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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Socialdemokratai: 
Turtingiausi nori 

pasidalinti Lietuva 
Vilnius, gegužės 12 d. (Elta) 

— Socialdemokratų frakcijos 
atstovas Seime Audrius Rudys 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad Lietuvoje labai rimta pro
blema yra tai, kad nedidelis tur
tingiausių žmonių ratas nori 
susidaryti sąlygas legalizuotis ir 
įsitvirtinti oficialioje ekono
mikoje, pasidalinti Lietuva. Šie 
sluoksniai reikalauja legalizuoti 
pajamas, nedeklaruojant jų val
džiai ir nesudarant galimybių 
jas apmokestinti. 

Nuosavybės Saugos Kongreso 
(kurio pirmininkas yra Genadi
jus Konopliovas) parengtus pri
vataus verslo, kapitalo ir inves
ticijų skatinimo bei gamybos 
plėtros įstatymų projektus A. 
Rudys pavadino „Šešėlinės eko
nomijos ryklių svajonių išraiš
ka". Jis taip pat pasakė, kad 
anksčiau, susitikime su žurna
listais, jis buvo pareiškęs nusis
tebėjimą dėl Lito komiteto pasi
ryžimo legalizuoti visus spaus
dintus pinigus. Tai taip pat, 
anot jo, yra to paties ratelio 
padarinys. 

« 

Svars tomos Venezuelos 
firmų galimybės prisidėti 

p r ie naftos terminalo 
statybos 

Gegužės 11 d. prezidentas 
Algirdas Brazauskas priėmė 
Venezuelos prezidento patarėją, 
ministrą Luis Alfredo Freites 
Casin. Kartu su juo buvo „Com-
bel" korporacijos prezidentas 
Salomon Cohen, Lietuvos amba
sadorius Venezueloje Vytautas 
Dambrava, įvairių Venezuelos 
firmų vadovai. 

Susitikime buvo aptariamos 
Venezuelos firmų galimybės pri
sidėti prie naftos terminalo 
statybos ir laivais atplukdytos 
naftos perdirbimo Mažeikiuose. 

Algirdas Brazauskas pabrėžė, 
kad būtina Vakaruose ieškoti 
būdų, kaip apsirūpinti energe
tiniais ištekliais. Jo nuomone, 
Lietuvai reikia turėti tokius 
kompleksus, kurie garantuotų 
efektyvų darbą ir neterštų ap
linkos. 

Pokalbis apie Venezuelos fir
mų galimybes paremti ter
minalo statybą Lietuvoje vyko 
ir pas ministrą pirmininką 
Adolfą Šleževičių. 

Venezuelos atstovai į šį susi
tikimą atvyko jau susipažinę su 
Klaipėdos ir Mažeikių naftos 
įmonių veikla. Buvo pareikšta, 
kad jiems gerą įspūdį paliko 
Mažeikių perdirbimo įmonė, ir 
jeigu būtų rasti abiems pusėms 
priimtini sprendimai, Venezu
elos naf t in inkai sudarytų 
sąlygas šiai įmonei dirbti visu 
pajėgumu. Naftą jie plukdytų 
nebūtinai iš Venezuelos. Jos 
kompanijos turi žaliavos 
šaltinių ir arčiau Lietuvos 
krantų. Be to, Venezuelos kom
panijos linkusios prisidėti prie 
mūsiškio terminalo statybos 
finansavimo. Apie konkrečius 
susitarimus bus kalbama po 
kelių savaičių per naują šalių 
atstovų susitikimą Lietuvoje. 

18% nusikalt imų Lietuvoje 
papi ldo nepilnamečiai 

Kaip rodo statistika, pastarai
siais metais Lietuvoje ėmė didė-

ti nepilnamečių nusikalstamu
mas, ši problema nagrinėjama 
tarptautiniame seminare „Ne
pilnamečių nusikalstamumas 
kaip socialinis reiškinys", kuris 
prasidėjo gegužės 11d. Vilniuje, 
Policijos akademijoje. Seminarą 
surengti padėjo Europos Tary
bos Teisinių reikalų direktora
tas. Pranešimus nepilnamečių 
baudžiamosios teisės, vaikų 
teisės ir kitais klausimais skaito 
specialistai iš Didžiosios Bri
tanijos, Olandijos, Prancūzijos. 

Pernai Lietuvoje nepilna
mečiai padarė daugiau kaip 
18% visų teisėtvarkos pažei
dimų, pagausėjo sunkių nusi
kaltimų — nužudymų, sunkių 
sužalojimų. Kai kurių specia
listų nuomone, įtakos šiai 
liūdnai statistikai turi ir tai, 
kad Lietuvoje apleista veikla, 
kuri padėtų nepilnamečiams 
išvengti nusikaltimų; visas dar
bas tenka vien policijai. 

Kunigų sanatorijai grąžintas 
tu r t a s 

Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius paskel
bė pctvarkj dėl,-Tulpės" sanato
rijos. Jame rašoma, kad remian
tis „Katalikų bažnyčios Lietu
vos restitucijos aktu" ir atsi
žvelgiant į Kaišiadorių vyskupo 
J. Matulaičio prašymą, Birštono 
kurorto kunigų sanatorijai 
„Tulpė" perduodamas šiose pa
talpose veikusios profsąjungų 
sanatorijos inventorius kaip 
atlyginimas už pokario lai
kais valdžios atimtą inventorių. 

„Tulpės" sanatorija Birštone 
prieš karą buvo pastatyta Kai
šiadorių vyskupijos lėšomis ir 
čia daugiausia gyvendavo kuni
gai seneliai ir invalidai . 
Sovietinės okupacijos metais 
„Tulpė" buvo iš vyskupijos 
atimta ir perduota profsąjungų 
kurortų valdymo tarybai. At
kūrus Lietuvos nepriklau
somybę ir pagal restitucijos 
aktą sanatoriją gražinus kuni
gams, iki šiol vis dar buvo neiš
spręsta inventoriaus problema. 
Minėtas premjero potvarkis ją 
išsprendė. Dabar vyskupijos 
lėšomis „Tulpė" atstatoma ir 
remontuojama, nes, valdant 
profsąjungoms, ji buvo visiškai 
netinkamai pertvarkyta. Tiki
masi, kad kitą vasarą ši 
sanatorija vėl bus tokia, kaip 
kad buvo pastatyta, turės savo 
virtuvę, kitas patalpas, būtinas 
normaliam jos veikimui. 

Algirdas Landsbergis — 
Vilniaus rašytojų svečias 

Vilniuje Rašytojų klubo 
gegužės 11 d. buvo surengtas 
susitikimas su JAV lietuviu 
dramaturgu ir prozininku Algir
du Landsbergiu. Nors Lietuvos 
sostinę dabar yra užvaldęs tarp
tautinis teatro festivalis LIFE, 
nors ne tik vakare, bet ir dieną 
buvo daug įvairiausių įdomių 
renginių. Rašytojų klubo salė 
buvo pilnutėlė. I susitikimą 
atėjo nemažai rašytojų, litera
tūros tyrinėtojų, teatrologų, 
pedagogų, lituanistų. I ilgiausią 
eilę sustojo autografų prašyto
jai. Mat, „Vaga" lyg specialiai 
šiam susitikimui yra išleidusi 
Algirdo Landsbergio knygą 

Pietrytiniame Bosnijos mieste Mostar kroatai įvykdė etninį svarinimą prieš ten gyvenančius 
musulmonus. Ginkluotas kroatas prižiūri šimtų civilių musulmonų varymą i kalėjimu paverstą 
fabriką Mostar mieste. 

Amb. Lozoraitis prašo 
atšaukti bado streiką 

Chicaga, gegužės 12 d. — Lie
tuvoje, ryšium su ambasado
riaus Stasio Lozoraičio atšau
kimu, kelių asmenų grupė, va
dovaujama Marijos Garšvienės, 
prie Seimo rūmų pradėjo bado 
streiką. 

Apie tai sužinojęs, amb. Lozo
raitis gegužės 11 d. Marijai 
Garšvienei p a r a š ė laišką, 
kuriame, įvertinęs šių žmonių 
jautrumą Lietuvos reikalams, 
prašė nutraukti bado streiką. 
Pasakęs, kad šis jų solidarumo 
pareiškimas „giliai sujaudino ir 
dar kartą įtikino, kad mūsų 
ateitis bus šviesi", prašymą 
nutraukti streiką motyvuoja 
rūpesčiu tautos bei valstybės 
ateitimi: „Šiuo momentu mums 

reikia visų jėgų, visų geros 
valios, dorų žmonių, kurie pa
dėtų stiprinti mūsų tėvynės 
laisvę, demokratiją, pasitikė
jimą savimi. Aš Tamstos karš
tai, nuoširdžiai prašau nesilp
ninti savo jėgų ir siekti savo 
tikslų kitais būdais". 

Šiandien amb. S. Lozoraitis 
gavo atsakymą iš M. Garšvie
nės, kuriame ji dėkoja ambasa
doriui už rūpestį, bet atsako, 
kad ji ir kartu badaujantieji ža
da tęsti streiką, kol leis jėgos. 

Paskyr imas įžeidžia Italiją 

Praėjusį pirmadienį Seimo 
opozicijos atstove spaudai Rasa 
Rastauskienė paskelbė oficialią 

„Kelionės muzika", kurioje 
greta romano „Kelionė" iš
spausdintos ir aštuonios nove
lės. Autorius su kiekvienu auto
grafo prašytoju pasikalbėdavo, 
domėjosi, kas jis ir iš kur 
atvykęs į susitikimą, kiek
vienam įrašydavo atit inkamai 
parinką tekstą. 

Svečias iš JAV paskaitė iš
trauką iš naujos savo pjesės 
„Komedijantai". Tiek pjesė, tiek 
ir pats jos autorius, labai įdo
miai, žaismingai, su elegantiš
ka autoironija kalbėjęs apie 
save, apie pirmą kelionę į ne
priklausomybę atkūrusią Lietu
vą 1991 metais, padarė susiti
kimo dalyviams neišdildomą 
įspūdį. 

Žurnal is tus pasve ik ino ir 
išklausė Lietuvos vadova i 

Gegužės 7-ąją — Spaudos at
gavimo, kalbos ir knygos dieną 
— Seimo rūmuose įvyko Lietu
vos žurnalistų susitikimas su 
prezidentu, ministru pirmi
ninku, Seimo pirmininku. 

1992 metų Vinco Kudirkos 
publicistikos premijos laureato 
Arvydo Juozaičio nuomone, ši 
diena, kaip ir pati spauda, tam
pa vis reikšmingesnė mūsų vi
suomenėje. Laureato žodžiais, 
dabartiniu metu laisvoji spauda 
turi atskleisti tiesą dviejose — 
lito ir ekonominės nuosavybės 

— bylose. 
Prez. Algirdas Brazauskas 

grupei žurnalistu, televizijos ir 
radijo leidyklų techninių 
darbuotojų įteikė Sausio 
13-osios atminimo medalius. Šis 
apdovanojimas buvo įteiktas ir 
JAV lietuviui Almiui Šalčiui. 

Paskelbti kasmetinių Vinco 
Rastenio premijų laureatai. 
Prieškario Lietuvos ir išeivijos 
žurnal i s to , pohtiko vardo 
premiją prieš trejus metus 
įsteigė New Yorke gyvenanti jo 
našlė Emilija. 

Šių metų Vinco Rastenio pre
mijos paskirtos Lietuvos žur
nalistų sąjungos nariui nuo 
1938 metų Edvardui Viskantai, 
laikraščio „Merkio kraštas" 
vyriausiajam korespondentui 
Aloyzui Tendzegolskiui, radijo 
žurnalistui Vasilijui Bogomolni-
kovui ir buvusiam „Mažosios 
Lietuvos" savaitraščio vyriau
siajam redaktorių; Rytui Stase
liui. 

Kaune ši diena paminėta Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje, kur buvo pagerbtas 
knygnešių atmir .mas. 

Arkikatedroje buvo aukoja
mos šv. Mišios U7 knygnešį, du 
kartus Sibiro tremtinį Juozą 
Akelaitį. Petrašiūnų kapinėse, 
kur perlaidoti iš tremties vietos 
atvežti jo palaikai, pašventintas 
paminklas. 

Seimo opozicijos nuomonę dėl 
amb. Stasio Lozoraičio atleidi
mo. Čia rašoma, jog tokiomis 
sąlygomis skyrimas Lozoraičio 
į Italiją yra jos įžeidimas. 

„Valdžios pastangos kokiu 
nors būdu pažeminti ambasa
dorių Stasį Lozoraitį, į visas 
puses pakartotinai aiškinant, 
kad po Seimo rinkimų jis pra
dėjęs blogai eiti savo pareigas, 
yra ne tik stoka dėkingumo už 
ilgų metų ištvermę, ne vien 
žmogiškas netaktas; tai ir diplo
matinio takto bei nuovokos sto
ka". 

„Ankstesnė Lietuvos vadovy
bė siekė Italijos vyriausybės 
pritarimo šiai patyrusio diplo
mato kandidatūrai, kuris suge
bėtų vadovauti net ir dviem am
basadom — Washingtone bei Ro 
moję kartu. Dabar Romai gali 
atrodyti, kad ji — bausmės 
vieta. Blogiausia, kad dabar
tinės vadovybės per porą sa
vaičių staigiai pasikeitusi 
nuomonė ir išvada apie „blogą" 
ambasados darbą remiama tik 
tuščiais (Užsienio reikalų ko
miteto) pirmininko posakiais". 

„Mes norėtume, kad Respubli
kos prezidentas kuo mažiau 
patirtų blogų įtakų ir nebūtųjų 
kompromituojamas". 

Atšaukime figūruoja 
partiniai interesai 

Nors gegužės 8 dienos 
„Drauge" spausdintose Eltos 
žiniose jau skelbėme, kad Seimo 
opozicija — „Tėvynės santaros" 
frakcijų koalicija gegužės 8 d. 
Seime skaitytame pareiškime 
Lozoraičio atšaukimą pavadino 
„politiniu aktu", manome, kad 
pilname pareiškimo tekste, kurį 
gavome gegužės 11 dieną, daug 
pasako ir opozicijos pareiškime 
išdėstyti argumentai. Jo tekstas 
toks: 

„Lietuvos Respublikos amba
sadoriaus JAV S. Lozoraičio 
skubus ir nemotyvuotas atleidi
mas yra politinis aktas, kurio 
neįmanoma paaiškinti remian
tis valstybės stiprinimo nuosta
tomis. Šis žingsnis yra absurdiš
kas ir žalingas valstybes intere
sams net pragmatinės politikos 
požiūriu. Neįtikinamai ir ne
rimtai atrodo aiškinimai, kad 
,,iš ambasadoriaus tikėtasi 
daugiau", nes taip galima 

Piketas prieš 
Lozoraičio 
atšaukimą 

Vilnius, gegužės 12 d. — 
Vakar, gegužės 11d., vykstant 
100-ajam Seimo posėdžiui, jubi
liejinių sveikinimų Seimo salėje 
negirdėjo didoka minia prie 
Seimo rūmų piketuojančių žmo
nių. Kaip rašoma gegužės 13 d. 
„Tiesoje", „Ir plakatai , ir 
skanduotės pasakė viską — atė
jusieji protestavo prieš ambasa
doriaus S. Lozoraičio atšauki
mą. Su piketo dalyviais mitin
gavo Seimo nariai K. Uoka, P. 
Tupikas, A. Endriukaitis". 

Kas įsileido 
vokiečius? 

Kaunas , gegužės 5 d — 
Opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis Seime perskaitė 
paklausimą užsienio reikalų 
ministrui P. Gyliui, ar jam 
žinoma, kad į Lietuvą iš Vokie
tijos šiomis dienomis atvyko 
grupė žmonių, vadovaujamų R. 
Hennig, kurie rengiasi tyrinėti 
„Vokiečių valdymo" įvedimą 
Klaipėdos krašte ir nustatyti 
„teisingas ateities gaires" jų 
vadinamojoje „šiaurės rytų Vo
kietijoje?" Kaip rašoma „Kauno 
laike" (1993.V.5), Landsbergis 
prašo paaiškinti ir tai, ar P. 
Gylio vadovaujama ministerija 
davė šiems žmonėms įvažiavimo 
vizas. 

pasakyti apie bet kurį, net patį 
aukščiausią pareigūną. 

„Užuominos dėl darbuotojų 
sudėties patvirtina, kad norėta 
ten ką nors įdarbinti su partine 
protekcija. Labiausiai nesuvo
kiamas atrodytų politinis kerš
tas buvusiam konkurentui rin
kimų kovoje. Tuo labiau konku
rentui, gavusiam įtikinamą rin
kėjų paramą. 

„Ambasadorius S. Lozoraitis 
penkiasdešimt metų buvo vals
tybiškai pripažintas neokupuo
tas lietuvis — neatsisakęs ir 
nepraradęs Lietuvos pilietybės, 
atstovavęs Lietuvos Valstybei, 
simbolizavęs kovą už Nepri
klausomybę. Todėl jo atleidimas 
tegali būti vertinamas kaip 
neapykanta pasipriešinimui 
prieš okupaciją, kaip Nepriklau
somybės idėjos pažeminimas, 
naudingas Lietuvos Nepriklau 
somybės priešams. Todėl būtina 
išsiaiškinti, kas sumanė ir 
subrandino tokį sumanymą. 

„Tėvynės Santara prašo Lie
tuvos Respublikos prezidentą 
būti savarankišku, persvarstyti 
ir pakeisti savo sprendimą. 

„Taip pat kviečia Seimo dau
gumą — LDDP frakciją kreiptis 
į prezidentą su analogišku pra 
šymu". 

Mūsų korespondentas Vilniu
je praneša, kad „Lietuvos aide'" 
ir „Amžiuje" buvo atspausdin
tas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kreipimasis į prezidentą 
Algirdą Brazauską dėl ambasa 
doriaus Lozoraičio atšaukimo. 
Jame tarp kitko rašoma: 

„Pastarųjų dienų įvykiai Lie
tuvoje kelia visame pasauly.e 
išsisklaidžiusių lietuvių susirū
pinimą. Ambasadoriaus JAV S. 
Lozoraičio nušalinimas yra ne
suprantamas ir labai apgailė
tinas. Ilgus metus, kai Lietuva 
negalėjo kalbėti pasauliui apie 
vergiją ir tautos kančias, Stasys 
Lozoraitis atliko savo pareigas 
labai gerai... PLB valdybo? var
du noriu Tamstai pareikšti mū
sų gilų susirūpinimą... Aplin
kybės, kuriomis S. Lozoraitis 
buvo pašalintas, iš ambasado
riaus pareigų, yra nesupran
tamos ir nepaaiškintos" 

Čekanauskas atsisakys 
JAV pilietybės 

Baltic News Service žinių 
agentūros žiniomis, Lietuvos 
garbės konsulas Los Angeles 
Vytautas Čekanauskas, kaip 
vienas iš kandidatų į Lietuvos 
ambasadoriaus JAV postą, sa
kosi nėra gavęs jokio oficialaus 
rašto su tokiu siūlymu. 

Tačiau nepaisant to, V. Čeka
nauskas jau pradėjo JAV pilie
tybės atsisakymo procedūrą. Pi
lietybės turi būti atsisakoma 
JAV pareigūno akivaizdoje, 
tačiau už JAV ribų. V. Čeka
nauskas ketina birželio mėnesį 
atostogauti Lietuvoje, bet tvir
tina, kad tai neturi nieko bend
ra su jo paskyrimu. 

Amerikietis paskirtas 
Estijos 

ambasadorium JAV 
T a l i n a s , gegužės 1 d. 

(RFE/RL) — Estijos prezidentas 
Lennart Meri balandžio 30 d. 
paskyrė Toomas Hendrik Ilves 
Estijos ambasadorium JAV. 
Meri priėmė 87-mečio dabar
t inio ambasadoriaus Erns t 
Jaakson atsistatydinimą iš tų 
pareigų, nors paliks jį Estijos 
ambasadoriumi prie Jungtinių 
Tautų. 

Toomas Hendrik Ilves, gimęs 
1953 metais Stockholme, buvo 
Estijos žinių tyrinėtojas Laisvos 
Europos radijuje nuo 1984 iki 
1988 metų ir vadovavo Laisvos 
Europos radijos Estijos tarnybai 
nuo 1988 iki 1993 metų. Jis 
išsiskyrė nuo kitų estų-ameri-
kiečių, grįžusių dirbti Estijon, 
tuo, kad jis atsisakė JAV pilie
tybės š.m. balandžio 1 dieną. 

— Paragva jaus preziden
tinius rinkimus laimėjo valdan
čios partijos statytas kandidatas 
Juan Carlos Wasmosy. Nors rin
kimuose buvo daug apgavysčių 
bei sabotažo, nepriklausomi rin
kimų tyrinėtojai konstatuoja, 
jog nebuvo tiek, kad rezultatai 
būtų nebegaliojantys. 

— Japoni ja paprašė Jung
tinių Tautų, kad visi Kambodi-
joje esantys JT taikos palaikyto
jai būtų atšaukti. Jų tarpe yra 
ir 700 japonų. Nors jis sakė, jog 
be JT įsakymo neatsiims japonų 
dalinių bent iki gegužės 23-28 
vyksiančių rinkimų, prašymą 
motyvavo augančiu gyvybiniu 
pavojum JT daliniams, kuriems 
neleidžiama ginklais gintis. 

— Haiti saloje stengiantis už
tikrinti taikų perėjimą į demo
krat išką valdžią. JAV su 
keliomis sąjungininkėmis Jung
tinių Tautų Saugumo Taryboje 
pasiūlys balsuoti dėl rezoliuci
jos, leidžiančios į Haiti pasiųsti 
500 narių tarptautinį policijos 
kadrą. 

KALENDORIUS 

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

Gegužės 14 d.: Šv. Motiejus 
apaštalas. Bonifacas, Jus tė , 
Gintaras, Milda. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:33, leisis 8:01. Temperatūra 
dieną 62 F (17 C), giedra, keli 
debesėliai į pavakarę, naktį 49 
F (10 C). 

Penktadienį saulė teka 5:32, 
dalinai debesuota, galimybė lie
taus. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
ABITURIENTAI 

„Žiburio" l i tuanist inę 
mokyklą Detroite šįmet baigia 
šie abiturientai: Lisa Maier, 
Paulius Juška , Mindaugas 
Mingėla, Audrytė Navasaitytė, 
Audra Ricci, Petras Ješmantas, 
Darius Gilvydis ir Rima 
Janukaitytė. Baigimo proga, 
šeštadienį, gegužės 22 dieną, 7 
vai. vakare, yra ruošiamas Abi
turientų balius. Šilta vakarienė, 
susipažinimas su abiturientais, 
programėlė, kurią atliks Aleksa 
Mitrius, ir šokiai. Bilietai ir 
stalai užsakomi pas Dalią Nava 
saitienę, tel. 851-0255. Vakaro 
pelnas skiriamas „Žiburėlio"* 
lituanistinei mokyklai paremti. 
Mokyklos vedėja yra Rūta 
Mikulionienė. 

LIETUVON IŠVYKO 
KUN. KAZIMIERAS 

SIMAITIS 

Gegužės 6 dieną į Lietuvą 
nuolatiniam apsigyvenimui 
išvyko, 42 metus Šv. Antano 
lietuvių parapijoj dirbęs kun. 
Kazimieras Simaitis. Jis gyvens 
savo giminių priežiūroje, Jur
barke. 

DALYVAVO TAUTOS 
FONDO SUVAŽIAVIME 

Tautos fondo Michigan vals
tijos atstovybės pirmininkė 
Eugenija Bulotienė buvo 
nuvykusi ir dalyvavo Tautos 
fondo metiniame narių suvažia
vime, gegužės 8 d. vykusiame 
New Yorke. 

PRISIMINTAS AA. 
SKAUTININKAS 

A. BANIONIS 

Skautininko a.a. Antano 
Banionio 20 metų mirties me
tines paminėjo „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė 
gegužės 11 dienos laidoje. Skau
tininkas Antanas Banionis 
buvo vienas iš pagrindinių 
vadovų. Jis Detroite įsteigė 
„Geležinio Vilko" skautų vyčių 
būrelį ir „Mindaugo" skautų 
draugovę. Jam esant rajono 
vadovo pareigose, prie Detroito 
1950 m. buvo surengta ketvir
toji Tautinė stovykla, Highland, 
Michigan, kurioje stovyklavo 
daugiau negu 1,000 lietuvių 
skautų,-čių. 

Algimantą Janušius ir anūką 
Algimantą, sesutę Daukaitę, 
gyvenančią Dearborn Heights, 
dukterėčias Aldoną Milman-
tienę su šeima ir Oną 
Savickienę su šeima ir daugiau 
giminių Amerikoj ir Lietuvoje. 
Velionė priklausė Moterų 
sąjungos 54-tai kuopai. Lai
dotuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackienė. 

lm 

PALAIDOJOM 
A.A. MOKYTOJĄ 

JUZĘ GRICIUVIENĘ 

Gegužės 8 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje, kurias aukojo klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius, 
koncelebruojant kun. Walter 
Stanevich, Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidota a.a. 
mokytoja Juzė Griciuvienė, 
gegužės 6 dieną mirusi Harper 
ligoninėje, Detroite. Giliam 
nuliūdime paliko vyrą Kazį, 
dukrą Gražiną ir žentą Viktorą 
Ankus, anūkę dr. Danutę su 
vyru dr. Gary Ray ir proanūkus 
Audrą ir Vytuką, dukrą Celes-
tiną ir žentą Petrą Mikštus, 
anūką Liną ir jo žmoną Adą 
Mikštus, anūką Rimą, sūnų 
Algį ir marčią Cathy Gricius, 
anūką Algį ir jo žmoną Kelly 
Gricius, p roanūkus Algį 
Michael ir Nicole, anūkę Suzan 
ir jos vyrą Steven Demarco, 
anūkes Cindy ir Lisa Griciūtės; 
dukrą Virginiją ir žentą 

AMERIKIEČIŲ 
DELEGACIJA VYKSTA 

LIETUVON 

1989 m. įkurta „Amerikos — 
Lietuvos Nepajėgumo ir reabili
tacijos pasikeitimo programa", 
kuri veikia Michigan'o 
Universiteto ligoninių reabilita
cijos skyriaus globoje, intensy
viai dirba. 

1990 m. vasarą iš Lietuvos at
sikvietė 6 asmenis susipaži
nimui su reabilitacijos darbu 
Amerikoje. 

1991 m. 11 amerikiečių vyko 
Lietuvon ir turėjo penkių dienų 
konferenciją: paskaitas ir pra
tybų demonstracijas, susipažino 
su Lietuvos medicinos sistema. 

1992 m. į Ann Arbor, MI, 
trims savaitėms buvo pakvies
ta 16 asmenų: 11 reabilitacijos 
specialistų ir 5 asmenys su 
negalia. Reab. specialistai staža
vosi ligoninėje, mokyklose, kiti 
studijavo Savarankiško gyve-
nmo centruose jų filosofiją, 
tikslus bei veiklą, valstijos įsta
tymus, liečiančius žmones su 
negalia. 

Šios delegacijos kelionės ir 
išlaikymo išlaidoms išteklius 
sutelkė Detroito ir apylinkių 
visuomenė. Ta pati visuomenė 
rėmė visokeriopai: buvo 
sudaryta lietuvių instruktorių 
ir vertėjų talka. Ann Arboro 
lietuvių ir amerikiečių namuose 
atstovai-svečiai buvo apgyven
dinti. 

1993 m. gegužės 13 d. Lietu
von išvyksta 17 amerikiečių 
tęsti ten pradėtą darbą. Pro
gramos steigėjas ir direktorius 
dr. W. Waring vadovauja šiai 
delegacijai, kuri dirbs trimis 
grupėmis: Suaugusių reabili
tacija, Vaikų reabilitacija ir Sa
varankiško gyvenimo centrų 
idėja ir jų steigimas žmonėms su 
negalia. Delegacijos darbas 
truks t r i s savaites. Bus 
aplankyti vaikučiai, kurie 
Detroito Lietuvos Dukterų ir 
Michigano universiteto buvo 
iškviesti gydymui universiteto 
ligoniėje, ir tie, kurie aprūpi
nami vaistais. 

Šių metų amerikiečių dele
gaciją dalinai finansuoja „World 
Institute On Disability". 

Dr. Kastytis Karvelis ir Rūpintojėlis Kovo 11 šios minėjime, Detroi te , k lausos i Vėjo L iu l ev i č i aus 

paskai tos . 
N u o t r . M a r y A n n P i n k e r t o n 

LB FLORIDOS 
APYGARDOS SUVAŽIAVIME 

Suvažiavimo pradžia ir pranešimai 
JURGIS JANUŠAITIS 

DOVANA 
PARALYŽUOTIEMS 

LIETUVOJE 

1992 m. vasarą, kai Michigan 
lankėsi iš Lietuvos 16 asmenų 
delegacija, kurių 5 buvo su 
negalia, paaiškėjo (kai jie nieko 
nenorėjo valgyti ir gerti), kad 
Lietuvoje paralyžuotieji neturi 
jokių būtiniausių priemonių 
vidurių ir pūslės pagalbai. 
Tokioje padėtyje jie išgyvena 
daug komplikacijų, kančios ir 
sulaukia per ankstyvą mirtį. 

Už Onutės ir Liudo Selenių 
įteiktus 700 dol. Lietuvos 
Invalidų draugijai, buvo 
parūpintos reikalingiausios 
priemonės. J a s , dideliam 
paralyžuotojų džiaugsmui, 
Lietuvoje išdalino patys Invali
dų draugijos nariai. Aišku, prie
monių reikia verktinai daugiau. 

Lietuvos Dukterų draugija pa
aukojo 400 dol. LB Detroito apy-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Floridos apygardos metiniai 
suvažiavimai kasmet vyksta vis 
kitose vietovėse. Suvažiavimus 
ruošia ir globoja tų vietovių LB 
apylinkės. Praėjusiais metais 
darbingas LB apygardos suva
žiavimas vyko Daytona Beach, 
su geromis paskaitomis ir svar-
tybomis bei puikiu pažmoniu. 

Šių metų LB Apygardos suva
žiavimą ruošė ir globojo LB ST. 
Petersburgo apylinkė, vadovau
jama Vytauto Budrionio. Prog
ramą ruošė apygardos valdyba, 
vadovaujama Janinos Gerdvi-
lienės. 

Suvažiavimas vyko Lietuvių 
klube š.m. gegužės 1 d. 

Suvažiavimą pradėjo LB St. 
Petersburgo apyl. valdybos 
pirmininkas Vytautas Budrio
ms. Pasveikinęs suvažiavimo 
dalyvius-atstovus ir svečius, 
painformavo apie programos 
eigą ir suvažiavimui vadovauti 
pakvietė LB Floridos apyg. pir
mininkę Janiną Gerdvilienę. 

J . Gerdvilienė, pasveikinusi 
suvažiavimą, padėkojo St. Pe
tersburgo LB apyl. už suorgani
zavimą šio suvažiavimo ir jo 
globą, palinkėjo suvažiavimui 
darbingos nuotaikos ir našių, 
šiuo metu ypač svarbių, spren
dimų. 

Jautrią maldą sukalbėjo LB 
Tarybos narys kun. dr. Matas 
Čyvas. Tylos ir susikaupimo 
minute suvažiavimas pagerbė 

linkės valdyba — 400 dol. Per 
LB-nė ruoštus „Bočių" prieš
piečius valdybos pirmininkė E. 
Grigaitienė tam tikslui rinko 
aukas - 225 dol. Dr. W. VVaring 
tarpininkaujant, priemonės bus 
nupirktos labai papiginta kaina 
ir įteiktos žmonėms su negalia. 

Tenka džiaugtis, kad Lietuvos 
Dukterys ir Lietuvių Bendruo
menės valdyba, vadovaujama E. 
Grigaitienės, atkreipė dėmesį į 
l aba i skubiai reikalingą 
pagalbą. 

j -

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
ŠVENTĖ 

Sekmadienį, gegužės 16-tą 
dieną^ ,Žiburio" lituanistinė 
mokykla organizuotai dalyvaus 
šventose Mišiose. Po Mišių, 
12:15 v. p.p. bus užbaigimo pro
g rama Dievo Apvaizdos 
kultūros centre. Kviečiame 
visus dalyvauti mokyklos 
mokslo metų užbaigimo pro
gramoje , 12-to skyriaus 8 
abiturientai bus apdovanoti. 
„Žiburio" mokyklos mokiniai 
atliks meninę programą su dai
nomis ir šokiais. 

Rūta Mikulionienė 
Mokyklos vedėja 

•/P? 

Jan ina Gerdvil ienė 

amžinybėn laiko sąvartoje išė
jusius bendruomenininkus. 

Pirmininkaujanti į prezidiumą 
pakvietė: LB Tarybos narius — 
Adolfą Aralį, kun. dr. Matą 
Čyvą, dr. Vytautą Majauską, 
Marių Sodonį. LB apylinkių 
pirmininkus: Daytona Beach — 
dr. Sigitą Ramanauskienę, 
Palm Beach — Algį Augūną ir 
St. Petersburgo — Vytautą Bud-
rionį. 

Tenka apgailestauti, kad į šį 
svarbų Bendruomenės suvažia
vimą neatsiuntė bent savo 
atstovų Atlantos, Auksinio 
kranto, Miami ir Sunny Hills 
apylinkės. Priežastys įvairios: 
Atlantos — pirmininkas Lietu
voje; Auksinio kranto — mažėja 
narių skaičius, menkėja veikla; 
Miami — pirmininko šeimą išti
ko nelaimė, audros sugriovė jų 
namus, daug asmeniškų rūpes
čių, mažėja ir pati veikla. Sun
ny Hill — telkinyje didelis 
balius — visi jame dalyvauja, 
nebuvo kas ryžtųsi vykti į su
važiavimą... 

Prie to tenka pridėti, kad gal 
mažokai jaučiama ir atsakomy
bė saviems, bendruomeniniams 
įsipareigojimams, o vis tik kartą 
metuose reikėtų suvažiavimuo
se dalyvauti, nes čia svarstomi 
gyvybiniai LB ir lietuvių išei
vijos likimo klausimai. 

Nutarimų komisijon pakviesti 
dr. Vytautas Majauskas, Algir
das Šilbajoris ir Mečys Šilkaitis. 
Prie spaudos stalo tik du atsto
vai — Jurgis Janušaitis ir St. 
Vaškys. 

Suvažiavimą sveikino tik Ju-
no Beach Lietuvos dukterų 
draugijos vardu Dalia Augūnie-
nė. Nebuvo išgirsti sveikinimai 
iš St. Petersburgo taip gausių 
organizacijų. 

Pradedant vykdyti darbotvar
kę, Janina Gerdvilienė per
skaitė ne praėjusio suvažiavimo 
protokolą, nebuvo pageidauta jo 
skaityti, tik nutarimus, kurių 
didelė dalis apygardos veikloje 
buvo įgyvendinta. 

Vyko suyvažiavime dalyvau

jančių LB apylinkių pirmininkų 
pranešimai. Daytona Beach 
apyl. vardu pranešimą padarė 
pirmininkė dr. Sigita Rama
nauskienė. Pranešime suminėti 
a t l i k t i da rba i . Vadovauta 
ba lsav imams, balsuojant į 
Seimą, renkant Lietuvos pre
zidentą, vykdant referendumą. 
Valdyba suruošė gražų pagerbi
mą žurn. Jurgiui Janušaičiui, jo 
80 metų amžiaus sukakties pro
ga. Pirmininkė su valdybos tal
ka išvystė aktyvią veiklą, infor
muojant apie Lietuvos padėtį ir 
prašant visokios paramos Lie
tuvai, kontaktuojant vietos kon
greso narius, taip pat praėjusį 
pavasarį suruošė LB FL apygar
dos gerą suvažiavimą. Vasario 
16-tos proga renkamos aukos 
JAV LB KV darbams. Išleidžia
mas neperiodinis biuletenis 
„Bendruomenės balsas". 

Bendradarbiaujama su kito
mis organizacijomis, Bendruo
menės darbus remia didžioji 
telkinio lietuvių dalis. 

Pirmininkė įžvalgiai aptarė ir 
LB ateities veiklos gaires, ypač 
talkinant padėti Lietuvai, nuro
dė visą eilę atliktinų darbų. 

Palm Beach LB apylinkės il
gą, išsamų pranešimą skaitė 
buv. ilgametis pirmininkas Al
gis Augūnas. Apylinkė veikli, 
rengia renginius, bendruome
ninius pietus, koncertus, pa
ska i t a s , rūp inas i Lie tuvai 
padėti įvairiais būdais ekono
miškai ir finansiškai. Suminėjo 
daugybę atliktų tikrai gerų 
darbų. Telkinyje gyvena nema
žas skaičius lietuvių, LB darbus 
remia apie 133 asmenys, Bend
ruomenės solidarumo mokestį 
susimoka maždaug 75 asmenys. 
Sielovados reikalais rūpinasi 
uolusis kun. Pikturna, vyksta 
lietuviams pamaldos. Algis 
Augūnas, keletą metų pirminin
kavęs apylinkei, išėjo į poilsį, o 
jo pareigas perėmė bendruome-
nininkas, visuomenės veikėjas 
dr. Vytautas Majauskas. 

St. Petersburgo LB apylinkės 
veiklą ap t a rė p i rmin inkas 
Vytautas Budrionis. Apylinkė 
darbinga. Ruošia gegužines, 
pokylius, minėjimus, koncertus. 
LB KV darbus aukomis pare
mia stipriai, nors aukos pra
ėjusiais metais sumažėjo, tačiau 
suaukota Vasario 16-tos proga 
6241 dol. Apylinkė paremia 
savo aukomis spaudą, ambasa
das. Veikia Lituanistinė mo
kykla, kurioje mokosi 27 moki
niai, dirba šeši mokytojai. 
Įvairiuose balsavimuose daly
vavo tarp 250-260 žmonių. LB 
solidarumo mokestį sumoka 
didelė dalis narių. 

Kitų apylinkių, atstovams 
neatvykus, gautus pranešimus 
raštu perskaitė: Atlantos — 
Aurelija Robertson, Auksinio 
kranto — J. Gerdvilienė,, Mia
mi — J. Gerdvilienė, Sunny 
Hills — Loreta Kynienė. 

Klausantis šių apylinkių pra
nešimų, aiškėjo darbai. Pagal 
išgales buvo ruošiami minėji
mai, kultūriniai renginiai, kon
certai, renkamos aukos. Rūpin
tasi vykstamais Lietuvoje bal-
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savimais, juose dalyvauta, jun
gėsi į LB akciją Lietuvos rei
kalams padėti. Tačiau aidėjo ne
linksma gaida — narių skaičius 
mažėja, mirtis retina gretas, 
amžius slegia pečius, sunkina 
veiklą. 

Po šių visų, galima sakyti, 
gerai, išsamiai paruoštų veiklos 
pranešimų, vyko gana gyvos 
diskusijos. Labiausiai buvo 
keliami klausimai, kaip suak
tyvinti LB apylinkėse veiklą, 
kaip surasti pritariančių bend
ruomenei, surinkti solidarumo 
mokestį, jungti telkiniuose 
visus lietuvius į bendruomenės 
veiklą, nes Bendruomenė nėra 
politinė, o visus tėvynainius ap
jungianti aVdesnieirs lietuviš

kiems darbams. Rūpintis išlai
kyti lietuviškąją spaudą, ją rem
ti, ieškoti naujų prenumera
torių, remti kitų organizacijų 
kultūrinę veiklą. 

Diskusijose dalyvavo nemažas 
skaičius atstovų, o kartais žodį 
tardavo ir svečiai. 

• Po r tuga lų kel iautojas 
Pedro Alvarez Cabral 1500 m. 
balandžio 22 d. iškėlė koją Bra
zilijos krantuose. 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Valandos pagal susitarimą 
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Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Merquetto Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hills, IL| 
1 mylia Į vakarus nuo Hatlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71StSt. 

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

Palos Vision Conter, 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. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai . kabineto ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Streat 

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

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

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

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

Valandos pagal susiianmą 
Tai. (312) 385 7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Centar-

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

Napervllle IL 60563 
Tai . 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

. 
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70 METŲ 
SKAUTŲ AIDAS 99 

Yra spaudos leidinių, kurie 
skaitytojams reiškia daugiau, 
negu raidės ant popieriaus lapų, 
negu informacija, kurią jie 
teikia. Tokie leidiniai savo 
skaitytojų mylimi t a r tum 
asmenys. Tai lengva pastebėti, 
pvz., „Draugo" skaitytojų, ypač 
vyresniųjų, tarpe — jiems 
„Draugas" labiau draugas, 
negu tik dienraštis. 

Vienas iš tokių laimingų lei
dinių yra Lietuvių Skautų 
Sąjungos žurnalas „Skautų 
aidas". Jau 70 metų lanko jis sa
vo skaitytojus penkiuose kon
tinentuose. Tai graži sukaktis, 
kokios ne kiekviena periodika 
sulaukia. 

Pirmuosius puslapius atvertęs 
Šiauliuose 1923 m., „Skautų 
aidas" lietuviškajam jaunimui 
skelbia, kad kasdieninis geras 
darbelis yra žmoniškumo ženk
las ir pagrindas; kad tarna
vimas artimui ne tik suformuo
ja atsakingą pilietį, brolišką 
draugą, bet ir giedrių, optimis
tiškų nuotaikų asmenį, ištikimą 
savo tėvynei ir Visatos Kūrėjui. 

Pirmasis „Skautų a ido" 
redaktorius (1923-28) buvo ps. 
V. Baniulis. Jam talkininkavo: 
ps. I. Tomašauskas, s. V. Čeče-
ta. 1927-1940 m. laikotarpyje 
žurnalą redagavo: ps. J. Merkis, 
ps. E. Zabarauskus , A. 
Jakševičius, A. Gražiūnas, v.s. 
A. Saulaitis, vs.s. K. Laucius. 

Nei Dievui-Tėvynei-Artimui 
principai, nei pilnavertis žmo
gus nebuvo pakeliui komunis
tiniam režimui, todėl 1940 m. 
liaudies komisaras A. Venclova 
„Skautų aidą" uždarė. Tačiau, 
anot Maironio, „idėjos, jei di
džios, nemiršta kaip žmonės". 

Jau 1946 m., vos Antrajam 
Pasauliniam karui praūžus, pa
bėgėlių stovyklose susibūrę 
lietuviai skautai vėl ėmė tęsti 
savo veiklą. „Skautų aidas" v.s. 
A. Krauzo pastangomis vėl buvo 
atgaivintas ir be pertraukos te
beleidžiamas. 

Išeivijoje nuo 1946 m. iki da
bar „Skautų aidą" vairavo 
būrys skautybės idėja gyve
nusių, gyvenančių redaktorių: 
v.s. A. Krausas, R. Giedraitis, P. 
Prekeris, s. P. Enskaitis (pirmas 
red. Š. Amerikos žemyne, Kana
doje), v.s. S. Kairys, v.s. Č. Sen
kevičius, v.s. A. Saulai t is 
(ilgiausiai žurnalą redagavęs), s. 
J. Toliušis v.s. A. Namikienė, 
v.s. S. Jelionienė. 

Dabartinis „Skautų aido" re
daktorius v.s. A. Saulaitis, S. J. 
(nuo 1981 m.) ir „Pelėdų" skiltis 
nuo 1988 m. (v.s. J Mikutai 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
IR JŲ INVESTICIJOS Į 

tienė, v.s. H. Plaušinaitienė, v.s. 
D. Sruogaitė, v.s. N. Užuba-
lienė). Ilgametis techninis 
žurnalo redaktorius v.s. V. Vi-
jeikis (nuo 1970 m.). 

Ilgoje metų eilėje „Skautų ai
das" išgyveno įvairiausių 
sunkumų ir nesėkmių, tačiau 
redaktorių optimizmo bei 
energijos dėka, išliko ir gyvuo
ja. Jo puslapiai marguoja jaunų 
veidų nuotraukomis, mažųjų 
gamtos draugų rašinėliais ir 
piešiniais, vyresniųjų vadovų 
patarimais ir uždaviniais, kaip 
naudot jaunas rankas, kad jos 
niekada nebūtų tingiai nuleis
tos, ir jaunas mintis, kad jos pir
ma kryptų į kitą, o tik paskui 
į save. 

70 metų netrumpas amžius 
žmogui, tuo labiau žurnalui, 
karų, priespaudų ir trumpų lais
vės properšų išmargintame 
pasaulyje. Vis greitėjanti kaita 
žmonijos kultūroje, politikoje, 
technikoje ir net moralėje 
paskandino ne vieną spausdintą 
žodį putojančioje menkybių sro
vėje. 

Tačiau „Skautų aidas" išliko 
neatsisakęs savo principų, 
neprisitaikęs prie pasaulyje vis 
labiau įsigalinčios savanau
diškumo filosofijos. 

Dievui — Tėvynei — Artimui 
— pagrindinės žmonijos verty
bės — vis labiau paneigiamos ir 
pamirštamos, „Skautų aide" 
drąsiai, nuoširdžiai ir atvirai te-
beskelbiamos nuo 1923 metų! 
Nė vienas lapelis nuo trilapės 
rūtos ir trilapės lelijos (LSS 
Seserijos ir Brolijos ženklai) ne
buvo savanaudiškai nukirptas. 
Niekada tarnybos Dievui — 
Tėvynei — Artimui svarba 
asmens gyvenime nebuvo iš
braukta iš „Skautų aido" 
puslapių! 

„Skautų aido" įtaka, for
muojant susipratusį lietuvišką 
jaunimą, davė neabejotinų 
vaisių jau per kelias kartas. 
Jaunuolis, nuo mažens ska
tinamas kasdien būti geresniu, 
turi galimybę išaugt į pilnavertį 
asmenį. 

Džiaugdamiesi šio žurnalo iš
tverme audringame septynių 
dešimtmečių kelyje, sveikiname 
jo dabartinius ir buvusius re
daktorius, lenkdami galvas 
NAMO išėjusiems. Jų visų dar
bas ne veltui. Ilgus dešimtme
čius svetimuose kraštuose 
puoselėta geresnio jaunuolio per 
lietuvišką skautybę idėja su
grįžo gyva ir šviesi į Nepri
klausomą Lietuvą. 

npj 

Antrojo pasaulinio karo eigoje 
daugelis lietuvių, matydami ko
munizmo grįžimą į jų gimtą 
kraštą ir norėdami išvengti 
fizinio-dvasinio teroro bei iš
vežimo į Sibirą, paliko Lietuvą. 

Pasibaigus karui, visų pasi
traukusių tikslas buvo laikinai 
įsikurti kitose valstybėse, kol 
a t s i ras gal imybė grįžti į 
Lietuvą. Niekas negalvojo, kad 
teks laukti 50 metų. 

Žlugus komunizmui ir 
Lietuvai atgavus laisvę, atsi
rado reali galimybė grįžti į savo 
kraštą, jame įsikurti ir inves
tuoti savo pinigus. Tačiau 
laikas padarė savo. 50 metų 
laikotarpyje vyresnioji lietuvių 
karta, kuri tuo metu apleido 
Lietuvą, jau neegzistuoja. 

Lie tuvia i palaidojo savo 
kaulus kitose valstybėse. Dabar 
grįžta į Lietuvą tik jų karstai ir 
urnos su palaikais. 

Gyvieji, dabartinis senimas, 
vidurinė karta ir dalis jaunimo, 
tėvynės meilės vedini, važiuoja 
aplankyti Lietuvą, jai padėti 
materialiai, investuoti pinigus 
į jos ūkį ir ten bent pagyventi 
laikinai, ar pastoviai įsikurti. 

Ryšium su tuo iškilo Lietuvos 
pilietybės klausimas. Juo la
biau, kad dalis nuvažiavusių į 
Lietuvą nori a tgaut i savo 
paliktus namus, ūkius ir žemę. 

Pagal Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo 17 straipsnį, 
teisė į Lietuvos pilietybę yra ši: 
„asmenims ir jų užsienyje 
gimusiems vaikams, turėju
siems Lietuvos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d., gyve
nantiems kitose valstybėse, 
jeigu šie asmenys n ė r a 
repatrijavę iš Lietuvos". 

Aukščiau nurodyti asmenys 
teisę į Lie tuvos pi l ie tybę 
įgyvendina, kai a t s i sako 
turimos kitos valstybės pilie
tybės, pers ikel ia pastoviai 
gyventi į Lietuvos Respubliką ir 
jai prisiekia ištikimybę. 

Grįžtant į praeitį, yra verta 
pažymėti, kad daugumas, kurie 
apleido Lietuvą karo metu ir 
įsikūrė kituose kraštuose, ilgų 
metų laikotarpyje įsigijo tų 
kraštų pilietybes. Jų svetur 
gimę v a i k a i a u t o m a t i š k a i 
pasidarė Amerikos piliečiais. 

Pilietybės įsigijimo priežastys 
buvo įvairios. Pvz., Amerikoje, 
norint gauti geresnį ir pasto
vesnį darbą valstybinėse, savi-
valdybinėse miestų įstaigose ar 
dirbant karinėje pramonėje, 
buvo reikalaujama būti piliečiu. 
Daugelis tų pilietybę įsigijo ne 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

iš meilės, bet iš būtino reikalo. 
Atseit dabar, jeigu mes no

rė tume atgaut i Lietuvos 
Respublikos pilietybę, turime 
atsisakyti Amerikos pilietybės. 

Gal, žiūrint iš emigracijos 
įstatymų pusės, tas būtų pateisi
nama. Tačiau praktiškai yra 
sunkiai įgyvendinama. 

Sakysime, ši mdien yra 
lietuvių, kurie norėtų, būdami 
Amerikos piliečiai, nuvažiuoti į 
savo gimtąjį kraštą, atidaryti 
verslo įmones, investuoti savo 
pinigus į Lietuvos ūkį, ten 
pagyventi ir asmeniškai matyti, 
kaip tie jų doleriai naudojami. 

Nejaugi dabar tikrai visi tikri 
nepriklausomos Lietuvos 
piliečiai, pabėgėliai nuo ko
munizmo, nustojo būti Lietuvos 
piliečiais? Kodėi mums vėl 
reikia prašyti atgauti pilietybę, 
vėl duoti priesaiką Lietuvai ir 
viską pradėti iš naujo? Tas yra 
tolygu, kad mes esame lietuviai 
kabutėse. 

Mes ne savo noru nustojome 
būti Lietuvos piliečiais, todėl 
būtų netikslu tą pilietybę 
grąžinti antrą kartą, kaip to 
reikalauja dabartinis Lietuvos 
įstatymas. Kodėl tas pusmili-
jonis už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių turi būti 
traktuojamas lyg pavainikis? 

Mano nuomone, ta i yra 
žalinga politika. 

Lietuva ekonomiškai turėtų 
daug daugiau naudos, jeigu 
pakeistų pilietybės įstatymą 
palankesniu išeivijos lietu
viams. 

Išeivijos spaudoje skaitome 
daug straipsnių, raginančių 
važiuoti į Lietuvą ir daryti 
finansines invsticijas į Lietuvos 
ūkį, prekybą ir pramonę. Kad 
Lietuvai reikia padėti finan-
sinai, yra neginčijamas faktas. 

Svarbiausia yra tos pagalbos 
forma ir teise. 

Nejaugi Lietuvos biurokrat ai 
laiko užsienio lietuvius inves
tuotojus tokiais naiviais ir nori, 
kad tik jie vežtų ar siųstų savo 
pinigus: jūs duokite, o mes 
panaudosime taip, kaip mes 
norime! 

Būkime realistai ir paklaus
kime, kiek daug Amerikos lietu
vių šiandien kreipsis į Emigra
cijos ir Natūralizacijos įstaigą ir 
atsisakys Amerikos pilietybės, 
priims Lietuvos pilietybę ir per
sikels ten nuolatos gyventi? 

Gal bus tik labai maža dalis 
lietuvių, kurie Amerikoje nieko 

ITYBE 
LIETUVĄ 

neturi ir amžiaus metų spau
džiami nuvažiuos į Lietuvą 
numirti ir pasilaidoti. 

Todėl Lietuvos pilietybės įsta
tymas turėtų būti pakeistas. 
kad neatsumtų tikrųjų lietuvių, 
kur ie norėtų grįžti į Lietuvą ir 
būti to krašto piliečiais, padėtų 
atstatyt i Lietuvos ekonominį 
gyvenimą, kuriam labai reikia 
užsienio kapitalo. 

Realybė ir pagalba yra du 
skirtingi dalykai. Kad išgelbė
tų Lietuvos ekonomiją, reikia 
šimtų milijonų dolerių inves
ticijų. Kad Lietuva jų negauna, 
yra jų pačių kaltė. 

Paskaitykite Lietuvos laik
raščius ir įsitikinsite, kad ten 
yra tebeveikianti sovietinė biu
r o k r a t i j a , kuri praranda 
dešimtimis milijonųj dolerių 
užsienio firmų investicijų. Kas 
dėl to kaltas? Patys vietiniai 
b i u r o k r a t a i - v a l d i n i n k a i , 
kuriuos vyriausybė iki šio laiko 
nesutvarkė. 

Nesistebėkime, kad ir mūsų 
išeivijos fondai tikrai neįvertina 
padėties, norėdami beveik viską 
atiduoti Lietuvai. Išeivijos lietu
vių kultūrinis gyvenimas jau 
dabar merdi. Jeigu reikalai 
nebus pataisyti teigiama kryp
t imi , mes patys nukirsime tą 
šaką daug greičiau, negu tai 
įvyktų natūralios evoliucijos 
keliu. 

TAUTOS FONDAS RENKASI 
DEMOKRATINĮ KELIĄ 

• 1775 m. balandžio 20 d. 
Bostono apsupimu prasidėjo 
Amerikos revoliucija. 

Šių metų gegužės 8 dieną New 
Yorke Židinio patalpose įvyko 
Tautos fondo metinis susi
rinkimas. Šis susirinkimas buvo 
skirtingas tuo, kad jame pirmą 
kartą Tautos fondo nariai turėjo 
progą lemti Tautos fondo 
reikalus daugumos valia ir be 
pašalinės įtakos. 

Vienas svarbiausiu metinio 
susirinkimo uždavinių yra iš
rinkti Tarybą, ką šis susi
rinkimas ir padarė. Buvo iš
rinkta 15 asmenų iš New Yorko 
ir Connecticut apylinkes, kurie 
pareigom pasiskirstė taip: po 
susirinkimo įvykusiam naujos 
tarybos posėdyje: J. Giedraitis — 
pirmininkas, J. P. Nasvytis ir J. 
Valaitis — vicepirmininkai, M. 
Žukauskienė — sekretorė, J-
Lukoševičius, B. Nemickas, E. 
Remėza, V. Steponis, R. Vaičai
tis, J. Vainius, A. Vakselis, 
Vėbraitė-Gust, A. Vedeckas, J. 
Vilgalys, J . Vytuvienė — 
direktoriai. 

Revizijos komisija palieka ta 
pati: L. Lileika, L. Šidlauskas, 
L. Tamošaitis. Valdybos pirmi
ninku išrinktas A. Vakselis, 
kuris pilną valdybos sąstatą pri
statys tarybai tvirtinti vėliau. 

Susirinkimui pirmininkavo 
A. Sperauskas, kuris atskirais 
atvejais savinosi susirinkimo 
šeimininko vaidmenį priešingai 
demokratinei tvarkai , kas 
sukėlė nemažai bereikalingų 
diskusijų ir triukšmo. Rinkimų 
reikalui teko išrinkti pir
mininko pakaitalą. 

Praėjusio metinio susirinkimo 
protokolas nebuvo patvirtintas 
dėl pirmininko atsisakymo 
padaryti susirinkimo daugumos 
norimą pataisą. 

Iš valdybos pirmininko pra
nešimo, pranešimų iš skyrių ir 
atskirų pasisakymų aiškėjo, kad 
taryba nesuprato naujai susi
dariusios Tautos fondo padėties, 
VLIKUI nustojus veikti ir 
reikalą persiorientuoti į 
nepolitinę, savarankišką ir tik 
jos narių tvarkomą organizaciją, 
kaip to reikalauja ne pelno 
korporacijų įstatymas. Dėl to 
Tautos fondas praranda plačios 
visuomenės pasitikėjimą ir fi
nansinę paramą. Su apgailes
tavimu tenka pažymėti, kad 
susirinkimas rado reikalą visai 
tarybai pare ikš t i nepasi
tikėjimą. 

Susirinkimo pradžia ir or
ganizacinė dalis praėjo gražia'. 
Dalyvavo ir sveikino Eksce
lencija ambasadorius pr ie 
Jungtinių Tautų A. Simutis, 
ALTOS ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės ats tovai . Raštu 
sveikino vyskupas A. Baltakis 
ir kiti. Ilgesnę informacinę ir 
sveikinamąją kalbą pasakė 
Tautos fondo atstovybės Lietu
voje pirmininkas Skaisgiris, 
kuris pavaizdavo sunkią eko
nominę padėtį Lietuvoje ir pa
brėžė skubios paramos reikalą. 

Susirinkimas prasidėjo 10 vai. 
ryto ir baigėsi apie 7 vai. 
vakaro. 

Tautos Fondo Taryba 

JAV LB Socialiniu Reikalų Tarybos nariai. Sėdi iš kairės: Laima VanderStopp ir dr. Regina 
Kulienė; stovi: Birutė Jasaitienė — pirmininke. Juozas Žygas. Birute Vindašienė. Aldona Smulkš-
tienė ir Julija Šaulienė. 

N'uotr J . Tamulaičio 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— O kur dirba tas, su kuriuo turėjai greičiau 
važiuoti. 

— Taip pat sandėly. 
— Latvis? 
— Latvis. 
— Valteris? 
— Valteris. 
— Ar seniai dirba? 
— Rodos.antras mėnuo. O kodėl tau taip parūpo0 

— Ir jis pasitenkina tuo, ką gauna legaliai? 
— Na, čia jau nebe mano reikalas. 

Bet mūsų visų. Tūkstančių. Kodėl vienas turi 
tukti, o kitas i kapą žengti? 

Ir papasakojau viską, ką buvom patyrę apie Valterį 
ir apie odinius lagaminus, ir apie daktarą ir kitus 
dalykus, kurių tu dar nežinai, bet bičiulis nur-tebo. Jis 
visą laiką šypsojosi, o kai pabaigiau, laba: šaltai 
pasakė: 

— Na ir kas. Ar nori, kad kitaip būtų9 Ar tu dar 
toks naivus, kad galvoji tūkstančius Unros tarnautojų 
esant idealistus, palikusius namus, metusiu.- darbą, 
kad ateitų ir čia nelaimingiesiems padėtų? Kiekvienas 
nori paplaukyti geresniam vandeny. Yra vienas kitas 
ir idealistas, bet tie labai greitai išvažiuoja, dingsta 
Jie netinka tetos dvasiai. Čia reikės avantiūristų. Pa 
gyventi pigiai, smagiai ir be atsakomybes Štai kas! 
Ir tas mus tiktai čia išlaiko ir dar ilgai išlaikys. Sykį 
vienas amerikietis paprašė paaiškinti, kas yra dypy, 
aš jam pasakiau: Dypy yra dvidešimtojo amžiaus 
kul tūros nacnmdvtas m n i m s kurie n»t« ni*>V<> neturi 

nieko darbdaviui nedirba ir tūkstančiams turtus 
sukrauna". Amerikietis nieko nesuprato, ir man 
reikėjo išaiškinti, kad bolševizmas yra nuosekliausias 
tęsinys didžiojo materialistinio judėjimo, išaugęs j 
milžinišką viską ryjantį beždžionžmogį, kad jį nuosta
biu rūpestingumu vakarų kultūringosios galybes šėre 
gyvomis tautomis: Vokietija numetė jam į nasrus Esti
ją, Latviją, Lietuvą, dalį Lenkijos. Besarabiją, paskui 
Amerika ir Anglija įmetė Lenkiją, pusę Vokietijos. 
Čekoslovakiją, dalį Austrijos. Vengruą, Rumuniją. 
Bulgariją. Jugoslaviją. Trupiniai tu tautų nubiro čia, 
juos surinko į stovyklas, pristatė armijas auklių, lyg 
tie žmones niekada nebūtų savarankiškai ant žemes 
gyvenę. Auklės turi puikią duoną, pliki atvažiavę 
palengva apsiplunksnuoja ir visaip stengiasi, kad ta 
padėtis kuo ilgiausiai užtruktų, kad spėtų išdygti ne 
tik plunksnos, bet išaugtų ir stiprūs sparnai, kad namo 
skriste galėtų parskristi. Aš jam pasiūliau paimti 
vidutinišką faktinai į rankas gaunamą dypy davinį, 
įvertinti doleriais, padauginti iš dypy skaičiaus ir, 
nuvažiavus į Ameriką, atimti iš faktinųjų Unros dienos 
išlaidų. Tada pamatyti tikrą teisybę". 

„Ja, aš tą padarysiu", pasakė amerikietis. ..Ašten 
nuvaživęs visus ten pašokdinsiu" 

Jis pasakė kaip tikras amerikietis Kiekvienas taip 
šneka čia, o kai nuvažiuoja, paskęsta tarp kitų ir di 
durno nebelieka. 

Abu nusijuokė. 
— Tai gerai, kad vagia'.' - paklausiau 
— Taip turi būti. Iš to dypy pragyvena. Net 

bolševikų propaganda nieko nebegali padaryti 
— Bet taip amžinai nesitęs. 
— Žinoma. Bet kol galės, tol tęsis. 
— O paskui! 
— Paskui, kas gerus raumenis turės, galės vaka 

rams parduoti, o kas negales, į rytus grįš. Kai vokiečiai 

nors truputei) atsities, elgetynų savo žemėj nelaikys. 
Bičiulio pranašystė man užtemdė tokius smulkius 

aferistus kaip Valteris, direktorius ir Polovinskis. Jie 
nori išplaukti į paviršių ir naudojasi palankia konjunk
tūra, bet kur mes išplauksime, jeigu bolševizmas ne
spės praryti viso pasaulio. Šiemet gausiu diplomą. 
Vokiečiai išeitu^ semestrus užskaitė. Jeigu galėsiu, per 
kitus metus ruošiu daktaratą, o toliau? Ligi dvidešimt 
šešerių metų rengusis intelektualo profesijai, reikės 
nešti i tarptautine biržą raumenų siūlyti. Vis tiek už 
juos nemokės tiek. kiek geram bernui, nes jie nepasi
ruošė sunkių svorių kilnoti. Aš net pagalvojau, kad di
rektorius būvu teisus sakydamas mesti šalin universi
tetą ir pasidaryti mechaniku. Tik jis nepasakė, kad kar
tu reikėtų pasidaryti ir geru bolševiku, nes jeigu jie 
pasiliks Lietuvoj, jie ateis ir į Ameriką. Jie nesustos, 
kol neapjuos lanku visos žemes ir neįsikąs į savo pa
ties uodega 

Matai. Mikai, kokios liūdnos mano mintys. Anas 
amerikietis nieko nepaskaičiavo ir nieko nepašokdino, 
(ial tu galėtum paskaičiuoti ir pasakyti išdidžiai 
Amerikai, kiek laiko dar liko ligi tos valandos, kai 
bolševikas įtrauks jau iš po užpakalio minkštą sėdynę 
ir pasodins anl vargo akėčių. Jie net ir dypy negalės 
būti. nes Bebetures kur bėgti. Laukiniuose vakaruose 
irgi nebepakaki vietos visiems pasislėpti. 

Parašiau, išsiunčiau ir daugelis dalykų nuo širdies 
nuslinko. V. i galėjau atsisėsti ir dirbti. Turėjau vilties, 
kad doktoratui laiko pakaks, o paskui gal kelias atsi
darys kur ir i geresnį gyvenimą. Gal ir į namus, jeigu 
pasaulis g' štai krūptelės ir susipras. Bet. kai vakare 
atsigulu, \v. ateina tas tvankus debesis ir aš matau 
gale kojų rausvai šviečiančią krosnelę ir nusirengiančią 
labai neturtingą moterį, moterį, neturinčią net 
marškiniu 

(Bus daugiau) 
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KNYGA APIE 
BARBORĄ RADVILAITĘ 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Kas nėra girdėjęs Barboros 
Radvilaitės vardo! Pasižymėjusi 
savo grožiu, Lietuvos didžioji 
kunigaikštienė, o Lenkijos kara
lienė, buvo ir tebėra lenkų isto
rikų objektu. Vieni ją aukštino 
ir gerbė, kiti — šmeižė, žemino. 

Netikėtai į rankas pateko 
knyga, pavadinta „Barbora 
Radvilaitė". Autorius — lenkų 
istorikas Zbignievas Kuchovi-
čius, Rom. Petraičio vertimas. 

Autorius savo įžanginiame 
žodyje nori savo darbą priskirti 
prie mėginimo atskleisti Bar
boros istoriją. Aptardamas jos 
asmenybe, stengiasi vertinti jos 
poelgius, atskleidžiant perso
nažą išraiškiai, spalvingai, plas
tiškai. Autoriaus pateikti faktai 
atrodo autentiški, nes jis nurodo 
jų šaltinius. 

Kadangi Barboros biografijoj 
svarbią vietą užima erotiniai 
motyvai, autorius aiškinasi 
negalėjęs tų klausimų apeiti. 
Barboros poelgius jis priskiria to 
laiko sąlygoms ir kultūrinei ap
linkai, kurioje ji buvo auklė
jama. Jų vertinimui jis skiria di
džiąją knygos dalį. 

Radvilos lietuvių kilmės didi
kų giminė, iškilusi XVI amžiaus 
pradžioje, pakeisdama Goštau
tus, vyravo iki XVII amžiaus 
antrosios pusės. Giminės 
pradžia sietą su legenda: krivis 
Lizdeika radęs vilko guolyje 
vaiką, kurį užauginęs, pavadino 
Radvilo (rado vilką) vardu. 

Kokie buvo XVI amžiaus Rad
vilai? Buvo sveiki, kadangi 
giminė buvo dar jauna. Nesi-
tuokdami tarpusavyje, nesudarė 
jokios žalos sveikatų. 

Barboros kilmė ir jaunystė 

Dėl Barboros gimimo datos 
yra daug neaiškumų. Jeigu ji 
gimusi 1523 metais, tai pirmą 
kartą tekėdama už Stanislovo 
Goštauto, būtų buvusi tik ketu
riolikos metų. Apie jos laisvą 
elgesį jau 1537 buvo kalbama. 
Abejotina, kad tokio amžiaus 
būdama, galėjo išgyventi jai 
priskiriamus meilės nuotykius. 
Patikimiausia data lieka 1520 
metai. 

Apie gimimo vietą irgi nėra 
tikrų duomenų. Spėjama, kad 
gimė Vilniuje. Tėvas lietuvis, o 
motina lenkų kilmės. Ji augo 
Radvilų Vilniaus rezidencijoj, 
kuri buvo erdvi ir ištaiginga. 
Dvaro rūmus supo vaisingi 
obelų bei vyšnių medžiai. Iš
kastų kūdrų krantai buvo apžel
dinti dekoratyviniais krūmais. 
Tarnai gyveno jiems skirtuose 
pastatuose, ant kalvos, apau
gusios liepomis ir ąžuolais. 

Ten buvo ir tėvo pastatyta 
karmelitų bažnyčia bei vienuo
lynas. 

Barbora paveldėjusi genetines 
savybes, atrodė ne tik sveikai, 
bet ir gražiai. Jos išorinė išvaiz
da buvo istorikų mėgstama te
ma. Nei vienas nevengė ją 
apibūdinti gražiausiais epite
tais. Susižavėjimą kėlė jos gra
žus veidas, kurį puošė tamsios 
akys su tankiomis blakstieno
mis, ir kiek lenktais antakiais. 
Burna nedidelė su ryškiai iš
brėžtomis lūpomis. Galėjo di
džiuotis ir grakščiais rankų 
pirštais. Gerbėjai ją lygino su 
klasikinėmis gražuolėmis. Vie
niems ji buvo „graži kaip 
Elena", o Romos karaliaus pa
siuntinys rado jos akyse kažkokį 
žavesį, turintį „nedorą jėgą", 
kerus. 

Kad Barbora turėjo meilės 
nuotykių, patvirtina įvairūs 
šaltiniai. Jos motina, auklė
dama vaikus, Oną ir Barborą, 
vadovavosi ne Bažnyčios skel
biamais principais, bet to laiko 
gyvenimo keliamais reikalavi
mais. Kiek žinoma, Lietuvoje į 
seksualinį gyvenimą žiūrėta 

tolerantiškiau negu Lenkijoje. 
Jeigu Barbora pateko į istoriją, 
tai tik dėl fizinio grožio. 

Kad Barbora turėjo daug mei
lės nuotykių, įvairūs šaltiniai 
vienas kitą patvirtina. Už tat 
negalim jų visiškai paneigti. 
Užrašai iš XVI amžiaus kalba 
apie ją, kaip laisvą moterį, pa
žįstančią meilės glamones ir ke
rus. Kada visuomenės nusista
tymas dėl Žygimanto Augusto 
vedybų su Barbora didėjo, plito 
ir gandai. St. Ožehovskis (poli
tinis lenkų rašytojas) savo raš
tuose Barborą pavadino nepaso
tinamai geidulinga moterimi, 
kuri ištvirkavo be išimties su 
turtingu ar vargšu, su kai
miečiu ar miestiečiu, bajoru ar 
arklininku, su kiekvienu, kurį 
ji laikė įgudusiu toj srityje. 
Rašytojas ją pavaizdavo pagal 
posakį: „Ją turėjo, kas tik 
norėjo". Tirštindamas spalvas, 
rašė net, kad ji santykiavo su 
arklių šėrikais. 

Tai ugnies kurstymas, kurią 
uždegė Barboros ir Žygimanto 
Augusto vedybų priešininkai. 
Kaip ten buvo ar nebuvo, reikia 
pripažinti, kad ne viskas buvo 
iš piršto išlaužta. Vėlesnės ži
nios liudija, kad ir būdama 
jausminga, buvo ne tik mylima, 
bet mokėjo mylėti visa savo 
siela. Tai ji parodė, susituokusi 
su Žygimantu. 

Iš kitos pusės, Barbora pasi
žymėjo padėjusi Radviloms kop
ti karjeros laiptais. Iš dalies 
Radvilos iškilo perjos protekci
jas ir malones, kuriomis ji nau
dojosi. Jei ne Barbora, Radvilos 
tikriausiai būtų dar daugelį 
metų siekę titulų ir turtų, ku
riuos jie įgijo XVI amžiaus 
viduryje. Tuo laiku Lenkijos ba
jorai ir didikai kiek išdidžiai ir 
nepalankiai žvelgė į šiuos Lietu
vos atstovus. 

Susituokus su Stanislovu Goš
tautu, Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštytės didiku, neatrodo bu
vus laiminga tomis vedybomis, 
nes graži vaivadienė netrukus 
susirado draugų, kurie pava
duodavo jai vyrą. Tos vedybos 
nebuvo ilgos. Vaivadai mirus, 
Barbora liko našlė. 

Nors vaikystėje ir buvo Bar
borai įdiegti katalikybės pagrin
dai, bet ji nepasižymėjo pamal
dumu. Tačiau Dievą tikėjo. 
Reikia priminti, kad senovėje 
seksualiniai papročiai for
mavosi nevienodai. Krikščio
nybė seksualinį gyvenimą laikė 
nuodėme, tuo tarpu tais laikais 
prostitucija buvo legalizuota ne 
tik Paryžiuje, bet ir kituose to 
meto miestuose: Londone, Ve
necijoj. Romoj. Tai buvo vienas 
iš amatų. Lietuva buvo veikia
ma ir kitų įtakų, pirmiausiai ru
sų. Neginčytina, kad rusams 
būdinga didesnė erotinė laisvė. 
XVI amžiuje, Lietuvos Didžiajai 
kunigaikštystei priklausančio
se rusų žemėse, pagal paplitu
sias pažiūras, šeimos sukūrimo 
aktus buvo laikoma ne bažnyti
ne santuoka, o pasaulietiškos 
vestuvės su jaunųjų palydomis 
į guolį. Tokie papročiai turėjo 
įtakos ir lietuvių liaudžiai. 

Barboros motina, kurios var
das buvo irgi Barbora, kilusi iš 
Lenkijos, buvus graži moteris. 
Istorikų teigimu, buvo koke
tiška, dosni ir mėgstanti pra
bangą. Kilusi iš Lenkijos ir 
Rusijos pasienio, perėmus to 
krašto papročius, ta pačia 
dvasia auklėjo ir savo dukras. O 
jų buvo dvi. Onos gyvenimas, 
anot istorikų, buvęs skandalin
gas, neva netekėjusi turėjo ke
letą vaikų. Jos elgesys, net 
lietuvių akimis, buvo per daug 
laisvas. Kultūra ir tradicijos 
leido ir Barborai gyventi gero
kai laisviau, negu to reikalavo 
vakarietiškas auklėjimas, pa
grįstas dorove, kurią suformavo 
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katalikiška lenkų diduomenės 
aplinka. 

Barbora ir Žygimantas 
Augus tas 

Kada Barbora pirmą kartą 
išvydo Žygimantą Augustą, nė
ra žinių. Jaunas karalaitis, vie
šėdamas Vilniuje, ssitiko pir
mojo Lietuvos didiko dukrą 
Radvilaitę. 1543 metų rudenį. 
Barbora kaip ir Žygimantas, 
negyveno asketišką gyvenimą. 
Bet jų susitikimas buvo pradžia 
romano. 

Bet per pirmą susitikimą 
karalius neįsimylėjo Barborą. 
Jam pakako laikyti ją savo 
meiluže. Tačiau laikas veikė 
Barboros naudai, nes įžiebtas 
geismas greitai virto aukštesniu 
jausmu. 

Abudu, būdami gražūs, jauni 
ir sveiki, naudojosi gyvenimo 
linksmybėmis. Abu mėgo links
mus banketus, festivalius, jau
nų žmonių draugiją. Buvo lai
komi laimės vaikais. Žygimanto 
žmonai mirus, jų ryšiai pasida
rė dar tampresni. Tai nepatiko 
nei jo motinai Bonai, nei lenkų 
aukštesniam luomui. Pradėti 
spėliojimai apie karaliaus ir 
Barboros vedybas kėlė sąmyšį. 
Tačiau slapti pasimatymai ne
siliovė. Vieno tokio pasimatymo 
metu, Žygimantas buvo 
priverstas slaptai susituokti. 
Slapta vedybinė laimė tęsėsi 
apie pusmetį. Žygimantas, prieš 
išvykdamas į Lenkiją paruošti 
dirvą savo vedyboms paskelbti, 
Barborą apgyvendino Radvilų 
valdos senoje pilyje. Su ja buvo 
jos motina, brolis Mikalojus 

Rudasis ir, gydytojo bei globėjo 
pareigas einąs, patikėtinis St. 
Davaina. Išsiskyrimas su vyru 
ir sunki kelionė atsiliepė Bar
boros sveikatai. Dėl neaiškių 
priežasčių ji ėmė kraujuoti. At
sirado ir spazmos su skausmais 
bei alpuliais. Tai buvo jai 
nemalonus gyvenimo laikotar
pis. Buvo karaliaus žmona, 
tačiau santuoka buvo laikoma 
paslaptyje. 

Praėjus žiemai, pavasarį, ka
ralius grįžęs į Vilnių, išsiuntė 
pasiuntinį su kvietimu Barborai 
skubiai grįžti į Radvilų dvarą, 
Vilniuje. Kvietimas turėjo savo 
tikslą. Tėvui mirus, Žygimantas 
įgijo visišką savarankiškumą. 
Pe rėmęs va ls tybės vairą, 
paskelbė slaptas vedybas ir kaip 
karalienę — Barborą. Dabar jai 
tereikėjo mostelėti — paslau
goms buvo pasirengę ponai ir 
didikai, minios tarnų. Ji buvo 
iškelta virš visų Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės mote
rų. Nors jos charakteris ir tem
peramentas buvo žinomas, ją 
laimino kunigai ir vyskupai. 
Naujai karalių porai beliko pa
siekti pripažinimą Lenkijoj. 

Dar prieš santuoką Lenkijoj 
Barbora buvo žinoma, kaip tem
peramentinga ir vyrus mylinti 
moteris. Ypač karalienė Bona, 
Žygimanto motina, laikė vien
turčio vedybas gyvenimo katas
trofa. Dėl tų vedybų jaudinosi ir 
bajorija. Jie siekė, kad karalius 
mestų Radvilaitę. Didikų dau
guma buvo irgi nepatenkinta 
Radvilų iškilimu, į kuriuos jie 
net su panieka žiūrėjo. Vedybų 
priešininkus vienijo karalienė 
Bona, varydama propagandą su
kelti pasibiaurėjimą lietuve. 
Kad nereikėtų susitikti su 
marčia, pati išvyko į Varšuvą, 
iš kur akylai sekė įvykius. 

(Bus daugiau) 
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CLASSIFIED GUIDE 

„M!" 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 

IŠLEIDŽIA NUO $500 IKI 
$3,000 PER DAUG! 

Tokias išlaidas galima sumažinti gavus paskolą žemu nuo
šimčiu. Tokia paskola gausite Standard Federal banke. Prie
do gausite veltui mūsų ,,Smart Car Buyer's Kit" su audio 
įrašu „Kaip nusipirkti automobilį, kad neapstatytų". Tad 
atvykite į Standard Federal banką šiandien. Arba, prieš 
pirkdami mašina, paskambinkite 312-847-1140. Su mūsų 
pagalba automobilio pirkimas jums tikrai nebus .skausmin
gas". 

c^p. 

Standard Federal Bank 
lot iovings 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

LAMCO CO. 
VVashington, D.C 

laiko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išorės įrengimus; 
turi nebijot laipioti kopėčiomis. Pradžiai $5 į 
vai. Kreiptis: tel. 202-244-2373 

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne 
mažesnė, kaip $300 iki $380 į 
savaitę. Reikia gyventi Whea-
ton, IL. Kambarys parūpina
mas. 

Kreiptis tel .: 
1-708-393-3999. 

MISCELLANCGOr 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8664 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
„tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

PAŠAUKĖ MANE.. . 

ši knyga — tai dabartinio Po
piežiaus Jono PsuBeus** biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psJ. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. III. gyventojams Tax 35 et. Per
siuntimo išlaktos: USA — 2.00 doi., 
Canada — 3.00 dol. 

DRAUGAS 
4546 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

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

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-30OO. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
trečd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 
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„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir 
lietuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge". Knygos kaina 25 dol. Illinois 
gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo išlaidos: USA — 3 
dol., Canada — 4.50 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

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 pastų iš 
karto visus 5 tomus, mokės tik $30.00. Persiuntimo išlai
doms padengti pridedama $5.00; Į Kanadą ir kitus kraš
tus — $7.00. Illinois gyventojai dar primoka $2.62 valstijos 
mokesčių. 



VISUOMENININKĄ 
ANTANĄ OLĮ 

PRISIMENANT 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Adv. Antanas Olis 

Š.m. birželio 3 d. sukanka 35 
metai , kai žemiškąją kelionę 
Čikagoje baigė vienas žymiųjų 
Amerikos l ietuvių, t a u t i n ė s 
minties ugdytojas ir puoselė
tojas, šakotos veiklos visuo
menininkas , aktyvus polit ikas 
a.a. advokatas A n t a n a s Olis. 

ALT S-gos centro valdyba š.m. 
gegužės 29 d. Čikagoje, Tauti
niuose namuose, šauk ia Valdy
bos, Tarybos, skyrių pirminin
kų, Vilties draugijos, „Dirvos", 
suvažiavimą svarbiems reika
lams aptar t i . Po suvažiavimo 
rytojaus dieną, gegužės 30 d., 3 
vai., J aun imo centre valdyba, 
vadovaujama dr. Leono Kriau-
čeliūno, ruošia iški lmingą aka
demiją pagerbti advokatą An
taną Olį ir prisiminti jo 35 metų 
mirt ies sukaktį . Akademijoje 
pagrindinę kalbą apie velionį 
pasakys jo jaunys tės i r visuo
meninės veiklos bendražygis, ad
vokatas Antanas Lapinskas. 
M e n i n ė j e da ly je p r o g r a m ą 
atl iks Lietuvių operos choras ir 
solistė Dana S tanka i ty tė . Būtų 
ki lnu, kad v isuomenė šiam 
reng in iu i pa rody tų deramą 
dėmesį, nes adv. An tanas Olis 
visą savo gyvenimą skyrė Lie
tuvai ir l ietuviams Amerikoje. 

Tad šia proga nors labai trum
pai pr is iminkime a.a. Antano 
Olio gyvenimo ir veiklos ryš
kesnius bruožus. 

Antanas Olis gimė 1898 m. 
rugpjūčio 25 d., o amžinybėn 
išėjo 1958 m. birželio 3 d. Taigi 
pačiame savo amžiaus pajėgu
me, sulaukęs 60 metų. Čikagoje 
baigė aukštąjį mokslą. Savano
r iu t a rnavo J A V laivyne I 
pasaulinio karo metu . 

Čikagos univers i te te teisės 
s t u d i j a s b a i g ė 1 9 2 1 m., 
gaudamas te is ininko titulą, o 
ta ip pa t baigė baka lau ro laips
niu ir filosofiją. Iš laikęs Illinois 
valstybinius egzaminus, pradėjo 
advokato prakt iką Čikagoje. 
Adv. Antanas Olis, t u rėdamas 
didelius gabumus, grei tai kopė 
į pol i t inio ir v i suomenin io 
gyvenimo veiklos aukštumas. Jį 
matome Illinois valstybės fi
nansų dept. vyr. mokesčių bylų 
egzaminator iumi, kandida tas į 
Čikagos municipalinus teisėjus, 
išrenkamas Čikagos sanitarinio 
distrikto patikėtiniu 6 metų ter
minui , pat ikėt inių tarybos iš
renkamas to distrikto pirminin
ku 1950 m. 1952 m. į patikėti
nio vietą p e r r e n k a m a s 1,176, 
738 balsais, tuo būdu gaudamas 
toje pačioje rinkiminėje apygar
doje daugiau balsų už prez. kan
didatą Eisenhowerį. Sumaniai 
vadovavo Čikagos sanitariniam 
distriktui, kurio biudžetas siekė 
400 milijonų dolerių. J o darbus 
tada įvertino ir didžioji Čikagos 
spauda, pažymėdama, kad sani
ta r in i s dis t r iktas visoje Illinois 
valstijoje tvarkomas geriausiai. 

A. Olis iš mažens buvo linkęs 

į muziką. Pasiekęs išsilavinimo 
muzikoje, pirmininkavo ir diri
gavo B i r u t ė s chorui . P a t s 
paruošė keletą muzikos kūrinė
lių. 1926 m. aktyviai įsijungė į 
SLA veiklą, o nuo 1928 m. tam
pa nuolatiniu „Margučio" radi
jo laidų rėmėjų, bendradarbiu 
ir teisiniu patarėju iki pat mir
ties. 

Suorganizavo lietuviškos mu
zikos ir dainų transliacijas į 
Lietuvą. Adv. Antanas Olis 
Čikagoje dirigavo simfoniniam 
orkestrui, a t l iekant lietuviškų 
kūrinių koncertą. J is 1942 m. 
suruošė tautinių grupių politinį 
susirinkimą amfiteatre, kur da
lyvavo 17,000 žiūrovų. Respub
likonų partija, įvertindama adv. 
A. Olio sugebėjimus ir įnašą į 
politinę veiklą, ji paskyrė Illi
nois liet. respublikonų vadovu, 
o vėliau visų respubl. partijos 
tautinių grupių pirmininku. 

Adv. Olis anksti įs i traukė į , 
tautinių organizacijų veiklą ir 
buvo jų ideologinis vadovas. J is 
buvo vienas Lietuvai vaduoti s-
gos organizatorių ir pirmas jos 
pirmininkas. Iš šios s-gos išaugo 
Amerikos Lietuvių misija, orga
nizacija politinei veiklai ameri
kiečių tarpe, kuriai taip pat 
vadovavo adv. A. Olis. 

Netrukus visos veikiančios 
taut inės organizacijos susijugė 
ir buvo įkur ta Amerikos lietu
vių tau t inė sąjunga, o adv. A. 
Olis buvo vienas iš sąjungos 
steigėjų ir pirmasis jos pirmi
ninkas. 

Adv. A. Olis, Lietuvą okupa
vus bolševikams, buvo vienas 
pirmųjų veikėjų, suorganizavęs, 
II pasl. ka ru i baigiantis, po
litinį L ie tuv ių seimą New 
Yorke ir Amerikos Lietuvių mi
sijos suvažiavimą Washingtone, 
D.C., kur bankete adv. A. Olis 
pasakė kalbą, iškeldamas Lietu
vos okupacijos klausimą. Jo 
kalba buvo oficialiai įrašyta į 
Kongreso rekordus. Adv. A. 
Olis, ieškodamas Lietuvos lais
vinimui rėmėjų amerikiečių 
politikų tarpe 1953 ir 1956 m., 
Amerikos Lietuvių taut inės są
jungos vardu surengė du dide
lius sąskrydžius Washingtone, 
kuriuose daly vavao daug kong
reso narių, vyriausybės parei
gūnai bei spauda. 

Adv. Antanas Olis per daugelį 
metų organizavo plačią, šakotą 
politinę veiklą, kurios dėka 
Lie tuvos okupaci jos nepr i 
pažinimas išliko gyvas, iki 
Lietuva atgavo nepriklauso
mybę, nors adv. Antanas Olis 
a n k s t o k a i pa l iko po l i t inės 
veiklos l a u k u s , n e s u l a u k ę s 
Lietuvos laisvės rytmečio, už 
kurį visą gyvenimą taip karštai 
kovojo. 

Adv. A. Olis aktyviai daly
vaudavo įvairiuose suvažia
vimuose ir visur kėlė Lietuvos 
okupacijos klausimą. Šia savo 
politine veikla velionis yra 
atidavęs Lietuvos byloje labai 
didelę duoklę, ir to Lietuva, 
Amerikos l ie tuvia i ir visa 
išeivija niekada nepamirš. 

Šalia labai gausių politinių 
darbų adv. Antanas Olis akty
viai dalyvavo BALFo veikloje, 
buvo vienas jo steigėjų, išrū
pinęs iš valdžios BALFo pripaži
nimą, buvo BALFo direktorius, 
garbės narys. ALTo vykd. komi
teto narys , atstovavęs ALT 
sąjungai. Buvo vienas iš su
manytojų ir sumanymo vykdy
tojų, s ta tant Dariui ir Girėnui 
paminklą Čikagoje; Bridgepor-
to lietuvių kolonijoje pasta
tydino kino teatrą Romuvą, 
savo lėšomis perkėlė iš Vokieti
jos į JAV lietuvių dailininkų 
kūrinius ir 1949-50 metais su
rengė reprezentacines tų kūri
nių parodas New Yorke, Water-
bury. Bostone. Detroite, Čika
goje. Surežisavo lietuviškosios 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 13 d. 

Philadelphijos ir pietinės New Jersey LB apylinkių suruoštame jubiliejiniame Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime dalis publikos. I eil. iš k. — Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Linas 
Kučinskas. Lietuvos ambasadorius JT Anicetas Simutis, Janina Simutienė, prel Leonas 
Paciukevičius ir p. Mell, kurios vyras labai daug talkina A.P.P.L.E. organizacijai įvesti specialią 
pedagogiką Lietuvoje. 

Nuotr. Ant. Krušinsko 

AMERIKOJE DAUG 
KITATAUČIU STUDENTU 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
universitetai y ra labai populia
rūs pasaulyje, ypač Azijos tau
tybių studentų tarpe. Jie nuolat 
ieško progų atvykti studijuoti į 
Ameriką, ypač griežtuosius 
mokslus. 

1991 metais Amerikos univer
sitetuose ki tataučiai studentai 
sudarė 28 procentus visų studi
juojančių. Tai net 17 procentų 
padidėjimas nuo 1984 metų, kai 
ankstesnieji apklausinėjimai 
buvo padaryti (apklausinėjimus 
padarė „ N a t i o n a l Science 
Foundation"). 

Daugiausia s tudentų Ameri
kos universitetuose yra iš Kini
jos. Iki šiol universi tetus baigė 
40,000; po to didžiausia skaičiu
mi yra Japonija su 37,000 stu

dentų. Daugiau kaip pusė dak
taro laipsnių, suteiktų 1991 m. 
Amerikos univers i te tuose iš 
matematikos ir kompiuterių 
mokslų, buvo suteikta kita
taučiams studentams. 

GERAS IŠRADIMAS 

Du Lietuvos chemikai sukūrė, 
o įmonė „Bakara" pradėjo ga
minti , skystį „Suvami', kuris 
tiek benzine, tiek dyzeliniame 
kure tirpdo vandenį, ta ip pat 
didina benzino oktaninį kiekį. 
Gaminant „Suvami", naudo
jama viena iš Kėdainių chemi
jos kombinato atliekų. Ši prekė 
Lietuvoje turėtų būt i populiari, 
nes čia benzinas nepasižymi 
gera kokybe. Kelios didelės pri
vačios firmos žada įsijungti į šio 
projekto įgyvendinimą. 

LAIŠKAI 
DAUGIAU DIRBTI, MAŽIAU 

POLITIKUOTI 

J a u ne vieną ka r t ą buvo 
r a g i n a m a l ie tuvių spaudoje 
pirkt i t r ak to r ius Lietuvos ūki
n i n k a m s . J . Z . s t r a i p s n y j e 
„Dabar atėjo eilė t r a k t o r i a m s " 
(„Draugas" , bal. 27 d.) pa t a r i a 
neskubėti su gudiškų t rak tor ių 
p i rk imu Minske. Su tuo visai 
su t inku ir pr i ta r iu . Tie siūlomi 
pirkti t raktor ia i su dviem cilin
deriais gal t inka t ik daržams ar 
mažiems sklypams su smėlio 
dirvožemiu ar t i , o su šešiais 
cil inderiais kažin a r p a t r a u k s 
dvivagį ar t r ivagį plūgą. Paga
liau kaip pa t ikė t i ir p i rk t i , 
nemačius prekės ir nežinant jos 
kokybės? Tai ka tės maiše pirki
mas, kuris t ū k s t a n č i u s kainuo
ja . 

Be to, dar y ra Lietuvoje kelios 
dešimtys tūks t anč ių soviet inių 
t raktor ių, k i tų ž.ū. maš inų ir 
įrankių, kur iuos valdė kolūkių 
ir valstybinių ūkių p i rmininkai 
ir už juos y ra a t sak ing i . Reik ia 
tą inventorių tuojau surast i , kol 
ne per vėlu, ir k u r re ik ia su ta i 
syti. Lietuvos žemės ūkio mi
nistras, susitaręs su vyriausybe, 
turė tų visus agronomus ir kolū
kių p i rmin inkus , kur ie buvo 
prieš ar už žemės reformą, vienu 
ar ki tu būdu pasodinti a n t 
t raktor ių, kad sua r tų praėju
siais meta is rudenį n e s u a r t u s 
žemės plotus ir su norinčiais 

tematikos filmus, vieną iš jų 
„Margučio" 30 metų sukakč ia i 
paminėti , pa rašė j iems ir sce
narijus. 

Adv. A n t a n a s Olis buvo nuo
stabiai t aur i asmenybė: didelis 
tolerantas , s iek ian t i s sugyve 
n imo su v i s a i s , ge rbė n e t 
priešingos ideologijos žmones. 
Visuomeninius re ika lus s t a t ė 
aukščiau už a smen ines ambici
jas ar par t in ius į s i t ik in imus . 

Jo gyvenimo t iks las (nors Lie
tuvos niekada nematęs) buvo 
Lietuva, kur ią ka r š t a i mylėjo. 
Jo rūpestis — kad ir Amer ikos 
lietuviai nuoširdžiai su t a r tų , 
glaudžiai bendradarbiautų , visi 
vieningai s iektų Lietuvai lais
vės ir nepr iklausomybės . 

Tuo keliu a.a. adv. A n t a n a s 
Olis ėjo visą savo gyvenimą, 
nesigailėdamas sveikatos, lėšų. 
nes iekdamas sau a s m e n i n ė s 
garbės. Tą liudija jo i lgametė vi
suomeninė, politinė veikla įvai
riose organizacijose. 

Tad jį p r i s imink ime ruošia
moje akademijoje, n u l e n k i m e 
šviesiam a tmin imu i ga lvas ir 
ta rk ime: „Dėkinga lieka t au 
Lietuva ir Amerikos lietuviai už 
didžiuosius darbus , už mei lę 
tėvynei, kur ia i pašventei savo 
gražų, prasmingą gyvenimą. 

ū k i n i n k a u t i paruoštų žemę, jei 
ne pavasarinei , ta; rudens sėjai. 
To nepadarius, dar labiau suma
žėjus žemės ūkio gamybai, gali 
p r i t r ū k t i žmonėm? duonos ir 
gyvu l i ams pašaru, o netur int 
u ž t e n k a m a i tvirtos valiutos, 
nebus ir mėsos iš užsienio. Visi 
tu rė tų gerai suprasti, kad Vaka
ra i neskubės su pagalba badau
janč iam žemės ūkio kraštui, ku
r i s daug iau politikuoja negu 
di rba . 

J u o z a s N a v a k a s , 
Gulfport, FL 

P A T I N K A STRAIPSNIAI 

J a u k u r i s la ikas ska i t au 
„ D r a u g e " Br. Juodelio pasi
r a šy tus įvairius straipsnius: ar 
t a i p raneš imus apie įvykusį po
sėdį, ar šiaip kokie reikalai 
pas i ta iko , žiūrėk. <au ir yra la
bai kul tūr ingai ii išsamiai ap
ra šy ta . 

Kas man labiausiai pat inka — 
ta i stilius, santūrumas, logiškas 
minčių išdėstymas. Nėra kraš 
t u t i n u m ų , nėra nereikal ingu, 
j aud inanč iu žodžių. 

Ka i perskaičiau straipsnį, ku 
r i a m e paminėta, ka ip du juodu 
kai Marquette Parke apgynė se
nuč iukę motenškutę , kai išjos 
„naujieji" lietu iai norėjo atim
ti p inigus, tai nu ta r iau , kad 
daug iau laukt negalima, ir nu 
t a r i a u būtinai oarašyti . 

Vienu žodžiu. ačiū už įdomius 
s t ra ipsn ius . 

Evelirvi M a s i o k i e n ė , 
Aurora. CO 

NELEISK 1 V E ŠMEIŽTI 
TAUTOS KARŽYGIU 

M a n į ranka- pa teko „Drau 
gas" . Perskaičiau su malonumu 
viską iš eilės. F>u labai dėkinga 
už komentarą, kur ap ta r i amas 
Tomo Venclovos s t ra ipsnis , iš 
spausd in tas lenkų dienraštyje 
„Rzecpospolita . 

Noriu atsakyti savo mintis 
apie lietuvių tautos skausmą. 
Mes , dori Le tuvos žmonės, 
ruoš iamės paminėti 1941 m. 
birželio 22 25 d. sukilimą. Tai 
neužmirš tama lietuvių tautos 
istorijos da)'- Iš Kauno per 
radi ją b u v paske lb ta , kad 

" į e t u v o s n e p r i 

tais laikais, kai už šį darbą buvo 
galima „užsidirbti" 25 metus la
gerio. 

Dabar minios susirenka did
vyrių pagerbti. Gerbiame žuvu
siųjų atminimą ir nulenkiame 
savo žilas galvas prieš jų auką. 
Ir štai atsirado išeivis iš Lietu
vos, Tomas Venclova, kuris su
teršė mums brangių tautos 
sūnų atminimą. Jo šmeižtai žu
vusiems — tai nuodingos gyva
tės nuodai visai lietuvių tautai! 

Jus t ina M o r k u v i e n ė , 
Kaunas, Lietuva 

Palaimink, Viešpatie, Kelione, 
Kurioj pro ašarų miglas 
Palydžiu praeitį malonią, 
Kaip laimės tolimas salas... 

A. t A. 
NATALIJA LUKOŠEVIČIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė, Senelė ir Prosenelė, gimusi 1893 
m. išėjo į Viešpaties prieglobstį 1993 m. gegužės mėn. 1 d., 
4 vai. p.p. Laidotuvės įvyko gegužės 4 d. Po gedulingų šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, velionė buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Duktė Elvyra, sūnūs Viktoras ir Balys bei jų šeimos 
ir giminės. 

TEGUL TIK DAUGIAU RAŠO 

Norime pasidžiaugti Elvyros 
Vodopolienės straipsniais, kurių 
net kelis pastaruoju metu skai
tėme „Drauge". Skaitydami 
apie margučių ridinėjimą Bal
tųjų rūmų sode, tarytum patys 
ten būtume dalyvavę: autorė 
mokėjo ne tik aprašyti įvykį; bet 
perduoti jo nuotaiką. Tą patį 
galime pasakyti apie kitus jos 
straipsnius-pasikalbėjimus. 

Tikimės, kad Elvyra Vodopo-
lienė dažniau p r a d ž i u g i n s 
. .Draugo' 
inašu. 

skaitytojus savo 

a t s t a t o m a I 
klausomybe v 
nuskambėj ' 1 

žmonės dži '.-
džiaugsmo. S 
l a i m i n g i a u ^ 
širdyje, nes : 
13-14 d., < 
t remt in ia i s . 
Žmonės daba 
išsigelbėjin •*. 

Birželio 2 
posėd į susi 
L i e t u v o s 
apgailėjo, k: 
Raudonąja a 
sukilėl ių. T" 
ne tu r i būt 
visuomene \ 

valstybingumas, 
au tos h imnas . 

; vo ir verkė iš 
ak imi rka buvo 

-t doro l ie tuvio 
• ieš t a i , birželio 
'onai , pakrau t i 

' • a u k ė į Rytus. 
• tikėjo, kad įvyko 

bet, deja... 
d. į paskutinį 

r n k o La ik ino j i 
y r i a u s y b ė ir 
\ kau tynėse su 
'nija žuvo 2,000 
' a u t o s karžygiai 

r a m i r š t i . Kauno 
uomet padėdavo 

Vitalija S a u b a r i e n ė , 
Clarendon Hills, IL 

KAS ŽMONĖMS LABIAUSIAI 
RŪPI 

Su įdomumu skaitau ..Drau
ge" laiškų skyrių. Pastebėjau, 
kad daugumas laiškų yra apie 
lietuvių kalbą. Tikrai nebūčiau 
tikėjęs, kad turime dar išeivijoje 
tiek žmonių, besisielojančių 
mūsų kalbos grynumu ir tikslu
mu. Tai labai geras reiškinys! 

Žinau, kad beveik neįmanoma 
tai įgyvendinti, bet norėčiau 
pasiūlyti, kad „Draugas" įsi
vestų kalbos skyrelį, kuriame 
būtų galima pasimokyti, patiks
linti, padiskutuoti kalbos klau
simais. 

Saul ius D o n a t a s 
Ba lu tav ič ius , 

Chicago. IL 

Redakcijos pa s t aba : ač>ū už 
pasiūlymą įsivesti kalbos sky
relį. Jo įgyvendinimas nėra toks 
neįmanomas, kaip atrodo, nes 
kalbos skyrelį dienraštyje turėti 
numatome labai artimoje atei
tyje. Jį redaguoti sutiko mūsų 
populiarusis lietuvių kalbos 
žinovas kun. Juozas Vaišnys. 
SJ. 

PADĖKA 
A.tA. 

JULIJA SAKAITĖ ZDANIENĖ 
Gimė Papilėje, Lietuvoje, mirė 1993 m. balandžio 29 d. 

Palaidota gegužės 1 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonui J. 
Kuzinskui už maldas koplyčioje, kun. V. Mikolaičiui už 
maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už 
palydėjimą j Amžinojo Poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū Julijai Smilgienei ir Lietuvos Dukterims 
už sukalbėtą rožinį koplyčioje ir už šermenų pietus Seklyčioje. 

Ačiū karsto nešėjams: Mark Ricketts, dr. V. Musoniui, H. 
Paškevičiui. B. Slonskiui, A. Smilgai ir J. Šėmai. Dėkojame 
sol. D. Stankaitytei už sugiedotas velionės pamėgtas giesmes. 

Širdinga padėka visiems, kurie užprašė šv. Mišias, pri
siuntė gėlių ir savo aukomis Lithuanian Mercy Lift įamžino 
velionės vardą. Ačiū visiems dalyvavusiems šermenyse, šv. 
Mišiose ir laidotuvėse. Ačiū už pareikštas užuojautas žodžiu, 
raštu ir spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo sūnui 
Donald už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę: sūnus Almis. marti Mary, sesuo Marija ir kiti 
giminės. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA 
19451990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpi. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai (vairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00. { Kanadą 
— $6.00. į kitus kraštus — $6.50 
lllinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. 

gėles an t suk ėlių kapų. net ir 

? T 
~~^i INTERNATIONAL 
y / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus * 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79tti Avonu* 
Hkkory HM. Illinois 604s7 

^ 

^ai/raS" 
"JS pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

su garantuotu pristatynr 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnium. Lietuva 

u į namus 

Tai. 708 430 7272 *i»fon«l: 77-7t -»7 Ir 77-«3-»2 J 
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fr DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. gegužės mėn. 13 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „ D r a u g e " j a u ga l ima 
gaut i Danutės Brazytės Bin-
dokienės knygą „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje 
(Lithuanian Customs and Tra-
ditions". Tai tos knygos antroji 
laida (pirmoji, seniai išsibaigusi, 
išleista 1989 m.). Ją išleido 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Kaina 15 dol. Užsakant paš
tu, persiuntimo išlaidom reikia 
pridėti 2.50 dol. JAV, į Kanadą 
— 3 dol., o į kitus kraštus — 3.50 
dol. Illinois gyventojai dar 
primoka 1.31 valstijos mo
kesčių. 

x Kapų puošimo dieną, ge
gužės 31, pirmadienį, šv. Mišios 
ir iškilmės vyks Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Mišias aukos 
kun. Vito E. Mikolaitis, giedos 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas Fausto Strolios. Taip 
pat dalyvaus, kaip garbės sar
gyba, Kolumbo Vyčiai. 

Mirusiųjų prisiminimo pro
grama prasidės 10:15 vai. ryto 
procesija į Mišių vietą, o Mišių 
pradžia — 10:30 vai. ryto. Po 
Mišių bus tradicinis veteranų, 
pala idotų Šv. Kazimiero 
kapinėse, pagerbimas. Daly
vauja Don Varnas American Le-
gion Post 986, lietuviai šauliai 
ir kiti. Nuoširdžiai kviečiame 
visuomenę dalyvauti iškilmėse, 
prisiminti mirusius ir žuvusius, 
kurie palaidoti šiose gražiose 
kapinėse. Ypač prisimintini 
visi, kurie žuvo, gindami mūsų 
krašto laisvę. 

x „Lituanica — Liths" vyrų 
komandą šį sekmadienį, gegu
žės 16 d., žais ketvirtąsias 
futbolo pirmenybių rungtynes 
prieš stipria laikomą „Pegasus" 
komandą. Rungtynės vyks 
Lemonte, Lietuvių centro aikš
tėje. Pradžia 3 v. p.p. Visi fut
bolo mėgėjai kviečiami. 
"Tikimasi įdomių rungtynių. 
„Lituanicos" žaidėjams svarbu 
savųjų moralinė paspirtis. 

x R.L.B -nės Marąue t t e 
P a r k o apylinkės valdybos ini
ciatyva yra rengiamas Romo 
Kalantos jo žuvimo metinių pro
ga prisiminimas gegužės 14 d., 
penktadienį, 12 vai. dieną prie 
jo garbei pastatyto paminklo 
Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinėse , Čikagoje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x D. ir J . Kapačinskai, Ri-
verside, 111., Joseph Rakštis, 
Seminole, Fla., pratęsdami 
p renumera tą , kiekvienas 
paaukojo po 50 dol. dienraščio 
stiprinimui. 

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.: 70*598-8126. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
a l ie jus , mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
t iška . 55 sv. įvairaus maisto — 
$f»8. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ketvir t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje i namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-130-8090. 

(sk) 

x Nijolės Jankutės-Užuba-
lienės įspūdžius „Atvirukai iš 
miestelio, kuris buvo mano", 
sukėlusius didelį skaitytojų 
susidomėjimą ir atgarsį, kai 
buvo spausdinti „Draugo" 
kultūriniame priede, persi
spausdino Lietuvoje laikraštis 
„Kupiškėnų mintys" (š.m. 
balandžio 10 d.). 

x Besibaigiant mokslo me
tams lituanistinėse mokyklose, 
verta pagalvoti ir apie atei
nančius mokslo metus, apie 
tolimesnį savo atžalyno lietu
višką mokslą. Primename, kad 
JAV LB Švietimo taryba savo 
pernai spalio 3 d. vykusiame 
posėdyje patvirtino Mokytojų 
studijų savaitėje padarytą 
nutarimą nustatyti mokinių 
įstojimo į lituanistinę mokyklą 
amžių. N u t a r t a laikytis 
taisyklės, kad ketverių metų 
amžiaus vaikai eina į priešmo
kyklinio amžiaus skyrių; į 
darželį priimami vaikai, ku
riems sukanka penkeri metai 
iki rugsėjo 1 d.; į pirmą skyrių — 
kuriems sukanka šešeri metai 
iki rugsėjo 1 d. Vaikai, per anks
ti priimti į pirmąjį skyrių, 
vėliau turi sunkumų aukštes
niuose skyriuose. 

Tėvai, kurie nori savo vaiku
čių lituanistinį mokslą pradėti 
kaip galima anksčiau, turėtų 
juos leisti į lietuviškas Mon-
tessori mokyklėlės: Marąuette 
Parke veikia Kriaučeliūnų var
do mokyklėlė, o Lemonte — „Ži
burėlis". 

x „Lietuvos aido" ir žurnalo 
„Veido" numeriai jau regulia
riai gaunami prenumeratorių 
JAV ir Kanadoje. Mėnesį 
sutrukdytas dienraščio ir 
žurnalo gavimas bus kompen
suotas, pratęsiant prenumeratą 
mėnesio laikotarpiui. Negau
nantieji prašomi pranešti „Lie
tuvos aido" įgaliotiniui Broniui 
Juodeliui, tel. (708) 986-1613. 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Tik Baltia Express prista
to siuntinius tada, kada pažada. 
Laivo talpintuvas (konteineris) 
— gegužės 17 d., siuntiniai 
Lietuvoje — birželio pirmoje pu
sėje. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652, arba skam
binkite nemokamu tel. 1-800-
SPARNAI, 1-800-772-7624. 

(sk) 

x Šarūnas Marčiulionis da
lyvaus ir priims „Man-of-the 
Year" žymenį Lietuvių Preky
bos Rūmų bankete sekmadienį, 
gegužės 16 d., 6 vai. vakaro 
Martiniąue pokylių salėje. Tai 
gera proga Čikagos ir apylinkių 
lietuviams susipažinti ir pa
bendrauti su mūsų žymiuoju 
krepšininku ir pagerbti už jo 
pasisekimus sporte bei darbą su 
Lietuvos sergančiais vaikučiais. 
Atkreipkite dėmesį, kad vai
kams bilieto į banketą kaina 
per pusę mažesnė kaip suau
gusiems, todėl atsiveskime ir 
savo jaunimą. Platesnes 
informacijas teikia Rūta 
Juškienė, paskambinant jai į 
Standard Federal banką darbo 
valandomis. Tel.: (312) 
8471140. 

(sk) 

MBT-HER MfiRIfi OTflS 
MAU19 

Motinos Marijos Kaupaitės Dienos Čikagoje paradas, vykęs sekmadienį, gegužės 2 d. Marąuette 
Parke. 

DĖL DARIAUS-GIRĖNO 
MINĖJIMO 

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno Transatlantinio skrydžio 
60-ųjų metinių diena artėja 
labai greitai. Minėjimo komi
tetas ir įvairūs jo pakomitečiai 
daug dirba, kad šis įvykis taptų 
atsimintinu. Renginio sėkmė 
yra visų Amerikos lietuvių gar
bės reikalas: ir jaunų, ir senų, 
ir naujesnių ateivių ir šio 
amžiaus pradžios imigrantų. 
Darius ir Girėnas priklauso 
mums visiems. Jie, kaip ir mes, 
buvo lietuviai, galvojo lietu
viškai, dirbo Amerikai ir Lietu
vai. 

Tik susikūręs, minėjimo 
komitetas aptarė eilę projektų, 
kurie padarytų lakūnų metines 
prasmingesnes. Buvo planuota 
nukalti proginį medalį, ati
dengti paminklinę Dariaus ir 
Girėno lentą Čikagos Midway 
aerouoste, susukti filmą apie 
lakūnų gyvenimą Amerikoje ir 
pasiruošimą skrydžiui, aukoti 
iškilmingas Mišias lietuvių 
bažnyčiose, surengti lietuviškų 
organizacijų paradą, su vainikų 
padėjimu prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Marąuette Parke, pa
ruošti parodą apie lakūnus ir 
.minėjimui skirtą leidinį, o taip 
pat surengti minėjimo pietus. 

Kaip visi žinome, tai ne 
komercinis renginys. Jo ne
remia jokios stambios bend
rovės. Minėjimo komitetą 
sudaro įvairių lietuviškų or
ganizacijų nariai, savanoriškai 
ir nemokamai skiriantys savo 
laiką bei darbą šiam projektui. 
Komitetas neturi savo pinigų — 
jo darbai visiškai priklauso nuo 
geranoriškos asmenų ir or
ganizacijų paramos. 

Komitetas numatė, kad visų 
planų įgyvendinimui reikės 
apie 15,000-20,000dol. Kai 
kurios išlaidos, pavyzdžiui, pa
ruošti leidiniui ar pietums, pasi
dengs, parduodant skelbimus ir 
bilietus. Tačiau žymiai ilgiau 
užtruktų susigrąžinti pinigus už 
medalį, kainuosiantį 7,000-
8,000 dol. ir filmą - 2,000-3,000 
dol. Be to, yra daug buitinių 
išlaidų: komiteto blankų, vokų 
spausdinimas, pašto ženklai, 
plakatas ir t.t. 

Gaila, kad iki šiol lietuvių 
visuomenės reakcija į Dariaus 
ir Girėno pagerbimo planus yra 
labai pasyvi. Nepaisant, kad 
lietuviškoje spaudoje nuolat 
pasirodo minėjimo komiteto 
aukų prašymai, kad buvo išsiųs
ta per 500 laiškų, prašant 
paramos iš lietuviškų organiza
cijų, firmų ir privačių asmenų 
visoje Illinois valstijoje, kad 
buvo išsiųsti prašymai į Lietu
vių fondą ir Tautos fondą — kol 
kas rezultatai katastrofiški. 
Nors gavome šiek tiek aukų, jos 
nė iš tolo neartėja prie reikalin
gos sumos. J prašymą atsilie
pė Čikagos Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė, aukodama 600 
dol., Cicero Jūros Šaulių kuopa 
Klaipėda su 250 dol. ir keletas 
mažesnių sumų aukotojų. 

Todėl nuspręsta nebedaryti 
medalio, laikinai sustabdytas 
filmo filmavimas. Neaiškus net 
pamiklinęs lentos likimas. 
Neturėdami pakankamai 
pinigų, gal turėsime atsisakyti 
ir šios minties. Praleidus progą, 
ji gali daugiau nebepasitaikyti. 

Šiuo metu iš viso yra gauta 
1,666 dol. Lietuviška visuomenė 
tesprendža, ar tik tiek teverti 
mūsų didvyriai. Šios iškilmės 
parodys amerikiečiams ir Lietu
vai, kiek esame organizuoti ir 
stiprūs. Kiekvienas gali prisi
dėti. Prašome rašyti čekius 
Darius-Girėnas Commemora-
tion Fund ir siųsti Valentinui 
Ramoniui į komiteto būstinę, 
kuri yra Balzeko muziejuje, 
adresas: 6500 South Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629. Auko
tojų pavardės bus paskelbtos 
minėjimo leidinyje. 

Valentinas Ramonis 
Komiteto pirmininkas 

LIETUVOS ŽURNALISTAI 
ČIKAGOJE 

JAV Centras užsienio žur
nalistams prie Washington, 
D.C, Reston priemiestyje, nuo 
1984 m. yra paruošęs ir pra
vedęs 175 žurnalistines pro
gramas ir jas paskleidęs tarp 
2,000 žurnalistų iš 152 kraštų, 
finansuojant Amerikos lėšomis. 

Nuo šių metų balandžio 11d. 
iki gegužės 14 d. šiame centre 
profesinio apmokymo pro
gramoje dalyvavo ir 10 Baltijos 
kraštų laikraštininkų: 4 latviai, 
3 estai ir 3 lietuviai. Du iš jų, 
„Klaipėda" dienraščio vyriau
sias redaktorius Antanas Sta
nevičius ir „Lietuvos aido" dien
raščio komercijos direktorius 
Regimantas Dima po seminarų 
atlikti praktiką buvo pasiųsti į 
Rockford, Illinois, ,,The 
Rockford Register Star" laik
raščio leidyklą. Po praktikos, 
vykdami į tolimesnę programą 
New Yorke, keturioms dienoms 
sustojo Čikagoj aplankyti JAV 
lietuvių sostinę, jos centrus, 
pamatyti miestą. 

Svečius globojo Birutė Zala
torienė, kurios dukra Snieguolė 
Zalatorė, kaip žurnalistė dirba 
„Klaipėdos" dienraščio redakci
joje. 

Viena diena, svečius lydint 
„Lietuvos aido" įgaliotiniui 
JAV Broniui Juodeliui, prabė
go apžiūrint Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrą Jau
nimo centre ir „Draugo" 
redakciją, administraciją bei 
spaustuvę. „Drauge" svečius 
priėmė redaktorė Danutė 
Bindokienė, supažindindama su 
negausiu redakciniu kolektyvu, 
gal dešimt kartų mažesniu, kaip 
Lietuvos dienraščiuose. Stiprų 
įspūdį paliko ir spaustuvės įren
gimai bei knygų platinimas. 

Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centre svečius priėmė 
valdybos pirm. prof. dr. Jonas 
Račkauskas ir reikalų vedėjas 
Arūnas Zailskas. Čia buvo 
apžiūrėti įvairus archyvai ir 
ekspozicijos Jaunimo centro 

koridoriuose. „Kla ipėdos" 
redaktorius A. Stanevičius pa
darė platų pasikalbėjimą su dr. 
Jonu Račkausku. Pasikalbėjimą 
žadėjo paskelbti dienraštyje, su
grįžęs į Lietuvą. 

Svečiai turėjo progos pamatyti 
ir Lietuvių centrą Lemonte, at
silankydami į „Grandinėlės" 
koncertą. Dalyvavo ir „Margu
čio" ruoštoje laureatų šventėje 
gegužės 2 d. Jaunimo centre. 

Br. Juodel i s 

IŠ ARTI KR TOLI 

KANADOJE 

Lietuvos generalinis kon
sulas Toronte Haris Lapas 
sėkmingai vykdo vajų „Trakto
rius ūkininkui". Iki šiol pavyko 
nupirkti jau 62 traktorius, nes 
žmonės noriai jungiasi į šį vajų 
ir jį remia. 

Pirmosios Komunijos iš
kilmės Toronto lietuvių Prisi
kėlimo parapijoje buvo 
balandžio 25 d., sekmadienį. 
Pirmąją Komuniją priėmė 14 
vaikų. Per Mišias giedojo 
parapijos vaikų choras, vado
vaujamas Dalios Viskontienės, 
taip pat giedojo solistė Anita 
Pakalniškytė-Puodžiūnienė. 

Montrealyje balandžio 24 d. 
įvyko Spaudos balius, rengtas 
„Nepriklausomos Lietuvos" 
laikraščio. Puota vyko Aušros 
Vartų parapijos salėje ir su
t raukė labai daug svečių. 
Meninę programą atliko Otavos 
tautinių šokių grupė „Vingis", 
vad. Giedrės Abromaitienės. 

J A V 

D. Kl imašauskas , V. Raz-

tai tytė , L. Šetikaitė ir M. 
i auč iūnas , keturi jauni lietu

viukai, pasipuošę tautiniais rū
bais, dalyvavo Jungtinių Tautų 
Pasaulinės Vaikų dienos pami
nėjimo programoje balandžio 25 
d. New Yorke. Vaikus lydėjo 
Rasa Razgai t ienė . Iš viso 
iškilmėse dalyvavo 500 vaikų iš 
120 valstybių. 

J u o z a s Strapeika, gyvenan
t i s Woodhaven, NY, š.m. 
gegužės 9 d. sulaukė 100 metų 
amžiaus. 

— B a r b a r o s i r Donato Ja 
nu tų dukrelė balandžio 17 d. 
buvo pakrikštyta Andreos Mar-
tos vardu. Krikštą atliko St. 
Helena, Kalifornia bažnyčioje, 
iš Čikagos atvykęs, kun. An
tanas Saulaitis. Giminės ir 
svečia i , sus i r inkę iš San 
Francisco ir Los Angeles apy
linkių ir iš Lietuvos, buvo 
priimti su vaišėm, vakariene ir 
šokių orkestru Meadovvood ku
rortinio viešbučio patalpose, 
Napa Valley, garsiajam Kalifor
nijos vynuogynų slėnyje. Bar
bara J anu t i enė yra archi-
tektė-statybininkė, kuri yra 
pastačius keletą daugiaaukščių 
(„high-rise") viešbučių ir įstai
gų pastatų. Donatas Januta per 
dvidešimt metų vertėsi advoka
tūra San Francisco mieste, prieš 
išeidamas į pensiją iš savo pro
fesijos prieš penkerius metus. 
Mažoji Andrytė turi tris sesutes. 
Dvi vyresniosios, Daina ir 
Viltis, jau daug metų aktyvios 
l i e tuv i škame gyvenime. 
Tikimės, kad ir trečioji sesutė, 
trejų metukų Marcelė, ir pati 
Andrytė, taip pat dalyvaus 
lietuviškoje veikloje. Visos 
keturios Janutaitės yra anūkės 
žurnalisto Kazio Janutos ir 
rašytojos Petronėlės Orintaitės. 

T a u t o s fondo metinis su
važiavimas įvyko gegužės 8 d., 
šeštadienį Brooklyne, Kultūros 
Židinyje. Suvažiaviams tęsėsi 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. vaka
ro. Jame buvo sprendžiamas 
Tautos fondo tolimesnis likimas 
ir daug tarpusavyje karštai 
ginčijimasi. 

Sus ipaž in imas su rašytoja 
V a n d a Vai tkevičiene ir jos 
naujosios knygos „Ąžuolo mir
tis" pristatymas St. Petersbur-
go lietuviams įvyko Floridos 
Amerikos Lietuvių klubo salėje 
balandžio 18 d. Programai vado
vavo S. Salienė, knygą aptarė 
Roma Degesienė; kalbėjo ir pati 
rašytoja Vaitkevičienė. Šventę 
ruošė Kultūrinių popiečių bū
relis. 

„Lietuvos aido" komercinis direkt. Regimantas Dima ir JAV dienraščio įgalio
tinis Bronius Juodelis, besilankant Lituanistikos tyrimų ir studijų centre, 
Čikagoje gegužės 4 d. 

Kun. Stasio Railos 60 kuni
gystės sukakt is paminėta 
balandžio 25 d. Apreiškimo 
parapijoje Brooklyn, NY. Iškil
mės vyko bažnyčioje ir parapi
jos salėje. 

LB Flor idos a p y g a r d o s 
suvažiavimas vyko gegužės 1 d. 
Lietuvių klubo patalpose St. Pe-
tersburge. Apie šį svarbų ir dar
bingą suvažiavimą „Draugo" 
skaitytojus informuoja žurnalis
tas Jurgis Janušaitis. 

— „ N e r i n g o s " s t o v y k l a 
vyksta — anglų kalba — birželio 
27-liepos 10 d.; lietuvių kalba — 
liepos 11-31 d.; lietuvių šeimoms 
— rugpjūčio 1-8 d. Stovyklos 
informacijas teikia Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys: 
NERINGA, 600 Liberty Hwy., 
Putnam, CT 06260. 

— Gegužės 14 d. atvyksta į 
išeivių lietuvių krikščionių de
mokratų konferenciją Putname, 
CT Lietuvos seimo narys ir 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos centro komiteto 
pirmininkas Povilas Katilius. 
Jis dalyvaus visuose konfe
rencijos posėdžiuose ir padarys 
pranešimus apie seimo darbus 
bei krikščionių demokratų par
tijos veiklą. Jis pasiliks Put
name iki gegužės 17 d. Taip pat 
ketina aplankyti Kanadą. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• „Pensininkas", 1993 m. ba
landis. Leidžiamas JAV LB So
cialinių reikalų tarybos Čika
goje, redaguojamas Karolio 
Milkovaičio, administruojamas 
Elenos Sirutienės. Šis žurnalas, 
be abejo, nustebino ne tik skai
tytojus, bet ir leidėjus savo vis 
augančiu populiarumu. „Pen
sininkas" yra be pretenzijų, be 
„didybės manijos", bet ramaus 
pasiskaitymo, gerų patarimų ir 
„visko po truputį" mėnesinis 
žurnalas. Jis neseniai šventė 
savo 9 metų gyvavimo sukaktį. 
Metinė kaina — 15 dol. 

• „Ateitis", 1993 m. nr. 2 (ko-
vas-balandis). Dvimėnesinis ka-
talikiškos-lietuviškos orientaci
jos žurnalas, leidžiamas Atei
tininkų Federacijos. Redaktorė 
Danutė Bindokienė, techninis 
redaktorius — Jonas Kuprys. 
Žurnalas spausdinamas „Drau
go" spaustuvėje, Čikagoje. 
Šiame numeryje rašo dr. Adol
fas Darnusis, Vėjas Liulevičius, 
dr. Pe t ras Kisielius, dr. 
Romualdas Kriaučiūnas ir kiti; 
poezijai atstovauja Balys 
Auginąs ir Leonardas Andrie-
kus; gausu nuotraukų; yra 
įprastiniai — Kalbos, Ateities 
spindulių, Įvykiai ir žmonės, 
Mūsų veikla, Atei t ininkai 
Lietuvoje, Kreivų šypsenų — 
skyriai. Žurnalas 40 psl., ad
ministruoja Juozas Polikaitis; 
prenumerata metams — 12 dol. 

• „Observer", 1993 m. ko-
vas-balandis, nr. 2. Tai dvimė
nesinis žurnalas anglų kalba, 
leidžiamas Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos Amerikoje; 
spausdinamas „Draugo" spaus
tuvėje, redaguojamas viso būrio 
redakcijos narių. Administra
torius — Juozas Baužys. 
Žurnalas labai naudingas 
angliškai kalbantiems kita
taučiams (gal net ir lietuviams, 
kuriems sunku skaityti lietu
viškai), kuriuos norime 
supažindinti su Lietuva, jos 
byla, lietuviškomis aktuali
jomis. Nemažo formato, iliust
ruotas nuotraukomis, 20 psl., 
metinė prenumerata — 10 dol. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeStad. 9 v r. iki 1 vai d. 




