2197 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ' 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR DŽIOVINIMO 
M A Š I N A S IR ŠALDYTUVUS 
K r a i p t l s Į H a r m i s Dackys 

T a i . 5 S 5 - M 2 4 . Nuo 8 ryte iki 8 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Išnuomojamas mod. 2 mieg. kamb. bu
tas pirmam aukšte, saugiam, ramiam 
name; virykla, šald., oro vėsinimas, 
skalbykla, auto. pastatyt vieta arba garažas. 
66 & Kedzie apyl. Suaugusiems. S375 Į 
man. Tai. 708-658-6599. 

IEŠKO D A R B O 

50 m. moteris, atvykusi iš Lietuvos ieško 
darbo — prižiūrėti senuką ar senutę. Dar
bas gali būti Chicagoje, už Chicagos, Bos
tone ar Detroite Darbdavys turi atvažiuot 
pasiimti. 

Skambinti: 312-582-3230 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA 
K u n . J o n a s Va lu t is 

Knygoje yra 165 t rumpi sekma
dieniams pamokslai. Ciklai — A B C . 

Mintys i l iustruotos gyven imo pa 
vyzdžiais. Pabaigoje pr idėt i at
siminimai kelionių į Šv. Ž e m ę ir į 
Meks ikos G u a d a l u p e . G r a ž i 
dovana bent kur iomis p rogomis . 
329 psl. Kaina su pers iun t imu 1 0 
dol. I l l ino is gyv. dar ~>rideda 54 et. 
valsti jos mokesčio. U ž s a k y m u s 
siųsti „ D r a u g o " adresu . 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £a i l}&S^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame o/o linija 

„ŽAMBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9«2i South 7tth Avenue _ 
Hlcfcory HMJ, INInoM 8 0 4 5 7 
Telefone* (7M) 430-7272 

223 Katvarf jų aa tva 
Vilnius, L ie tuva 
Talafonaa 350 115 Ir 778 -392 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI „DRAUGE" 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai A. Baronas. 71 psl. 
ULŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ Sud. Pov. Gaučys. 459 psl. 

GĘSTANTI SAULĖ, novlės. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
TĖVAS PIJUS. Kun. V. Rimšelis, MIC. 151 psl. 
PO DAMOKLO KARDU, romanas. An. Kairys. 219 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Karve-

lienė. 360 ps. 
BENAMIAi, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. H. Sudermann. 132 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės Azorin. Vertė P Gaučys 

197 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Sudarė Povilas 

Gaučys. 479 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Vysk Vincentas Briz

gys. 264 psl. 
TRYS SAKALAI, novelės. Alf. Vambutas. 186 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės, Č. Grincevičius. 131 

psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. L. Stevenson. 248 psl. 

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

http://1964.XI.12
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Chicagos meras R. Daley su Evelyna Oželiene ir iš New Yorko atsilankiusiu Anicetu Simučiu, 
ambasadorium prie Jungtinių Tautų. 

Spaudoje reikalus. Pravartu šia gaire remtis 
ir tiems, kuriuos tebekursto keršto 
kipšiukas, kurie tebeskirsto tau-

B L A I V U S Ž O D I S tiečius į patriotus-komunistus, į 
draugus-priešus. 

Skai tydami Lietuvoje leidžia- Sunku suprasti tokius dabar 
mą spaudą, pastebime per daug tinius patriotus, kurie akivaizdžiai 
ka l t in imų vienų kit iems, kad nepaiso minėtosios, lemtingosios 
ka r t a i s ne t nesinori to laik
raščio imti į rankas. Neretai ir 
išeivijos spaudoj atsil iepiama 
neteis ingai , piktai apie ten dir
bančius Lietuvos gerovei, todėl 
malonu buvo pastebėti ir kitaip 
manančių , kurie prašo kitų ne
teisti , jų nesmerkti, bet suprasti 

1988 m. ribos ir, vertindami tau 
tiečius, žvelgia tik anon, stagna-
cinėn tos ribos pusėn, ignoruodami 
tai, ką nuveikė, kuo tapo atgimę tie 
tautiečiai jau šioje naujo laiko at
karpoje. Tokiems pseudoteisuo-
liams noriu priminti seną tiesą: 
krikščionybė žmogui atsitiesti, 
pasikeisti, išpirkti savo klaidas 

buvusią beviltišką situaciją, kad p a i į eka galimybę net iki paskuti-
j ie k i ta ip ir negalėjo pasielgti, nės gyvenimo valandos. Galima pa-
o savo priklausymu partijai ar- siremti ir L. Tolstojaus etine nuos-
ba t a r i a m u bendradarbiavimu tata, išsakyta mąstant apie indivi-
k i t iems stengėsi padėti , nepa
kenkti . Blaiviai tuo reikalu pra
bilo Alfredas Gusčius Laiškų lie
tuviams 1962 birželio mėnesio 
numery (per klaidą pažymėta 
„1991") straipsny „Musė — voro 
kolaborante" , kur ta rp kitko 
sakoma: 

Tiktai treji metai praėjo nuo 
lemtingųjų įvykių pradžios, o 
šiandien jau atrodo tarsi ištisa epo
cha. Tik lūžio epochose susikaupia 
tokia tiršta dvasinė, politinė atmo
sfera... Būtent 1988 m. vasrą atei
ties istorikai žymės kaip ryškią 
Lietuvos išsivadavimo iš SSSR 
imperijos kovos gairę. Šia data-gai-
re turime remtis ir mes patys, aiš
kindamiesi savo vidaus politikos 

Ignalina... 
(Atkel ta iš 3 p.) 

joje, matyt i , kad reiktų ras t i 
š iems pajėgiems individams 
vieną „pastogę", kuri juos pri
glaustų šio darbymečio laiku, 
duodama skėčio prieglobsčio 
rūšies darbo platformą. 

Aišku, kalbam apie organiza
ciją, turinčią kredencialus — 
oficialų leidimą dirbti Lietuvo
je — inkorporacija USA — stip
rų architektūrinį patyrimą — 
gerus ryšius su Lietuvos valsty
bės organais. Šiuo atveju pa
grindinė technologinė organiza
cija/administracija turėtų rastis 
už geografinių Lietuvos ribų. 
Tas laiduos vienašališkumą tiek 
savųjų, t iek ir svetimųjų tarpe. 
Be to, ir finansinės problemos 
tvarkys is lengviau, vartojant 
vakariet išką buhalteriją. Kaip 
matote , nėra galo šiam straips
niui , o baigti reikia. 

Informacija, v a r t o t a šio 
s traipsnio rašymo metu, guli 
dokumentų archyve. Niekas 
nėra „išlaužta iš piršto". Reika
lui esant , būtų galima ir iš
samesnį straipsnį ar apžvalgą 
parašyti, vartojant turimą doku
ment inę medžiagą. Atrodo, kad 
nuo š.m. birž. mėn. pradžios šiuo 
k laus imu lietuviškoji atominės 
energijos specialistų grupė bus 
dar geresnėje padėtyje, kas yra 
susiję su Ignalinos reaktorių 
problemomis bei jų tvarkymu. 

Bet darbas susiorganizuoti 
t u r ė t ų būti vykdomas j a u 
šiandien ir visai nedelsiant. 

R.A.S. 

do ir asmenybės pažiūrų, principų 
evoliuciją: „Nesikeičia tiktai kvai
liai". 

Bet yra vilties, kad beatodairiškų 
smerkėjų choras laisvai kon
certuoti negalės, kadangi įsilieps
nojusioje diskusijoje pasigirsta blai
vių, objektyviai skambančių balsų. 
Džiugina AT deputato, vieno iš 
Tautininkų sąjungos lyderių R. 
Paulausko samprotavimai apie 
lietuvių tautos susitaikymą, abi
pusę sutartį. 

Vis daugiau panašių minčių pasi
girsta spaudoje. Palaikytina is
toriko R. Vėbros humanistinė nuo
stata: „Svarstydami savo nesėkmes 
ar sunkumus, ieškokime ne priešų, 
o priežasčių ir pirmiausia siekimie 
dialogo, nekurstykime antagonis
tinių aistrų su oponentais, leiskime 
žmonėmis atsistoti atsitiesti, at
gauti dvasinę pusiausvyrą ir 
atgimti prisikėlusios mūsų Tė
vynės gerovei. Kito kelio tiesiog 
nematyti". 

Ar ne baisu, kad jau puolame 
(tiesa, kol kas iš už jūrių marių) ir 
tokius tautos šviesuolius, kaip Jus
tinas Marcinkevičius? Atsira
dusioje painiavoje daugelį tiesos 
ieškančių (ne grūmojančių, ne šau
kiančių) turėtų išblaivyti ir nu
maldyti įžvalgūs išminties ir 
meilės kupini M. Lukšienės žo
džiai: „Sudėtingas tas pusšimtis 
mūsų išgyventų okupacijos metų. 
sudėtingas moralinių situacijų, 
pareigos ir atsakomybės sampratos 
atžvilgiu. Dalis žmonių be kom
promisų aukojosi vardan tautos 
laisvės, aukodami kartu ir savo 
artimuosius. Lenkiame prieš juos 
galvas. Daugybė išgyveno, padarė 
vienokį ar kitokį kompromisą su 
savo sąžine, bet motyvai labai įvai
rūs, ir nebūtinai tai patogumų 
ieškojimas (oportunizmas). Atmo
sferoje visą laiką tvyrojo Konrado 
Valenrodo problema, kurią kadaise 
sprendė ir lenkų bei Lietuvos ro
mantikai — ne tik literatūroje, bet 
ir politikoje. Pas mus buvo žmonių, 
kurie be galo nuosekliai, atkakliai, 
tikslingai apskaičiuodami mini 
malius kompromiso nuostolius, dir 
bo tautos orumui ir gyvybei 
išlaikyti. Ar turime teisę mesti j 
juos akmenis?" („Literatūra ir me
nas", 1991.11.16). 

Lenktis akmens ir pakėlus jį 
užsimoti prieš kitą — ne tik nedora, 
bet ir nusikalstama. Tokiam „smo
gikui" reikia priminti Evangelijos 
nuostatą: „Svetimoje akyje ir kris
lą pastebi, o savoje net rąsto 
nemato!" Pernelyg uoliai kai kas 
šiandien fetišizuoja ir kai kuriuos 
terminus, tokius žodžius, kaip kola
borantas, išdavikas, agentas, ir lip-

Nuotr. J. Tamulaičio 

do juos vieni kitiems tarsi ant 
skelbimų stulpų... Sakykime, kaip 
pavadintumėte musę, kurią ilgai 
tykojęs voras įvelia į savo tinklą, 
paskui su ja besimėgaudamas 
„bendradarbiauja?" Ar ši musė — 
kolaborante, aktyvistė, savanoriš
kai įlindusi į voro tinklą? O ar ne 
tokiais medžioklės principais vado
vavosi ištisa sovietinės ideologijos 
bei KGB mašina? Ir ar jos talki
ninkai, bendradarbiai daugeliu 
atvejų — ne tos gudrumu, apgaule, 
šantažu į tinklą įtrauktos muselės? 
Tad apie kokią jų ištikimybę ar 
pagalbą savo prievartautojams 
galima kalbėti? Ypač šiandien, kai 
atsivėrė totalitarinės sistemos 
egzistavimo paslaptys. Juk 
daugelis pakliuvusiųju į totali
tarinės sistemos gniaužtus ne stip
rino ją, bet griovė — gindamiesi, iš
sisukinėdami, meluodami. 

Ar ilgainiui nemenkėja mūsų is
torinė ir dorovinė atmintis? Netu
rėtų, nes juk vėl į Lietuvą iš tolimų 
kraštų sugrįžta mūsų kankiniai, 
mūsų kūrėjai, filosofai, sugrįžta 
uždraustos knygos, raštai, sugrįžta 
išmintis. 

Priimkime, suteikime amžina pi 
lietybę šioms vertybėms. 

asmenų balsavimo dieną buvo 
jau išvykę į š iaurę ar į Lietuvą. 
Sąrašuose turinčių teisę bal
suoti a p y t i k r i a i buvo 140 
asmenų. Balsavę asmenys visi 
turėjo re ikal ingus dokumentus 
— asmens pažymjimus, Lietuvos 
pasus, gimimo metrikus, tarny
bos lapus. Žodžiu, balsuotojai 
buvo rūpestingai išsaugoję savo 
asmens dokumentus, kurie liu
dijo jų gimimo vietą Lietuvą, 
turėtą Lietuvos pilietybę ir pan. 

O vistik t e n k a apgailestauti, 
kad nemaža dalis sveikų, save 
laikančių dideliais patriotais į 
balsavimus nesiteikė ateiti. Ži
noma, demokratija, asmens pri
vilegija balsuoti ar ne. Tačiau, 
jeigu Lietuvos respublika skel
bė balsavimus, balsuoti ragino 
mūsų ambasadoriai, diplomati
nės tarnybos, reikia manyti, 
kad Lietuvai tie balsavimai 
buvo labai reikalingi. Tik buvę 
Lietuvoje komunistai, kairiosios 
partijos, Lietuvai gero nelin-
kinčios, Lietuvoje agitavo prieš 
balsavimus, gąsdino žmones 

prezidento-diktatoriaus posto 
įteisinimu ir pan . 

Daytona Beach vistik pasiro
dė neblogai, balsavo, palyginti, 
neblogai. Deja, išeivija bendrai 
pasirodė labai silpnai ir turi
momis žiniomis Amerikoje te-
balsavo apie 3500 žmonių, o juk 
šaukiame, kad Amerikoje gyve
na apie keli š imtai tūkstančių 
lietuvių. Tad k u r jie, kai tau ta 
saukiasi pagalbos? O juk taip 
garsiai skelbėme, kad išeivija 
net iš laisvino Lietuvą, šie 
balsavimai ir parodė mūsų 
Jėgą". 

Pasibaigus balsavimams, ko
misija patikrino paduotus bal
sus. Atitiko balsai registracijos 
sąrašus. Balsavimo duomenys: 
už pasisakė 71 balsas, prieš 
nebuvo, sugadintų, negaliojan
čių balsų nebuvo. 

Balsavimo domenys tuojau 
perduoti į centrus. 

Ačiū visiems, kurie mūsų 
apylinkėje balsavo ir tuo parodė 
savo susirūpinimą Lietuvos 
ateitimi. J u r g i s J a n ū s a i t i s 

DKAUtiAS, trečiadienis, l^yz m. Dirzeno uieu. i u 
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atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ. SU 
PRISTATYMU [ NAMUS BE JOKIO MUITO, 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
BIRŽELI016 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK S 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71St ST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL (312) 434-2121 
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FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

B A L S A V O M E 

Lietuvoje ir viso pasaulio lie
tuvių išeivijoje gegužės 23 d. 
vyko balsavimas-referendumas 
įteisinti Lietuvos respublikos 
prezidento instituciją. 

Išeivijoje balsavimo reikalus 
tvarkė Lietuvių Bendruomenė 
per LB apylinkes. Šiam referen
dumui pritarė ir ragino išeivijos 
lietuvius balsuoti ambasadoriai 
ir kitos diplomatinės tarnybos. 
Balsavimams pasiruošti nebuvo 
daug laiko, o mūsų LB apylin
kės valdyba visas instrukcijas, 
sąrašus ir balsavimo lapus gavo
me vos prieš porą dienų prieš 
balsavimus. 

Rinkiminė komisija tuojau 
buvo sudaryta iš Daytona Beach 
LB apylinkės valdybos narių, 
t a l k i n a n t b e n d r u o m e n i h i n -
kams. Komisijos pirmininkė dr. 
Sigita Ramanauskienė , sekre
torius Jurgis Januša i t i s , pir
mininkės pavaduotoja Vanda 
Bagdonienė, na r i a i Edvardas 
Senkus ir Veronika Janušai-
tienė. 

Komisijos nar ia i , gavę in
strukcijas, tuojau telefonu pain
formavo visus šio telkinio ir 
apylinkių lietuvius, kviesdami 
dalyvauti gegužės 23 d. vykdo
muose balsavimuose. Balasavi-
mo vieta — dr. Sigitos ir inž. 
Vyteno Ramanauskų namuose. 

Gegužės 23 d. punktual ia i 10 
vai. ryto prasidėjo balsavimas. 
Malonu pastebėti, kad jau pir
momis minutėmis atvyko nema
žas būrys net iš tolimiausių, net 
negaluojančių, vyr. amžiaus 
sulaukusių tautiečių. Balsavi
mas vyko iki 4 vai. po pietų. J 
balsavimus atvyko iš šios nausė
dijos ir apylinkių 71 asmuo. 11 

FORTUNE 100 U.S. COMPANY 
ieško patyrusio telekomunicijos manadžerio dirbti JAV-
Lietuvos bendrovėje. 

Pageidaujamas kandidatas turįs nemažiau 10 metų 
patirtį telekomunikacijos pramonėje, techninį supratimą 
infrastruktūrų sistemoje, kaip įvairūs perdavimai ir per
jungimai į centrinę įstaigą. 

Reikalingas inžinerijos arba kitų techninių disciplinų 
diplomas, sugebėjimas tvarkyti technišką aplinką, atkreipiant 
ypatingą dėmesį kasdieninėms operacijoms ir planavimo 
priežiūrai. 

Kandidatas turėtų persikelt į Lietuvą gyventi dviems 
metams. Tarnyba gali būti pratęsta ir ilgesniam laikui. 

Resume ir algos pageidavimą siųsti: 

Sheila Burns-Rapp 
Director of Human Resources 
9785 Maroon Circle, Ste. 210 

Englewood, CO 80112 
Fax 303-649-4621 

FORTUNE 100 U.S. COMPANY 
has immediate opening for experienced telecommunications 
manager to work directly for joint venture company in 
Lithuania. 

Ideal candidate will have a minimum of the years experience 
in telecommunications industry with technical management 
background in areas of network infrastructures, including 
transmission and Central Office svvitching experience. 

Degree in engineering or other technical discipline reguired. 
Mušt possess strong management skills geared to a 
technicaiiy oriented environment with emphasis on oversight 
of day-to-day operations as well as planning. 

Mušt be wWing to relocate to Lithuania for a minimum of two 
years. Additional extensions are likely. 

Please send your resume and salary reguirements to: 

Sheila Bums-Rapp 
Director of Human Resources 
•785 Meroon Circle, Ste. 210 

Englewood, CO 80112 
Pax: 303-M9-4621 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI . 

mirus , jos vyrą dr. VYTAUTĄ TAURĄ, sūnus ir k i tus 
g i m i n e s nuoš i rdž ia i užjaučiame. 

Dr. Motiejus ir Aldona Puniškaitė Rimai 

Minneso t a 

P A D Ė K A 
Mirus 
A.tA. 

GVIDUI VALANTINUI 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie bet kuo prisidėjo pager

biant mano vyro brangų atminimą, pašaukus Viešpačiui jį pas 
save. 

Dėkoju už pareikštas užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje 
ir aukojusiems Velionio pageidaujamai intencijai. 

Dėkoju kun. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už 
laidotuvių šv. Mišias, pamokslą, palydėjimą į kapines. Esu 
dėkinga Lietuvos Dukterims už sukalbėtą šv. Rožančių 
koplyčioje. 

Nuoširdus ačiū A. Paužuoliui už tartą žodį, sol. J. 
Vazneliui ir visiems karsto nešėjams. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui Donald Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdusi žmona Genė. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-r 

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. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

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 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te 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 



w 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. birželio mėn. 10 d. 

x Šv. Kazimiero kongre
gacijos seselės Ramutė Bud-
vytytė ir Alma Kraptavičiūtė, 
lydimos seselės Margaritos, 
lankėsi „Draugo" redakcijoj ir 
papasakojo apie sunkią pogrin
džio seselių veiklą stagnacijos 
laikais. Vienuolynas dabar 
atgavo savo centrą, Pažaislio 
bažnyčią su pastatais. Bažnyčia 
ir gyvenamieji rūmai dabar 
remontuojami, trūksta lėšų, o 
Lietuvos vyriausybė turi kitų 
rūpesčių ir ekonominių 
sunkumų, tai negali padėti. 

x Namų savininkų mėnesi
nis susirinkimas bus penkta
dienį, birželio 19 d. Marquette 
Pk. parapijos salėje. Visiems la
bai svarbu dalyvauti. 

x Kun. Povilas Miškinis, 
Vabalninko klebonas, lydimas 
Albino Dzirvono, lankėsi „Drau
go" redakcijoj ir papasakojo, 
apie nepavydėtinas sąlygas 
Lietuvoje gyvenantiems po 
tokios ilgos okupacijos, kai 

• žmonės ir ekonomiškai, ir dva
siškai nuskurdo. 

x Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas įvyks liepos 
1-4 Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Į jį suskris ir su
važiuos 141 atstovas iš 24 kraš
tų. Pirmą kartą į seimą atstovus 
atsiųs ir iš sovietų vergijos 
išsilaisvinusių Latvijos, Estijos. 
Moldovos ir Vengrijos Lietuvių 
Bendruomenės. Taip pat atvyks 
ir Lietuvių organizacijų pirmi
ninkai iš Petrapilio, Maskvos, 
Ukrainos, Lenkijos ir Sibiro. 

x Juozas Plėnys, Švč. M. 
Marijos parapijos mokyklos 8 
sk. mokinys, rašoma parapijos 
biuleteny, dalyvavo Illinois 
valstijos mugėje ir varžybose 
savo kategorijoj laimėjo pirmą 

' tž 

Ingrida Bublienė IB Communications firmos prezidentė su David Shriber 
Cleveland Tarptautinio Prekybos centro vienu iš direktorių per Lietuvos pro
dukcijos parodą Clevelande. Paroda praėjo su dideliu pasisekimu ir jau 
planuojama antroji ateinančiais metais. 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago. IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
x Dr. Elena ir Adolfas Mi

liai (FL) yra naujieji IX Tau-
tnių Šokių Šventės mecenatai, 
atsiuntę 500 dolerių. Lėšų 
telkimo komisija taria nuoširdų 
ačiū už paramą. 

(sk) 

x „Lietuvos l iaudies meno 
skulptūra — II dvidešimtame 
amžiuje" paroda Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte š.m. bir
želio 13 d. iki rugsėjo 26 d. Ati
darymas birželio 13 d., šeštadie
nį 7:30 v.v. Muziejaus valandos: 
šeštd. 11-2 v. p.p. irsekmd. 12-2 
v. p.p. Tel. 708-257-2034 arba 
708-257-5220. 

(sk) 

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 susitarime 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! v ak 
<5e<tad 9 \ r iki 1 vai d 

x J A V Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos suvažiavime, vyku

siame VVashington DC, gegužės 
3 d. buvo i š r inkta nauja 
valdyba: Gailė Radvenytė, Rūta 
Kvedaraitė, Edvardas Mickus, 
Brigi ta Novickytė, Rūta 
Predkelytė, Rita Starinskaitė 
Venckus. Pirmininkė Gailė 
Radvenytė. Naujoji valdyba 
prašo, kad kiekviena vietovė, 
kurioje gyvena JAV LJS nariai, 
prisiųstų savo valdybos narių 
sąrašą ir praneštų savo vietovės 
ryšininką,-ę iki š.m. birželio 15 
d. 

x J ū r ų skaučių ir skaučių 
bur iav imo s tovykla liepos 
5-11 dienomis vyks Ovvasippe 
Boy Scouts of America Camp 
Blackhavvk, VVhitehall, Michi-
gan, maždaug 185 mylios nuo 
Chicagos, pakeliui į Rako sto
vyklavietę. Stovyklos viršinin
kė — Aušrinė Karaitis, jos pa
vaduotoja — Violeta Paulienė. 
Stovyklos štabe — kun. Antanas 
Saulaitis, Julius Butkus, Stepas 
Lukauskas, Algis Jarašius, 
Aldona Bobelytė, Laima Pauliū-
tė ir Larą Bartkutė. Visais 
stovyklos reikalais kreiptis į 
Aušrinę Karaitis ar Violetą 
Paulienę. 

x „Draugo" administracija 
dar kartą primena savo skai
tytojams, jog laikraštis yra siun
čiamas pagal pasirašytą susi
tarimą su Pašto įstaiga antrąja 
klase ir tai yra pažymėta prie 
adreso — 3-CL-ir dienraščio 
antrajame puslapyje. Laikraštis 
kiekvieną dieną yra išvežamas 
tuo pačiu laiku į pašto įstaigą. 
Administracija dažnai kreipiasi 
į atitinkamus pašto pareigūnus 
bei viršininkus ir praneša, kad 
žmonės skundžiasi laikraščių 
nepristatymu. Būtų gera, kad 
ir skaitytojai savo pašto įstai
gose pareikštų nepasitenkinimą 
ne eiliniam tarnautojui, bet 
vyresniam viršininkui. Reikėtų 
užpildyti pašto formą „Consu-
mer comment", kai negau
namas laikraštis, gal tada kas 
nors atkreips dėmesį j savo 
tarnautojų pareigas. „Draugas" 
iš savo pusės daro viską ir toliau 
darys, kas tik yra jo galioje, bet 

gijos susirinkimas kviečiamas dažnai atsimuša kaip į „sieną", 
birželio 11d., ketvirtadienį, 3 Labai retai būna, kad sugenda 
vai. popiet Seklyčioje. Apolina- kokia nors mašinų dalis, bet 
ras Bagdonas skaitys paskaitą apie tai yra tuoj pranešama 
,.Du šimtai metų Simonui Dau- skaitytojams paskutiniame pus-
kantui". Nariai ir visuomenė lapyje. Praėjusiais metais laik-
kviečiami dalyvauti. raščio pe r s iun t imas paštu 

kainavo 200,000 dol., o šiemet 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, birželio 16 d. Marąuette 
Parko parapijos salėje. Visi 
nariai raginami dalyvauti. 

x Lietuvos istorijos drau-

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
^•MdSLjL'* * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja Jv PUtčas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

PAVASARIO KONCERTAS 

Atidarėm pirkios langą 
Ir apsvaigom nuo aidų: 
Čiauška, dūzgia, aidi, žvanga... 
Paukščiai moka be gaidų. 

Lyg į kalną saulė rieda — 
Juda aukso vežimu. 
Visas miškas jai užgieda, 
O ir mudu su Rimu. 

Žiogas bando grot ties durim, 
Žvirbliai čirškia ant stogų. 
Savo kieme, Linai, turim 
Muzikantų neblogų. 

J o n a s Minelga 

M. K. ČIURLIONIS 

Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 
d. Varėnoje. Muzikos meilę pa
veldėjo iš savo tėvo vargoni 
ninko. Trylikos metų amžiaus 
Čiurlionis lankė kunigaikščio 
Mykolo Oginskio muzikos 
mokyklą Plungėje. Baigęs šią 
mokyklą, toliau mokėsi užsienio 
muzikos konservatorijose: Var
šuvoje, Lenkijoje ir Leipcige, 
Vokietijoje. Baigęs konserva
torijas, kurį laiką gyveno 
Varšuvoje, tik vėliau grįžo į 
Lietuvą. Čiurlionis studijavo 
muziką ir meną. Jis daug 
skaitė, mokėsi gamtos mokslų, 
astronomijos, geofizikos ir kitų 
dalykų. Nuo 1904 metų Čiurlio
nis pradėjo tapyti paveikslus. 
Juose atsispindi gamta su reli
ginėm užuominom. Čiurlionio 
kūryboje yra daug simbolių. Jis 
piešė medžius, žvaigždes ir seno
vės žmones. Čiurlionis tapė tik 
penkerius metus. Mirė 1911 
metais. Jis yrą žymus daili
ninkas, garbė lietuvių tautai. 

Sandra Dainoraitė, 13 m. 
Philadelphijos Vinco Krėvės lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

UŽSIENIO LIETUVIAI 
IR LIETUVYBĖ 

x Anykščių miestas rengia įaU, u ž / a u s i o ' v a s a r i o > k o v o / r 

„„ _ _ --n j balandžio mėnes ius teko 
savo gyvavimo 550 metų ju- , . . . .. . „ n , on nn , . 
. . , . . , . ,. on oo J • sumokėti paštui 72,182.00 dol. 
biliejų š.m. liepos 20-26 d. ir 
kviečia iš to miesto bei apy
linkių kilusius tautiečius ar jų 
palikuonis atvykt į Pasaulio 
Anykštėnų Suvažiavimą. Sve
čiai bus apgyvendinami miesto 
viešbutyje „Puntukas" ir poilsio 
namuose „Šilelis". Platesnei in
formacijai skambinkite: 5-13-32 
(Anykščių savivaldybė), 5-13-51 
(paveldo tarnyba), 5-15-54 (mu
ziejus), fax (8-251) 5-17-78, arba 
rašykite: A. Verbickas, Vie
nuolio 4, Anykščiai, Lithu-
ania. Kelionės reikalus iš JAV 
tvarko A m e r i c a n T r a v e l 
Service, 9439 S. Kedzi*. Ever-
green Pk., IL 60642, tel . 
708-422-3000. Išvykimo data 
— liepos 13 d. 

(sk) 

Kas svarbiau: pilnai išlais
vinti Lietuvą ir atstatyti pilną 
jos nepriklausomybę, ar 
išlaikyti lietuvybę Amerikoje ir 
visur kitur? 

Mano nuomonė yra, kad 
reikia išlaikyti lietuvybę. Būtų 

x Greit pa rd uodu vienos ir labai, labai gerai, jeigu Lietuva 
dviejų šeimų namus Chicago- būtų pilnai išlaisvinta ir vėl 
je ir apylinkėse. Skambinkite stipri, kaip buvo praeityje. Bet 
RE/MAX REALTORS, Rimas taip pat yra labai svarbu, kad 
Stankus, tel. (312) 58*5959 ar lietuvybė būtų išlaikyta tarp 
ba (708) 425-7161. v į s o pasaulio lietuvių. Jei 

(sk) lietuvybė nebus išlaikyta, tai 
visi užmirš lietuvių kalbą ir 

x B & D Lounge, 6600 S. 
Kedzie , C h i c a g o , tel.312-
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansambl i s iš Lietuvos pakvieti daug žmonių į savo 
kiekvieną ketvirtadienio, penk- namus švęsti Kūčias. Jie tikė-
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 

papročius. Į išlaisvintą Lietuvą 
atvykę, niekas nemokės kalbėti 
lietuviškai. Sakykim, tu per-
sikeli gyventi į Lietuvą ir 

Sodas skamba gražiomis dainomis... 
Iš Algirdo Gustaičio knygos vaikams „Sodininkai" 

Piešė dail . I lona Brazdžionienė 

draugėmis. Po skambučio reikia 
grįžti į klases. Pasibaigus pamo
koms, aš ir Audra autobusu 
grįžtam į namus. Truputį pažiū
rim televizijos ir pailsime. Apie 
4 vai. aš važiuoju pas močiutę 
vakarienei. Ten susitinku su 
savo sesute Rasa ir mama. Mes 
padengiam stalą ir pavalgom 
skanią lietuvišką vakarienę. 
Grįžusi namo ruošiu pamokas. 
Pabaigusi pamokas, klausau 
radijo, kol pasiruošiu kitai 
dienai. Tada einu miegoti. 

DRAUGAS YRA... 

Man draugas yra žmogus, ku
riam aš galiu bet kada paskam
binti ir pakalbėti su ja. Aš galiu 
pasakyti jai savo paslaptis ir su 
ja praleisti daug laiko. 
Rima Janukai ty tė , Detroitas. 

(„Jaunystės Šauklys", 1991) 

KRIKŠČIONIŠKOS SPAUDOS 
FONDO PREMIJA 

,Ateities" žurnalui buvo pa- 1991 ™ e t u Krikščioniškos spau-

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Otfden Ave.. S te . 18-2 
Hinsdale, IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

skirta Krikščioniškos spaudos 
fondo premija, kurią įkūrė prel. 
dr. Juozas Prunskis. 1991 m. 
premijos paskyrimas kaip tik 
sutapo su tais pačiais metais 
įvykusiu 80-ju „Ate i t ies" 
jubiliejumi. Premijai skirti jury 
komisiją sudarė pirmininkas 
tėv. dr. Leonardas Andriekus. 
sekretorius Paulius Jurkus ir 
nariai kun. Jonas Pakalniškis, 
Petras Ąžuolas ir Antanas Sa
balis. 

1992 m. gegužės 30 dieną. 
Kultūros židinyje Brooklyne jie 

dos premiją paskyrė „Ateities" 
žurnalui, kuris „metai iš metų 
skleidė krikščionišką mintį ir 
ugdė idealizmą lietuvių jaunimo 
tarpe net ir sunkiausiais lai
kais, kai aplinkui siautė nihi
lizmas, oportunizmas", kaip 
rašoma jury komisijos premijos 
skyrimo akte. 

Premija bus įteikta „Ateities" 
redaktorei Danutei Bindokienei 
per Lietuvių Sielovados tarybos 
suvažiavimą Chicagoje liepos 4 
d.. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

ARKLIO DOVANA 

Seniai, labai seniai, gyveno 
senelis ir senelė. Jie turėjo mažą 
dukrelę. Kai seneliai mirė, 
dukrelė liko našlaitė. Iš dan
gaus atskrido stebuklingas 
arklys. Arklys buvo baltas, o jo 
plaukai buvo vaivorykštės 
spalvomis nudažyti. J is turėjo 
didelius sparnus, rausvą ir 
mėlyną ragą. Arklys paėmė 
senelį ir senelę į dangų. Dangus 
buvo labai gražus. Visur mėly
na šviesa švietė, o ant medžių 
saldainiai augo. Arklys davė 
seneliams sparnus ir pamokė 
juos kaip skristi. Po to arklys 
nuskrido atgal pas dukrelę. Jis 
davė jai stebuklingą akmenį, 
kuris ją saugojo. Kai dukrelė 
norėjo padėkoti arkliui, jis tuoj 
dingo. 

Vieną dieną kažkas mėgino 
mergelę užgauti, bet tas akmuo 
jam neleido. Kai kartą ji buvo 
liūdna, nes neturėjo pinigų 
maistui nusipirkti, staiga ji 
pasisuko atgal, pamatė stalą 
apkrautą įvairiausiais valgiais. 
Pamatė auksinę dėžę ir gražų 
namą. Ji priėjo prie to namo, 
kur ant pašto dėžutės buvo 
užrašytas jos vardas. 

Vija Sidrytė, 
Kristina Vikaitytė, 
Aušra Norušytė ir 
Diana Leparskaitė 

(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

AUKSAPLAUKIS IR 
AUKSAŽVAIGŽDĖ 

(Lietuvių liaudies pasaka) 
(Tęsinys) 

— Saulyte, nagi įspėk, ką aš 
čia dėželėje parsinešiau? 

0 kai negalėjo a tmin t i , 
žmogus pravėrė dėželę ir parodė 
gražų vaikelį. 

— Žiūrėk, — sako, — tu man 
vaikelio nepadovanojai, tai aš 
tau parnešiau rastinį. 

Žmona išvyniodama rado 
puikius vystyklus, o dėželės 
dugne dar ir saujelę auksinių pi
nigų. Apžiūrėję vaikelį, pama
tė už ausies tris aukso plaukus, 
praminė jį Auksaplaukiu ir au
gino kaip savo sūnų. Vystyklus 
ir pinigus padėjo sakydami: 

— Pinigų ir turto mums ne
reikia, užtenka savo turto, 
dėkui Dievui, užteks ir jam. 

Po metų žvejys ir vėl naktį 
žvejojo ir taip pat išgirdo vaikę

sis valgyti dvylika tradicinių 
valgių, o jūs turite tik didelį ka
lakutą. Jei lietuvybė tau būtų 
svarbi, tokie dalykai niekad 
neatsitiktų. 

Manau, kad vaikai turėtų 
kalbėti lietuviškai. Nors tas yra 
sunku, bet jei draugai kalbės 
lietuviškai, tai bus ir jie privers
ti kalbėti lietuviškai. Skautų ir 
ateitininkų organizacijų susi
rinkimuose vadovai turėtų 
kalbėti su vaikais lietuviškai. 

Jei šie patarimai bus prakti
kuojami, manau, nebus sunku 
išlaikyti lietuvybę ir už Lietu- lio verksmąPrisiartinęs išėmė iš • 

Taip tie rastinukai augo žvejo 
namuose. Žvejai juos mylėjo, 
kaip tikrus savo vaikus. Vieną 
kartą, vaikai buvo gerai paau
gę, atbėgo iš lauko sakydami: 

— Tėveli, mamyte! Kiti 
vaikai sako, kad mes rastinu
kai. Ar tiesa? 

Žvejys su žmona jau nebe
galėjo ilgiau slėpti ir turėjo 
jiems teisybę pasakyti. Bro
liukas su sesute tai išgirdę, 
pasakė žvejui: 

— Dėkui jums už visa gera. 
Dabar mes eisime į pasaulį, gal 
surasime tikruosius savo tėvus. 

Žvejys ir jo žmona labai 
nuliūdo, bet nenorėjo jų 
sulaikyti. Kas nenorėtų savo 
tikrųjų tėvų surasti? 

(Bus daugiau) 

DAUG DARBO, 
BET NESUNKU 

Aštuntame skyriuje patyriau, 
kad negaliu išdykauti, nes 
ponia mokytoja lieps man rašyti 
pabaudos darbą. Jei aš į daug 
klausimų atsakysiu klasėje, 
mokytoja padidins mano 
pažymį. Jei mažai atsakysiu, 
gausiu minusą. Visuose kituose 
skyriuose man nereikėjo į tiek 
daug klausimų atsakyti. Mes 
privalome skaityti knygą „Du 
drauga i" . J i yra įdomi. 
Namuose mes perskaitome ne
daug. Kiekvieną savai tę 
mokytoja duoda mum atskyti 

apie dešimtį klausimų. Mūsų 
lietuviškos pamokos yra 
kiekvieną dieną. Šiandien man 
reikėjo atmintinai išmokti eilė
raštį. Mes negalime rašyti į pra
timų knygą, tik į pratimų sąsiu
vinį. 

Birželio mėnesį mes gausime 
aštuonių skyrių baigimo 
pažymėjimą. Viena sąlyga, jei 
gerai mokysimės per ištisus 
mokslo metus. Jei kiek patin
gėsime, mokytoja sakė, tada 
gausime tik juodą lapą. Man 
patinka šie mokslo metai, jie 
nėra man sunkūs, kaip anks
čiau maniau, tik reikia dirbti. 
Aštuntame skyriuje mokosi šie 
mano draugai: Rytis Dumbrys, 
Kęstutis Babarskis, Juozas 
Plėnys, Laima Vėžytė, Vilius 
Giedraitis, Goda Giedraitytė ir 
aš — Paulius Genčius. 

Paul ius Genčius, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys 

SIS BEI TAS 

Pasaulio žmonės kalba 2796 
kalbomis. 

Australijoje 3000 metrų gylyje 
atrasta didelė požeminė jūra. 

GALVOSŪKIAI NR. 151 
ATSAKYMAS 

Šaudymo sportininkas šovė 6 
kartus ir du kartu pataikė į nr. 
16, bei keturis kartus į nr. 17. 

Tuo būdu surinko 100 taškų. 
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Žiūrėkite brėžinėlį. 
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vos sienų. 
Romas Kudirka, 

Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinys (vAš čia gyva", 

1990) 

Ko 
kime. 

norime, tuo lengvai ti-

Demostenas 

vandens dėželę ir parsinešė 
namo. O čia atidarę rado gražią 
mergaitę puikiuose vystyk
luose. Dėželės dugne buvo 
saujelė auksinių pinigų. Apžiū
rėję mergaitę, rado tris aukso 
žvaigždeles už ausies, tai 
praminė ją Auksažvaigžde ir au
gino ją kaip savo dukterį. 

MANO DIENA 

Kiekvieną rytą aš atsikeliu 7 
vai. Po pusryčių išvažiuoju į 
mokyklą, kur ruošiu pamokas. 
Pertraukos metu aš su Audra 
Ricci nueinu į svetainę priešpie
čiams. Valgydama ir pavalgiusi, 
pasikalbu ir pajuokauju su 

Keliautojas danas Beringas 
atrado Komandorų salyne salą, 
kuri buvo pavadinta jo vardu. 
Kai susirgo, ten mirė ir palaido
tas. Be to, šiauriniame Didžia
jame vandenyne jūra irgi pa
vadinta Beringo vardu. Jis 
atrado ir Aleutų salas. 
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Didele išmintimi buvo pasižy
mėjęs Izraelio karalius Saliamo
nas (Solomon) 


