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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Susitiks Lietuvos ir 
Rusijos derybų 

delegacijos 
Vilnius, gegužės 11 d. — Kitą 

savaitę Vilniuje, numatytame 
Lietuvos ir Rusijos valstybinių 
delegacijų susitikime, rengia
masi svarstyti pagrindinę poli
tinę sutartį dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo. Apie tai spau
dos konferencijoje pirmadienį 
informavo Lietuvos Respublikos 
valstybinės delegacijos dery
boms su Rusija vadovas Virgi
lijus Bulovas. 

Susitikime Vilniuje bus svars
tomos ir kitos sutartys: dėl Rusi
jos kariuomenės tranzito iš Vo
kietijos į Rusiją per Lietuvą, dėl 
repatriavimo — kompensacijų, 
prieš savo valią išvežtiems į 
Rusiją ir dabar norintiems grįžti 
į tėvynę, asmenims klausimai. 
Ekspertai beveik susitarė ir dėl 
išvedamos Rusijos kariuomenės 
jurisdikcijos, navigacinės apa
ratūros. Lietuvos delegacija 
pageidavo, kad į susitikimo dar
botvarkę būtų įtrauktas ir žalos, 
padarytos Lietuvai, atlyginimo 
klausimas. 

Apie santykius su Lenkija 

„Mes remiame pastangas, kad 
Lietuvos ir Lenkijos santykiams 
būtų suteiktas racionalus pa
matas", pareiškė Seimo sąjūdžio 
frakcijos pirmininkas, Tėvynės 
Sąjungos — konservatorių par
tijos pirmininko pavaduotojas 
Antanas Stasiškis pirmadienį 
Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje. 

Abi valstybės, besikapsty
damos iš bolševikinių laikų 
liūno, tur i daug bendrų 
interesų, tai ir ekonomikos sut
varkymas, ir integracija į 
Vakarų Europą, ir tarptautino 
bolševizmo tribunolo organi
zavimas, ir tokie bendri Lie
tuvai bei Lenkijai dalykai, kaip 
šiandieninė padėtis Rytpūsiuo-
se. Labai gaila, kad į pirmą 
planą iškeliami smulkmeniški 
reikalai ir tuo bandoma paveik
ti politinį klimatą, ypač dabar, 
kai Lietuva ir Lenkija ruošiasi 
pasirašyti sutartį. 

Stasiškis atkreipė žurnalistų 
dėmesį, kad būtina tiksliai 
įvertinti vieną skaudžiausių šio 
šimtmečio problemų — Želigovs
kio veiksmus ir įvertinti juos 
kaip Lietuvos okupaciją. 

Meškas keičia vilkai 

I apyvartą išleisti nauji 500 
nominalo vertės talonai. Talono 
antroji pusė: mėlynos ir žalios 
spalvos tinklelio fone vilkų 
pora. Jie paskleisti greta var
tojamų 500 nominalų talonų, 
kuriuose pavaizduotos meškos. 
Naujieji talonai yra didesni. 

Įvedant litą, būtina 
diferenciacija 

„Lito komiteto pareiškimas 
dėl pasirengimo lito įvedimui 
kelia didelį visuomenės neri
mą", pažymėjo Lietuvos Seimo 
ekonomikos komiteto pirminin
kas Kazimieras Antanavičius 
gegužės 10 d. vykusioje spaudos 
konferencijoje. Jei laikinieji pi
nigai — talonai — būtų keičiami 
į litus vienodu santykiu, tai dar 
labiau nuskurdintų ir taip jau 
vargingai gyvenančius žmones, 
ypač pensininkus. Ekonomikos 
komiteto pirmininko nuomone, 

minimalią sumą reikėtų keisti 
aukštesniu santykiu, didesnę 
sumą — mažesniu, panašiai 
kaip vykdant pinigų reformą 
padaryta Estijoje. Pavyzdžiui, 
ten 1,500 rublių buvo keičiami 
santykiu 1:10, o didesnė pinigų 
suma — 1:50. 

Tarptautinis bankininkų 
seminaras 

Gegužės 10-14 d. Vilniuje, 
„Draugystės" viešbutyje, vyks
ta tarptautinis bankininkų se
minaras. Jame bus aptariamos 
bankų valdymo, automatizavi
mo, ryšių su tarptautinėmis 
organizacijomis, kredi tų 
kontrolės, kadrų rengimo ir 
kitos problemos. Seminarą 
surengė Lietuvos komercinių 
bankų sąjunga ir Norvegijos 
bankas. „Norvegija bankinin
kystę pasirinko pirmąja pagal
bos Baltijos valstybėms sritimi, 
jai skiria daug lėšų", — pasakė 
Lietuvos komercinių bankų są
jungos direktorius Algis Dobra-
volskas. Pranešimus skaito Lie
tuvos bankų ir finansų specialis
tai, Pasaulio banko, Europos 
plėtros ir rekonstrukcijos ban
ko, Norvegijos banko, Jungtinių 
Tautų organizacijos atstovai. 

Dėl Lozoraičio a t šauk imo 

Tėvynės santaros opozicijos 
atstovė spaudai Rasa Rastaus-
kienė pirmadienį Seime įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
padarė pareiškimą dėl ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio atšau
kimo iš Jungtinių Valstijų. 
Jame pažymima, jog valdžios 
pastangos kokiu nors būdu pa
žeminti ambasadorių Lozoraitį, 
aiškinant, kad po Seimo rinki
mų jis pradėjęs blogai eiti savo 
pareigas, yra ne tik dėkingumo už 
ilgų metų ištvermę stoka, bet ir 
diplomatinio takto bei nuovokos 
stoka. Pareiškime atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad ankstesnė 
Lietuvos vadovybė siekė Italijos 
vyriausybės pritarimo šiai pri
tyrusio diplomato, kuris suge
bėtų vadovauti dviem ambasa
doms — VVashingtone bei Romo
je, kandidatūrai. Pareiškime 
te igiama, kad daba r t inės 
vadovybės per porą savaičių 
staigiai pasikeitusi nuomonė ir 
išvada apie „blogą" ambasados 
darbą remiama tik tuščiais 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininko posakiais. 

Mokslo p r ekės t r auk ia 
pirkėjus iš užsienio 

Apie mokslo naujoves, pade
dančias racionaliai naudoti 
statybines medžiagas, energeti
kos išteklius, kalbama šią 
savaitę Vilniaus technikos uni
versitete vykstančioje tarptau
tinėje konferencijoje „Naujos 
statybinės medžiagos, konst
rukcijos ir technologijos". I 
trečią kartą rengiamą tokią 
konferenciją atvyko daugelio 
šalių specialistai. Skaitomi 
pranešimai apie universitete 
sukurtas itin patvarias žiedines 
konstrukcijas iš metalo ir 
betono, naujus pastatų rekon
strukcijos būdus, metodus, kaip 
nustatyti pastatų patikimumą 
bei kita. Pasak rektoriaus Ed
mundo Zavadsko, pastaruoju 

Kodėl komunizmas 
įsigalėjo Rusijoje? 

Balandžio 27 d. Vilniuje buvo suruoštos politinių kalinių eitynės, norint atkreipti Respublikos 
prezidento ir Seimo dėmesį į apverktiną politinių kalinių ir buvusių tremtinių padėtį krašte. 

Didėja smurtas Kambodijoje 
Phnom Penh, Kambodija, 

gegužės 9 d. (NYT) - Po 14 
metų besitęsusio civilinio karo 
bei skerdynių, pareikalavusių 
dešimtis tūkstančių gyvybių, 
pagaliau yra ruošiamasi šį 
mėnesį pirmą kartą vyksian-
tiems rinkimams, bet, anot 
,,New York Times" reporterio 
Philip Shenon, abi pusės ir 
Kambodijos valdžia, ir komu
nistai Khmer Rouge sukilėliai 
teroro veiksmais bando užtik
rinti, kad rinkimai nebūtų nei 
laisvi, nei teisingi. 

Khmer Rouge iš viso nenori, 
kad rinkimai įvyktų, ir teroru 
stengiasi sabotuoti gegužės 
23-28 dienomis numatytus rin
kimus. Jungtinės Tautos prane
ša, kad Khmer Rouge aukų tar
pe yra ir devyni JT taikos 
palaikytojai, žuvę ruošiantis 
rinkimams. Kambodijoje, ban
dant užtikrinti laisvus rinkimus, 
dabar yra visoje JT istorijoje 
didžiausias JT taikos palaiky
tojų kongtingentas. 

Du iš žuvusiųjų taikos palai
kytojų — abu civiliai policinin
kai — vienas filipinietis, kitas 
japonas — buvo nužudyti praėju
sią savai tę . Sekmadienį į 
Phnom Penh buvo atvykęs Ja
ponijos namų reikalų ministras 
kalbėjosi su ten esančiais japo
nais JT daliniais. Jie prašėsi, 
kad Japonija juos atšauktų iš 
Kambodijos, kol Khmer Rouge 
sukilėliai daugiau jų nenužudė. 

Kambodijos valdžia atrodo lei
sianti rinkimams įvykti, bet ji 
yra kaltinama visomis priemo
nėmis bandanti užtikrinti, kad 
rinkimai nebūtų teisingi. Jung
tinių Tautų stebėtojai sako, kad 
valdžia vykdo balsuotojų baugi
nimo kampaniją, sakydama, 
kad jų balsai nebus slapti ir kad 
jie bus baudžiami, jei jie 
nebalsuos už valdžios naujai 
sukurtos Kambodijos Liaudies 
partijos kandidatu.5-. 

Jungtinės Taut< s tvirtina, 
kad rinkimai bus; • avesti, net 
ir kai darosi aiškus kad pasku
tinės dvi savaitės prieš rinki
mus bus žiaurios ir kad po rinki
mų bus dar žiauriau, partijoms 
besikaunant, bandant pasiverž-
ti valdžią. 

Rinkimuose bus renkamas 
naujas, 120-ties vietų parla
mentas, kuriam reikės per tris 
mėnesius sukurti naują Konsti
tuciją, kuri būtų priimtina 
dviems trečdaliams parlamento 
narių. 

Jungtinių Tautų Kambodijon 
atsiųsti 22,000 taikos palai
kytojai, atsiųsti pagal 1991 m. 
pasirašytą taikos sutart į , 
nepajėgia sustabdyti dabar 
vykstančių smurto veiksmų. JT 
daliniams nepavyko nugink
luoti valdžios ir sukilėlių 
kadrus, kaip jiems buvo užduo
ta, ir Kambodija lieka ginklais 
patvinusiu kraštu. 

Kambodijos valdžia nesidrovi 
nužudyti savo priešininkus, 
daugiausia Kambodijos gyven
tojų pamilto, buvusio Kambodi
jos princo Norodom Sihanouk 
partijai „Funcinpec" priklau
sančiuosius, sako JT stebėtojai. 

Australijos kambodietis 
verslininkas Ung Hout, kuris 
atvyko Kambodijon vadovauti 
,Funcinpec" partijos rinkiminei 
kampanijai, sako: „Ant mano 
galvos yra 50,000 dol. kaina. 
Kambodijos valdžia kuria tero
rą, nes jie žino, kad rinkimus 
laimės Funcinpec". 

Valdžios pareigūnai tačiau 
paneigia, kad jie naudojasi 
smurto veiksmais, nors JT turi 
gausių parodymų, kad jie me
luoja. Khmer Rouge vadai tvir
tina, kad jie niekuomet neuž
pultų JT pareigūnų, bet mažai 
kas tuo tiki, atžvelgiant į 
Kmhmer Rouge veiksmus pra
eityje. 

Japonas Ysasyhi Akashi, vado
vaujantis JT pajėgoms Kambo
dijoje. neseniai prisipažino: 
„Užtikrintai nebus tobulų, 
idealių sąlygų laisviems ir tei
singiems rinkimams. Sąlygos 
gali net pablogėti". 

Vienas rusų laikraštis „Dien" 
(diena), kuris skelbiasi esąs šven
tos opozicijos organas, ieško kal
tininkų nerusų tarpe. Kiek
vienai tautai, vienu ar kitu 
būdų prisidėjusiai, randa prie
kaištų ir atpildų už jų roles. 

Pradedame nuo pačių rusų, 
ypač už caro šeimos nužudymą 
Ekaterinburge 1919 metais 
liepos 17 dieną vieno pirklio 
name. Tą namą po to sunaikino, 
ir jo vietoje padaryta aikštė, 
užpilta asfaltu. Šį darbą atliko 
to meto partijos sekretorius. Tą 
dieną autorius vadina rusų tau
tos gėda ir visuotina nuodėme. 
Jis palygina rusus su žydais, 
kurie šaukė Pilotui: „Tegu jo 
kraujas krenta ant mūsų ir mū
sų vaikų". Ir tikrai krito. Dabar 
siūloma, kad liepos 17-ta diena 
būtų švenčiama, kaip tautos 
liūdesio diena. 

Savo kaltinimus kitataučiams 
autorius pradeda nuo vokiečių. 
Kaizeris Vilhelmas užplombuo
tame vagone iš Vokietijos at
siuntė komunizmo bacilą Leni
no asmenyje. Ta „ b a c i l a " 
užkrėtė Rusiją pragaištinga 
komunizmo l iga. Už t a i ji 
nukentėjo, buvo sudaužyta ir 
suskaldyta . Au to r iu s t ik 
pamiršta, kad Vokietija ne tik 
pagijo nuo nacizmo, bet ir 
atsistatė, o rusija vis dar negali 
savo ligos atsikratyti. Toliau 
autorius kaltina sąjungininkus, 
kurie negynė caro nuo pražū
ties. Nors anglų ambasadorius 
aplankė carą prieš sušaudymą, 
bet pastangų jį išgelbėti nedėjo. 
Kažkodėl autoriui užkliuvo 
Italija ir Musolinis. 

Dar prieš Musolinio erą Itali
ja niekados nesimpatizavo Rusi
jai ir per Versalio sutartį ėjo 
kartu su Vakarais, kurie prisi
dėjo prie to, kad Rusija prarado 
vakarines teritorijas. Autorius 
džiaugiasi, kad Musolinis gavo 
savo užmokestį, nes jį pakorė 
Italijos komunistų gauja. 

Europos Bendrija atmetė 
prez. Clinton pasiūlymą 

metu sudarytos plačios bendra
darbiavimo programos su Skan
dinavijos šalių, Vokietijos, Di
džiosios Britanijos aukštosiomis 
mokyklomis, gauta užsakymų iš 
JAV, universiteto dėstytojų dar
bais susidomėta Japonijoje. 

Miškų gaisrai 

Pernykštė sausra Lietuvos 
miškams padarė daug nuosto
lių. Šiemet miškininkams dar 
sunkiau. Miškų ūkio ministerija 
pranešė, kad pernai iki birželio 
1 d. buvo kilę 95 miško gaisrai. 
Šiemet, dar neįpusėjus gegužės 
mėnesiui, jau kilęs 181 miško 
gaisras, sunaikinęs 113 ha 
Lietuvos žaliojo apdaro. Didelį 
nerimą kelia padažnėję tyčiniai 
padegimai. Tačiau daugiausia 
dega turistų bei poilsiautojų 
pamėgti Rytinės Lietuvos dalies 
bei priemiestiniai miškai. 

Teatro festivalis „LIFE" 

Gegužės 10 dieną Vilniuje 
prasidėjo pirmasis Lietuvos 
tarptautinis teatro festivalis 
LIFE. Dvi savaites teatrų salėse 

vaidins užsienio šalių trupės: 
Švedijos karališkojo dramos 
teatro, Didžiosios Britanijos. 
Japonijos, Vengrijos, Suomijos, 
Šveicarijos, Rusijos, JAV. Lietu
vai atstovauja jaunimo teatro 
„Dėdė Vania' . „Pirosmani", 
„Kvadratas", Mažojo teatro 
„Vyšnių sodas'. Akademinio 
dramos teatro ..Vėlinės" ir O. 
Koršunovo grupes „Ten būti-
čia", Operos ir baleto teatro 
„Nabucco". 

Seimo rūmuose, 
salėje, gegužės 
surengtos Pirr 
tarptautinio te; 
LIFE atidarymt škilmės. Festi
valio dalyvius užsienio vals
tybių ir Lietuve- aktorius, reži
sierius, taip pat LIFE rėmėjus 
ir diplomatinio korpuso atsto
vus pasveikino Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. Jis 
pasakė, jog aktoriams ir režisie
riams - tai bus gera proga ap
t a r t i profesinius reikalus, 
žiūrovams, visuomenei geri 
spektakliai pade- apraminti sie 
las, ir žmonės, pabrėžė prezi
dentas, pradėk mąstyti plačiau. 

(A.M.) 

Prezidento 
0 dieną buvo 
ojo Lietuvos 
iro festivalio 

Briuselis, gegužės 10 d. — 
Vakarų Europos vyriausybės 
atmetė JAV prezidento Bill 
Clinton pasiūlymą suteikti 
Bosnijos vyriausybei, kurioje 
daugumą sudaro musulmonai, 
leidimą apginkluoti kraštą ir 
ginklų priešintis serbams. Taip 
pat atmestas jo siūlymas panau
doti oro puolimus prieš Bosnijos 
serbų taikinius. 

Pasiūlymų atmetimas, pada
rytas Užsienio reikalų ministrų 
Europos Bendrijos posėdyje 
gegužės 10 d., kaip tik pabrėžė 
aštrius skirtumus tarp JAV ir 
Europos požiūrių į Balkanų 
politikos painiavų sprendimą. 
Čia taip pat iškilo gan naujas ir 
netikėtas reiškinys — Europos 
valstybių ryžtas prieštarauti 
nepriimtiniems Amerikos ėji
mams šio žemyno politikoje, 
nors praeityje buvo linkstama 
nusileisti ir su Amerikos siū
lymais ar patarimais sutikti. 

Susidūrusi su Europos priešiš
ku nusistatymu ir nebūdama 
tikra savo krašto pritarimu 
minėtam pasiūlymui, prez. 
Clintono administracija pa
reiškė vėl laikinai sustabdanti 
Bosnijos problemų sprendimą 
ginklu. 

Vietoj prez. Clintono politikos. 
Europos ministrai yra linkę 
remti Serbijos prez. Slobodan 
Milosevič naujai išreikštą nusis

tatymą nutraukti bet kokią 
paramą serbų nacionalistams 
Bosnijoje, o tuo pačiu pakviesti 
amerikiečių karinius dalinius į 
Bosniją, kur jie turėtų padėti ap
saugoti 5 musulmonų kontro
liuojamas vietoves (Zepa, Tuzla, 
Gorazde, Bihac ir Sarajevą), 
stipriai puolamas serbų. Tačiau 
prez. Clintonas pareiškė, kad 
amerikiečių ginkluotos pajėgos 
nebus siunčiamos į Bosniją, ne
bent tik kartu su tarptautiniais 
taikos palaikymo daliniais ir tai 
po to, kai visos kovojančios 
pusės Bosnijoje bus susitarusios 
nutraukti karinius veiksmus ir 
šio nutarimo laikysis. 

Pagal britų Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorių Douglas 
Hurd, nutarta suteikti dar vie
na proga Serbijos prez. Milose
vič susitvarkyti su Bosnijos 
problema dėl to, kad jo pažiūra 
į šį konfliktą dabar yra daug 
griežtesne. Reikia palaukti ir 
pažiūrėti, ar šį kartą jis tikrai 
tuos pažadus vykdys. 

Toliau puolami čekai. Pagal 
autorių, čekų kariuomenė, 
traukdamasi per Sibirą, padėjo 
bolševikams nugalėti generolą 
Kolcaką ir pagrobė 40 mil. 
aukso rublių. Už tai po II 
pasaulinio karo jie gavo atpildą, 
kai komunistai išmetė jų prezi
dentą Masaryką iš ketvirto 
aukšto... 

Dar labiau kaltinama Lenki
ja ir Pilsudskis. Tik autorius 
pamiršta, kad bolševikai norėjo 
vėl užgrobti Lenkiją. Tačiau len
kų pergalė prie Varšuvos išgel
bėjo ne tik Lenkiją, bet ir 
Pabaltijo kraštus. Jis kaltina 
lenkus, kad šie, atsiekę perga
lės, netęsė tolimesnio karo su 
bolševikais, bet pasirašė Rygos 
sutartį, kas leido jiems koncent
ruoti jėgą prieš „baltuosius". 
Maža to, jis kaltina Pilsudskį, 
kuris kurstė Ukrainą atsiskir
ti nuo Rusijos. Faktiškai kai kurie 
lenkų istorikai smarkiai kriti
kuoja Pilsudskį už jo liguistą 
ambiciją sukurti didingą Lenki
ja — nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Autorius kaltina Versalio 
sutarties dalyvius, kurie atėmė 
iš Rusijos imperijos vakarines 
provincijas ir prijungė prie Len
kijos. 

Nepamirštamas kaltinimas ir 
Rumunijai, kad tie po I pasau
linio karo pagriebė „rusišką" 
Besarabiją, dėl kurios jų carai 
kariavo su turkais. Dar ir dabar 
Besarabijos-Moldovos g.nčas te
bėra neišpręstas ir kovos tęsiasi. 
Autorius prisimena paskutines 
„baltųjų" dienas, kai Rumunija 
nepriėmė pabėgėlių, neleido 
laivams plaukti į Rumunijos 
uostą, grąžino pabėgėlius su
šaudymui. 

Autorius nepamiršta ir Pabal
tijo valstybių. Jis pasiilgsta ke
turių buvusių gubernijų: inflan-
tų, estiškos, kurlandiškos ir 
kaunietiškos. Jis piktinasi estų 
elgesiu, nes tie drįso nugriauti 
Petro Didžiojo iškilų paminklą. 
Autorius neturi nieko prieš už 
sudaužymą Muravjovo paminklų, 
bet kodėl didžiojo caro? Dau
giausia pykčio liejama prieš lat
vius. Mat bolševikai kažkodėl 
sukūrė keletą pulkų šaulių, 
kurie buvo tiek patikimi, kad 
dažnai kritiškais momentais 
buvo naudojami ir nulemdavo 
pergales bolševikų naudai. Au
torius piktinasi, kad vienas lat
vis net buvo pakeltas į raudo
nosios armijos vadus. 

Apskritai straipsnio autorius 
nemato reikalo palikti Pabaltijo 
valstybes nepriklausomas. Mat 
buvusioje imperijoje dar ir 
dabar yra daug panašaus dydžio 
tautų, ir jos vis dar Rusijos or
bitoje. Lietuviam jis kiek švel
nesnis, sakydamas, kad Lietuva 
bent turėjo savo istoriją. (E. 
Ringus) 

— Paragvajuje gegužės 9 d. 
vyko pirmieji laisvi prezidento 
r inkimu, balsavimo teise pasi
naudojo 7 5 ^ registruotų bal
suotoju. Pasibaigus rinkimams, 
visi trys kandidatai sakėsi 
laimėję. Pirmadienio vakarą 
laukiama pirmųjų rinkimų 
rezultatų. 

KALENDORIUS 

Gegužės 12 d.: Šv. Achilėjas 
ir Nerėjas, šv. Pankrasas. Flavi
ja, Veidutis. 

Gegužės 13 d.: Robertas, 
Glicerija. Alvyde, Tautmilas. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 5:34, 
leisis 7:58. Temperatūra dieną 
apie 70 F (21 C). Ryte saulėta, 
vėliau kiek debesuota, gali net 
trumpai lyti. Naktį temperatū 
ra 46 F (8 C). 

Ketvirtadienį saulė tekės 
5:33. Saulėta, kiek šilčiau. Tem 
peratūra apie 78 F (25 C). 

• 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ, KŲ RAMOVĖ 

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

„SKAUTŲ AIDAS" PRO 
REDAKTORIŲ AKINIUS 

Praėjusį balandį „Skautų 
aido" darbuotojai Čikagoje su
ruošė žurnalo 70-mečio sukak
tuves: Čiurlionio galerijoje 
žavėjomės skautiškos spaudos 
paroda, o į pokylį prigužėjo 
pilna Jaunimo centro salė. 

„Skau tybės ke l i a s " šią 
oficialaus LSS organo sukaktį 
ryžosi paminėt i neoficialiu 
būdu: „pasikalbėti" su buvu
siais redak tor ia i s . Pa
klausykime ką byloja pageltę 
„Skau tų a i d o " archyvo 
puslapiai. 

Atgimė tėvynė, gimėme 
ir mes! 

Šiaul iuose skauta i buvo 
įsikūrę 1920 m. pavasarį. Mūsų 
draugovės užsiėmimai vykdavo 
iš karo laikų apleistuose ba
rakuose ir jų apylinkėse. Vėliau 
toji draugovė kažkaip subyrėjo. 
Veikė ir tokia atskira skiltis, 
rodos, „Vilkų" vardu, leidusi 
net šapirografu mažo formato 
laikraštėlį „Vilką". 

Nuo 1922 m. rudens labai 
pagyvėjęs Šiaulių skautų,-čių 
veikimas įsireiškė ir spaus
tuvėje spausdintu leidinėliu 
„Skau tų a idu" , anuomet 
Šiaulių skautų laikraštėliu. 

Nr. 1 išėjo sausio 15 dieną, o 
jį leido skautų DLK Vytauto ir 
skaučių „Mirgos" draugovės. 

ps. V. Baniulis , vienas iš 1923-28 
m e t ų . .Skautų aido" redaktorių 
Lietuvoje. 

Iniciatoriai — psk.V. Baniulis, 
Ig. Tamašauskas, A. Veitaitė 
(Bartuškienė) ir skautas Alg. 
Jakševičius. 

Po metų. kad ir tebeadminist-
ruojamas Šiauliuose, „Skautų 
aidas", tuometinio vyr. skau
tininko v.s. V. Šenbergo buvo 
padary tas visos Lietuvos 
skautų,-čių laikraščiu. Dar me
ta i s vėl iau buvo visiškai 
perkeltas į Kauną, kur veikė 
vyriausias skautų štabas. 

Po pirmojo oficialaus redak
toriaus VL. Baniulio, tolimes
niais žurnalo redaktoriais buvo: 
Ig. Tamašauskas, V. Čečeta, 
triumvyratas — J. Merkis, Ed. 
Zabarauskas, A. Graževičius. Po 
jų — čia pasakojantis A. Saulai-
tis, po metų — K. Laucius, po to 
vėl A. Saulai t is . Tai 

nepriklausomos Lietuvos laik
mečio darbuotojai. 

„Skautų aidas" buvo lietuviš
kosios skautybės atspindys visą 
laiką. Pirmąjį dešimtmetį 
savąją skautybę kūrė pats 
jaunimas, laikui bėgant vis 
labiau, vis uoliau vyresniųjų — 
mokytojų, kariškių, dvasininkų 
ir visuomenės žmonių palaiko
mas. Taip buvo ir su „Skautų 
aidu". Gausiai bendradarbiavo 
moksleiviai iš visų Lietuvos 
vietų, kur būdavo skautiškų 
vienetų, ir studentai . Bet 
bendradarbiavo ir jau su „var
d u " žmonės — rašytojai, 
dailininkai, pedagogai ir kt. 

„Skautų aidas", aišku, turėjo 
didelės auklėjamosios reikšmės. 
Pirmiausia — informacija, 
veiklos aprašymai, ideologinės 
temos, praktinių patarimų šal
tinis ir t.t. Be to, ugdė rašančius 
bei jaunuosius bendradarbius. 

Mūsų žurnalas iš kitų 
jaunimo periodinių leidinių išsi
skyrė ir tuo, kad jis dėjo nemaža 
medžiagos prak t in iams 
dalykams, kurie įėjo ar neįėjo į 
skautų programs, bet teikė 
jaunimui nurodymų užsiimti ką 
daryti konkrečiai, dirbti ką 
rankomis ir pan. 

Beletristiniai rašiniai, nuo
tykių aprašymai, įdomios bio
grafijos ir kt. buvo irgi būdingas 
„Skautų aido" turinio bruožas. 

„Skautų aido" tiesioginė 
laikysenos linija — lietuviškoji 
skautybė; tai linijai jis ir buvo 
visiškai atsidėjęs. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
paskutinis „Skautų aido" (tada 
dvisavaitinis) numeris išleistas 
1940 m. birželio 15 d. data. 
Vargiai j is bepasiekė savo 
skaitytojus: tų metų birželio 15 
d. Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą. Tuoj buvo sulaikytas 
žurnalo leidimas, o netrukus 
okupacinės valdžios uždaryta ir 
LSS. 

Antanas Saulaitis 
(red. 1929-1940, 1964-1969) 

(Bus daugiau) 

•p 

Čikagos „Lituanicos" tunto „Perkūno" draugovės skautai š įmet lankę Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos kursus. Antros ei lės viduryje — kursų instruktorė Joanne Flannery. 

Nuotr. M a r y t ė s Utz 

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
VADIJŲ IŠVYKA Į RAKO 

STOVYKLAVIETĘ 

Jubiliejinės stovyklos vadijų 
išvyka į Rako stovyklavietę 
įvyks š.m. gegužės 22 d., šeš
tadienį, o gegužės 23 d., sek
madienį, vyks posėdžiai Jauni
mo centre, Čikagoje. Atskren-
dantiems Čikagoje reikia būti 
penktadienio vakare. 

Į Rako stovyklą išvykti iš 
Čikagos reikia ne vėliau 6 vai. 
šeštadienio rytą, nes bendrą pa-
sitarimą-įvadą, paskui pasto
vyklių apžiūrėjimus pradėsime 
12 vai. dieną. Važiuojame sa
vais automobiliais, susitarę su 
kitais vadovais ir atsakingais 
žemiau nurodytais koordina
toriais, bei transporto parei
gūnais. Numatyta, kad iš Rako 
į Čikagą išvyksime 3 vai. p.p. 

v.s. Jonas Paronis, tel. 
708-636-7740, yra svečių ap
sistojimo, išvykos transporto, 
posėdžių patalpų ir kitų reikalų 
koordinatorius. 

v.s. Antanas Jarūnas, tel. 
708-289-8062, parūpina atskri
dusiems transportą Čikagoje ir 
į Raką. 

Įvairiais reikalais kreipkitės 
į v.s. Sigitą Miknaitį, tel. 708-
325-3575. 

Išvykoje ir posėdžiuose daly
vauja pastovyklių viršininkai ir 
įvairių stovyklų bei vadijų na
riai. Visi privalo būti registruo
ti LSS nariai ne jaunesni 18 m. 
Dėl tolesnės informacijos ir 
dalyvavimo išvykoje prašau 
kreiptis į Brolijos, Seserijos, 
A.S.S. ir J.S. viršininkus, kurie 

dalyvių skaičių ir transporto 
reikalingumą praneš v.s. Jonui 
Paroniui iki š.m. gegužės 16 d. 

Numatoma tokia 
da rbo tva rkė 

Šeštad., Rakė : 

11:30 vai. r 
12:00 vai. -
12:30 v. p.p. 

žiūr. 
2:30 v. p.p. 
3:00 v. p.p. -

— kava 
bendras įvadas 

- pastovyklių ap-

- užkandžiai 
kelionė į Čikagą. 

PIRMOS PAGALBOS 
SPECIALYBĖ 

v.s. Antanas Saulaitis, ilgiausiai 
redagavęs „Skautų aidą" Lietuvoje ir 
JAV se. 

Jau eilę metų Čikagos Jau
nimo centre skautaujantis jau
nimas kas pavasarį tobulina 
savo pirmos pagalbos žinias bei 
įgudimą. 

Pasibaigus Kaziuko mugei, 
kovo mėnesio sueigos šįmet 
buvo skirtos skaučių ir skautų 
pirmos pagalbos žinių įsigyji-
mui bei pasitobulinimui. Šių 
metų Raudono Kryžiaus naujas 
kursas (Community First Aid 
and CPR) buvo platesnio masto, 
todėl paskaitos su uždaviniais 
buvo vedamos dviem atskiroms 
grupėms. Kiekviena grupė kur
sus lankė du šeštadienius, po 
keturias su pusę valandų. Daly
vavo „Lituanicos" tunto „Per
kūno" draugovės skautai ir 
„Kernavės" tunto „Mirgos" ir 
„Gražinos" draugovių skautės. 

Kursą pravedė Raudonojo 
Kryžiaus patyrusi instruktorė 
Joanne Flannery. Naudodama 
vaizdžias priemones, ji rodė, kaip 
suteikti įvairiais atvejais pir
mąją pagalbą kūdikiams, vai
kams ir suaugusiems. Visi daly
viai turėjo progos praktiškai 
susipažinti ir išbandyti įvairius 
gyvybės gelbėjimo būdus ir prie
mones. Kiekvienam sėkmingai 

kursus baigusiam kursantui 
buvo įteiktas Raudonojo kry
žiaus pažymėjimas. 

Visų vienetų vadovai yra ska
tinami šitokius kursus įtraukti 
į savo vadovaujamo vieneto me
tinės veiklos planą. Šios žinios 
yra būtinos ypač tiems, kurie 

Sekmad.. J a u n i m o cent re , 
Čikagoje: 

9:00 vai. r. — kava 
9:15 — bmdri pasitarimai 
11:15 — Mišios Jėzuitų koply

čioje 
11:45 — užkandžiai 

12:15 — šakų pasitarimai 
1:45 - bendros J.S. programos 

ir kt. grupių pasitarimai. 
Iki šiol pasiruošimai Jubilie

jinei stovyklai vyko mažesnių 
grupių posėdžiuose, raštais ar 
telefonais. Šiuo išvažiavimu 
pradėsime dirbt i kaip J.S. 
kolektyvas. Pažinsime bendra
darbių asmenybes ir pajusime 
stovyklinės atsakomybės svar
bą. Būkime tolerantiški, paslau
gūs, talkinkime, kur reikia pa
galbos. Ši J.S. bus parodinė Lie
tuvos skautų vadovams, todėl 
dirbkime ir elkimės, kad ji taptų 
pavyzdine. 

Budėkime! 

v.s. fil. Sigitas Miknait is 
Jubiliejinės stovyklos 

viršininkas 

skautauja ir vadovauja iškylose 
ir stovyklose. 

Siekime skautavimo tikslo — 
padėti jaunuoliams ugdyti save 
artimo tarnyboje! 
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„Kernavės" tunto skautės Daina Lukaitė ir Eglė Milavickaitė pirmosios 
pagalbos kursuose teikia pagalba Širdies smūgio i š t iktam „pacientui". 

Nuotr . M a r y t ė s Utz 

KANADOJE 

ŠV. JURGIO 
SUEIGA TORONTE 

Pasaulio skautų globėjo Šv. 
Jurgio šventė atšvęsta balan
džio 25 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje ir Anapilio salėje. 
Pamaldose organizuotai su 
vėliavom dalyvavo „Rambyno" 
ir „Šatrijos" tuntai ir svečiai 
Hamiltono „Nemuno-Širvintos" 
tuntas su tuntininke v.s. D. Gu-
tauskiene. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
J. Staškus. J is kalbėjo apie 
skautų šūkį „Budėk!" ir jo labai 
plačią reikšmę. Skait inius 
skaitė skautės,-tai, giedojo muz. 
N. Benotienės vadovaujama 
„Sutar t inė" . Mišių iškilmė 
užbaig ta giesme „Marija, 
Marija". 

Iškilminga sueiga vyko tuojau 
po Mišių Anapilio salėje. At
vykusi LSS VS v.s. B. Banaitie
nė sveikino ir džiaugėsi Toron
to skautiška veikla. Dalyvavo 
Kanados rajono atstovai: v.s. R. 
Otto ir s. A. Saplienė. Tą dieną 
rikiuotėje stovėjo 77 sesės ir 56 
broliai, skautininkų,-kių apie 
30. Pastarųjų įžodį pravedė v.s. 
V. Skrinskas. Jį atliko M. 
Bijūnas ir P. Petrauskas. Žalius 
kak la ra i šč ius užrišo tun-
tininkas s. Algis Senkus, gerąjį 
mazgelį v.s. R. Otto, tėvynės — 
v.s. V. Skrinskas, ženkliuką 
įteikė VS v.s. B. Banaitienė, 
gėlių puokštes — tuntininke ps. 
V. Senkuvienė. Pakelti į skau
tininko laipsnį — ps. M. Rusi
nąs, V.s. R. Otto. Apdovanoti or
dinu „Už nuopelnus" N. Simo-
navičienė, E. Tarvydienė, A. 
Vaičiūnienė, dr. R. Saplys ir T. 
Senkevičius. Lelijos — s. A. 
Dailydė, Padėkos — v.s. F. Moc
kus, vėliavos — D. Viskontas. 
DLK Mindaugo draugovės sk. 
kandidatai atliko skauto įžodį: 
J. Baliūnas, L. Giniotis, A. Igna
tavičius, S. Kuliavas, D. Naru
šis ir J. Šimonėlis. DLK Gedi
mino draugovės prityrę skautai 
— R. Raškauskas. L. Narušis, V. 
Mockus pervesti į „Romo Ka
lantos" sk. vyčių draugovę. 
Sueiga baigta malda „Ateina 
naktis" ir vaišėmis. 

M. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

STOVYKLOS 

Birželio 19 - 26 d. Detroito 
skautų stovykla „Dainavoje". 

Liepos 31 - rugpjūčio 7 d.— 
Kanados vilkiukų ir paukštyčių 
stovykla „Romuvoje". 

Liepos 3 - 10 d. — Jubiliejinė 
stovykla Palangoje, Kunigiškių 
pušyne, Lietuvoje. 

Liepos 31 - rugpjūčio 11d. 
— Jubiliejinė stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan. 

* Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
niu nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

RENGINIAI 
Spalio 10 d. - ASS metinė 

šventė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

6321 Avondale, St*. 102 
Chicago IL 60631 
Tel. 312-774-0042 

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

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava., Beroyn, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

K a b . te l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
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 šeStd. 9 v r -12 v.p.p 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatte Medlcal Buildlng 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., CMcego 
(312) 778-6969 arba (312) 469 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, ILJ 
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. 

Tel. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (708)448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDAS VIŽINAS.M D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

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 Samartten Medlcal Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

• . 



Kodėl iš tikrųjų įvyko 

REVOLIUCIJA 
RYTUOSE 

RUSIJA LAUKIA 
UŽSIENIO PARAMOS 

George Weigel yra jau iš savo 
ankstyvesnių knygų pažįs
t a m a s kaip konservatyvių 
pažiūrų politikos ir religijos san
tykiavimo mokslininkas, į kurio 
mintis dėl jo mokslinės eru
dicijos ir disciplinos, vengiant 
nepagrįstų ar neišmąstytų tei
ginių, net ir priešingų pažiūrų 
mokslininkai , pol i t ikai ir 
Bažnyčios atstovai atkreipia 
rimtą dėmesį. 

Neseniai „Commonwealth" 
žurnale (1993.IV.9) teko skaityti 
Michael Lavelle aprašymą 
George Weigel naujos knygos 
„The Finai Revolution". Lavelle 
nuomone, Weigel knyga — 
„gera i parašyta ir gerai 
a rgumentuota , p r i s t a t an t i 
tikslų ir jaudinantį vaizdą 
Bažnyčios už „Geležinės uždan
gos" nuo 1948 iki 1989 metų". 
Pagrindinė Weigel tezė: „Ne
įmanoma suprasti tos revoliu
cijos (priežasties) ir (būdo), ... 
r im ta i neatsižvelgiant į 
Katalikų Bažnyčią ir labiausiai 
jos aukščiausiąjį ganytoją... po
piežių Joną Paulių II". 

Weigel apsvarsto ir parodo, 
kodėl atmeta keturias dažniau
siai teigiamas priežastis dėl ko
munizmo žlugimo. 1. Sovietų 
Sąjungos sistemos laisvėjimas, 
atliktas Gorbačiovo; 2. kieta 
Reagano polit ika Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu; 3. Helsinkio 
deklaracija ir 4. ekonominiai bei 
istoriniai spaudimai. Savo visai 
skirtingą argumentą, kodėl žlu
go komunizmas, Weigel pra
deda, apibūdindamas lemiamą 
įvykį Lenkijoje: ruošiantis 1969 
metais minėti Lenkijos krikščio
nybės tūkstančio metų jubiliejų, 
devyneris metus prieš tai kard. 
Stefan Wyszynski užvedė 
intensyvią Lenkijos religinio 
švietimo programą. Šios, 1969 
metais sėkmingai pasibaigusios 
programos dėka, lenkai pajėgė 
nugalėti komunistinio režimo 
baimę. Kard. Karol Wojtyla, 
tapęs popiežium Jonu Paulium 
II, tęsė kardinolo Wyszynskio 
tradicijas. 

Popiežius Jonas Paulius II 
heroiškai kvietė visą Bažnyčią, 
ir labiausiai Bažnyčią Lenkijoje, 
nesibijoti. Jis buvo pirmasis 
popiežius, nelaikantis Jaltos su
tarčių neginčijamomis. Pats bū
damas slavų kilmės, jis žvelgė 
į Lenkijos politinę padėtį, kaip 
joks italas popiežius nebūtų 
galėjęs. Naudodamasis savo 
politine nuovoka, jis skatino 
Bažnyčios aktyvumą. Drįs-
damas 1979 metais daryti pili
griminę kelionę į Lenkiją, jis 
visai Rytų Europai parodė, jog 
ir ten yra įmanoma turėti kažką 
nauja, net labai skirtinga nuo 
komunizmo. Jo nuolat inė 
pa rama Bažnyčiai ir jos 
remiamos Solidarnošč darbi
ninkų unijos bei jos rezisten
cinis judėjimas drąsino ir kitus. 

Weigel teigia, kad popiežiaus 
elgesys Lenkijoje sukūrė lyg 
„domino" kaladėlių griuvimo 
efektą, perėjusį visą Rytų 
Europą ir pasibaigusį su visų 
komunistinių režimų žlugimu. 

Čia Michael Lavelle prisi
pažįsta, jog Weigel jį įtikino, 
kad pop. Jonas Paulius II iš 
tiesų pakeitė 20-to šimtmečio is
torijos kryptį. Tačiau jis taip pat 
pasako, jog jo paties patirtys, 
dažnai per paskutiniuosius 28 
metus važinėjant į Čekoslo
vakiją, rodo ir tai, kad pop. Jono 
Pauliaus II įtaka kituose sovie
tinio bloko kraštuose nebuvo 
tokia didelė kaip Lenkijoje. 

Lavelle pastebi kelias kitas 
aplinkybes, skiriančias Lenkiją 
nuo kitų sovietinio bloko 
kraštų. Lenkija turėjo ilgą poli
tinio pasipriešinimo tradiciją, 
kurios neturėjo nei Čeko
slovakija (ypač Čekiįa), nei Rytų 

Vokietija, nei Vengrija. Tie 
kraštai neturėjo nei tokio 
plačiai visuomenės remiamo 
kardinolo, kaip Wyszynskis, 
kuris kaip tik dėl tos paramos 
galėjo nuolat priešintis režimui. 

Lavelle pripažįsta, jog, pama
tę Lenkijos pavyzdį priešinantis 
komunistinei sistemai, čekai ir 
slovakai pasekė tuo pavyzdžiu, 
bet nei lenkų, nei kitų pa
stangos nebūtų buvusios 
sėkmingos, jei Gorbačiovas ne
būtų paskelbęs Sovietų Sąjun
gos „sužmoninimo politikos". 
Pagaliau, teigia Lavelle, ir pats 
Gorbačiovas nebūtų skelbęs 
savų reformų, jei komunizmas 
jau nebūtų bankrutavęs dėl vi
dinių priežasčių ir jei Sovietų 
Sąjunga būtų pajėgusi eko
nomiškai imtis represijų prieš 
masin ius suki l imus. J i s 
primena, kad Rytų Vokietijos 
revoliucija įvyko tik tuomet, kai 
Gorbačiovas užtikrino, jog 
Honeckerio nuver t imas 
neužtrauks sovietų invazijos. 

Tačiau Lavelle pripažįsta, jog 
Weigel pastebi is toriškai 
lemtingą sutapimą, kad Karol 
Wojtyla buvo i š r inktas 
popiežium ir, eidamas šias pa
reigas, tęsė savo misiją Lenki
joje, tuo pačiu metu, kai 1980 
dešimtmetyje Sovietų Sąjungos 
priekyje atsistojo Michail Gor-
bačiov. „Weigel pagauna tų 
laikų Bažnyčios dvasią tuose 
kraštuose, valdžios cinizmą ir 
žmonių beviltiškumą. Jis pa
rodo bankrotą tos sistemos, 
kuriai popiežius Jonas Paulius 
II priešpastatė savo nemažą 
politinę ir dvasinę stiprybę", 
rašo Lavelle. 

Savo knygoje Weigel gvildena 
ir kolaboravimo dilemą — kaip 
tokioje visuomenėje galima ver
tinti kaltumą? Kiek bendradar
biavimo leistina, kiek jau per 
daug? Beveik niekas nebuvo 
visiškai švarus. Atsakymus į 
tuos klausimus rasti tose sąly
gose — nelengva. 

Weigel noriai aptaria ir kai-
nųjų vakariečių bankrotą jų ko
munizmo supratime ir nepajė
gume į jį kritiškai žvelgti. Anot 
Weigel, kairieji Vakaruose sau 
neleido patikėti žmogiškumo 
stokos siaubui, slypinčiam už 
„Geležinės uždangos". Jie ne
tikėjo, kad marksizmas, kaip jis 
buvo praktikuojamas Rytų 
Europoje, buvo toks pat 
nuožmus, kaip ir dešiniausios 
to ta l i t a r inės sistemos. In
telektualai Rytuose matė šį 
vakariečių liberalų nenuo
seklumą ir už tai juos niekino. 
Lavelle pastebi, jog galbūt kaip 
tik dėl to jo pažįstami katalikai 
Čekoslovakijoje jautėsi arti
mesni JAV konservatoriams in
telektualams, nei liberalams. 

Čia Weigel duoda kelis pavyz
džius, kaip čekas kun. Vaclav 
Maly rašė laišką vakariečiui 
olandui teologui kun. Edward 
Schillebeeckx, klausdamas jo, 
kaip jis galįs vykti į Prahą daly
vauti simpoziume apie žmogaus 
teises, kai tiek daug katalikų, 
jų tarpe ir pats kun. Maly, Čeko
slovakijoje turi pasirinkti, ar 
praktikuoti savo religiją, ar būti 
pilnateisiu piliečiu. Panašiai, 
bet atskirai nuo kun. Maly, ir 
tuometinis jėzuitų provinciolas 
Prahoje klausė paties Lavelle, 
kaip JAV jėzuitai gali leisti 
savo kunigui Daniel Berrigan 
vykti į tą simpoziumą „apie 
laisvę, kai daugiau, kaip šimtas 
jo brolių jėzuitų neturi teisės le
galiai veikti tame krašte", į 
kurį jis atvyksta tokiam simpo
ziumui. 

Gaila, kad tik dabar libera
liųjų pažiūrų katal ikų in
telektualų bendruomenė pra
deda suvokti savo trumpa
regiškumą tuo metu. 

a.i.7. 

Gramozdiška, nepajėgi buvo 
sovietų ekonomija, nesąžiningi 
jos vykdytojai. Viskas buvo 
centralizuota. Centras Maskvo
je nuspręsdavo gamybą: 
kiekvieno tanko, kiekvienos 
poros batų, kiek pasodinti ir 
nukasti bulvių. Kiekvienas su
augęs žmogus buvo aprūpina
mas darbu. Kainos buvo pasto
vios. Jei planas iš tikrųjų ir ne
buvo išpildytas, tai statistikoje 
dažnai būdavo parodomi skai
čiai, kurių realybėje nebuvo. 

Tokių planų nėra B. Jelcino 
vadovaujamoje Rusijoje. Pra
dėjęs savo reformas, B. Jelcinas 
susidūrė su daugeliu prieštara
vimų. Rostovo mieste, Rostsel-
mash fabrike yra gaminami 
kombainai, kurių niekas neno
ri pirkti, nes jie išbarsto 15% 
grūdų. Praėjusiais metais B. 
Jelcinas aplankė šį fabriką ir 
garantavo dešimtis milijonų 
rublių kreditų, kad šis fabrikas 
ir toliau galėtų veikti ir duoti 
darbo bei užmokestį miesto dar
bininkams. 

Kas anksčiau buvo laikoma 
juodąja rinka, dabar Maskvos 
kioskuose viskas yra legalu. 
Gali gauti įvairių užsieninių 
prekių. Ilgos eilės pirkėjų su
trumpėjo net ir valstybinėse 
maisto parduotuvėse, nes kainų 
kontrolė buvo pana ik in ta . 
Infliacijai per metus siekiant 
1,000%, vidurinės klasės žmo
gus nedaug ką gali nusipirkti. 
Tačiau aukštos kainos nėra 
kliūtis naujiems turtuoliams 
važinėti užsienyje pagamintais, 
l iuksusinia is automobiliais 
(Mercedes, BMW) į naktinius 
klubus, kur už pietus ir šokių 
muziką reikia mokėti 100 dol. 

Kai B. Jelcinas panaikino 
seną sistemą, bet jos vietoje ne
davė nieko naujo, Rusija tapo 
mūšio lauku, kuriame laisvos 
prekybos vykdytojai ir valstybės 
kontrolė pradėjo karą. Iš vienos 
pusės yra reformuotojai su 
Jelcinu prieky, iš kitos pusės 
konservatoriai,kurie argumen
tuoja, kad naujai įvedama sis
tema pakirs Rusijos pramonės 
pagrindus. 

Kai B. Jelcinas panaikino 
kainų kontrolę ir pradėjo išpar
duoti valstybės nuosavybę pri
vatiems asmenims, reformos 
sudraskė Rusijos socialinio sau
gumo tinklą, sukėlė infliaciją, 
nedarbą, pakeitė gyvenimo lygį, 
dargi sukėlė nostalgiją senų 
buvusių komunistinių laikų. 

Vykdant šią reformą, tenka 
išspręsti likimą tūkstančių 

IGNAS MEDŽIUKAS 
pasenusių fabrikų, kuriuose dir
ba milijonai darbininkų, gamin
dami stambius objektus, pvz., 
sunkiuosius tankus. Kai re
formatoriai nori nutraukti 
paramą tokiems didžiuliams 
fabrikams, priešininkai argu
mentuoja, kad kils didelis ne
darbas, nes visos tos srities dar
bo žmonių pajamos priklauso 
nuo tų fabrikų jiems išmokamo 
atlyginimo. Tačiau fabrikų sub
sidijoms reikalinga spausdinti 
vis daugiau pinigų, ir tai kelia 
infliaciją. 

Politiniams vadovams besi
ginčijant, Rusija išgyvena 
didelius ekonominius sunku
mus . Valstybės užsakymai 
sumažėjo. Nacionalinė gamyba 
krito 23%. Bedarbių skaičius (59 
tūkstančiai praėjusių metų pra
džioje) pakilo daugiau 1 mil. 
Vienas trečdalis žmonių gyvena 
žemiau skurdo ribos. Ekonomis
tai mano, kad infliacija dar 
labiau padidės. 

Su kapitalizmo įvedimu iškilo 
turtuolių klasė. Komunizmo sis
temoje irgi buvo elitas, bet jie 
slėpė savo privilegijas. Nesant 
įstatymų, tvarkančių prekybą, 
Rusijos apsukrūs verslininkai ir 
nesąžiningi valdžios biurokratai 
gražiai pasipelno. Skirtumas 
tarp neturtingųjų ir turtuolių 
auga. Daugiausia pasipelnoma, 
k a i užsienio valiuta yra 
gaunama už importuotas prekes 
ar tarpininkavimą tarp užsienio 
firmų ir vietinių. 

Kad krašto pramonė būtų 
pelninga, turi būti pakelta jos 
produkcijos kokybė. Bet labai 
svarbu išleisti įstatymus, regu
liuojančius nuosavybės teises, 
sustabdyti infliaciją ir toliau 
vykdyti privatizavimo planus. 
Sudarytos palankios sąlygos 
paskatins užsienio ir krašto 
finansininkus su investicijomis 
ir planais. 

Ekspertų nuomone, Rusijos 
reformos prasidėjo gerai, kai 
buvo panaikinta kainų kon
trolė. Nepaisant sunkumų, ku
riuos, pakilus kainoms, patyrė 
vartotojai, rinkoje atsirado 
daugiau prekių. Blogybė atsi
rado, kai valstybės centrinis 
bankas pradėjo remti finan
siškai neproduktingas įmones. 
Tada kilo didele infliacija ir 
rublio vertė krito 

Esant didelei infliacijai, labai 
nukenčia pensininkai ir 
vidurinė klasė, kuri ligi to laiko 
gyveno neblogai. ..Aš gaudavau 

daugiau kaip 500 rublių 

mėnesiui ir gyvenau kaip prin
cas, pasakojo vienas inžinierius. 
— Dabar gaunu 5250 rublių ir 
negaliu išsiversti". 

Rusijos valdžia stengiasi par
duoti viešbučius, įvair ias 
įmones, fabrikus. Dalis naujų 
savininkų ar vadovų galbūt 
įveiks rinkos sunkumus. Bet 
koks likimas bus tų, kurie nesu
gebės reikalų tvarkyt i ir 
bankrutuos? Jie, žinoma, sku
bės prašyti valdžios pagalbos, 
kuri atsakys, kad tai ne mūsų 
atsakomybė. Rusijos žmonės tu
ri suprasti, jog jie patys, o ne 
valdžia yra atsakinga už eko
nomiją. B. Jelcinas vis laukia 
pažadėtų Rusijos paramai 
pinigų, kurie buvo sustabdyti, 
kai Rusija neišpildė Tarptau
tinio pinigų fondo nustatytų 
sąlygų — stabilizuoti rublio 
vertę ir išvengti biudžeto defici
to. Politinis ir ekonominis ne
tikrumas Rusijoje labai kenkia 
jos reikalams. 

Po B. Jelcino susitikimo su 
prezidentu B. Clinton ir įvy
kusio Rusijoje referendumo, 
kuriame rusų tautos dauguma 
pasisakė remianti savo pre
zidentą, reikia manyti, kad 
Vakarai pasistengs paskubėti 
su realia parama, ne vien paža
dais, nes 150 mil. tautos, kuri 
ieško išeities, negalima igno
ruoti. Iš tikrųjų B. Jelcino refor
mos yra labai drąsus žingsnis, 
ir Vakarai turėtų surasti būdus 
nedelsiant jį paremti. 

DIRBA LIETU /OS 
NAUDAI 

Nuo 1992 m. St. John's uni
versiteto (Jamaica, NY) vado
vybė su arki vysk. Audrio Bač-
kio, Vilniaus arkivyskupo, pri
tarimu, sudarė valdybą iš uni
versiteto narių, kurie nagrinėjo 
lietuvių šiuolaikines problemas. 
Buvo prieita išvados, kad reikia 
paruošti jaunąją kartą, kuri su
gebėtų vadovauti rinkos eko
nomikai. Jie pasiūlė įkurti: 
Prekybos ir Mokslo centrą, 
kuris koordinuotų ir pravestų 
prekybos bei mokslo programas, 
paskirstytų padėjėjus ir dirbtų 
su Lietuvos žmonėmis stra
teginio planavimo klausimais. 

Nuo 1992 m. rudens semestro 
pradžios St. John's universi
tetas siunčia ir rūpinasi profeso
riais, kurie dėsto Vilniaus 
universitete. Kursai apima 
tarptautinę prekybą, jos etiką, 
ekonomijos pažinimą ir vado
vavimo metodus. Paskutiniu 
metu grupė studentų sava
noriškai pasisiūlė aptarnauti 
maisto virtuvę neturtingiems 
žmonėms. Vi r tuvė veikia 
Vilniuje. Ją suorganizavo arki-
vysk. Audrys Bačkis. 

Taip pat grupė užjūrio svečių 
aplankė ligonines ir klinikas iš
tirti sveikatos teikimo padėtį. Iš 
tų apsilankymų tenka pranešti, 
kad buvo gauti geri rezultatai. 
Bendrom jėgom „Americares", 
„Daughters of Charity" ir St. 
John's universitetas sudarė 
siuntą medicinos reikmenų, 
kurie dabar keliauja į Lietuvą. 
St. John's universitetas, di

džiausias katalikų universitetas 

Amerikoje, buvo įsteigtas 187C 
metais Šv. Vincento Bend 
ruomenės pastangomis. Šios 
mokslo įstaigos pagrindinis 
tikslas yra auklėti jaunąją 
kartą — vyrus ir moteris — kad 
jie išeitų į gyvenimą, apsišar
vavę aukštojo mokslo žinių ba
gažu. Universiteto tikslas yra 
įskiepyti studentams krikščio
nybės idealus ir pritaikyti juos 
kasdieniniame gyvenime. St. 
John's universiteto vadovybė 
nutarė ateiti į pagalbą atsista-
tančios Lietuvos valstybei ir 
žmonėms, kad jie greičiau galė
tų įgyvendinti teisingumo ir tai
kos idealus. 

Šiuo metu universiteto vado
vybė bando sutelkti lėšų fondą 
Prekybos ir Mokslo centro įkū
rimui. Vadovybės džiaugiasi 
pasiektais rezultatais ir žada 
tęsti užsibrėžtą darbą. Jeigu kas 
norėtų daugiau informacijų apie 
šiuos St. John's universiteto 
vykdomus darbus, galima 
kreiptis į dr. Margaret M. Fitz-
patric, S.C, Senior Vice Presi-
dent St. John's University, 
Grand Central & Utopia Park-
ways, Jamaica, N Y 11439. 
Dr. Margaret M. Fitzpatrick, 

S.C. 

KIEK LIETUVOJE 
AUTOMOBILIŲ 

Lietuvoje vienam automo
biliui tenka 6,7 gyventojo, Len
kijoje — 6,3, Vokietijoje — 2, — 
JAV 1,5 gyventojo, taip praneša 
.,Lietuvos aidas". 

Paskutiniame operos ..Norma" veiksme Norma 'Iren;i 
i Jono Vaznelioi atleidimo, o juos stebi Galijos moterys 

Milkevičiūte' maldauja savo tėvo Oroveso 
ir vyrai iLietuviu Operos Čikagoje chorasi. 

Nuotr Martvno Vidzbelio 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS J A N K U S 

— Sutems. mobilizuotas ir išsiųstas prie Acheno, iš ten vėl pa-
— Tai kas. Aš tavęs ne sykį laukiau. bėgęs, atsidūręs Berlyne, dirbęs du mėnesius ginklų 
Tas patraukė pečiais, pasakė, kad nesivėlintų ir fabrike, bet kai prasidėjęs didysis Berlyno griovimas, 
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Grįždamas Hanovery turėjau daug laiko, reikėjo 

traukinio laukti tris valandas. Išėjau į miestą pasi
dairyti. Norėjau pamatyti, kaip atrodo Hanoveris 
antraisiais taikos metais, o, be to, ir valgyti norėjau. 
Išvažiavau be pusryčio, ir į lagaminėlį teįsimečiau 
keletą gabalėlių tavo šokolado. Apėjęs keletą gatvių, 
pasukau į padoriau atrodantį restoraną. Nemaniau, 
kad čia galėčiau ką gauti. Prakeiktai nemoku pats pra
siskinti kelio į užkulisius, tą ir Tu gerai žinai, bet 
norėjau išgerti puodelį karštos kavos, valandėlę pasė
dėti ir pasvarstyti. Tarpdury netikėtai susitikau pažįs
tamą veidą, seną studijų draugą. Mūsų susitikimas 
buvo toks staigus, kad nedaug betrūko, jog kaktomis 
būtumėm susimušę. Žinai, kaip tais atvejais 
sveikinamasi, bet vis tiek pro draugo petį pamačiau 
kitą veidą. Pasirodė, lyg būtų kur matytas, tik aš 
neturėjau daug laiko į jį žiūrėti. Ne taip mačiau, kaip 
jutau, kad ir jis žiūri į mane. Tada apie tą negalvojau, 
bet dabar galiu pasakyti, kad jis stovėjo nuo mudviejų 
už dviejų žingsnių ir visą laiką žiūrėjo į mane, paskui 
priėjo prie draugo ir pasakė: 

— Einam. 
— Paspėsi! — atsakė tas. — Štai su geriausiu 

bičiuliu milijoną metų nesimatėm. 
— Bet aš neturiu laiko. 
— Tai eik. Susitiksime prie mašinos. 
Jis pažiūrėjo į laikrodį. 
— Už pusvalandžio. 
— Nebūk pasiutęs, — atsakė draugas. - Mes 

turime daug ką vienas kitam pasakyti. Už dviejų 
valandų. 

greitai nuėjo. Bičiulis sugrįžo su manim j restoraną. Jis 
čia, matyt, jau buvo pažįstamas, nes nusivedė į atskirą 
kambarėlį, man užsakė pietus, o pats sau tik alaus. 

Po valandėlės man atnešė kepsnį ir alaus, o jam 
tik alaus. Pradėjau valgyti tylėdamas, o jis rūkė, gurkš
nojo alų ir žiūrėjo į mane. Iš karto, rodėsi, kad kalba 
mūsų nebesibaigs, bet atėjom, pasisakėm po keletą 
žodžių ir viskas nutrūko. Tarp mūsų pasimatymų buvo 
taip daug ko įvykę, kad viskam pasakyti neberadome 
žodžių ir tylėjome. Po kelinto kąsnio siurbtelėjau alaus 
ir nustebau: buvo ne išrūgos, bet tikras alus, kiek 
kitokio skonio, negu gerdavom namie, bet vis tiek 
puikus. 

Bičiulis, pamatęs mano išverstas akis, — 
nusišypsojo. 

— Vokiečiai nespekuliuoja, — nusijuokė. — Tuo 
amatu užsiima tik dypy. 

— O iš kur tas alus? 
— Čia ne spekuliacija. Čia padoriausia vaizba. 

Spekuliuoja, kas atiduoda, o kas surenka, dirba Reichui 
naudingą darbą, kaip jį peiksi. Tu nerūkai, savo eiga 
retes atiduodi vokiečiui, geri vandenį, o kavą atiduodi 
vokiečiui, labai aišku — tu spekuliuoji. Kai vokietis 
iš anglų transporto nukniaukęs ten už dvi cigaretes 
tokio alaus stiklą pripila, jis labai padorų darbą atlieka 
Vokiečiai amerikoniškų cigarečių negauna, bet kur 
nors traukiniu važiuodamas ar matei padoriau at 
rodantį vokietį rūkant vokišką cigaretę? Aš nemačiai; 
Jeigu rūko vokišką ir dar papelėjusią, tikrai bus dypy 
arba karo belaisvis. 

Jis kalbėjo, bet aš į jo kalbą įsijungti negalėjau. Vėl 
grįžau prie asmeniškų išgyvenimų ir sužinojau, kad 
tris mėnesius kasės apkasus. Dabėees. vėl Daeautas. 

palikęs viską, atėjęs į Vestfaliją ir gavs darbo ūkyje 
pas jauną našlę. 

— Ir * uvo gerai, — pasakiau. 

— Žinoma. Bet už ta. ka buvau, velnias žino už ką 
iškentėjęs, per daug nebuvo. 

— Ir dabar0 

— Dabar ji nebe našle, nors ir dokumentus turėjo. 
Tuoj po Kaledu parvažiavo vyras iš Rusijos. 

— Del jo vis tiek našle. Tik ką. patj išstūmė. 
— Ne. aš seniai buvau išėjęs. Kai tik stovyklos atsi

rado, tuoj ir išėjau. Už ką man vokiečiui bernauti. Jeigu 
bernauti, tai verčiau naujam velniui, kuris dar mažiau 
tau sprandą nujodinėjęs. Bet kai netoli, tai retkarčiais 
užvažiuoju. Vis lengviau ką gauni kaip iš nepažįstamo. 
Bevek nuo pat pradžios dirbu centriniam tetos Unros 
sandely. 

Tai pažaliuoji'.' 
Jis papurtė galvą. 
— Jeigu nori susigadinti vardą, tai tik nueik j 

sandel) dirbti. Norėdamas galėtum, bet kam teptis. 
Dvaro iš to nenusipirksi, tik susiterši, o užtekti ir taip 
užtenka. Visada sandėly lieka likučių, iš jų visada 
gauname pakankamai tiek. kad gyventi galėtume 
visiškai padoriai. Kam tada vogti? 

— Ir visi taip daro? 
Jis nusijuokė. 
— Aš darau taip, o kas man rūpi. ką daro kiti. 
Ir žinau, kad jis sake teisybę. Jis visada buvo 

smulkus, korektiškas, niekada nematė, kaip gyvena 
kiti.ir todėl buvo visu gerbiamas. Jis mokėjo gyventi 
be u... .nojimo. bet aš paklausiau. 

'Bus daugiau^ 
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LIETUVIŠKOS 
NUOTRUPOS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Globojant Europos Bendruo
menės pirm. Jokūbui (Jacąues) 
Delors, š.m. spalio mėn. 1-31 d. 
Miunchene įvyks didelis tarp
tautinis „Europa musicale" — 
muzikos festivalis. Tikslas labai 
aiškus — pažinti vis stipriau 
suaugančios Europos Bendruo
menės kultūrinius lobius. Net 
33-jų Europos valstybių simfoni
niai orkestrai Bavarijos sosti
nėje atliks programą, duodami 
klausytojams progą susipažinti 
su to krašto klasikine ir tauti
ne muzika, perkeliant klausyto
jus į XVin ar XX a. 

Miuncheno dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" (tiražas 776 
tūkst. egz. ) balandžio 30 d. 
išspausdino šios „Europamusi-
cale" programą. Lietuvai yra 
skiriama spalio mėn. 4 d. Į prog
ramą įtrauktos prof. muzikolo
gas Vytautas Landsbergis, kar
tu pažyminti, kad jis yra seimo 
atstovas ir buv. Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm., Lie
tuvos valstybinis simfoninis 
orkestras , vad. Gintaro Rinke
vičiaus, sopranas Giedrė Kau
kaitė. Lietuvos orkestras atliks 
1937 m. gim. Osvaldo Balakaus
ko simfoniją Nr. 2,1934 m. gim. 
Felikso Bajoro dainų ciklą 
„Auki, auki žalias beržas" ir 
Mikalojaus Čiurlionio simfoni
ją „Jūra". 

Mūsų kaimynei Latvijai yra 
paskirtas šeštadienis, spalio 23 
d., dalyvaujant komp. Raimon
dui Pauliui, filharmonijos or
kestrui, dirig. Pauliaus Maegi ir 
smuikin. V. Zarinč. Estams ski
riamas spalio 30 d. sekmadienio 
rytas, dalyvaujant valstybės 
prez. L. Meri, simfoniniam or
kestrui, dirig. Arvo Volmer ir 
smuik. Arvo Leibus. Lenkijai 
yra skirta 26 d. Programą atliks 
Lenkijos radijo simfoninis or
kestras, dirig. Antoni Wit. Prog
ramoje Stasys Moniuško ir jo 
„Psaka", Karolis Šimanovski, 
Vaitiekus Kilar. 

Vokietijos žiniasklaida gan 
plačiai pažymėjo gamtos ap
saugos min. Klaus Toepferio a p 
silankymą Pabaltijo kraštuose. 
Ypatingą dėmesį spauda atkrei
pė į atominę jėgainę Ignalinoje, 
lygindama ją su Černobiliu. K. 
Toepfer spauda pareiškė, kad 
Vakarai turi prisidėti prie jė
gainės pagerinimo. Uždaryti jos 
negalima, kadangi Ignalina a p 
rūpina energija ne tik Lietuvą, 
bet ir Gudiją, ir Karaliaučiaus 
sritį. 

Atvelykio savaitę netolimam 
nuo mano gyvenamos vietovės 
— Mannheimo mieste įvyko 
didelės jaunių krepšinio 
žaidynės, dalyvaujant pen
kiolikai Europos valstybių ir 

GRAŽUS PAVASARIS 

Lietuvoje labai gražus pava
saris, pats sodų žydėjimas. 
Dieną 18-23 laipsniai (65-73 F) 
šilumos, šviečia saulė. Oras la
bai palankus žemės ūkio dar
bams. Miestuose kol kas 
tiekiamas karštas vanduo. 

KAUNE IŠJUNGS ŠVIESAS 

Nuo gegužės 1 dienos Kauno 
gatvėse, išskyrus kelias cen
t r ines , 1 valandą nakties 
išjungiamos lempos. Taip 
tikimasi per keturis mėnesius 
sutaupyti 11 mln. talonų. 
Tačiau jau pirmąsias „aptemdy
tas" naktis Kaune sudegintas 
privatus kioskas, pavogtas au
tomobilis „Opel", vagys bandė 
pavogti ir funikulieriaus laidus, 
bet policija juos sulaikė. 

JAV gimnazijų r ink t ine i . 
Baigmėje susitiko Dėdės Šamo 
atstovai ir Gintarų krašto 
krepšininkai. Rungtynes stebėjo 
beveik 4.5 tūkst. žiūrovų, kurie 
matė labai puikią ir dramatiš
ką kovą. Vienu metu „kvepėjo" 
sensacija, kadangi favoritais 
buvo laikomi JAV jauniai. Mū
siškiai buvo „atsiplėšę" net 
10-čia taškų skirtumu. Tačiau 
kelios apmaudžios lietuvių 
klaidos leido amerikiečiams pa
sekmę išlyginti 92:92. Likus iki 
runtynių pabaigos 4 sek., 
amerikiečiai išlaikė kamuolį ir 

vienu tritaškio metimu rungty
nes laimėjo pasekme 95:92. 

Mannheimo žaidynėse (iš eilės 
jos buvo 16-tos) į pasaulinę kla
sę pirmus žingsnius statė John-
sonas, A. Sabonis (aišku, tuo 
metu jis žaidė už Sov. Sąjungos 
jaunių rinktinę) ir kiti krep
šininkai. Spauda atkreipė dė
mesį, kad be pabaltiečių žaidėių 
ypač lietuvių, aiškiai smuko 
Rusijos krepšinio lygis. Krem
liaus atstovai užėmė tik 11-tą 
vietą. Lietuvis Andrius Jurkū
nas buvo pripažintas geriausiu 
žaidynių krepšininku. Jis ir 
Šeštokas pakviesti JAV kolegijų 
vasaros stovyklai. Rungtynes su 
amerikiečiais rodė taip pat 
televizija. Mūsiškiai gyveno 
amerikiečių kareivinėse, valgė, 
kiek norėjo ir ką norėjo, tačiau 
daugiausia šiltų kraštų vaisius. 
Manding, visuomet rūpestingos 
Lietuvos motinos savo sūnelius 
aprūpino skalsia lietuviška 

duonyte, mėsa ir kitu maistu. 
Didelį kepai4 treneris Jonas 
Kazlauskas padovanojo, Jūsų 
laikraščio bendradarbiui. 

Minėjau, kad baigminį susi
tikimą filmavo Vokietijos te
levizija, pakviesdama prieš rung
tynes Lietuvos rinktinės kapito
ną trumpam pasikalbėjimui. Te
ko eiti vertėjo pareigas, tad 
trumpai pranešu keletą vokie
čių duotų klausimų: „Kaip pa
tinka Vokietija? Lietuvio at
sakymas: „Gražu, bet ir mano 
Lietuva graži "• „Kas laimės 
rungtynes? Juk amerikiečiai 
yra favoritai? „Mes kovosime. 
Be to, norėčiau pasidžiaugti, 
matydamas salėje mano tėvynės 
Lietuvos vėliavą. Anksčiau pa
saulis mus laikė rusais. Mes 
esame lietuviai, vėl atkovojome 
laisvę ir ją i š l a ikys ime" . 
Puikūs, širdj kutenantieji jau
nuolio žodžiai! 

Lietuviai buvo labai geros nuo

monės apie Vokietiją, galvo
dami, kad turtingame krašte 
nėra vagišių. Deja, nusirengimo 
kambaryje palikę kiek pinigų, 
gerus švarkus... jie jų nerado. 
Berods, apvogti buvo du ar trys 
žaidėjai. 

Gegužės mėn. 2 d. Vokietijos 
bažnyčiose buvo pravesta pini
ginė rinkliava Vidurio ir Rytų 
Europos Katalikų Bendrijoms. 
Savo pamoksluose kunigai pri
minė tikintiesiems katakom
bose gyvenusias Katalikų Bend
rijas, kurioms, be dvasinio peno, 
reikalinga taip pat ir finansinė 
parama. Pastebėjau, kad vokie
čiai (pvz. mano parapijos bažny
čioje) gausiai aukojo, įdėdami į 
krepšiuką ne markę, bet „pen
kinę" ir „dešimtkę". Bavarijos 
bažnyčiose buvo perskaitytas 
vyskupų laiškas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Nereikia persėdimu. Kainos žemos. 

PRANEŠIMAS: 

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Ryg? i* Baltijos 
valstybes. 
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervaci jas 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 pusę 
perkant ten ir atgal 

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

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo. 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva 
nusipirkti 

Latvijos Dainy 
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. birželio 16 d. 

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

Arba kreipkitės į savo kelioniŲ agentą. 
Kelionė vien* pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kaina neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1 .4D 
agrikultūrai. 

HELP WANTED REAL ESTATE 

LAMCOCO. 
VVasriington, D.C. 

l«ėko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores įrengimus, 
turi nebijot laipioti kopėčiomis Pradžiai S5 Į 
vai. Kreiptis; U I . 202-244-2373 

MISCELLANCOUS 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S _ 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p ig iau mokės i t 
už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
p a s mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tsl. — (708) 424 86 E 4 

(312) 581-8664 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAJC a 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

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

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Namai F lor ido je , St. Petersburge ir 
apylinkėse nuo $35.000 Sąrašai ir VISI 
patarnavimai veltui Pasitinkame atvy
kusius Mane Powell Realtors agentas 
Vladas Maželi* . Skambinti , raštinę 
1-800-FLA-REAL arpą bet kada Į 
namus 1-813-938-4613 

FOR SALE 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

Parduodamas gerame stovyje 
1986 m. Ford Thurnderbird 
automobilis. Oro vėsinimas, 
,,power steering". Skambinti po 6 
v.v. tel. 312-585-5168. 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Lietuvių Operos choro plokštelė su simfoniniu orkestru. 
Diriguoja Alvydas Vasaitis. {dainuota: Lietuvos himnas, Lietu
viais esame gimę, Jakūbėno ,,De profundis", Karnavičiaus 
„Už jūrelių" iš operos „Radvila Perkūnas", Karoso „Augo 
kieme klevelis", Gaidelio ,,Už jūrų, už kalnų" iš operos 
„Dana". Arija ir choras iš Karnavičiaus operos „Gražina" 
su Jonu Vazneliu. Raudotojų choras iš Karnavičiaus operos 
„Gražina". Budriūno „Ant marių" ir „Saulė motina pakilo" 
ir Šimkaus operos „Pagirėnai". Kaina $15.00. II. gyvento
jams Tax $1.32. Plius persiuntimo išlaidos USA $1.10, o į 
Kanadą $3.50. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W 63rd 
St., Chicago, IL 60629 

ATOSTOGAS LIETUVOJE 
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
ja H. VVilIovveit, UTAUEN-REISEN iš VVuerzburg. 

Palanga, Nida. Vmius 
(dvi savaitės nuo $1,350 iki $1,650, trečia savaitė — tik $380 

Palangoje, arba $450 Vilniuje) 
Patogūs butai, skanus namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos 
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės 
informacijos skambinkite Angelei Kavakienei (708-257-8652) 
arba Birutei Radzevičienei (708-257-9654). 

LADAS TULABA 

TAI JUMS KALBĖJAU 
Vol 1, 2, 3, 4 ir 5 

Pirmose 3-se knygose yra Evangelijos tekstų paaiški
nimai skirti liturginių metų sekmadieniams. Liturginė reforma 
šv. Rašto tekstai sekmadienams parinkta ir suskirstyta į tris 
ciklus — A.B.C. Pirmoje knygoje ciklas A iš Mato 
evangelijos. Knygą sudaro 400 psl. Roma, 1993. 

Antroji knyga — Evangelijos mintys metų sekma
dieniams, šiame tome ciklas B — daugumoje yra paduo
damos Morkaus evangelijos tekstas, 408 psl. Roma, 1991. 

Ciklas C, tai trečioje knygoje Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. Daugiausiai paimta iš Luko evangelijos 
ir papildoma, kaip ir kituose cikluose, tekstais; paimtais iš 
Jono evangelijos. 406 psl. Roma, 1991. 

Vol 4 knyga, kurioje talpinamos mintys dvasiniams 
pamokymams įvairiomis progomis. 406 psl. Roma, 1992. 

Vol 5-ji knyga — šventės ir šventėjai. Šiame tome 
paduodama minčių pamokslams bei mąstymams didžiosiom 
Kristaus, Marijos ir Tautinėms šventėms. Po to seka 
aprašymai kai kurių žymesniųjų šventųjų. 454 psl. Roma, 
1992. 

Visi leidiniai gaunami „Drauge", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. Užsisakant paštu pavienius tomus, 
kainuoja su persiuntimu $12.00. Illinois gyventojai dar 
prideda 88 et. valstijos mokesčių. Kas užsisakys paštu iš 
karto visus 5 tomus, mokės tik $30.00. Persiuntimo išlai
doms padengti pridedame $5.00; [ Kanadą ir kitus kraš
tus — $7.00. Illinois gyventojai dar primoka $2.62 valstijos 
mokesčių. 



/ 

ATSISVEIKINANT 
PRELATĄ PETRĄ BUTKŲ 

Balandžio 14 dieną St. Jo-
seph's katalikų ligoninėje Syd-
nėjuje po ilgos ir sunkios vėžio 
ligos mirė Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas prelatas Petras But
kus. Sydnėjaus ir apylinkių lie
tuvių tarpe j is mūsų sielovados 
vadovu išbuvo 43 metus. 

Atsisveikinimas su Prelatu 
buvo labai iškilmingas ir jau
dinantis, gausiau dalyvaujant jo 
buvus iems parap ieč iams ir 
asmenims, kuriuos jis krikštijo, 
sutuokė, įvedė į gyvenimą ir 
daugeliu atvejų visokiausiais 
būdais padėjo. 

Balandžio 23 dieną Lidcombės 
priemiesčio bažnyčioje, daug 
metų jis laikė pamaldas lietu
v i a m s , vyko rož in is , daly
vaujant svečiui iš Amerikos 
vyskupui P. Baltakiui , iš kitų 
Austral i jos mies tų atvyku
siems: kun. dr. Pr. Daukniui iš 
Melbourno, kun. J . Petraičiui iš 
Adelaidės, kun . dr. A. Savickui 
iš Perth 'o i r vietiniam mūsų 
kun. P. Mortūzui, kuris ir vado
vavo šiam rožiniui. Gaila, kad 
tik prieš kelias savaites Brisba-
nės mieste Australijos ir vietos 
lietuviai atsisveikino su dar 
vienu, mums mielu kunigu dr. 
Pe t ru Bačinsku. Po religinių 
rožinio apeigų jaut rų žodį tarė 
vyskupas P . Baltakis, iškelda
mas mūsų Prelato nuveiktus 
darbus ir šį jo skaudų netekimą 
Sydnėjaus lietuvių parapijai ir 
bendruomenei. Atsisveikinimo 
žodžius prie atviro karsto tarė: 
šaulių vardu — S. Pačėsa, ramo-
vėnų — A. Vinevičius, sporto 
klubo „Kovas" vardu — E. La-
šait is , Lietuvių klubo vardu — 
K. Protas i r savaitgalio mo
kyklos vardu — J . Šliterienė. 
Šią atsisveikinimo dalį pravedė 

vienas iš jo tes tamento vykdy
tojų — A. Kramil ius . 

Iškilmingas ir labai jaudinan
tis atsisveikinimas su Prelatu 
buvo sekmadienį toje pačioje 
bažnyčioje, kur i buvo pilnutėlė 
žmonių, atvykusių ta r t i pasku
tinį „Sudie" savo mylimam 
Prelatui . Šiose atsisveikinimo 
gedulingose pamaldose daly
vavo Australijos katalikų va
dovas kardinolas J . E. E. Clan-
cy, kuris da r t ik prieš keletą 
mėnesių Sydnėjaus didžiojoje 
katedroje celebravo iškilmingas 
Australijos Lietuvių dienų ati
darymo pamaldas ir keltą dienų 
prieš Prelato mirtį aplankė jį li
goninėje. 

Gedulingas pamaldas kar tu 
su 7 kunigais aukojo vyskupas 
P. Baltakis. Prie Prelato karsto 
pasikeisdami garbės sargyboje 
budėjo organizaci jų nar ia i . 
Pamaldų metu giedojo „Dainos" 
choras, kurio globėju visą laiką 
buvo velionis. Savo kaiuose 
vysk. P. Baltakis, kardinolas E. 
Clancy, LB krašto v-bos pirm. 
V. Baltut is , LB Sydnėjaus apy
linkės pirm. V. J u š k a ir Syd
nėjaus parapijos vardu poetas J. 
A. Jūragis jaut r ia is žodžiais 
iškėlė Prelato gyvenimą, jo dar
bus, pabrėždami jo darbą bažny
tinėje ir lietuviškoje veikloje. 
Ats isveikinimo pamaldos ir 
visos iškilmės buvo valstybinės 
televizijos stoties filmuojamos ir 
vakare, žinių metu, rodomos per 
televiziją, pabrėžiant Prelato 
r e i k š m ę l i e t u v i ų bend
ruomenėje ir veiklą australų 
tarpe, už ką jis Karalienės buvo 
a p d o v a n o t a s M.B.E . (Most 
Excellent Order of British Em-
pire) ordinu. Lietuvos trispalve 
apjuostas kars tas buvo gausiai 

Prel. Petras Butkus. 

susirinkusių, parapiečių ir ki tų 
tautybių atstovų, Lietuvos kon
sulo dr. A. Kabailos, aus t ra lų 
parlamento bei kitų organi
zacijų vadovų paskutinį kar tą 
išlydėtas iš šios bažnyčios, 
kurioje jis daug metų rūpinosi 
lietuvių dvasiniais re ikala is . 
Jau kur is la ikas , kai prel. P . 
Butkus savo lėšomis atstatė Ne
makščių parapijos bažnyčią. Čia 
jis aukojo savo pirmąsias Mišias 
ir k a r o m e t a i s s u g r i a u t ą 
bažnyčią jis vėl padėjo a ts ta tyt i . 
Vykdant jo norą, jo k ū n a s bus 
nugabentas į Nemakščius ir t e n 
bažnyčios rūsiuose palaidotas. 
Nors didesnę savo gyvenimo 
dalį Prela tas praleido Austra l i 
joje, paskut in iam poilsiui pasi
rinko gražiąją Žemaitijos žemę, 
savo gimtuosius Nemakščius. 

Prel. P. Bu tkus gimė 1914 
metais sausio 9 dieną Lekavę , 
Nemakščių parapijoj. 1933 m. 
baigęs Raseinių gimnaziją i r 
Telšių kunigų seminariją, 1938 
m. balandžio 16 dieną vyskupo 
J. Staugaičio buvo į švent in tas 
kunigu ir savo primicijas a t l iko 
Nemakščių bažnyčioje. Vėl iau 
kapelionavo Telšių mokytojų 
seminarijoje, amatų mokykloje. 
Tauragės mokytojų seminarijoje 
ir buvo D r a g ū n ų p u l k o 
kapelionas. Karo m e t u u ž 
lietuvišką veiklą vokiečių buvo 
suimtas ir pata lpintas į Soldau 
koncentracijos stovyklą. Lai
mingai sulaukęs karo pabaigos, 
Tuebingene studijavo filosofiją 
ir l i tuanistiką, kar tu vykdy
damas ir kapeliono pa re igas 
Tuebingeno-Pfulingeno lietuvių 
gimnazijoje ir Reutlingeno lietu
vių telkinyje. 

I Austral i ją a tvyko 1949 
metais, kaip ir visi k i t i imig
rantai , darbininku. Vėliau, su
tvarkęs savo reikalus, buvo 
pask i r t a s Ba thu r s to ir p e 
reinamosios stovyklos ir COVVTOC 
šeimų stovyklos kapelionu, o 
nuo 1950 metų buvo p e r k e l t a s 
ir paski r tas Sydnėjaus l ie tuvių 
kapelionu. Per tuos 4 3 m e t u s 
Sydnėjaus lietuviai be prel. P . 
Butkaus, nemanau, k a d b ū t ų 
taip daug visko pasiekę. J i s 
dalyvavo visur ir buvo ne t i k 
mūsų dvasinis, bet ir kul tūr in is , 
meninis, l ietuviškasis i r fizinis 
ramstis bei vadovas. J is L B 
K r a š t o va ldybos v i c e p i r 
mininkas, jis vadovauja savi
šalpos „Car i t a s " fondui, j i s 
Katalikų draugijos vadovas, j i s 
ateitininkų ir skautų dvasios 
vadas, jis atsargos karių „Ramo
vės" ir Šaulių vieneto Garbės 
narys. Jis buvo vienintelis kuni
gas, Lietuvoje įsigijęs K ū n o 
K u l t ū r o s r ū m ų s i d a b r i n į 
ženklą, kurį visuomet su didele 
p a g a r b a dėvėdavo , d a l y 
v a u d a m a s įva i r iuose spor 

t in inkų renginiuose. Jis Syd
nėjaus sporto klubo „Kovas" 
pirmasis Garbės narys, jis vado
vauja Australijos lietuvių kuni
gų sekretorijatui, jis Tautos fon
do atstovas, Lietuvių namų stei
gėjas, jo pastangomis buvo gau
t a lietuviškoms kapinėms vieta, 
k u r y ra pas ta ty tas ir puikus 
lietuviškasis kryžius. Be visų tų 
darbų, j i s buvo ir spaudos 
b e n d r a d a r b i s , r e d a g a v ę s 
ku l tū r in į laikrašt į „Užuovėja" 
ir išleidęs savo kelionių įspūdžių 
knygą „Tautų šventovėse". J i s 
— poetas; jo eilėraščiai tapo net 
ir populiaromis dainomis, kur ių 
„Kaip obelis, mamyt , palin
kus" , paskutinį kar tą „Dainos" 
choro buvo sugiedota p r i eš 
gedul ingas pama ldas bažny
čioje, t i k gaila, autoriui j au 
gul in t mir t ies pa ta le . 

Laba i g ražūs ir tu r in ing i 
Prela to pamokslai , į kuriuos jis 
visuomet įpindavo poezijos ir 
gražių t a u t i n i ų minčių. J i s 
a k t y v i a i d a l y v a v o m ū s ų 
„Pl inksnos" k lube ir Rašytojų 
būrelyje, Kalėdų švenčių me tu 
visuomet paruošdavo gražias 
radijo valandėles . Sunku bū tų 
suminė t i visa ta i , ką Pre la tas 
y ra nuveikęs, todėl nenuostabu, 
kad jis buvo pagerbtas ir Angli
jos Ka ra l i enės , o Šv. Tėvo 
pake l t a s į p re la tus , taip pat 
į t r auk ian t jį į „Internat ional 
L e a d e r s in A c h i e v e m e n t " 
pasaul inę knygą, k u r jo biogra
fija i r d a r b a i y r a p l a č i a i 
aprašyt i . 

Netekimą mūsų mylimo ir 
gerbiamo Prela to labai skau
džiai pajus Sydnėjaus lietuviai, 
o tuo pačiu ir visa Australijos 
mūsų bendruomenė. Gaila, kad 
Pre la tas , dar gyvas būdamas, 
negalėjo ap lankyt i Lietuvos, 
savo mylimos Žemaitijos, savo 
tėviškės ir t e n jo pastangomis 
statomos bažnyčios. O taip labai 
j is tą norėjo padaryt i . Kelias 
s a v a i t e s p r i e š mi r t į , m a n 
ap lnk ius Pre la tą ir nuoširdžiai 
išsikalbėjus, j is su gailesčiu 
pasakė , kad pada rė klaidą, kai 
mes jį, kaip Garbės svečią, kvie-
t ė m k a r t u su Australijos lietu
viais spor t in inkais dalyvauti 
IV Pasaul io Lietuvių Sporto 
Žaidynėse Lietuvoje. Tada jis 
žadėjo, kad sekančiose t ik ra i 
da lyvaus ir pr i s imins savo jau
nystės dienas, kai ir jis buvo 
geras ir ak tyvus sport ininkas. 
Tač i au a t s i sve ik inan t savo 
paskul t in iuose jaut r iuose žo
džiuose j i s t e p a s a k ė , kad: 
„Lietuvą pamatys iu tik atsi
gulęs amžinajam poilsiui savo 
mylimojoj Žemaitijoj". 

A t s i s v e i k i n a n t su m ū s ų 
b rang iu Pre la tu ir t a r i an t jam 
paskutinįjį Sudie , Australijos 
l ietuviai , ypač visas j aun imas , 
ne t eko a r t i m o sau a smens . 
P r i s i m i n d a m i Tave , m ie l a s 
Pre la te Pet ra i , mes stengsimės 
bent dalimi i r tol iau tęsti Tavo 
p e r d a u g e l į m e t ų į b r ė ž t ą 
l ie tuvišką i r t a u t i n ę vagą. 
Ilsėkis ramybėje, brangus Prela
t e , gražioje Tavo g i m t i n ė s 
Žemaitijos žemėje. 

A n t a n a s Laukait is 

PASKUTINIS SUDIE JONUI 
INDRIŪNUI 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gegužės mėn. 12 d. 

Š.m. balandžio 22 d. vakare 
suskamba telefonas. Pasigirsta 
b ič iu l io „Margučio" vedėjo 
Pet ro Petručio balsas: „Jurgi, 
šiandien rytą mirė tavo draugas 
J o n a s Indriūnas ' . Žinia skaudi 
ir net ikėta. Netekau dar vieno 
mielo nuo pat jaunystės ir 
mokslo dienų ilgamečio draugo 
i r bend rada rb io a .a . Jono 
Indriūno. 

Šios skaudžio? progos min
t imis vakaro tyloje sugrįžtu į jo 
gyvenimo dienas, į drauge 
praleis tus metus. 

Jonas gimė 1910 m. gegužės 5 
d. Biržų apskrityje. Gimnaziją 
baigė Biržuose. 1929 m. mudu 
susit ikome rudenį Pašto tele-
grafo-telefono kursuose, kuriuos 
baigėme 1930 m. ir tapome paš
to valdininkais. 

I r a.a. Jonas buvo gabus. Tad, 
ka ip gerai baigusius kursus ir 
atlikusius Kauno centraliniame 
paš te praktiką. Pašto valdybos 
direktoriaus įsakymų, kursų ve
dėjo inž. Vaclovo Biručio 
rekomendaci ja abu buvome 
paski r t i į Kauno c. paštą, net į 
tą patį skyrių. Dirbome drauge, 
ne t gyvenome viename kam
baryje. Jonas dar bandė pradėti 
Vytauto Didž. universitete stu
dijas, bet darbo sąlygos neleido 
studijų t ęs t i . Atėjus laikui 
a t l ik t i kar inę prievolę, Jonas 
Indr iūnas ją atliko Antrajame 
pėst. pulke, Šančiuose, dirb
damas raštininku. 

Karinę prievolę atlikus, Pašto 
valdyba Joną Indriūną paskyrė 
į Klaipėdos paštą valdininku, 
nes tuo metu buvo didelis 
dėmesys kreipiamas į Klaipėdos 
kraš to lietuvišką veiklą, todėl 
j aunus vyrus skirdavo į įstaigas 
įvairiom pareigom. 

Klaipėdos pašte tarnaudamas, 
Jonas Indriūnas sukūrė šeimą, 
vesdamas Vladę Kurkl ie tytę . 
D i rbo autoSusų t v a r k y m o 
skyr iaus vedėjo pareigose. įsi
j ungė į lietuvišką veiklą, or
ganizavo sportą, buvo Klaipėdos 
p a š t i n i n k ų sąjungos pirmi
ninku. Pasižymėjo takt i škumu 
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TRAVEL CONSULTANTS Z a U r A i * 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAPIOO — siunčiame oro linija 
— virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
•62 B Souft 7ttt» Avenue 
Ntekory HM, Nftioto •04S7 
Tai. 70S-4M-7272 

223 tCatvari** gatve 
VUnfcM, Lietuva 

Trtatonal: 77-7»-t7 Ir 77-83-02 

ir kaip geros organizatorius. 
Vokiečiams Klaipėdos kraštą 

a t ė m u s , J o n a s I n d r i ū n a s , 
drauge su ki tais valdininkais, 
sugrįžo į Didžiąją Lietuvą, buvo 
p a s k i r t a s P a š t o v a l d y b o n 
valdininku, kur išdirbo iki pasi
t raukimo į Vokietiją. 

Vokietijoje pokario meta is 
gyveno Scheinfleldo stovykloje, 
dirbo komitete ir iš ten su šeima 
emigravo į Argentiną. 

D a r L ie tuvoje s u s i l a u k ė 
šeimos, dukros ir sūnaus , o 
Vokietijoje mažametis sūnelis 
susirgo nepagydoma liga ir 
mirė. Argentinoje išgyveno 
keletą metų. Palaikėme ir čia 
glaudų ryšį. Ten buvo sunkios 
gyvenimo sąlygos, tad po kele-
tos me tų sudariau velionio 
šeimai dokumentus, atsikvie-
čiau Amerikon, Čikagon. Darbą 
davė mudu su Jurgiu Mažeika 
savo prekyboje „Paramoje". Čia 
Jonas Indriūnas sąžiningai iš
dirbo keliolika metų ir iš čia 
pasi t raukė į pensiją. 

Čikagoje dirbome d r a u g e 
p rekybo je , P a š t i n i n k ų 
sąjungoje, kur Jonas buvo pir
m i n i n k u . T v a r k ė g r a ž i a i 
Są jungos veiklos a rchyvą , 
albumus, buvo rūpestingas. Mė
go sportą ir sekmadieniais jį 
dažnai matydavome Marąuette 
Parko futbolo aikštėje, stebint 
Liths futbolo komandos žai
dynes, ir viusomet šią sporto 
šaką paremdavo savo auka. 
Pr ik lausė Biržų ir Pensininkų 
k lubams. 

Amerikoje mirė jo žmona, o 
dukrelė Audronė sukūrė šeimą 
ir gyveno atskirai . 

J o n a s Indriūnas buvo dailiai 
n u a u g ę s v y r a s , m a l o n a u s , 
l i n k s m o būdo . J a u n y s t ė j e 
drauge praleidome daug gražių, 
malonių, linksmų dienų kar tu 
g y v e n d a m i , d i r b d a m i , ir 
Amerikoje ar t i vienas kito 
g y v e n d a m i . J o n a s nebuvo 
veržlus į pirmaujančias vietas, 
tačiau neatsisakydavo paremti 
ir lietuviškų reikalų, spaudos. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

A.tA. 
LEONUI BARAUSKUI 

mirus , jo žmona i BIRUTEI, dukre le i REGINAI ir 
sūnui ROMUALDUI su šeima re i šk iame širdingiau
sią užuojautą. Mes liūdime d rauge su jumis. 

Marija ir Stasys Kasiai 
St. Petersburg Beach, FL 

P R A D Ė S KURSUOTI 
TRAUKINIAI 

Pirmasis t r a u k i n y s — marš
r u t u Ber lynas — Varšuva — 
K a u n a s — Ryga — Tal inas pra
dės kursuot i gegužės 23 dieną. 
P a t o b u l i n u s g e l e ž i n k e l i o 
valdymo s is temas , ši kelionė 
t r u k s 28 va landas . Numatoma, 
kad dabar t in i s vidutinis 46 km 
per valandą t raukin ių grei t is 
per trejus metus padidės iki 160 
km per valandą. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708)422-3163 

r̂ * 
Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an-
trad., ketvirtd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—5 
v.v. Šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

Lietuva, visur tavęs ieškojau, — 
Apėjau pasaulio vietų daug, 
Ir ant žemės slenksčio kai sustojau, 
Viešpatyje tėviškę radau. 

B. Brazdžionis 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis, 

A.tA. 
ADOLFAS LEKŠAS 

Gyveno Westem Springs, IL. 
Mirė 1993 m. gegužės 10 d., sulaukęs 87 metų. 
Gimė Klaipėdos krašte, gyveno Geruliuose. Amerikoje iš

gyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Anita, sūnūs — Martynas, marti Lisa, 

Jurgis, marti Linda; anūkėliai: Kristofer ir Timothy; keturi 
svainiai su šeimomis Vokietijoje, Kanadoje ir JAV-bėse. Taip 
pat daug draugų ir pažįstamų. 

Priklausė Mažosios Lietuvos draugijai. 
Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 11d. nuo 4 iki 9 

v.v. S. C. Lack & Sons Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Ked-
zie. Budėtuvės gegužės 12 d. 7 vai. vak. Lietuvių Ev. Liu
teronų Tėviškės bažnyčioje, 6641 S. Troy. 

Laidotuvės įvyks gegužės 13 d., ketvirtadienį. Iš Tėviškės 
bažnyčios 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Bethania 
kapines. Prašoma gėlių nesiųsti. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312434-1700. 

A.tA. 
MARGARITA STAKNYTĖ 

SAMATIENĖ 
Mirė 1993 m. gegužės 6 d., San Francisco mieste. Anksčiau 

ji gyveno Vašingtone ir buvo Lietuvos Ambasados raštinės 
vedėja. Prieš tai devynerius metus dirbo VLIKO ir Eltos įstai
gos vedėja. 

Ji buvo pašarvota Shavv-Buyus laidotuvių namuose, Kear-
ny, N.J., kur įvyko atsisveikinimas gegužės 10 d., 7 v.v. Šv. 
Mišios buvo aukojamos gegužės 11 d., 10 vai. ryto Sopulingo
sios Dievo Motinos bažnyčioje, Kearny lietuviškoje parapijoje. 

Velionė buvo palaidota šalia savo vyro Stepono Samato, 
Holy Cross kapinėse, Arlington, N.J. 

Paliko dvi dukteris: Kariną su vyru David ir Margaritą 
su vyru Richard bei sūnų Danielių su žmona Carole ir daug 
anūkų. Taip pat 10 brolių ir seserų su šeimomis Amerikoje 
ir vieną seserį, kazimierietę vienuolę, Lietuvoje. 

A.tA. 
JADVYGAI SINKIENEI 

RONKAITYTEI 
mirus, re iškiame nuoširdžią užuojautą jos sesutei RI
TAI DARIENEI , sūnu i ALGIUI, dukra i AUDRAI i r 
broliui JUOZUI RONKAIČIUI . 

Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Draugijos valdyba 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Ustuvos Atsiminimai", 
sskmadlaniats nuo 2 Iki 3 v. p.p. I* Sston HaH Unlvarsl-
tato stotlas, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas, 
taip pat sakmadlsnials girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — dirak toriu*. 234 Sunllt Dr., Wetchung, 

N. J. 07060. Tel. 908-753 5636 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
. inių per Kopenhagą! Kopenha-
jos aerodrome lengva ir patogu 

persėst { kitą lėktuvą Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite .,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gegužės mėn. 12 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Ateitininkų šeimos šven
tė bus gegužės 16 d. Šventė pra
dedama šv. Mišiomis 9 vai. ryto 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po Mišių tolimesnė 
šventės eiga vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Kviečiame 
dalyvauti Čikagos bei apylinkių 
ateitininkus ir neateitininkus. 

x Gegužinės pamaldos Švč. 
M. Marijos garbei vyksta kiek
vieną trečiadienį, 7 vai. vakaro 
Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 
Lemonte. Raginame apylinkės 
lietuvius prisiminti gražią lie
tuvišką tradiciją, kai Lietuvoje 
visose bažnyčiose, bažnytėlėse, 
net privačiuose namuose buvo 
giedama Marijos litanija i r 
kalbamos specialios maldos. Tai 
gražiausios visų liturginių metų 
apeigos, ypač pamėgtos lietuvių. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t ras ruošia vienos dienos išvyką 
į Brookfield zoologijos sodą 
gegužės 25 d. (antradienį). Užsi
registruoti reikia iš anksto 
Seklyčios raštinėje. 

x Nauja Audros Kubiliūtės 
detektyvinių nuotykių jaunimui 
apysaka, kurią leidžia JAV LB 
Švietimo taryba, vadovaujama 
Reginos Kučienės, jau surinkta 
„Draugo" spaustuvėje ir ne
trukus bus išspausdinta. Tai la
bai tinkamas skaitinys jauni
mui, paleistam iš mokyklų va
saros atostogoms. 

x Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius, ly
dimas Leono Pabedinsko, 
aplankė mūsų redakciją. Buvo 
labai malonu matyti šį mūsų 
garsųjį enciklopedijų ir kitų ver
tingų leidinių leidėją „Draugo" 
patalpose. J. Kapočius šiuo 
metu vieši pas savo dukterį 
Birutę Pabedinskienę ir jo 
šeimą. 

x A. a- Marijos Ulozienės 
atminimui — metinių proga, 
Regina Smolinskienė iš 
Chicago, 111., „Draugui" įteikė 
100 dol. auką. 

x Dvidešimt pirmasis „Pa
vasario žiedų" — abiturientų 
balius bus gegužės 16 d. 5 v. 
p.p. Lemonto lietuvių centre. 
Vietas rezervuoti pas Gražiną 
Latožienę, tel.: 708-598-8126. 

(sk) 

x Leonas Ribikauskas, ki
lęs iš Pilkalnio km., Kuršėnų 
valsčiaus, Šiaulių apskrities, 
gim. 1911 m., ieško savo tetų, 
motinos seserų, Sarapinaičių, 
Onos ir Kazimieros, gyvenusių 
Chicagoje. Jų pavardės: Bara
nauskienė ir Mikašauskienė. 
Turėjo po dukrą — Alenutę ir 
Pauliną. Ryšys nutrūko po an
tro karo. Prašau atsiliepti, 
rašyti: Leonas Ribikauskas, 
S. Neries g-vė 233b-46, Vil
kaviškis , Lithuania. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport. It 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 A. a. dr. Aldonos Taurie-
nės vienerių metų mirties su
kaktį minint, gegužės 16 d., 9:30 
vai. ryto Šv. Kryžiaus bažny
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
ir meldžiamasi už jos sielą. 

x Gegužinės pamaldos Šv. 
Antano parapijoje vyksta 
ketvirtadieniais, 7 vai. vakaro. 
Pamaldose Marijos garbei su 
Mišiomis kviečiami dalyvauti 
visi vakariniu priemiesčių 
lietuviai. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, ge-
gegužės 16 d., 12 vai. šv. Mišias 
aukos kun. Ant. Saulaitis, SJ, 
1 vai. p.p. Stankūnų restorane 
įvyks Lietuvių klubo susirinki
mas. Kalbės Jonas Kavaliūnas, 
neseniai grįžęs iš Lietuvos. Susi
rinkimo globėjai dr. Kazys ir 
Marytė Ambrozaičiai. 

Linksmas „Žiburėlio" mokinys Ma
rius Poskočimas. 

Nuotr. D. Čyvienės 

x Jadvyga Mulokas iš San 
ta Monica, CA, įvertindama 
„Draugo" reikšmę lietuviškoje 
veikloje ir gyvenime, atsiuntė jo 
paramai 100 dol. 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 — 3% + pristatymas. Ra
šyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITBVG Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
l and Rd., S t o n e y Creek, 
Ontario. Tel. (416) 643-3334, 
Fax: (416) 643-8980. 

(sk) 

x IMEX AMERICA, INC. 
nuomoja automobilius Lietu
voje; siunčia automobilius; labai 
greitai perveda dolerius į 
Lietuvą. Tel. 708-868-0049, fax 
708-868-8642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v.r.—5 v. p.p. Im-
ex America, Inc. , 524 State 
Line Rd., Calumet City, IL 
60409. 

tek) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) i Lietu
vą kas savai tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K lala 

Danglama Ir talaoma 
VISM rūiių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po • v.v. 

x Čikagos universiteto Me
dicinos mokykla įsijungė į Il
linois valstijos iždininko Pat 
Quinn programą, kuri stengiasi 
parūpinti gydytojus valstijos 
kaimams bei mažiems mies
teliams. Programa, pavadinta 
„Community Health Program", 
skiria žemų procentų paskolas 
gydytojams, sutinkantiems 
dirbti vietovėse, kurios turi 
mažiau kaip 25,000 gyventojų. 
Paskolos duodamos gydytojo ka
bineto įkūrimui ir praktikos 
pradžiai. Net 68 iŠ 102 Illinois 
valstijos apskričių neturi mo
terims, vaikams ir šeimoms 
gydytojų, o tose 27 apskrityse 
vos 53 gydytojai turi aptarnau
ti per 500,000 žmonių. 

x J o n a s Asminas, Livonia, 
Mich., žiemą praleidęs Delray 
Beach, Floridoje, prašo skubiai 
pakeisti „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, prašo atleisti už pavėla
vimą, kuris dalinai įvyko ir dėl 
jo kaltės (paprastai antroje ar 
trečioje jaunystėje kaltinami tik 
daktarai ar kiti „šelpiamieji")... 
Už tą pavėlavimą prisiuntė 30 
dol. čekį dienraščio sveikatos 
pagerinimui. Dėkojame. 

x JAV LB Baltimorės, MD 
apylinkė per kasininką Juozą 
Saurusaitį atsiuntė 50 dol. čekį 
su laiškučiu: „... tai Baltimorės 
LB kukli auka Jūsų dienraščiui. 
Linkime sėkmės, kad dar ilgai 
„Draugas" gyvuotų". 

x Aloyzas Eiva iš Chicago 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą su 30 dol. auka ir 
palinkėjo visam „Draugo" šta
bui geros sėkmės, dirbant lietu
višką kultūrinį darbą. 

x Jul ius Karsas, Oak Lawn, 
111., lankėsi „Draugo" administ
racijoje, pakeitė „Draugo" siun
tinėjimo adresą ir ta proga pa
aukojo 20 dol. 

x I rena Šerelienė, Forest 
Park, 111., Elena Druskis, Palos 
Park, 111., Atutis Aleksandras, 
Pleasant Hill, CA, lankėsi 
„Drauge" ir ta proga pasirinko 
įvairių leidinių už didesnes 
sumas. 

x ANTANO KUČINGIO 
MONOGRAFIJA laukia Jūsų 
paramos. Prenumerata — $20 ar 
daugiau. Čekius prašoma siųs
ti į Midland Federal S.L Assoc., 
2647 West Lithuanian Plaza 
Court , Chicago IL 60629. 
Sąskaitos Nr. 8013 (Mečys 
Valiukėnas). 

Iki šiol surinktoji suma ($550) 
pasiųsta į Vilnių, spaustuvei 
užs ta to . Nūnai te lkiama 
parama bus naudojama reikia
mos kokybės popieriui pirkti, 
ka s ta lonais neįmanoma 
padaryti... Vadinasi, kiekvienas 
prenumeratorius tampa leidėjų 
dalininku! Išleisdami šią mono
grafiją, Antano Kučingio ger
bėjai, Lietuvoje ir išeivijoje, pa
statysime paminklą, didelio 
talento menininkui ir iškiliam 
lietuviui. 

(sk) 

x Balys Vilimas iš Zarasų 
ieško pusbrolio Jono Vilimo, 
sūnaus Jono ir Anastazijos 
Vilimų, gyv. Chicagoje, 4033 S. 
Campbell Ave. Atsiliepkite, 
rašykite: V. Vilimas, 9-30 
Šiaulių, Zarasai, Lithuania. 

(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 60829, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 
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Reikgooj* J ?;ačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. aBtfa PUce, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Gedimino pilis 
Piešė Angelika Kaza kaityte. Bostono lit. m-los 6 sk. mokinė. 

NEŠA MANO MINTIS 

Ramiai liūliuoja, šnabžda upė. 
Teka per gilius slėnius. 
Neša mano mintis toli, 
Aukštai į Kalifornijos kalnus. 

Sėdi visi aplink laužą, 
Dainuoja malonias liaudies 

dainas. 
Giliai miške pelėdos girdi 
Stovyklautojų balsų aidus. 

Širdis nerimsta, liūdnai svajoja, 
Apie smagius stovyklos laikus. 
Liūdnai galvoju, kad negaliu 

grįžti, 
Reikia laukti dar vienus metus. 

O kai aš grįšiu, širdis nurims, 
Bus linksma matyti senus 

draugus. 
Širdžiai liūdna, stiprus 

troškimas, 
Grįžti atgal į Rambyno kalnus. 

Vilija Tompauskai tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė. („Vardan tos 
Lietuvos"). 

ROJUS IR MIRUSIŲ 
VAIKŲ VĖLĖS 

Gegužės mėnesį katalikų baž
nyčia yra paskyrusi Dievo 
Motinos garbei. Ta proga yra 
specialios pamaldos bažnyčiose. 
Perskaičiau vieną legendą apie 
Dievo Motiną, norėč iau 
pasidalinti su „T.Ž." skai
tytojais. Kaip žinote, legendos 
yra žmonių sukurti pasako
jimai, kurie ne visada sutinka 
su tikrove. 

Rojus tai tokia vieta, kur 
džiaugiasi ir l inksminasi 
mirusių žmonių vėlės, nes visko 
jos ten turi, ko tiktai nori. 

Rojuje amžinas pavasaris ir 
nesibaigianti vasara. Medžiai 
aplipę žiedais ir nusirpusiais 
vaisiais. Visur kvepėjimas, 
jaunystė, žalumynai, džiaugs
mas ir amžina laimė. 

Ten ant auksinių stiebelių 
svyruoja augalų varpos, laksto 
apie jas blizgančios plaštakės. 
Ten gintaro uolos, aukso kalnai, 
deimanto pakalnės. Ten amži
nai žaliuoja kvepiančios pievos. 
Ten plūduriuoja midaus ežerai 
ir teka gyvo vandens upeliai. 
Kur tik pažvelgsi, visur medžiai 
žaliuoja, žydi ir vaisius neša. 
Ten ir ant gluosnių puikūs ir 
gardūs vaisiai auga, o karklai 
kvepiančias vynuoges veda. 

Lengvas vėjelis šlama tanku
mynuose, atrodo lyg kanklių 
skambėjimas. 

(Bus daugiau) 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Tęsinys) 
Visos apie laužą sėdinčios 

laumės lėtai atsigręžė ir atsi
stodamos artinosi prie Birutės. 

Birutė išsigando ir pagalvojo 
apie savo laimę, tačiau buvo 
pamiršusi, kad paparčio žiedą 
paaukojo, o žalčio jau nebebuvo. 
Ką daryti? 

Ne! — ji susijaudinusi garsiai 
sušuko. 

Tuo metu žaibas trenkė į 
žemę tarp laumių ir Birutės. 
Didysis Perkūnas pasirodė iš po 
didelio, juodo debesies. 

— Ką jūs laumės čia darote? 
Dar apsirengusios vaidilučių 
šventais drabužiais. Kaip jūs 
galite taip šventvagiškai elgtis! 
Perkūnas supykęs metė žaibą j 
laumes ir prasidėjo gaisras. 

Dabar Birutė galėjo laisvai, be 
kliūčių bėgti. J i girdėjo tolumoje 
Perkūno balsą. 

— Be tavo aukos Rambyno 
kalne, nebūčiau galėjęs tau 
padėti! 

Birutė bėgo Spyglio ežero 
link. Jei gaisras priartėtų, ji 
įbristų į ežerą. 

Birutė girdėjo vandens deivių 
ežere viliojimus. Jos dainavo 
apie mirtį. 

— Kaip gali čia būti mirtis? — 
pagalvojo Birutė. — Aš tiek 
daug baisių dalykų pergyvenau 
ir dabar čia reikės mirti? 

Tačiau deivės dainavo tik
rovę. Mirtis atėjo. Balta skara 
apsirengusi kaulėta moteris 
skrajojo Birutės aplinkoje. J i 
buvo akla ir mosikavo dalgiu. 
Čia atvykusi giltinė buvo tokia, 
kokią vaizdavo lituanistinės 
mokyklos vadovėlis. Ir dabar ši 
giltinė mane pribaigs! 

A u d r a Degesytė 

(Bus daugiau) 

VELYKOS 

Velykų rytą mes važiavome į 
bažnyčią. Grįžus namo, svečiai 
atvažiavo pas mus. Velykų 

I šventės proga atšventėm ir 
j mano gimtadienį. Svečiams 
! sus i r inkus , mes ieškojome 
; paslėptų margučių . Po to, 

valgėm skanumynus, pyragus ir 
, pas ida l inome dovanomis . 
i Visiems svečiams išvažiavus 

namo, aš jaučiaus pavargęs ir 
tuoj ėjau į lovą poilsiui. Buvo 
smagi Velykų diena. 

A r ū n a s Dūda, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinys („Vardan tos 
Lietuvos") 

IL 60629 

GALVOSŪKIS NR. 136 
ATSAKYMAI 

1. Pradžioje tai reiškė Sūdu
vos arba Dainavos krašto, 
Suvalkų miesto gyventoją 
Panašiai, kaip Biržai — biržie
tis, Kaunas — kaunietis ir t.t. 
Vėliau, rusų carui 1867 m. įstei
gus Suvalkų guberniją, tos gu
bernijos gyventojai ėmė vadintis 
„suvalkiečiais", palengva iš-
s tumiant Dainavos šalies 
gražius lietuviškus terminus: 
sūduvis, Sūduva, sudavė. Gal 
reikėtų grįžti prie buvusių tikrų 
terminų?... „Suvalkiečio" pa
vadinimą palikti Suvalkų mies
to gyventojui. 

2. Tada Vytautas Didysis 
buvo 60 metų amžiaus. 

3. Darius mirė 37 metų am
žiaus, o Girėnas — 36 metų. 

4. Viduramžiai prasidėjo 476 
metais, o baigėsi maždaug už 
1000 metų, t.y. Gutenbergo, Ko
lumbo, Liuterio, Koperniko 
laikais. 

5. Manoma, kad Jėzus gimė 
748 ar 750 metais nuo Romos 
miesto įkūrimo. Tai būtų 6 ar 4 
metais anksčiau prieš mūsų da
bartinę erą: prieš 1997 ar 1999 
metus, baigiantis kovo arba pra
sidedant balandžio mėn. 

ir užmigo. Netrukus pabudo an
tras skautas Algis, jis taip pat 
suvalgė trečią dalį kiaušinių. 
Atsigulęs užmigo. Pagaliau pa
budo ir trečiasis — Darius. Jis 
taip pat atsiskaitė trečdalį 
likusių kiaušinių ir suvalgė. 
Rytą pabudo visi trys skautai, 
ir dar jiems išėjo po lygiai. Po 
kiek kiaušinių suvalgė kiek
vienas skautas pabudęs 
anksčiau ir po kiek dar jiems 
teko rytą? (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 157 
(Žiūrėkite kryžiažodį) 

GALVOSŪKIO NR. 137 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite piešinėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 138 
ATSAKYMAS 
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Apsieik su visais draugiškai Barbora : — Pagaliau pate-
— būsi visų mylimas ir gerbia- kau į kino teatrą, 
mas. Alė: — Kaip tau pasisekė? 

Gali privesti arklį prie Kokiu būdu ten patekai? 
vandens, bet negali priversti jį Barbora : Labai paprastai, 
gerti. nusipirkau bilietą. 

EEI 

E n 
n 
m 

Skersai : 1. Žodžio daryti 
pakaitalas. 2. Neimti, bet... 5. 
Kasdieninis maistas. 6. Važiuo
ti mašina. Žemyn: 3. Ant šio 
daikto raganos mėgsta joti. 4. 
Žodžio „balius" pakaitalas. (5 
taškai). 
Paruošė Lina Bird, Baltunorė 

GALVOSŪKIS N R 158 

Viena moteris įsėdo į taksi 
mašiną ir paprašė vairuotoją, 
kad nuvežtų į nurodytą vietą. 
Moteris buvo labai kalbi. Vai
ruotojui nusibodo jos kalbų 
klausytis. Jis savo rankų ženk
lais jai parodė, kad jis yra 
kurčias ir nebylys. Jis visą laiką 
tylėjo. Ponia nurimo. Nuvažia
vus į vietą, sumokėjo jam 
pinigus. Mašina nuvažiavo. 
Dabar moteris, viena pasilikusi, C 
ėmė galvoti, kad jis nebuvo 
kurčias ir nebylys, t ik jis 
suvaidino toks esąs. Kokį 
pagrindą moteris turėjo taip 
galvodama? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 159 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

$ * 

Žiūrėkite brėžinėlį su skait
linėmis. Visų skaitlinių suma 
34 (skersai, išilgai, įstrižai). 

GALVOSŪKIO NR. 139 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite kombinaciją 8/8. Pa
kreipkite į Šoną ir gausite 1 ir 
4 nulius, kas sudarys 10,000. 

GALVOSŪKIO NR 140 
ATSAKYMAS 

Geras, keras, kuras, kutas. 

GALVOSŪKIS NR. 156 

Pasibaigus stovyklai, trys 
skautai susitarė pakeliauti po 
Lietuvą dviračiais. Atėjus vaka
rui, jie apsinakvojo pas vieną 
ūkininką. Šeimininkę paprašė, 
kad rytdienos pusryčiams išvir
tų kiaušinių. Rytą vyriausias 
brolis Petras pabudo labai išal
kęs. Nelaukdamas, kol kiti 
skautai atsikels, jis atsiskaitė 
trečdalį k iauš in ių ir juos 
suvalgė. Pasisotinęs vėl atsigulė 

Jei nuvažiuotumėte toli nuo 
miesto šviesų, giedrią naktį 
pamatytumėte daug žvaigždžių 
dangaus skliaute. Tarp jų ir 
tokią žvaigždžių formaciją, kuri 
čia nupiešta. Parašykite tos for
macijos pavadinimą lietuviškai. 
Kad tas pavadinimas būtų dar 
vaizdesnis, pavaizduokite pie
šiniu. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 160 

Atsakykite į šiuos klausimus, 
pasinaudoję reikiama litera
tūra: 1. Kuris dailininkas gimė 
anksčiau: Varnas ar Čiurlionis? 
2. Iš kur yra kilęs garsusis 
Lietuvos krepšinio treneris Ga
rastas? 3. Kuri pasaulio valsty
bė buvo pirmoji, kuri pripažino 
Lietuvos atstatytą nepriklau
somybę 1990.DI11? 4. Popiežius 
Jonas Paulius EI savo lankymui-
si Lietuvoje pasirinko istoriniai 
reikšmingą datą — išvakares 
Vytauto Didžiojo numatyto 
vainikavimosi karal iaus 
vainiku. Šia proga parašykite, 
kas dovanojo Vytautui Didžia
jam karališką vainiką? 5. Rojuje 
Adomas ir jo moteris Ieva valgė 
vaisių nuo uždrausto medžio. Ar 
tai buvo obuolys? (5 taškai) 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 
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http://lxteitrt.au



