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Rusija dainuoja 
„Seną dainą" apie 

kariuomenės išvedimą 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 
Rusijos gynybos ministras Pavel 
Gračiov pirmadieni NATO ir 
Rytų Europos gynybos ministrų 
susitikime Briuselyje pareiškė, 
kad Rusija pristabdo kariuome
nės išvedimą iš Baltijos vals
tybių. Jo pareiškimas, pasak 
susi t ikimo dalyvių, sukėlė 
audringą Baltijos šalių atstovų 
protestą — kaip ir buvo galima 
tikėtis. 

Nepanorėjęs skelbti savo pa
vardės, vienas pareigūnas pa
reiškė, kad Rusijos gynybos mi
nistras savo teigimą aiškina 
išvedamų Rusijos kareivių socia
l inėmis problemomis: butų 
jiems trukumu ir pan. Tai jau 
„sena daina", kurią Rusija 
dainuoja kiekvieną kartą, kai 
t ik kalba iškyla apie kariuo
menės išvedimą iš Pabaltijo ša-
Hų. 

Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministerija išreiškė 
susirūpinimą oficialiu Rusijos 
pozicijos pakeitimu. Dėl šio pa
reiškimo Lietuvos Krašto ap-
daugos ministras Audrius But
kevičius pirmadienio vakare 
turėjo susit ikti su Rusijos 
gynybos ministru Pavel Gra
čiov. 

A r bus pake i s t a s ir 
Stasys Lozorait is? 

„Lietuvos rytas", remdamasis 
patikimais šaltiniais, rašo, jog 
šią savaitę Seimo Užsienio 
reikalų komitetui turėtų būti 
pristatyti kandidatai į Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje ir Bal
tarusijoje. Daugiausia galimy
bių tapti ambasadoriumi Ukrai
noje tur i pramonės ir prekybos 
ministro pavaduotojas D. Ra
moška. Manoma, kad į Baltaru
siją gali būti paskirtas A. Vai
čiulis, šiuo metu dirbantis Vil
niaus universiteto ekonominės 
informatikos katedros vedėju. 

Šiomis dienomis taip pat Lie
tuvos ambasadoriui JAV Sta
siui Lozoraičiui turėtų būti 
išsiųstas užsienio reikalų mi
nistro P. Gylio laiškas, kvie
čiantis atvykti pasitarimams. 
Neatmetama galimybė jog po 
St. Lozoraičio ir P. Gylio pokal
bio gali būti pradėta ieškoti 
naujo Lietuvos ambasadoriaus 
Amerikai, rašo „Lietuvos ry
tas". 

P r a d ė s lab iau rūpint i s 
gyventojų sveikata 

Lietuva yra pirmoji iš poso
vietinių šalių, pradėjusi for
muoti valstybinę sveikatos po
litiką. Jau parengta ir Aukš
čiausiojoje Taryboje buvo patvir
tinta nauja sveikatos sąvoka, 
eilės Seime laukia Sveikatos 
įstatymų projektai. Lietuva taip 
pat priimta į Pasaulinę Sveika
tos organizaciją. 

Konkretūs Lietuvos valstybi
nės politikos klausimai sveika
tos požiūriu gvildenami tarptau
tinėje konferencijoje, kovo 29 
dieną prasidėjusioje Vilniuje. 

Pradėdami formuoti sveikatos 
politiką, pasak vieno konferen
cijos iniciatorių, Kauno medici
nos akademijos rek tor iaus 
prof. Viliaus Grabausko, priva
lome realiai įvertinti išeities 
pozicija: demografinę ir ekono
minę krašto būklę; gyvensenos 
ir ekologines ypatybes, serga
mumo parametrus. Gimsta

mumas Lietuvoje jau nebeužtik-
rina natūralios kartų kaitos. 
Vis mažiau vaikų yra iki 15 
metų amžiaus, didėja pagyve
nusių ir senų žmonių skaičius. 
Bendras mirtingumas 1990 me
tais Lietuvoje buvo kone trečda
liu didesnis nei Skandinavijos 
ar kitose Europos Bendrijos 
šalyse, kurios jau daug anksčiau 
yra suformavusios savo sveika
tos politiką ir strategiją. 

Mirtingumas nuo širdies ir 
kraujagyslių sistemos ligų Lie
tuvoje per pastaruosius du de
šimtmečius padidėjo beveik ket
virtadaliu, o minėtose užsienio 
šalyse — beveik trečdaliu su
mažėjo. Lietuvoje ir Skandinavi
jos bei EEB šalyse atlikti stan
dartizuoti gyventojų tyrimai ne
ginčijamai įrodo, jog vis daugiau 
mūsų žmonių serga lėtinėmis li
gomis — širdies ir kraujagyslių, 
cukriniu diabetu. Ankstyvas 
nuo šių ligų mirtingumas pri
klauso nuo netikusios gyvense
nos ir nesveikos aplinkos. 

Konferencijoje pabrėžta, kad, 
turėdama daug ligonių, laido
dama jaunus žmones, valstybė 
patiria ne tik moralinę, bet ir 
ekonominę skriaudą: susirgę 
žmonės suvartoja didelę dalį vi
suomenės uždirbtų lėšų, o per 
anksti mirę, nepagamina daug 
taip reikalingo valstybinio pro
dukto. Taigi žmogaus sveikata 
yra valstybės masto problema. 

Konferencija truksianti dvi 
dienas. Joje užsienio šalių 
specialistai skaitys pranešimus 
apie sveikatos politiką savo 
kraštuose. Vyks diskusijos; bus 
sudaromos darbo grupės Lietu
vos vasltybinės sveikatos poli
tikos ir strategijos programoms 
rengti. 

Lietuviškas t raktorius d a r 
neturi kontorų 

Vokietijos firmos „KHD-Tech-
no-Transfer" specialistai 
dešimtį dienų viešėjo Lietuvoje, 
domėjosi įmonių galimybėmis 
gaminti vidutinio galingumo 
traktorių detales ir mazgus bei 
juos rinkti, o taip pat, ar Lietu
voje iš viso yra galimybių 
pagaminti traktorius. 

Besiruošiant nagrinėti trakto
riaus gamybos galimybes Lietu
voje, buvo susipažinta su dau
giau kaip 50 pasaulio įmonių, 
kur ios gamina t rak tor ius . 
Išnagrinėjus visų galimybes, 
buvo a t r ink ta apie 10 ir 
pagaliau apsistota prie „Techno-
Transfer". Jos specialistai yra 
dirbę daugelyje besivystančių 
šalių ir paruošę joms trakto
riaus gamybos studijas. Šios fir
mos studija Lietuvoje finansiš
kai remia Vokietijos Federali
nės Respublikos vyriausybė. 

(V.GU.) 

Rusijoje mažėja naftos 
produkcija 

Nors Lenkija neturi problemos su rusų kariuomene, kaip Pabaltijo valstybės, bet lenkai taip pat 
išgyvena „rusų invaziją", kai j jų miestus, ypač Varšuvą plūsta iš Rusijos žmonės, vildamiesi 
nusipirkti trūkstamų namie prekių, arba ka nors parduoti. Čia minios rusų Varšuvos rinkoje. 

Sen. R. Durbin: kariuomenė turi 
būti išvesta 

Wasbington. — Sen. Richard 
Durbin kovo 30 d. susitiko su 
Lietuvos bei Latvijos ambasa
doriais ir Estijos ambasados 
atstovu ryšium su galimomis 
naujomis problemomis Pabaltijo 
valstybėse dėl Rusijos prezi
dento Jelcino konfliktų savo 
krašte. „Pabaltijo valstybės yra 
dar labai nesaugios, nes jų 
ekonomika nepastovi, o Rusijos 
artumas prie jų sienų ir rusų 
kariuomenės buvimas šių kraš
tų viduje kelia nenumatytus ir 
numatytus pavojus, — kalbėjo 
Durbin. — Mane labai sukrėtė 
neseniai Rusijos Apsaugos 
ministro padarytas pareiški
mas, kad sustabdomas rusų ka
riuomenės atitraukimas iš Bal
tijos kraštų. Tūkstančiai 

buvusios Sovietų Sąjungos 
karių šiuose kraštuose kelia 
rimtą pavojų jų saugumui ir de
mokratijai". 

Pažymėtina, kad sen. Durbin 
nuolat kovojo ir tebekovoja už 
rusų kariuomenės greitą išve
dimą iš Pabaltijo. „Prez. Clin-
tono vyriausybė elgiasi teisin
gai, palaikydama ir remdama 
Jelciną bei demokratiją Rusijo
je, tačiau mes turime pasinau
doti ta proga ir pabrėžti, kad 
rusų kariuomenė turi nedel
siant būti atitraukta iš Pa
baltijo. Tų kraštų ateitis kabo 
ant labai plono siūlelio. JAV 
negali atsukti r^įpąros šiems 
savo demokratiškiems drau
gams". 

Arkivyskupas Bačkis: Lozoraitis 
nebuvo „Vatikano kandidatas" 

Vilniaus arkivyskupas Aud
rys Bačkis pasikalbėjime Itali
jos ka ta l ikų dienraščiui 
„Awenire" pareiškė, kad dėl 
ekskomunisto Algirdo Brazaus
ko pergalės rinkimuose Bažny
čia nenukentėsianti. Tačiaus jis 
pripažino, kad kai kurie Demo
kratinės darbo partijos nariai 
šiek tiek suirzę, nes dalis 
kunigų ir bažnytinių grupių 
pasisakė už Stasio Lozoraičio 
kandidatūrą. Tačiau oficialiai ; 

Bažnyčia abiejų kandidatų at
žvilgiu laikiusis neutralios 
pozicijos. Arkivyskupas pakar
totinai paneigė Lozoraitį buvus 
„Vatikano kandidatu", kaip tei
gė kai kuri spauda. 

Arkivysk. Bačkis apgailestavo 

demokratinių partijų klaida, 
arkivyskupo Bačkio nuomone, 
buvusi žemės reforma, išdalinusi 
nusi valstiečiams žemę, tačiau 
neaprūpinusi jų būtinomis prie
monėmis žemei dirbti. Proble
matiškas buvęs ir ketinimas 
grąžinti žemę seniesiems savi
ninkams. Čia buvęs teisus Bra
zauskas, sakęs, jog žemę reikia 
duoti tiems,'kurie ją dirbsią da
bar. Tai nulėmę Brazausko per
galę tradiciškai katalikiškame 
kaime. 

Arkivyskupas Bačkis primi
nė, kad Bažnyčia, kovodama 
prieš komunizmą ir už lietuvių 
tautos nepriklausomybę, buvo 
suartėjusi su buvusio demokra
tinio prezidento Vytauto Lands-

dėl Lietuvoje vyraujančios „mo- i bergio partija. Tačiau šie laikai 
r alinių vertybių tuštumos", ku
rią paliko pusę amžiaus čia vieš
patavęs komunizmas. Jis nuro
dė, kad beveik visi lietuviai esą 
pakrikštyti, tačiau praktikuo
jančių katalikų miestuose tėra 
vos 15 procentų. 

Didžiausia pralaimėjusių 

praėję, ir demokratijos sąly
gomis Bažnyčia nebegalinti 
remti kokios nors politinės 
grupės. Arkivyskupas pabrėžė, 
jog jis nemanąs, kad Brazausko 
pergalė rinkimuose reikšianti 
grįžimą į komunistinę praeitį. 
(Katalikų Bažnyčia Lietuvoje). 

Kaip padalins Rusijos 
armijos paliktą turtą 

Kaunas, kovo 27 d. — Kauno 
Savivaldybėje praėjusį penkta
dienį buvo gausiai susirinkę 
atstovai įstaigų, įmonių, 
visuomeninių organizacijų, 
komercinių struktūrų, kurios 
norėtų išsinuomoti, o vėliau gal 
ir įsigyti Rusijos armijos pa
liktas, arba paliekamas teritori
jas ir pastatus, perduodamus sa
vivaldybei. 

Pasitarimo dalyviai ragino 
pareigūnus spartinti Rusijos ar
mijos perduotų objektų skyrimą 
naujiems šeimininkams. Pasi
girdo ir pretenzijų, kad valdi
ninkai imasi bereikalingo vilki
nimo. Susitarta, kad suintere
suotieji pateikia pareiškimus iki 
balandžio 10 d. į patalpų sky
rimo skyrių. Pasitarimo daly
viai apžiūrėjo kai kuriuos Ru
sijos armijos paliktus objektus, 
susipažino su padėtim vietoje. 

Surastas III amžiaus 
kapinynas 

Kaunas, kovo 23 d. — 1991 
metais , ruošiantis Kauno 
miesto vandenvalos įrenginių 
statybai, surastas didžiulis 
Marvelės kapinynas, rašoma 
kovo 23 d. „Kauno dienoje". 
Mirusieji čia pradėti laidoti II-
III a. Kad nedideliame plote eg
zistavo net keturi vieno laiko
tarpio kapinynai, liudija ypatin
ga šios vietovės reikšmė regio
ne. 

Tyrimai truko beveik dvejus 
metus ir apėmė beveik 700 kv. 
metrų plotą. Iš t i r t i 284 
griautiniai, 64 degtiniai žmonių 
kapai, 26 žirgų palaidojimai. 
Tyrimų metu atliekami antro
pologiniai matavimai parodė, 
kad čia gyvenąs žmogus buvo 
ypač sėslus. Tačiau sėslumas 
nėra uždarumas. 

Rusija Sibire turi milžiniškus 
naftos išteklius. Spėjama, kad 
jie yra didesni už tuos, esančius 
Arabijos pusiasalyje. Bet naftos 
produkcija mažėja. Pavyzdžiui, 
1986 metais Rusija eksploatavo 
560 milijonų tonų nevalytos naf
tos. Apskaičiuojama, kad šiemet 
produkcija sumažės iki 340 
milijonų tonų. Pati Rusija 
sunaudoja apie 260 milijonų 
tonų, taigi 1995 metais gali ne
belikti naftos eksportui. Ką 
tada darys Lietuva, jei iki to 
laiko nepastatys naftos iškro
vimo įrengimų ir sandėlių 
Klaipėdoje, kad galė tų 
Mažeikiuose naudoti iš Nor
vegijos ir iš kitur pristatomą 
naftą? Laikas tuo susirūpinti. 

Kodėl naftos produkcija Rusi
joje mažėja ir ką reikėtų 
padaryti, kad nemažėtų? Tais 
klausimais įdomių duomenų 
pateikia „Economist" žurnalas, 
1993 m. kovo 13 d. numeryje. 
Viena produkcijos mažėjimo 
priežasčių y ra tai, kad Rusijoje 
nafta yra labai pigiai par
duodama. Pavyzdžiui, nevalyta 
nafta iš Uralo rajono Maskvos 
biržoje parduodama tik po 4 
dolerius už statinę. Tuo tarpu 
Vakarų Europoje Arabijos naf
ta parduodama po 20-22 dole
rius už statinę. Gaudamos tokį 
žemą atlyginimą už savo pro
duktą, naftos eksploatavimo 
įmonės dirba su nuostoliais ir 
negali investuoti kap i ta lo 
remontams bei pagerinimams. 
Rezultatas: įrengimai susidėvi 
ir gamyba mažėja. Apskaičiuo
jama, kad dabartinio gamybos 
lygio išlaikymui Rusija turėtų 
investuoti apie 30 bilijonų dole
rių į naftos pramonę. Tokio 
kapitalo ji neturi. 

Viena išeitis būtų pritraukti 
užsienio kapitalą. Bet Rusija 
kažkodėl tai daro labai nenoriai. 
Visai nenori įsileisti užsienio 
firmų į jau veikiančias įmones, 
tik leidžia ieškoti naujų naftos 
išteklių. Ir čia stato visokių 

— Kauno Darbo ir kultūros 
rūmuose susirinko Kauno Sąjū
džio įgaliotiniai. Aptarta Lie
tuvos nūdiena ir Sąjūdžio pla
nai. Susirinkime dalyvavo Lie
tuvos Sąjūdžio garbės pirminin
kas, Tėvynės Santaros Seimo 
koalicijos vadovas prof. V. Land
sbergis. Jis kalbėjo apie būti
nybę sukurti iš Sąjūdžio kilusią 
stiprią dešiniąją partiją. Tėvy
nės Santaros vadovas kvietė są
jūdininkus pamąstyti, rinkti pa
rašus, kad opozicija gautų teisę 
nuolat pasisakyti per televiziją. 

• Kovo 25 d. Misijos patarė
jas D. Sužiedėlis susitiko su 
Amerikos mokinių grupe, atsto
vaujančia Lietuvai metinėje 
moksleivių „Jungtinių Tautų 
modelio" diskusijoje New 
Yorke. Renginys skirtas moks
leiviams, besidomintiems tarp
tautine politika. Renginio metu 
skirtingos JAV mokyklos atsto
vauja JT valstybėms-narėms, 
aptaria įvairias pasaulio prob
lemas. „Lietuvos" moksleivių 
delegaciją ypač domino Lietuvos 
švietimo reformos, ekonominis 
vystymasis ir Lietuvos pozicija 
Bosnijos konflikte. 

Misijos patarėjas D. Sužiedėlis 
dalyvo neeilinėje Generalinės 
Asamblėjos Penkto komiteto 
sesijoje. Komitetas turės per
žiūrėti plataus masto biudžeto 

— Lietuvos Pramonininkų 
Asociacija, susikūrusi 1989 
metais, savo suvažiavime kovo 
26 d. persiorganizavo į Konfe
deraciją, nes nori tapti tra
dicinio pasaulyje susiklosčiusio 
trikampio vyriausybė-profsąjun-

pakeitimų projektą, kurį siūlo 
priimti Generalinis sekretorius 
Boutros-Ghali. Biudžeto pakei- gos-darbdaviai trečiuoju kampu, 
timai reikalingi, norint įgyven- kaip sako jos pirmininkas My-
dinti JT valdymo struktūros 
reformos programa. 

Misijos patarėjas A. Gureckas 
susitiko su JAV Valstybės 
departamento atstovu A. Lew 
New Yorke aptarti Misijos pa
talpų apsaugos klausimus (Lie
tuvos nuolatinė misija prie JT). 

• Kovo 26 ambasadorius A. 
Simutis dalyvavo naujojo Len
kijos ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose, dr. Zbigniew Wloso-
wicz suruoštuose priešpiečiuose 
Lenkijos Misijoje Vengrijos, 
Čekijos, Slovakijos, Rusijos ir 
Baltarusijos valstybių ambasa
dorių pabendravimui. (Lietuvo3 
nuolatinė misija prie JT). 

kliūčių. Dažnai neaišku, ar 
rusai iš viso nori užsieniečių 
partnerių. Gal tik jų kapitalo. 
Atseit, jūs duokite savo kapi
talą, o mes jį savo nuožiūra 
panaudosimi Ypač visokių 
kliūčių surandama, jei vykdomi 
didesnio masto projektai. Pavyz
džiui, prancūzų Elf Aąuitaine 
firma norėjo gauti koncesiją iš
tyrimui naftos išteklių Volgos 
upės slėnyje. Užtruko vienus 
metus tik gavimui prelimina
rinio leidimo. Po to jį turės 
patvirtinti Rusijos parlamentas. 
Nežinia, kada jis bus gautas. 
Prieš pradedant naujus pro
jektus, rusai reikalauja, kad 
užsieniečiai prisidėtų prie senes-
nių naftos eksploatavimo 
įmonių jau įvykdyto gamtos 
užteršimo išvalymo. Projektai 
kartais nutraukiami be priežas
ties. Nelengva susitarti dėl mo
kesčių. Pavyzdžiui, kai White 
Nights, jungtinė Amerikos ir 
rusų firma, jau išleido 100 
milijonų dolerių vakarų Sibire, 
tik tada sužinojo, kad, be iš 
anksto sutartų keturių rūšių 
mokesčių, dar turės mokėti aš
tuonis naujus mokesčius, įskai
t a n t ir eksporto mokestį, 
mokamą net ir tuo atveju, jei 
bus eksploatuojama su nuo
stoliais. Esant tokioms sąly
goms, daugelis Vakarų naftos 
eksploatavimo bendrovių pra
dėjo dairytis kitur, pavyzdžiui, 
į rytinę Aziją ir į Lo+ynų 
Ameriką: Meksiką, Venecuelą 
ir kitur. 

Yra dar viena galimybė Rusi
jai sumažinti naftos krizę: dides
nis taupumas sunaudojime. Čia 
galimybių daug. Pavyzdžiui, 
1988 metais Rusija sunaudojo 
penkis kartus daugiau ener
gijos, negu Vokietija. Nereikėjo 
taupyti, kai energija yra tokia 
pigi. Naudojimas turės mažėti, 
kai Rusijos naftos kainos pri
artės prie pasaulinių kainų. 

Z. Prūsas 

Ar Brazilija šauksis 
karaliaus? 

Rio de 
kovo 28 d 

kolas Aleliūnas. Darbdaviams 
atstovaus naujai sukurta Lietu
vos Pramonininkų Konfederaci
ja. Suvažiavime priimti konfe
deracijos įstatai; pirmininku 
išrinktas Bronislovas Lubys. 

• JAV Teisingumo departa
mentas pranešė, kad Amerikos 
pilietybė atimama Kaziui 
Čiurinskui, gyv. Crown Point, 
Indiana, nes jis apkaltintas 
žydų persekiojimu Lietuvoje 
nacių okupacijos metu. Čiurins-
kas į Ameriką atvyko 1949 
metais, dabar yra 75 metų 
amžiaus. Jam byla iškelta In
diana valstijos federaliniame 
teisme. 

Jane i ro , Brazilija. 
(NYD - Balandžio 

21 d. vyksiančiame naciona
liniame plebiscite Brazilijos 
piliečiai pasisakys, ar Brazilija 
turėtų toliau likti respublika, ar 
grįžti į monarchiją ir pasivadin
ti Brazilijos Karalyste. 1988 m. 
priimtoji Konstitucija nustatė, 
kad 1993 metais turėsiąs įvykti 
plebiscitas, leidžiantis žmonėms 
pasirinkti, kokios valdžios jie no
ri. 

Netrūksta ir pretendento į 
karalius. Juo yra Joao Henriąue 
de Orleans e Baranca, 38-metis 
palikuonis 67 metus Braziliją 
valdžiusios Baranca genties, 
kuriai priklausė ir paskutinysis 
Brazilijos imperatorius, nuvers
tas 1889 metais. 

Sukeldama nemalonumą da
bartinei Brazilijos valdžiai, pa
rama monarchijai Brazilijoje 
auga, rūpestingą kampaniją ve
dant 38-meČiui karališkam pali
kuoniui. Prieš šią kampaniją 
Baranca daugiausia pramogavo 
Brazilijos pliažuose. Dabar jis 
rūpestingai argumentuoja tele
vizijoje transliuojamuose de
batuose bei pokalbiuose, gyvai 
važinėdamas po įvairias Brazili
jos vietoves, įrodinėja kaip 
naudinga būtų monarchija Bra
zilijoje. Jis kalba: „Karalius 
nepriklauso »iuo jokios politinės 
partijos; karalius nėra pririštas 
prie jokios ekonominės grupės". 

Neseniai paskelbti apklausi
nėjimų rezultatai rodo, kad už 
monarchiją dabar balsuotų 17% 
gyventojų, daugiausia jaunuo
liai tarp 16 ir 25 metų. Tai yra 
padvigubėjimas nuo gruodžio 
mėnesio, kada buvo pirmas toks 
apklausinėjimas. 

— Vilniaus miesto tarybos 
deputatų sesijoje buvo pasiūlyta 
atleisti iš pareigų dabartinį ta
rybos pirmininką Arūną Gru
madą. Tai jau ne pirmas toks 
siūlymas. Šį kartą, balsuojant 
s lapta i , 49 balsais iš 53 
Grumadas atleistas. Naujas pir
mininkas turėtų būti renkamas 
kitoje sesijoje. 

KALENDORIUS 

Kovo 31 d.: Benjaminas, Kor
nelija, Ginas, Vartvilė. 

Balandžio 1 d.: Teodora. 
Venancijus, Dainora, Rimgau
das. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 5:46, 
leisis 6:12. Debesuota, pradės 
lyti, daug vėsiau, temperatgūra 
dieną 50 F (10 C), naktį 37 F (3 
C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
5:45. Daug šalčiau, apsiniaukę, 
gali snigti: temperatūra apie 37 
F (3 C). 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTIMNKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

STOVYKLOS VIRŠININKAS 
Skautelis, pirmą kartą atke

liavęs į stovyklą, labai įdėmiai 
žvalgosi. Miškas, daug medžių, 
visi bėgioja. Iškrauna reikme
nis. Ir draugininkas pristato jį 
prie darbo. Reikia pastatyti 
palapinę. Reikia papuošti. 
Tenka ieškoti samanų, žievių, 
šakelių ir ką tik tavo vaizduotė 
sugalvos. O galvoti labai mažai 
laiko, ries jau vakare bus laužas, 
kur reikės pasirodyti. Tad skau
telis, kaldamas palapinės 
kuoliukus, galvoja apie vaka
rinį pasirodymą. 

Paskui vadovai prigalvoja tiek 
visokių užsiėmimų, kad nebėra 
laiko net aplink mišką 
apsižvalgyti. O miškas turi savo 
gyvenimą. Skautelis pirmą 
kartą išgirsta varles kurkiant. 
Ir toks koncertas. Kartais 
sušunku pelėda. O tas dangus. 
Jis dar niekad nematė tiek daug 
žvaigždžių. 

Rytais pasigirsta trimitas. 
Nori, nenori turi keltis. Ryto 
mankšta, vėliavos ir kiti 
dalykai nematyti namuose. 

Stovykloje iškilmės. Skautelis 
ne visai supranta kodėl 
iškilmės, kodėl visi taip tuo 
rūpinasi. Bet. jeigu reikia, tai 
reikia. Visa stovykla išsirikiuo
ja didžiojoje aikštėje. Tiek daug 
skautų ir skaučiukių. Vadovai 
bėgioja aplink ir stengiasi visus pareigas. 

kad jis turi būti stovyklos vir
šininkas. Tai skautiškojo paty
rimo pripažinimas ir nemaža 
garbė. Bet kokia atsakomybė ir 
sunkus darbas. 

Jūrų skautai nori vandens, 
ki t i nori žemės. Mamytės 
rūpinasi vilkiukais ir paukšty
tėmis. Vadovai savo vienetais ir 
t.t. Ar tai viskas? Kad taip būtų! 
Valdžios pa re igūna i kažko 
reikalauja, ko — ir patys nežino. 
Aibės anketų reikia užpildyti. 
Daktarų paliudymai, tėvų su
tikimai ir 1.1. Ar tai jau galas? 
O ne! Palapinės, virtuvės įren
gimai, vanduo, išvietės, sveika
tos apsauga, maudymosi apsau
ga, maitinimas, transportacija. 
atvažiavusių tėvų apgyven
dinimas, uodų išnaikinimas, au
tobusai atvežti ir išvežti, sto
vyklaujančių reikmenų trans
portacija, vadovų ginčų deri 
nimas. Ar tai viskas? O ne. dar 
yra daugybė ir taip toliau... 

Organizuojant stovyklą, virši
ninkas kviečiasi atskirų sričių 
vedėjus. Ūkio, transporto, pro
gramos, laužavedį, komen
dantą, virėjas, ir t.t. Ir taip at
sitinka, kad vienas ar du 
pareiškia, kad neturi laiko ar 
tiesiog nebenori tas pareigas 
atlikti. Vargšui viršininkui ne
retai tenka pačiam užimti tas 

įtikinti, kad atrodytų geriau, 
negu kiti vienetai. Reikia žino
ti ir savo draugovės šūkį, kurį 
reikės sušukti. Bet jis taip slys
ta iš galvos. Ir dabar skautukas 
pamato stovyklos viršininką. 
Jis ateina lydimas geroko pulko 
palydovų. Apeina visą stovyklą, 
sveikinasi ir klauso draugovių 
šūkių. „Skautai buvome ir bū
sim, niekad niekur nepražū-
sim!" — šaukia skautukas su ki
tais ir jam atrodo, kad stovyklos 
viršininkas išgirdo jo balsą. Ir 
tas viršininkas jam atrodo toks 
iškilnus. O gal tai pats Baden 
Povėlis apie kurį iš draugininko 
girdėjo? Na, mažiausia gal B. P. 
brolis. Ar šiaip giminė. Ir čia pat 
nutaria, kad labai artimoje atei
tyje jis bus jo vietoje. O šiuo tar
pu galvoje sukasi rūpestis apie 
palapinės tvarką. Po iškilmių 
bus patikrinimas. Čia nėra 
juokų. Prarasi draugovei 
taškus. Visi kaltins tave, kad 
draugovė pirmos vietos 
nelaimėjo Reikės papuošimą 
prie palapinės pataisyti. Kažkas 
koją įmyne. Skautelis ima 
nerimti rikiuotėje. 

O kas gi įas viršininkas? Tai 
buvęs skautelis. Pradėjęs nuo 
vilkiuko, o dabar vyr. skau
tininkas. Rengiant stovyklą, 
vadovų sueigoje, visi nutaria, 

Ir kada, visai stovyklai išsi
rikiavus, stovyklos viršininkas 
sušunka: „Budėk!" ir visa 
stovykla vieningai atsako: „Vis 
budžiu", vargu ar kas nors 
supran ta , k iek pas tangų 
reikėjo, kad išgirstum „vis 
budžiu!". 

Tad Jubiliejinės stovyklos vir
šininkui v.s. Sigitui Miknaičiui 
sušukus: Budėk! visa gerkle at
sakysiu: „VIS BUDŽIU!" 

v.s. Vladas Vijeikis 

NEW YORKO 
AKADEMIKAI KAZIUKO 

MUGĖJE 
Nevv Yorko skautija — aka

demikai. skautės,-ai ir židinie-
tės kovo 7 dieną gražiai įruošė 
ir sėkmingai pravedė Kaziuko 
mugę, vykusią Kul tūros 
židinyje. 

Visi dalyvavome 12 vai. kun. 
dr. Kornelijaus Bučmio, OFM, 
ir kun . J o n o Paka ln i šk io 
koncelebruojamose šv. Mišiose. 
Po Mišių vyko trumpa sueiga, 
kurioje dvi sesės davė paukš
tyčių įžodį. Dviems kandi
datėms į Akademine Skaučių 
draugovę — Nidai Stankūnaitei 
ir Monikai Bilerytei , bai
gusioms . .Gintaro" vadovių 
mokyklą, buvo įteikti ati
tinkami Dažvmėiimai. 

„ G i n t a r o " ir ..Ąžuolo' vadovų.-ių mokyklų kursantai 1992 metų stovykloje, Kanadoje. 
Nuo t r . Romo Otto 

k " „ĄŽUOLO" - „GINTARO' 
VADOVŲ,-VIŲ '92 VASAROS 

STOVYKLA 
„Ąžuolo ir „Gintaro" 

vadovų,-ių mokyklų vasaros sto
vykla pernai, rugpjūčio 15-22 
dienomis, vyko gražioje Toronto 
skautų „Romuvos" stovyklavie
tėje. Stovyklos štabą sudarė: 
viršininkai v.s. fil. Gilanda Ma-
tonienė ir v.s. fil. Kazys 
Matonis; instruktoriai: v.s. fil. 
kun. Antanas Saulaitis, v.s. 
Romas Otto? ūkvedžiai: v.sl. Ma
rius Biliūnas ir v.sl. Gintaras 
Karasiejus: komendantas — 
Karolis Žukauskas . Prieš-
stovykliniame paruošime tal
kino Toronto tuntininkai skau
tininkai Vida ir Algis Senkai. 
Pirmą dieną štabui padėjo keli 
Toronto skautai vyčiai, tad 
įsikūrimo darbai ėjo žymiai 
sparčiau. 

GVM — „Gintaro" vadovių 
mokykloje dalyvių buvo 11. Iš 
Toronto buvo: v.sl. Daiva Bar-
šauskaitė, Kristina Baršauskai-
tė, valt. Daina Gurklytė, Inga 
Pivoriūtė. ps. Audra Puzerytė, 
Alenutė Skrinskaitė, Vaiva 
Underytė ir Indrė Viskontaitė. 
Iš Chicagos: v. valt. Laima 
Pauliūtė ir vair. Daiva An-
cevičiūtė; iš Nevv York dalyvavo 
v. si. Gina Jankauskaitė. 

AM — „Ąžuolo" vadovų mo
kykloje kursantų buvo 6: iš 
Toronto si. Darius Viskantas, si. 
Rimas Pečiulis, si. Rimas 
Narušis, ir si. Romas Stanulis. 
Iš Los Angeles — pi. Paulius Ku
dirka ir si. Andrius Viskantas 
iš Detroito. 

Nors kursantų,-čių būrys ne
buvo gausus, veikė trys skiltys, 
dvi sesių ir viena brolių. Ben
drai paėmus, kursantų dau-

Mugę, atrišdamas geruoju 
mazgu surištas tautines juostas, 
a t idarė v.s. kun. Jonas 
Paka ln i šk i s . Mugėje buvo 
galima įsigyti įvairių tau
todailės dalykėlių, meniškų 
rankdarbių, pavalgyti ir pažais
ti. Apatinėje Židinio salėje visi 
galėjo iki soties pasivaišinti 
tėveliu paruoštais skaniais pie 
tumis. Vyr. skautės gražiai 
paruošė saldumynų stalą, o aka-
demikai paruošė „Bingo" 
žaidimą. Džiugu, kad po 
daugelio metų New Yorko aka 
demikai vėl įsijungė į Kaziuko 
mugę. 

L. R. P. 

guma buvo vyresnio amžiaus ir 
didesnė dalis jų jau buvo viene
tuose ir stovyklose ėję pareigas. 

Visi pasisakė, jog stovykloje 
pasisėmė naujų žinių, kurios, be 
abejo, padės vadovaujant viene
tams. Kursantai rodė ryžtą 
„AM-GVM" užbaigti. Liko 
j iems vietovėse at l ikt i 
praktiškąją dalį - vadovavimą 
ir baigiamuosius rašto darbus. 

K.M. 

ASS FILISTERIAI 
KVIEČIA 

Filisterių Skautų s-gos 
Čikagos skyrius kviečia visus į 
pasilinksminimą sekmadienį, 
balandžio 18 d., 4 v. p.p. Pasi
linksminimas vyks „Medieval 
Times", 2001 N. Roselle Rd., 
Schaumburg, IL. Suaugusiems 
dalyvavimas 27 dol. asmeniui, 
vaikams, jaunesniems kaip 12 
metų, 21 dol. Apie dalyvavimą 
prašoma iki bal. 11d. pranešti 
Vyteniui Kirvelaičiui, tel. 
312-326-7630, arba Audriui Re 
meikiui, tel. 708-257-1050 

JUBILIEJINEI STOVYKLAI 
ARTĖJANT 

Akademikai ir k a n d i d a t a i , - t ė s K a z i u k o mugė je Nevv Yorke . 

Atvažiuoji į stovyklą ir džiau
giesi. Rako miške ošia seni 
ąžuolai, palinkę šlama berželiai. 
Po žalius paparčius bėgioja 
truputi išsimurzinę vilkiukai. 
Paraduose žygiuoja šaunios 
skaučių bei skautų gretos. Prie 
laužo skamba dainos ir juokas. 
Kaip smagu pajusti gamtą ir jos 
prieglobstyje stovyklauti! 

Deja, sklandžiam stovyklavi
mui neužtenka vien geros nuo
taikos. Surengti tūkstantinę 
stovyklą, reikia daug planavi
mo, organizavimo, fizinio darbo 
ir didelės atsakomybės. Ren
giant 75 metų lietuvių skauti-
jos Jubiliejinę stovyklą, šį darbą 
atlikti yra įsipareigojusi skautu 
šeimai gerai pažįstama s. Ma 
ryte Mažeikaitė-Utz. Tai pirmoji 
moteris, kuriai visi technikiniai 
stovyklos ruošos darbai yra pa
vesti. Buvo įdomu su sese Ma
ryte pasidalinti mintimis. 

Pirmiausia, sese Maryte, 
kaip pakliuvai į šias garbin
gas bet labai sunkias parei
gas? Paprastai esame įpratę 
matyti brolius bėgiojančius 
po stovyklą su plaktukais ir 
kirviais? 

Brolis Sigitas Miknaitis 
pakvietė ir aš sutikau. Būti 
technikine ūkio pirmininke rei
kia daugiau galvą naudoti, ne 
plaktuką. Rako stovyklavietę aš 
puikiai pažįstu. Nuo mažų 
dienų esu skautė, ir jau arti 20 
metų vykdau įvairias pareigas 
skautų stovyklose. Be to tech
nikinės ūkio vadovės vienas iš 
svarbiausių darbų yra organiza 
vimas. 

— Trumpai papasakok ką 
šis darbas apima? 

— Kaip minėjau, yra labai 
daug organizacinio darboykuris 
užtikrina sklandų stovyklavi
mą. Reikia visus darbus numa
tyti ir surasti tinkamus žmones 
jiems atlikti Rengiant tokio 
didelio masto stovyklą f reikia 
išsamiai" suplanuoti virtuvę. 
(Kur duosi valgyti? Ką duosi? Iš 
kur gausi produktus? Kas virs? 
Kas indus plaus ir t.t.) Reikia 
suplanuoti ir stovyklautojų nak
vynę. Reikia parūpinti ekstra 
palapinių, lovelių, dušų, prau
syklų, išeinamųjų vietų. Net 
ir šiukšlių problema didelėje 
stovykloje yra didelė. 

— Kaip iki šiol vyksta pla
nai? 

— Skautiškoje šeimoje yra 
daug puikių žmonių, kurie su
tinka padėti I darbą mėginu 
į t raukt i visokios patir t ies 
asmenis. Aišku, ir pačiai daug 
laiko reikia praleisti telefoni 
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niuose pasikalbėjimuose, norint 
visus darbus kuo pigiau ir leng
viau atlikti. Važiuoiame j Raką. 
Sprendžiame legalius klausi
mus su Michigan valstija. 

— Naujų pastatų Rakė nepla
nuojame statyti. Bus esamų pa
statų pagerinimai. Vieni — 
laikini, kiti pasiliks ilgesniam 
laikui. Stovyklos metu veiks dvi 
virtuvės. Viena bus „Lituanico-
je", kita — „Aušros Vartuose". 
Bus valgoma dvejomisppamaino-
mis. Higienos sumetimais nau
dosime popierinius indus. Ta
riamės su Michigan National 
Guard, kurie yra pažadėję 
mums suteikti palapinių ir 
dušų. Prieš stovyklą reikia 
apgenėti medžius, krūmus, nu
pjauti žolę. 

— Matau, kad darbų ne
trūksta. Kaip planuojate tuos 
darbus atlikti? 

— Rako stovyklavietės prie
žiūra nuo pirmų dienų rūpina
si Rako administracinis komi
tetas, kurį sudaro: keturi 
Čikagos tuntininkai — .,Aušros 
Vartų" tunto — ps. Renata 
Borucki, „Kernavės" t. — s. 
Ramutė Kemežaitė, „Nerijos" t. 
— js. Violeta Paulienė, „Litu-
anicos" t. — s. Robertas Vitas ir 
jų administratoriai. Adminis
tracinio komiteto pirmininkas 
— Ginutis Matutis, sekretorius 
— Liudas Ramanauskas, narys 
— Antanas Bartkus. Jų atsako
mybė — tinkamai paruošti ir 
prižiūrėti stovyklavietės pa
status, techninius įrengimus ir 
pačią stovyklavietę. Nuo 1992 
m. pavasario komitetas renkasi 
kas mėnesį aptarti ruošos dar 
bus bei einamuosius reikalus. 

— Š.m. gegužės 21, 22 ir 23 
dienomis, birželio 11, 12 ir 13 
dienomis, liepos 16, 17 ir 18 
dienomis organizuojame darbo 
iškylas į Rako stovyklavietę, 
kurių metu tikimės atlikti 
daugelį techniškų parengiamų
jų darbų. Prašome visą skau
tišką šeimą talkon. Papildomą 
informaciją teiksime spaudoje ir 
per tuntus. 

— Pabaigai, norėčiau pa
klausti, kiek stovyklautojų 
tikitės Juiliejinėje stovykloje 
ir iš kur jie atvyks? 

— Tikimės arti 600 pilna-
laikių stovyklautojų iš viso pa
saulio kraštų, kuriuose veikia 
lietuviškas skautiškas jauni
mas. 

— Sese Maryte, dėkoju už-
informaciją. Linkime sėkmės 
planavime ir gausaus būrio 
talkininku darbų atlikime. 

Sesė Ramunė 

Balandžio 9 d. - ASS reko 
lekcijos, Lietuvių centre, 
Lemonte. Po Mišių „Bočių" me
nėje — vaišės. 

' ^ ^ *321 Avondala. SU. 102 
^ £ " " J £ ^ " " ' ' ' Chicago, IL 60631 

Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler. M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozana VVItek. M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) J 
Valandos pagal susitarimą 

KAZIUKO MUGĖS: 
Balandžio 4 d. — VVashing-

tone, VVorcestery. 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Berwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1 -312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm , antr., ketv . penkt nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. RoberU Rd. , Palos Hlllt, IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm . antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Keb. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (312)471-3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v e 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldin 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šestd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Oundea Ave., Elgln, I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadila Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. RoberU Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
55/10 S. Pulaskl Road. 

Tel. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr, penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

P P 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

T e l . 312-505-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W 7 l s t Street 
(312)434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-5270090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Šiandien ypač sunku 

BŪTI KUNIGU 
LIETUVA IR TOLIAU KOVOJA SU 

KGB DVASIA 
„LIETJVA YRA MANO 

ŠALIS" 

Praėjusią savaitę JAV ka
tal ikai vyskupai baigė „ad 
limina" vizitą pas popiežių ir 
Vatikano įstaigose Romoje. Šių 
vizitų metu ne tik šv. Tėvas iš
reiškia savo rūpesčius ir juos 
paskatina, bet jis ir Vatikano 
įstaigų vedėjai išgirsta vyskupų 
bei vyskupijų rūpesčius, kad 
Vatikanas galėtų jiems padėti 
geriau vykdyti savo pareigas. 
Tokie vyskupų vizitai įvyksta 
kas penkeri metai. 

Kovo 20 d., baigdamas visą 
savaitę trukusį vizitą su JAV 
vyskupų delegacija (iš Illinois, 
Indianos ir Wisconsin valstijų), 
šv. Tėvas jiems pasakė, jog jie 
turi įtikinti Amerikos katalikus 
t i k r a i pr i imt i Bažnyčios 
mokymą apie tikėjimo bei 
moralės dalykus, kad šiame 
darbe padėsiąs naujasis Visuo
tinis Katekizmas. Anot šv. Tėvo, 
geriausias būdas, kaip JAV vys
kupai gali padėti savo vyskupijų 
t i k i n t i e s i e m s , t a i nedvi
prasmiškai mokyti tikėjimo 
tiesų, kad pasibaigtų „dishar
monija ir maišatis", kurią 
sukuria skirtingos pažiūros. 

Pasimatymuose su šv. Tėvu 
bei įvairių Vatikano įstaigų ve
dėjais šie vyskupai kalbėjosi ir 
apie kunigų stoką bei celibatą. 
Katalikų Žinių Tarnybos repor
terių klausinėjami, vyskupai 
pažymėjo, jog susitikimai buvo 
produktyvūs ir teikiantys vilčių, 
ypač individualiuose susi
tikimuose su popiežium. 

Vienas svarbus posėdis su 
Vatikano Kongregacija kunigi
jai buvo apie kunigų lytinį 
vaikų skriaudimą, vadinamą 
pedofiliją, kuri šiuo metu ypač 
plačiai minima JAV spaudoje ir 
dabar jau rimtai diskutuojama 
katalikiškoje spaudoje. Siame 
straipsnyje pateikiamos žinios 
yra iš Čikagos arkivyskupijos 
sava i t r a šč io , „The New 
World", kovo 26 d. nr., kur apie 
tai vėl buvo rašoma dviejuose 
straipsniuose. 

Laikraštyje neseniai kelių 
straipsnių serijoje Čikagos arki
vyskupas kard. Joseph Bernar-
din savo asmeniškoje skiltyje iš
dėstė šią problemą. Paminė
damas ne tik statistikas, kurios 
parodo, kad mažiau, negu 1% 
kunigų šioje vyskupijoje tuo tar
pu išaiškinti taip nusikaltę, jis 
tačiau pabrėžė tų nusikaltimų 
didžiulę žalą, p i rmiaus ia 
padarytą nekaltiems vaikams ir 
jų šeimoms, kurių daugelis dėl 
to nustojo tikėjimo. 

Tai problemai spręsti Čikagos 
a rk ivyskupi ja yra įkūrusi 
specialų tribunolą, susidedantį 
ne t ik iš kunigų, bet ir iš pasau
liečių — civilinės teisės spe
cialistų, psichologų ir paprastų 
tikinčiųjų. Tribunolo paskirtis 
y ra pirmiausia padėti nu
skriaustiems vaikams ir jų 
šeimoms, o taip pat ir, nedel
s iant ištyrus reikalą, pasi
rūpinti, kad nusikaltęs kunigas 
ar ki tas Bažnyčios tarnautojas 
būtų pašalintas iš pareigų, kad 
būtų apsaugoti kiti vaikai. Šis 
tribunolas turi specialų tele
foną, kuriuo galima pranešti 
apie tokius a ts i t ik imus: 
1-800-994-6200 darbo dienomis 
tarp 9 ir 4:45 v.v. Ši Čikagos 
arkivyskupijos sistema yra 
pirmoji tokia ir laikoma pavyz
dine. Tačiau padėties rimtumą 
išaiškinti Romoje esantiems pa
r e i g ū n a m s buvo kur kas 
sunkiau. 

Prie JAV vyskupų sunkumų 
prisidėjo ir tai, kad jau net du 
vyskupai (Atlantos arkivys
kupas Marino pernai ir šiemet 
Santa Fe vysk. Sanchez) turėjo 
a t s i s t a d y t i n t i dėl viešai 
iškilusių skandalų, jiems pažei
dus kunigiško celibato įžadą. 
Savo kalboje ta tema pop. Jonas 
Paulius II teigė, jog Bažnyčia 
t u r i pripažinti savo tarnų 
t rūkumus ir parodyti rūpestį tų 

trūkumų pažeistiesiems, bet tie 
trūkumai neturėtų tapti viešų 
sensacijų tema. JAV vyskupai 
priėmė išspausdintus šv. Tėvo 
pasisakymus t a tema, tvir
tindami, jog tai padeda geriau 
suprasti šią problemų. Popiežius 
paskatino vyskupus ryškiau 
atremti spaudoje ir televizijoje 
skleidžiamą nuomonę, kad 
kunigų celibatas yra 
neįmanomas, pirmiausia šį 
klausimą gerai išsiaiškinant 
savo tarpe. 

Vyskupai taip pat paminėjo, 
kad susitikime su Kongregacija 
Kunigijai buvo plačiai kalbėta 
apie kunigų pedofiliją. Kardi
nolas Bernardin pasakė, jog, 
nors kurijos pareigūnai atidžiai 
jų išklausė, vis tiek buvo galima 
jausti, kad jie „nevisai įstengia 
įvertinti šią padėtį, visas jos 
dimensijas taip, kaip mes ją iš
gyvename". Bet jis pripažno, 
kad susitikimas daug padėjo 
padidinti abipusį supratimą. 

JAV vyskupams buvo pasaky
ta, kad jų prašymas palengvinti 
kanoninį procesą supasaulie
t inant („laicize") pedofilija 
nusikaltusius kunigus tebėra 
studijuojamas tarpįstaiginės 
Vatikano komisijos. Vatikanas 
yra susirūpinęs, kaip tai gali 
paveikti kunigų teises ir 
Bažnyčios įsipareigojmus kuni
gams. 

Susitikime su kardinolu Jo
seph Ratzingeriu, tikėjimo 
doktrinos Kongregacijos sekre
toriumi, buvo pasakyta, jog 
vėliau šįmet galima laukti šv. 
Tėvo enciklikos apie moralinę 
teologiją. Bet kard. Bernardin 
priminė, jog šis dokumentas, 
ruošiamas jau kelinti metai, bus 
apie bendrus moralės principus, 
o ne jų pritaikymą konkrečiose 
situacijose. 

Tačiau ši problema nėra tik 
lokalinė. Kitame straipsnyje 
tame pačiame numeryje jėzuitas 
kun. Thomas Widner cituoja 

! Britanijos katalikų laikraštį 
j „The London Tablet", kur 
keliamas klausimas, kodėl 
jaunimas netiki. Viena priežas
tis — „pasibaisėjimas veid
mainiškumu". Jauniams nebe
vertina senos, pusiau rimtai 
teiktos nuomonės, kad blogybės 
Katalikų Bažnyčioje kaip tik 
įrodančios, kad ji išliekanti vien 
Dievo valios veiksmu, nepaisant 
jos didelių trūkumų. Iš keturių 
Bažnyčios žymių — viena, šven
ta, visuotinė ir apaštališka—jie 
nori ryškiau mityti antrąją. 
Svarbiausia, jaunimas nesup
ranta, kodėl kunigiškoms parei
goms teiktina pagarba, nepai
sant, ar jos vertas jas vykdantis 
asmuo. 

Išvardinęs seriją įvykių, kurie 
sukrečia ne tik tikinčiuosius, 
bet dar labiau ir gerus kunigus, 
jis nesistebi, kad dažnai patys 
kunigai, įvykus kokiam nema
lonumui, nepakankamai remia 
tikinčiuosius jų išgyvenamoje 
krizėje — iš baimės, kad žinių 
laidų ir spaudos godžiai drabs
tomos sensacijos aptepa 
kiekvieną kunigą galimu 
įtarimu. 

Rašydamas kunigams, kard. 
Bernardin išsireiškia, jog svar
bu atsiminti, kad kunigų pasi
tikėjimas savu pašaukimu 
pirmiausia plaukia ne iš 
visuomeninės paramos, bet iš 
Kunigystės sakramento — 
paties Kristaus, kuris juos 
pašaukė tarnauti ki t iems, 
mažiau rūpinantis pagarba sau, 
daugiau tais, kuriems jie yra 
pašaukti tarnauti, rūpintis 
meilės parodymu kitiems. Kuni
gų pašaukimas remiasi paties 
Kristaus duodamomis ypa
tingomis kunigiškomis malo
nėmis, kurių ypač šiandien turi 
Kristaus prašyti ne tik kunigas, 
bet ir visi tikintieji. 

a.j.z. 

Tokia antrašte milijoninio ti
ražo dienraštis, „Los Angeles 
Times" savo straipsnyje aprašo 
Lietuvą ir dabartinį jos gyve
nimą. Verta su straipsniu 
supažindinti skaitytojus, kurie 
neturėjo progos jo perskaityti. 

Lietuvoje oficialiai yra panai
kinta KGB. Imponuojantis 
senas pas ta tas Gedimino 
prospekte Vilniuje, kuriame dar 
ne taip seniai už storiausių 
sienų tardymo kamerose vyko 
pasibaisėtini dalykai. Dabar pa
statas yra tuščias. Jo dalį pla
nuojama paversti muziejumi, o 
kitose dalyse bus įrengtos 
valdžios įstaigos. Pastato dvasia 
ir šiandien primena, kad KGB 
dvasia yra gyva. 

Balys Gajauskas, Lietuvos 
Seime sudaryto komiteto pirmi
ninkas tirti Sovietų Sąjungos 
Saugumo miliciją, yra pareiš
kęs, kad labai daug žmonių bu
vo užangažuota dirbti šį darbą. 
Sekimo darbas palietė ir įsi
skverbė į visas gyvenimo sritis. 

Labiausiai palietė visus tuos, 
kurie ėjo bet kokias pareigas. 
Buvo sekami kunigai, intelek
tualai, mokytojai ir žurnalistai. 

Kraštas buvo okupuotas 
Sovietų Sąjungos, ir daug 
žmonių priversta dirbti oku
panto tikslams. Ar jie šiandien 
turėtų būti nubausti? Ar jų ir 
visų pavardės viešai spaudoje 
turėtų būti paskelbtos, kaip 
padarė Čekoslovakai su savo 
šnipais. Ar jie turėtų būti 
palikti ramybėje ir nenubausti 
už padarytus nusikaltimus? 

Dabar pradeda iškilti vie-

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

šumon kai kurių valdžios parei
gūnų ryšiai su KGB. Taip 
palietė dabar nepriklausomos 
Lie tuva politikus, jų tarpe 
buvusią ministrę pirmininkę 
Kazimierą Prunskienę ir nepri
klausoma aktyvistą Virgilijų 
Čepaitį. 

Išr.nk iš lietuve Respublikos 
prezidentu Algirdą Brazauską, 
buvusieji politini? k niai ir 
kiti nukentėjusieji reikalauja, 
kad KGB vadovybės archyvai 
būtų atidaryti ir visiems pri
einami. 

Daugelis mano, kad naujieji 
Lietuvos vadovai nori savo KGB 
bylas laikyti paslaptyje. Vieno 
protesto metu buvusieji 
politiniai kaliniai pranešė, kad 
KGB išvežė į Maskvą 100 tūks
tančių bylų, kuriose dokumen
tuotas 300,000 lietuvių 
sekimas. 

Prezidentas Brazauskas 
pranešė, kad jis neturi planų 
uždrausti atidaryti archyvus, 
kurie yra sukišti į maišus 
buvusiame KGB pastate. Tuo 
pačiu jis pareiškė, jog būtų 
geriau Lietuvai juos užmiršti: 
„Aš noriu, kad niekas kitam 
nekerštytų". 

Brazauskas taip pat pabrėžė, 
kad galima suvesti sąskaitas tik 
su tais asmenimis, kurie įvykdė 
didelius nusikaltimus ir jeigu už 
tai bausmes paskirs teismas. 

Reikia pastebėti, kad kas gali 
garantuoti, jog šis teismas bus 
šimtu procentų neutralus? (V.Š.) 

Balio Gajausko komitetas 

norėjo pravesti parlamente įsta
tymą, kad visiems buvusiems 
KGB koloborantams ir 
aukštiems komunistų partijos 
pareigūnams būtų uždrausta 
dalyvauti politikoje penkerius 
metus. Tačiau šis įstatymas 
parlamente nepraėjo. 

Panašios problemos iškyla 
Latvijoje ir Estijoje, tačiau 
Lietuva yra labiausiai pasiryžu
si atsikratyti buvusiais iš
davikais. 

Balys Gajauskas pareiškė, 
kad jo vadovaujamas komitetas 
gavo 11,000 politinių kalinių 
bylų ir 30,000 karo laiko bylų; 
tačiau jis yra įsitikinęs, kad 
tikrųjų agentų bylos buvo iš
siųstos į Maskvą 1990 metų 
gale. 

Gajausko komitetas prašė 
Maskvos šias bylas grąžinti. De
ja, jo prašymas paliko neišklau
sytas. 

Gajauskas nenori vykdyti 
visuotinio keršto. Teismai 
bešališkai turėtų nustatyti, kas 
nusikalto, ir nusikaltėlius nu
bausti. 

Lietuvos muziejų direktorius 
Vaičiūnas leido gyventojams 
apžiūrėti buvusias kankinimų 
kameras. 

Kęstutis Banionis, kuris 
praleido septynerius metus 
Sibire, prieš tai buvo šių 
kamerų kankinys. Jo bai
siausias prisiminimas yra 
vienutė kamera, didelė rūbinė 
ir tua le tas . Kameroje ant 
grindų buvo visą laiką ledas. 

Kaliniai buvo prirakinti tris 
dienas be jokio maisto, išski-

Tokia an t raš te L ie tuvos 
„L i to" laikraštyje pr. m. 
gruodžio 1-7 d. buvo ilgas 
pasikalbėjimas su Ingr ida 
Bubliene — D3 Communica-
tions-International Consultants 
vadove-savininke. Tik pereitais 
meta is Ingrida Lietuvoje 
lankėsi šešis kartus. Pirmajai 
šių metų kelionei į Lietuvą 
išvyko vasario 15. Ten, be savo 
verslo reikalų, dalyvavo ir 
iškilmingame Vasario 16-sios 
minėjime Vilniuje, susitiko su 
valdžios žmonėmis. 

Clevelando dienraščio „Plain 
Dealerio" New Worlds skyriaus 
red. W. F. Miller (1992.1128) iš
spausdino ilgą straipsnį, pa
iliustruotą didžiule I. Bublienės 
nuotrauka, pavadinta „Im
igranto dukra nešioja biznio 
skrybėlę". Šio dienraščio žur
nalistė Mary Strassmeyer savo 
kasdieninėse skiltyse labai retai 
tepraleidžia progą nepaminėti 
Ingridos kelionių į Lietuvą tiks
lus bei susitikimus su aukštais 
valdžios ar seimo nariais bei 
kultūros ir švietimo darbuo
tojais. 

Clevelando dienraštis, nu
rodydamas IB Communications 
firmos adresą, pažymi, kad I. 
Bublienė ir Vilniuje turi savo 
skyrių. Kaip žinoma, jos dėka 
1992 gegužės mėn. buvo suor
ganizuota pirmoji Lietuvos 
gaminių paroda , ,Expo" 
rūmuose Clevelande po daugiau 
kaip pusšimčio metų per-

Lituanistikos tyrimų ir studijų centro dari 
Johnson Jaunimo -ertre š.m. kovo 26 d 

su ambasadorium Darryl ir jo žmona Kathleen 

riant pusę svaro duonos. 
Kiekvienas lietuvis, kuris 

gaudavo leidimą Sovietų laikais 
vykti į užsienį, buvo įtariamas 
dirbant KGB. 

Rita Dapkutė, atvykusi iš 
Čikagos dirbti į Lietuvos par
lamentą, tvirtina, kad KGB 
turėjo ypatingą būdą įsiskverbti 
į visus visuomenės sluoksnius. 

Ji yra patyrusi tą jausmą ir 
ant savo kailio. Praeitais metais 
paaiškėjo, kad ji suteikdavo 
žinias apie išeivijos gyventojus 
KGB. Ji prisipažino sutikusi 
informuoti KGB, bet tuo pačiu 
painformuodavo FBI ir Lietuvos 
valdžią. 

Tačiau ji buvo atsargi, kokią 
informaciją ji suteikdavo KGB, 
pareikšdama, kad KGB paliko 
dalį dokumentų, kurie ateityje 
sukels chaosą. 

Tačiau pabaigos dar nematyti. 
Lietuviai, kurie buvo įvelti į šį 
darbą ir kurie buvo švarūs, 
ateityje ir toliau kovos su žlu
gusia KGB dvasia. 

traukos. Jos plačius užsimo
jimus, rašo laikraštis, turbūt 
būtų galima apibrėžti kaip 
verslo išplėtimą Baltijos vals
tybėse. 

Šiuo metu I. Bublienė atsto
vauja penkiolikai Lietuvos 
bendrovių, kurios gamina viską 
— pradedant mašinų įrankiais, 
baigiant šampanu. J i taip pat 
sudarinėja sandėrius eksportui 
iš Amerikos, labiausiai kreip
dama dėmesį į namų reikmenis: 
dekoratyvinius šviesintuvus, 
specialias izoliacines medžiagas, 
kosmetiką ir t.t. 

Amerikiečių laikraštis vėl 
p r i m e n a Ingr idos sėkmę 
panaudojan t amer ik ieč ių 
metodus, laimėti bylą prieš 
Lietuvos parlamentą — nepar
duoti Parodos rūmų biržos 
reikalams. Parodos rūmai — 
langas į pasaulio rinką, svarbus 
veiksnys Lietuvos ateičiai , 
ruošiant verslo santykius su 
pasaulio pramone ir prekyba. 
Pirmoje gaminių parodoje 
Clevelande 18 Lietuvos įmonių 
pademonstravo savo gaminius. 

„Plain Dealer" dienraštis 
rašo, kad Romas ir Ingrida Bub
liai augina penkių vaikų šeimą, 
ji turi chemijos ir matematikos 
bakalaurą, dirbusi komunika
cijos srityje, prieš pradedant sa
varankišką verslą, Romas — 
inžinierius, turįs du magistro 
laipsnius. 

„Lito" pašnekovui Remigijui 
Jusioniui Ingrida pareiškė, kad 
užsienio l i e tuv ia i pr ieš 

• Nepriklausomybės atstatymą 
„galėjo mylėti Lietuvą iš tolo, o 
dabar tur ime galimybės ją 
mylėti iš arti ir nors kiek prisi
dėti prie jos politinio ir eko
nominio persitvarkymo". Dėl 
krašto nepastovios ekonominės 
bei politinės padėties daugelis 
kitataučių mano, kad su ja pre
kiauti yra rizikinga. „Aš šian
dien rizikuoju ir darau viską, ką 
sugebu, nes Lietuva yra mano 
šalis. Ir kodėl man šiandien 
prekiauti su Taivanu ar kuria 
Europos šalimi, jeigu aš esu 
lietuvė ir tai darydama Lietu
voje, padedu Lietuvos įmonėms 
„pramušti" savo produkciją į 
tarptautinę rinką". Kaip pavyz
dį Ingrida nurodė Lentvario 
fabriko kilimus, iš kur jau vie
nas talpintuvas išplaukė į Ame
riką. Nurodžiusi ir kitas preky
bos galimybes, Ingrida pastebė
jo, kad visus eksporto-importo 
reikalus sunkina skurdi eko
nominė krašto padėtis, nesu
tvarkyta mokesčių sistema. 

V. Rociūnas 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Kaip užmiegu nebejuntu. Žmogus to negali pajus

ti, bet prikelia didelis triukšmas. Prie lovos stovi Mikas 
ir ragina, kad kelčiau. 

— Tik greitai. Jėzau Marija, skubėk! 
Pašokstu nusigandęs ir nesugraibau batų, o jis 

skubina. 
— Kur? — klausiu. — Kas atsitiko. 
— Neklausk, tik bėgam. 
Jis išbėga ir tekinas pasileidžia per aikštę, paskui 

per dirvas į pieną. Plente sustoja. 
— Dabar galim eiti, — tyliai pasako. 
Greitai einame plentu. Vėjas iš kojų verčia, ir lietus 

kerta kaip botagais. Nuo kepurės per veidus zliaukia 
vanduo ir bėga už apikaklės. Po beržais stovi sunkve
žimis. Taip tamsu, kad jį pamatom tik prie pat priėję. 

— Tu eik pro vieną pusę, o aš pro kitą. 
Užpakaly du vyrai kelia vieną maišą į sunkvežimį, 

o kitas stovi su maišu ant pečių. 
— Labas vakaras, — sako Mikas vokiškai. — Gal 

truputį pavėžintumėte. 
Vyrai palieka maišą ant paties sunkvežimio krašto 

ir greitai atsisuka. Mikas šviečia jiems su lempute į 
akis. Čia stovi ilgasis latvis, o kito nepažįstu, bet man 
rodosi, kad tas pats vokietis, kuris ieškojo pirkti dvi
dešimt penkių kilogramų kavos. 

— Sd 372, ar ne? 
Vyras su maišu stovi nuošaliau nuo šviesos. Jis 

greitai meta žemėn, ir aš, pagalvojęs, kad nori pabėg
ti, griebiu u i nugaros, bet jis su kažkuo kietu kerta 
man per petį. Dar laikau, bet ranka užtirpsta ir palei

džiu. Tik jis niekur nenubėga. Jį laiko du vyrai su bal
tais raiščiais ant rankovių. Kitus irgi laiko. Visus 
sulaipdina į sunkvežimį, keli vyrai sulipa iš paskos. 
Man darosi silpna. Jaučiuosi taip, lyg norėčiau griūti. 

— Ar smarkiai sudavė, — paklausia priėjęs vyras, 
ir aš pažįstu policijos viršininką. 

— Atrodo gerokai! — ir paliečiu ranka petį. 
— Laimė, kad ne per galvą, — pasako ir parodo, 

prancūzišką raktą. 
— Tikrai gerai, kad ne per galvą, — mėginu nusi

šypsoti. 
Mane pasodina prie šoferio, o viršininkas peršoka 

per griovį ir nueina link sandėlio. Kelis akimirksnius 
matau dūluojant baltą raištį, bet ir jis tuoj paskęsta 

— Užmušti tokį gyvatę čia pat vietoje! — šaukia 
ir rodo kiaurą batą. — Pusę metų prašiau, bet — „nėra". 

Viršininkas nueina skambinti direktoriui ir po 
valandėlės vėl grįžta. Telefonas tėra direktoriaus 
kabinete, bet jis dabar užrakintas, ir niekas nežino, kas 
galėtų turėti raktą. Latviai irgi nežino. Kai kurie 
pasiūlo viską gabenti į policiją, bet viršininkas nesu
tinka. J is galvoja, kad pats direktorius tur i atvykti ir 
viską pamatyti savo akimis. 

— J is galės atsivežti ir karo policiją. 
— Tai atidaryti duris, — sako tas pats latvis, kuris 

mušė sandėlininką. 
Jis stovi visiškai netoli, ir aš pažįstu, kad tai tas 

pats, kuris taip atsidėjęs mane su Miku krėtė. Mikas 
tamsoje. Šoferis irgi su baltu raiščiu. J is paleidžia nieko nesako. Jis stovi atsirėmęs į sunkvežimio galą ir 
mašiną, apsuka stovyklą ir atvažiuoja prie sandėlio, rūko. Viršininkas pasiima tą latvį, dar du vyrus ir 
Kai važiuojam, vanduo šnypščia po mašinos ratais ir nueina. Aš vėl įlipu į sunkvežimį. Čia geriau. Nepučia 
toli tykšta į šalis. 

— Gerą orą pasirinko, — sako šoferis. — Padorus 
ūkininkas tokią naktį nė šuns nevaro lauk. 

— Bet čia suuodė, — įterpiu. 
— Ir gerai suuodė. 
Jis juokiasi. 
Prie sandėlio randame viršininką ir dar keturis 

policininkus. Jie turi vokietį sandėlininką ir dar du 
maišus. Patikrina sunkvežimį: septyni maišai. Juose 
šokoladas, amerikietiškos cigaretės ir batai. 

— Trys maišai batų, gyvatės! — keikia policinin
kas, — o mes vaikštome basi. 

Tarp policininkų yra ir latvių. Vienas įlipa į 
sunkvežimį, pasišviečia lempute ir drožia kumštim il
gajam latviui į veidą. 

— Kiaulė tu! — šaukia. — Visai tautai veidą 
apdirbai! 

Jis gal ir užmuštų, bet kiti pagauna ir išstumia iš 
mašinos. 

vėjas ir lietus nebėga už apykaklės, tik petį baisiai ima 
skaudėti. 

Jie atidaro duris, prisikelia iš miego direktorių. Jis 
dėkoja ir žada tuoj atvažiuoti. 

— Karinę policiją atsiveš, — pasako atėjęs 
viršininkas. 

Direktorius ir visas štabas gyvena už trijų kilo
metrų miestelyje. Čia barakuose kultūringam žmogui 
neįmanoma gyventi. Bet ir gerai: ten pa t yra karinė 
policija, ir jie visi greitai atlėks. Praeina pusvalandis. 
Plente tamsu. 

— Turbūt užmigo, reikia dar kartą skambinti. 
— Palaukim, — sako viršininkas. J ie visi stovi 

merkiami lietaus ir žiūri į plentą. Latvis tripinėja. 
— Kojom panagys užėjo, — sako pro sukąstus dan-

tus. bet rodosi, kad jo niekas nesupranta. Mikas irgi 
nesupranta, jis vaikšto apie sunkvežimį ir visą laiką 
rūko. 

(Bus daugiau) 
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PRANO LEMBERTO 
KŪRYBOS PĖDSAKAI 

Pasikalbėjimas su vilniečiu 
Albinu Vaičiūnu. 

Kalifornijoj, Los Angeles Tau
tiniuose namuose, 1992 m. lap
kričio 29 d. buvo pagerbtas poe
tas Pranas Lembertas (1897-
1967), 25 metų sukakties nuo jo 
išėjimo į Amžinybę proga. Net 
kelios šiemet Lemberto sukak
tys: 95 metų — gimimo, 25 metų 
mirties ir 65 metų dainos „Tau, 
sesute", kuri anuo metu buvo 
išspausdinta „Diustruotoj Lie
tuvoje" ir, dėka muziko Stepo 
Graužinio sukurtos melodijos, 
virtusi visoj tautoj populiaria 
daina. Velionio šeimos nariai su
ruošė minėjimą; o žurnalistas, 
redaktorius, kraštotyrininkas iš 
Vilniaus Albinas Vaičiūnas pa
skaitoj išryškino Prano Lember
to gyvenimą ir jo kuklios kūry
bos populiarumą net ir Lietuvos 
dabarty. Čia užkalbinamas 
Albinas Vaičiūnas: 

— Iš kur gavote medžiagos 
apie Praną Lembertą ir j o 
karybą? 

— Domėjausi gimtų apylinkių 
istorija ir žymiųjų žmonių bio
grafijomis. Lembertas gimė ir 
augo man artimame Eiciūnų 
kaime (Sakių apskrity), taigi šis 
dėmesys ir jį užkliudė. Iš pra
džių buvo sunku rasti jo 
pėdsakus, nes Prano Lemberto 
šeima buvo pasitraukusi į už
sienį; sovietinėj lietuvių encik
lopedijoj buvo apiejį tik smulki 
žinutė. Svarbiausia, nebuvo 
galima gauti jo kūrybos rinki
nių. Tik per didelį knygų bičiulį 
Vytautą Gaižiūną, kuris turėjo 
užsieny giminių, pavyko gauti 
Lembertų adresą: susirašiau su 
jais ir pagaliau gavau Lember
to knygelę „Baltija šaukia". 
Skaičiau žavėdamasis, nes tai 
buvo eilėraščiai apie jo ir mano 
gimtąjį kraštą, kur daug meilės 
Tėvynei, daug rūpesčio jos, 
pavergtosios, kančioms, daug il
gesio. Pranas Lembertas jau 
buvo miręs; susirašinėjau su jo 
žmona Monika; iš jos gavau 
pomirtinė knyga „Tau, sesute", 
straipsnių, plokštelę ir kasetę — 
su dainomis pagal Lemberto žo
džius... Taip ir pradėjau susi
domėjęs rinkti medžiagą — ne 
vien iš straipsnių išeivijos laik
raščiuose, bet ir iš paliktų Prano 
Lemberto pėdsakų, jam gyve
nant dar Tėvynėje. Su savo 
dukra Aušra atliekamu laiku 
ieškojom bibliotekose ir 
atradome laikraščių bei 
žurnalų, kur buvo ir Lemberto 
kūrybos. Ypač radome apie jį 
daug medžiagos „Biržų žiniose", 
nes poetas nuo 1926 metų gyve
no Biržuose (buvo ten notaru) 
iki 1944 metų, kai teko jo 
šeimai pasitraukt į užsienį. Iš 
žmonos Monikos žinojau, kad 
išvykdami Lembertai buvo sode 
užkasę pluoštą eilėraščių. Jos 
nusakytoj vietoj mėginau ieš
koti, bet „užkastų lobių" 
nepavyko rasti. 

— Įdomu, kokio pobūdžio 
Grincevičių kuriamas muzie
jus prie Ilguvos? Kurių mūsų 
kultūrininkų jis praeitį sau
gos? 

— Ilguvos dvare muziejaus 
kūrimas, kaip ir kiti reikalai 
dabartinėje Lietuvoje, ilgai 
užsitęsė. Eksponatai kaupiami, 
bet pastatą reikia remontuoti, o 
lėšų nėra. Bet nenustojame vil
ties įrengti Grincevičių pado
vanotame pastate vieną iš įdo
miausių Lietuvoje muziejų. 

Ten bus Antano Tatarės, pir
mojo Sūduvos rašytojo, ekspozi
cija; jis Ilguvoje vikaravo ir 
kūrė-rašinėjo 1836-1839 metais. 
Bus ekspozicija, skirta ir Jonui 
Kriaučiūnui, Vinco Kudirkos 
bendražygiui, „Varpo" re
daktoriui, Didžiojo Vilniaus 
seimo 1905 metais organiza
toriui. Muziejuje bus medžiagos 
ir apie Stasį Šilingą, žymų 
Nepriklausomos Lietuvos kūrė 
ja literatą, politiką, ministrą, 

kuris nuo 1925 metų gyveno II-
guvo8 dvare, Misiūnų palivarke. 
Muziejus priglaus ir Antano 
Sutkaus, vieno iš ryškiausių 
asmenybių Lietuvos teatro is
torijoj, atminimą (pas jį mokėsi 
ir dirbo Pranas Lembertas). Čia 
prisiglaus kai kurie darbai ir 
Emilio Mlynarskio, garsaus 
kompozitoriaus, d i r igento , 
vadovavusio Varšuvos Operos 
teatrui. Jis nuo 1895 iki 1914 
metų buvo Ilguvos dvaro savi
ninku, nes buvo vedęs Oną 
Grincevičiūtę. Sunku visus ir 
išvardint i , nes Ilguvoj ir 
apylinkėse buvo net keliolika 
poetų ir žurnalistų, pedagogų, 
muzikų, generolų, politikos ir 
visuomenės veikėjų. Visi jie ver
ti gražaus atminimo ir vietos 
muziejuje. 

— Kiek vietos t en sk i r iama 
Pranui Lembertui? Kur d a r 
įrengtos jo ekspozicijos? 

— Deramą vietą užima dabar 
ir užims ateity ir Prano Lember
to asmenybė. Jo ekspozicija jau 
yra Sakių apskrities Zanavykų 
muziejuje, taip pat Biržų pilies 
muziejuje. Šiemet įrengėm jo 
ekspoziciją ir greta Lemberto 
tėviškės esančioje mokykloje; 
ten kitados mokėsi poetas, tik ta 
mokykla vėliau perkelta į Ger-
džiūnų kaimą. 

— Ar muziejai lankomi, i r 
a r daro į takos dabar t ies lie
tuviams? Kokią re ikšmę t u r i 
ir Lemberto ten s u k a u p t a 
kūryba? 

— Muziejai Lietuvoje yra 
lankomi. Atvažiuoja nemažai 
ekskursijų. Ypač gausu lanky
tojų Biržų ir Šakių muziejuose. 
Gerdžiūnų muziejus skirtas 
apylinkės jaunimui. Jame pra
vedamos literatūros, istorijos 
pamokos, ir taip to krašto mo
kiniai sužino apie įžymiuosius 
šios apylinkės žmones.Sunku 
dar pateikti Lietuvos biblio
tekoms Prano Lemberto knygų, 
bet ir ši spraga bus užpildyta. 

— Kaip vykdomas Kaune , 
prie Vytauto Didžiojo univer
siteto, naš lės Monikos i r sū
naus Vitalio su žmona D a n a 
įsteigtas konkursas , kaip b u s 
skir iama l i te ra tūr inė P r a n o 
Lemberto va rdo premija? 

— Šis konkursas — tai vienas 
re ikšmingiausių Lemberto 
jubiliejinių metų renginių. J is 
duos keleriopą naudą: dar 
labiau supažindins su poeto var
du Lietuvoje, paskatins jaunimą 
labiau domėtis literatūra ir kur
ti brandesnius kūrinius.. Tiki
mės, kad po Kalėdų galėsim su
sumuoti rezultatus, išrinkti 
laureatus, įteikti ne vieną, o tris 
premijas už geriausius to uni
versiteto studentų kūrinius. 
Reikšminga, kad jury komisijai 
vadovauja žinomas literatūrolo
gas Vytautas Kubilius — malo
nu, kad jis sutiko, tuo padidin
damas šio konkurso reikšmę. 
Susidomėjimas konkursu dide
lis. 

— Kur Lietuvoje šiemet bu
vo p a m i n ė t a s P r a n a s 

Lember t a s jo 26 metų mir
t ies sukakt ies proga? 

— Poeto, teisininko ir visuo
menininko jubiliejai (95 metų 
gimimo, 65 metų „Tau, sesute" 
dainos parašymo ir 25 metų nuo 
jo mir t ies) buvo paminėti 
Biržuose, kur Pranas Lember
tas išgyveno 18 metų ir išleido 
ten pirmąjį eilėraščių rinkinį 
„Saulėtekiai". Paminėtas ir 
Gerdžiūnuose — poeto gimtinėj, 
Kriūkuose buvusiame valsčiaus 
centre ir Lietuvos rašytojų 
sąjungoje Vilniuje. Pastarajame 
pernai lapkričio 12 dieną da
lyvavo nemažai Lietuvos rašy
tojų, kritikų, kalbininkų ir poeto 
kraštiečių. Nuoširdžių prisi- . 
minimų pluoštą pateikė ir Lenv 
bertų šeimą pažinojęs poetas 
Eugenijus Matuzevičius. 

— Rodos, buvo i r leidinys? 
— Poeto jubiliejiniams ren

giniams buvo išleisti suveny
riniai lankstukai, kad kiekvie
nas dalyvis parsineštų prisi
minimą apie poetą ir jo kūrybos 
pavyzdžių. Bet svarbiausias lei
dinys — nauja poezijos rinktinė 
— „Šaukiu, o Nemune". Tai 
patriotinių eilių knyga, apdai
nuojanti gimtojo krašto grožį, 
p ra ras tos tėvynės ilgesį, 
lietuvių tautos tragišką likimą 
komunistinės priespaudos me
tais. Šiame rinkiny yra dar iki 
šiol nežinomų eilėraščių. 

— Ar Lember to sukaktys 
a tk re ipė dėmesį Lietuvoje? 

— Manau, kad jubiliejinės su
kaktys buvo gana plačiai atspin
dėtos lietuviškoje spaudoje. Pla
tūs buvo straipsniai „Biržiečių 
žodyje", „Drauge" — Šakių ra
jono laikrašty ir „Vakarinėse 
naujienose" — Vilniuje. Smul
kių publikacijų bei skelbimų 
buvo „Literatūros ir meno" sa
vaitraštyje, „Respublikoje" ir 
„Vakarinėse naujienose". 

— Ar „Tau, sesu te" tebe-
da inuojama ir p o 65 metų 
n u o jos pa rašymo? 

— „Tau, sesute, puikios gėlės" 
Lietuvoje buvo dainuojama dar 
nuo Nepriklausomybės metų. Ji 
skambėjo ir karo bei pokario 
metais ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. Dabar ji vis dažniau 
transliuojama per Lietuvos radi
ją ir televiziją; kap ir anksčiau, 
dainuojama bemaž kiekvieno 
susibūrimo metu. 

— Kokia kul tūr inė prasmė 
a r į taka daba r t i e s liaudžiai 
tok ių autorių kū rybos kaip 
P r a n o Lemberto? 

— Manau, kad kultūrinė 
kūrybos prasmė tokių poetų pa
triotų Lietuvos žmonėms yra 
labai reikšminga. Lemberto 
kūryboj dominuojanti patriotika 
š iandien ypač a k t u a l i . Jo 
visuomeninė veikla irgi buvo 
s k i r t a Lietuvos žmonėms, 
vienybės su broliška latvių 
tauta idėjai. Lemberto kūryba ir 
jo ištikimybė tautos idealams 
y ra pavyzdys, kur iuo gali 
žavėtis ir juo sekti mūsų jauno
ji karta. K a l b ė j o s i AJė Rūta 

60 METŲ NUO POETO 
PETRO KARUŽOS MIRTIES CLASSIFIED GUIDE 

Lygiai prieš 60 metų, t.y. 1933 
m. kovo 15 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu daug žadantis jaunas 
poetas Petras Karuža, vos 3 
dienas tesirgęs plaučių užde
gimu. Buvo palaidotas Kauno 
kapuose, vėliau perkeltas į 
Vilkaviškio kapines, palaidotas 
šalia tėvų ir mirusios 11 
mėnesių dukrelės Petronėlės. 

Petras Karuža gimęs Škotijoje 
1906 m. balandžio 17 d., tad 
šiais metais būtų sulaukęs 87 
metų amžiaus. 1912 m. jis su 
tėvais grįžo į Lietuvą, kuri jam 
daug labiau patiko, negu 
Škotija. Apsigyveno Alvite, bet, 
prasidėjus I pasauliniam karui, 
tėvelis buvo mobilizuotas, karo 
metu sudegė trobos,o jie patys 
liko be pastogės. 

Pramokęs namuose skaityti, 
Petras įstojo į suaugusiųjų kur
sus, po to į Vilkaviškio pradinę 
mokyklą, kurią baigė 1920 m. 
Kita is metais įstojo i 
Vilkaviškio vidurinę mokyklą, 
o po metų į Žiburio gimnaziją, 
kur jis 1923 m. baigė trečiąją 
klasę. Labai pamėgo knygas ir 
labai daug jų perskaitė. Mokyto
jai jį laikė vienu gabiausių 
moksleivių. Be to, jis ėmė anksti 
rašinėti eilėraščius, feljetonus, 
rašinėlius ir kartu dalyvavo or
ganizacinėje veikloje. Pats reda
gavo moksleivių laikraštėlį ir 
daug j jį prirašė. Ypač jo veikla 
pasireiškė, organizuojant kaimo 
jaunimą, kur jisai skaitydavo 
paskaitas. Įsteigė net 30 pava
sarininkų kuopų, o gimnazijoj 
įsteigė šaulių būrį. Būdamas 
vyresnėse klasėse, jis bendra
darbiavo „Ateityje", „Šaltinyje" 
ir „Ryte". Rašė poeziją, straips
nius ir korespondencijas. Pir
masis jo eilėraštis „Kryžius" 
buvo išspausdintas „Ateityje" 
1928 m. Tie visi darbai ne
trukdė jam gerai mokytis. 1928 
m. baigė gimnaziją labai gerais 
pažymiais. Tais pat metais įsto
jo į Kauno un-tą, vėliau pava
dintą Vytauto Didžiojo vardu. 
Pasirinko Teologijos-filosofijos 
fakultetą pagrindiniu dalyku 
liet. literatūrą ir kalbą. Dar 
klausė sociologiją, prancūzų li
teratūrą ir pedagogiką. Mate
rialinė būklė buvo gana sunki, 
tik nuo 1929 m. „Ryto" redak
torius pakvietė jį redaguoti 
literatūros skyrių. Mokėdamas 
gerai lietuvių kalbą, jis taisė ir 
kitų parašytus straipsnius, pra
dėjo reikštis kaip žurnalistas. 
Tuo metu ėmė bendradarbiau
ti ir kituose laikraščiuose: „Pa
vasary", „Ateities spinduliuo
se" , ,.Granite", „Lietuvos 
studente", „Naujojoj Romuvoj" 
ir kitur. 

1932 m. pasitraukė iš redakci
jos ir ėmė dirbti Vidaus reikalų 
ministerijoj, tapdamas kino 
filmų cenzorium. Priklausė atei

tininkų meno draugijai Šatrijai, 
buvo net jos pirmininkas. Dar 
priklausė Liet. rašytojų 
sąjungai, ir Liet. žurnalistų s-
gai. 1931 m. sukūrė šeimą su 
buvusia gimnazijos ir idėjos 
drauge Liuda Dapkūnaite. 
Paskui susilaukė dukrelės, kuri 
gimė vos 3 savaites prieš jo 
mirtį. 

Savo poeziją ėmė rinkti jau 
nuo 1929 m. ir galutinai užbai
gė 1933 metų pradžioje, rinkinį 
pavadinęs „Giesmės apie 
daiktus ir žmones". Viename 
laiške taip apie save parašė: 
„Esu nerami dvasia — vargšo 
poeto dvasia". Šis vienintelis jo 
poezijos rinkinys buvo išleistas 
Sakalo bendrovės jau po jo mir
ties 1933 m. Brolio Kazio Karu
žos pastangomis, 1984 m. jo 
poezija, beletristika, publicis
tiniai straipsniai ir nekrologai 
buvo išleisti vienoje knygoje, pa
vadintoje „Petras Karuža". 
Knygą redagavo rašytojai An
tanas Vaičiulaitis ir Bernardas 
Brazdžionis, spaudė „Draugo" 
spaustuvė Čikagoje, ji apima 
408 psl. Paskutinėje knygos 
dalyje, pavadintoje „Kazio 
Karužos atsiminimai", patei
kiama daug senų nuotraukų, iš 
Petro Karužos ir jo šeimos 
gyvenimo. 

1992 metais išleista Kazio Ka
ružos atsiminimų knyga — 
„Laikas ir įvykiai" autoriaus lė
šomis Vilniuje, spausdinta 
Klaipėdos Ryto spaustuvėje, 
redaktorė Elena Tervidytė. Ji 
apima 431 psl., o nuo 285 pus
lapio iki galo sudėta daug įvai
riausių nuotraukų iš Karužų 
gyvenimo, su plačiais paaiški
nimais. Knygoje daug vietos 
skirta brolio Petro gyvenimui 
bei jo kūrybai plačiau panagri
nėti. Viskas perduodama tikra 
beletristine forma su įdomiais 
dialogais ir gamtos vaizdais. 
Sunkios gyvenimo sąlygos 
užgrūdino abu — ir Petrą, ir 
Kazį, ir išmokė kietai kovoti už 
savo ateitį, siekiant mokslo. 

Vienam jo patriotinių eilėraš
čių, „Žemė kryžių ir smūtkelių" 
muz. Vladas Jakubėnas parašė 
muziką, o pirmą kartą pa
dainavo sol. Vincė Jonuš-
kaitė-Zaunienė Kauno vals
tybės teatre dar 1943 m. Pub
lika taip buvo paveikta, kad tuoj 
sustojo ir užgiedojo Lietuvos 
himną. 

Mirtis nuskynė jauno lietuvio 
poeto gyvybę. Jis tiek daug ža
dėjo, bet visas viltis pridengė 
šaltasis kapas. Tačiau ir po 60 
metų jo kūryba kalba į mus, 
kelia mūsų sielą prie kilnių 
idealų, kurių siekė jaunasis 
poetas Petras Karuža. Ji dar il
gai kalbės mums iš knygos pus
lapių. 

Apol inaras P . Bagdonas 

Duokite gi labiau įtikinantį 
Dievo buvimo įrodymą, kaip tas 
jausmas žmoguje — suprasti kas 
gera ir kas bloga. 

Moltke 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos A ts im in ima i " , 
safcmadtenlala nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Saton H a * Unlversl-
tsto stotiss, t t . S FM banga. „Music of U t h u a n l a " pro
gramos, vadamos anglų kalba, I* tos pačios stonas, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Or. 
J. J . Stukas — dlrsktorlus. 234 Sunlrt Dr., Watchung, 
N. J . 0706O. Tel. 908-753-5636. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

* * & » 

Skriskite SAS iš š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
g o s aerodrome lengva ir patogu 

_persest į kitą lėktuvą, č ia iš-
>n*^' vengsite keleivių spūsties." 

Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,' 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE flEAL eSTATE, 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX ' 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

L» Pensininkams Nuolaida. 

• * 

BELL-BACE REALTORSf 
J. BACIVrCIUS 

6529 9. Ketais Ava., 
8, 

(312)778-2233 
IMCOMt TAK^MBUMĄMCt 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtel agentai kalba Setuvttltf! 
• Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS" 

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

Tejl. 376-1882 ar 376-5996 
. 10%—20%—30% ptgiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio^ 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581 8654 
• • i p 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 5 didelių kamb. 2 
mleg. butas. Su šiluma, karštu 
vandeniu. Suaugusiems arba pensi
ninkams be gyvuliukų. 

Tai. 312737-1097 

IEŠKO DABBO 

Moteris la iko vaikų arba ligonių 
priežiūros darbo, šiek tiek supran
ta angliškai. 

Tai. 708-758-6740 

IMEX AMERICA, INC. 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius mažu nuošim-

j čiu į Lietuvą. Tel. 708-868-0049, 
Fax 708-868-8642. Skambinki
te darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

Taisau, modaliuoju ir atnaujinu pa
dėvėtus drabužius. Mezgu naujus 
pagal užsakymą. Jei reikia — 
siuvinėju. Skambinti Ritai, tai. 
312-436-5219. 

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

Tel. 585-6624 Nuo 8 ryto Iki • v.v. 
Kalbėti ItetuviSkai 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; vir
tuvės, vonios kambarius, ,,s»ding", ,,tuck-
pointing", cemento ir dažymo darbai, por-
čiai, langai ir kt. 

Tel. 312-471-5292 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Po-
piaiiaus Jono PeuTaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE" 

VYRAI KLYSTKELIUOSE, asmenų biografiniai prisiminimai. 
Dr. Juozas Prunskis. 307 psl. 

AIDAI TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. Kalvaitytė-Kar-

velienė. 360 psl. 
ŠV. JONAS BOSKO, jo asmuo darbai ir auklyba. Kun. J. Le-

moyne. 751 psl. 
NAKTIS, trijų veiksmų drama. J . Gliaudą. 85 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. J. Mikelionis. 213 psl. 
(LŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
PO DAMOKLO KARDU, romanas. An. Kairys. 219 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. H. Sudermann. 132 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. C. Grincevičius. 131 

psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. L. Stevenson. 248 psl. 
SŪNUS PLAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-Vo-

gulov. 103 psl. 
TRYS ŽODŽIAI. Juozas Švaistas. 176 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psl. 

Paataba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



KAIP GALIME GERIAU 
PADĖTI TAUTIEČIAMS 

LIETUVOJE 
P a s a k o j a š ios š a k o s s p e c i a l i s t a s R o m a s P ū k š t y s 

VIENERI METAI BE 
MILTONO 

davo ir taip, kad praeidavo DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. kovo mėn . 31 d. 
nemažai įtempto laiko, ieškant 

Daugumos „Draugo" skaity
tojų akys nukreiptos į gimines, 
draugus , pažįs tamus Lietuvoje, 
kur ie dabar išgyvena didelius 
ekonominius sunkumus. Apie 
visokius t r ū k u m u s tėvynėje 
dažnai skaitome Lietuvoje lei
džiamoje spaudoje, n a ir laiškuo
se, ku r i e pi lni nevilties ir gau
sybės nusiskundimų. Ne vien 
t ik nekūren ta i s buta is ir karš
to vandens neturėjimu jie skun
džiasi, bet i r ki ta is buitiniais 
sunkumais — negalėjimu įsigyti 
re ik iamų rūbų, būt inų vaistų 
arba va ikams gardesnio kąsnio 
sukombinavimu. 

Matan t tokią desperatišką si
tuaciją, suminkštėja Š. Ameri
koje i r kitose užjūrio valstybėse 
gyvenančių mūsų tautiečių šir
dys i r plačiau atsidaro jų pini
ginės. Šiuo metu, kaip n iekada 
a n k s č i a u , y r a s i u n č i a m a 
gausybė siuntinių iš Amerikos, 
o t a i p pat t e n plaukia nemaža 
mūsų tautiečių dolerių. 

— Ka ip g a l i m a g e r i a u pa
dė t i L ie tuvo je g y v e n a n t i e m s 
ž m o n ė m s ? 

— Klausimą pate ikėme šios 
sr i t ies žinovui — didžiausios 
Čikagoje s iunt in ių į Lietuvą 
siuntimo bendrovės — ,,Trans-
p a k " savininkui Romui Pukš-
čiui. J is jau 6 metai vadovauja 
šiai į s ta igai , dažnai pats į 
Lietuvą važiuoja, palaiko gyvą 
ryšį su siuntėjais Amerikoje ir 
gavėjais Lietuvoje. Tad jo žinios 
nė ra kokia nors pripuolama 
nuomonė , bet iš i l game tės 
prakt ikos susiformavusios. 

R e i k i a p a s a k y t i , k a d šį 
klausimą išprovokavo „Drau
ge" (1993 m. kovo 2 d.) spaus
d i n t a s Onos K a v a l i ū n i e n ė s 
laiškas, k u r i a m e ji, šal ia ki tų 
d a l y k ų , s a k o : , ,Ta proga 
n o r ė č i a u p a s t e b ė t i , k ad į 
Lietuvą nere ik ia siųsti jokių 
siuntinių. Jokių!!" O toliau dar 
p a r e i š k i a , k a d „ n o r ė d a m i 
art imiesiems padėti, nusiųskite 
j i ems pinigų". 

— K o k i a s p a g r i n d i n e s si
tuac i j a s č i a g a l ė t u m ė t e i š ryš
k i n t i ? 

— Ne visi mūsų tautiečiai yra 
tokie turt ingi , kad galėtų švais
tyt is pinigais. Net ir tie, kurie jų 
p a k a n k a m a i tu r i , ieško būdų, 
k a i p už juos bū tų galima dau
g i a u n u p i r k t i . N e vis i 
s i u n č i a m u s r ū b u s a r k i t u s 
da ik tus pe rka brangiose krau
tuvėse, be t stengiasi visa ta i 
gal imai pigiau įsigyti, ta igi 
r ū p i n a s i s u m a n i a u s avo 
išleidžiamus pinigus panaudoti . 
Tiems, kur ie nesiskaito su dole
r i a i s ir viską perka brangiose 
parduotuvėse, gal ir never tė tų 
vargt i su pirkinėjimais Ameri
koje, nes nusiuntus dolerius, 
tegul ir ne viską, Lietuvoje būtų 
gal ima įsigyti. Tačiau, ka ip 
žinau, tokių „ tur tuol ių" mūsų 
klientų ta rpe nėra daug. Pasku
t in iu metu daug siunčia ne t a ip 
seniai čia atvykusieji mūsų t au 
tiečiai, kur ie labai gerai žino 
Lietuvoje ka inas ir, p i rkdami 
rūbus bei avalynę Amerikoje, 
su taupo 5 ar daugiau kar tų , 
lyginant su tenykštėmis kai

nomis. 
Dabar kalbėkim apie rūbelius 

vaikams. Jų čia galima gauti la
bai gerų ir pigiai. Aišku, reikia 
į pirkimo procesą įdėti nemaža 
laiko. Tačiau daugumas mūsų 
žmonių yra jau pensininkai ir to 
laiko turi užtektinai . Kai kam 
net šis rūbų ar kitų daiktų su
pirkinėjimas, jų ieškojimas tam
pa net savotiška pramoga, su
teikiančia nemažo malonumo, 
kuomet gerą daiktą nuperka la
bai pigiai. Jų nuomone, ne viską 
galima vien tik pinigais ma
tuoti , svarbiau yra geranoriš
kumas ir tas šiltas nusiteikimas 
art imui. 

Geros ir kokybiškos avaly
nės Lietuvoje yra didelė stoka, 
ypač sunku surasti geresnių ba
tų tiems, kurie turi didesnes ar 
ne visai taisyklingų formų ko
jas. Tokiems, gavus jų išmieras, 
čia t ikrai nesunku ras t i apavo, 
ko ten net ir už didelius pinigus 
neįsigytumei. 

Kalbant apie technologiją, 
galima sakyti, kad be išimties 
visos komunikacinės priemonės: 
telefonai, faksai, kompiuterių 
dalys, yra pigesnės Amerikoje, 
tad visa t a i mūsų tautiečiai 
gausiai siunčia. Gera atsiminti, 
kad civilizacija žengia į priekį ir 
tų, kuriems tų priemonių reikia, 
skaičius vis didėja. 

straipsnius įvairiomis temomis. 
Didžiausias jo nuopelnas — 
lietuvių rašytojų kūrinių verti
mas į anglų kalbą. Miltonas iš-

geresnio išsireiškimo, tikslesnio 
žodžio. K a i jį a p t i k d a v o , 
suskambėdavo Miltono balsas 
naujomis spalvomis, ramybė ir 
pasi tenkinimas spindėdavo jo 
veide. O kiek žodynų, enciklope-

vertė V. Ramono „Kryžius" (pir- dijų, žemėlapių ir k i tų informa-
mas lietuviškas romanas anglų cijos šaltinių reikėdavo peržiū-
kalboj), J. Jankau* „Pabučia
vimą tamsoje", L. Dovydėno 
„Brolius Domeikas*. J. Gliau-
dos „Namus ant smėlio" ir K. 
Borutos „Medinius stebuklus". 

rėti, kol surasdavo variantą, ge
r iausiai išreiškiantį autoriaus 
mintį. Jau jei paimdavo Didžio
jo „Lietuvių kalbos žodyno", 
kurį nors tomą, t a i negreit jį 

tarnų a t s i t ikdavo n e l a i m ė , 
v isuomet a t s i l i epdavo , pa
remdamas juos ir moraliai, ir 
materialiai. J is niekada gyve
nime neiškeitė savo sąžinės ir 
savigarbos į centus. 

P a s i s t a t ė M i l t o n a s s a u 
paminklą, dar gyvas būdamas. 
Savo vertimus padovanojo be
veik visiems Lietuvos ir Ame
rikos universitetams, žymiau

sioms bibliotekoms, susilauk
damas gražiausių įvertinimų. 

Balandžio mėn. 2 d. Miltono ir 
jo mamos šviesiam a tminimui 
Seąuia va l s tyb in iame pa rke 
i š sk le i s š a k a s du a m ž i n a i 
žaliuojantieji medžiai. Tai bus 
lyg aidas „Eglės-žalčių karalie
nės" , pasakos , kur ią pirmą 
Miltonas išver tė į anglų kalbą. 

A l d o n a S t a r k 

Miltonas Stark. 

Balandžio 2 dieną sueina 
lygiai metai , kai amžinu miegu 
užmigo mano mylimas vyras 
Miltonas Stark, o mūsų lietu
viškoji išeivija neteko žymaus 
vertėjo i r žurnal is to, kur is I 
Lietuvą mylėjo visa širdimi, ją 
gars indamas ir gindamas savo 
plunksna. Retas lietuvis, gimęs 
svetur, t iek daug padarė savo 
krašto kultūrai , kaip Miltonas. 

M i l t o n a s buvo knygos 
žmogus. J i s gyveno knygomis ir 
t a rp jų, didžiavosi savo didele, 
vertinga biblioteka, pastoviai ją 
papildydamas naujomis kny
gomis. Savo biblioteka pradėjo 
rūpintis, dar būdamas studentu, 
kai nebuvo atliekamų pinigų, 
lengvai iškeisdamas materiali
nes vertybes į dvasines, be ku
rių negalėjo apsieiti jo siela. 
Miltono mama, rašydama į 
Lietuvą, dažnai pabrėždavo, kad 

Pastarąją knygą Miltonas de- paleisdavo iš rankų. Džiaug
davosi mūsų kalbos tu r t in 
gumu, žodingumu, garsiai skai
tydamas įvairius pavyzdžius, 
perpintus liaudies išmintimi ir 
humoru. 

Mes abu l a b a i m ė g o m 
klas ik inę muziką. Nors aš 
studijavau muziką, ilgą laiką 
dirbau Klaipėdos S. Šimkaus 
aukštesniojoje muzikos mokyk
loje, labai dažnai turėdavau 
pripažinti, kad Miltonas daug 

dikavo mylimai mamai ir tetai. 
Be to, išvertė daug apysakų, J . 
Biliūno ir lietuvių liaudies 
pasakų. Paliko ir originalių kū
rinių pluoštą. Didžiuojuosi, kad 
ir man dedikuotas v ienas 
Miltono vert imas — L. Dovy
dėno „Broliai Domeikos", kurį 
i švydau , t i k a tvaž iavus į 
Ameriką, nes jam nelemta buvo 
pereiti per geležinę užtvarą, už 
kurios buvo palaidoti ir mu
dviejų penkiolika gražiausių geriau žinojo muzikinę litera-
gyvenimo metų. Penkiolika 
metų mes laukėm susitikimo, 
penkiolika metų biurokratai 
buvo kur tūs ir nebylūs mūsų 
širdžių balsui. 

Esu laiminga, kad buvau 
paskutinio Miltono vertimo K. 
Borutos „Mediniai stebuklai" 
l iudininke. Šiaip būčiau ir 
nesužinojusi, koks sudėtingas, 
sunkus, o kartu ir viliojantis yra 
vertėjo darbas. Kartais net 
pagalvodavau, kad lengviau 
parašyti knygą, neguja išversti. 
Su nepapras tu kruopštumu 
Miltonas dirbo vertėjo darbą. 
Tuomet j is gyvendavo knygos 
veikėjų gyvenimais, džiaug-

Lietuvon yra siunčiami ne tik knygų ka lna i auga, kad greit W
M_'~ 'T~. " " „ . .,• ~ ° 

J . . . . . ū davosi jų džiaugsmais, liude-rūbai , avalynė, technologinės 
prekės ar panašiai . Siunčiama 
praktiškai viskas, ką čia galima 
pigiau įsigyti arba ko ten ne-
gautumei už jokius pinigus. 
Žinau šeimas, kur ių vaikai ar 
kiti artimieji statosi Lietuvoje 
namus ir kai kuri tų namų įran
ga siunčiama iš Amerikos. Kai 
kas Amerikoje iš mūsiškių ir 
šioje srityje žino visas „skyles" 
— kur galima visa tai pigiai 
nusipirkti . 

— O ką galite p a s a k y t i apie 
pinigų s iunt imą Lie tuvon. Ar 
j i e visai ne s ių s t i n i ? 

— Žinoma, nebūtų galima 
sakyti, kad pinigų Lietuvon iš 
viso nesiųsti. Vėl čia reikia žiū
rėt i kiekvieną atvejį — kas, 
kaip, kam, kada. Štai, vienas iš 
jų. Siuntėjas iš Amerikos skiria 
savo vyresnio amžiaus seseriai 
t a m tikrą sumą pinigų, kad ši 
prisidėtų juos prie mažutės pen
sijos ir pager intų savo liūdną 
kasdienybę. Tačiau ši, iš seno 
įpratimo pasideda tuos pinigus 
„juodesnei d ienai" , nors vargu 
a r labiau J u o d e s n ė diena" 
galėtų būti . Kar t a i s ją randa 
mirusią dėl vaistų ar maisto 
stokos. Jeigu jai būtų buvę siųs
ta maisto ar vaistų — to būtų 
gal išvengta. 

Daugumas vyresnio amžiaus 
mūsų tautiečių gyvena kartu su 
savo dukromis, sūnumis , mar
čiomis, žentais ir pan. Visi mes, 
kurie esame vyresnio amžiaus, 
gerai žinome, kad jauni žmonės 
gali turėti įvairiausių poreikių. 
Pinigai, skirti vienam asme
niui, šeimoje gali patekti visai 
ne tam, kam jie buvo numatyti. 
Dukrai gal prireiks naujos, ma
dingos suknelės, sūnui ar žentui 
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Janina Rupeikienė, viena iš „Transpak" firmos tarnautojų, visada su šypsena 
padeda gausiems šios bendrovės klientams. Nuotr. E. Šulaičio 

— p i n i g ų au tomob i l i o pa
taisymui , o gal jie net užsima
nys pavažinėti po užsienį? Taip 
ir išsikaulys tuos dolerius iš 
vyresniojo amžiaus artimųjų. 
Dar gal ime pridėti atvejus, 
kuomet keisti pinigus yra pa
vojinga, ypač senesnio amžiaus 
žmonėms, nes gavėjai gali būti 
apiplėšti , sužaloti. 

— O k a i p su m a i s t o siun
t i n i a i s , k u r i u o s g a l i m a užsa
k y t i J ū s ų a r k i tose b e n d r o 
vėse .? 

— Agentūros, kurios paruošia 
ir pr is ta to tuos maisto siun
t inius , a t l ieka tam t ikrą patar
navimą. Faktas , kad jos turi už
dirbti ir čia turbūt nieko blogo. 
Nemažai žmonių šiuo patarna
vimu pasinaudojo, ir abi pusės 
( s iun tė jas ir gavėjas) buvo 
patenkintos . Užsakytojui ne
reikėjo galvos sukti , ką pirkti, 
o gavėjas gal gavo tai, ko jis pats 
norėjo, bet nežinojo, kur rasti, 
nes kai kurių produktų rinkoje 
Lietuvoje visai nėra (daugiausia 
naudojamos užsienietiškos pre
kės). Niekas , turbūt , negalėtų 
visiems vienodai patikti ir įtikti 
— čia y ra savotiškas staigmenos 
e lementas , kuomet dovana ir 
y ra pr is ta toma į namus ir tai 
sujaudina gavėją. Ypač švenčių 
a r sukakčių proga galima save 
ar savo artimuosius „palepinti". 

— K a s galė tų b ū t i „Drau
g o " s k a i t y t o j a m s į d o m u ? 

— Je igu kam įdomūs kiti 
k laus imai , turėtų mums pa
skambint i ar užeiti į mūsų įstai 
gas Čikagoje ar kituose mies
tuose (telefonus ir adresus 
gal ima rast i skelbimuose). Aš, 
a rba ki t i tarnautojai, esame 
pasiruošę atsakyti į bet kokį 
klausimą. Čia tik noriu atkreip
ti dėmesį į naujai iš Lietuvos 
atvykusius , kurie labai stipriai 
remia siuntiniais savo artimuo
sius tėvynėje. Žinau tokių, kurie 
k a s mėnesį išsiunčia ne vieną 
šimtą svarų įvairių gėrybių. Jie 
y ra geriausias pavyzdys, kad 
s iunt in ia i yra t ikrai reikalingi 
ir naudingi Lietuvoje. Manau, 
kad šis paramos būdas intensy
viai tęs is ir toliau. 
Kalbėjosi Edvardas Šulai t is 

Mielą JOZEFINĄ ŠIMAITIENĘ,jos Vyru i 

A.tA. 
VIKTORUI ŠIMAIČIUI 

mirus , liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
k a r t u l iūdime. 

Aleksandra Vidugirienė 
Elena ir Vytautas Vidugiriai 

Lietuva, mano žeme gimtoji 
Lietuva, mano džiaugsmo daina: 
Kur klausau, kur einu, kur sustoju, 
Man esi tu viena, tik viena. 

V. Šimai t is 

A.tA. 
VIKTORUI ŠIMAIČIUI 

Net ikėta i ir s ta ig ia i ž iaurios ligos ir mir t ies užklup
t a m , paguodos žodžius t a r i am žmonai J U Z E F A I 
ŠIMAITIENEI, duk ra i DANUTEI, sūnui STASIUI ir 
jų šeimoms bei sese r ims ir broliams Lietuvoje. 

Kar tu b r a u k i a m a š a r a s . 

Jurbark ieč ia i : 

Bakšienė Juzefą 
Biliūnaitė Cicilija Mitkienė su vyru 
Gepneris Jurgis 
Gresiutė Felicija 
Grožvyda ir Danutė Giedraitytės 
Jankūnas Aleksas 
Kazlauskaitė Albina Petukauskienė 
Kazlauskaitė Sofija Plenienė 
Kryževičiūtė Onutė Šalčiūnienė 
Norkaitytė Irena Gelažienė 
Petersonas Ričardas 
Petrauskaitė Petronėlė 
Petrauskaitė Julija Oreskienė 
Romas Orentas 
Viktorija ir Radutis Orentai 
Sabalas Pranas 
Sėdaitis Andrius 
Sviderskaitė Genė Puniškienė 
Tamošaitytė Salomėja Endrijonienė 
ir vyras Viktoras 
Kun. J. Tamulis 
Toliušytė Veronika Paulionienė 
Urbutis Alius 
Vakseliai - Alius, Levas, Aleksandras 
Vaičaitytė Janina Juknevičienė 

turą. Muziką jis pamilo nuo vai
kystės, klausydamas su m a m a 
kas sekmadienį Metropoliten 
operų transliacijų, lankydamas 
simfoninius koncertus. 

Aš vis klausdavau savęs, kaip 
tokiame material iame pasauly
je Miltonas galėjo užaugti toks 
dvasiškai tur t ingas , j au t rus , 
teisingas ir dosnus. Tai t ikriau
s ia i jo m a m o s d idž iu l i s 
nuopelnas, su kur ia Miltonas 
buvo susijęs labai ar t imais ir 
gi l ia i s ryš i a i s . M a m a j a m 
duodavo daug ver t ingų pa
tarimų, verčiant knygas; visas 
gyvenimiškas problemas jie irgi 
spręsdavo kar tu . 

Jei Miltonui kas nors padary
davo kokią p a s l a u g ą , j i s 
visuomet a ts i lygindavo. J e i 
kam nors iš jo draugų ar pažįs-

A.tA. 
ADELĖ GRĖBLIŪNIENĖ 

Savickienė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje, anksčiau 
Hartford, CT ir Rochester, N.Y. 

Mirė 1993 m. kovo 29 d., 3:56 vai. p.p., sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs — Algirdas Savickas, marti Dorothy, 

Vytautas, marti Claudine, Sigitas, Mindaugas, Gediminas, 
Zigmantas, marti Irena — Grėbliūnai; devyni anūkai, septyni 
proanūkai; sesuo Teresė Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijai. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 1 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 2 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, marčios, anūkai , p roanūka i , sesuo ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. 
Tel. 312-476-2345. 

Petkus/Donald M. Petkus. 

A.tA. 
ADELEI BRAŽYTEI DULKSNIENEI 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

mirus, Jos brolį inž. VINCĄ BRAZĮ su šeima ir visus | 
gimines liūdesio valandoje 
kar tu liūdime. 

E. Sakavičienė 
E. Jonušienė 
R. Duobienė 
E. Baltrušaitienė 
E. Lopęs 
D. Laugminienė 
S. Pargauskienė 
J. V. Ližaičiai 
K. E. Karveliai 

nuoširdžiai užjaučiame ir Į 
•• 

K K. Kodačiai 
D. J- Kaunaitės 
B. O. Sergaučiai 
V. R. Bariai 
Dr. V. V. Tumasoniai 
K S. Seputai 
L. Bendoraitienė 
L. E. Andrijauskai 
A. M. Bajerčiai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hillš, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Jaun imo centro Moterų 
klubas kviečia visus atsilankyti 
į priešvelykinius pusryčius 
balandžio 4 d., sekmadieni, tuoj 
po šv. Mišių. Pusryčiai bus 
kavinėj. 

x J o n a s A b r a i t i s , gy
venantis Oak Lawn, IL, Nepri
klausomos Lietuvos Karo mo
kyklos absolventas (1938 m.), II 
pasaulinio karo metu kovojęs 
Lietuvos savisaugos daliniuose, 
atsiminimų „Gedimino pulko li
kimas" prasmingos knygos au
torius, š.m. Kovo Vienuolikto
sios trečiųjų metinių proga 
Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos ministro buvo pagerb
tas: už nuopelnus Lietuvai jam 
su te ik tas dimisijos majoro 
laipsnis. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį 8:30 
vai. p.p. šv. Mišias aukos prel. 
Jonas Urbonas. 

x Marytė Černiūtė, Jūratė 
Dovilienė, Rasa Stropienė, 
Dalia Martinkienė, Raminta 
Marchertienė, Vida Maleiš-
kiene, Virginija Šaulienė, Rita 
Kisielienė, Milda Jakštienė, 
Irena Draugelienė, Indrė Tijū-
nėlienė ir Jonas Boguta (kom
piuterio reikalams), sudarantys 
Lietuvos našlaičių globos būrelį 
„Saulutė", kviečia visus jungtis 
į „kimstinukų" („stuffed togs") 
vajų našlaičiams, pravedant 
rinkliavas savo darbovietėse, 
parapjiose, sporto klubuose, 
mokyklose ir t.t. „Kimštinu-
kus" galima sunešti į L. Nar-
bučio Lion Frame Gallery (3125 
W. 71 St., Chicago), savait
galiais į Lietuvių pasaulio 
centrą Lemonte (koridoriuje 
prie kondominiumų) ir Jaunimo 
centrą Čikagoje (koridoriuje ne
toli priekinių durų). 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, kurio iniciatyva 
parapija įsigijo naujus vargonus 
prieš trejus metus, įvedė naują 
tradiciją: Verbų sekmadienio 
religinis koncertas. Jis kviečia 
visus į šių metų koncertą, kuris 
įvyks balandžio 4 d., 2 vai. p.p. 
parapijos bažnyčioje. 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 StM 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
776-7363. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 

TĖVIŠKĖS GIESMIŲ 
VAKARAS 

Šį Verbų sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Čikagos lietuvių evangeli
kų-liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje, 6641 So. Troy, įvyks
ta tradicinis Giesmių vakaras. 
Pasiryžėlių dvasios pagalba, 
kaip kiekvienais metais šiuo 
laiku, krikščioniškų giesmių 
mylėtojai turės progą ne vien 
išklausyti muz. Ričardo Šoko 
vedamo Tėviškės parapijos 
choro, bet galės įsijungti į ben
drai giedamas giesmes, kaip bū
davo giedama per paskutiniuo
sius šimtmečius. 

Nuo Martyno Mažvydo 1549 
m. išleisto pirmojo lietuviško 
giesmyno laikų l ie tuvių 
evangelikų namuose giesmės 
būdavo giedamos ne tik didžiųjų 
švenčių, bet kas rytą, vakarą ir 
kai kuriose šeimose net pietų 
metu. Tik per kasdieninį 
lietuvišką maldų skaitymą ir 
lietuviškų giesmių giedojimą 
lietuvių kalba išliko gyva Prūsų 
arba Mažojoje Lietuvoje net per 
kelis šimtmečius. 

Evangelikų ir kai kuriose Ro
mos katalikų bažnyčiose gies
mės giedams pagal Bach, Wal-
ther, Pachelberl, Buxtehude. 
Brahms ir kitų kompozitorių 

x Visą balandžio mėnesį 
Šv. Kryžiaus ligoninėje mo
terims krūtų peršvietimas — 
mammograms — atliekamas 
papiginta kaina, tik už 77 dol. 
Reikia paskambinti į ligoninę ir 
susitarti dėl laiko, tel. 471-5605 
tarp 7 vai. ryto ir 8 vai. po pietų 
savaitės dienomis. 

x Aktorė I rena Leonavi
čiūtė paskaitys poetės Janinos 
Degutytės poeziją, o taip pat 
papasakos apie savo ilgą kūry
binį kelią vakaronės metu Jau
nimo centro kavinėje šį penkta
dienį, balandžio 2 d. 7:30 vai. 
vakaro. Vakaronę reng ia 
„Vaidilutės" teatras, kuriame 
šiuo metu akt. Leonavičiūtė 
režisuoja P. Vaičiūno dramą 
„Nuodėmingas angelas". 

x Švč. M. Marijos Nekal to 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke penktadienį , 
balandžio 2 d., 9:30 vai. ryto bus 
galima išmokti supinti ver-
bų-palmių lapus į gražias, 
įdomias pynes. Pynimą de
monstruos Brian Lepacek. No
rintieji pasimokyti šio rankdar
bio, turi atsinešti žirklutes, lim
pančias juosteles, o verbos-
palmės bus išdal inamos 
bažnyčioje. 

x Velykų stalas Lietuvių 
pasaulio centre, Lemonte bus 
balandžio 18 d. Prašoma iš 
anksto registruotis. 

x Verbų sekmadienį , ba
landžio 4 d. per šv. Mišias 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje (11 vai. ryto) giedos 
„Dainavos" choras, vadovau
jamas muz. Dariaus Polikaičio. 

x Doleriai per penk ias die
nas pristatomi į bet kurią vie
tą Lietuvoje. Kreipkitės į Bal-
tia Expres: skambinkite nemo
kamai 1-800-SPARNAI a rba 
1-800-772-7624, arba atvykite: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg., alyva iš Ameri
kos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39 
oz.. aspirinas 250 tbs., butelis 
šampano ir butelis prancūziško 
vyno su pristatymu j namus 
$100. „Žaibas" 9525 So. 79 
Ave., Hickory Hills, IL, 60457. 
Tel. 708430-8090 

(sk) 

vargonams sukurtas kompo
zicijas, bet savo namuose ir susi
rinkimuose lietuviai ev. liu
teronai susigalvodavo toms 
pačioms giesmėms visai skir
tingas arba panašias melodijas. 
„Giesmių knygoje" ir „Psalmi-
nėse", kuriose priskaitoma per 
1,000 giesmių, kai kur prie 
giesmės pažymėta, kad ji gie
dama „savo balsu", vadinasi, 
pagal savo paties susikurtą 
melodiją. Tuo būdu išsivystė 
lietuviškoji liaudies giesmė. 
Dauguma giesmių versta iš 
vokiečių, lotynų ir lenkų kalbos, 
bet yra ir pačių lietuvių sukur
tų giesmių. Lietuviškų giesmių 
giedojimas esąs panašus į 
ošiančios jūros bangavimą, 
kartą prasitarė Latvijos ev. liu
teronų bažnyčios arkivyskupas 
Grinbergs. Lietuviai giedodami 
nežygiuoja per gaidas kaip 
vokiečiai, sakė Ieva Simonai
tytė, jų giedojimas plaukiąs tie
siai iš tikinčios širdies. Deja, 
pačių l ietuvių susikurtieji 
„balsai" beveik visai išnyko 
kartu su jų sukūrėjais, nes tuo 
laiku nebuvo dar jokių įrašų. 
Tik paskutiniais Nepriklauso
mybės metais jomis buvo susi
rūpinęs Vydūnas, muz. Janz, 
Klaipėdos vokiškos Šv. Jono 
bažnyčios vargonininkas V. 
Voska ir Tilžės lietuvių ev. liu
teronų parapijos vargonininkas 
muz. Valteris Banaitis. Be muz. 
Valterio Banaičio harmonizuo
tų giesmių, visų kitų muzikų 
rinkiniai laikomi dingusiais. 
Tik paskutiniais metais prof. 
Vladas Jakūbėnas dar spėjo 
Čikagoje suharmonizuoti kelias 
liaudies giesmes, kurios būdavo 
giedamos Kretingalės ir Plikų 
parapijose. 

Šių metų Giesmių vakarui 
Tėviškės parapijos choras pasi
rinko Vlado Jakubėno, Povilo 
Mieliulio, J . Dambrausko, 
Franz Schubert ir D. Rappair 
kūrinius. Kadangi kartą vienas 
nežinomas lietuvis, rašydamas 
giesmę, tarp kitko prašė: „Padė
kit man giedoti, ak mylimi 
vaikai, ir Dievui dėkavoti už 
visas Jo gėrybes mums duotas 
iš aukštybės", tad ir šio Giesmių 
vakaro viena dalis susidės iš 
visų bendrai giedamų giesmių. 

V B 

x A. a. Helen Kodis mirus, 
Amerikos Lietuvių Moterų 
sąjungos 46-tos kuopos narės 
giliai užjaučia velionės artimuo
sius ir drauge liūdi netekusios 
ilgametės narės. 

(sk) 
x Ati taisymas kovo 30 d. 

mirties pranešime: A.a. Balio 
Sebastijono laidotuvės įvyko 
antradienį, kovo 30 d., ne kovo 
20 d. Už klaidą atsiprašome. 

x „ D a i n a v o s " a n s a m b l i s 
Verbų sekmadienį per 11 vai. 
ryto šv. Mišias giedos Pal. Jur
gio Matulaičio Misijoje, 
Lemonte. 

(sk) 
x Vilnius-Chicago-Vilnius 

- $775; Vilnius-New York-Vil-
nius — $675 iki balandžio 30 d. 
Amer ican Travel Service, 
9439 S. Kedzie, Everg reen 
P a r k , IL 60642, te l . 708-
422-3000. 

(sk) 
x Ieškau savo mamos, J a d 

v y g o s S a u k a i t ė s , sesers , 
Ofelijos-Vandos Sauka i t ė s , 
dingusios be žinios po antrojo 
pasaulinio karo. Ofelija-Vanda 
Saukaitė gimė Telšių apskri
tyje, Luokėje maždaug 1926-27 
m. 1943-44 m. ji pasitraukė į 
Vakarus kartu su dauguma 
Telšių mokytojų seminarijos 
studentų. Labai prašau ži
nančius bent kokią smulkmeną 
apie Vandos-Ofelijos Saukaitės 
likimą, paskambinti (collect) ar 
parašyti man šiuo adresu: Asta 
Budginas, 811 20th Street , 
S a n t a Monica , CA 90403 
USA, tel. (310) 449-0097. 

(sk) 



Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoe shyritma 
**a*cwoja J. Matas. Madfcagą siųsti: 3206 W. 85tfa Ptac*. Ciucago, IL 60829 

LIETUVA, MANO BRANGI 

Lietuva, tu mano brangi! 
Senoji tėvų šalie graži! 
Tu tarp slėnių ir kalnų, 
Jūrų, marių mėlynų. 

Tu išsivadavus iš pančių, 
Tu nukankinta ir nuskriausta. 
Išaušo Tau saulėtas rytas, 
Išaušo Tau laisvės diena! 

Rima Žukauskaitė, 
Chicagos lit. m-los 
10 klasės mokinė. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kiekvieneriais metais skautai 
ruošia Kaziuko mugę. Skautai 
ir kiti žmonės susirenka ir 
smagiai praleidžia laiką. 

Apie vienuoliktą valandą ry
to skautai susirenka Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Ten 
vyksta inspekcija. Svečiai gau
na įvairių dovanų iš skautų. 
Kai svečiai prieina prie skautų 
grupes, skautai, norėdami pasi
rodyti, garsiai sušunka savo 
šūkį. 

Po šio susibūrimo žmonės 
perka daug įvairių dalykų. 
Galima išlošti loterijoje sal
dainių, meškiukų ir kitų 
dalykų. Skautai yra susiskirstę 
į grupes, kurie ką nors daro, 
žaidimus, juokus įvairiuose 
kambariuose. 

Yra nemažai vietų, kur gali
ma pavalgyti. Yra valgykla ir 
įvairių užkandžių, kur galima 
nusipirkti pizzos, sausainių ir 
daug kitokių skanumynų. 

Yra smagu, kad į mugę atva
žiuoja nemažai amerikiečių 
pasižiūrėti, ką lietuviai padaro. 
Tik mes, lietuviai, mokam kaip 
džiaugtis. 

Karina Turnerytė 

ŽIEMOS MALONUMAI 

Žiemos metu daug žmonių 
važiuoja slidinėti. Viena iš mė
giamiausių vietų yra Snow-
mass, Colorado. Važiuojant 
mašina, Snowmass yra keturių 
valandų atstume nuo Denver, 
Colorado. 

Snowmass yra viduryje White | 
River National Forest. Tas 
miškas priklauso Amerikos val
džiai. Valdžia davė Snowmass 
leidimą įrengti slidinėjimo pra
mogas. Ten žmonės negali 
kirsti medžių, nes gamta yra 
saugoma. 

Snowmass slidinėjimo vieta 
buvo pavadinta todėl, kad ten 
kasmet prisninga daug sniego. 
Netoli yra Snowmass kalnas. Si 
vieta atidaryta 1967 metais su 
penkiais keltais ir mažu mies
teliu. Greit Snowmass pasidarė 
labai populiari vieta. Ten daug 
žmonių susirenka iš viso krašto 
slidinėti. Vieną nubėgimą pava
dino „Big Born" Sakoma, kad 
Ute indėnai padegė tą miško 
dalį, kad nubaidytų pionierius, 
kurie ten norėjo apsigyventi. 
Virš šimto metų niekas ten ne
gyveno. Dabar visi ten mėgsta 
slidinėti. Snowmass gali per 
valandą laiko pakelti į kalnus 
20,535 slidinėtojus. 

Marius Vygantas 

JUSTINAS IR 
STEBUKLINGAS BUTELIS 

Vieną dieną, eidamas į mo
kykla, aš pastebėjau butelį 

A 
TT^" 

\ 
A 

Skubėk, pavasarėli, pas mus. 

norėčiau gyventi. 
— Gerai, — atsakė „Genie". — 

Tavo noras ir prašymas paten
kintas. 

Dabar Justinas sugalvojo 
antrą prašymą: 

— Aš norėčiau turėti didelius 
raumenis. 

— Gerai! — pasakė „Genie" — 
tu turėsi, ko nori. 

Na i r pagal iau trečias 
prašymas: 

— Aš norėčiau išlaisvinti Tave 
iš butelio. 

— Aš per 34 milijonus metų 
nebuvau laisvas, — pasakė 
„Genie". — Ačiū tau, Justinai! 
Už tokią tavo nuoširdžią do
vaną, aš tave nuvešiu į „Disney 
World". 

Daug, daug metų Justinas ir 
„Genie" draugavo. 

Jus t inas Novak, 
Lemont Maironio lit. 
m-los 2 sk. mokinys. 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 

— Aš esu labai alkana. Gal ži
notumėte, kur rasčiau maisto? 
— maldavo Birutė. 

— Tavo laimei, mes tik pabai
gėme rinkti uogas, grybus ir 
saldžiąsias gėles, — paskė Že
mėpatis. 

— Saldžiąsias gėles, — klau
siamai pakartojo jų žodžius. 

— Taip, tokias, kurių lapelius 
bečiulpiant, atsiranda saldi 
sula, — aiškino dievaitis. 

Birutė prisiminė, tokias gėles 
čiulpdavo su draugėmis stovyk
loje. Žemyna ir Žemėpatis davė 
jai krepšį, pripiltą pririnktų 
skanumynų. Birutė greitai iš
tuštino. , 

Dabar matome, kad tikrai esi 
alkana! — juokėsi brolis ir 
sesuo. — Mes tave išmokysim 
žuvauti, tada nebadausi. 

Birutė atsakė, kad jau apie tai 
galvojusi, bet nežinanti, kaip 
iškepti sugautą žuvį. 

— Tu neturi ugnies? — die
vaičiai nustebę paklausė Birutę. 

— O, apie tai nepagalvojau, — 
atsakė palengvėjusių balsu. 

Tą rytą brolis ir sesuo išmokė 
Birutę žuvauti. Prieš atsiskir-
dami, Žemyna ir Žemėpatis per
spėjo Birutę, kad daug keistų ir 
pavojingų dalykų vyks šią nak
tį. Lyg iki šiol nebūtų buvę 
užtenkamai keistų atsitikimų, 
pagalvojo Birutė. 

— Tikrai, klausyk! — Žemyna 
įsakė. — Laiminga būsi tiktai 
suradus paparčio žiedą. Gal ir 
surasi miške, bet bus sunku, nes 
paparčio žiedas labai retai žydi. 

Piešė Kastytis Norvaiša, 
Bostono lit. m-los 

6 sk. mokinys. 

Žemėpačio jai padaryta meške
re iš šakų ir siūlo. Ji sėdėjo prie 
ežero ir žiūrėjo į vandens pavir
šių, sekdama savo atspindį. 

Audra Degesytė. 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO NR. 106 
ATSAKYMAS 

Užrašų knygutė kainuoja 1 
dol. 10 et., o pieštukas — 10 
centų. 

GALVOSŪKIO NR. 107 
ATSAKYMAI 

1. Ilgesnis yra žemės pusiau
jas su 7,926,6779 myliomis, gi 
dienovidinio ilgis 7,899,98875 
mylios. 2. Pasiektume Airiją. 3. 
Arčiau Maskva. 4. Arčiau Hel
sinkis. 5. Pasiektume Kopenha
gą. 6. Pasiektume Maskvą. 7. 
Arčiau Uralo kalnai. 

GALVOSŪKIO NR. 110 
ATSAKYMAS 

Meno parodos kataloge šis 
paveikslas taip buvo paaiškin
tas: „Du žmonės ginčijasi". 

GALVOSŪKIS NR. 126 

Pasiskaitę literatūros ar pasi
kalbėję su šios rūšies specia
listais, atsakykite į šiuos klau
simus: 

1. Kokio amžiaus buvo Juoza
pas, kai susižiedavo su Marija? 

2. Kokio amžiaus buvo Marija, 
kai susižiedavo su Juozapu? 

3. Kokios formos buvo 
kryžius, prie kurio buvo prikal
tas Kristus) (T ar t) 

10 taškų, 
Atsiuntė 

kun. dr . E. Gerul is . 

Lietuvą? 2. Kuris yra labai 
žymus asmuo, kuris daug prisi
dėjo prie Lietuvos išlaisvinimo? 
3. Kaip vadinasi dabartinis Lie
tuvos prezidentas? 4. Kaip vadi
nasi žmonių išrinkta asmenų 
grupė, kuri sudaro vyriausią 
valdžią? 5. Kaip vadinasi Lie
tuvos sostinė? 6. Kaip vadinasi 
Lietuvos ambasadorius JAV 
sostinėje, Vašingtone? 7. Kaip 
vadinasi Lietuvos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų N.Y. 8. 
Kaip vadinasi pagrindinių 
įstatymų rinkinys, pagal kurį 
kiti įstatymai sudaromi. 9. Kaip 
vadinasi ministro pirmininko 
sudaryta asmenų grupė, kuri 
valdo Lietuvą? _ _ 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 128 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Berniukas sprendžia mažą 
kryžiažodį. Padėkite jam. 

Skersai : 1. Klausiamasis 
įvardis. 3. Lotyniškas žodis 
,,sveikas(a)". Viena Marijai 
skirta giesmė prasideda šiuo žo
džiu. 4. Rankenėlės reikšmė 
kitu žodžiu. Pvz. puoduko ran
kenėlė. 

Žemyn: 1. Kai nori vandens 
atsigerti, pasuki ..., galininko 
linksnyje, vienask. 2. Kambario 
dalis, kuri eina nuo lubų iki 
grindų. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 129 
Sirakūzų valdovas Hieronas 

(gyvenęs II amžiuj prieš Kristų) 
prašęs mokslininką Archimedą, 
kad šis ištirtų, ar Hierono aukso 
vainikas padarytas tikrai iš gry
no aukso, o gal įmaišyta sidab
ro? 

Archimedas vainiką pasvėręs: 
ore vainikas svėręs 8 kilogra
mus, o panertas į vandenį — 7.5 
kg. Paskui svėręs gryno aukso 
ir gryno sidabro gabalus, ir 
suradęs, kad grynas auksas 19V4 
kartų sunkesnis už tokio pat 
tūrio vandenį, o grynas sidabras 
— 10% kartų. Atsakyti: 1. Ar 
gryno aukso buvo Hierono vai
nikas? 2. Jei ne gryno, tai kiek 
kilogramų sidabaro buvo į auk
są įlydyta? 3. Kurios prabos 
buvo tas vainikas? 

(10 taškų) 
Jei būtų persunku, prabos ne

ieškokite. 
Praba = mark of trial. 

žemėje. Pagalvojau, kad šis bu- Geriau lik prie Šventos Ugnies 
telis buvo padažui. Atidariau. 
Su garais iš butelio iššoko 
„Genie". 

Jis man pasakė, kad gali 
patenkinti mano tris prašymus. 
Pradėjau galvoti. Pagaliau 
sugalvojau pirmą prašymą: 

— Padaryk, kad aš visą laiką 

visą vakarą, tada nieko blogo 
tau neatsitiks. 

Birutė pagalvojo apie Gabiją 
ir ugnį. Vėl metė žvilgsnį į brolį 
ir seserį, bet veltui, jų jau 
nebebuvo. 

Birutė, alkio nenumalšinus, 
mėgino žuvauti Spyglio ežere su 

GALVOSŪKIS NR. 127 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Gamtoje jau pavasaris. Ma
tote nupieštą gėlę, kurių greit 
atsiras daug. Si gėlė nepapras
ta, su daug taškelių ir devyniais 
numeriais pažymėta. Kiekvie
nas taškas reiškia raidę, o visi 
taškeliai žodį. Pagal šias reikš
mes vietoje taškelių parašykite 
žodžius. 

1. Kaip vadinasi valstybė, ku
ri 50 metų buvo pavergusi 

GALVOSŪKIS NR. 130 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Sujungę taškus, sužinosite, 

kas slepiasi. Parašykite piešinio 
pavadinimą. Galite nuspalvoti. 

(5 taškai) 




