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Pirmenybė bus teikiama 
infliacijos pažabojimui 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, balandžio 6 d. (Elta) 

— Viena svarbiausių problemų, 
kurią Lietuvos Respublikos 
prez. Algirdas Brazauskas 
norėtų padėti kuo greičiau 
išspręsti, yra infliacijos pa
žabojimas. Nuo to priklauso 
bankininkystės sutvarkymas ir 
savų pinigų įvedimas. „Nesu 
linkęs priiminėti sprendimų, 
kurių neleidžia įstatymai ar 
Konstitucija. Aš galiu tik tiek, 
kiek turiu veikimo teisių", — 
kalbėjo A. Brazauskas, priimda
mas keturių populiariausių Lie
tuvos dienraščių redaktorius. 

Prezidentas pažymėjo, jog jis 
labai ryžtingai kovos su nusi
kalstamumu ir, jeigu dabartinė 
situacija ilgiau tęsis, imsis 
griežtų administracinių priemo
nių valstybės valdymo gran
dyse. Suprantama, jam labai 
rūpi ir ekonominės situacijos 
pagerinimas. Valstybės vadovas 
pastebėjo, kad nemažinti kainų 
savo rinkiminėje kampanijoje 
nėra žadėjęs. Kalbėdamas apie 
vyriasusybę ir santykius su ja, 
Algirdas Brazauskas pasakė: 
„Kai per trejus metus pasikei
čia šeši kabinetai, žmonės 
nepajėgia pažinti ir suprasti 
vadovų. Išimtis buvusi nebent 
Gedimino Vagnoriaus vyriausy
bė". Jo nuomone, būtų gerai, 
jeigu dabartinei vyriausybei 
nebūtų daroma politinio spau
dimo ir ji galėtų ramiai dirbti 
bent pusmetį. Jis pats politinės 
įtakos šiam kabainetui nedarys. 

A. Brazauskas informavo, jog 
artimiausiu metu numatomas jo 
darbo vizitas į Didžiąją Bri
taniją. Pradėjus dirbti valsty
binei derybų su Rusija delegaci
jai, bus imta galvoti apie susi
tikimą su Rusijos prezidentu. 

Opozicija siūlo kreipt is 
į Jungt ines Tau t a s 

Visos Lietuvos politinės jėgos 
ir Lietuvos vadovybė turėtų 
siūlyti Rusijos vyriausybei 
pagreitinti Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Lietuvos ir nevilkin
ti jo iki rugpjūčio 31 dienos, nes 
sutartis nedraudžia išvesti ka
riuomenę anksčiau, — balandžio 
5 d. opozicijos spaudos konfe
rencijoje pasakė opozicijos 
lyderis Vytautas Landsbergis. 

Lietuva turėtų kreiptis arba 
bent svarstyti oficialų kreipi
mąsi į Jungtines Tautas ir 
NATO, kad, Rusijoje prasidėjus 
chaosui, į Lietuvą būtų įvedami 
vadinamieji„žydrieji šalmai" iš 
Vakarų. Estijos ministras pir
mininkas jau kreipėsi su tokiu 
kvietimu. Tai būtina, nes Rusija 
— šalis, su kuria nepakanka 
turėti pasirašytą sutartį, reikia 
kad ta sutartis būtų vykdoma. 
Tradicinis Rusijos požiūris į 
tarptautines sutartis atsispindi 
Rusijos nuostatose dėl Lietuvos 
ir Rusijos susitarimų išvesti 
Rusijos kariuomenę — skelbia
mi pareiškimai, neigiantys vie
nas kitą, nuolatos bandoma 
kvestionuoti tuos susitarimus. 
Toks katės ir pelės žaidimas, kai 
kariuomenė čia stabdoma, čia 
išvedama — yra psichologinio 
karo forma, atviras spaudimas, 
pasakė Vytautas Landsbergis. 

Opozicijos lyderis pažymėjo, 
jog kelia nerimą nuotaikos 
Rusijos kariuomenėje ir tas 
faktas, kad ji nėra prisiekusi 
Rusijai, ir joje plinta ištiki
mybės Sovietų Sąjungai nuotai
kos. Vytauto Landsbergio 
nuomone, Lietuvos vadovybė iš 
anksto turėtų turėti savo kon

cepciją, kaip reikėtų elgtis 
galimų staigių blogų permainų 
Rusijoje atveju. 

Europos politikai remia 
Lietuvos poziciją 

Tvirtą, bet nuosaikią Lietuvos 
poziciją santykiuose su Rusija 
Europos politikai vertina tei
giamai, — balandžio 5 dieną 
spaudos konferencijoje pasakė 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, grįžęs 
iš Strasbūro, kuriame lankėsi 
kovo 31 - balandžio 4 ir kalbėjosi 
su Europos Tarybos generaline 
sekretore Catherine Lalumjere, 
taip pat su daugeliu Europos 
Tarybos padalinių vadovų, kitų 
politikų. 

Pasak Povilo Gylio, tokia 
Lietuvos pozicija nieko neprovo
kuoja, nekelia psichologinės ir 
politinės įtampos, kuri galėtų 
tapti išoriniu destabilizuojančiu 
veiksniu Rusijos įvykiuose. 
Jeigu Lietuva mėgintų daryti 
spaudimą ir kreiptųsi į Jungti
nes Tautas ar kviestųsi „žydruo
sius šalmus", kaip siūlo opozi
cijos lyderis Vytautas Lands
bergis, tai, anot P. Gylio, reikš
tų, kad Rusija būtų traktuojama 
kaip pavojinga politinė jėga ir 
savotiškai provokuojami patys 
radikaliausi jos sluoksniai. 

Atsakydamas į žurnalistų 
k laus imus , Povilas Gylys 
pareiškė, jog Lietuvos ir Vokieti
jos tarpvalstybinių santykių 
deklaracija yra parengta ir su
derinta. Sutarties su Lenkija 
projektas taip pat parengtas, 
tačiau dar galutinai nesuderin
tas klausimas dėl 1920 metų 
įvykių traktavimo. 

Vilniaus senamiestyje — 
Lodzės paslaugų biuras 

Vilniuje, Pilies g.7, atidarytas 
Lenkijos Lodzės miesto ekono
minių paslaugų biuras. 

Jo atidarymo iškilmėse daly
vavęs šio miesto prezidentas 
Gžegož Paika pasakė, kad šis 
biuras padės Lodzės pramonės 
gaminiams plėsti rinką. Bend
radarbiavimas tarp mūsų firmų, 
sakė jis, galėtų vykti pirkimo-
pardavimo, prekių mainų, bend
rų įmonių kūrimo keliu. Biuras 
užsiims ir Lietuvos firmų rekla
ma. Čia bus rengiami įvairūs 
verslininkų, gamybininkų susi
tikimai. 

Rusijos karinė technika 
pal ieka Lietuvą 

Krašto apsaugos ministerijos 
karinių ir pavojingų krovinių 
pervežimo inspekcijos virši
ninko pulkininko leitenanto A. 
Jurkevičiaus duomenimis, Rusi
jos karinės technikos išvežimas 
iš Lietuvos kovo mėnesį buvo 
žymiai padidėjęs ir neturėtų 
sumažėti balandyje. Kovo 
mėnesį iš Lietuvos iškeliavo 
beveik 700 geležinkelio vagonų 
su karine technika. Tai daugiau 
negu dvigubai kaip vasario mė
nesį, pasak A. Jurkevičiaus. 
Išvedant šią kariuomenę, pauzių 
nėra. 

Lietuvoje liberalizuojamos 
naftos produktų kainos 

Nutarimą dėl to balandžio 5 d. 
priėmė Lietuvos Respublikos 
vyriausybė. Nutarta nuo šiol 
sudaryt i vienodas sąlygas 
prekiauti naftos produktais tiek 
valstybinėm, tiek ir privačioms 

Kas toliau? 

— Man šautuvėlis, tau — obuolėlis... Kadangi daug Amerikos miesto gyventojų pastaruoju laiku 
žūsta nuo piktadarių rankos, laikančios šaunamąjį ginklą, New Yorko mieste vaikams buvo 
dalinami vaisiai ir saldainiai, jeigu jie savanoriškai atidavė savo žaislinius šautuvėlius. Tuo 
mėginta vaikus atpratinti nuo šaunamųjų ginklų. 

JAV ir Rusija statys 
bendrą reaktorių 

JAV ir Rusijos ekspertai 
praėjusį ketvirtadienį. Maskvo
je įvykusiame pasitarime, nu
sprendė bendromis jėgomis 
statyti naujovišką reaktorių, 
kuriame būtų galima deginti 
plutonijų, išimtą iš branduo
linių raketų ir kitų ginklų. Per
dirbtas plutonijus būtų paver
čiamas elektros jėga. 

Reaktorius kainuosiąs 1.5 bil. 
dolerių, bus statomas Rusijoje ir 
bent iš dalies varomas plutoni-
jum iš Maskvos atominių ginklų 
laužo. Projektas pareikalaus iš 
JAV vyriausybės apie 100 mil. 
dol. penkerių metų laikotarpy
je. Projektui vadovauti pakvies
ta General Atomics bendrovė iš 
San Diego, CA. 

struktūroms, įvežančioms ją į 
Lietuvą. Naftą, jos produktus, 
akmens anglį, dujas ir kitus 
energetinius išteklius įgabe
nantys ūkiniai subjektai turės 
mokėti bendro ir individalaus 
akcizo mokesčius. 

Manoma, kad liberalizavus 
naftos produktų kainas, jos šiek 
tiek padidės. Nepasiant to, 
benzinas ir kitas kuras turėtų 
kainuoti pigiau, negu Latvijoje 
ir Estijoje. 

Olandijos firma „ABAS" 
nenori įsikurti Vilniuje 

Dirbanti Rygoje ir St. Peter
burge Olandijos specialistų 
grupė pareiškė norą dalyvauti, 
pagal Europos bendrijos 
„PHARE" programą, finan
suojamame Klaipėdos uosto 
modernizavimo projektų kon
kurse. O firma „Versluijs" 
ketina Vilniuje įsteigti preky
bos rūmus, kuriuose šalia užsie
nio prekių būtų siūloma ir Lie
tuvos įmonių produkcija Vaka
rų rinkai. Olandijos ekonomikos 
ministerijos konsultantas, fir
mos „Abas" generalinis direk
torius, Jan G.M. Artz pasakė, 
kad lietuviški drabužiai, baldai, 
kai kurios statybinės medžia
gos, įvairūs pusfabrikačiai tu
rėtų paklausą Vakaruose. Pre
kybos rūmai Vilniuje būtų cent
ras, kuriame Vakarų šalių vers-
linikai susipažintų su Lietuvos 
gaminiais. Firmos atstovai 
balandžio 5 d. susitiko su 
Lietuvos ekonomikos ministro 
pavaduotoju Vytu Navicku ir 
aptarė bendradarbiavimo gali
mybes. Beje, Olandijos atstovai 
atkreipė dėmesį ir į išdaužytą 
Vilniaus gatvių asfaltą, ir 
pasiūlė padėti įsigyti modernių 
asfaltavimo įrengimų. 

Planas statyti bendrą Vaka
rų-Rytų reaktorių paskelbtas 
balandžio 5 d., ir tikima, kad tai 
laba i pozityvus žingsnis į 
saugesnį mūsų planetos rytojų. 
Iki šiol išmontuotų branduo
linių ginklų plutonijus buvo tik 
sandėliuojamas ir visuomet kėlė 
pavojų, kad jis gali patekti į 
teroristų rankas.Kadangi JAV 
ir Rusijos pasiekti susitarimai 
dėl atominių ginklų atsargų 
sumažinimo ateityje plutonijaus 
krūvį dar padidins, reaktorius, 
kuris padėtų šią problemą iš
spręsti, yra labai pageidauja
mas. 

Šis projektas buvo*1taip pat 
diskutuotas Vancouveryje, kur 
pereitą savaitgalį įvyko Rusijos 
prez. Boris Jelcino ir JAV prez. 
Bill Clinton pasitarimai. 

Perkant naftą iš 
Venezuelos Mažeikiai 

nuolat dirbtų 
Vilnius, balandžio 1 d. (Elta) 

— Lietuvoje lankėsi Venezuelos 
verslininkai. Vienas iš jų, bend
rovių „Belcom" ir „Combel" vi
cepirmininkas Josef Tsodikov. 
gimęs Vilniuje, vaikystėje emi
gravęs su tėvais. Delegaciją ly
dėjo Lietuvos ambasadorius Ve-
nezueloje Vytautas Dambrava. 
Svečiai, apsilankę Mažeikiuose 
ir Klaipėdoje, siūlė tiekti naftą 
iš tanklaivių per Klaipėdoje 
esančius įrenginius. 

Svečiams apskritai buvo nesu
prantama, kad Mažeikių ga
mykla stovi be darbo Jų nuo
mone, pradėjus bendradarbiauti 
su Venezuela, Mažeikiu gamyk
lą galima būtų išplė>ti. Pasi
teiravę apie Lietuvos įsiskoli
nimą užsieniui, svečia: pasakė, 
kad nebūtų problenvs gauti 
„minkštų" kreditų penkioli-
kai-dvidešimčiai metu 

Seimui reikia etikos 
komisijos 

Vilnius, balandžio 1 d. (Elta) 
— Sąjūdžio koalicija pateikė 
žurnal is tams pareiškimą, 
kuriame rašoma, jog Seimo 
posėdyje LDDP frakcijos narys 
Marijonas Visakavičius savo 
pasisakymu įžeidė ekspremjerą 
Gediminą Vagnorių (pasiūlė 
pasitikrinti pas psichiatrą). 

Seimo nariai, atstovaujantys 
Tėvynės Santarai, kreipėsi į 
Seimo pirmininką, prašydami 
įspėti Marijoną Visakavičių ir 
įpareigoti jį atsiprašyti, tačiau 
nei Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, nei LDDP frakcijos 
vadovai nereagavo. Pareiškime 
apgailestaujama, kad Seime 
nėra sudaryta etikos komisija, 
dėl to, pasak Tėvynės Santaros 
atstovės. įžeidinėjimai gali tapti 
parlamentine praktika. 

— Kryžių ka lnas (netoli 
Šiaulių) buvo nuniokotas kovo 
28 d. apie 2 vai. p.p., rašoma 
„Tiesoje". Sulaikyti du 15 ir 17 
metų šiauliečiai. Jie prisipažino 
sugadinę šešis kryžius. Tačiau, 
pasak kriminalinės policijos 
darbuotojų, sugadinta daugiau. 
Sužalotieji kryžiai buvo iš vario 
ir žalvario. Pavogta apie 50 kg 
šių metalų. Kryžiai buvo nup
jauti arba nulaužti, nutempti į 
krūmus ir ten susmulkinti. 

— Kauno biudžetui skirta 7 bili
jonai talonų, informavo miesto 
finansų skyriaus vedėjas A. Mi
lius. Tai sudaro mažiau, kaip 
pusę reikiamos sumos. Tikslinės 
dotacijos šiemet skirtos tik 
miesto valymo įrenginiams ir 
savivaldybės policijai. Iš biu
džeto bus statomi tik trys gyve
namieji namai. Ketinama su
mažinti autobusų bei troleibusų 
maršrutų skaičių. 

Pirmame rate abi pusės nu
kentėjo, bet lygiai. Prasidėjo an
tras ratas, ir pasaulis įtemptai 
seka jo eigą. Jelcinas nugalėjo, 
nes referendumas jį „impyčinti" 
uždarame deputatų posėdyje 
nepraėjo. Kongresas patenkin
tas, nes Jelcinas atšaukė kai ku
riuos jo nutarimus. Dabar visi 
rengiasi būsimam rundui, kuris 
įvyks balandžio pabaigoje. Abi 
pusės rusų tautai pasiūlys savo 
referendumus. Tačiau eina gan
dai, kad ne visos Rusijos sritys 
į tuos referendumus reaguos. 
Jau dabar prasideda skilimas, 
pvz., Karelija pasisako už kon
gresą, o Sverdlovskas (Jelcino 
gimtavietė) už Jelciną. Kitos 
tolimos sritys j au dabar 
pareiškia, kad j ie Maskvos 
nurodymų nemano klausyti. 
Jelcinas irgi pakartotinai pa
reiškia, kad į kongreso referen
dumo rezultatus jis dėmesio ne
kreips. Panašiai šneka ir kong
reso pirmininaks Chazbulatov, 
kuris irgi vos neprarado savo 
pozicijos drauge su Jelcinu. 
Skirtumas tik tas, kad Jelcinas 
remiasi populiarumu, o kongre
sas vis stipriau organizuota par
tine organizacija. Susiklostė 
padėtis panaši į Lietuvos prieš
rinkiminę situaciją. Lietuvos 
visuomenė, paragavus trūku
mų, prarado pirminį tautinį 
entuziazmą ir jo nepalaikė. 
Jelcinas irgi pradėjo nuo 
barikadų. Po to buvo ekonominė 
suirutė ir nusivylimas. Paskelb
tas plebiscitas yra didelė rizika 
tolimesnei Jelcino karjerai, nors 
dabartiniai apklausinėjimai kol 
kas yra jo pusėje. Kas įvyks 
balandžio 25 dieną, kai pilie
čiams reiks atsakyti į klausimą: 
ar pasitiki Jelcino vedama eko
nomine politika? Šitą punktą 
akcentuos Jelcino opozicija, 
žadėdama pakeisti ją geresne. 
Tam užbėgti už akių, Jelcinas 
jau paskelbė atlyginimų pakėli
mą. Tas daug nepadės, nes ky
lanti infliacija jo pastangas anu
liuos. Vakarų pažadėta pagalba, 
jeigu ateis, ateis per vėlai. 

Tuo tarpu stiprėja judėjimas, 
susidedantis iš daugelio orga
nizacijų ir partijų, reikalaujan
tis užbaigti nestabilumą naujais 
parlamentariniais ir preziden
tiniais rinkimais. Susidariusi 
pusiausvyrinė padėtis kol kas 
dar laikosi. Tačiau provokacija 
iš vienos ar kitos pusės gali 
įžiebti konfrontaciją, kuri gali 
išsiplėsti už didmiesčių ribų. 
Konfrontacijai, kol kas politinei, 
ruošiasi dvi opozicinės grupės: 
Tautinis Išgelbėjimo Frontas ir 
Rusijos Tautinis Sinodas. Abi 
grupės kaltina Jelciną už nuto
limą nuo Rusijos tradicijų, kul
tūros, parsidavimu Vakarams. 
O visgi ir tos patriotinės grupės 
turi labai silpnas vietas. Abi 
nenori pravesti žemės ūkio 
privatizacijos, kaip netinkančios 
ruso charakteriui. Jos nori, kad 
ūkiai liktų bendruomenės, o ne 
privačia nuosavybe. Tautinis 

Sinodas neleistų net privačių 
sklypų. Be abejo, tokios prog
ramos yra geriausia korta Jelci
nui, nes jis skelbia visuotinę 
žemės ūkio privatizaciją. 

Nauji judėjimai, sudaryti iš 
komunistų, nacionalistų, mo-
narchistų, krikščionių demo
kratų ir t.t. Jų programos siūlo 
neskubėti į grynai kapitalistinę 
tvarką, nes Rusijai tokia tvarka 
nėra tinkama. Norima panai
kinti visas sutartis, kurios 
suskaldė buvusią imperiją. Kai 
kurios grupės jau sudarė savo 
būsimos vyriausybės sąstatus 
(Zirinovskis). Be paminėtų 
grupių yra ir daugiau, tačiau 
kol jos dar ne visai susivie
nijusios, nėra per daug pavo
jingos. Didžiausias pavojus gali 
išlikti, kai atsiras Rusijos 
„gelbėtojas'! 

Ar Vancouverio susitikimas 
išgelbės Jelciną? 

Turbūt t ik laikinai. Dar 
prezidentų pokalbių metu Rusi
jos premjeras Chernomyrdin pa-
rešikė, kad išmaldų Rusija 
neprašo. Vadinasi, jeigu „iš
malda" a te is , nepakre ips 
tolimesnio Rusijos likimo. Pa
žadėta 1.6 bilijonų parama 
didelės įtakos į Rusijos masyvą 
neturės. Iš praeities patyrimų 
sprendžiant didžiumą paramos 
taip ir dings senų aparatčikų 
rankose, nepasiekus tų, kriems 
ji labiausiai reikalinga- Jelcino 
pažadai, kad dabar paskirsty
mas bus kitaip suorganizuotas, 
tai tik svajonės, žinant dabar
tinę rusišką dispoziciją; padėtis 
laikina, taigi naudokis ir ne-
žiopsok. Dauguma Rusijos apa
ratūros dar vis senų aparatčikų 
rankose ne tik didmiesčiuose, 
bet visam krašte. Jų tikslas 
naudotis proga ir drauge sabo
tuoti Jelcino pstangas. Vienas 
Vakarų ekonomistas patarė 
Amerikai visų pirma paremti 
buvusius imperijos satelitus, 
nes gerovė, išaugusi su Vakarų 
pagalba, būtų geriausias pa
vyzdys pačiai Rusijai, ir paska
tintų sekti mažų valstybių 
pavyzdžiu. Toks patarimas buvo 
pasiūlytas Bushui, kuris, apsi
kabinęs Gorbačiovą, matė tik jį 
vieną, ir pagelbėti kitoms res
publikoms net nemėgino. Tas 
privedė prie žingsnio atgal. 
Išdygo net naujas terminas „lie
tuviškas sindromas", kuris vaiz
duoja pirminį entuziazmą į 
skubią demokratizaciją, o po to 
žingsnį atgal. Yra didelė gali
mybė, kad Rusija gali pasekti 
Lietuvos pavyzdžiu. 

Jelcinui galimybė pasiekti 
lemiamą pergalę ateinančiame 
plebiscite labai abejotina. O po 
to, kas žino. Pakeliui į demo
kratiją Rusija gali sustoti 
poilsiui, gal net ilgam laikui. 

E. Ringus 

Vancouverio susitikima prisiminus. Iš kairės: Rusijos prez. Boris Jelcin, 
Kanados ministras pirmir "kas Brian Mulroney ir JAV prez Bill Clinton. 

Liudas Kairys bus 
deportuotas 

JAV Aukščiausiasis teismas 
pirmadienį atsisakė patenkinti 
Liudo Kairio prašymą jį palikti 
Amerikoje, todėl daugiau nebe
liko kliūčių L. Kairio depor
tacijai. Šiuo metu L. Kairys yra 
laikomas federaliniame kalėji
me Denver, Colorado. Dar nėra 
nustatyta deportacijos data, bet 
manoma, jog jis bus išvežtas į 
Vokietiją (to pageidavo pats 
Kairys). 

KALENDORIUS 

Balandžio 7 d.: Didysis tre
čiadienis, Donatas, Hermanas, 
Minvydas. Kantaute. 

Balandžio 8 d.: Didysis ket
virtadienis, Dionizas, Julė, Val
teris, Girtautas, Matą. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 6:26. 
leisis 7:20. Temperatūra dieną 
apie 52 F (11 C), naktį - 40 F 
(5 C); didėja debesuotumas, pro
tarpiais lietus. 

Ketvirtadienį saulė tekės 
6:25; debesuota, dieną lietinga 
ir audringa. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

PRISIKĖLIMO VARPAMS 
GAUDŽIANT 

Sveikiname visus Lietuvių Skautų sąjungos brolius ir seses, jų 
tėvus ir mūsų rėmėjus su šv. Velykų šventėmis. Linkime ramybės 
ir taikos kiekvienam asmeniškai bei tarpusavio bendravime. Kris
taus Prisikėlimo nuotaikos linkime Lietuvos skautams, skautėms, 
jų vadovams ir vadovėms. 

Budėkime! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

Lietuvių Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 

Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkas 

* * * 

Prisikėlimo varpams gaudžiant, švęskime atgimimo Velykas, 
džiaukimės Tėvynės laisve, teskamba linksmas Aleliuja. 

Sveikiname visus mūsų rėmėjus visame pasaulyje. Linkime visų 
vilčių išsipildymo. Gražiai ir sėkmingai švęskite deimantinį 
Lietuvos jubiliejų. 

Fil. Leonas Maskaliūnas 
Vydūno fondo tarybos pirmininkas 

Fil. Vytautas Mikūnas 
Vydūno fondo valdybos pirmininkas 

Linksmų Velykų visoms sesėms, broliams, tėveliams ir rėmė
jams linkime. 

„Aušros Vartų" tunto sesės 
„Kernavės" skaučių tunto sesės 

„Lituanicos" skautų tunto broliai 
„Nerijos" jūrų skaučių tunto sesės 

„Sietuva" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 
Čikagos skautininkių draugovė 

Čikagos Skautininkų,-ių ramovė 

* * * 

Sv. Velykų šventėje sveikinu visas seses ir brolius. 
Džiaugsmingas Prisikėlimo Aleliuja tepripildo jūsų širdis ir ska
tina didesniems įsipareigojimams Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
siekiant lietuvybės ir skautybės klestėjimo Lietuvoje ir užjos ribų 

gyvenančių brolių ir sesių tarpe. 
jvs Irena Regienė 

„Skautybės kelio" redaktorė 

EMILIJOS PLATERYTĖS 
BŪRELIUI - 10 METŲ! 

„Kernavės" tunto Emilijos 
Platerytės vyr. skaučių būrelis 
vasario 28 d. susirinko pas sesę 
Vandą Aleknienę -švęsti savo 
veiklos dešimtmetį. 

Kiekvienų metų sukakties 
atžymėjimui, buvo uždegta 
žvakutė. Pirmąją uždegė sesė V. 
Aleknienė, prisimindama bū
relio įsteigimą. Besldalindamos 
veiklos ir bendradarbiavimo 
įspūdžiais, sekančias žvakutes 
uždegė būrelio sesės: Irena Put-
rienė, Dana Puodžiūnienė, 
Irena Meilienė ir Danutė Ba-
rienė. 

Būrelio vadovavimą iš ps. I. 

SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS 

Besiruošiantieji vykti j Ju
biliejine stovvkla Lietuvoje, š.m. 
liepos 3-11 dienomis vyksiančią 
Lietuvoje (Kunigiškėse) pra
šoma nedelsiant registruotis pas 
JAV Vidurio rajono atstovę vs. 
fil. Ritą Penčylienę, 12617 So. 
73 Ct. Palos Heights, IL 60453, 
tel. 708-448-7279. Kaina asme
niui 1,045 dol., priedo 25 dol. 
mokesčių. Iš Chicagos išvyks
tama birželio 29 d., grįžtama 
liepos 15 d. Registracija pri
imama iki balandžio 1 d. 

Putrienės perėmė s. Dana 
Puodžiūnienė. r jp 
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SVEIKINAM IR DŽIAUGIAMĖS 

Lietuviškoji Skautija ir „Li
tuanicos" tuntas sveikina didįjį 
„Miško brolį" Juozą Šalčiūną, 
už ilgų metų darbą Skautybei, 
L.S.S. apdovanotą aukščiausiu 
Garbės ženklu — Geležinio Vil
ko ordinu. 

„Kernavės** tunto Emilijos Platerytės būrelio veiklos dešimtmeti švenčia 
sesės Irena Meilienė, Danutė Barienė, Irena Putrienė, Danutė Puodžiūnienė 
ir būrelio steigėja Vanda Aleknienė 

v.s. Juozas Šalč iūnas. 

Nuotr. J. T a m u l a i č i o 

Galima būtų prirašyti „Jaučio 
odą" ir netikim. kad sutilptų jo 
60-ties metų skautiško kelio 
veikla ir darbai. Brolis Juozas 
dalyvavo visur: buvo jūrų skau
tų laivo vadas, būdys, draugi
ninkas, skautas vytis, „Litu
anicos" tunto tuntininkas, oro 
skautų draugovės drauginin
kas, dalyvavo 1968 Tautinėje 
stovykloje Rakė su savo darbo 
sklandytuvu, įrengė partizanų 
slėptuvę; turbūt, ten ir kilo min
tis — idėja „Miško brolių" 
vieneto steigimui 1970 m. „Li
tuanicos" tunto „Miško broliai" 
stovyklos Rakė 1971 metais vir
šininkas. „Miško broliai", vado
vaujami brolio Juozo, Rakė pa
statė gerai užmaskuotą bun
kerį, kurio niekas negalėjo 
surasti. Ten „Miško broliai" 
praleisdavo kiekvienas Kūčias, 
dalindamiesi plotkelę, prisimi
nimui Lietuvos partizanų. 

Brolis Juozas skau t au t i 
pradėjo vilkiuku 1933 metais 
Lietuvoje — Marijampolėje. 
1940-41 priklausė pogrindžio 
skautams Marijampolėje. Drau
ge su kitais broliais atliko daug 
pogrindžio vadovybės uždavi
nių. 

Po karo — Vokietijoje, brolį 
Juozą sutinkame Hanau stovyk
loje. Jaunesnių skautų adjun-
tantas, draugininkas, lanko 
skiltininkų ir draugininkų kur 
sus Offenbache. Stovyklauja 
1948 Gillvelio Miško ženklo 
stovykloje (stovyklauta veik 
visose stovyklose), taip pat ir 
1948 Tautinėje. 

1950 metais brolis Juozas jau 
Čikagoje. „Lituanicos" tunte 
eina įvairias pareigas. „Miško 
brolių" vieneto steigėjas, jo 
žodžiai: „Miško brolių" vienete, 
šalia skautamokslio, pasirinkau 
uždavinį savyje ir tarpusavyje 
ugdyti skauto charakterį, lie
tuviu kovotojų, partizanų pa

vyzdžiu. Veikime ir organiza
cijoje „Mi^ko broliai" naudoja 
..Tauro" apygardos statutą 
(„Tauro" apygarda veikė Suval
kijoje), prisitaikant prie skau
tiškų reikalavimų ir tradicijų. 

Skautiško kelio 
prisiminimai: 

Lietuvoje: laužai, dainos, 
nepamirštamos stovyklos Mari
jampolės. Birštono, Alytaus 
miškuose. 

Vokietijoje: ilgesys, netik
rumas... skautas nenustoja vil
ties... 

JAV: 1968 metų Tautinė 
stovykla, šimtai žygiuoja 
parade, „Miško brolių" Kūčios 
Rakė. 

Skautui ir vadovui: „pažink 
savo skautą, būk teisingas, 
venk dirbtinumo, nelauk iš kito. 
bet pat- duok ką gali". 

Ilga ir įdomi brolio Juozo 
Salčiūno skautiško gyvenimo 
kelione. Linkime dar daug 
sveiku ir skautiškai darbingų 
metų. Tegu Geležinis Vilkas 
neleidžia užsnūsti lietuviškame 
darbe. 

Gero vėjo, Juozai! 
LK 

BOSTONO 
SKAUTININKĖS 

PUTNAME 
Lietuvių Skautų fondo šalpos 

skyrius, kurį gražiai tvarko s. 
Danutė Kazakaitienė ir v.s. 
Stefa Subat ienė aplankė 
Matulaičio namuose, Putname 
gyvenančias skautininkes: 
Eleną Abelkienę, Emiliją Put-
vytę ir visą būrį pažįstamų. Lyg 
šviesos spindulėlis trumpai, bet 
šiltai sužėrėjo slaugos namuose. 
Skautiškas vizitas — maloni 
staigmena! Lankomieji šypso
josi ir kiekvienas norėjo 
išsikalbėti, pasidalinti savo 
džiaugsmais ir vargais. Per šią 
trumpa valandėlę suartėjome, 
pasidarėme lyg viena šeima. 
Žmogaus širdžiai reikia 
švelnumo ir artimo meilės. Per 
nuolatinį skubėjimą, darbus, 
įvairius įsipareigojimus išblės
ta idealai ir su kasdienybe 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Balandžio 9 d. - ASS vely 

kinės rekolekcijos Lietuvių 
centro Lemonte „Bočių" menė
je. 7:30 v. p.p. 

Balandžio 10 d. — ASS vely
kinės šeimos šv. Mišios Lietuvių 
centro Lemonte „Bočių" menėje 
6 v.v. Po Mišių — vaišės. 

Balandžio 18 d. — Pasi
linksminimas 4 v. p.p. „Medie-
val Times", 2001 N. Roselle Rd., 
Schaumburg, IL. Rengia Filis
terių Skautų s-gos Čikagos sky
rius. 

Balandžio 24 d. — Jubiliejinė 
„Skautų Aido" sueiga ir paro
dos atidarymas 2 v. p.p. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second claas poetage paid at Chicago. IL and additional mailing oflices. 
Subacription Rates 80.00 Foreign countries $90.00 
Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama l i anksto 

metams 

Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U SA dol) savaitinis $50 

h-2 metų 3 mėn. 
$45 $25 
$50 $30 
$30 $25 

$30 $25 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

ASS REKOLEKCIJOS 

ASS Čikagos skyriaus velyki
nės rekolekcijos, vedamos fil. vs, 
kun. Antano Saulaičio, balan
džio 9 d., 7:30 v.v. vyks Lietuvių 
centro Lemonte „Bočių" me
nėje. Ten pat šeštadienį, bai. 
10 d., 6 v.v. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po Mišių — vaišės. Visi 
dalyviai prašomi prisidėti prie 
vaišių. Kviečiama visa ASS šei
ma. 

ASS FILISTERIAI 
KVIEČIA 

Fil is terių S k a u t ų 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 Kirvela ič iui , te l . 
312-326-7630, arba Audriui Re-
meikiui, tel. 708-257-1050 

susimaišo pačios gražiausios 
idėjos. Šis metų laikotarpis, 
mūsų kaktose paženkl intas 
pelenų kryželiu, verčia susimąs
tyti ir prisiminti tai. ką esame 
pasižadėję. Jei kiekvienas skau
tiškos šeimos narys Gavėnios 
metu padarytų ką nors gero ki
tam, pasaulyje gėrio kibirkštėlė 
tikrai neužgestų, o Kristaus 
Prisikėlimo šventė būtų daug 
šviesesnė. j§g 

Balandžio 25 d. — „Skautų 
Aido" 70 metų sukaktuvinė 
šventė Jaunimo centro didž. 
salėje. Pradžia 3 v. p.p. 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

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

(prie MacNeal ligoninės) 
71. (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 

" J~^ 6321 Avondale Ste. 102 
^f^pT.gĮM * i Chicago, IL 60631 
^ - ^ Tel. 312774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Vtfitek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 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. 

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

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

T e l . 312-434-5849 (veikia 24 va i ) 
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v p p. 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllls, IL 

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

Kab. tel. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Olagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
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. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p -7 v v antrd 12.30-3 v p.p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt. ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, IH. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundės Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 778-6949 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. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Te l . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kaiba 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 3 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 t e 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 Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p p 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austinl 

Valandos pagal susiiarimą 
Tel . (312) 585-7755 

Putname, Matulaičio namuose gyvenančius skautininkus aplankė sesės iš 
Bostono - s. Danutė Kazakaitienė ir vs. Stefa Subatienė. II eil. viduryje -
buvusi čikapietė vs. Elena Abelkienė 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Te l . 312-585-1955 
172 Schlller St.. Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerltan Medlcal Center-

Nspervllle Cempus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Nepervllle 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 

' . 



Per Velykas ir vaikai 

TAMPA KATALIKAIS 
Didžiojo Šeštadienio vakaro 

įspūdingose Velykų vigilijos 
pamaldose, kuriose tikintieji 
dalyvauja seniausiose Bažny
čios apeigose, tūkstančiai suau
gusių žmonių bus pakrikštyti, 
sutvirtinti ir pirmą kartą daly
vaus šv. Mišių aukoje, kaip tikri 
Kristaus Kūno nariai. Pra
dėdami naują gyvenimą Kris
tuje, jie pasišvenčia kartu su 
visa tikinčiųjų bendruomene 
sekti Kristumi: įgyvendinti tai, 
ką jis mokė, aukojantis taip, 
kaip jis aukojosi, kad, savo 
gyvenimą paaukoję Dievo valios 
vykdymui ir kartu su Kristumi 
mirę, jie su juo ir prisikeltų. 

Velykų vigilijos pamaldomis 
jie užbaigs metus ar daugiau 
trukusią suaugusiųjų krikščio-
nybėn įvesdinimo apeigų pro
gramą, angliškai vadinamąją 
„Rite of Christian Initiation for 
Adults" (trumpai, RCIA), ku
rioje jie ne tik informavosi apie 
katalikų tikėjimą, bet, kasdie
niniame gyvenime glaudžiai 
bendraudami su savo katali-
kais-globėjais, su jais kartu 
lankydami kursus, daly
vaudami pamaldose, darydami 
artimo meilės darbus, susipa
žino su krikščionišku gyvenimu 
ir bandė taip gyventi, kad, prieš 
darydami sprendimą tap t i 
krikščionimis, jie suprastų, ką 
žada, įsipareigoja. 

Bet katalikais tapti nori ne 
tik suaugusieji. Vis daugiau 
atsiranda vaikų, norinčių tapti 
ka t a l i ka i s -k r i k šč ion imi s . 
Vienas toks pavyzdys štai 
Regina. Ji pati buvo ir krikš
tyta, ir išekėjo Bažnyčioje, bet 
nebuvo praktikuojanti katalikė. 
Jos vyriausias vaikas jau to 
amžiaus, kai jo draugai priims 
pirmą Komuniją, ji dabar jau 
nori, kad jis ir jo sesutė būtų 
praktikuojantys katalikai. Kiti 
tėvai, žmonos tėvų įkalbėti, 
savo nekrikštytą 8 metų duk
relę leido į RCIA programą, pri
taikytą vaikams. Per Velykų 
vigilijos pamaldas jie buvo su
jaudinti iki ašarų, kryžiumi 
paženklindami savo dukrelės 
kaktą. Vienuolikmetis Tomas, 
kurio tėvai jokiai bažnyčiai 
nepriklausė, turėdamas kelis 
katalikus draugus, pats pa
norėjo tapti kataliku. Į jo krikš
tynas atėjo ne tik jo draugai, bet 
susidomėjo ir jo šeimos nariai 
bei seneliai. 

Kai kuriose parapijose net 
dauguma krikštijamųjų per 
Velykų vigilijos pamaldas yra 
jaunesni, kaip 12 metų, išėję 
specialiai vaikams pritaikytą 
RCIA programą. Vis daugiau 
matoma vaikų, krikštijamų 
Velykų vigilijos pamaldose, iš 
dalies dėl to, kad parapijose pra
dėjo plisti JAV vyskupų 1988 
m. patvirtinta, vaikams modifi
kuota RCIA programa. Jim 
Moudry, Minneapolis, Minn., 
esančio Vaikų Krikščioniško 
Įvesdinimo instituto direk
torius, sako, kad daugumas 
vaikų, krikštijamų tarp 7 ir 11 
metų, kuriems minėtoji pro
grama yra taikoma, yra įves
dinami, nuo Bažnyčios nuto
lusiems tėvams apsisprendus 
sugrįžti į Bažnyčią ir apkrikš
tyti savo vaikus. 

Kiti vaikai mato, kad jų drau
gai ruošiasi pirmai Komunijai, 
ir nori sužinoti, kodėl jie patys 
nesiruošia. Kartais tai priveda 
ir jų tėvus sugrįžti į Bažnyčią. 
Paaugliai dažniausiai prašosi 
tapti katalikais, nes turi ka
talikus draugus. 

Moudry, kurio įstaiga veda 
kursus parapijoms, kaip suor
ganizuoti krikščioniško įvesdi
nimo programą vaikams, sako, 
kad vaikai pereina panašią 
programą, kaip suaugusieji. 
Pirmiausia vaikai yra supažin
dinami su krikščionišku gyveni
mu ir tikėjimu, jiems leidžiama 
apsispręsti, ar jie to nori. 

Tuomet, jiems apsisprendus ir 
nustačius, kad vaikas tikrai 
supranta, kam ji ar jis duoda 
sutikimą, Gavėnios pradžioje 
parapijos Mišių metu vyksta 
specialios katechumenų iš
rinkimo apeigos, kai jų vardai 
yra viešai įrašomi į išrinktųjų 
katechumenų sąrašą. Tuomet 
jau pradedama intensyviai ruoš
tis priimti krikštą Velykų vi
gilijos metu. 

Kun. Don Neuman, Pius V 
parapijos klebonas, Pasadena, 
Texas, kuris daug rašo vaikų 
katechumenato tema ir yra 
paruošęs kelias video pro
gramas parapijoms, teigia, kad 
svarb iaus ias re ikalavimas 
vaikui krikštyti yra paties 
vaiko noras, kylantis iš supra
timo, pagal vaiko amžių, ką 
reiškia būti kataliku krikščio
niu. Jo parapijoje vaikai yra 
ruošiami dvejus metus. Jei 
vaiko tėvai neduoda vaikui 
reikiamos paramos, yra kvie
čiamas vienas iš jo senelių ar 
kitas jo šeimos narys, kuris 
įsipareigoja rūpintis jo krikščio
nišku auklėjimu. 

Kristaus Karaliaus parapijoje 
Mėsa, Arizona, krikščioniško 
auklėjimo direktorė Nancy Har-
ding sako, kad jų parapijoje per 
Velykas kasmet tarp 15 ir 25 
vaikų tarp 6 ir 10 metų amžiaus 
yra pakrikštijami. Dažniausiai 
tėvai susirūpina vaikų pakrikš-
tijimu, patys sugrįžę Bažnyčion 
po kokios didelės gyvenimo per
mainos: ligos, mirties, skyrybų 
ir pan. Arba tėvai įrašo vaikus 
į tikybos pamokas ir po to paaiš
kėja, kad vaikai nebuvo krikš
tyti. Harding tuomet specialiai 
susitinka su tėvais, susipažinti 
su šeimos istorija, išsišneka su 
vaiku, nustatyti, kaip vaikui at
rodo įstojimo katalikybėn rei
kalas ir pagaliau visi susitinka 
kartu susipažinti su procesu, 
kuris gali atvesti į tikrąją 
narystę Bažnyčioje. 

Nors dažniausiai vyresni 
vaikai yra krikštijami per Vely
kas, kartais dėl ypatingų šeimos 
sąlygų, tai gali vykti ir kitu 
metu. Vaikai, besiruošiantys 
krikštui, paprastai turi du glo
bėjus — „kūmus" — ir suaugusį 
ir savo amžiaus vaiką. Ypač 
svarbu, kad vaikas turėtų savo 
amžiaus „globėją", nes tai 
padeda vaikui labiau jaustis 
parapijos dalimi. Dažnai, kai 
vaikas pereina krikštui pasiruo
šimo procesą, sustiprėja ir visos 
jo šeimos religini? gyvenmas. 
Visi jo šeimos nariai pradeda 
matyti savo šeimos kelią, kaip 
Dievo į jį vedamą kelionę. 

Pakrikštijus vyresnius vai
kus, yra didelis rūpestis, kad jie 
neliktų užmiršti ir vėliau neat
kristų nuo Bažnyčios, nes nepri
tapo. Todėl vaikams pritaiky
toje programoje yra pabrėžia
mas ir bendravimo palaikymas 
povelykiniame laikotarpyje 
bent iki Sekminių, kad krikštas 
nepas idarytų krikščioniško 
bendravimo pabaiga. 

Nors krikštui pasiruošimo 
RCIA programoje yra sutei
kiama daug žinių apie kataliky
bę, šis procesas nėra informa-
vimosi kursas, o atsivertimo, 
gyvenimo pakeitimo procesas ir 
dėl to svarbu pagauti ne tik 
vaiko (tiek ir suaugusio) protą, 
bet ir jausmus, kad turėtų sąly
gas ne tik protu, bet ir jausmais 
prisirišti prie Kristaus ir norėti 
juo sekti, jo gyvenimu krikščio
niškoje bendruomenėje gyventi. 
Iš tiesų, sako vienas klebonas 
Maryland valstijoje, užsimin
damas vaikus emociškai pa
gaunanč ias , bedieviškas, 
komercines vertybes, brukamas 
per televiziją, radiją bei filmus: 
„Daug kas rungiasi pagauti 
vaikų širdis. Bažnyčia iš tikrųjų 
rungiasi su jais dėl vaikų 
širdžių". 

a.j.z. 

Angoloje sunku įvesti 
demokratinį valdymą 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Angola yra respublika, esan- nužudyta ar dingo be žinios, 
ti Afrikos vakaruose, prie At- UNITĄ kariai sunaikino daugy

bę pastatų, net senelių ir vaikų 
priegaludas. Visose provinci
jose, ku r i a s kontroliuoja 
UNITĄ, telefono ir radijo 
susisiekimas su centro valdžia 
yra nutrauktas. Sostinėje Luan-
da visos žinios gaunamos tik iš 
pabėgėlių, kuriems j įvyko išsi
gelbėti. Daugelis žmonių yra 
patekę į didelį vargą, yra alkani 

RUOŠKIMĖS DALYVAUfl 
VIII MOKSLO IR 

KŪRYBOS SIMPOZIUME 

lanto vandenyno. Tai buvusi 
Portugalų kolonija, atgavusi ne
priklausomybę 1975 m. Krašte 
gausu gamtos turtų: randama 
aukso, geležies rūdos, naftos, 
deimantų. Gyventojai daugiau
sia juodosios rasės. Religiniu 
atžvilgiu apie 70% sudaro kata
likai, 20% protestantai. Krašte 
veikia 3 partijos: MPLA — Liau
dies sąjūdis išlaisvinti Angolai, ir ligoti. Labai trūksta maisto ir 
FNLA — Tautinis frontas išlais- vaistų. 
vinti Anglolai ir UNTTA — Tau
tinė unija, siekianti visiškos 
Angolos nepriklausomybės. 

Sovietams tarpininkaujant, 
buvo atvežta apie 25,000 Kubos 
karių, kurie rėmė Angolos 
liaudies respubliką su prezi
dentu A. Neto. Jam mirus, pre
zidentu tapo Jose Eduardo dos 
Santos. 

Renkant parlamentą ir suda
rant vyriausybę, prasidėjo gink-
luotyos grumtynės. Gerai gink
luoti ir apmokyti Kubos 
kariniai daliniai įveikė kitų 
grupių silpniau ginkluotus ir 
prasčiau apmokytus karius. 
Tada JAV ir Pietų Afrika ėmė 
remti UNITĄ, vadovaujamą 
Jono Savimbi. 

Angolos gyventojai tikėjosi 
sulaukti ramaus gyvenimo, kai 
praėjusiais metais rudenį, 
Jungtinių Tautų stebėtojams 
pr iž iūr int , buvo pravest i 
demokratiniai rinkimai. Tačiau 
šiuos rinkimus pralaimėjus 
UNITAI, dr. J . Savimbi 
atsisakė padėti ginklus ar 
įsijungti į teisėtos valdžios 
karinius dalinius. 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretroius Boutros Boutros-
Gahli paprašė Angolos prezi
dentą Dos Santos, kad jis 
susitiktų Genevoje su dr. J. 
Savimbi esamiems ginčams iš
spręsti. 

Per paskutiniuosius keletą 
mėnesių tūkstančiai Angolos 
gyventojų buvo nužudyti . 
Daugelis, palikę savo namus, 
turėjo bėgti, kad išgelbėtų 
gyvybę. Dr. J. Savimbi vadovau
jama UNITĄ turi 20 tūkstančių 
gerai ginkluotų karių, kurie yra 
užėmę ir kontroliuoja tris ket
virčius Anglols teritorijos. Ta 
armija buvo apmokyta Moroke 
ir Zaire. Jos pagrindinės jėgos 
yra sukoncentruotos šiaurės ir 
rytų Angolos stovyklose. 

Pranešama, kad vien 
Benguela provincijoje neseniai 
apie 80 žmonių, priklausančių 
valdančiajai partijai, buvo 

UNITĄ vadas dr. Jonas Sa
vimbi nesutinka derėtis su iš
rinktuoju prezidentu Dos Santos 
krašto sostinėje Luanda. Jis rei
kalauja susitikimo Genevoje, 
nepaisant, kad dabartinė MPLA 
valdžia gavo 57,8^ balsų. 
Daugelis ėjo balsuoti, tikė
damiesi, kad 17 metų trukęs 
vidaus karas bus baigtas. Dr. J. 
Savimbi, remiamas JAV ir 

| Pietų Afrikos, suorganizavo 
stiprią armiją ir, užėmęs daug 
teri tori jos, nesiskaito su 
rinkimų rezultatais, o Jungt. 
Tautos yra nepajėgios jį pri
versti pasiduoti. Nors UNITĄ 
1991 m. gegužės mėnesį buvo 
pasirašiusi taikos sutartį, kuri 
turėjo būti pagrindu, pereinant 
į pluralistinį valdymą, bet 
vėliau savo nuomonę pakeitė ir 
nuo sutarties atsimetė Jungt. 
Tautų saugumo taryba nustatė, 
kad rinkimai buvo laisvi ir tei
singai pravesti. Tačiau ligi šiol 
JAV dėl kažkurių priežasčių 
nepripažįs ta Angoloje per 
paskutinius rinkimus išrinktos 
valdžios, bet remia dr. Jono 
Savimbi reikalavimą derėtis dėl 
jo ateities. 

Prieš ketvertą metų Lietuvių 
centre Lemonte ir Jaunimo 
centre Čikagoje buvo su
rengtas VI Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas, sutraukęs didelį 
dalyvių skaičių iš Lietuvos, jų 
tarpe prof. Vytautą Landsbergį, 
Romualdą Ozolą, prof. Bronisla-
vą Genzelį, kurie buvo 1990 m. 
kovo 11d. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo akto signa
tarai. Reikia manyti, kad šeš
tasis simpoziumas turėjo 
nemažą poveikį į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Simpoziumui vadovavo prof. Ri-
mas Vaičaitis ir Leonas Maska- | 
liūnas. 

VTI simpoziumas buvo rengtas 
Lietuvoje prieš dvejus metus. 
Šis didingas renginys taip pat 
subūrė didelį skaičių moksli
ninkų iš Lietuvos ir užsienio. 
Tuo metu mes, užsienio svečiai, 
jiems linkėjome realios nepri
klausomybės. 

Dabar jau sparčiai artėja VHI 
Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mas. Kviesdamas mokslininkus 
jame dalyvauti, Mokslinės prog
ramos komiteto pirmininkas dr. 
Kęstutis Keblys savo „Kviesly
je" rašo: „Siekdami sustiprinti 
tarpusavio ryšius, pasvarstyti 
savo darbo patirties reikšmę 
atsikuriančiai Lietuvai ir supa
žindinti visuomenę su lietuvių 
kūrėjų bei mokslininkų pasie
kimais, šaukiame Aštuntąjį 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mą". Jis, kaip ir VI simpoziu
mas, yra rengiamas Lietuvių 

Įvesti demokratinę tvarką 
krašte, kurio žmonės pripažįsta 
tik ginkluotą jėgą, yra sunkus 

. uždavinys. 

centre Lemonte ir Jauni
mo centre, Čikagoje š.m. lapkri
čio mėn. 24-28 d. 

Kovo 14 d. Lietuvių centre 
Lemonte po pamaldų pal. J. 
Matulaičio koplyčioje, didžiojoje 
salėje lietuviškoji visuomenė, 
spauda ir radijas buvo painfor
muoti apie VIII simpoziumo 
ruošą ir jo programą. 

Informacinę popietę pradėjo 
Simpoziumo Tarybos pirminin
kas Albertas Kerelis, supažin
dindamas su tarybos sudėtimi. 
Ją sudaro po du atstovus iš šių 
organizacijų: Lituanistikos Ins
tituto (atstovai A.T. Antanaitis 
ir dr. V. Kelertienė), Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų sąjungos 
(atstovai dr. K.Ambrozaitis ir 
dr. G. Balukas), Pasaulio Lie
tuvių Architektų ir Inžinierių 
sąjungos (atstovai A. Kerelis ir 
L. Maskaliūnas) ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto Val
dybos (atstovai dr. J. Račkaus
kas ir dr. R. Vitas). Taryba yra 
tasai organas, kuris rūpinasi, 
kad simpoziumai būtų suorga
nizuoti. 

A. Kerelis pristatė VIII sim
poziumo Mokslinės programos 
komiteto pirmininką dr. Kęstutį 
Keblį, specialiai šiai dienai 
atvykusį iš Baton Rouge, Loui-
sianos, kur jis dirba chemijos fir
moje, tyrimų skyriuje. 

Trumpame savo pranešime K. 
Keblys paminėjo, kad šio sim
poziumo tema bus iškelti 
išeivijos įnašą į Lietuvos kul
tūrą. Dėl ekonominių problemų 
gimtajame krašte ir čia, iš Lie
tuvos bus kviečiamas daug 
mažesnis dalyvių skaičius negu 
ankstyvesniuose simpoziumuo
se. Tikintis sutraukti daugiau 

Vasario 16 d. Lietuvos ambasada Bonoje suruošė priėmimą. Ta proga buvo pašventinta vėliava 
ir pastatą* Maldą kalba prel. A. Bunga, toliau stovi ambasadorius prof. V. Antanaitis, vėliava 
laiko Vasario 16 gimnazijos mokinės. 

Nuotr. M. Šmitienės 

publikos, bent pusė programos 
vyks plenarinėse sesijose ir tiek 
pat — specifinėse. Mokslinės 
programos komitetą sudaro de
vynių platesnių giminingų sri
čių specialistai: Algimantas 
Bublys (architektūros, dailė-
tyros), Aldona Malcanaitė-Gaš-
kienė (socialinių mokslų), Vio
leta Kelertienė (kalbotyros ir li
teratūros), Almis Kuolas (tech
nologijos), Leonas Sabaliūnas 
(istorijos, politinių mokslų), 
Emilija Sakadolskienė (muziko
logijos), Donatas Šatas (griež
tųjų mokslų), Arvydas Vanagū-
nas (medicinos, odontologijos) ir 
Aldona Zailskaitė (teologijos, fi
losofijos). 

Simpoziumo Organizacinio 
komiteto pirmininkas Albinas 
Karnius painformavo apie savo 
komitetą, kurį sudaro: Violeta 
Drupaitė (sekretorė), Liudas 
Šlenys (iždininks), Ramojus Vai-
tys (simpoziumo leidinio redak
torius), Birutė Zalatorienė 
(transportacija, viešbučiai), 
Birutė Vindašienė (registracija), 
Birutė Jasaitienė (lėšų telki
mas), Angelė Karnienė (reikalų 
vedėja), Dalia Šlenienė (paro
dos), Irena Kerelienė, Nijolė 
Maskaliūnienė, Aldona Vaitie-
nė (renginiai) Snieguolė 
Zalatorė (spauda Lietuvoje). 
Išeivijos spaudai koordinatorius 
dar nesurastas. 

A. Karnius taip pat pranešė, 
kad be mokslinių paskaitų bus 
nemažai ir kitų renginių: meno 
paroda Lietuvių pasaulio cen
t r e , Lemonte (at idarymas 
šeštadienį, lapkričio 20 d.), 
susipažinimo vakaras Jaunimo 
centro kavinėje, Čikagoje 
(trečiadienį, lapkričio 24 d.), 
Literatūros ir Muzikos vakaras 
Jaunimo centro salėje, Čikagoje 
(penktadienį, lapkričio 26 d.), 
pokylis Lexington Hou=se resto
rane (šeštadienį, lapkričio 27 d.), 
ekumeninės pamaldos ir sim
poziumo uždarymas Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte (sek
madienį, lapkričio 28 d.). Baig
damas savo informaciją, A. Kar
nius išreiškė viltį, kad simpoziu
mo paskaitos ir renginiai bus 
gausiai lankomi ne tik suva
žiavusių mokslininkų, bet ir 
vietinės visuomenės. 

Apie šeštąjį simpoziumą, 
rengtą prieš ketverius metus, 
papasakojo Leonas Maskaliū
nas. Jis buvo to simpoziumo 
Organizacinio komiteto pirmi
ninkas , vadovavęs simpoziumui 
su dideliu pasisekimu, įstengęs 
suorganizuoti 114 mokslininkų 
iš Lietuvos, finansinę paramą, 
apgyvendinimą ir kt. 

Padėkojęs visiems susirinku
siems. Tarybos pirmininkas A. 
Kerelis informacinę popietę už
darė. 

A. Galinis 
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— O kaip vaistas? — juokiasi ji. 
— Geresnio gavau, — juokiuosi taip pat. 
— Gal paimsi? 
— Ne. Rankos vis tiek nebus kam ant kelių 

palaikyti. 
— Tai labanakt. 
Ji paduoda ranką, ir valandėlę laikau ją stipriai 

suspaudęs, ir žiūrime vienas kitam į akis. 
— Iki rytojaus, — sakau. 
— Iki rytojaus, — pakartoja tyliai, bet su šypsniu, 

už kurį daug gyvenimo metų galėtum atiduoti. 
Dabar žiūriu į lubas ir aiškiai įsivaizduoju ją pačią 

ir jos veidą. Ne, tokios moters nebuvau niekada sutikės 
ir juntu, kad ji ta pirmoji, kuri tikrai įeina į mano 
gyvenimą ir į mano širdį. Matau joje grožį ir jaučiu 
turinį šiltesnį ir didesnį, negu kad jutau Živilėje, ir 
kaimynės vaizdas visiškai nublunka. Šoferiui, taip. šo
feriui ji labai gera, ir juodu gali praleisti daug labai 
gerų dienų. Atminty girdžiu per sieną dundenantį jų 
ramų, pilną šilumos pasikalbėjimą, ir galvoju, kad 
šiandien visą naktį ir mes čia taip pat ramiai 
kalbėjomės ir tarp mūsų žodžių taip pat buvo pilna 
šilumos. 

Rytą miegu ilgai. 
— Na, ką gal šiandien jau eisi namo, — pasako 

gydytojas. 
— Dar prakeiktai skauda. Namie jokios priežiūros. 
Gydytojas juokiasi: 

— Na, gerai, — sako. — Jei dar paliksiu, ar ne taip 
skaudės. 

— Taip turėtų būti. 
— Ir užleis vietą kitam skausmui. 
— Aš taip negalvoju. 
— Bet aš galvoju. Gerai, dar porą kompresų 

uždėsim. Gal truputį pašildysim, bet dabar dar gulėk. 
Jis pamoja ranka ir išeina kitų ligonių lankyti, o 

man jo žodžiai apie kitą skausmą tampa debesiu, 
nuslenka per sąmonę, bet nesustoja. Pavalgau ir vėl 
užmiegu. Paskui ateina Mikas su kaimyne, paskui 
vienas Mikas. Ir sesuo nuostabiai storom kojom ateina 
ir uždeda kompresą. Jos rankos šaltos kaip varlės, ir aš 
džiaugiuosi, kad ji greitai baigia. Visiškai nepagalvoju, 
kad ji gal labai geras žmogus. Gal daug geresnis už 
tūkstančius kitų. 

Bet vakare ateina vėl ji. Iš karto labai trumpam. 
— Gal šokolado? — sakau. 
— Ne. Paskui. 
— Cigaretę? 
— Cigaretę. 
Paima cigaretę, bet neateina ir neateina. Skaitau, 

galvoju ir vėl skaitau, bet jos vis nėra. Pasiimu laik
rodį į ranką ir žiūriu, kol akys ima raibti. Laikas da
rosi prakeiktai ilgas, kai į jį išsitempęs žiūri. Dešimta, 
vienuolikta — nėra. Ligoninėje taip tylu, kad girdžiu, 
kaip ligonis už sienos lovoje pasiverčia ir kaip per 
kiemą nueina žmogus. 

— Neateis, — sakau, bet šviesos negesinu. 
— Neateis! — nusisuku į sieną ir noriu užmigti, bet 

klausau ausis ištempęs, kada koridoriuje išgirsiu 
lengvus lengvus žingsnius. Tokius lengvas, kad nuo 
jų nė vienas ligonis nepabustų. Vėl atsigulu aukš
tielninkas ir, pakėlęs galvą, rūpestingai apžiūriu sienas. 
Skambučio niekur nėra. Gali ir numirti, nieko nepri

sišauksi. Ir kam dypy turi ko nors šauktis. 
— Žinoma, kad neateis. 
Bet žingsniai pasigirsta. Tyliai, tyliai praveria 

duris ir įkiša galvą. 
— Nemiegi? 
— Argi galėčiau užmigti. 
— Gal tablečių atnešti? 
— Sėsk. Juk milijoną metų nesimatėm, — pasakiau 

ispaniškai. 
— Ispaniškai? 
— Moki? 
— Ne. tik iš skambumo spėju. Kiek kalbų moki? 
— Rodos, devynias. 
— Ir niekam nereikalingas. 
— Reikalingas. Vokiečiai sugriovė Angliją, tai aš 

kertu mišką ją atstatyti. 
— O kai medis koją nulauš? 
— Tada vėl čia paguldys. 
— Bet tada tikrai niekam nebebūsi reikalingas. 
— Tada niekam 
— Aną dieną latviui koją nulaužė ir guli. Nupjo

vė ligi pusės šlaunies, ir ką už tą gaus. Nuo tos pat 
dienos net dirbančiojo normą atėmė. 

— Kiek tau metų, — sakau. 
— Kodėl? 
— Tu tokia jaunutė, beveik kūdikis, bet kalbi apie 

tokius dalykus, apie kuriuos dar nereikėtų galvoti. 
— O, aš apie daug ką norėčiau galvoti. 
Valgome šokoladą ir vėl kalbame, ką pradėsime 

daryti Man aišku. Aš važiuosiu į Goetingeną ir studi
juosiu anglistiką, bet kur jai ką rasti. 

Man dar likę kavos, ir ji pastato ant krosnelės 
sušilti. Paskui ji atsineša puoduką ir geriam. 

'Bus daugiau^ 
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GAUSUS LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

Trisdešimtasis metinis Lietu
viu fondo narių ir vadovybės 
suvažiavimas įvyko kovo 27 d. 
Jaunimo centre Čikagoje. 
Suvažiavime dalyvavo 124 
registruoti fondo nariai su 9338 
balsais ir nemažai svečių. 

Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė: dr. Gediminas Baiukas. 
Daina Kojelytė ir Vytenis Kir-
velaitis, sekretoriavo dr. Vytas 
Narutis ir Aldona Šmulkštienė. 
Mandatų — registracijos 
komisiją sudarė: Vytenis Kir-
velaitis, Vaclovas Momkus, Alė 
Steponavičienė ir Ramoną Ste
ponavičiūtė. Nominacijų komi
sija: dr. A. Razma, dr. G. 
Baiukas ir dr. J. Valaitis. Balsų 
skaičiavimo komisija: S. Čyvas, 
V. Momkus ir A. Ostis. Nu
tarimų komisija: dr. K. Ambro-
zaitis, Vyt. Kamantas, A. Juod
valkis, D. Kojelytė ir Br. Juo
delis. Spaudos-radijo komisija: 
Br. Juodelis, V. Butėnas, K. 
Burba, A. Bagdonas, J. Žemai
t i s ir B. Brazdžionis. Or
ganizacinę komisiją sudarė: K. 
Dočkus, V. Momkus, M. 
Remienė, A. Steponavičienė ir 
R. Steponavičiūtė. 

Suvažiavimą at idarė LF 
tarybos pirm. Povilas Kilius, 
sveikindamas susirinkusius iš 
arti ir iš toli, primindamas LF 
reikšmę išeivijai ir Lietuvai, 
kviesdamas įstoti nariais mūsų 
jaunąją ir vidurinę kartą. 
Prasmingą invokaciją sukalbėjo 
prel. dr. Juozas Prunskis. Žvakę 
mirusių pagerbimui uždegė 
Viktoras Lesniauskas, o 1992 
metais mirusių 94 LF narių pa
vardes perskaitė R. Stepona
vičiūtė. 

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
Lietuvos gen. konsulas Vaclo
vas Kleiza, JAV LB k.v. pirm. 
Vytautas Maciūnas, ALTOS 
atstovas Teodoras Blinstrubas 
ir , vėliau į suvažiavimą 
atvykęs, PLB pirm. Bronius 
Nainys. 

Veiklos pranešimai 

Perskaičius ir priėmus 1992 
m. suvažiavimo protokolą, pri
ėmus sudarytas komisijas, pra
sidėjo LF metiniai pranešimai. 
Tarybos pirm. P. Kilius pami
nėjo tarybos ir įgaliotinių dar
bus, pasidžiaugė, kad LF per 
1992 m. paaugo 314,196 dole
riais ir dėkojo visiems, kurių 
pastangomis ir aukomis Lietu
vių fondas pasiekė 6,296,537 
dol. kapitalą. 

LF valdybos pirm. Algirdas 
Ostis pranešė, kad 1992 m. 
įstojo 63 nauji nariai, tuo pa
keliant narių skaičių iki 6,611. 
Valdyba posėdžiavo kas mėnesį 
ar rečiau. Visi valdybos nariai 
rūpestingai atliko savo parei
gas, o visų darbų ratą iš
tvermingai suko sekretorė ir 
reikalų vedėja Alė Stepona
vičienė. 

Finansų komisijos pranešimą 
atliko Stasys Baras. Apgailes
tavo, kad dėl silpnos krašto eko
nomijos 1992 metai nebuvo pel
ningiausi. LF investuotas kapi
talas 1992 m. pelnė 391,246 dol, 
arba 6.7%. Nors pelnas yra ne
didelis, bet investavimai yra 
saugūs. LF Finansų komisiją 
sudaro: R. Juškienė, V. Kir-
velaitis, K. Dočkus, A. Razma, 
F. Kaunas, S. Čyvas ir St. Baras 
su profesionalais Graybill Com-
pany. Padėka buvo išreikšta 
Juozui Paskui, CPA, tvarkan
čiam LF sąskaityba ir dokumen
taciją. 

Pelno skirstymo komisijos 
pranešimą padarė pirm. Marija 
Remienė. Komisiją sudarė LF 
skirti: M. Remienė, D. Kojelytė 
ir St. Baras. JAV LB skirti: V 
Narutis, K. Sušinskas ir Vyt. 
Kamantas. Antrininkais buvo 
V. Momkus ir R. Kubiliūte. 
Stipendijų pakomisę atskirai 
sudarė 6 asmenys. 1992 m. buvo 
238 prašymai, daugiau kaip 

milijonui dolerių. Skirstymo 
suma buvo 255,795 dol. Per 30 
metų LF iš viso yra paskirstęs 
3,338,381 dolerį. 

Palikimų komisijos prane
šimą pateikė dr. K. Ambrozai-
tis. Komisiją sudaro: dr. K. 
Ambrozaitis, dr. G. Baiukas, 
Vyt. Kamantas ir V. Momkus. 
Komisija 1992 m. palikimų 
gavo 211,811 dol. Stambiausias 
testamentinis 1992 m. paliki
mas a.a. Kleopo Girvilo buvo 
140,093 dol. Iš viso tes
tamentiniais palikimais LF yra 
gavęs 2,247,251 dol. kas sudaro 
trečdalį LF kapitalo. Palikimai 
Lietuvai yra labai rizikingi da
bartinėje padėtyje. Daug sau
giau yra palikimus pavesti 
Lietuvių fondui, nurodant ir 
sąlygas didesnėms sumoms. 
Buvo padėkota adv. A. Osčiui už 
stropų palikimų tvarkymą. 

LF Įstatų komisijos pirm. dr. 
J. Valaitis pranešė, kad po 
atlikto vieno milijono iš pagrin-

1' ' 
LF 30 metinio suvažiavimo prezi
diumo pirm. dr. Gediminas Baiukas 
sveikina susirinkusius LF narius ir 
svečius. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

dinio kapitalo skyrimo Lietuvai 
ir tam patikėtinių Tarybos 
sudarymo, vėl kyla klausimas, ar 
nereikėtų dar dalį LF pagrindi
nio kapitalo skirti Lietuvai? Ar 
būtų tikslu skirti dabartinėse 
aplinkybėse? Šių klausimų 
diskusijoms reikalingi visų LF 
narių pasisakymai, nurodant 
individualaus įnašo paskirs
tymą tarp Lietuvos ir išeivijos. 

Tam numatyta speciali anketa 
visiems LF nariams. 

Informacijos komisijos LF 
taryboje pirm. dr. K. Ambrozai
tis pranešė apie atliekamus 
spaudos, informacijos darbus, 
dėkojo komisijos nariams ir 
talkininkams už LF garsinimą 
spaudoje. Padėką reiškė An
tanui Juodvalkiui, kur is 
intensyviai ruošia antrą LF 
narių knygą. 

Milijonas Lietuvai fondo 
patikėtinių Tarybos pirm. dr. A. 
Razma pristatė tarybos atliktus 
darbus. Milijono lėšas skirsto 
komisija Lietuvoje. LF spec. 
taryba turi tai patvirtinti. Tik 
po to daromi išmokėjimai. Tvir
tinimai atliekami su reikiamu 
atsargumu. Lietuvos speciali 
Programų taryba jau padalino 
tą milijoną dolerių ir paprašė 
išmokėjimų. Pildant U.S. Inter-
nal Revenue kodą, iki šiol Lietu
vių fondas išmokėjo tik 
134,876.00 dolerių. 

LF Kontrolės komisijos pirm. 
Pijus Stončius pranešė, kad LF 
sąskaityba, finansinės apy
skai tos , dokumentacija 
tvarkoma gerai ir tiksliai, pagal 
IRS reikalavimus. 

Direktorių r inkimai 

Pagal LF įstatus trečdalis di
rektorių renkami suvažiavime 
trejų metų kadencijai. Šiais me
tais 6 iš 18 direktorių baigė ka
denciją: dr. K. Ambrozaitis, R. 
Juškienė, P. Kilius, V. Kirvelai-
tis, M. Remienė ir R. Stepona
vičiūtė. Nominacijų komisija 
juos pasiūlė kandidatais sekan
čių 3 metų kadencijai ir paprašė 
suvažiavimą sąrašą papildyti 
kandidatais iš suvažiavimo ki
tų narių. Suvažiavimas papil
domų kandidatų nepateikė. Tad 
visi šeši buvo perrinkti, slaptu 
balsavimu 3 metų kadencijai LF 
direktoriais, Marijai Remienei 
gaunant daugiasia (7947) balsų. 

I kontrolės komisiją buvo iš
rinkti: Pijus Stončius, Viktoras 
Juška ir dr. Konstantinas Jab
lonskis. 

Vietovių pranešimai i r 
diskusijos 

Siame suvažiavime dalyvavo 
LF įgaliotinė iš Floridos — 
Janina Gerdvilienė, Violeta 
Gedgaudienė iš Kalifornijos ir 

(Nukelta į 5 psl.) 

CLASSIFIED GUIDE 

Nereikia persėdimų. Kainos žemos. 
PRANEŠIMAS: 

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes. 
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti. 

Patyrimas 
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metu aptarnavo 
milijonus keleiviu, 
skrendančiu į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos. 

I 

*kelionė į viena puse 
perkant ten ir atgal 

Pradedant š.m. birželio 2 
d., kelionės į Ryga ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air -
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-bių į Baltijos 
kraštus. 

Niekas negali duoti 

feresnio pasiūlymo, 
ema kaina. Lengva 

išsiaiškinti; lengva 
nusipirkti 

Latvi jos D a i n ų 
šventė 
Nepamirškite į vasaros 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainy Šventė! 

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK. 

* % & * AMERICAN TRANS AIR 
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas. 
1-800-382-5892 

Arba kreipkitės į savo kelionių agentą. 
Kelionė vien? puse perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prie* 
Uakrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. §16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai \ kaina neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai. 

REAL ESTATE AEAL ESTATE 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ 

(312) 586-5959 I M 
(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. 
• Pensininkams Nuolaida.' .. 

# . a.£f! 
». 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kada** Ava., 
CMcage, IL f062t 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba-
• Vettui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalta HatuvttkM 
• Nuola-da pensininkams 

1 
I 
I 

MISCELLANEoUr 

Advokatas Raimondas Dilys at
stovauja, gina, konsultuoja Lietu
voje, 5804 Klaipėda, a/d 767. 
Tel. namų 75366 (po 6 vai. vaka
ro). 

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 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We«t 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8«54 

(312)581-8454 
*TS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckyt 

Tel. 585-8624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

IMEX AMERICA, INC. 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius mažu nuošim
čiu į Lietuvą. Tel. 708-868-0049, 
Fax 708-868-8642. Skambinki
te darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

Jauno poeto — svečio iš Lietuvos nau
ja poezijos knyga, kurioje konkretūs 
poetiniai įvaizdžiai atskleidžia gilu
minius žmogaus ir tautos dvasios klo
dus likiminėse XX amžiaus kryžkelė
se. 

Knygą išleido Ateities Literatūros 
Fondas. Ją galima gauti ir „Drauge ". 
Kaina 8 dol., su persiuntimu — 9 dol. 
25 centai. Illinois gyventojai prie 
sumos dar prideda 64 centus mo
kesčio. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ public service of this nevvspaper 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona, šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol . Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda S1.50 valstijos mokesčio. 
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SUDIEV IŠSKRIDUSIAM 
„ARUF r» 

Viktoras Šimaitis gimė 1917 
m. balandžio 11 d. Ožnugario 
km., Batakių valsčiuje, Taura
gės apskrityje. Augdamas gau
sioje ūkin inko šeimoje, savo 
vaikiškoj sieloj anksti pajuto 
g a m t o s grožį . V i k t o r a s , 
k lausydamas vieversėlio gie
dojimo, išmoko stebėti paukš
t e l i ų gyven imą . G a m t o s 
aplinkoje išgyventi bręs tantys 
j a u s m a i formavo V i k t o r o 
charakter į ir jo pasaulėžiūrą. 

Baigęs pradžios, vėliau Eržvil
ko, vidurinę mokyklą, įstojo į 
Ju rba rko Valstybinę gimnaziją, 
kurios pas ta ta i buvo išmėtyti 
kunigaikščio Vosilčekovo parke. 
J is pasižymėjo įvairiausių kraš
tų medžių gausumu. Vingiuoti 
t aka i raitėsi apsodinti gyvatvo
rėm. Senų medžių dvi ilgiausios 
alėjos gimnazistų buvo pakrikš
tytos „ A " ir „ B " vardais. J ų 
re ikšmę težinojo tik jurbarkie
čiai. 

Gimnazijos turt inga apl inka 
padėjo Viktorui ugdyti pedago
g in ius ir l i t e ra tū r in ius ga
bumus . Prisimenu, aš buvau 
ž e m e s n ė j e k lasė je . M a n 
nesisekė lietuvių kalba. Pažy
miai buvo labai blogi. Mano 
mama paprašė Viktoro pagalbos, 
i r j i s nea t s i sakė . V i k t o r a s 
mokėjo ramiu ir švelniu tonu, 
mokiniams suprantama kalba, 
a iškint i . 

V i k t o r a s p r i k l a u s ė a t e i 
t ininkų organizacijai, kuri ugdė 
jaunuolių kūrybinius polinkius. 
Savo sukur tus eilėraščius siųs
davo į spaudą. Jo ei lėrašt is 
„ A r a s " buvo pirmą kar tą iš
spausdintas 1936 m. Lietuvoje. 
Čikagos operos vyrų choras y ra 
įdainavęs ir užrašęs plokštelėje. 
Neseniai Viktoras y ra sakęs , 
kad jo ki tas eilėraštis yra dai
nuojamas Lietuvoje. 

Gimnazijos l i teratūros vaka
ruose Viktoras skaitydavo savo 
poeziją. Kar ta i s , per ilgąją 
per t rauką , rudens lietingomis 
d i e n o m i s , V ik to ras p a s k a i 
tydavo klasės draugams savo 
s u k u r t u s humoristinius kuple
tus . J i s visą gyvenimą mėgo 
kitą žmogų linksmai nute ik t i , 
papasakodamas ką nors juokin
ga. Ta i jo būdo savybė į 
gyvenimą visad žvelgti t ik iš 
gerosios pusės. 

Pr is imenu vieną įvykį. Pra
dedant 6-a klase, bern iukams 
buvo leista auginti p laukus , o 
žemesnių klasių — turėdavo 
kirpti kuo trumpiausiai. Užėjus 
kažkokia i epidemijai, mūsų 
„kaval ie r ia i" turėjo nusikirpt i 
p l a u k u s . J i e visi s u s i t a r ę 
a ts inešė į vokus susidėję savo 
„garbanas" ir paleido žinią, kad 
prie pietinio gimnazijos pastato 
bus i ški lmingai sudeginami 
p laukai . Mergaitės rinko s^kas 
ir kū rė laužą, o mūsų gabieji 
poetai, mesdami į ugnį plaukus, 
deklamavo savo kūrybą. Todėl 
š iandien tie bendrai išgyventi 
j aunys tė je sent imenta i m u s 
visus t a ip glaudžiai riša. 

Viktoras sutinka savo draugę 
Juzefą. Šiais metais jie bū tų 
š v e n t ę 55 metų v e d y b i n ę 
sukakt į . Pušinskų šeima, grįžu
si iš Amerikos, apsigyveno Jur 
ba rke . Jos tėveliai la ik ina i 
nuomavo butą tame pačiame 
kieme, kur aš gyvenau. Vėliau 
nusipi rko daug žemės, pasista
tė an t kalnelio namą, iš kur io 
buvo matyt i visas Ju rba rko 
mies tas . Užveisė didžiulį sodą. 

Sukūrę šeimą, Juzefą ir Vikto
ras abu mokytojavo Paulių km., 
Šimkaičių valsčiuje. Už poros 
metų Viktoras buvo pakviestas 
į Ju rba rko gimnaziją dėstyti 
l ietuvių ir lotynų kalbą. J i s su 
malonumu sutiko, nes viskas 
j a m buvo sava. Tas džiaugsmas 
neilgai tęsėsi. Istorijos tėkmėj 
l ietuvių ateit is buvo paglemž
t a raudonojo slibino. Karo ban
gai atūžiant, viską palikus, teko 
trauktis į vakarus, į nežinią. 

Lik imas suvedė mus ir vėl. 
Mūsų abi šeimos plaukė garlai-

RENGINIAI ČIKAGOJE 
Balandžio 9 d. — Akademi- v . r . šv . Mišios kapinėse. Po 

nio Skautų sąjūdžio rekolekcijos Mišių tradicinis mirusiųjų pa-

A.a. Viktoras Šimaitis 

viu „Ekspresu" Vokietijos link. 
Viktoras, tu rėdamas jautr ią 
sielą, labai išgyveno esamą 
padėtį. Tai galime pastebėti jo 
vėlyvesnėje kūryboje. Užėjus 
žiemos ša lč iams, garlaiviui 
įšalus Dancigo uosto kanale, 
Viktoras su šeima traukiniu 
važiavo tolyn į Vokietijos 
gilumą. J is buvo rūpestingas tė
vas . L a b a i mylėjo dukre l ę 
Danutę ir sūnų Ramutį. Bū
damas Reutl ingene, 1947 m. 
parašė eilėraščių rinkinį „Vytu
rėliai laukuos", kurį dedikavo 
savo vaikučiams. 

Kas galėjo t ikėt i , kad nenu
matytai susitiksim Čikagoje. 
Čia tiek daug jurbarkiečių kū
rėsi naujam gyvenimui. Visi už
siėmę savais asmeniškais rūpes
čiais, bet Šimaičiai visad suspė
davo savo pagalbos ranką išties
ti ar t imui . 

Žodis Ju rba rkas — magiškas, 
ypač išeivijoje. J i s jungė ir 
jungia mus visus į vieną šeimą. 
Kyla koks sumanymas, visi at
skuba į talką. 1967 m. bendrom 
jėgom suorganizavome Jurbar
ko gimnazijos suvažiavimą. 
Daug žmonių suvažiavo, a r jie 
lankė, a r ne lankė gimnazijos, 
svarbu, kad buvęs jurbarkietis. 
Vėliau sutarėm išleisti Jur
barko monografiją. Prie jos savo 
darbu ir pa ta r imais daug prisi
dėjo Viktoras ir a.a. kun. Pranas 
Garšva. 

1990 m. Viktoras parašė vai
kams skirtą eilėraščių knygelę 
„Pasakėlių šalis". Tai meto
diniai sugrupuoti eilėraštukai. 
Vaikai y ra supažindinami su 
Lietuvos praeitim. Atrodo, kaip 
čia tokiam mažam „pipirui" pa
aiškinsi apie Gediminą, o Vikto
ras sugeba... 

Kartu išspausdinta suaugu
siems knygelė „Šalis ta Lietu
va vadinas" 

Vik toras Šimai t i s susirgo 
nepagydoma iiga — vėžiu. Kas 
galėjo t ikėti? Niekad nesirgęs, 
visad geroj nuotaikoj, tiesus 
kaip styga... Ir po trijų mėnesių 
pašarvotas Marąuette Parko 
koplyčioje ilsisi amžinuoju mie
gu. J is skendo gėlėse, kurių 
kvapą ir grožį mokėjo išreikšti 
savo eilėraščiuose. 

Žmonės nesustojo lankę nuo 
durų atidarymo iki uždarymo. 
Jurbarkiečių vardu atsisveiki
nimo žodį tarė jo mokslo drau
gė. Rita Šakienienė padekla
mavo Viktoro r inkt inius eilė
raščius su t rumpais įvadais. 

D u k t ė D a n u t ė padėkojo 
šeimos vardu. Vėliau paskaitė 
tėvelio labiausiai mėgstamą 
nežinomo rašytojo vertimą: „Ne
stovėkite prie mano kapo ir ne
raudokite: manęs tenai nėra.. ." 
J i skaitė taip jautriai , su tokiu 
stipriu įsijautimu, kad žmonės 
garsiai verkė. Man priminė 
Lietuvos kaime girdėtas raudas. 

Rytojaus dieną žmonės gau
siai susirinko bažnyčioje. Kan. 
V. Zakarauskas pasakė ilgą, 
jaudinantį pamokslą, iškelda
mas Viktoro poeziją. 

Solistė D. Stankaitytė giedojo 
jurbarkiečių mėgstamą giesmę: 
„Kad širdį tau skausmas kaip 
peiliais suspaus. . ." 

Taip, tiesa, mums visiems čia 
likusiems širdį drasko skaus
mas. Kodėl taip anksti iškeliavo 
į rojaus laukus?" 

Janina Juknevič ienė 

Lietuvių centre, Lemonte. 
Balandžio 10 d. — Akademi

nio Skautų sąjūdžio rekolekcijos 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 17 d. — Lithu-
anian Mercy Lift eitynės Palos 
Hills miestelyje, W. 111 g-vė ir 
Roberts Rd. 

— „Pensininko" žurnalo me
t inė vakarienė „Seklyčioje". 
Rengia LB Socialinė taryba. 

Balandžio 18 d. — Lietuvių 
Operos spektaklis — Bellini 
„Norma" 3 v. p.p. Mortono au
ditorijoje, Cicero, IL. 

— PLC Velykų stalas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Balandžio 23 d. — Dviejų Pa
nevėžio dailininkų tapybos kū
rinių parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. 

Balandžio 24 d. — Koncertas 
Jaunimo centre 7:00 v.v. Rengia 
Lietuvių Opera. 

— „Grandis"—jaunimo tau
tinio ansamblio tradicinis me
tinis pokylis 7 v.v. Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Apžvalginės „Skautų aido" 
parodos atidarymas ir sueiga 2 
v. p.p. Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje. 

Balandžio 25 d. — „Skautų 
Aido" 70 metų sukakties minė
j imas Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos s k a u t i n i n k ų , - i ų 
Ramovė. 

— Šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolijos rėmėjų metinė vaka
rienė Šaulių namuose. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
narių susirinkimas ir Motinos 
dienos minėjimas Jaunimo cent
re. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažia
vimas „Bočių" menėje, Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Pirmoji vaikučių Komuni
ja Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. 

— Gegužės 1 d. — „Grandi
nėlės" tautinių šokių ansamb
lio koncertas 1 v. p.p. Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Gegužės 2 d. — Laureatų 
šventė. Dalyvauja laureatai poe
tas Kazys Bradūnas ir pianistas 
Petras Geniušas 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

— Panevėžiečių klubo gegu
žinė Šaulių namų salėje. 

— Šv. Kazimiero vienuolijos 
steigėjos Mot inos Mari jos 
Kaupa i t ė s d iena Čikagoje. 
Iškilmių pradžia 1:30 v. p.p. prie 
Marijos gimnazijos. 

— Gegužės 7 d. — Svarstybos 
„Lietuvių imigracija Ameriko
je ir tautinė tapatybė". Prele
gentai: kun. William Valka-
vičius ir dr. Robertas Vitas. 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

— Dail. Noros Aušra kerami
kos darbų parodos at idarymas 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Gegužės 8 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos pavasarinis 
pokylis Jaunimo centre. 

— Nijolės Banienės kūrinių 
parodos at idarymas Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lietuvių cen
tre, Lemonte. Paroda tęsis iki 
gegužės 29 dienos. 

Gegužės 16 d. — „Laiškai 
lietuviams" metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Abiturientų balius Lietu
vių centre, Lemonte. 

Gegužės 22 d. - PLC Pava
sario puota Lietuvių centre, Le
monte. 

Gegužės 28 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centre. 

g e r b i m a s prie S t e igė jų 
p a m i n k l o , o r g a n i z u o j a m a s 
B e n d r u o m e n ė s P a s a u l i e č i ų 
komite to ir Kapų savininkų 
draugi jos , garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliams,-ėms ir 
visuomenei . 

Biržel io 4 d. — Nijolės Ba
nienės dailės darbų parodos ati
d a r y m a s 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Biržel io 6 d. - Nekal tai Pra
dėtosios M. Marijos Seserų 
rėmėjų nar ių visuotinis metinis 
sus i r ink imas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

Biržel io 13 d. — Brighton 
Parko Lietuvių namų savininkų 
d r a u g i j o s gegužinė Š a u l i ų 
namuose . Pradžia 12 vai. 

Biržel io 27 d. - PLC ge
gužinė Lietuvių centre, Lemon
te . 

— T a u r a g ė s Lietuvių klubo 
s u s i r i n k i m a s Saul ių n a m ų 
salėje. 

L i e p o s 4 d. — Anglijos Lietu
vių k l u b o gegužinė Š a u l i ų 
n a m ų salėje. 

L i e p o s 9-11 d. B r i g h t o n 
Pa rko festivalis prie VVestern 
Ave., parkelyje prie 43 St., 
Br ighton Parke. 

L i e p o s 11 d. — Gegužinė 
Ate i t in inkų namų ąžuolyne. 
R e n g i a Amer ikos L i e t u v i ų 
T a u t i n ė s sąjungos Chicagos 
skyr ius . 

— Šv. Kazimiero Seserų Va
sa ros fest ival is v i enuo lyno 
k ieme, Marąuet te Parke . 

L i e p o s 17 d. — Dariaus-
Girėno 60-jų metinių iškilmin
gas minėjimas. Memorial inės 
lentos at idengimas Midvvay oro 
uoste, Dariaus-Girėno parodos 
a t ida rymas Balzeko Lietuvių 
Kul tūros muziejuje. 

L i e p o s 18 d. — Dariaus-Gi
rėno 60-jų metinių i šk i lmingas 
minėj imas: W Mišios , v a i n i k o 
padėjimas prie didvyrių pa
minklo Marąuet te Parke , pie
tūs . 

Liepos 25 d. — PLC gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte . 

R u g p j ū č i o 1 d . — „Draugo" 
dienraščio gegužinė Marijonų 
vienuolyno sode. 

R u g p j ū č i o 8 d . LB Vidurio 
V a k a r ų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte . 

Rugpjūč io 14 d. — „Litu-
anica-Liths" futbolo klubo ge
g u ž i n ė L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Rugpjūč io 29 d. - PLC ge
g u ž i n ė L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Rugsėjo 11 d. — „Mercy Lift" 
p o k y l i s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Rugsėjo 12 d. — LB Lemon-
to apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre , Lemonte. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaul ių namų salejė. 

Rugsėjo 19 d. — Pietūs su 
p r o g r a m a L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. Ruošia JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdyba. 

Rugsėjo 2 4 d. — Prof. Rim
vydo Šilbajorio paskaita: „Pa
ba i sos Arkad i jo je : L a i s v ė s 
agonija pastarųjų metų lietuvių 
prozoje ir poezijoje". 7:30 v.v. 
Balzeko L i e t u v i ų K u l t ū r o s 
muziejuje. 

Rugsėjo 2 6 d. — „Draugo" 
dienraščio met in is banke t a s 
Mart iniąue pokylių salėje. 

Spal io 9 d. — Rudens balių 
Šaulių namuose rengia Brigh
ton P a r k o Lie tuvių N a m ų 
savininkų draugija. 

— Kazio Sajos dviejų dalių 
komediją „Barakudos" Jaunimo 
centre a t l iks Los Angeles Dra
mos sambūr is . Rengia „Margu
t i s" . 

Spal io 10 d. — „Barakudos" 
— Kazio Sajos dviejų dalių 
komediją 3 v. p.p. Jaunimo cen
t re a t l iks Los Angeles Dramos 
sambūris . Rengia „Margutis". 

Spal io 31 d. — Šv. Kazimie
ro Seserų rėmėjų metinė vaka
rienė „Archvievv Banąuets" , 
3429 So. Archer Ave. 
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Lapkričio 27 d — pokylis Le-
xington House restorane, Hicko-
ry Hills. 

Lapkričio 28 d. — ekumeni
nės pamaldos ir simpoziumo 
uždarymas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

d. — Anglijos 
susi r inkimas 

Lapkričio 28 
Lietuvių klubo 
Jaunimo centre 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

Lapkrič io 6 d. — Lietuvių 
F o n d o b a l i u s M a r t i n i ą u e 
pokylių salėje. 

Lapkričio 19 d. — Prof. Alek
sandro Štromo paskaita „Pabal
tijo kelias į Europą"; 7:30 v.v. 
Ba lzeko L i e t u v i ų K u l t ū r o s 
muziejuje. 

Lapkr ič io 20 d — lietuvių 
dail ininkų meno parodos ati
d a r y m a s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Lapkrič io 24 d. — susipaži
nimo v a k a r a s Jaunimo centro 
kavinėje, Čikagoje. 

Lapkričio 26 d. — literatūros 
ir muzikos vakaras Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Čika
goje. 

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

(Atkelta i š 4 psl.) 

Dalia Puškorienė iš Clevelando, 
nors LF niekam kel ionių neap
moka. Visos įgaliot inės inten
syviai renka aukas LF savo apy
linkėse, garsina L F re ikšmę ir 
su vajais, renginia is sute lk ia 
nemažai lėšų Lietuvių Fondui . 
Apie kitų įgaliotinių veiklą 
New Yorke — Lilė Milukienė, 
Bostone — P e t r a s Viščinis , 
Ba l t imorė je W a s h i n g t o n e — 
Dalia Remienė, Philadelphijoje 

š a u k t i p o s ė d ž i u s iš tol i 
gyvenančių, ka i LF kelionių 
neapmoka. LF reikia direktorių 
su finansiniu žinojimu. Jų kol 
kas Chicagoje netrūksta . 

Antanas Juodvalkis citavo 
Tomo Venclovos nepagrįstus 
ka l t in imus , šmeiž tus lenkų 
spaudoje Lietuvos 1941 m. 
sukilimui bei jo vadovybei, kurį 
dr. Adolfas Darnusis paskelbė 
1993.111.26 „Draugo" vedama
jame, kviesdamas į ta i reaguoti. 
Kiti pasiūlė reagavimą at l ikt i 
Lie tuvių Bendruomene i , to 
ne į t raukiant į suvažiavimo nu
tar imus. 

Suvažiavimo nutar imų komi-
Bronius Krokys, Hot Springs sija pasiūlė septynis nutar imus. 

Gegužės 29 d. — Poezijos 
lienos Jaunimo centre. 

Gegužės 30 d. — Antano Olio 
35 metų mirties minėjimas Jau
nimo centre. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga. 

Gegužės 31 d. — Mirusiųjų 
pagerbimo ir kapų puošimo 
diena Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 10 v.r. procesija. 10:30 

— Salomėja Smaižienė, Grand 
Rapids — Jonas Treška , Detroi
te — Vytas Petrulis, Daytonoj — 
J u r g i s Januša i t i s ir š iaurinėje 
Chicagoje - R i t a Kisiel ienė, 
p r a n e š i m a p a d a r ė M a r i j a 
R e m i e n ė , kuri koo rd inuo ja 
įgaliotinių veiklą. J i paminėjo, 
kad ne visi įgaliotiniai a t l i eka 
savo pareigas ir apeliavo į visus 
suaktyvint i veiklą vietovėse, 
nes t ik jų dėka gal i Lie tuvių 
Fondas augt i ir l ab iau prisidėti 
prie lietuvybės iš la ikymo. 

Diskus i jose b u v o i š k e l t a 
k laus imai , kodėl nominacijų 
komis ja n e p a s i ū l ė d a u g i a u 
k a n d i d a t ų į d i r e k t o r i u s ? 
Atsakymas buvo: duoti galimy
bę pač i am s u v a ž i a v i m u i 
nominuoti kandidatus. Suvažia
v imas nenominavo. Kodėl ne
renkami direktoriai iš Floridos, 
Californijos. Atlanto pakraščių? 
Buvo atsakyta, k a d sunku sū

kuriuos L F nariai priėmė. J ie 
b u s p a s k e l b t i a t s k i r a i . 
Neiškilus daugiau klausimų, 
s u v a ž i a v i m a s buvo b a i g t a s 
Lietuvos h imnu. Po to, pagal 
ilgametę tradiciją, visi 30-jo LF 
suvažiavimo dalyviai ir svečiai 
buvo Lietuvių fondo pavaišinti 
skaniais pietumis Jaunimo cen
tro kavinėje. 

Br. Juode l i s 

A.tA. 
Lt. VYTAUTAS PODERYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. balandžio 5 d., 1 vai. p.p., sulaukęs 76 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Zelma Kumfertaitė, sūnus Arvydas, 

marti Simone; anūkai Alex ir Andrea Poderiai; Lietuvoje 
sesuo Gražina Poderytė ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Liucijos Poderytės. 
Velionis buvo baigęs paskutinę Lietuvos Karo Mokyklos 

karininkų laidą. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, balandžio 7 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks Didįjį ketvirtadienį, balandžio 8 d. Iš 

laidojimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią. Po religinių apeigų 10:30 vai. ryto 
velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Gedulingos Mišios už velionį bus aukojamos balandžio 14 d. 
9:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 / 800-994-7600. 

V 

I 

A.tA. 
ONA VENCKIENĖ 

S t a s i u k o n i e n ė 

Gyveno Valparaiso, IN. 
Mirė 1993 m. balandžio 5 d. 
Laidotuvės trečiadienį, balandžio 7 d. 3 vai. p.p. Iš 

Dykęs Funeral Home, Campbell Rd., Valparaiso, IN. 

Nul iūdus i šeima. 

Mielai Sesei Močiutei 

A.tA. 
MARIAI GOTCEITIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui ŠVITRIU!, 
marčiai, sesei DALEI, anūkei sesei JULIJAI ir jos 
vyrui, anūkui PAULIUI ir jo žmonai. 

„Aušros Vartų" tunto rankdarbių būrelio 

Albina 
Bronf 
Adelė 
Janina 
Aristidą 

Aldona 
Julija 
Zina 
Nijole 
Marta 
Jadzė 

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamyte i , 

A.tA. 
EMILIJAI SANDANAVIČIENEI 

mūsų narę, MARYTE N E W S O M . jos še imą ir v i sus 
ar t imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir guodžiame. 

JAV LB Švietimo Taryba 

NEW JERSEY. NEW YORK - „Lietuvos Atelmlnlmar 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v p.p. i i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM bengė. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius. 234 Sunltt Dr., VVetchung. 
N. J . 07060. Tai. 908 753 5636 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z c l i 6 c l 5 " 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

. .ŽAIBAS" "~ ^ r š 1 0 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

#528 South 79th Avenue 223 Kalvarijų gatvė 
Mcfcory HM, Manote »04S7 Vilnius Lietuva 
Tel. 70S-430-7272 Tetofonat: 77-7S-a7 Ir 7783 92 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Didįjį Penktadienį, balan
džio 9 d. „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė yra 
uždaryta — nedirbs. 

x Lietuvių pa roda Čikagos 
State of Illinois Center (100 W. 
Randolph, tel.: 312-814-2934) 
tesis nuo pirmadienio, balandž. 
5 d., iki pirmadienio, bal. 12. Iš
statyta tautodailės darbų, kas
dieninės apyvartos Lietuvos ga
minių ir nuotraukų iš Illinois 
lietuvių gyvenimo. 

x Rašyt. Andr ius ir Ona 
M i r o n a i , Carlsbad, CA, 
sveikina visą ,,Draugo" 
personalą su šv. Velykų šven
tėm, ypatingai vyr. Red. Bindo-
kienę su nauju ir patraukliu 
„Draugo" turiniu. 

x Čikagos Lituanistinėje 
mokykloje nuo š.m. sausio pra
džios iki kovo mėnesio 27 d. 
vyko knygų skaitymo konkur
sas, kurio metu mokiniai per
skaitė apie 10,500 puslapių 
lietuviškų knygų. Tai tikrai 
puikūs rezultatai! Būtų gera, 
kad ir kitos lituanistinės mo
kyklos pradėtų ruošti tokius 
vertingus konkursus. 

x Tradic inia i Velykų šo
kiai j aun imui Velykų sekma
dieni, balandžio 11d., ruošiami 
Lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 8 v.v. Rengėjai — studentų 
ateitininkų draugovė kviečia 
lietuvišką jaunimą (nuo 16 
metų), jų draugus ir drauges 
maloniam pabendravimui ir 
kultūringam pasilinksminimui. 

x Lietuvių J a u n i m o sąjun
gos Chicagos skyrius ruošia 
i švyką į Maywood Park Rače 
Track šeštadienį, balandžio 17 
d. 6 v.v. — pabendravimas. 
Lenktynės — 8 v.v. Informacijas 
teikia Audrius Remeikis, tel. 
706-257-1050, arba Nida Bich-
nevičiūtė, tel. 708-650-3721. 
Visi kviečiami. 

(sk) 

x Lietuvos Dukterų drau
gija balandžio 8 d., Didįjį Ket
virtadienį, pardavinės skanius 
velykinius tortus ir gražius 
margučius Dukterų Nameliuo
se, 2735 W. 71 St., Chicago. 

(sk) 

x Lie tuvos Vaikų Viltis 
ruošia linksmą popietę sekma
dienį, gegužės mėn. 16 d., Oak 
Brook Drury Lane teatre. Vaka
rienė — 5 vai. p.p., o muzikinis 
vaidinimas „Fiddler on the 
Roof', 7 vai. vak. Auka tik 
$50.00 asmeniui. Paremkime 
sergančius Lietuvos vaikus, 
o taip pat pasidžiaukime kartu 
gražioj aplinkoj. Rezervuoti 
bil ietus prašome skambinti 
(812) 476-2655, (312) 476-0664 
a r b a (708) 971-8862. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2*49 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

šeštad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

x „Draugas" neišeis Didįjį 
Šeštadienį, bet kultūrinis prie
das bus kartu su penktadienio 
dienraščiu. 

x Akademinio Skautų są
jūdž io , Čikagos s k y r i a u s 
rekolekcijos šį savaitgalį vyks 
Lietuvių centro Lemonte 
„Bočių" menėje. Rekolekcijas 
ves kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Rekolekcijos prasidės penk
tadienį, balandžio 9 d. 7:30 v.v. 
Šeštadienį, bal. 10 d., 6 v.v. ten 
pat bus aukojamos šv. Mišios. 
Po Mišių — pasivaišinimas. 

..Žiburėlio" Montesson mokyklėlės 
madų parodoje modeliuoja broliukas 
su sesute — Kristina ir Tomas Quinn. 

x Pinigai i Lietuvą per 5 
dienas! Pristatomi doleriais 
tiesiai į rankas. Kreipkitės į 
Baltia Express nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 arba pristatykite pini
gus adresu: 3782 W. 79 St-, Chi
cago, I L 60652. 

(sk) 

x Puiki velykinė dovana — 
bilietai į mūsų operos „Normos" 
spektaklį balandžio 18 d., ku
rie gaunami Vaznelių parduo
tuvėje, 2501W. 71st St., Chica
go, IL 60629. Tel. 312-471-1424. 
Bilietus galima užsisakyti ir 
paštu. Ten pat gaunami ir au
tobusų bilietai. Spektaklio 
dieną bilietai prie įėjimo bus 
gaunami nuo 1 vai. p.p., o spek
taklio pradžia 3 vai. p.p. Morton 
HS auditorijoje, 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero, IL. 

(sk) 

x Čikagoje bei apylinkėse 
neseniai apsigyvenę ar iš Lie
tuvos viešintys asmenys, norin
tys katalikų tikėjime gilintis, ar 
anksčiau neturėję sąlygų Krikš
to. Komunijos ar Sutvirtinimo 
sakramentams pasiruošti, kvie
čiami į savaitinius pokalbius 
Gavėnios metu Marijos Gimimo 
parapijos klebonijoje. 6812 S. 
Washtenaw, ketvirtadienio 
vakarais nuo 7:30 vai. Pir
masis susitikimas vasario 25 
d., dalyvaujant klebonui kun. J. 
Kuzinskui, kun. A. Paliokui (iš 
Kauno) ir kun. A. Saulaičiui. 
Šią programą remia ir Nekaltai 
Pradėtosios Marijos parapijos 
(Brighton Parko) klebonas kun. 
A. Puchenskis. 

(sk.) 

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 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

Modeliavo visi, net ir vyrai, kai 
„Žiburėlio" mokyklėlės paramai 
buvo suruošta madų paroda. Čia „žy
giuoja" taku Gintaras Aukštuolis ir 
p. Janczyn. 

x „Tauro rago" skautiškas 
o r k e s t r a s , vienintelis toks 
pasaulyje, vadovaujamas v.s. 
Vlado Vijeikio, į temptai 
ruošiasi grandioziniam pasi
rodymui „Skautų aido" 70 metų 
sukakties šventėje balandžio 25 
d. Šventė šeštadienį, balandžio 
24 d., prasidės 2 v. p.p. jubilieji
ne „Skautų aido" sueiga ir 
apžvalginės parodos atidarymu 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Sekmadienį, balandžio 
25 d., 3 v. p.p. sukaktuvinė 
šventė vyks Jaunimo centro 
didž. salėje su linksma pro
grama ir vaišėmis. Visi 
kviečiami. Tikimasi gausaus 
dalyvavimo, todėl prašoma iš 
anksto apie dalyvavimą pra
nešti skautininkėms Halinai 
Plaušinaitienei, arba Albinai 
Ramanauskienei. 

x Lithuanian Mercy Lift 
kviečia visus d a l y v a u t i 
Eitynėse, kurios įvyks šešta
dienį, balandžio 17 d. nuo 10 v.r. 
iki 6 v. p.p. Palos Hills mies
telyje. Rinktis prie Moraine Val-
ley College, 111 St. ir 88 Ave. 
Informacjai skambint i : 
708-257-8787. 

(sk) 
x A.a. Alberto Avižos atmi

nimui „Lietuvos Vaikų Vilties" 
darbus parėmė: Gražių šeima, 
V. ir V. Bužinskai, L. ir F. 
Namowicz. Aukotojams nuošir
džiai dėkojame, o šeimai, gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems išreiškiame gilią 
užuojautą. 

(sk) 
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Trakų pilis Piešė Marius Hauser , 
Bostono lit. m-los 6 sk. mokinys 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus , 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk). 
x TRANSPAK siunčia tal-

pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Ieškomas Leonas Vac-
bergas , Jono ir Petro brolis, 
Mykolo sūnus, gyvenęs Čika
goje. Ieško Olgos Vacbergai-
tės-Milašienės anūkas, Vitalijus 
Karalius. Atsiliepkite, rašykite: 
Vi ta l i ju i K a r a l i u i , 2211 
Montrose Ave., Montrose, 
CA 91020 arba paskambinkite 
(818) 249-1835. 

(sk) 

x Velykų Kiškis s a k o : 
„Užsakykit iš anksto Velykoms 
maistą iš Talman Delicatesen. 
Skambinki te 312-434*9766 
atsakyti tokius skanumynus, 
kaip velykinius tortus ir kitus 
pyragus, kimštą paršiuką, 
iškeptą antį, ungurius, silkių ir 
daug daugiau!" Arba užeikite į 
2624 W. 69 g-vė. Užsakymai 
priimami iki Didž. Ketvirta
dienio, balandžio 8 d. 

(sk) 

DIDŽIOJI SAVAITĖ 

Skirta Jėzaus kančioms ir 
mirčiai prisiminti. Jis išėjo į 
Alyvų Darželį melstis. Atėjo 
pikti žmonės, jį surišo ir atidavė 
kitam piktam karaliui. Piktojo 
karal iaus kareiviai Kristų 
kankino, mušė ir prikalė ant 
kryžiaus. Jis mirė už Adomo ir 
Ievos nuodėmes. Savo mirtimi 
atidarė dangų visiems nusi
pelniusiems žmonėms. Kiek
vienas turi pagalvoti, ar yra 
nusipelniusių žmonių skaičiuje. 
Jei ko nors trūksta, laikas 
trukumus pašalinti ir likti Kris
taus vynuogyno darbininku. 
Dabar pats geriausias laikas. 

Redaktorius 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Verbų nedėlioj i sekmadienį) 
žmonės mušdavosi šventintais 
karklais arba žilvičiais, kad 
laimingai sulauktų ateinančių 
Velykų. 

Dusetos 

Prieš Velykas Didįjį Ketvir
tadienį, penktadienį ir šeš
tadienį reikia vengti bet kam ką 
nors skolinti, nes nesiseks 
gyventi. 

Veliuona 

Ligi Didžiojo Ketvirtadienio 
būtinai reikia iškrėsti kaminas 
ir troba, nes vėliau užkrėsi Kris
tui akis, dėl to linai nederės. 

Leipalingis 

Jei Didįjį Penktadienį nuo 
dvyliktos valandos nakties iki 
dvyliktos valandos dienos nei 
žodžio nesakytum tai, ką manai, 
tas tikrai išsipildytų. 

Alytus 

Jei per Didįjį Šeštadienį su 
visais barsies, tai su tais ir per 
visus metus barsies; jei verksi, 
tai per visus metus verksi. 

Seirijai 

Didįjį Seštadien; iš tolimesnių 
kaimų suėję žmones, negali par
sinešti šventintos ugnies. Jie 
atsineša degtukus ir kai kuni
gas šventina ugnį, jie atidaro 
degtukų dėžutes ir kunigas pa
šventina degtukus. Parėję į 
namus, jie užsikuria tais deg
tukais ugnį. 

Gudžiūnai 

PAVASARIS 

Pavasaris ateina. Žemė pra
deda atšilti. Šaltas vėjelis dar 
pučia. Paukščiai jau grįžta iš 
šiltesnių kraštų. Gyvuliai per 
žiemą miegoję — atsikelia. 
Medžių lapai pradeda sprogti. 
Sniegas tirpsta nuo šiltų saulės 
spindulių. Jau ir lietus pasirodo. 
Darželiuose pradeda žydėti 
gėlės. Raudongūžės pradeda gie
doti savo gražias giesmes. 
Vaikai laukia atostogų. 

Pavasarį mano draugės ir aš 
laukiame Velykų. Velykų metu 
vaikai žaidžia margučiais įvai
rius žaidimus. Velykų kiškutis 
atneša vaikams krepšelius su 
saldainiais ir kitais gardumy
nais. 

Venta Civinskaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 6 sk. mokinė. 

NAUJI METAI 

Gražuolės snaiges krenta, 
Už lango pūga slenka. 
Eglutę žaislai puošia, 
Vaikučiai švente ruošia. 

Senis Šaltis jau važiuoja 
Per snieguotą kelią, 
Dovanėlių maišą traukia 
I vaikų būrelį. 

Donata Keizerytė, 
Kauno Jėzuitų gimnazijos 
2 klasės mokinė. Lietuva 

GALVOSŪKIS NR. 131 

Šį kartą jums teks po žemėla
pius pasidairyti ir atsakyti į 
šiuos klausimus: 1. Kur arčiau: 
iš Fatimos į Liurdą ar iš 
Vilniaus į Berlyną? 2. Kas iš 
Vilniaus arčiau: Jeruzalė ar 
Madridas? 3 . Kas iš Tilžės 
arčiau: Potsdamo linija ar iš 
Jeruzalės Galilėjos ežeras? 4. 
Kas arčiau iš Vilniaus: Kijevas 
ar Krokuva? 5. Jei Kėdainiai 
yra Lietuvos geografinis cen
tras, kas arčiau jų: Latvija, 
Lenkija ar Gudija? (5 taškai). 
Atsiuntė k u n . dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NU. 132 

Iš šių raidžių sudėkite gerai ži
nomos ir lietuviams brangios 
dainos-giesmės pirmas dvi eilu
tes. Štai raidės: t e i l u v u t v 
i i e i a t a a i ū l i s b ę s n r 
m e o i i s i e g a i m s m e m 
e. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 133 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

• 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 
Kažkas ne taip atrodė. Birutė 

maivėsi ir atspindys maivėsi. 
Atspindžio plaukai tos pačios 
spalvos ir veidas tas pats, bet 
akys žalios, o Birutės rudos. 
Birutė pasilenkė arčiau 
vandens paviršiaus ir norėjo pa
liesti atspindį. Kai jos ranka 
palietė vandenį... pliumpt... 
atspindžio ranka įtempė ją į 
vandenį. 

Birutė atmerkė akis jau bū
dama vandenyje. Tas atspindys 
buvo vandens deivė. Birutė 
gurguliuodama negalėjo kalbėti 
po vandeniu, bet undinė tos pro
blemos neturėjo. Ji plaukė 
gilyn, tempdama ir Birutę kar
tu. Vanduo buvo mėlynai žalias, 
o dugnas oranžiniai geltonas. 
Atsidengė visai kitoks pasaulis. 
Ne tik įvairiausios žuvys 
plaukė, bet deivės, undinės ir 
kiti povandeninio pasaulio su
tvėrimai judėjo. Undinė tempė 
Birutę į gintarinį urvą, kuriame 
atsiskleidė gintarinė karalystė. 
Soste sėdėjo žilas, bet stiprus 
senis Bangpūtys. J is labai 
supyko, kad deivė Čia atvedė 
Birutę. Susigėdusi deivė paleido 
Birutę. Bangpūtys skėstelėjo 
rankomis, ir aplink juos pasidarė 
vandens sūkurys. Senis, paėmęs 
Birutės ranką, pakilo į vandens 
paviršių ir švelniai ją išmetė ant 
kranto. Birutė apalpo... 

Kai Birutė pravėrė akis, saulė 
švietė virš jos. Vidurdienio 
spinduliai suspėjo išdžiovinti jos 
drabužius. Ji taip maloniai 
apšilo, lyg būtų mamos glėbyje. 
Kaip ji čia atsirado, vėl savęs 
klausė Birutė. 

— Nežinai? — prabilo balsas 
iš dangaus. — Undinė tave 
įtempė į ežerą, o senis karalius 
Bangpūtys tave išmetė į krantą. 

— Ką jūs? — paklausė Birutė. 

Audra Degesytė 
(Bus daugiau) 

Yra nubrėžti 36 langeliai. Į 
juos reikia įrašyti 12 taškų taip, 
kad kiekvienoje ei lutėje: 
gulsčiai ir statmenai bei įstrižai, 
būtų tik po du taškus. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 134 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Matote nupieštą paukštį. Pa
rašykite jo vardą — pavadinimą: 
lietuvišką i r anglišką. Už 
teisingą pavadinimą bus 5 
taškai, už apytikrį — 3 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 135 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

UC3 
ižui 

ratūros svyravimai. Dėl to kin
ta uolienų tūris, ir jos su
skeldėja. 

Chemini dūlėjimą sukelia, kai 
uolienos susiduria su oru (de
guonimi, anglies dioksidu ir kt.) 
ir ypač su įvairiais vandeniniais 
tirpalais. Cheminis dūlėjimas 
pakeičia uolienos mineralinę 
sudėtį, pvz. mineralas putnagas 
gali virsti kaolinu. 

Organini dūlėjimą sukelia 
bakter i jos , mikroskopiniai 
grybeliai, kerpės, samanos, 
žolės ir kt., augalai, gyvūnai. 
Visi tie organizamai išskiria iš 
savęs tirpalus, kurie keičia 
uolienų bei mineralų sudėtį ir 
juos ardo. 

Dūlėjimo sluoksnyje būna 
daug naudingų iškasenų: gele
žies, aliuminio, nikelio, rūdos, 
ugniai atsparaus molio ir daug 
kitų. 

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS 

1. Batas. 2. Švara. 3. Ruduo. 
4. Sausas. 

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAS 

Automobilis, autas, autori
tetas, autobiografija, autogra
fas, automatas, autonomija, 
autorius, autostrada, autožiras 
(malūnsparnis). 

Daugiausia tarptautiniai žo
džiai, kurie vartojami ir lietuvių 
kalboje. Yra jų ir daugiau. Jūsų 
atsiųsti kiti žodžiai bus užskai
tyti. 

GALVOSŪKIAI NR. 115 
ATSAKYMAS 

Šis piešinėlis vaizduoja pa
saką: „Batuotas katinas". Čia 
pavaizduotas momentas, kai ka
tinas prisiartina prie karietos ir 
sako: „Gelbėkite! Gelbėkite! 
Markizas skęsta". 

GALVOSŪKIO NR. 111 
ATSAKYMAS 

1. Jadvyga mirė 25 m. 
amžiaus, o Barbora — 27 m. 2. 
Jadvyga buvo 12 m. amžiaus, 
kai ištekėjo už austro Vilhelmo. 
To paties amžiaus būdama iš
tekėjo už lietuvio Jogailos 
(1386.n.l8). Barbara Radvilaitė 
buvo 14 metų amžiaus, kai iš
tekėjo pirmą kartą (1537.V. 17). 
Pažiūrėkite į Lietuvos enciklo
pediją, 9 tomą. 

GALVOSŪKIS NR. 128 
(Žiūrėkite kryžiažodį) 

C 

Kas paaiškins, kieno ši vėlia
va, kokiai valstybei priklauso, 
ar ji dabar vartojama? Už 
teisingą atsakymą bus duodama 
10 taškų, o už spėliojimus — tik 
5 taškai. 

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS 

Dūlėjimas — trumpai reiškia: 
virtimas dulkėmis, puvimas. 
Dūlėjimo vyksmas gamtoje 
vyksta plačiai. Kai uolos irsta 
dėl temperatūros svyravimo, oro 
pasikeitimo, drėgmės ir gyvųjų 
organizmų poveikio. Dūlėjimas 
būna fizinis, cheminis, organi
nis arba biologinis. Fizinis 
dūlėjimas yra uolienų suirimas 
į įvairaus dydžio nuolaužas, bet 
nepas ike ič ia uol ienų ir 
minera lų sudė t i s . Fizinį 
dūlėjimą sukelia staigūs tempe-

1 

2> 
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Praėjusios savaitės „Tėvynės 
žvaigždutės" numeryje buvo 
piešinėlis, kuriame vaizduoja
mas berniukas, sprendžiąs kry
žiažodį, tačiau pats kryžiažodis 
liko juodas. Dabar duodamas 
kryžiažodis, o tekstas lieka tas 
pats. Pasinaudokite senuoju 
tekstu ir naujuoju piešinėliu. 




