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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos ir Rusijos 
valstybinių delegacijų 

derybos 
Vilnius, gegužės 18 d. — Šian

dien Vilniuje prasidėjo Lietuvos 
ir Rusijos Federacijos valsty
binių derybų delegacijų susi
t ikimas. Delegacijoms vadovau
ja: Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Virgilijus Bulovas ir Rusi
jos Federacijos įgaliotasis amba
sadorius Viktoras Isakovas. 

Lietuvos ir Rusijos derybų de
legacijos sudarytos jau 1991 
meta is , nors jų sudėtis keitėsi 
kelis kartus. Delegacijos dažnai 
kal t inadavo viena kitą neveik
lumu ir nenoru derėtis. Pagrin
dinis derybų objektas visada 
buvo tuometinės sovietų, o nuo 
pernai — Rusijos — kariuome
nės išvedimas iš Lietuvos. 

Politinė sutartis šiuo reikalu 
iki šiol neparengta. Apie ją, be 
abejo, bus kalbama ir š iame 
derybų rate. Prieš pusantros 
s a v a i t ė s Maskvoje sus i t ikę 
delegacijų vadovai susitarė ap
ta r t i taip pat susitarimus dėl 
kar in io tranzito iš Vokietijos į 
Rusiją per Lietuvą, dėl repa
trijavimo, išvedamos armijos 

jur isdikci jos . Manoma, kad 
išsprendus šiuos klausimus, bus 
lengviau kalbėti apie politinės 
su tar t ies tekstą. 

Rus i jo s G y n y b o s min i s t ro ' 
vizi tas 

Gegužės 18 d. prasidėjo dvi 
d ienas truksiantis Rusijos gy
nybos ministro ir armijos gen. 
Pavelo Gračiovo oficialus vizitas 
Lietuvoje. Prieš išvykdamas į 
Lietuvą, Gračiovas spaudos 
konferencijoje Maskvoje pareiš
kė, kad vizito metu bus svarsto
mi „Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos bei kompen
sacijų už pal iekamą t u r t ą 
klausimai". Jis tikisi pasirašyti 
šiuos klausimus nustatančią 
tarpvalstybinę sutartį. 

Rusijos kariuomenės išvedimo 
problemas gegužės pradžioje 
Maskvoje aptarė Rusijos Gyny
bos ir Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijų karinių ekspertų 
grupės. Buvo prieita išvados, 
kad yra techninės galimybės 
išvesti kariuomenę iki š.m. rug
pjūčio 31d., kaip numatyta, per
nai rudenį pasirašytame, P. 
Gračiovo ir Lietuvos Krašto ap
saugos ministro Audriaus But
kevičiaus susitarime. Tačiau 
Lietuva reikalauja, kad būtų be 
atlyginimo paliktas visas išve
damos kariuomenės turtas kaip 
kompensacija už sovietų 1940 
metais sunaikintą Lietuvos ka
riuomenę. 

Pirmosiomis oficialaus vizito 
valandomis Pavel Gračiovas 
susit iko su prez. A. Brazausku. 
Po to jis išvyko į Kaune esan
čius Rusijos kariuomenės dali
n ius bei tai kariuomenei pri
klausančias tankų ir malūn
sparnių remonto gamyklas. Lie
tuvoje šiuo metu yra apie 12,000 
Rusijos kariškių. 

V. L a n d s b e r g i s ap ie Rus i jos 
k a r i n ę dok t r iną 

S e i m o opozicijos v a d a s 
Vytau tas Landsbergis spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Ba l t i j o s k r a š t a m s d ide l į 
susirūpinimą kelia nauja Rusi
jos karinė doktrina. Rusijos 
piliečių teisių doktrinoje pa
žeidimai bus kvalifikuojami, 
ka ip tiesioginė karinė grėsmė 

Rusijai. Tai sudaro galimybes 
įvairioms provokacijoms. 

Landsbergis ta ip pat pažymė
jo, kad naujoji doktr ina leidžia 
puolamuosius veiksmus, ko ne
leido ankstesnioji, sovietinė. Jis 
atkreipė dėmesį ir į tai , kad jau 
priimtas įstatymas dėl lengvatų 
Rusijos kar i šk iams Balti jos 
kraštuose. Jie čia, Landsbergio 
žodžiais tar iant , „gins piliečių 
teises ir dalyvaus ginkluotuose 
veiksmuose". Lietuvos Respub
likos vyriausybė Rusijos gyny
bos ministrui jo vizito me tu tu
rėtų iškelti klausimą dėl balan
džio mėnesį surengtų š tabinių 
mokymų, kurių metu oficialiai 
buvo pat ikr inta galimybė per 
dvi dienas visiškai okupuoti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

Didžiosios B r i t a n i j o s 
e k o n o m i n ė de l egac i j a 

Lie tuvoje 

Prez. A. Brazauskas ir prem
jeras Adolfas Šleževičius priėmė 
karalienės Elzbietos II pusbrolį, 
Kent hercogą ir grupę Didžio
sios Britanijos pramonininkų, 
bankin inkų bei versl ininkų. 
Pokalbiuose ta ip pat dalyvavo 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos nepaprastasis ir {galio
t a s i s ambasador ius Michael 
Pear t . Buvo ta r tas i dėl ekono
minio bei prekybinio bendra
darbiavimo. 

Didžiosios Britanijos ekonomi
nės delegacijos nariai pareiškė, 
kad jų atstovaujamos įmonės ir 
firmos galėtų prisidėti prie sta
tybos industrijos, komunikaci
jos, miško pramonės, žemės 
ūkio, verslų inf ras t ruktūros 
plėtojimo Lietuvoje. Lietuvos 
prez identas page idavo, kad 
anglų bendrovės padėtų Lietu
vai investicijomis, kurdamos su 
Lietuva bendras įmones. Pirme
nybė turėtų būt i te ik iama že
mės ūkiui ir energet ikai . 

Mokyto jų s t r e i k a i r i m s t a ; 
vai ruotoja i j u o s j au n u t r a u k ė 

Praėjusią savaitę prasidėjo 
mokytojų streikai, kurių pagrin
dinis reikalavimas yra beveik 
t r i s kar tus padidinti darbo už
mokestį, pradeda rimti. Penkta
dienį streikavo 6,000 (15%) 
mokytojų, vakar — jau t ik apie 
4,800. Vyriausybė nepatenkino 
mokytojų reikalavimų, nes atly
ginimai jiems padidinti tik 30 
procentų. 

Gegužės 17 d. tris dienas tru
kusį streiką nu t r aukė Kauno 
troleibusų vairuotojai. Jie rei
kalavo padidinti a t lyginimą 
60%. Administracija sut iko pa
didinti tik 30 procentų. Miesto 
savivaldybė į derybas su strei
kuojančiais nesileido. 

Net nepradėję, atsisakė skelb
to streiko Klaipėdos vairuotojai. 
Autobuso parko direkcija pada
vė į teismą streiko komitetą, ir 
bylą laimėjo. Vairuotojų prof
sąjungos atstovai pareiškė, kad 
s t re ikas atidedamas iki visuo
tinio Lietuvos vairuotojų streiko 
birželio 1 dieną. 

Infliacija vis k y l a 

Infliacija Lietuvoje sausio-ba 
landžio mėn. buvo 83, o palygin
ti su tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu — net 186 procentai. 
Kaip pranešė Statist ikos depar-

Lietuva priimta tikra nare 
Europos Taryboje 

Lietuviukų delegacija, atstovavusi Lietuvai Tarptautinėje Vaikų dienoje, ruoštoje Jungtinėse Tau
tose New Yorke balandžio 25 d. Iš kairės: Darius KliiTišauskas. Mantas Šiaučiūnas, Vaiva Raz 
gaitytė ir Laura Šetikaitė. 

Problemos dėl 
Lietuvos sienų 

Viln ius , gegužės 13 d. — 
Ketvirtadienį spaudos konfe
renciją dėl Lietuvos sienų rei
kalų surengė Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius, 
jo pavaduotojas E. Nazelskas, 
Sienos apsaugos tarnybos vir
šininkas pik. P. Dragūnai t is ir 
Lazdijų muit inės viršininkas E. 
Žičkus. Buvo pastebėta, kad, 
nepaisant dvejus metus trun
kančių derybų su kaimynais, te-
bėia daug "pllfblemų. 

Daugiausia — dėl sienos su 
Ba l t a rus i j a . Tokios s ienos , 
kokia dabar yra su Baltarusija, 
anksčiau niekad nebuvo. Buvu
sioje Sov ie tų Sąjungoje ji 
neturėjo reikšmės, niekas netgi 
nesidomėjo, kur ji iš tikrųjų yra. 
Dabar su ta r ta , kad siena eis 
žemėnaudų ribomis. Tačiau yra 
aštuonios ginčytinos teritorijos, 
kurių kiekvienos plotas 150-180 
hektarų. 

Dėl sienos su Karal iaučiaus 
sritimi vyko derybos su srit ies 
admininstracija, tačiau paaiš
kėjo, kad toji administracija 
neturi Rusijos įgaliojimų derėtis 
dėl sienų. 

tamentas, balandžio mėn. varto
jamų prekių ir paslaugų kainos 
padidėjo ketvirtadaliu. Tai di
džiausias kainų pakil imas šiais 
metais. 

Labiausiai pabrango maisto 
produktai , ypač mėsa, cukrus , 
žuvis, kiaušiniai , pieno pro
dukta i . Tuo t a r p u gegužės 
pradžioje maisto prekių kainos 
vidutiniškai padidėjo 6 procen
tais. Nemaisto prekių kainos 
balandžio mėn., palyginti su 
kovu, pabrango maždaug dešim
tadaliu. 

Kovo mėnesį vidutinis valsty
binių ir valstybinių akcinių 
įmonių darbuotojų darbo užmo
kestis buvo 13,483 talonai. Per 
mėnesį užmokest is padidėjo 
12,5 procento. 

Daugiausia, kaip ir anksčiau, 
uždirbo naftos perdirbimo ir 
branduolinio kuro imonių dar
buotojai. Vidutinis jų atlygi
nimas buvo 41,000 talonų. Po 
26,000 talonų gavo elektros, 
dujų ir vandens tiekimo, po 
21,000 — maisto pramonės, po 
15,000 — ryšių įmonių darbuo
tojai. 

Sveikatos apsaugos ir sociali
nio aprūpinimo darbuotojai ko
vo mėnesį uždirbo vidutiniškai 
po 7,800 talonų, Švietimo — po 
7,500. Tačiau, Statist ikos de
partamento duomenimis, realus 
darbo užmokestis per metus 
sumažėjo per puse. 

Siena su Lenkija tebesaugo
ma, naudojant sovietu sistemą. 
Eilių ir spūsties prie Lazdijų 
priežastis — abiejų šalių muiti
ninkai nėra suderinę transpor
to važiavimo tvarkos, muitinės 
kvotų. 

Mažiausiai problemų - sieno
je su Latvija. Kai kur išlikę dar 
prieškariniai žymekliai. Be to 
siena yra aprašyta prieškarinėje 
Lietuvos ir Latvijos sutartyje. 

Lietuvos jūrų šiene - praktiš
kai nekontroliuojama. 

Ministro Butkevič aus nuo-
visa .1tsj5.iic.rti5 bė už ta«, 

kad Lietuva netur: sienų, tenka 
vyriausybei, kuri niekaip nesu
daro pasienio sutarčių. 

Talonas tebe stiprėja 
Vilnius, gegužės i 6 d. - Visą 

gegužės 10-sios savaitę kilo 
talono kursas dolerių ir Vokieti
jos markių atžvilgiu. Vidu
t iniškai talonas pabrango 20 
punktų, tačiau kai kuriuose 
bankuose — ir žymiai daugiau. 
Praėjusios savaitės vidutinis 
kursas buvo apie 550 talonų už 
1 JAV dolerį. 

Įvairių bankų atstovai skir
tingai aiškina tokios tendencijos 
priežastis. Skirtingai numa
toma ir talono kurso ateitis — 
nuo tolesnio talono brangimo iki 
dar greitesnio.neiru anksčiau 
kritimo. 

Viena iš galimu priežasčių -
Lietuvos Banko n .įtarimu ko
merciniai banką; iki gegužės 
10-osios turėjo pt-rvesti 12^ 
bankuose laikomų indėlių i 
rezervų fondą. Venas būdas 
gauti šias bilijonines sumas buvo 
parduoti valiuta. Šią savaitę kai 
kurie bankai vai .r.tos visai ne-
supirkinėjo - ne' ;:rėjo talonų. 

— Lie tuvos bankai moka 
dideles palūkana.- už konver
tuojamą valiuta. įdėjus daugiau 
kaip 5,000 JAV do • rių, Koope
racijos bankas moka 24% meti
nių palūkanų. Vilnį »us Bankas 
moka 15%, Akcinis Inovacinis 
bankas— 18% metiniųpalūka-
nų. Prekybos įmonės skolinasi 
konvertuojama va utą, mokė 
damos 3%-4% palūk inų per mė
nesį. Tai sud- 40%-60% 
metinių palūk;;' Nemažai 
žmonių gyvena iš >inigų sko
linimo. 

— Bi r š tone . Dr kininkuose 
ir Palangoje poil utojų dau
gumą sudarys Ler - os gyvento
jai . Druskininku erija infor 
mavo, kad 90%-9" visų sana 
torijų vietų bu įimtos. Už 
parą vidutiniška : karna 8 do
leriai. Neringoje d; gumą poil
siautojų sudarys kiečiai. 

Lietuvaitė Pasaulio 
gražuolės rinkimuose 
Ate inan t į p e n k t a d i e n į , 

gegužės 21 d., iš Mexico City 
televizijos 2 kanalas 8 vai. 
vakaro t rans l iuos P a s a u l i o 
gražuolės r i n k i m u s (Miss 
Universe). Įdomu, kad varžy
bose dalyvauja ir l ie tuvai tė 
Rasa Kukenytė, kuri yra iš
rinkta Miss Li thuania ir ats
tovauja Lietuvai P a s a u l i n ė s 
gražuolės rinkimuose. 

Baigėsi Lietuvos ir 
Čekijos derybos 

Vilnius, gegužės 15 d. (Elta) 
— Pramonės ir prekybos m i is
terijoje baigėsi Lie tuvos ir 
Čekijos derybos dėl prekybinio 
ir ekonominio bendradarbiavi
mo. Parengti dokumentai dėl 
prekybinių, ekonominių, moks
linių ir techninių ryšių, pro
tokolas dėl prekių ir pas laugų 
mainų 1993 metais. 

Lietuva patvirt ino, kad y r a 
skolinga Čekijai 2.92 milijonus 
dolerių už j au pate ik tas prekes 
(troleibusai „Skoda") ir įsiparei
gojo skolą grąžinti iki šių metų 
birželio pabaigos. 

Folkloro festivalis 

Kaunas , gegužės 16 d. — Pra
sidėjo tradicinis t a rp tau t in iu 
folkloro ir etnografinių ansamb
lių festivalis „Ata ta r ia lumz-
džiai — 93" spalvinga eisena iš 
Kauno pilies kiemo į Vytauto 
Didžiojo Ka ro muziejų. Sa
vaitgalio metu Kaune Rumšiš
kėse skambėjo dainos ir liau
diška muzika. Vytauto Didžiojo 
Karo muziejuje rengiami istori
nių ir karo, darbo ir šeimos 
dainų, sutartinių ir ins t rumen
tinių ansamblių vakara i . Kau
no etnografijos-folkloro centro 
rengiamoje šventėje dalyvauja 
arti 20 kolektyvų. Tarp jų — sve
čiai iš Suomijos. 

— New York , ggužės 12 d.— 
Lietuvos ambasadorius Jungt i 
nėse Tautose Anicetas Simut is 
kreipėsi į Pasaulinį banką suda
ryti galimybes Lietuvos ats
tovui vykti į JT pas i ta r imą 
Kinijoje ap l inkos a p s a u g o s 
klausimais. Š.m. gegužės 24-28 
d. Pekine vyks Global Environ-
ment Facility (GEF> Partici-
pants suvažiavimas. Pasaul in is 
bankas sutiko padengti Aplin
kos apsaugos d e p a r t a m e n t o 
Ekonomikos valdybos viršinin 
ko Arūno Kundroto kelionės iš 
laidas. 

S t r a s b o u r g , Prancūzija, ge
gužės 15 d. — Penktad ien į Lie
t u v a buvo vienbals ia i p r i imta į 
Europos Tarybą. Sva r s t an t šį 
klausimą, nebuvo pareikšta rim
tų pr iekaiš tų . 

Ka ip r a š o m a „Lietuvos a ide" 
ir rodoma Lietuvos televizijoje, 
penktadienį aikštelėje prie Eu
ropos Tarybos pas ta to šal ia 26 
valstybių vėl iavų suplevėsavo 
ir Lietuvos t r ispalvė. Šiuo metu 
į Europos Tarybą įeina t ik t rys 
buvusios Rytų Europos bloko ša
lys — Bulgari ja, Lenkija, Veng
rija. 

Lietuvos p r a š y m a s pr i imti ją 
į šią organizaciją buvo svars
tomas an t rad ien į . Svars tymas 
užtruko t r i s va landas . Pagrin
dinį p raneš imą perskai tęs , Eu
ropos Tarybos Politikos reikalų 
komiteto a t s tovas Banks pasa
kė, jog, jo nuomone, Lietuvos pri
ėmimas į Europos Tarybą yra 
d i r b t i n a i u ž d e l s t a s . B a n k s 
Lietuvoje m a t o demokratijos 
tradicijų. Kai lankės i Lietuvo
je, j is buvo pr iblokštas skurdo 
bei ekonomikos sąstingio. Tad 
rekomenduodamas pri imti Lie
tuvą į Europos Tarybą, pasakė: 
„Šiai šaliai be galo reikia mūsų 
pagalbos" . 

Keli lenkų atstovai užsiminė, 
kad lenkų mažuma Lietuvoje 
kenčia nuo viet inės valdžios 
t a k t i k o s , t a č i a u net k e t u r i 
debatuose dalyvavę lenkai pri-
t ar? Lietuvos priėmimui. ;\es ta* 
padės ger int i Lietuvos ir Len
kijos san tyk ius . 

Vokietijos a ts tovas Mar ten 
pasakė , kad Lietuva per labai 
t r u m p a laiką sugebėjo pakil t i 
iki Europos Tarybos s ta tomų 
re ikalavimų. 

Europos Tarybos Žmogaus tei
sių komiteto ats tovas Oehry pa
stebėjo, kad svarbiausias kri te
rijus, p r i iman t šalį į Europos 
Tarybą — žmogaus teisių paisy- I 
mas . L ie tuva , jo nuomone, vi
siškai a t i t inka Europos Tarybos 
s t a tomas sąlygas. 

Beveik visi kalbėjusieji pri
siminė dramat išką ir didvyrišką 
Lietuvos kelią į laisvę, Lietuvos 
demokrat i jos laimėjimus siejo 
su V. Landsbergio vardu, ku r i s 
ta ip pat pasakė trumpą kalbą.V. 
Landsbergis , k a r t u su Lietuvos 
Socialdemokratų atstovu Saka
lu, L D D P ats tovu Griciumi ir 
Lietuvos Lenkų sąjungos atsto
vu Siemonovvicz, a t s tovauja 
Lie tuvai Europos Taryboje. 

Po deba tų įvykusiame balsa
vime Lie tuvos prašymas buvo 
pa t enk in t a s vienbalsiai . Dabar 
Lietuvos Se imas turės patvir
t in t i d a r ke tu r i s Lietuvos ats
tovų padėjėjus. Lietuvos mokes
t is Europos Tarybai dar nepa
tv i r t i n t a s , t ač iau greičiausiai 
ta i bus apie milijonas dolerių. 

Kaip apie ta i buvo rašoma 
„ L i e t u v o s r y t o " l a ik raš ty j e 
gegužės 15d. , k a r t u su Lie tuva 
į Europos Tarybą buvo pri imtos 
ir Estija, ir Slovėnija. Rūmų fo
jė sus i r inko šių šalių parla
mentų vadovai, užsienio reikalu 
minis t ra i , Europos Tarybos mi
nistrų komi te to nar ia i , ki t i 
oficialūs asmenys . Lietuvai iš
ki lmėse ats tovavo Seimo pirmi
n inkas Č. J u r š ė n a s . Seimo pir
min inko pavaduotojas A. Saka
las, užsienio reikalų min i s t r a s 

P.Gylys, Seimo užsienio reikalų 
komiteto p i rmin inkas K. Bobe
lis ir Seimo narys Z. Siemeno-
wicz. 

Estijos prašymas buvo svars
tomas ketvirtadienį. Buvo tiki
masi smarkaus Rusijos prieši
nimosi, tačiau pritarimas ir ova
cijos Estijai nustelbė priešta
raujančius balsus. Kalbėjusieji 
kri t ikavo prieš kel ias savaites 
gautą Rusijos užsienio reikalų 
ministro A. Kozyrev laišką, 
kuriame buvo prašoma nepriim
ti Estijos į Europos Tarybą. 

Ypač s t ip r i a i e s tus gynė 
lenkas Bender. Pa t s min. A. 
Kozyrev nedalyvavo, bet iš 
Rusijos pusės kalbėjęs Ambar-
cumov tik pasakė, kad rusų 
teisės Estijoje negarantuotos ir 
38% gyventojų negalėjo daly
vauti r inkimuose. 

Iš ne Rusijos atstovų vienin
telis graikas komunistas Korak 
puolė Estiją. Visos Europos 
Tarybos komisijos rekomendavo 
priimti Estiją į Europos Tarybą. 
Balsuojant du balsai buvo 
prieš, du susi laikė. 

ATKREIPIAME DĖMESĮ 

Š.m. „Draugo" gegužės 8 d., 
šeštadienio, laidos pirmame 
puslapyje, pagal mūsų kores
pondento iš Vilniaus pranešimą, 
buvo rašyta , kad š.m. gegužės 5 
d. „Tiesoje" išspausdintame 
la i ške , A m e r i k o s Lietuvių 
Tautinės sąjungos pirmininkas 
dr Leonas Kriaučeliūnas prita
ria ambasador iaus Stasio Lozo
raičio a t šauk imui ir remia V. 
Čekanausko paskyrimą į jo 
vietą. Tuo metu nebuvo prie
žast ies p r aneš imo t ikslumu 
nepasitikėti , ir žinia buvo iš
spausdinta „Drauge" . 

Gegužės 17 d. redakcija paga
liau gavo minė tą „Tiesos" 
numerį, todėl pabrėžiame, kad 
Stasio Lozoraičio pavardė dr. 
Kriaučeliūno laiške, spausdin
tame „Tiesos" numeryje, nemi
nima. J a m e yra išreiškiamas 
pasi tenkinimas, kad Vytautas 
Čekanauskas pask i r tas Lietu
vos ambasadoriumi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Tačiau dr 
Leonas Kriaučel iūnas pasirašo 
kaip Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos pirmininkas (jo 
laiško da ta — gegužės 3 d.), o 
laiško apačioje (matyt, nuo 
oficialaus organizacijos blanko) 
juodu šriftu išspausdintas ir 
visų Tautinės sąjungos valdybos 
narių sąrašas. 

Atkre ip iame dėmesį, kad dr. 
Leono Kriaučeliūno laišką šiuo 
klausimu spausdinome „Drau
ge" gegužės 1 1 d . Laiškų sky
riuje. 

— L i e t u v o s F i n a n s ų minis
terijos duomenimis, visų katego
rijų mokesčių mokėtojai yra val
džiai skolingi 15 bilijonų talonų. 

— P r e k y b o s ir pramonės mi
nis t ras Alber tas Sinevičius ir jo 
pavaduotojas atleisti iš pareigu 

K A L E N D O R I U S 

G e g u ž ė s 19 d.: Celestinas, 
Alkuinas. Prudencija, Gilvinas, 
Taura . 

G e g u ž ė s 20 d.: Kris taus 
dangun žengimo šventė (Šešti
nės), Bernardinas. Alfreda. Aug-
mantė , Vyginte. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadienį saulė tekėjo 5:27, 
leisis 8:05. Didėja debesuotu
mas, vakarop gali lyti. Tempe
ra tū ra 63 F (11 C), naktį - 40 
F (5 C). 

Ke tv i r t ad i en į saulė tekės 
5:26. Padangė apsiniaukusi, 
t empera tū ra panaši į trečia
dienio. 

http://1tsj5.iic.rti5
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1993 m JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS LIETUVOJE 

Tariantis Lietuvoje 1992 m. 
vasarą su tenykščių trijų grupių 
skautų vadovybėmis (Ambrozai-
tis — LSS, Končius — LSS ir 
Šliogeris - Euro sk.). MUMS 
PRAŠANT, buvo pažadėta 
stengtis ruošti vieną Jubiliejinę 
stovyklą Lietuvoje. Numatyta 
vieta buvo prie Palangos ant 
Baltijos kranto . Su ta rėme 
dalyvauti, JEI BUS VIENA 
Jubiliejinė stovykla. Nuo to 
laiko buvome informuojami 
daugeliu prieštaraujančių žinių, 
— priklausė, kas rašė laiškus ar 
pranešimus. Dėl to skelbėme 
vien Palangos stovyklą. 
„Skubiu" FAX, data 93-4-3 d., 
v.s. K. Jurskienė (pasirašiusi už 

pirm. Končių) pranešė, kad jų 
Jubiliejinė stovykla bus Gulbi
nuose prie Vilniaus. Taigi, 
atrodo, kad Lietuvoje bus dvi 
Jubiliejinės stovyklos. 

Lietuvių Skautų Sąjunga ne
ruošia nepilnamečių skautų-čių 
išvykų į Lietuvos J.S. Išvykų 
ruošimas suaugusiems yra pa
vestas rajonų vadų atsakomy
bei. LSS nariai, nuvykę į 
Lietuvą, neatstovauja Lietu
vių Skautų sąjungai ir jie gali 
lankytis ar dalyvauti bet ku
rioje stovykloje, tai yra jų 
asmeniškas pasirinkimas. 

Budėkime! 
v.s. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos pirmininkas 

„Aušros Var tų" tunto „Sauluč ių" d raugovės draugininke ps . L a i m a 
Rupinskienė paukštyčių t a rpe . Iš k. - priekyje - V. Pe t ro l iūna i t ė , V. 
Pakalniškytė. Stovi - A. Rupinskai tė , R. Milo, A. Januša i tė , I. J a n u š a i t ė 

ir M. Grigorio. 
Nuotr. A. N a m i k i e n ė s 

„AUŠROS VARTŲ" TVJNTE 

KVIESLYS Į 1993 M. LSS 
VADOVYBĖS RINKIMUS 

LSS Tarybos Pirmija, vado
vaudamasi LSS Vadovybės 
Rinkimų nuostatais, kviečia 
LSS narius į korespondencinius 
vadovybės rinkimus. Jų tikslas 
yra išklausyti LSS vadovybės 
pranešimus, susipažinti su 
rinkimų dalyvių pasisakymais 
ir siūlymais, priimti nutarimus 
organizacijos klausimais bei iš
rinkti LSS vadovybę. 

a) LSS Tarybos Pirmijos 
pakviestas prezidiumą sudarys 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas, 239T2 
Via Onda, Valencia, CA 91355 
tel. & FAX nr. 805-259-3909. 

b) Registracijos mokestis 
nemokamas. Rinkimų išlaidos 
sumokamos iš Tarybos iždo. 

c) Vadovybės Rinkimų 
darbotvarkė: 

Pirmijos Kvieslys rinkimus 
pradėti — gegužės 8 d. 

Vienetų sąrašai prezidiumui 
— birželio 5 d. 

Išsiunčiami registracijos lapai 
— liepos 3 d. 

Dalyvių registracija — 
rugpjūčio 21 d. 

Kandidatų siūlymas — 
rugsėjo 18 d. 

Balsavimo lapų su kandidatų 
sąrašais išsiuntimas — spalio 2 
d. 

Grąžinami balsavimo lapai — 
spalio 30 d. 

Paskelbiami balsavimo 
duomenys — lapkričio 20 d. 

Pirmininkų rinkimai — gruo
džio 11 d. 

Vadovybės rinkimų daly
viais gali būti įžodi davę LSS 
nariai; 
a) ne jaunesni kaip 18 m. am

žiaus ir išbuvę Sąjungos nariais 
paskutinius dvejis (2) metus. 

b) Užsimokėję LSS Tarybos 

LSS Vadovybės Rinkimų 
dalyv ia i nario mokestį 
sumoka: 

a) Atskirų šakų pareigūnai ir 
nariai per savo vadijos atstovus. 

b) Sąjungos vadovybės nariai 
per LSS Tarybos iždininką. 

c) Negalėję sumokėti nario 
mokesčio nustatytu laiku, gali 
sumokėti rinkimų prezidiumui. 

Metin is L S S nario 
mokestis: 

a) skau t in inka i , skautai 
vyčiai — vyr. skautės, aka
demikai - $10.00 

b) skautai , -ės , jaun. 
skautai,-ės — $5.00 

c) Nario mokesčio nemoka 
apdovanoti Geležinio Vilko Or
dinu ir atleisti Pirmijos nu
tarimu pagal nuostatus. 

Kandidatais į renkamą LSS 
vadovybę gali būti siūlomi: 

a) Vadovybės rinkimų daly
viai, LSS nariai; 

b) bent 21 metų amžiaus; 
c) turį bent paskautininkio,-ės 

laipsnį, 
d) LSS narys,-ė negali kandi

datuoti į renkamąsias pareigas 
Lietuvių Skautų sąjungoje ir 
Lietuvos Skautų organizacijose. 
T.y. privalo pasirinkti pareigas 
tik vienoje organizacijoje (Žiūr. 
Rinkimų nuostatus ir Tarybos 
1993 m. posėdžio protokolą Nr. 
6). 

LSS Vadovybės Rinkimų nuo
statai yra vienintelės taisyklės 
prezidiumui ir visiems daly
viams. Visi LSS vadovai įparei
gojami pranešti apie vadovybės 
rinkimus savo vienetų vadi-
joms, kitiems LSS nariams ir ra
ginti visus dalyvauti rinki
muose. 

Kviečiame visus brolius, 
dalyvauti LSS Vadovybės Rin
kimuose. Su pakilia nuotaika 
švęsdami 75 m. lietuviškos 
skautybės jubiliejų, nelikime 

Pavasaris. Laiško pavidalu 
sulaukėm pirmos kregždės iš 
Klaipėdos. Seserijos Vyr. Skau
tininke vs B. Banaitienė mūsų 
bičiulystei pasiūlė „Loretos 
Asanavičiūtės draugovę 
Klaipėdoje. "Aušros Vartų" 
tunto komendante v.si. Vida 
Brazaitytė parašė jų drau-
gininkei v.si. Žibutei Gadeiky-
tei laišką, ir jau sulaukėm 
atsakymą su sveikinimais ir 
pažadu skautiškai draugystei. 
Klaipėdoje gyvenančios sesės 
pavyzdžiu savo draugovei pasi
rinko Loretą Asanavičiūtę — 
vienintelę moterį žuvusią po 
sovietų tanko vikšrais tą bai
siąją Sausio 13-tąją, 1991 
metais. Ir klaipėdietėms, ir 
mums čia, L. Asanavičiūtės var
das dar gyva istorija, stiprus pa
vyzdys. „Aušros Vartų" tunto 
vadijos posėdyje nutarta mūsų 
naujas seses bičiules Klaipėdoje 
aplankyti skautiškų lauktuvių 
siuntinėliu, kurį suruošė ir iš
siuntė v.sl. Aušra Jasaitytė ir 
Vida Brazaitytė. 

Šių metų pavasario darbai —. 

ypatingi. Šalia įprastinių — 
Kaziuko mugės, sueigų, iškylų, 
jamborettės — didžiausias 
rūpestis, kurį labai kantriai ir 
nuoširdžiai tempia tuntininkė 
Renata su savo vyru Clint 
Borucki ir tėveliais v.s. Liudu ir 
v.s. Albina Ramanauskais, yra 
Rako stovyklavietės paruošimas 
LSS Jubiliejinei stovyklai. Jie 
keturiese Atvelykio savaitgalį 
nuvyko į Raką a t idaryt i 
stovyklavietę, pradėti ruošos 
darbus. Virtuvė jau beveik 
šviečia, indai suskaičiuoti ir 
sudėlioti, palapinės sutaisytos, 
menė iššluota — laukiam 
Seserijos! Čia dar pora žodžių 
TIK TIEMS, KURIEMS RŪ
PI. Dar reikia nupjauti keletą 
drebulių, reiktų palapinėms 
kuolus surūšiuoti, norėtumėm 
stovyklavietę naujai apšviesti, 
pastatus nudažyti. Reikia 
pagalbos, laukiam tų, kuriems 
dar rūpi! 

Atsimenu, kai Rako stovykla
vietė buvo ruošiama 1968 m. 
Penktai Tautinei stovyklai. V.s. 
Liudas Ramanauskas tada buvo 
paruošimo viršininkas, puikiai 
atliko savo pareigas, buvo ir 

šventėje Jaunimo centre. 
Šį pavasarį turėjome ir liū

desio. Prieš Velykas nuėjo pas 
Viešpatį I. Kuliešienė, mūsų 
sesės vyr. skautės Zitos, nuošir
džios sueigų tlakininkės ir in
struktorės, mamytė. Gegužės 6 
d. buvo palaidota Agota Gudai
tienė, buvusios „Aušros Vartų" 
ir tunto tuntininkės ps. fil. 
Svajonės Kerelytės močiutė. Su 
pagarba mi nedarnos šių skau
tiškų šeimų Motinas, mūsų 

Zitą ir Svajonę nuoširdžiai 
apkabinome. 

A. Namikienė 

SUSIPAŽINKIME 

PS. RASA KARVELIENĖ 

Gavome Vyr. Skautininkės 
v.s. B. Banaitienės pranešimą, 
kas Skaučių Seserijos vadijoje 
turime naują vadovę. Tai mūsų 
pačių mažiausių, priešmokyk
linio amžiaus sesių — Liepsne
lių skyriaus vedėja ps. Rasa 
Karvelienė, gyvenanti Detroite. 

Pirmijos nus t a ty tus na r io 
mokesčius už visus 3 šios ka- ab^jinginaujos LSŠ'vadovybės Padėjėjų, ir visi jų darbu džiau 
dencijos metus ar atitinkamai r ink imuose Gausiai daly- 8ėmės-buvome dėkingi. Dabar 
nuo įstojimo į LSS. vaukime ir "siūlykime kandi- b r o l i s L i u d a s y r a -Aušros 

c) Dalyvis, priklausąs vienai 
LSS šakai, dalyvauja ir balsuo
ja tos šakos sueigoje. 

d. Dalyvis, aktyviai įsijungęs 
daugiau kaip vienoje šakoje, 
antrą kartą negali dvigubai 
balsuoti už kand ida tus , 
renkamus šakose ar bendruoju 
sąrašu į Tarybą, Garbės teismą, 
Kontrolės Komisiją ir Rajonų 
Vadus. Už kitus kandidatus 
balsuoja Vadovybės Rinkimų 
Nuostatų nurodymu. 

KVIETIMAS I FINIS 
SEMESTRI 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Champaign-Urbanos skyrius 
maloniai kviečia visus buvusius 
Illinois Universiteto Cham
paign-Urbanos skyriaus na-
rius/es ir visus Čikagos A.S.S. 
n a r i u s į bendrą „finis 
semestri/alumni savaitgalį" šių 
metų birželio 16 ir 20 dienom 
Urbanoje. Anksčiau numatyta 
data (gegužės mėn.) yra atšauk
ta. Daugiau žinių suteiks Linas 
Buntinas, tel. (708) 969-1316. 
Visi laukiami. 

PRISIMINTAS A.A. 
SKAUTININKAS 

A. BANIONIS 

Skaut ininko a.a. Antano 
Banionio 20 metų mirties me
tines paminėjo „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė 
gegužės 11 dienos laidoje. Skau
t in inkas 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 

LSB STOVYKLOS 
VIRŠININKAS 

brolis Liudas 
i i t^„ nes reikia naujų idėjų ir V a r t u " t u n t o stovyklavietės 

jaunų vadovų šiuo metu, kai administratorius ir jo rūpest is -
daugelio organizacijų dėmesys v i e t a Seserijai. Labai kviečiame 
kreipiamas į ateinančio šimtme- buvusius rėmėjus, bičiulius ir 
čio uždavinius. Naujos LSS nau™ skaučių jaunus tėvelius 
vadovybės privalės vesti trečios viej»am ar dviem savaitgaliams 
ir ketvirtos kartos lietuvišką 
užsienių jaunimą suderintai 
veiklai su Lietuvos skautais di
dingoje pasaul io lietuvių 
šeimoje. 

Budėkime! 
LSS Tarybos Pirmija 

Sese Rasa šią vasarą Jubilieji
nėje stovykloje bus jaunų šeimų 
pastovyklės viršininkės pava
duotoja ir programų vedėja. 

Šeimų pastovyklės vardas bus 
„SKAUTUOS DARŽELIS". 
Viršininkė ps. fil. Vida Juškienė 
prieš penketą metų Tautinėj 
stovykloj vadovavo gerai pavy
kusiai šeimų paštovyklei. Šiai 
Jubiliejinei stovyklai sesė Vida 
turi labai stiprų vadovių būrį ir 
vėl kviečia jaunas šeimas į 
„Rako" stovyklavietę su savo 
vaikučiais — mūsų mažiausio
mis sesytėmis ir broliukais — 
Liepsnelėmis, Aguonėlėmis, Gi
liukais. 

Seserijos inf. 

j Raką Darbo iškylos bus 
gegužės 21-23 d., birželio 11-13 
ir liepos 16-18 dienomis. Skam
binkite Liudui Ramanauskui 
(708) 423-4095. 

Balandžio 25 d. dauguma tun
to vyresniųjų dalyvavo „Skau
tų Aido" 70 m. sukakties 

STOVYKLOS 

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

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

v.s . fil. G i n t a u t a s Taoras . 
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1950 m. buvo surengta ketvir
toji Tautinė stovykla, Highland, 
Michigan, kurioje stovyklavo 
daugiau negu 1,000 lietuvių 
skautų,-čių. 

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausio skautininko pavaduo
tojas ir šįmet vyksiančios LSS 
Jubiliejinės 75 metų lietu
viškos skautijos stovyklos 
Rakė Brolijos „Dariaus ir 
Girėno" stovyklos viršimnKo 
pareigoms įsipareigojęs vs. fil. 
Gintautas Taoras gimė Pitts-
burge, PA, 1952 m. liepos 10 
dieną. Į Lietuvių Skautų Broli
ją įsijungė 1962 m. Clevelande, 
t apdamas „P i lėnų" tunto 
skautu kandidatu. Skautų įžodį 
davė 1963 m. 

Gyvendamas Pittsburge, va
saros stovyklas praleisdavo su 
„Pilėnų" tunto skautais, o metų 
bėgyje į Clevelandą galėdavo at
važiuoti tik ypatingesnėms suei
goms ir skautiškoms šventėms. 

Lankydamas Šv. Antano gim
naziją Kennebunkporte, Maine 
valstijoje, įsijungė į gimnazijo
je veikusių skautų eiles, ėjo 
skiltininko, o vėliau draugi
ninko pareigas. Ten būdamas, 
1969 m. davė skauto vyčio įžodį. 

Vėliau, gyvendamas Cleve
lande, „Pilėnų" tunte ėjo skil
tininko, draugininko, tuntinin-
ko, tuntininko pavaduotojo 
pareigas. įsteigė „Giliukų" 
draugovę mažiesiems. Buvo 
skautų vyčių būrelio vadovas. 

Kitos ypatingesnės pareigos — 
1973 m. IV Jubiliejinėje stovyk
loje buvo „Pilėnų" tunto skautų 
draugovės draugininkas. 1976-
77 m. Clevelando „Pilėnų" tun
to tuntininkas. VII Tautinės 
stovyklos Ūkio skyriaus vedė
jas. 1988-1993 m. — LS Brolijos 
stovyklos viršininkas. 

Brolis Gintautas į paskauti-
ninko laipsnį buvo pakeltas 
1978 m.; į skautininko - 1985 
m. ir į vyresnio skautininko 

laipsnį — 1993 metais. Apdova
notas keliais garbės žymenimis. 
Jis sakosi, kad jam garbė gauti 
žymenį, bet ne dėl to skautau-
ja. Jam malonu dirbti su jau
nimu, kad galėtų pasidalinti 
skautavimo džiaugsmu ir paty
rimais, įgytais skautų orga
nizacijoje, su jaunesniais bro
liais. 

Broliui Gintautui linkime 
sėkmės, vadovaujant „Dariaus 
ir Girėno" Jubiliejinei stovykai. 
ir daug džiaugsmingų metų atei
tyje, skautaujant ir vadovaujant 
Lietuvių Skautų Brolijoje. 
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Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

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

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms ! 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5649 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. | 
10401 S. Robarta Rd., Palos Hllls, IL 

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzla Ava., 

C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa A v a . , Elgln, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. K*dzia Av«., CMcago 
(312) 776-6969 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAtISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd. , Hlckory Hllla, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl 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 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Clcaro 

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 
5615 t . Pulaakl Rd., Chicago, IL 

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto ta i . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susiiarimą 
Tai . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

Naparvllia Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310 , 

Napervll le IL 60563 
Ta i . 708 527 t>090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 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 

< ' 



Lietuviškoms parapijoms 

REIKIA DIAKONŲ 
Daugumai lietuvių greičiau

siai niekuomet nekilo klausi
mas, kas yra diakonas. Tie, 
kurie išimtinai dalyvauja tik 
lietuviškose pamaldose, galbūt 
niekuomet jų nematė, nebent 
tik atostogų metu amerikiečių 
parapijoje. Parapijose, kuriose 
yra diakonai, jie Mišių metu 
stovi šalia kunigo, dėvi baltą 
drabužį, vadinamą albą, be 
arnotos ir dėvi stulą, bet ne kaip 
kunigas, kuris ją dėvi, užka
bintą už kaklo, per abu pečius, 
o per vieną petį kryžmai 
perjuostą virš širdies. 

Šiandien Amerikoje jau yra 
per 10,000 nuolatinių diakonų, 
ir jie į Bažnyčios ugdymo bei 
evangelizavimo darbą padaro 
didžiulį įnašą. Dažniausiai 
diakonai matomi kartu su kuni
gu prie altoriaus Mišių metu: 
kartais jie paskaito Evangeliją, 
net pamokslą pasako ir padeda 
dalinti šv. Komuniją. Bet di
džiausia diakonų darbo dalis 
yra mažiau matoma: nors jie 
nelaiko Mišių ir neklauso 
išpažinčių, jie praveda 
pamaldas už mirusiuosius, 
laidotuves, sutuokia žmones, 
krikštija, parengia vaikus ir su
augusius sakramentams, duoda 
tikybos pamokas vaikams, or
ganizuoja ir praveda suaugusių 
religinį švietimą, neša 
ligoniams šv. Komuniją, ad
ministruoja parapijas, or
ganizuoja ir dirba įvairų lab
daros darbą Bažnyčios vardu: 
lanko kalinius, organizuoja 
valgyklas vargstantiems ir 
atlieka įvairiausius kitus lab
daros darbus pagal savo polinkį 
bei sugebeėjimą. 

Kaip iš šio sąrašo matome, 
diakono pašaukimas gali reikš
tis labai įvairiai. Bet nė vienas 
diakonas nedirba visų šių 
darbų, o pasirenka kelis, pagal 
savo asmeniškus sugebėjimus, 
polinkius ir savo parapijos 
poreikius. Juose reiškiasi trys 
pagrindinės diakono veiklos 
sritys: skelbti ir mokyti Dievo 
žodį, vykdyti liturgines parei
gas, dirbti labdaros darbą. 
Diakono pašaukimas yra ypa
tingas ir tuo, kad tik labai re
tas kuris asmuo šiai tarnybai 
skiria visą savo laiką. Daugu
mas diakonų yra vedę vyrai su 
šeimomis, auginantys ar jau 
užauginę savo vaikus. Jie užsi
dirba pragyvenimą įvairiai: yra 
inžinieriai, buhalteriai, įmonių 
vedėjai ar jų padalinių vadovai. 
Diakonų tarpe yra mokytojų, 
gydytojų, mokslininkų. Jie dir
ba nejudinamo turto pardavė
jais, fabrikuose, elektrikais, 
s tal iais ir pan. Nemažas 
skaičius diakonų yra darbingi 
pensininkai, bet dar nenorintys 
išeiti nuolatinėms „atostogoms" 
— vyrai, kurie dar nesijaučia už
baigę savo gyvenimo kelionės. 

Diakonai nėra pasauliečiai, 
nors jie taip atrodo. Kaip 
kunigai gauna savitus šventi
mus, taip ir diakonai gauna 
ypatingus, nuolatinius, įparei
gojančius diakono šventimus. 
Vedę vyrai gali būti priimti į 
nuolatinį diakonatą, jei žmona 
sut inka vyrą remti šiame 
pašaukime ir priimti diakono 
žmonos pareigas, kurių tarpe 
yra ir 4-5 metų diakonato kursų 
lankymas kartu su vyru. Diako
nai po šventimų jau nebegali 
vesti, tad nevedęs diakonas 
lieka tokiu, vedęs, žmonai 
mirus, antros žmonos neveda. 

Diakonai nėra Bažnyčioje 
naujas reiškinys, o labai senas, 
atgaivintas po II Vatikano susi
rinkimo, atsiliepiant į Bažnyčio
je vėl suklestėjusią sampratą, 
kad Kristaus kūne — Bažnyčioje 
— yra jos narių įvairovė, įvai
rios jiems duotos dovanos, kad 
jos būtų panaudotos tikinčiųjų 
bendruomenės ugdymui. 

Pirmasis diakonas — šv. Ste
ponas — yra minimas Nauja
jame Testamente, Apaštalų 
darbų knygoje (Apd. 6:1-7). Ten, 

porą dešimtmečių po Kristaus 
mirties ir prisikėlimo, prie 
didelio skaičiaus Jeruzalės žydų 
kilmės krikščionių prisijungus 
nemažam skaičiui graikiškai 
kalbančių nežydų, kilo ginčas, 
kad, patarnaujant prie stalų, 
būna aplenkiamos nežydų naš
lės. Tos bendruomenės-bažny-
čios vadai — apaštalai paprašė 
nežydus bendruomenės narius 
„iš savo tarpo išsirinkti septynis 
vyrus, turinčius gerą vardą, 
pilnus Dvasios ir išminties", ku
riems bus pavestas tarnavimo 
darbas. Apaštalai „melsdamiesi 
ant jų uždėjo savo rankas". 
Vienas jų — Steponas, kaip ten 
skaitome toliau, matyt, ne tik 
prie stalų ir šalpos darbų dirbo, 
bet ir evangeliją skelbė, dėl ko 
vėliau tapo ir pirmuoju Bažny
čios kankiniu. Šv. Steponas yra 
laikomas šiandieninių nuola
tinių diakonų pavyzdžiu. 

Šio bažnytinio luomo pava
dinimas — diakonas — yra kilęs 
iš graikiško žodžio „diakoneo", 
reiškiančio tarnauti, rūpinantis 
kitų gerove. Naujajame Tes
tamente „diakonos" būna 
naudojamas šia prasme, bet taip 
pat keliomis kitomis: kaip 
Viešpaties (Kristaus) tarnas, 
kaip savo tautos (Izraelio) tar
nas, padedantis jai būti 
ištikimai Dievui, kaip tarnau
jantis nuodėmės pavergtam, bet 
Dievo mylimam žmogui, pade
dant jam išsivaduoti iš nuodė
mės; kaip Evangelijos tarnas, 
kuris padeda jai sklisti ir 
palenkti žmones Kristui. Tuo 
žodžiu buvo vadinami ir tikin
čiųjų bendruomenių vadai įvai
riuose miestuose. 

Pirmykštėje Bažnyčioje diako
nai išaugo į labai įtakingą 
luomą, bet vėlesniuose šimtme
čiuose, iškilus ginčui, kas svar
besnis — kunigai ar diakonai — 
ginčas baigėsi kunigų naudai, ir 
diakonų šventimai tapo tik 
laikini, ruošiantis kunigystei. 
Diakonatas, kaip nuolatinis 
šventimas, vėl buvo atgaivintas 
Bažnyčioje ne dėl nostalgijos 
priežasčių,o dėl to, kad Bažnyčia 
vėl suprato šio pašaukimo dova
ną Bažnyčiai ir norėjo jai vėl 
sudaryti galimybę reikštis. 

Amerikos katalikų Bažnyčioje 
buvo sudarytos sąlygos šiam 
pašaukimui reikštis. Per 10,000 
vyrų atsiliepė į jau seniau jų 
jaučiamą Šventosios Dvasios 
kvietimą. Daugumas jų jau 
buvo vienaip ar kitaip aktyvūs 
savo parapijose. Sužinoję, kad 
buvimas diakonu jiems padės 
geriau eiti jau pradėtuoju keliu, 
kad jie gaus paramos iš kitų, tu
rinčių panašų pašaukimą, jie 
ryžosi žengti ir šį žingsnį. 
Apklausinėti , ar tapimas 
diakonu atsakė į jų lūkesčius, 
viltis, visi pasisakė teigiamai. 
Jie pripažino, jog tai iš tikrųjų 
pagilino jų ryšį su Dievu, 
sustiprino jų pašaukimą. Nors 
ne visada, tapę diakonais, jautė 
stiprią paramą iš savo parapijų 
klebonų (ne visi klebonai žino, 
ką daryti su diakonais), buvi
mas diakonu ir besitęsiantys 
aktyvūs ryšiai su kitais diako
nais žymiai padėjo jiems dirbti 
jų ligšiol jau dirbtą labdaros, 
bažnytinės tarnybos darbą. 

Diakonais šiandien ypač galė
tų susidomėti lietuviškų 
parapijų tikintieji. Rūpinda
masis išeivijos lietuvių parapi
jomis, tuojau porą metų domisi 
vyskupas Paulius Baltakis. Jis 
pastebi, jog kaip tik tų tarnys
čių, kurioms yra skirtas diako
nų pašaukimas, labiausiai 
reikia lietuviškoms parapijoms. 
„Matydamas, kad beveik visose 
lietuviškose parapijose yra ir 
veiklių vyrų, manyčiau, kad jų 
tarpe jau yra ir pašaukimų į 
diakonus. Tereikia tiktai 
supažindinti juos su diakona-
tu", pasakė vysk. Baltakis, 
neseniai lankęsis Pal. Jurgio 
Matulaičio lietuvių misijoje 
Lemonte. a.j.z. 

„KOKIA TAUTA, TOKIA VALDŽIA -
TOKS IR PREZIDENTAS" 

Prezidentas A. Brazauskas išrinktas 
populiariausiu žmogumi Rusijoje 

Karai ir kitokie politiniai 
sukrėtimai paveikia žmonių 
dorovę. Žinoma, kad po Pirmo
jo pasaulinio karo Lietuvoje 
buvo padaugėję vagysčių, įsilau
žimų, smurto veiksmų ir kito
kių negerovių. Tik gyvenimui 
įėjus į normalias vėžes, po Ne
priklausomybės karų, šios nege
rovės žymiai sumažėjo. 

Sovietinė sistema, kurią lie
tuviai patyrė su 1940 m. okupa
cija, st ipriai užgožė visą 
gyvenimą, bolševikams antrą 
kartą grįžus. Neteisybė įsivieš
patavo, moralės dėsnių nebuvo 
paisoma. Juk Rusijoje, vykstant 
1917 m. revoliucijai, buvo po
puliarus šūkis grobti viską, kas 
tik įmanoma. Viską sąžinė pa
teisino, t ik saugokis, kad 
nebūtum sugautas. Išėję bolše
vizmo mokyklą, ir mūsų tautie
čiai yra ne kitokie. Kam teko 
vykti į Lietuvą, norint užmegzti 
prekybinius ryšius, pasakoja, 
kad prie aukštesnio pareigūno 
be dolerinės dovanos sunku pri
eiti. 

V. Landsbergio vyriausybės 
klaida buvo, kad ji per didelį 
dėmesį kreipė į buvusius KGB 
agentus, o mažai dėmesio į tur
tinius nusikaltimus. Buvo to
kių, kurie, pasinaudodami situ
acija, neteisėtai pralobo. Ne
seniai teko skaityti iš Lietuvos 
gautą laišką, kuriame viena 
moteris, atgavusi savo tėviškės 
ūkį, skundėsi, kad jos žentas, 
buvęs kolūkio agronomas, bu
vęs toks žioplas: kai kiti dalinosi 
inventorių, jis nieko negavo. 

Iš neseniai atėjusio į JAV 
laiško matyti vis blogėjanti eko
nominė padėtis; net ir naujoji 
vyriausybė laukiamos gerovės 
neatnešė. Atvirkščiai, gyvenimo 
lygis dar labiau smuko. Čia to 
laiško ištraukos: 

„Štai jau keletas mėnesių, kai 
gyvename prie naujos valdžios, 
kurią liaudis vadina „raudo
nąja". Iki jiems per imant 
valdžią. JAV doleris buvo ver
tas 270 talonu, o dabar 500. 
Dauguma seimo narių, ypač pa
tekusių pagal sąrašą, galvojo, 
kad čia reikės tik balsuoti, o 
viską sugalvos kiti. Dabar kai 
reikia patiems ką sukurti — 
reikalas sunkesnis. Sustabdė 
mėnesiui privatizaciją, o paskui 
jinai savaime sustojo, padidėjo 
infliacija. Pakeitus radijo ir 
televizijos vadovą, prezidento 
rinkimuose žymiai palengvėjo 
agitacija. Jau pirmas susiti
kimas ekrane, kurį vedė nau-

IGNAS MEDŽIUKAS 

jasis televizijos vadovas L. 
Tapinas, ekskomunistui suteikė 
daugiau privalumų. Nors giliau 
galvojantiems labiau patiko am
basadoriaus S. Lozoraičio at
sakymai, bet daugumas pripra
tę prie A. Braze įsko „štampų". 
Viską viršijo rytojaus dienos 
komentarai per televiziją. A. 
Brazausko komanda — tarybi
nis akademikas R. Rajeckas ir 
buvęs kolūkio pirmininkas V. 
Velikonis — viršijo visus 
lūkesčius, kaip savo intonacija, 
taip ir iškraipytu melagingu tu
riniu. Ligi to momento aš ger
biau V. Velikonį. kaip protingą 
žemdirbių atstovą, bet po to — 
atsiprašau... 

Rinkimams buvo mestos visos 
jėgos — legalios ir nelegalios. 
Žinant, kiek Lietuvoje buvo 
KGB agentų, jie niekur nedin
go. Jie puolė vykdyti nurody
mus — eiti į liaudies susibūrimo 
vietas ir aiškinti, koks yra geras 
A. Brazauskas ir kaip bus blo
gai, jeigu prezidentu išrinks 
Lozoraitį. Jis parduos Palangą 
ir Jonavos „Azotą", na, o Lozo
raitienė? Apie ją tokių dalykų 
prišnekėjo, kad net rašyti nepa
doru... 

Na, kai televizija „Vakaro 
žiniose" parodė ilgai paslaptyje 
buvusią Brazauskienę (gana ob
jektyviai), laidos redaktorė ir 
operatorius turėjo rašyti pasi
aiškinimus. Supratome, kad tai 
esąs šio momento tautos atspin
dys! Vieną vakarą televizijoje 
kalbėjo A. Brazauskas. Jo 
mėlyna nosis atkreipė žiūrovų 
dėmesį. Po to Varėnoje pa
klaustas, kiek jis išgeria, 
atsakė, kad vidutiniškai, tiek, 
kiek kiekvienas. Žinant, kiek 
Lietuvoje geriama, ypač kaime, 
tai nemažai. Juk Lietuva pagal 
išgertą alkoholio kiekį vienam 
žmogui užima antrą vietą Euro
poje. 

Į rinkimų agitacija buvo 
įjungtas net ir laikinis gerovės 
pagerinimas. Virta dešra, 
kainavusi 1 klg. 200 talonų, 
buvo pardavinėjama sumažinta 
„kaina" iki 160 talonų. Buvo 
pažadėta maisto produktų kai
nų iš viso nekelti, bet iš tikrųjų 
taip nėra. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, gyvenimo lygis smuko. 
Liaudis nesigilino į priežastis — 
už viską kaltino V. Landsbergį, 
bet nematė pagrindinio kalti
ninko — socializmo. Pristačius 

miestuose daug pramonės gi
gantų, kuriems žaliavas tiek
davo Rusija ar kitos sovietų 
respublikos, iš kaimų į miestus 
žmones vežiojo į darbą. Vėliau 
j ie ir pasiliko miestuose. 
Kaimuose liko tik senesnio 
amžiaus ir kiti, nesugebėję per
sikelti į miestus. Tada prasidėjo 
kaimo griovimas. Tėvai, vargda
mi kaime, norėjo išleisti į 
miestą savo vaikus. Likusieji 
kaime ėmė girtuokliauti, o 
reformos tik pagreitino pragy
venimo nuosmukį, ypač kaime. 
Mažai mąstantys gyveno prisi
minimais apie buvusius „gerus" 
Brazausko laikus. Buvo klaidų 
ir V. Landsbergio vidaus poli
tikoje — per daug dėmesio skyrė 
KGB agentų demaskavimui. 
Liaudis būtų geriau supratusi, 
jei būtų demaskavę „didžiuosius 
vagis", kurie dabar neteisėtai 
pralobo ir irstant kolūkiams, 
prisiplėšė tur to . Daugelis 
atėjusių į valdžią neišlaikė ban
dymo, nes pirmiausia žiūrėjo 
savo asmeniškos naudos. Tuo 
pasižymi ir dabartiniai valdžios 
žmonės. 

Rinkimai, kaip iš anksto ti
kėtasi, baigėsi A. Brazausko 
pergale. Gal ir gerai. Gyvenimo 
lygis tebesmunka. Išrinkus S. 
Lozoraitį prezidentu, jis būtų 
buvęs „atpirkimo ožys". Na, bet 
kaip yra, taip yra. Kokia tauta 
— tokia jos valdžia; kokia tauta 
— toks prezidentas; kokia tauta 

— tokia prezidenti nė, pirmoji 
dama. 

A. Brazauskas, tapęs Lietuvos 
prezidentu, Maskvos televizijos 
buvo išrinktas populiariausiu 
„savaitės žmogumi" Rusijoje. 
Visur buvo pabrėžiama, kad jis 
buvęs I LKP sekretorius. Matyt, 
šis įvykis turėjęs įtakos ir Rusi
jos komunistams, kurie staiga 
pradėjo pulti B. Jelciną, norė
dami jį nuversti ir grįžti val
džion. Draugai iš Rusijos rašė, 
jog jie netiki, kad liaudis savo 
noru gali grąžinti į valdžią 
komunistus. Bet taip yra. Tokia 
Lietuvos liaudies valia. 

Nors prieš rinkimus buvo 
žadėta nekelti maisto produktų 
kainų, bet jos vis tebekyla. Pen
sijos ir stipendijos didinamos la
bai nežymiai. Aš dar tebedirbu 
toje pat gamykloje. Algos gaunu 
tiek pat, kaip ir anksčiau, apie 
8,000 talonų. Prie Abišalos 
vyriausybės tai buvo apie 30 
dolerių, dabar žymiau mažiau. 
Todėl po darbo ir išeiginėmis 
dienomis stengiuosi užsidirbti, 
paimdamas užsakymus iš šalies. 
Bet nėra to blogo, kas neišeitų 
į gerą. Pabrangus maistui, ma
žiau valgome. Būsime sveikes
ni". 

LANGŲ RĖMAI IŠ 
PLASTIKOS 

Bendra Lietuvos-Rusijos įmo
nė pagal Olandijos ,,De-
ceuninck" firmos technologiją 
pradėjo gaminti langų rėmus iš 
plastikos. Naujieji labai sanda
rūs langai gaminami viename 
buvusios Gargždų statybinių 
medžiagų įmonės cechų. Įmo
nėje taip pat ruošiamasi mon 
tuoti vakarietiško stiklo gamy
bos įrenginius. 

NORINT APSAUGOTI 
LIETUVOS GYVUUUS 

Pagal balandžio 21d. Vyriau
sybės priimtą nutarimą, bet 
koks gyvulių, jų produktų, žalia
vų ir pašarų importas bei tranzi-
t a s per Lietuvą nuo šiol 
leidžiamas tik su Valstybinės 
veterinarijos tarnybos leidimu. 
Norint jį gauti, būtina pateikti 
importuojančios šalies Vals
tybinės veterinarijos tarnybos 
leidimą ir eksporto-importo 
partnerių bendradarbiavimo su
tartį. Tuo suinteresuoti fiziniai 
ir juridiniai asmenys turi nu
rodyti Lietuvos sienos pervažia
vimo vietą ir laiką. Leidimus 
importuoti ar tranzitu pervežti 
gyvulius, jų produktus ir žalia
vas, taip pat pašarus išduos 
Valstybinė veterinarijos tar
nyba. 

Šis nu ta r imas pri imtas, 
atsižvelgiant į tai, kad pasta
ruoju metu Europoje ir kitose 
šalyse labai išplito itin pavo
jingos gyvulių ir paukščių ligos. 
Belgijoje, Italijoje ir Ispanijoje 
paplitusi kiaulių vezikulinė 
liga. Klasikinis kiaulių maras 
užregistruotas Prancūzijoje ir 
Latvijoje. Antri metai nepa
vyksta likviduoti pavojingo 
paukščių sirgimo Njukaslio liga 
Belgijoje, Olandijoje, Vokie
tijoje, Liuksemburge, Maltoje. 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos šalyse išplitusios ypač 
pavojingos žmogaus sveikatai ir 
gyvuliams — juodligė, bruce
liozė, galvijų maras, tuberkulio
zė ir kitos ligos. Todėl neatsi
tiktinai labai griežtus veterina
rinius reikalavimus gyvulių, jų 
produktų eksportui bei tranzitui 
kelia kaimyninė Lenkija ir kitos 
šalys. Būtina apsidrausti ir 
mums. („Kauno diena"', 04.23). 

Sesame Street TV programos vedėjas Bob McGrath su lietu% >ų vaikų delegacija, atstovavusia 
Lietuvai Tarptautinėje Vaikų dienoje Jungtinėse Tautose New Yorke Bob McGrath vadovavo 
programai Iš kairės: Laura Šetikaitė. Vaiva Razgaitvte :r Darius Klima.šauskas. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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— Tu sirgai? — paklausia viešnia. Ji tebesėdėjo, 

kaip sėdėjusi ir labai rimtomis akimis žiūrėjo į mane. 
— Kodėl? 
— Blogai atrodai. 
— Ne. Man tik lesmagu, kad neturiu kuo 

pavaišinti. 
Ir čia pat, suplojęs delnu per kaktą, pridėjau: 
— Bet tu juk atvežei! Pažiūrėsime, kas yra. 
Paėmiau siuntinį, ir jis valandėlei atitraukė mūsų 

dėmesį nuo mūsų pačių. 
Vėl radau taukų, lašinių, mėsos, šokolado ir eiga 

rečių. Prapjoviau dėžutę mėsos ir padėjau šokolado. 
— Atleisk, kad sviesto nebeturiu, - pasakiau. 
Ji nusišypsojo. 
— Mikas sakė, kad tau bado nereikės kęsti. Sakė, 

turi pinigų. 
— Turiu. 
— Tai ko toks susibaigęs, kad nesirgau 
— Aš susibaigęs? — nusijuokiau. 
Apie tą visiškai nebuvau pagalvojęs. 
— Tu nesijuok. Sakyk teisybę: pinigu neturi nė 

markės. 
— Manau, kad dar šiek tiek turiu. 
— Tai kodėl neprisiperki maisto ir nevalgai? 
— Su tuo prisipirkimu bėda. Tiek tunu darbo, kad 

nėra kada vaikščioti ir klausinėti, kur ka galėčiau 
gauti. 

— Kodėl nori taip lengvai įtikinti? 

— Kodėl lengvai? 
Ji buvo neišpasakytai rimta, o aš negalėjau 

susilaikyti nesišypsojęs. 
— Tu nesišypsok, kaip išminčius, lyg vienas 

temokėtum galvoti ir suprasti. Kiti irgi galvoja. 
— Bet aš dabar tikrai nieko nebesuprantu. Valgyk. 

Sotūs žmonės nebūna tokie priekabūs. 
— Aš visiškai nesijuokiu. Tu viską tai estei 

sukišai? 
Ji pasilenkė priekin ir pasirėmė alkūne ant stalelio 

krašto. 
— Kokiai? 
— Kam sukies. Nagi tai, kur abortą darė. 
— Iš kur tos žinios? 
— Iš kur? Visa stovykla mala. Nemanyk, žinai! 

Užtat ir akių į stovyklą nebenori parodyti. 
Dabar ir aš nustojau šypsojęsis. Ji kalbėjo taip, lyg 

turėtų j mane didelių teisių. Iš karto tvokstelėjo karšta 
banga į galvą, ir aš norėjau pasakyti, kad čia ne 
stovyklos ir r e jos reikalas, ir kad nei jiems, nei jai nėra 
ko dėl to nei galvų kvaršinti, nei liežuvių klebinti. Bet 
tik pagalvojau, o pasakyti negalėjau. Ne protu, bet 
kažin kaip vidumi, daug greičiau veikiančiu už protą, 
pajutau, kad neturiu teisės jos įžeidinėti. 

— Bet iš kur tos žinios? — visiškai ramiai 
paklausiau. 

— Ir tu nieko nežinai, kas pas mus atsitiko? 
— Visiškai nieko. 
— Ir nė vienas žmogus nebuvo iš mūsų pas tave 

atvažiavęs? 
— Nebuvo. 
— Tikrai? 
Aš vėl nusišypsojau. 

— Tikrų tikriausiai. Galiu galvą guldyti, kad 
neturiu ko slėpti. 

— Juk tu pažinai tą estaitę, kuri kartu gyveno su 
tavo išsivežtine. Tokia labai balto veido, apvalaina. 

Aš linktelėjau galva. 
— Jos stovykloje jau nebėra. 
— Nebėra? Kur ji? — gal net per gyvai paklausiau. 

Man dingtelėjo, kad po viso to ji galėjo kristi j 
nusiminimą ir nusižudyti. 

— Išmetė, — trumpai atsakė ir žiūrėjo labai įsispy
rusi į akis. Ji nė kiek nesijuokė, bet aš negalėjau ir 
dabar negaliu atsikratyti minties, kad jos akyse žyb
čiojo smagūs pikto pasitenkinimo žiburiukai. 

— Bet už ką? 
— Už taviškę, — greitai atsakė, pabrėždama 

antrąjį žodį. — Vidury rajono daktarui Polovinskiu: 
ausis apskaldė ir tarptautiniu benkartu išvadino. Jeigu 
niekas nebūtų matęs, gal taip ir būtų praėję, bet matė 
pats direktorius, dar keli unriškiai ir daugelis žmonių. 
Kaip tik buvo susirinkę maisto kortelių pakeisti, tai 
ji tyčia ir pasirinko tokią vietą, kad visi matytų. Dabar 
visi žino, kad jo buvo vaikas, vis kaltina mergaitę. 
Sako, ko lindo. Prievarta jis nepaėmęs. Vyrai niekada 
nebūna kalti. Jie gali ką nori daryti. Ir kai tą paėmė 
ir uždarė, niekas neužstojo. VyTai tai vyrai, bet ir 
moterys nesusirinko ir nepareikalavo atiduoti. Jos irgi 
sakė, kad gerai. Norėję atiduoti net kariniam teismui. 
Būtų, sako. mergaitei prikirpę kokius dvejus metus, 
o paskui rusams atidavę, bet kai pareikalavusi 
liudininkais tavęs ir iš Amerikos Miko, nuo teismo 
atsisakė, bet išmetė iš stovyklos. Atėmė dokumentus, 
nuvežė kažin kur j kitą net apskritį ir atidavė vokiečių 
burmistrui. ( B u s daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

Jonas Starinskas 

A.A. JONĄ STARINSKA 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

Negailestinga mirtis vis daž
niau iš mūsų telkinių pasiima 
veikliuosius asmenis, kur ie 
savo darbais ir gerais pavyz
džiais kūrė ir stiprino lietuvišką 
bendruomenine veiklą. Ir Bos
tone š.m. kovo 15 dieną neteko
me darbštaus nario, a.a. Jono 
Starinsko. 

Jonas Starinskas gimė 1910 
m. lapkričio 3 d. Amerikoje, 
South Bostone. Po pirmojo 
pasaulinio karo Jono tėvams 
grįžus į Lietuvą, Jonas augo ir 
gyveno Suvalkijoje, Kudirkos 
Naumiestyje, prie sraunios 
Mergutės upės. Graži Suvalki
jos gamta, žmonių meilė ir pa
siaukojimas po karo atsikurian
čiai nepriklausomai tėvynei už
degė ir Joną meile ir prisirišimu 
Lietuvai. Kaip Amerikos pilie
tis, Jonas galėjo netarnauti Lie
tuvos kariuomenėje, bet, atėjus 
karinės tarnybos metui, j is su 
meile jungėsi į Lietuvos karių 
gretas, buvo paskirtas į ulonų 
pulką ir baigė tarnybą vyr. pus
karininkio laipsniu. Ta tarnyba 
jam paliko gražiausius atsimini
mus visam gyvenimui. 1941 me
tais J. Starinskas sukūrė šeimą 
su Kudirkos Naumiesčio lietu
vaitę — Antanina Zeikute. Tų 
vedybų gražią 50 metų sukaktį 
iškilmingai šventė 1991 m. 
spalio 6 dieną. 

1944 metais, artėjant antrajai 
komunistinei okupacijai, Sta-
rinskai pasitraukė į Vokietiją ir 
apsigyveno Ravensburge. Čia 
jiems gimė pirmas sūnus Algis. 
Turėdamas Amerikos pilietybę, 
Jonas 1948 metais atvyko į 
Bostoną ir rūpinosi šeimos at-
sikvietimu, kuri 1949 metais 
susijungė ir įsikūrė Dorches-
teryje, prie Bostono. 

Kūrimasis Amerikoje Jonui, 
nors ir piliečiui, nebuvo lengvas. 
Ėmėsi įvairių darbų: laivų sta
tyboje, cukraus gamykloje ir 
galut inai įsigijo profesinę 
dažytojo specialybę, ku r i 
užtikrino šeimai pastovumą ir 
galimybę leisti du sūnus į 
aukštesnį mokslą. Nuo pat apsi
gyvenimo Amerikoje jungėsi į 
lietuvišką visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą. Visą laiką, iki 
sveikata leido, dalyvavo Šv. 
Petro lietuvių parapijos chore. 
Priklausė lietuvių šachmati
ninkų būreliui ir sėkmingai 
varžėsi su stipriais Harvard 
universiteto, MIT ir k i ta is 
šachmatininkais. 

Buvo Lietuvių Karių sąjungos 
„Ramovė" Bostono skyriaus 
narys, kurį laiką valdybos narys 
ir skyriaus pirmininkas. Su kitų 
veiklių ramovėnų parama su
ruošdavo pasigėrėtinus Lietu
vos kariuomenės šventės minė
jimus. Dirbo B ALFO skyriuje iž
dininku, darbu ir aukomis rėmė 
Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės išlaikymo darbus, palaikė 
lietuvišką spaudą. 

Netikėta liga per labai trum
pą laiką pakirto Jono Starinsko 
sveikatą, net ir atmintį. Tačiau 
iki paskutinių gyvenimo dienų 
vis minėjo jam taip brangią Lie
tuvą ir savas sodybas prie nepa
mirštamos Mergutės upės. Dar 
tikėjosi ten lankytis, jeigu būtų 

pasveikęs. Bet likimo jam buvo 
lemta amžinai ilsėtis gimtojoje 
Amerikoje, o ne mylimoje Lietu
voje, kur dar gyvena du jo bro
liai — Vytautas ir Kęstutis su 
šeimomis, o čia, Amerikoje, 
sesuo Gražina Makaitienė-Lilei-
kienė. 

Po atsisveikinimo Joe Casper 
laidotuvių namuose ir šv. Mišių 
South Bostono Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje, gau
saus būrio draugų ir artimųjų 
palydėtas , buvo palaidotas 
Forest Hills kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Antanina ir du 
sūnūs — Algis ir Vytautas su 
žmonomis. Tebūnie jam lengva 
gimtojo krašto žemė. 

Antanas J a n u š k a 

CLASSIFIED GUIDE 

Vasario 16-tos gimnazijos ateitininkai su svečiais iš JAV. Iš k. pirma — MAS CV narė Rita 
Račkauskaitė ir trečias - Kazys Motekaitis, abu iš Čikagos. . 

Nuotr. M. Šmitienės 

Nereikia persėdima. Kainos žemos. 

PRANEŠIMAS: 

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Ryg3 i* Baltijos 
valstybes. 
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
r eze rvac i j a s savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti. 

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

1 

*kelionė į viena pusę 
perkant ten ir atgal 

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

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

L a t v i j o s D a i n ų 
Šventė 
Nepamirškite į vasaros 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainy Šventė! 

HELP WANTEO REAL ESTATE 

LAMCOCO. 
Washington. D.C. 

M k o darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores įrengimus, 
turi nebijot laipioti Kopėčiomis. Pradžiai $5 Į 
vai. Kreiptis: tet. 202-244-2373 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

312*779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W«>t 95th Strot 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Grupė specialistų atlieka visus namo 
remonto ir apdailos darbus. Dirbame 
greitai, gerai ir garantuotai. Kainos la
bai prieinamos! Skambinti: 

Rainoldas: (312) 247-5246 
Rolandas: (312) 471-4937. 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

' • Pensininkams Nuolaida." 

HOUSE FOR SALE 
3 bdrm., 3 baths. 2 kitch.; tam. rm. with 
fireplace; hse. on 2 acre landscaped 
lot, Lemont. IL. CaM: i 
5 p.m.: 708-257-8546. 

NEVY HOME FOR SALE 
in Lemont — ,,Okl Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK 

AMERICAN TRANS AIR 
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d. 

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

Arba kreipkitės į savo kelionių agentą. 
Kelionė vieną puse perkant ten ir atgal. BUietai galioja nuo birželio 1 d ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais $16 iSvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kaina neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.4D 
agrikultūrai. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Po-
pįstlaini Jono Pauliaus" 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 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. III. gyventojams Tax 35 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 2.00 dol., 
Canada — 3.00 dol. 

/ DRAUGAS 
/ 4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60529 

Namai Floridoj*, St. Patereburge ir 
apylinkėse nuo $35.000. Sąrašai ir visi 
patarnavimai veltui Pasitinkame atvy
kusius Marie PoweM Realtors agentas 
Vladas MaiaSa. Skambinti į raštine 
1-800-FLA-REAL arba bet kada į 
namus 1-813-938-4013 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 didelių kamb., 
2 mieg. butas ant ram* aukšta. 
Šiluma ir karštas vanduo. Be 
gyvuliukų. Skambinti: 

312-737-1097 po 4 vai . p.p. 

Išnuomojamas 5 kamb., 2 mieg. 
naujai išdekoruotas butas antrame 
aukšte; 63 PI. ir St. Louis Ave. apyl 
Suaugusiems. 

Kreiptis: 312-778-6184 

ATOSTOGAS L IETUVOJE 
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
ja H. Willoweit. LITAUEN-REISEN iš VVuerzburg. 

Palanga, Nida, Vinius 
(dvi savaitės nuo $1,350 iki $1,650, trečia savaitė — tik $360 

Palangoje, arba $450 Vilniuje) 
Patogūs butai, skanus namų maistas, keliones po įžymias Lietuvos 
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnes 
informacijos skambinkite Angelai Kavaklanal (706-257-8652) 
arba Birutei Radzevičienei (708-257-9654). 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŽVILGSNIS PER ATLANTĄ Į LIETUVĄ, įvairių 
metų publicistika. Juozas B. Laučka. 192 
psl $10.00 

GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Veronika 
Maminskaitė-Kulbokienė 504 psl $8.00 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius Po
vilaitis. 367 psl $20.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, I dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 676 psl $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, II dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 462 psl $10.00 

PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS, lietuvių-anglų 
kalbomis. 3336 iliustracijos. Reney $20.00 

KOMPOZITORIAUS AL. KAČANAUSKO asmeny
bės bruožai ir muzikinė veikla. 60 psl. . . $2.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS 
IŠEIVIJOJE. E. Dan. Brazytė Bindokienė. 
364 psi $15.00 

TIKIU, katalikų tikybos vadovėliai. I. II, III, IV, V 
dalis visi po $5.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta
sys Dalius. 383 psl $9.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. Petras Jonikas. 454 psi $20.00 

ŠV. RAŠTAS. NAUJAIS TESTAMENTAS. Vertė 
č . Kavaliauskas. 648 psl $10.00 

ŠV RAŠTAS SENASIS TESTAMENTAS. Kun. 
Ant Rubšys. 670 psl $12.00 

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

i • 



MALDA PRADĖTAS -
DRAMATIŠKAI 

PASIBAIGĘS METINIS 
TAUTOS FONDO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Tautos fondo 19-tasis met in i s 

visuotinis nar ių susirinkimas, 
įvykęs 1993 m. gegužės 8 d. 
Kul tū ros Židinyje, Brooklyn'e, 
NY, buvo pradėtas 8 vai. iš r y to 
šv. Mišiomis Pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Šv. Miš ių 
auką už TF gyvus ir mi rus ius 
na r ius aukojo kun. dr. Leonar
das Andr iekus , OFM. 

Po T F narių registracijos, j a u 

„ A u k o s beveik sustojo, gy
venome iš procentų. Vidinė ne
s a n t a i k a , įvykus esminiams 
pas ike i t imams Tautos Fondo 
ta rybos sąstate, veikė kontra-
produktyviai" . Priede: detali 
1992 m. finansinė apyskaita. 

Iš š iuo metu dar veikiančių 
T F a t s tovyb ių praneš imus 
pada rė Eugenija Bulotienė iš 
Detroito, Vytautas Jokūbaitis iš 

gerokai po 10 vai., susirinkimą Ohio, P ranas Povilaitis iš Čika-
a t ida ręs Tarybos pirmininkas 
Algirdas Sperauskas susirinku
sius pakvie tė atsistoti ir ty los 
m i n u t e pagerbti mirusius TF 
nar ius . 

Invokaciją sukalbėjo k u n . dr. 
Leonardas Andriekus. 

Sudar ius mandatų ir b a l s ų 
skaičiavimo, nominacijų i r nu
t a r i m ų komisijas, sveikinimo 
žodį t a r ė Lietuvos ambasadorius 
prie J T Anicetas Simutis. Savo 
sveikinime ambasadorius iš
re iškė padėką už TF su te ik t ą 
pa ramą ambasados išlaikymui. 

Kęs tu t i s Miklas sveikino LB 
NY apygardos vardu, Eugeni ja 
Bulot ienė — Vilniaus K r a š t o 
sąjungos vardu ir TF a t s tovas 
Lietuvoje Antanas Skaisgirys. 
J is ambasadoriui A. Simučiui i r 
vysk. P . Baltakiui padovanojo 
po a lbumą „Einu per Lie tuvą" , 
o visiems TF tarybos ir valdybos 
n a r i a m s įteikė J. Cicėno k n y g ą 
„Vi ln ius t a rp audrų. 

Sveikinimai raštu buvo g a u t i 
iš ALTO tarybos pirmininko G. 
Lazausko, Lietuvos a m b a s a 
dor iaus Vašingtone S. Lozo
r a i č i o , v y s k . P. B a l t a k i o , 
Kanados TF atstovo B. L a u k i o 
ir iš Anglijos atstovo K. T a m o 
šiūno. 

Balsų skaičiavimo komisi jai 
„va rgs t an t " balsus skaič iuo
j an t , susir inkimas diskutavo i r 
ginčijosi dėl padarytų s t a t u t e 
pakeit imų praėjusiame T F susi
r inkime. Dr. Bronius N e m i c k a s 
a rgumentavo , kad tie pake i 
t i m a i įvykę neteisėtu b ū d u , 
todėl ir š iame s u s i r i n k i m e 
r e i k ė t ų vadovautis s e n u o j u 
s t a tu tu . 

I lgai užtrukus ir sus i r ink imo 
dalyviams pradėjus n e r i m a u t i , 
b a l s ų skač iavimo k o m i s i j a 
p r a n e š ė , k a d s u s i r i n k i m e 
dalyvauja 37 TF nariai s u 9 031 
balsu . 

Praėjusių metų sus i r ink imo 
protokolą skaitė Rūta Š a k i e n ė . 

Po pietų diskusijos ( i r „spal
v ing i " ginčai), dėl p ro tokolo 
tęsės i toliau, ir buvo n u b a l s u o 
t a protokolą atmesti. 

Toliau sekė pranešimai Pir
mas i s pranešimą padarė T F 
tarybos pirmininkas A l g i r d a s 
Sperauskas . Jis pranešė ap ie 
a t l ik tus įsipareigojimus ry š ium 
su VLIKo veiklos sus t abdymu, 
ka ip rašt inės reikmenų perėmi
m a s , archyvų į Pu tnamą per
vežimas, raštinės u ž d a r y m ą . 
Kalbėjo apie lėšas, jų pask i r s 
t ymą , k a m galima i r k a m 
negal ima jas skirti. A i šk ino , 
kokia nauda turėti T F a ts to
vybę Lietuvoje. 

Ilgą ir kruopščiai p a r u o š t ą 
pranešimą, kuris visiems susi
r i nk imo dalyviams b u v o iš
da l in tas , pateikė TF va ldybos 
p i r m i n i n k a s A l e k s a n d r a s 
Vakselis, kuriame nepabijota iš
dėstyt i ir esamieji T F negala
v i m a i . P raneš ime r a š o m a : 

gos ir dr. Povilas Švarcas iš 
Kalifornjos, kuris prie savo 
praneš imo prijungė ir 1000.00 
dolerių čekį. 

Visi padariusieji pranešimus 
nus iskundė susilpnėjusią TF 
veikla ir drastiškai sumažėju
siomis aukomis. 

AL. Budreckis iš Bostono 
nusiskundė, kad informacija 
apie T F esanti nepakankama. 
Ypač įdomų pranešimą padarė 
T F atstovas Lietuvoje Antanas 
Skaisgirys. J is plačiai apžvelgė 
dabar t inės Lietuvos rūpesčius, 
r a n d u s bei žaizdas ir apie 
pagalbos reikalą jos moralinėse 
ir material inėse grumtynėse. 

Kontrolės komisijos prane
šimą padarė Liudas Tamošaitis. 
P raneš imas buvo priimtas be 
pa ta isų . 

Prasidėjus diskusijoms dėl 
pranešimų, jau ir anksčiau jaus
t a į tampa pradėjo kaisti. Pasi
g i r d o pasisakymai dėl da
b a r t i n ė s TF vadovybės 
legalumo, nes ji buvusi išr inkta 
t ik dr. Kazio Bobelio manipulia
cijų dėka, kuris ir VLIKui nebe
egzistuojant, TF iš savo „glo
b o s " paleis t i nenori. Buvo 
pas iū ly ta (J. Nasvytis), kad da
b a r t i n ė TF vadovybė pasielgtų 
ga rb i nga i ir atsistatydintų. 
Pr iešingai , reikėtų pareikšt i 
nepasitikėjimą ir išrinkti naują. 

Algis Vedeckas pasakė, kad, 
a t m e t u s praėjusio TF susi
r ink imo protokolą, ir visi ki t i 
protokole esantieji nu ta r ima i 
n e b e t e n k a jokios r e i k š m ė s . 
Pas iū lė balsavimą dėl pasi
t ikėjimo Taryba. Balsavimas 
įvyko, ir Tarybai nepas i t i 
kėj imas buvo išreikštas 5230 
balsais . 

Susir inkimui sekretoriavusi 
Vida Penikienė, pakilusi nuo 
prezidiumo stalo, pareiškė, kad 
ji iš sekretorės pareigų pasi
t r a u k s , nes pirmininkaujantis 
ja i draudžiąs visa tai protoko
luoti . 

Susirinkimo pirmininkui A. 
Sperauskui atsiradus nepavydė
tinoje padėtyje ir orientacijoje 
pasimetus, įsisiūbavusios opo
zicijos sukontroliuoti jokios 
gal imybės nebebuvo. Salėje 
vyks ta visiškas chaosas! 

Vacys Steponis, n e k r e i p 
d a m a s dėmesio į pirmininkau
jant į , kuris dar bandė „pirmi
n inkau t i " , pradėjo organizuoti 
naujos tarybos rinkimus. A. 
Sperauskas , nebematydamas 
ki tos išeities, paskelbė susi
r inkimą uždarąs ir k a r t u su 
k i t a i s tarybos nariais (V. Jokū
baičiu, J. Bobeliu, A. Budreckiu) 
apleidžia salę, kartu išsineš
dami ir visą TF susirinkimo do
kumentaciją. 

Pravedus rinkimus, į TF tary
bą buvo išrinkti: Giedrai t is 
Juozas — pirmininkas, Valai t is 
Ju rg i s , dr. Vaičaitis Rimas , 
Vedeckis Algis, Vainius Jonas , 

LAIŠKAI 
PIRAMIDĖS YRA IR 

MAUZOLIEJAI 

Rinkimų metu Algirdas Bra
zauskas sakė, jog reikia baigti 
statyti valdžios piramidę su jo 
išr inkimu Lietuvos prezidentu. 
Piramidės yra t a ip pat Egipto 
f a raonų k a p a i . L i e t u v o s 
buvusių komunistų restauracija 
valdžion patvir t ina kapų meta
foros t inkamumą apie per 50 
metų nieko gero nenuveikusių 
mumijų prisikėlimą. J e i yra 
vienas veiksnys, kuris padaro 
ekonominį augimą, ta i j is yra 
sugebėjmas pr is i ta ikyt i prie 
naujų rinkų. Mumijos netaps 
gyvais žmonėmis . Lie tuvos 
valdžia tapo muziejumi, o gal 
t i k mauzoliejum. 

S a u l i u s Š imol iūnas 
Detroit, MI 

STEBIMĖS DVIVEIDIŠKUMU 

Mes stebimės dr . Kriaučeliū-
no ir G. Lazausko dviveidišku
mu, kur i s atsispindi jų laiš
kuose š.m. „Draugo" gegužės 
11d. Kaip galima tvir t int i , kad 
nepri tariama Lozoraičio atšau
kimui ir tuo pačiu metu džiaug
t i s Čekanausko paskyrimu? 

Jeigu ta i nėra dabart inio (ar
ba jau sakykim — buvusio) am
basadoriaus a tšaukimui pritari
mas, t a i negaliu įsivaizduoti, ko 
dar reikėtų... 

J o h n A. Giba i t i s , 
Chicago, IL 

GERIAU TRAUKTI VAIKUS 
IŠ ŠIUKŠLYNO 

Su t ik ru įdomumu skaičiau 
„Vaikai — n e š iukšlės" ap
rašymą an t r ad i en io , balan
džio 27 dienos laidoje, išdės
tant} naujai įsteigto Lietuvos 
našlaičių globos būrelio „Saulu
tės" tikslą. Džiugu ir gražu, kad 
žmonės buriasi įvairiais būdais 
padėti Lietuvos vaikams, naš
laičiams; propaguoja, skleidžia 
Lietuvos našlaičių padėtį kita
taučių tarpe. 

Tačiau nelabai a išku, kaip 
„Saulu tės" būre l io renkami 
kimštinukai, žaislai galės pa
dėti t iems našlaičiams, kurie ne 
tik kad neturi kuo padoriai apsi
rengti, sočiai pavalgyti , bet dar 
gyvena minėtame šiukšlyne, be 
pastogės. 

Ža is las , n e s v a r b u kokios 
kokybės, sute ikia va ikui tikrą 
džiaugsmą, paguodą t ik keletai 
minučių. Ža i s l a s neapv i lks 
sušalusio, nepr ipi ldys tuščio 

dr. Lukoševičius Algis, Nasvytis 
J a u n u t i s , V i l g a l y s J o n a s , 
Vytuvienė J advyga , Vebrai-
tė-Gust Vaiva, Vakselis Alek
sandras, Remėza Saulius, dr. 
Nemickas Kęs tu t i s , Žukaus
kienė Marija ir Steponis Vacys. 

Į TF valdybą išr inkta: Vak
selis Aleksandras — pirmi
ninkas, Vedeckas Algis, Peni
kienė Vida, Bi tėnas Rimas, 
Bi ler ienė A s t r a , K a t i n i e n ė 
Aldona ir Kulpa Vytautas . 

Apgailestaujama, kad Tautos 
fondas, garbinga ir lietuvių 
visuomenėje didelį pasitikėjimą 
įsigijusi institucija, tapo prives
ta prie nepageidaujamos krizės. 
Reikia t ikėt is , kad bus ras ta 
t inkama išeit is iš šios krizės 
išsivaduoti, o Tautos fondo ižde 
esančios san taupos nepateks į 
advokatų r a n k a s ! 

P. Palys 

pilvelio, nepriglaus ir neišgelbės 
šiukšlyne gyvenančio benamio. 

Ar nebūtų geriau, kad tie pini
gai, kurie bus išleidžiami talpin-
tuvo, pilno kimštinukų, pa
s iunt imui (berods, apie 5,000 
dol.), būtų panaudojami reikš
m i n g i a u ; pvz.: pas iunčiant 
m a i s t o , v i taminų, mokslo 
priemonių arba net surandant 
būdą „šiukšlyno" našlaičius 
a p g y v e n d i n t i pa lankesnėse 
sąlygose? 

A r n e b ū t ų geriau, je igu 
norima logiškai ir reikšmingai 
dirbti , kreiptis j kitataučių 
maisto įmones, drabužių ir a-
valynės gamyklas, kad paauko
tų našlaičiams maisto produktų, 
drabužėlių, batelių? 

Ar nebūtų geriau, vietoj ska
t int i visuomenę prašyti bendra
darbių rinkti kimštinukus, kad 
jie suneštų maisto skardinutes, 
drabužėlių, sąsiuvinių, spalvo
tų pieštukų? 

Ar nebūtų geriau ieškoti būdų 
išgelbėti šiukšlyne gyvenančius 
vaikus? (Nelabai aišku, kaip tie 
k imšt inukai į jų rankas net ir 
patektų.) 

Ona Dūdienė 
Cincinnati, OH 

NEREIKĖJO SKUBĖTI 

Dar neseniai rinkome aukas 
ir su įkarščiu balsavome už 
Stasį Lozoraitį. Beveik visa 
išeivija buvo už j į Praėjo vos 
keli mėnesiai, ir kai kurie mūsų 
„poli t ikai" jau sutinka su prez. 
Brazausko vyriausybe, kuri bu
vusį mūsų kandidatą į preziden
tus j au šalina iš diplomatinio 
posto. Kažkodėl tautininkų są
jungos vadas ir Alto pirminin
kas pasiskubino su pagyrimu 
Brazauskui . Kodėl toks skubo
tumas , kai Lietuvoje reiškiami 
p r o t e s t a i p r ieš Lozoraičio 
pašalinimą? Paliekant nuoša
lyje taut ininkus I nedaug jų čia 
ir yra), reikia stebėtis Alto 
žingsniu. Šios organizacijos 
populiarumas, ir taip pastaruo
ju laiku susilpnėjęs, po tokio 
pasielgimo dar labiau nukris. 
Neišgelbės ju ir pasiteisinimai 
„Draugo" laiškų skyriuje. 

Šių organizacijų nariai turėtų 
abiem pirmininkams pareikšti 
nepasitikėjimą. 

J . Keršas , 
Oak Lawn, IL 

10,000 JAUNIMO LIETUVIŲ 
FONDO GRETOSE 

Buvusiame LF suvažiavime, 
kaip ir ankstesniuose, buvo 
prisiminti ir pagerbti metų 
laikotarpyje mirę nariai. Daug 
kas iš suvažiavimo dalyvių 

krūptelėjo, kai j ų buvo pri-
skaityta daugiau kaip š imtas . 

Ne vienas Lietuvių fondo 
narys pasisakė, ir daugumas 
jiems pritarė, kad, per ilgai 
nedelsiant, reikia kaip nors ver
buoti jaunimą, įtraukiant į savo 
gretas. 

Mano manymu, niekur nėra 
taip lengva į t raukt i jaunimą, 
kaip į Lietuvių fondą. Apie 
5,000 LF narių d a r yra gyvi. 
Jeigu kiekvienas LF narys bent 
du savo vaikus, j iems net nieko 
nepranešęs, įrašytų, uždėjęs po 
šimtinę, tai mūsų gretose susi
darytų 10,000. Kurie ne tur i 
vaikų, būtų nesunku surasti pas 
gimines. Argi nereikėtų įrašyti 
į LF eiles marčias, žentus , 
anūkus, lietuviškame gyvenime 
vikriau judančius jaunuol ius ir 
jaunuoles, fondo ir ne fondo! 
stipendininkus. 

Jeigu nepagailėsim poros šim
tinių (ar daugiau), tai LF gre
tose bus ne tik daug jaunimo, 
bet ir vaikų. 

P e t r a s P e l e c k a s 
Chicago, IL 

REIKIA PARAMOS 

Nepriklausomybės meta is vi
sose gyvenimo srityse nuveiktas 
didelis darbas verčia mus susi
mąstyti ir, atsigręžus atgal , 
pažvelgti į tuos tautos vadus, 
kurių pastangomis ta i buvo 
atlikta. 

Kaune buv. prezidentūra (Vil
niaus g-vė Nr. 33) yra perduota 
Vytauto Didžiojo karo muziejui. 
Joje numatoma įrengti Nepri
klausomos Lietuvos muziejų. 
Mūsų supratimu, muziejų žy
miai praturtinsime, jeigu jo 
sodelyje pastatysime buvusių 
prezidentų A. Smetonos, S. 
Stulginskio i r K. Gr in iaus 
biustus. Jie buvo ne tik Lietuvos 
Respublikos prezidentai, bet ir 
savo partijų politiniai vadai, 
todėl jų įamžinimas bus svarbus 
Lietuvių istorijos puslapio at
gaivinimas. 

Šios idėjos įgyvendinimui ren
kame aukas Lietuvoje, tačiau 
sunki šiandieninė ekonominė 
padėtis verčia mus kreiptis į 
Jus, mieli tautiečiai, kad savo 
aukomis paremtumėte šią kil
nią idėją. Tikimės, kad Jūs 
neliksite abejingi mūsų tautos 
istorijos atminties a ts ta tymo 
darbe. 

J . J u r e v i č i u s , 
Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus direktorius 

Red. p a s t a b a : jeigu ats i ras 
norinčių paremti šį projektą, 
malonėkite kreiptis į , .Draugo" 
redakciją — tur ime šio muzie
jaus adresą. 

DRAUGAS, trečiadienis , 1993 m. gegužės mėn. 19 d. 

DĖL ANTRO KAIMO 
PROGRAMOS 

„Draugo" 1993 m. gregužės 7 
d. L a i š k ų s k y r i u j e I r e n a 
Regienė ir Emilija Paužolienė 
pas isako prieš Ant ro Kaimo 
programą, kuri buvo „pagra
ž i n t a " vulgar ia is anglų kalbos 
keiksmažodžiais, dorovės pajuo
k i m u ir pa t r io t in ių jausmų 
pan iek in imu . 

Labai dėkoju ponioms už viešą 
pasisakymą, smerk ian t tokį 
nemoralumą. 

Mūsų lietuviškoji visuomenė 
neturėtų leisti Antram Kaimui 
naudotis salėmis ir ki tomis 
mūsų bendruomenių a r organi
zacijų būstinėmis, kur jie norėtų 
ir toliau savo programomis tos 
rūšies blogį propaguoti. 

Kos ta s P a u l i u s , 
Chicago, IL 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEI_ (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 kamomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. 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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A.tA. 
Dr. Motiejus Jurgis Rimas 

Gyveno Comfrey, Minnesota. 
Mirė 1993 m. gegužės 15 ., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 69 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskr., Prienų valsč., 

Cepeliškių kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Liūdesyje liko: žmona Aldona Puniškaitė, duktė Audra 

Brizgienė, žentas Raimundas; sūnus Vytas, marti Marna; 
seserys — Kazimiera Gudaitienė, Onutė Kudirkienė su vyru 
Kęstučiu; brolis Bronius su žmona Anele; svainės — Agutė 
Rimienė, Aldona Rimienė; brolių ir seserų vaikai Lietuvoje, 
Kanadoje ir JAV-bėse. 

Priklausė Minnesota Medical Association; American 
Medical Association; American Academy of Family Physi-
cians; buvo Smithsonian Instituto garbės narys ir Deputy Cor-
oner and Health Officer for Brown County, MN. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 21 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 22 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Vaikų Vilties 
Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Petras Eugenijus Menkeliūnas 
Mano mylimas Sūnus, Petras Eugenijus Menkeliūnas 

iškeliavo, Dievo pašauktas Amžinybėn 1993 m. gegužės mėn. 
4 d.,palaidotas 1993 m. gegužės mėn. 6 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, Chicago. 

Nuoširdžiai dėkoju, V.D. Š. R-nės kapelionui kun. F. 
Kireiliui už maldas laidotuvių koplyčioje, bažnyčioje ir 
palydėjimą i kapines. 

Dėkoju V.D.Š. R-nės vadovybei ir šauliams už suteiktą 
šaulišką pagarbą mano sūnui koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse. 

Dėkoju karsto nešėjams, broliams šauliams. 
Dėkoju Mišių aukotojams ir visiems, užjautusiems mane 

skausmo valandoje. 
Dėkoju A. ir K. Ramanauskams, mano nuoširdiems drau

gams, įamžinusiems sūnaus laidotuves foto nuotraukose ir 
video juostoje. 

Nuoširdi padėka Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams 
už nuoširdų patarnavimą. 

Skausme ir liūdesyje liko: 
Tėvas Pe t ras Menkeliūnas 

^ Z ^ L . INTERNATIONAL ^ 
\^ty) TRAVEL CONSULTANTS ZAICAS* 

Organizuojame grupine* ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

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

• * ? • Seutti 79th Avenue 
Mokory MB, H M •0457 
Tel. 70*430-7272 T« 

su garantuotu pristatymu įnamus 

223 Ketverto oatv* 
H t ą l l — 
itatonal: 77-70-07 Ir 77-OS-02 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

o 
COPEN 
HAGEN 
AIRPCDT 

•*įį* 

Skriskite SAS iš Š Amerikos j 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome.' 

aplankykite ,.tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

NEW JERSEY. NEW YORK — „Lietuvos Atsimintai*!", 
sekmadieniais nuo 2 »kl 3 v. p.p. I i Seton MeH Universi
teto stoties, 89.S FM bengs. „Mušk of Uthuanla pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos psčlos stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J. Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung. 

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. gegužės mėn. 19 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Amerikos Lietuvių Mon-

tessori draugijos metinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 26 d., 7 v.v. Mabenka val
gykloje, 7844 S. Cicero Ave. At
silankiusieji bus vaišinami lie
tuviškų patiekalų vakariene. 
ALMD-os narius sudaro Vaikų 
Namelių ir Žiburėlio šeimos bei 
lietuvių Montessori auklėtojos 
ir kiti besidomintys lietuvišku 
montesoriniu auklėjimku mūsų 
mažiesiems. Kviečiame visus, 
norinčius susipažinti su monte
soriniu pasauliu, atvykti į šį 
susirinkimą. Tolimesnei infor
macijai skambinti: Marytei 
Kucinienei 708-964-4580 ar
ba Lidijai Pa lukai t iene i 
312-471-2643. 

x Blynų pusryčiai ruošiami 
Jaunimo centro kavinėje sek
madienį, gegužės 23 dieną, po 
kiekvienų Mišių Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Blynų pusryčius 
rengia Moterų klubas, pelnas 
skiriamas Jaunimo centro 
paramai. Visuomenė kviečiama 
atvykti ir pasivaišinti. 

x Marytė Černiūtė, „Saulu-
tės" Lietuvos našlaičių globos 
būrelio veiklos ryšių vadovė, 
pasirūpino, kad kimštinukų 
(„stuffed toys") vajus būtų pra
vestas Hinsdale rajono protes
tantų bažnyčiose, Redeemer 
Lutheran and Park ir First g-
vių, ir Burr Ridge Church of 
Christ prie County Line ir 
Plainfield Road. 

x JAV LB Švietimo tary
bos pirmininė Regina Kučienė 
gavo padėkos pažymėjimą iš 
Vilniaus Vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai" direktoriaus 
A. Rudžio. Direktorius dėkoja p. 
Kučienei ir visai Švietimo tary
bai už bendravimą ir paramą. 
Mokykloje mokosi vaikai iš 
Sibiro, kurie atvyko į Lietuvą 
mokytis lietuviškai. Švietimo 
taryba yra nusiuntus keletą 
siuntų mokyklinių priemonių ir 
medžiagos, kurias mokykla 
įteikia mokiniams, užbaigiant 
.mokslo metus. Šiuo metu 
pakeliui į mokyklą yra nauja 
siunta: pustrečio tūkstnačio 
tušinukų. 

Teodoras Blinstrubas, Chi
cago, IL, anglų kalbos konkursą 
Lietuvoje parėmęs 100 dol. 
premija, dar surado ne penkias 
kitas premijas (kaip klaidingai 
buvo parašyta ..Draugo" V.4 
numeryje), bet kitus penkis 
mecenatus, paaukojusius 800 
dolerių: G. Liautaud — 300, dr. 
B. Kasakai t is - 200, E. 
Švažienė, prel. J. Prunskis ir dr. 
L. Kriaučeliūnas — po 100. 

x A. a. Viktoro Šimaičio at
minimui Lietuvos Vaikų Vilties 
darbus paremti atsiųsta $1,275. 
Šeimai, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems išreiškiame gilią 
užuojautą, o aukotojams dė
kojame. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

x Suvalkiečių d raug i jo s 
Čikagoje susirinkimas ir Mo
tinos dienos minėjimas bus 
gegužės 28 dieną Z. Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave.. 
Chicago. Pradžia 1 vai. p.p. 
Reikės aptar t i ateinančios 
gegužinės re ika lus . Daly
vaukite. 

x Lietuvos Vaikų Vilties 
komitetas žada ir toliau vežti į 
JAV Shriners ligonines gydytis 
Lietuvos invalidus vaikus. 
Komitetas, suprasdamas, kad 
negalės visą laiką į JAV juos 
vežti, deda pastangas sudaryti 
sąlygas pradėti daryti operacijas 
Lietuvoje. 

D. Lubicky, Chicagos Shriners 
ligoninės vyriausias chirurgas, 
nuvažiavęs į Lietuvą, patikrino 
160 vaikų (jų tarpe ir jau iš JAV 
grįžusius pagydytus). Šios kelio
nės įspūdžiai liūdni: ortopedines 
ligas dabart inėm sąlygom, 
neįmanoma gydyti: gydymo pro
cesas toks, koks buvo JAV prieš 
50 metų. Dr. Lubicky planavo šį 
pavasarį vėl važiuoti į Lietuvą 
ir keletą savaičių operuoti 
pačioje Lietuvoje. Deja. tai ne
bus galima artimoj ateityje 
įvykdyti, nes nėra tinkamų in
strumentų. 

Lietuvos Vaikų Vilties komi
tetas yra užsimojęs iki šių metų 
galo surinkti reikiamas lėšas. 
Pradėta kreiptis į įvairias 
ligonines, klinikas, vaistų/in
strumentų gamyklas bei fondus 
su prašymais aukų — tiek pini
gais, tiek reikmenimis opera
cinei Vilniuje. 

Į JAV būtų vežami tik tie 
vaikai, kurių padėtis yra ypač 
sudėtinga ir kuriems reikiamos 
pagalbos artimoje ateityje nebus 
galima Lietuvoje suteikti. 

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

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

PRISIMINTAS 
ROMAS KALANTA 

R.L.B-nės Marąuette Parko 
apylinkės valdybos iniciatyva 
buvo surengtas Romo Kalantos 
žuvimo metinių prisiminimas 
gegužės 14 d., 12 vai. priėjo gar
bei pastatyto paminklo lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse, Čika
goje. 

Prieš 21-rius metus, t.y. 1972 
m. gegužės mėn. platųjį lietu
višką ir Vakarų pasaulį nusiau
bė liūdna žinia, kad gegužės 14 
d., gražią sekmadienio popietę, 
Kauno miesto sodelyje susi
degino lietuvis jaunuolis Romas 
Kalanta, sulaukęs vos 19 metų 
amžiaus. Jis pasakęs trumpą 
kalbą į susirinkusius ir drau
gus, užsipylęs benzino, užsidegė. 
Paskendęs liepsnose, dar vis 
šaukęs: „Laisvės Lietuvai!", iki 
netekęs sąmonės, nugabentas į 
ligoninę, kurioje po keletos 
valandų mirė. 

Šis įvykis labai sujaudino 
Lietuvos jaunimą. Gaila, nerado 
stipresnio atgarsio išeivijos 
lietuvių tarpe. Vakarų pasaulis 
liko kurčias ir tylus. Todėl 
Kalanta pasirinko tikrąjį kelią: 
„Geriau garbinga mirtis, negu 
gėdingas gyvenimas". 

Šis įvykis-protestas prieš oku
pantą jaunuoliui, sulaukusiam 
tik 19 metų amžiaus, paauko
jusiam savo brangiausią turtą — 
gyvybę ant tėvynės laisvės 
Aukuro, niekados negali būti 
užmirštas. 

Romas Kalanta, Kalinauskas, 
S. Žemaitis, sausio 13-tosios ir 
Medininkų žuvusieji buvo pa
gerbti minutės susikaupimu. 

R. Kadatienės eilėraštį „Tau
tos didvyris", skirtą Romui 
Kalantai, paskaitė Gr. Gied
raitytė. 

Kanauninkui V. Zakarauskui 
pravedant ir visiems kartu pri
tariant, buvo pasimelsta už 
visus žuvusiuosius dėl tėvynės 
laisvės. Buvo pagiedota „Mari
ja, Marija" ir pasodinta graži 
gėlė, kuri žydės visą vasarą ir 
primins, kad kas nors dar mini 
šiuos dėl Laisvės kovojusius 
jaunuolius. 

Prisiminimas baigtas, giedant 
Lietuvos himną. Prisiminimą 
pravedė ir visiems dalyviams 
padėką pareiškė Antanina Rep
šienė. 

Ant. Repšienė 

l ^ t k ŽVAIGŽDUTE 

Dana Kaunienė yra Lietuvos Vaikų 
Vilties Vilniaus Operacinės įstei
gimo komisijos pirmininkė. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 A m b a s s a d o r Ct., 
Sunny Hills, F la . 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. \°f< už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2.100 - 3<7r + pristatymas. Ra 
syti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
l a n d Rd., S t o n e y Creek, 
Ontar io. Tel. (416) 643-3334, 
Fax: (416) 643-8980. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

D«nglam« Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 257 0746 

Skambinti p o 6 v.v. 

L 

x Edward J . Boreisha iš 
Chicago, 111., pratęsdamas 
, .Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė 50 dol. auką. 

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

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

Red^-jo.a J. Piačas Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

MAMYTEI 

Mamyt, mylėjai 
Mane mažytį. 
Kai buvo sodai 
Baltai dažyti. 

Lopšinės aidą 
Girdžiu iš lūpų. 
0 mielos rankos, 
Kur lopšį supo! 

Mylėt išmokei 
Tėvelių kraštą, 
Prašei pamėgti 
Jų kalbą, raštą... 

Už rūpestėlį, 
Už čiūčia-liūlia, 
Tau ačiū ačiū. 
Brangi motule! 

J o n a s Minelga 

STEBUKLINGA DIENA 
DAINAVOJE 

(Legenda^ 
(Pabaiga' 

Dar arčiau skrajodama, artėjo ' 
giltinė. Jau prie pat priartėjusi 
pradėjo kapoti savo dalgiu. 

Prie ežero augo pušys, Birutė s 

prie jų pradėjo bėgti. Ji buvo 
pamiršusi, ką jai Eglė ir 
Drebulė anksčiau buvo sakiu
sios. Eglė pradėjo purtyti Birutę 
ir be pertraukos purtė... 

— Birute, ar manęs negirdi? 
Jau aodra praėjo! Visi kiti jau 
nuėjo į barakus, — kalbėjo jai 
draugė. 

Birutė pramerkė akis . 
Pažvelgė pro langą, jau ne
belijo, dangus buvo švelniai 
violetinės spalvos. 

— Einam, — vėl ragino 
draugė Birutę, — aš nestovėsiu 
čia visą dieną. 

Abi draugės išėjo pro duris į 
lauką. Staiga Birutė stabtelėjo. 

— Tu gali eiti, — prašė 
Birutė, — aš noriu valandėlę čia 
pasilikti. Draugė nubėgo į 
mergaičių baraką. 

Birutė, viena pasilikusi, žval
gėsi aplinkui. Viskas buvo kaip 
anksčiau: baltieji namai , 
valgykla, barakai ir kryžių 
kalnas. Birutė iš toliau galėjo 
matyti Rambyno kalną, ant ku
rio, rodos, taip neseniai numovė 
nuo kasos paparčio žiedą ir 
paaukojo dievams. Dabar Biru
tė pačiupinėjo savo kasą ir paju
to nupintą žiedą. Greitai numo
vė jį ir pasižiūrėjo. Buvo 
paparčio augalų žiedas. 

Labai laiminga Birutė nubėgo 
į baraką praleisti laiką su savo 
draugėmis. 

Audra Degesytė, 14 m. 

Redaktoriaus prierašas: 
Ačiū už gražią tautiniais mo

tyvais novelę. Turi talentą, 
neužkask jo, bet puoselėk ir 
ženk į lietuvių literatūrą. 

MŪSŲ ĮDOMIAUSIOS 
DIENOS 

Mano įdomiausios dienos buvo 
Neringoje. Gyvenau dešimtame 
namelyje. Buvo ilgi lais
valaikiai. Patiko ir skautų 
stovykla. Maudėmės ir 
gyvenome palapinėse. 

Mantas Lingertat 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

GALVOSŪKIS NR. 162 

1. Jei iš Klaipėdos vestume 
tiesią liniją į ry tus , a r 
patektume į Latviją? 2. Jei iš 
Vilniaus vestume tiesią liniją į 
šiaurę, kurioje pusėje liktų 
Rokiškis, kairėje ar dešinėje? 3. 
Kas toliau nuo pusiaujo (ekva
toriaus): Vilnius? Tasmanija? 
Kanados Edmontonas? Mongoli
ja? Folklando salos a r 
Kamčatkos Petropovlovskas? 4. 
Kolumbui atradus Ameriką, už 
kiek metų gimė Bretkūnas — 
pirmasis į lietuvių kalbą Švento 
Rašto vertėjas? 5. Kai Koper
nikas mirė, kokio amžiaus buvo 
Bretkūnas? (5 taškai) 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 163 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Man buvo įdomiausia, kai 
nakvojau pas savo pusseserę. 
Buvo labai smagu. 

Angelika Kazakaitytė 

Man buvo įdomiausia sto
vyklauti Neringoje ir skautų 
stovykloje. Stovyklose nėra 
namų darbų, nereikia skaityti 
ir pianinu skambinti. 

Aš mėgstu buriuoti savo lai
vu Cape Code. 

Marius Hauser , 
Visi Bostono lit. m-los mokiniai 

Šį berniuką paukšteliai labai myli. 

ROJAUS DŽIAUGSMAS -
ŠVENTŲJŲ DRAUGYSTĖ 

(Pabaiga) 

Ten galima matyti daugybę 
dar nepražydusių žiedų, kurie 
dar pumpuruose, tai mirusių 
vaikų vėlės. Tų pumpurų 
augalai auga prie pat žemės ir 
kilnoja savo galveles aukštyn, 
žiūrėdami į šventuosius, į 
angelus, skraidančius po rojų į 
visas puses. Kai jie dairosi į 
visas puses, jų galvytės, lyg 
skambalėliai skamba pamažu: 
„Sveika, Marija!"... 

Iš rojaus į dangų veda 
daugybė takų, labai gražiai 
išpuoštų, nes tais takais vaikš
čioja šventieji. Mirtinos žmo
gaus akys nė va landė lės 
negalėtų žiūrėti į tuos stebuk
lingai išpuoštus takus, tuojau 
apaktų nuo šviesų. 

Dievui liepiant, dangaus šven
tieji, angelai ir išrinktieji drau
gauja su baltomis žmonių 
vėlėmis, vaikštinėja su jomis po 
rojų, kalbasi ir kartu sėdi prie 
iškilmingo stalo. 

Nuo to stalo aiškiai matomas 
visas dangus ir visi Dievo 
šventieji. Amžina Šviesa 
veržiasi pro duris ir langus 
laukan. Girdisi gražiausia 
giesmių gaida ir aidas ar-
kangelų dūdų, garbinančių 
Viešpatį Dievą ir visus šven
tuosius. 

Dievo Motina Marija kiek
vieną šeštadienį ir sekmadienį 
eina puikiu dangaus vieškeliu 
į skaistyklą ir kai iš ten grįžta 
su išlaisvinta vėle per rojų, tada 
visas rojus kvepia lelijomis. 
Tada visiems dangaus gyvento
jams pasidaro gera, kad amžiai 
atrodo trumpomis valandomis. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
APIE BITES 

Jei žmogus labai šykštus, tai 
jam bitės nesiseks laikyti. 

(Grinkiškis) 

Bičių negalima vienam turėti, 
reikia pasidalyti su kuo kitu. 
Tie žmonės vadinasi bičiuliais. 
Turimųjų bičių medų juodu dali
jasi per pusę. Pirmą spiečių 
gauna tas bičiulis, kuris gavo bi
tes, o kitus spiečius pasilieka 
tas, kuris davė. Taip paliko ir 
pats Dievas, todėl taip darant ir 
bitės vyks. 

Jei turi bites su kitu kaimy
nu, tai jam nepavydėk ir nepyk, 
— eis bitės, kaip iš pieno; bet jei 
susibarsi — visos išmirs. 

Dail. P. Osmalskis 

GALVOSŪKIAI 

Šio sezono galvosūkiai yra 
paskutiniai . Vasara poilsio 
laikas: stovyklos, sportas, gam
ta. 

Kitas sezonas prasidės spalio 
mėnesį. Dabar bus skelbiami tik 
galvosūkių atsakymai. Paskiau 
bus suskaičiuoti taškai ir pa
skelbti rezultatai bei premijos. 
Taisyklės lieka tokios pat. Kai 
gautas atsakymas po paskel
bimo, jis jau nebeužskaitomas. 
Todėl nevėluokite su atsaky
mais. 

Redaktorius * 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

141 

1. Slibinas. 2. Arklas. 3. 
Ūkininkystė. 4. Elementorius. 
5. Rašytojas. 6. Valiūnas. 7. 
Elgeta. 8. Ištikimybė. 9. Nevė
žis. 10. Aušra. 11. Sruoga. 
Žemyn: Sauerveinas. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

142 

Apskritimas išdalytas pen
kiomis linijomis. Kuri iš tų 
linijų apskritimą dalija į lygias 
dvi dalis? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 164 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Į daugiausia dalių yra padaly
ti apskritimai, pažymėti, raidė
mis E ir F. 

GALVOSŪKIO NR. 143 
ATSAKYMAS 

1. Arčiau Odesa. 2. Arčiau 
Biržai. 3. Arčiau Minskas. 4. 
Sala priklauso Estijai. 5. Nuo
tolis vienodas. 

GALVOSŪKIO NR. 144 
ATSAKYMAS 

1. Tuo metu nelijo. 2. Tik 
vieną, jei antrą knygą dėsi, jau 
bus ne tuščias krepšis. 3. Jei 
višta mėtytų kiaušinius, jie su
dužtų, todėl ji deda. 4. Kad jam 
mirties bausmė būtų Įvykdyta 
sulaukus gilios senatvės. 5. Nė 
vienas daugiau nebematys 
vakarykščios dienos. 

GALVOSŪKIS NR. 161 

Aš esu Lietuvos vienuolynas 
garsus. Pastatė mane Kristupas 
Pacas. Jei man dvi pirmąsias 
raides nubrauksi ir prieš pasku
t inę pakeisi k i ta , galėsi 
vaikams dovanoti. Kas aš esu? 
(5 taškai) 

Greitai prasidės mokiniams 
vasaros atostogos. Nemaža dalis 
išvažinės į stovyklas, paplū-
dymius ir kitas gražias gamtos 
vjetas. Visi naktimis grožėsis 
žvaigždėtu dangaus skliautu. 
Piešinėlyje yra nupiešta viena 
žvaigždžių formacija, ku r i 
laukia jūsų pavadinimo. Galite 
pavadinimą pai l ius t ruot i 
piešinėliu. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 165 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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I langelius, pažymėtus 
skaitmenimis, įrašykite šios 
reikšmės žodžius: 

1. Vieno iš dvylikos mėnesių 
pavadinimas. 2. Vyriškas var
das. Tokius vardus mėgsta 
Anglijos ir Švedijos karaliai. 3. 
Aukšto luomo titulas. 4. Žemės 
plotas, randamas prie kiekvienų 
namų. 5. Šviesai reikalingas 
prietaisas. 6. Gamtos puošmena 
maloninėje formoje. 7. Skautų 
šūkis. 8. Naktinis paukštis. 
Viduryje tarp strėlių, vieno žy
maus Lietuvos miesto pava
dinimas. (5 taškai) 
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