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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusija sustabdė dujų 
tiekimą Lietuvai 

Vilnius, birželio 29 d. (Elta) -
Nuo birželio 27 d., 10 valandos 
ryto, Rusijos akcinė bendrovė 
„Gazprom" atjungė dujų tie
kimą Lietuvai. Pagrindinė at
jungimo priežastis, kurią tele
gramoje nurodo ją pasirašęs 
„Gazprom" viršininkas Bogdan 
Budzuliak — 43 milijonų JAV 
dolerių skola. 

Lietuva prieš tai yra gavusi 
du įspėjimus: pirmą gegužės 
vidury, antrą — birželio pra
džioje. 

Šiomis dienomis dujų tieki
mas nutraukiamas pramonės 
įmonėms, bet jos bus tiekiamos 
duonos kepykloms, mėsos ir 
pieno kombinantams. 

Dujų atsargų patiems būti
niausiems poreikiams patenkin
ti pakaks iki liepos vidurio. 

Verslininkai Lito komiteto 
nutar imus vadina 

nusikalstamais 

Šiandien su Lietuvos Banko 
valdybos pirmininku Romualdu 
Visokavičiumi susitiks versli
ninkai, nesutinkantys su Lito 
komiteto nutarimais ir Lietuvos 
Banko veikla. 

Lietuvos verslininkų sąjungos 
pranešime „Dėl Lito komiteto 
nusikalstamų nutarimų" pažy
mima, kad jie „suvaržo žmogaus 
teises ir ekonomines laisves, 
privatiems subjektams uždraus-
dami atsiskaityti tarpusavyje jų 
pasirinkta valiuta". Atsakyda
mas į tokį kai kurių verslininkų 
norą, R. Visokavičius anksčiau 
yra pataręs jiems vykti į JAV ir 
ten bandyti atsiskaityti litais. 

Verslininkų sąjungos prezi
dentas Arvydas Stašaitis pa
kvietė Lietuvos Banko valdybos 
pirmininką Romualdą Visoka
vičių viešai diskusijai Lietuvos 
Seime arba televizijos laidoje. A. 
Stašaičio pasiūlyta tema: „Ar 
nacionalinės valiutos monopo
lija sustiprins nacionalinę va
liutą?". 

Lito kursas šiek tiek nukri to 

Krito lito kursas laisvai kon
vertuojamų valiutų atžvilgiu. 
Savaitės pabaigoje, pavyzdžiui, 
garsiajame Gariūnų turguje 
JAV doleris buvęs superkamas 
po 4.4-4.5 lito, o dar penktadienį 
daugelis komercinių bankų su
pirko po 4-4.2 lito. „Rinka tik 
patvirtina mūsų prognozes", 
pažymėjo R. Visokavičius. Lie
tuvos Bankas nuo praėjusio 
penktadienio oficialų lito kursą 
su doleriu nustatė 4.5 su 1. 
Panašų kiek svyruojantį kursą, 

čius pakvietė žmones, keičian
čius ta lonus į l i tus , būt i 
atidesnius. Štai Vilniuje mo
teriai, išėjusiai su naujaisiais 
banknotais iš banko skyriaus, 
neblaiviu apsimetęs vyriškis 
bandė ištraukti ir nusinešti 
rankinuką. „Mes numatėme, 
kad keitimo vietose gali pasi
rodyti nusikaltėliai, todėl čia 
budi ne tik uniformuoti poli
cininkai, bet ir civiliai apsi
rengę pareigūnai", pažymėjo R. 
Visokavičius. Toks pareigūnas 
ir sulaikė minėtą nusikaltėlį. 

Radioaktyvios „salos" 
Zokniuose — pavojingos 

sveikatai 

Kaip jau buvo pranešta , 
buvusios sovietų kariuomenės 
Šiaulių Zoknių aerodromo lėk
tuvų remonto gamyklos teritori
joje surastos smarkiai radioak
tyviomis medžiagomis užterštos 
vietos — du po vieną kvadratinį 
metrą ir keturių kvadratinių 
metrų radioaktyvaus radžio 226 
sankaupų plotai. Atlikti tyrimai 
parodė, kad šio radioaktyvaus 
elemento koncentracija smar
kiai viršija leistiną normą. 
Ši medžiaga pasižymi itin stip
riais kenksmingais poveikiais. 

Lietuvos Respublikos Aplin
kos Apsaugos departamentas ir 
Krašto Apsaugos ministerija 
kreipėsi į Rusijos kariuomenės 
Baltijos šalyse vadovybę, rei
kalaudamos, kad užterštas 
gruntas būtų nedelsiant iš
kastas ir išvežtas iš Lietuvos 
teritorijos. 

Garbės konsulas padeda 
Lietuvai ruoštis Expo-93 

parodai Pietų Korėjoje 

Lietuvos ir Pietų Korėjos 
bendradarbiavimo plėtojimo 
klausimais tarėsi ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius ir 
Lietuvos garbės konsulas Korė
joje Kim Hong-Kun. Konsului 
buvo padėkota už jo pastangas 
padėti organizuoti Lietuvos ats
tovavimą rugpjūčio pradžioje 
prasidedančioje pasaulinėje 
parodoje „Expo-93". Ten taip 
pat bus surengtos ir Baltijos 
šalių dienos. Aptarti ir kai kurie 
klausimai, susiję su numatomu 
Lietuvos ministro pirmininko 
vizitu į Pietų Korėją. 

Premjeras A. Šleževičius pa
sakė: „Expo-93 pasinaudosime 
galimybėmis ne tik ieškoti 
naujų rinkų lietuviškiems ga
miniams bet ir užmegzti tiesio
ginius šalių pramonininkų ir 
verslininkų kontaktus. Lietuvai 

pasak R. Visokavičiaus, Lietu- rūpi, kaip geriau panaudoti di-
vos Bankas numato išlaikyti ir dėlių pramonės įmonių poten-
iki metų pabaigos. 

„Žmonės, gavę litą — tikrą 
pinigą, pradės taupyti, mažiau 
leis pinigų, todėl prekės pigs", 
kalbėjo R. Visokavičius. Tokio
mis prognozėmis spaudos kon
ferencijoje abejojo Finansų 
ministras Eduardas Vilkelis. Jis 
taip pat pasakė, kad daugiau 
kaip po 50,000 talonų vienu 
metu keis tik apie 5% visų 
žmonių — daugiausia įvairių 
firmų atstovai, kurie su partne
riais atsiskaitė grynais pinigais. 
Ankstesnėje spaudos konfe
rencijoje E. Vilkelis buvo 
nurodęs du kartus didesnį skai
čių turtuolių. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Romualdas Visokavi-

JAV kuria naują 
politiką radijo 
transliacijoms į 

užsienį 

Birželio 15 d. Vilniuje Lietuva ir Lenkija pasirašė karinio bendradarbiavimo sutartį. Ta proga 
Lenkijos gynybos ministrą Janusz Onyszkiewicz priėmė Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius. Nuotraukoje (iš dešines) premjeras Adolfas Šleževičius, Lenkijos gynybos ministras 
J. Onyszkiewicz ir Lietuvos krašto apsaugos m nistras Audrius Butkevičius. 

JAV pabaltiečiai susiriko 
su JAV Valstybės 

departamento pareigūnais 

Min. Audrius 
Butkevičius 
VVashingtone 

cialą — visų pirma jų kvalifi
kuotus darbininkus". 

Ar grūdų perdirbėjai t u rės 
kuo derlių supirkti? 

Šiemet Lietuvos laukuose 
bręsta neblogas javų derlius. 
Numatoma surinkti apie 2.6 
milijono tonų grūdų. Žemdir
biai, sudarę sėklų fondus 
bei atsargas pašarams, bent 
trečdalį derliaus parduoda dvi
dešimčiai grūdų perdirbimo 
įmonių. 

Superkamų naujojo derliaus 
grūdų kaina bus daug aukš
tesnė, negu pernai. Pavyzdžiui, 
apskaičiuojama, kad už 
pašarinių grūdų toną bus 

Washington, DC, birželio 29 
d. — Jungtinis Amerikos Pa-
baltiečių komitetas JBANC, 
kartu su savo tarybos nariais ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovais suorganizavo susi
tikimą birželio 25 d. su JAV 
Valstybės departamento pa
reigūnais, kurie yra atsakingi 
už santykius su Pabaltijo vals
tybėmis. Susitikime jie aptarė 
dabartinę padėtį JAV-Rusijos ir 
JAV-Pabalt i jo šalių santy
kiuose. 

Didžiausią dalį susitikimo jie 
paskyrė aptarti birželio 24 d. 
Rusijos prezidento Boris Jelcino 
kritiką Estijos naujo įstatymo 
dėl gyventojų registracijos ir jo 
grasinimą „priminti Estijai kai 
ku r i a s geopoli t ines bei 
demografines realybes". 

JAV pabaltiečių delegacijos 
nariai tarėsi su įvairiais JAV 
Valstybės departamento parei
gūnais. Kalbėjo su ambasado
rium Strobe Talbott, specialiu 
Valstybės departamento pa
tarėju Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos šalių rei-

mokama vidutiniškai apie 400 
litų. Dabr grūdų perdirbimo 
įmonės susiduria su didele prob
lema — joms reikalingi nemaži 
lengvatiniai kreditai naujojo 
derliaus grūdams supirkti, o 
skirti jų niekas neskuba. 

Kre t ingos 740-asis 
gimtadienis 

Kretingos gyventojai, iš kitų 
Lietuvos vietovių suvažiavę 
kraštiečiai ir svečiai iškilmingai 
pažymėjo šio žemaičių miesto 
įkūrimo 740-ąsias metines. 

Birželio 26 d. miesto muziejuje 
merui Petrui Gliaubertui įteik
ti saugoti senieji miesto sim
boliai — Lietuvos Respublikos 
prezidento dekretu patvirtintas 
Kretingos Herbas su Švč. Mer
gelės Marijos, laikančios ant 
rankų kūdikėlį Jėzų, atvaizdu ir 
miesto vėliava. 

Netoli bažnyčios gražiai su
tvarkytame skverelyje šventės 
išvakarėse buvo pastatytas 
paminklas iškiliai asmenybei — 
Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai — 
kunigui, vienuoliui pranciš
konui, mokslininkui ir tauto
sak in inku i , didžiąją savo 
gyvenimo dalį praleidusiam 
Kretingoje. Paminklą atidengė 
ir su švente kretingiškius 
pasveikino Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. 

kalais, Europos ir Kanados 
Reikalų sekretoriaus pavaduo
toju Stephen Oxman, Rytų Eu
ropos reikalų pareigūne Sandy 
Virschbaum, ambasadoriaus 
Strobe Talbott pavaduotoju Bill 
Danvers, Pabaltijo pareigūnu 
Peter Mulrean, NVS reikalų 
pareigūnu Larr; Napper, Ru
sijos pareigūnu Tom Navratil, ir 
Pabaltijo šalių užsienio reikalų 
pareigūnu Andrew Silski. 

Delegacija į e i kė JBANC 
memoradnumą, kuriame buvo 
išdėstyti svarbiausi Pabaltijui 
rūpimi klausimai: Būtinumas 
išgauti iš Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos ir Estijos 
tvarkaraštį, raginant JAV su
laikyti pašalpą, kol Rusija 
nesutars su Latvija ir Estija dėl 
tokio tvarkaraščio. Buvo pra
šoma, kad JAV stipriai pasisa
kytų dėl Rusijos prezidento 
grasinimo Estijai. Delegacija 
buvo painformuota, jog Vals
tybės departamentas jau pa
siuntė diplomatinę notą šiuo rei
kalu Rusijos valdžiai. Pabal
tiečiai taip pat prašė, kad JAV 
nenutrauktų radijo laidų Pa
baltijo šalims iš Laisvos 
Europos radijo ir padėkojo 
Valstybės departamentui už 
įkūrimą fondo Pabaltijo priva
čiam verslui puoselėti. 

Washington, DC, birželio 26 
d. — Lietuvos ambasadoje bir
želio 25 d. apsilankė Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius. Kaip praneša 
Lietuvos ambasada, būdamas 
VVashingtone, ministras daly
vavo aštuntojoje tarptautinėje 
konferencijoje „Sąjungininkų 
bendri veiksmai taikos palai
kymo konfliktų sprendimų ope
racijose". Konferenciją rengė 
Užsienio Politikos Analizės Ins
titutas bei Olandijos Atlanto 
komisija. 

Ministras Audrius Butkevi
čius taip pat susitiko su JAV 
Nacionalinės Gvardijos vadu ge
nerolu Conway, Pennsylvanijos 
vasltijos Nacionalinės Gvardijos 
vadu generolu Sajer (tarp Lie
tuvos ir Pennsylvanijos vykdo
mos mainų programos). Lanky
damasis VVashingtone, min. A. 
Butkevičius taip pat susitiko 
JAV Gynybos sekretoriaus pa
vaduotoju politiniams reika
lams. 

Į šiuos susitikimus Krašto ap
saugos ministrą lydėjo ambasa
doriaus padėjėjas Viktoras Na
kas bei Pentagono Šiaurės šalių 
skyriaus direktorius J. Town-
send. 

Susitikimų metų buvo apta
riami Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos, bendradar
biavimo tarp JAV ir Lietuvos 
klausimai. 

Washington, DC, birželio 26 
d. (NYT) - JAV prezidento Bill 
Clinton administracija šiuo 
metu kuria naują politiką JAV 
valdžios radijo transliacijoms į 
užsienį apspręsti , atsižvel
giančią į pasikeitusią pasaulio 
politinę sudėtį, pasibaigus Šal
tajam karui. Pagrindinės prie
monės šiems uždaviniams vyk
dyti yra 1942 metais įkurtas 
Amerikos Balsas ir prieš 40 
metų įkurtas Laisvos Europos 
Radijas. Amerikos Balso užda
vinys buvo skelbti JAV žinias 
bei pol i t in ius požiūrius į 
užsienio šalis; Laisvos Europos 
Radijo — transliuoti antikomu
nistines programas į Sovietų 
Sąjungą bei jos blokui priklau
sančias šalis. 

Birželio 15 d. prez. Bill Clin
ton pris tatė JAV valdžios 
planus sujungti šias dvi JAV 
radijo įstaigas bei kitas JAV 
valdžios radijo bei televizijos 
transliavimo programas, kad jas 
valdytų viena JAV valdžios ta
ryba. 

Bet kaip rašo „New York 
times" korespondentas David 
Binder sekmadienio laidoje, su
jungti šias dvi įstaigas į vieną 
yra panašu į bandymą vienon 
vieton suburti šunis ir kates. 
Amerikos Balso radijas, sukur
tas, kad būtų visiškai pavaldus 
JAV valdžios politikai ir intere
sams, nuolankiai dėsto JAV 
pažiūras ir politiką. Laisvos 
Europos radijui buvo duodama 
daug didesnė laisvė, nes jo 
uždavinys buvo teikti įvairių 
pažiūrų nekomunistiškas ir 
antikomunistiškas pažiūras bei 
žinias, su tikslu atstoti Sovietų 
Sąjungoje draudžiamą laisvą 
spaudą bei iš jos perspektyvų 
pristatomas pasaulines žinias. 
Per visą savo gyvavimą abi šios 
labai skir t ingos įstaigos 
konkuravo su viena kita dėl 
ribotų JAV skiriamų lėšų už
sienio transliacijų tikslui. 

nutarė, kad šešiuose iš buvusių 
sovietinių kraštų posūkis į de
mokratiją buvo toks stambus, 
kad galima pateisinti Laisvos 
Europos radijo transliacijų 
nutraukimą tų šalių kalbomis, 
bet reikia palikti jų trans
liacijas Amerikos Balse. Tos 
šalys yra Lietuva, Latvija, Esti
ja, Lenkija, Vengrija ir Čekų 
Respublika. 

Bulgarijoje, Rumunijoje ir 
Slovakijoje, tačiau rasta, kad 
šiuo metu esančios sąlygos 
grasina panaikinti demokratijos 
padarytą pažangą, kaip ją defi-
nuoja prez. Clinton, ir tad joms 
turi būti tęsiamos Laisvos 
Europos radijo transliacijos. Ta
čiau, norint kur galima pa
naikinti dvigubas JAV valdžios 
transliacija, Amerikos Balso 
transliacijos jų šalims yra 
nutraukiamos. „Šioms valsty
bėms bei daugeliui kitų te-
bereikia žinių šaltinio, kuris yra 
tikrai apsaugotas nuo savos 
valdžios manipuliavimo", 
pasakė prez. Clinton. 

Bet anot Amerikos Balso spe
cialistų, JAV administracijos 
matas, nustatyti demokratijos 
pažangą buvusiame sovietinia
me bloke, nėra balansuotas. 
Anot jų, buvo neteisinga nu
traukti Amerikos Balso trans
liacijas Bulgarijai, kuri yra 
padariusi didelę pažangą, kur
dama demokratines institucijas, 
ir Rumunijai, kuri turi spaudos 
laisvę. 

Kurs naujas tarnybas 

Clinton šiek tiek pakeitė 
pažiūrą 

Svarbiausia — išrinkti 
skolas iš Rusijos 

Vilnius, birželio 26 d. — 
Opozicijos spaudos konferen
cijoje buvo komentuojami minis
tro pirmininke Adolfo Šleže
vičiaus pasisakymai apie bankų 
indėlių indeksavimą. Seimo na
riai E. Kunevičienė ir A. Šimė
nas priminė, kad norint rimtai 
apsaugoti Lietuvos gyventojus 
nuo infliacijos, reikia ne 
indėlius indeksuoti, o kuo grei
čiau išieškoti skolas iš Rusijos, 
nes indėliai daugiausiai nuver
tėjo, kai Rusijoje įvyko infliaci
ja ir Lietuvos jrnonėms bus su
mokama už Rusijon eksportuo
tas prekes gerokai pavėluotai, 
nuvertėjusiais rubliais. Tuomet 
Lietuvos įmones nebeturi iš ko 
sumokėti savo darbininkams 
reikiamų algų Anot Kunevi 
čienės ir Šimėno, būtų netei
singa indėliu nuostolius kom 
pensuoti iš dabartinio Lietuvos 
biudžeto. 

Seimo opozicinė koalicija 
Tėvynės Samara pateikė Sei
mui turto vertes indeksavimo 
projektą. Jam pritarė net Eko-

Piketas dėl 
pragyvenimo 

Vilnius, birželio 26 d. - Ket
virtadienį prie Seimo piketavo 
iš Kauno atvažiavę pensininkai, 
invalidai, daugiavaikių šeimų 
tėvai. Vienas piketo organiza
torių kalbėjo: „Badas verčia 
susirūpinti, ką toliau daryti. Iš 
6,000 talonų mėnesinės pensijos 
kasdieną galima nusipirkti pusę 
kepaliuko duonos ir pakelį pie
no — tai 3,000 talonų, už butą 
- 2,000. Telieka tūkstantis la
šiniams". 

Prašymus ir pasiūlymus pike
tuotojai išdėstė Seimo priima
majame ir laukia prezidento at
sakymo per spaudą. 

nomikos komiteto pirmininko 
pavaduotojas Zimnickas, pri
klausąs LDDP blokui, ir pati vy
riausybe. Tačiau netikėtai pasi
priešino Socialdemokratai. Re
zultatas buvo tai, kad ir LDDP 
balsavo prieš jį, tad opozicijos 
projektas buvo atmestas. 

Kai Bill Clinton tapo prezi
dentu, jo tikslas buvo uždaryti 
iš Miuncheno transliuojančias 
Laisvos Europos radijo stotis, 
nes pasibaigus Šaltajam karui 
ir sužlugus komunizmui Rytų 
Europoje, jos atrodė kaip nebe
reikalingas anachronizmas. 

Bet dabar, rašo David Binder, 
spaudžiamas konservatyvių 
JAV Kongreso narių ir Rytų 
Europos išeivių Amerikoje, ku
rie per Lasivos Europos radiją į 
savo tėvynes transliavo savo 
pažiūras, prez. Clinton pakeitė 
savo poziciją ir dabar jau pri
pažįsta tokių transliacijų svarbą 
ir šiandien. Pagal prezidento 
Clinton dabar siūlomą JAV 
užsienio transliavimo planą, kai 
kurios transliacijos iš Miun
cheno į Rytų Europos šalis bus 
nutrauktos (ju tarpe ir į Pabalti
jo šalis). 

Šiuo metu abiejų įstaigų bend
ras biudžetas siekia 440 mili
jonų dolerių. Sujungus abi šias 
įstaigas, bendras biudžetas bus 
sumažintas maždaug trečdaliu. 

Vengs dvigubų laidų 

Po šešias savaites trukusių 
pasitarimų VVashingtone dery
bininkai ii abiejų radijo įstaigų 

Pagal Clinton planą nu
matoma sukurti naują tarnybą 
— Azijos Demokratijos Radijo — 
kuri transliuotų į Kiniją, ir 
Laisvos Europos radijuje įkurti 
tarnybą Balkanams — buvusios 
Jugoslavijos kraš tams. O 
Amerikos Balso transliacijos 
šioms šalims bus paliktos. Tad 
visvien bus dvigubos JAV radi
jo laidos — tik dabar jau ne Rytų 
Europos šlaims. 

JAV Informacijos Agentūra — 
USIA, kurios žinoję yra abi JAV 
radijo transliacijų įstaigos, 
neigiamai žiūri į šį naują JAV 
radijo tarnybų dvigubas trans
liacijas, nes jos pareigūnų liu
dijimu, Amerikos Balsas pasku
tiniuoju metu nesiriboja tik 
JAV Politikos perdavimu, kaip 
buvo numatyta ją sukuriant, o 
perduoda ir ktių pažiūrų žinias. 
Ypač tokioje šlayje, kaip Serbi
ja, sako vienas Amerikos Balso 
pareigūnas, tegalima tik labai 
mažai JAV politikos perduoti, 
nes krašto žmonės yra taip stip
riai domimiojami nacionalizmo 
ir augančių antiamerikietiškų 
nuotaikų. Tad Amerikos Balsas, 
prisitaikydamas prie tų sąlygų 
duoda tokiam kraštui progra
mas, kurios nesiskiria savo 
turiniu nuo to, ką duoda ir 
Laisvos Europos radijas. 

KALENDORIUS 

Biržel io 30 d.: Pirmieji 
Romos Bažnyčios kankiniai, 
Adelė, Emilija, Lucina, Otonas, 
Skaidąs, Novilė. 

Liepos 1 d.: Pal. Junipero 
Serra, Julius, Jutvarė, Gendru-
tis, Liepa. Valstybinė šventė 
Kanadoje: Canada Day. 
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į&A SKAUTYBĖS 
kelias 

'<JB& Redaktorė j .v .s . I rena Regienė 

PRO „SKAUTŲ AIDO" 
REDAKTORIŲ AKINIUS 
SMAGU BUVO DALINTIS SPAUDOS 

RŪPESČIAIS 
paryčių mums besidarbuojant 
redakcijoje (lentiname stovyklos 
barakėly), ir redaktorius v.s. 

Bronius Žalys, ir kruopštusis 
iliustratorius v.s. Aleksandras; 
Jakštas, ir kiti „M.A." talki
ninkai pilnai supratome skau
tiškos draugysės vertę. Tai iš 
tikrųjų buvo pats maloniausias 
ir įdomiausias redagavimo dar
bas! 

* * * 

„Skautų Aido" pašto dėžutė
je randami laiškai nenuliūdin
davo: pabarimą priimti irgi nau
dinga, jei moki būti kritiškas 
pačiam sau arba sugebi tą 
dorybę įsisavinti. 

Tačiau atskrisdavo ir sma
gaus pašto. Vienas pavasariop 
dėžutėje randamas laiškas ypač 
pradžiugindavo. Toronto, Kana
doje, „Skautų aido skiltis" (taip 
anas gerųjų širdelių vienetas 
buvo pasivadinęs), sesės Birutės 
Abromaitienės vadovaujama, 
tenykštėje Kaziuko mugėje pri
segdavo lankytojui širdelę; 
gauta auka įkrisdavo į „Skautų 
Aido" dėžutę. To širdelių vajaus 
rezultatai stebindavo: darbščio
sios skilties linkėjimus lydėdavo 
nemažas čekis! Ir taip kasmet! 

* * * 

„Skautų Aidui" jau 70 metų, 
bet jis — anaiptol — dar nei pen
sininkas, nei senukas! Žurnalas 
dar tebetrykšta jaunystey dar 
vis stengiasi pradžiugint i 
paukštytes, vilkiukus, ūdrytes, 
bebriukus, skautes ir 
brolius skautus, na, ir visus išti
kimuosius skaitytojus — vetera
nus. Juk storuose jo komplek
tuose sukaupta mūsų Sąjungos 
istorija nuo pirmųjų skautiškų 
žingsnelių iki šių dienų. 

v.s. Sof|ja Jel ionienė 
(Red. 1976-1978 m.). 

v.s. Sofija Jelionienė 

1976-1978 metai buvo skirti 
„Skautų Aido" redagavimo dar
bui, kurio krūvio, svarbumo bei 
atsakomybės nežinojau, kol šios 
kuprinės neužsidėjau ant pečių, 
kol su ją neišsileidau spaudos 
darbo iškylon... (Beje, mano 
pažintis su šiuo darbu prasidė
jo anksčiau, talkinant šio 
žurnalo redakcinėje kolegijoje 
nuo 1970 m.). Šie treji su tru
pučiu metai buvo įdomūs, pra
turtinę įvairippa patirtimi. 
Ypač didelį dėkingumą jaučiu 
savo buvusiam pavaduotojui, 
spaudos veteranui s. Baliui 
Vosyliui, kurio pamokymai ir 
praktiški nurodymai praplėtė 
mano žurnalistinį akiratį. 

Dar vienas tuo laikotarpiu 
patirtas džiaugsmas — „Skautų 
Aidas" supažindino mane su 
nuoširdžiais bendradarbiais, su 
kuriais dar ir dabar malonu 
spaudos rūpesčiais dalintis. 
Taip ir likom to „viruso" apsėsti 
— rūpi „Aidas", ir gana! 

Kengūrų ir kukabūrų krašte 
vykusioje Vl-je Tautinėje 
stovykloje „Skautų Aidas" rado 
lyg ir kokį pusbrolį: TS laik
raštėlį „Miško Aidą". Dažnai iki 

Šiomis dienomis, kada daug 
kalbame apie 75 metų Jubilie
j inę stovyklą, sujudo visa 
lietuviška skautija. Širdys 
suvirpa net ir tų, kurie senokai 
atitolę šildosi Floridos ar Cali-
fornijos saulėje. 

Mažai bepalikę tų,kurie gali 
gir t is dalyvavę pirmoje 
Tautinėje stovykloje. Nedaug ir 
antrosios. Kas dalyvavo ketvir
toje ar penktoje, į tuos mažai 
kas kreipia dėmesį. Tų daug! Į 
Jubiliejinę susirinks visi. Vieni 
dalyvaus, žygiuos parade, ner
sis iš kailio, kad stovykla būtų 
pati gražiausia ir sėkmingiau
sia iš visų buvusių. Kiti bent 
mintimis sugrįš į savo stovyk
lavimo laikus. Žygiuos parade, 
neš vėliavas, dainuos prie laužo. 
Nes kas vieną kartą užsiriša 
skautišką kaklaraištį, nepajėgia 
jo nusirišti. Ir kaip nusiris, jeigu 
jam užrišo visų brolių akivaiz
doje. 

Aš pats atsiradau š ;ame 
pasaulyje jau skautams egzis
tuojant Vilniuje. Šaukiau: 
„staut, staut!" Tuo pareikš
damas savo norą įstoti į 

skautus. Bet vienamečio kalbą 
supranta tik mamos. Bet ji 
nežinojo, kas tie skautai. Savo 
norą įvykdžiau daug vėliau. O 
jeigu ir nesuprato. Tai ko ste
bėtis? Šiandien tėvai nesupran
ta, ką kalba jų šešiolikamečiai. 

Šiais laikais nemažai mūsų 
lankomės Lietuvoje. Nuvyks
tame į Palangą. Pušys ošia ir 
šlama. O kur tie būriai skautų, 
kurie buvo susirinkę sutikti 
skautybės įkūrėją Baden-
Povellį? Kur tos palapinės? 
Prašmatnūs stovykliniai įren
gimai, kuriais anglai žavėjosi? 
Kur puikūs stovykliniai stalai? 
Nebėra, bet jų atsiminimas 
paliko. įsirėžę į atmintį. Nusi
gręžk nuo televizijos, užmerk 
akis ir matai natūral iose 
spalvose. 

Tad vadovai turi atsiraitoti 
rankoves, sukaupti visas savo 
jėgas, kad jubiliejinės stovyklos 
prisiminimai įsiręžtų į jaunimo 
atmintį neištrinamai. Ir kam 
juos raginti? Jie daro ką gali ir 
net ko negali. 

v.s. Vladas Vye ik is 

Iškilmingoje skautų.-čių sueigoje, Clevelande. įžodį duoda „P i lėnų" t u n t o v i lk iuka i G. C iv inskas 
ir V. Va i tkus . Įžodį praveda s k a u t a s vyt - A. D u n d u r a s . 

N u o t r . VI. B a c e v i č i a u s 

SUSIPAŽINKIME 
v.s. ANTANAS PAUŽUOLIS 

Skautininkas Antanas Pau-
zuolis žinomas ne vien Čikagos 
skautijai, bet dėl savo plačios 
skautiškos veiklos ir daugeliui 
(ypač vyresnių) LSS narių. 
Kuklus, maloniai besišypsantis, 
visuomet pasiruošęs padėti, kur 
jo pagalba pageidaujama. Mal
dauti jo nereikia — jis pats 
savanoriškai jungiasi talkon 
skautiškuose, bendruomeniš
kuose ir visuomeniškuose dar
buose. Giliai religingas, jautrus 
lietuviškiems reikalams, ypač 
susirūpinęs lietuviškuoju 
jaunimu Lietuvoje ir už Tėvynės 
ribų. Po daugelio metų ap
silankęs iš okupacijos išsivada
vusioje Tėvynėje, ypač per
gyvena nesutarimus Lietuvos 
vyriausybėje, susiskaldymą ten 
atgimusios skautijos vado
vybėje, dvasinį ir medžiaginį 
tautiečių skurdą. 

KAD JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
PRISIMINIMAI ĮSIRĘŽTŲ Į 

ATMINTĮ AMŽINAI 

vs. fil. Ant. Paužuolis 

Brolis Antanas, gimęs Lie
tuvoje, Kupiškio valsčiuje, skau-
tauti pradėjo 1937 m. Mažei
kiuose, „Vingėlos" draugovėje. 
Skauto įžodį davė 1938 m. 
Skauto vyčio įžodį — 1948 m. 
Vokietijoje. I paskautininko 
laipsnį pakeltas 1951 m. Čika
goje. Į skautininko — 1971 m. ir 
į vyr. skautininko — 1978 
metais. Baigęs Gilvelio vadovų 
mokyklą. Už pareigingą veiklą 
LSS apdovanotas „Už Nuopel
nus", „Lelijos", „Padėkos" ir 
„Geležinio Vilko" ordinais. 

LSS reiškėsi įvairiose parei
gose: Lietuvoje — paskiltininko 
ir skiltininko. Vokietijoje — sk. 
vyčių būrelio vado pavaduotojas 
„Pane r ių" tun te . Vėliau 
„Nemuno" tunte buvo sk. vyčių 
būrelio vadas ir skautų draugo
vės draugininkas. Atvykęs 
Amerikon ir įsijungęs skau-
tiškon veiklon, per daugiau 
negu 40 metų ėjo įvairias parei
gas: draugininkas, Korp! Vytis 
Čikagos skyriaus iždininkas, 
žurnalų „Mūsų Vytis" ir „Skau
tų Aidas" administratorius, 
trijų tuntininkų pavaduotojas 
„Lituanicos" skautų tunte, 
Čikagoje, LSB Skautų vyčių 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
Stovyklavo daugelyje stovyklų, 
vykdydamas įvairias pareigas. 
Buvo pastovyklių ir stovyklų vir

šininkas. Vienerius metus buvo 
JAV Vidurio raj. atstovo pava
duotojo pareigose. Trejus metus, 
buvo Vidurio rajono atstovas 
'vadeiva), trejus metus — Vidu
rio rajono vadas, Čikagos tuntų 
bendros veiklos koordinatorius. 
Šiuo metu — LS Brolijos Skau
tininkų skyriaus vedėjas ir jau 
penkti metai koordinatoriaus 
pareigose ..Skautijos" leidime. 
Be čia jau minėtų pareigų, 
brolis Antanas talkino įvai
riuose kursuose, suvažia
vimuose, renginiuose. Šalia 
skautiškos veiklos — yra Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje aukojamų šv. 
Mišių lektorius, bendradarbiau
ja spaudoje, o kas besuskaičiuos 
įvairius didesnius ir mažesnius 
darbus darbelius Čikagos lietu
vių įvairiuose visuomeniškuose 
ir bendruomeniškuose įvykiuo
se ir renginiuose. 

Brolis .Antanas ir jo žmona 
Emilija (stipri atrama jo dar
buose) užaugino trijų sūnų šeimą 
ir džiaugiasi gražiu vaikaičių 
būreliu. 

Brolis Antanas Paužuolis bus 
šią vasarą Rako stovyklavietėje 
vyksiančios Jubiliejinės sto
vyklos LS Brolijos „Dariaus 
Girėno" stovykloje skautininkų 
pastovyklės virš ininkas. 
Linkime jam sėkmės ir džiaugs
mo apsiimtose pareigose, o jo 
žmonai — sesei Emilijai iš
tvermės ir kantrybės. 

IR 

STOVYKLOS 

Liepos 17 - 31 d. — Jūrų 
skautu.-čių ir jaunųjų vadovų,-
ių buriavimo stovykla Muske-
gan State Park. Muskegen, Mi
chigan. 

Liepos 31 - rugpjūčio 7 d.— 
Kanados lietuvių vilkiukų ir 
paukštyčių stovykla „Romuvo
je". 

Liepos 31 - rugpjūčio 11d . 
— LSS Jubiliejinė stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan. 

Rugpjūčio 7 d. — Jūrų 
budžių ir jūrų skautininkų 
akivaizdinis suvažiavimas Rako 

PAREMKITE 
MŪSŲ PASTANGAS 

Lietuviškos Skautijos 75 metų 
sukakčiai paminėti šią vasarą, 
liepos 31 — rugpjūčio 11 
dienomis Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, rengiama 
LSS Jubiliejinė stovykla, kurio
je bus ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio „Gaudeamus" vardu 
vadinama pastovyklė. 

Į savo tarpą norime atsikvies
ti keletą akademikų/studentų 
skautų, dabartinių Lietuvos 
skautų vadovų. Deja, mes — stu
dentai, neturime užtenkamai 
lėšų sumokėti jų kelionės išlai
das. Tad kreipiamės į Jus, 
p rašydami šiam t iks lu i 
paramos. Jūsų pagalba — auka 
sudarysime jauniems Lietuvos 
skau tų vadovams progą 
susipažinti su: 

1. Demokratišku procesu, 
2. Užsienio, ypač JAV ir 

Kanados, lietuviška veikla, 
3. Kaip išeivijoje išlaikėme 

lietuvybę, 
4. Kaip auklėti ir perauklėti 

Lietuvos jaunimą. 
Čia yra konkretus tikslas 

padėti Lietuvai atsistoti ant 
demokratinių kojų. Nuoširdus 
skautiškas Ačiū kiekvienam už 
paramą. Aukas prašome siųsti; 
v.s. fil. Kęstutis Ječius, 1310 
VVayside Drive, Villa Park, IL 
60181-3524, USA. 

Ad Meliorem! 
senj. Dainius Brazaitis 
Korp! Vytis Čikagos sk. 

pirmininkas 
t.n. Kristina Bielskutė 

ASD Čikagos sk. pirmininkė 

stovyklavietėje, Custer, Michi
gan. (Suvažiavimas vyks Jubi
liejinės stovyklos metu). 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Spalio 16 d. — Tradicinė, jūrų 
skautų,-čių rengiama „Puota 
jūros dugne" vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spalio 10 d. - ASS metinė 
šventė Lietuvių centre, Le
monte. 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tat. (1-312) 7*7.7875 
5 7 M Archer Ava. 

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

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

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

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel . (708) 748-4617 

Valandos pagal susitarimą 

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 

•321 Avondal*, St«. 102 
Chicago, IL 60631 
T«l 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stavan Sandlar, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Wltek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Tel. 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. Kedzle Ava., 

Chicago , III. 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3600 W. SS St. Ttl. (708) 4224101 
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 SeStd. 9 v.r-12 v.p.p. 
6132 S. Kadai* Ava., CMcago 

(312) 778 6M9 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosls, L td . 
Marguette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, CMcago, III. 
Tai. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Čikagos „Kernavės" tunto skautės, sėkmingai baigusios Raudonojo Kryžiaus 
vestus Pirmosios pagalbos kursus. 

Nuotr. Marytės Utz 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaskl Road. 

Ta i . (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. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (312)737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

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

Tel . (708) 448-1777 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 
Kab. tai. (312) 585-0348: 

Rez. (312) 779-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 63rd S t 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9; antr 126: penkt 10-12: 1-6 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden A v a . , Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
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Besimainantys įspūdžiai 

IR TEN, IR ČIA 
Kadangi šį kartą, besilankant 

Tėvynėje, teko pervažiuoti 
daugelį miestų ir miestelių, 
noriu pasidalinti keliais įspū
džiais ir nuotaikomis. 

Buvau iš Vilniaus nuvežta į 
Kauną, Panevėžį, Šiaulius, 
Alytų ir Pakruojį, kur ne tik 
žmonės, bet ir jų erškėtrožių 
arbata buvo puiki. Jau nekal
bant apie Žurnalistų draugiją ir 
sąjungą pačiame Vilniuje, kur 
buvo daug klausimų apie spau
dą, žurnalistus išeivijoje. Džiau
giausi besidairydama į po 
seniai laukto lietaus prašvi
tusią padangę, žalius miškus ir 
laukus, ežerus ir upes. Dienoms 
bėgant ir vakarais skaitant vie
tinę spaudą, vis užpuldavo liū
desys dėl nesibaigiančių šnekų 
ir posėdžių aprašymų, dėl skun
dų apie kylančias kainas, ne
darbą, kai tuo tarpu Vilniaus di-
dieji istoriniai pas ta ta i 
aptrupėję ir be stiklų. Jie atrodo 
tarsi nereikalingi, kai tuo tar
pu jų vietas užima vienodi, be 
patogumų šešiaaukščiai sovie
tiški griozdai, kur senukas turi 
lipti, vos kvapą atgaudamas, į 
šeštą aukštą, nešdamas dar ir 
sunkų bulvių maišą, nes apie 
keltuvą daugelyje tų pastatų ne
buvo net pagalvota. Matyt, ne
buvo ta ikomi didžiūnams. 
Tokiame gyvenau ir aš, penkta
me aukšte. 

O Vilniaus gatvės ir keliai — 
neįsivaizduojamai suskilę. Gal 
reiktų tuos bedarbius pasiųsti 
taisyti miesto kelių? Štai vieną 
rytą vėl buvau vežama tuo 
pačiu, baisiai sutrupėjusiu, 
keliu — ir — netikiu savo 
akimis! Visos skylės užtaisytos, 
važiuojam, net nekrustelėdami. 
Kaip čia yra? — klausiu kolegos 
žurnalisto. — O, šiuo keliu per 
Vilnių važiuos popiežius, tai jį 
vakar naktį skubiai sutaisė. 
Gerai, bet kodėl visi kiti 
piliečiai taip visiškai nesvar
būs? Bedarbių vis daugėja, tai 
tegul siunčia juos panašiems 
darbams, vietoj apmokant atsto
vų keliones į užsienius. 

Vis statomi paminklai ir pa
minklai, o duonos ir mėsos nėra. 
Kuo pilietis prisideda prie 
demokratijos grąžinimo, ar tik 
dejonėmis ir skundais? Ar yra 
rašomi laiškai valdžios atsto
vams, ar gal tik kalbama apie 
kainų kilimą? Apie netaisomus 
namus? 

Bet gal gana dejonių. Štai 
mane priglaudusių šeimininkų 
duryse įkištas atsišaukimas: 
„Teisybės, darbo, duonos! Lietu
vos darbininke, pensininke, be
darbi, studente ir inteligente, 
būk solidarus, prisidėk! Tęsime 
protesto akciją! 

Reikalausime iš LR prezi
dento, seimo ir vyriausybės nor
malaus gyvenimo lygio ir 
demokratijos užtikrinimo! 
Vilniuje katedros aikštėje 
renkamės 9 vai. Toliau eisime 

iki Seimo Gedimino prospektu. 
Po seimo posėdžio mitingas 
Nepriklausomybės aikštėje". 
Pasirašo: Vilniaus Darbininkų 
sąjunga, Lietuvos Darbininkų 
sąjunga. 

* * * 

KARINIŲ PAJĖGŲ SANTVARKA 
PABALTIJO VALSTYBĖSE 

ŽURNALISTAI GINA SPAUDOS 
LAISVĘ LIETUVOJE 

Nežinau, kaip jiems pavyko, 
buvau išvažiavusi kitur, bet pra
džiugino, kad kas nors yra 
daroma, ne tik kalbama ir 
kalbama. 

Dažniausiai girdimas šūkis 
yra, kad „vyriausybė turi ga
rantuoti teisę į darbą". Ką gi tai 
reiškia — ar garantuoti bet kokį 
darbą, ar tik radus darbą turėti 
į jį teisę? Kas pirmesnis, kas 
darbdaviui atrodo tinkamesnis, 
tas ir gauna tą „teisę" į darbą. 
Tas klausimas dabar nuolat 
keliamas ir seime, ir spaudoje. 
Galvojome, kad laisvos 
prekybos, kurią gi ten dabar 
mūsų valstybė tikina turinti, 
pagrindas ir yra geras darbi
ninkas. Pasirodo, kad, jei įmonė 
yra ant bankroto ribos, valdžia 
jai moka „socialinę šalpą" ir iš
spausdina daugiau talonų... 
Taigi kraštas dar toli iki laisvos 
prekybos, nebent Garimuose. 

Kitą temą mačiau iškylant — 
kaip ir laisvame pasaulyje — tai 
moterys kariuomenėje. Net 
Amerikoje su tuo turima proble
mų, bet čia tvirtinama, kad 
svarbu kvalifikacija, ne lytis. 
Pagal sugebėjimus yra paren
kama darbo rūšis tiek darbovie
tėse, tiek kariuomenėje. Be to, 
kariuomenėje labai nedaug 
kalbama apie galimą belaisvio 
būklę, kas per karinius susikir
timus gali atsitikti kiekvienam, 
taigi moteriai gal verta būtų 
apsigalvoti. 

Kalbant apie tarnybos pasto
vumą Lietuvoje, tam tikrą 
ironiją girdime Amerikos kas
dienos naujienose televizijoje ir 
spaudoje, kiek tas liečia karinių 
bazių uždarymą visose vals
tybėlėse, nes, atrodo, pasikeitus 
Rusjos sistemai, turėtume pa
statyti klaustuką: ar tikrai? Bet 
Amerikoje pirmoje vietoje visgi 
stovi ekonominis stiprumas, o 
pinigų iš tų karinių bazių juk 
nebuvo galima tikėtis, ko 
reikalauja verslo ekonomija. 
Taigi iškyla skirtingos pažiūros 
į šį prezidento nutarimą skir
tingo galvojimo grupėse, ne
būtinai susirūpinusiomis t ik 
savo algos netekimu, nes ten 
buvo žmonių, sugebančių dirbti 
ir kitose srityse Tai jau politinė 
sritis. Prieš Amerikos vado
vavimą tarptautinėse organiza
cijose vis girdime spaudoje įvai
rių balsų. Iš vienos pusės 
stengiamasi atkreipti dėmesį į 
čia gyvenančių žmonių gerovę, iš 
kitos pusės pabrėžiama Ameri
kos vadovavimo tarptautinėje 
arenoje svarba. 

RKV 

Sovietų imperijos susiskal
dymas vėl atitolino Rusija nuo 
Vakarų Europos. Susikūrė lais
vų valstybių „užtvara" — nuo 
Suomių įlankos iki Juodosios 
jūros. Iš tų valstybių tik Balta
rusija nutarė pasirašyti bendros 
gynybos sutartį su Rusija. Toks 
žingnis suerzino Lenkiją, nes 
Bal ta rus i jos spaudoje ėmė 
rodytis straipsniai apie lenkišką 
revanšizmą. Be abejo, tokios 
mintys yra skleidžiamos ne ko 
kito, kaip komunistinio, rusiško 
elemento. Lenkija nenori vėl 
turėt i prie savo sienų rusiškos 
grėsmės, todėl vyksta pakar
totinos kelionės į Ukrainą. 
Šiomis dienomis paskubėta 
pasirašyti karinį susitarimą su 
Lietuva, kuriai siūlomas ne tik 
karininkų apmokymas, bet uni
formos ir ginklai, gaminami 
Lenkijoje. 

Pabaltijo valstybių nepriklau
somybė atėmė iš Rusijos net 
penkis uostus ir daugelį bazių. 
Jai liko tik Petersburgas ir 
Kaliningradas, kurio reikšmė 
sumažėjo, praradus priėjimą 
sausuma. 

Kaip tvarkosi Lietuva 

Palyginti su kitomis Pabaltijo 
valstybėmis, Lietuvos karinė 
santvarka yra kitokia, iš dalies 
ar visai pakeista paties A. Bra
zausko. Dabar Lietuvos pre
zidentas taikos ir karo metu 
yra, kaip ir Amerikoje, karinių 
pajėgų viršininkas. Jis taip pat 
vadovauja gynybos komitetui. 
Tokiu būdu karinių pajėgų šta
bo viršininkas pagal gradaciją 

ĮKLIUVO GINKLŲ 
PIRKLYS 

Visoje Amerikoje (ir, atrodo, 
kituose kraštuose...) žinoma, 
kad lengviausia įsigyti šauna
muosius ginklus yra Virginijos 
valstijoje, todėl šiomis „leng
vatomis" dažnai pasinaudoja ne 
tik vietiniai, bet ir tolimesnių 
vietovių „pirkėjai". 

„The Fairfax Journal" š.m. 
birželio 24 d. laidoje rašo, kad 
buvo sučiuptas ir vienas lie
tuvis, mėginęs Woodbridge 
miesto parduotuvėje nupirkti 20 
lengvų, nebrangių, pusiau au
tomatiškų šaunamųjų ginklų, 
kurių kiekvienas kainavęs apie 
90 dol. Tas pirkėjas, Vytautas 
Nizevičius, 27 metų amžiaus, 
atvykęs į JAV š.m. sausio mė
nesį, tvirtino norėjęs nupirkti 
ginklų ir išsiųsti juos į Lietuvą 

E. RINGUS 
atsiranda tik trečioje vietoje. 
Įvyko tikras paradoksas, nes 
Brazauskas, būdamas partijos 
sekretorius, niekad neturėjo sa
vo rankose tiek galios komunis
tiniame laikotarpyje, kiek jis 
įgijo laisvame krašte. Bra
zauskas jau pakeitė štabo 
viršininką ir jo vietoje paskyrė 
buvusį sovietų armijos 
pulkininką. Jis taip pat atleido 
dalį karininkų, išmokslintų 
Vakaruose. Apsaugos ministru 
paliko Butkevičių (gydytoją) 
paliko vietoje, kuris rusų ko
respondentui paaiškino, kad, jis 
ieško politinės ir kar inės 
sintezės". Šiuo metu Lietuvoje 
pr i ska i toma 8,000 karių 
visokiuose daliniuose. Šį skaičių 
planuojama padidinti naujokų 
šaukimu, kurie tarnaus 12 
mėnesių. Vis dažniau lie
tuviškoje spaudoje be didelio en
tuziazmo gvildenami per artimi 
ryšiai su Rusija. Su įtarimu žiū
rima į sklandų susitarimą su 
gen. Gračevu. Pagal tą susi
tarimą, Lietuvai bus perduoti 
penki aerodromai su įrengimų 
dalimis. Mūsų karininkai galės 
moksl in t i s rusiškose karo 
mokyklose, net ir akademijose. 
Tokių paslaugų nelabai kas 
nori. 

O kaip Latvijoje 

Ten reikalai nuo pradžios vys
tėsi kitaip. Latvija grindžia sa
va gynybą, naudojant „totalinės 
gynybos" koncepciją. Reikalui 
atėjus, visa tauta šaukiama prie 
ginklo kaip Šveicarijoje. 

Tokiu atveju apsaugos komi
tetu tampa tautos išrinkti atsto
vai (seimo ar panašiai), kurie iš
renka karo vadą. Taikos metu 
organizuojamos įvairios karinės 
dalys, kuriomis rūpinasi apsau
gos ministerija. Ginklus latviai 
kol kas gauna iš rusų. 10,000 
karių aprangą padovanojo šve
dai ir norvegai, o lengvų ginklų 
gauta iš prancūzų. 

Kažkokiu būdu latviai susiri
šo su Michigan valstijos gvardi
ja ir jau šią vasarą iš Detroito 
atvyko dalis specialistų or
ganizuoti medicininę pagalbą 
Rygos daliniams. Apsaugos mi
nistro pavaduotoju yra kapi-
tonas-marinas Amerikos latvis, 
kariavęs Vietname ir dėstęs 
West Point akademijoje. Svar
biausiu ministro patarėju 
neseniai pradėjo dirbti kitas 
latvis-amerikietis, atsargos 
pulkininkas. 

Gynyba Estijoje 
Estai irgi naudojasi Ameri

koje išmokslintais karininkais. 
Estijos štabo vadu paskirtas, 
išėjęs į pensiją pulkininkas, 
kariavęs Korėjoje ir Vietname. 
Jo padėtis dar neaiški, kadangi 
buvę Amerikos karininkai 
negali tarnauti kitų valstybių 
kariuomenėje. Jo prašymas 
gauti leidimą atsakytas nei
giamai, todėl pulkininkas žada 
atsisakyti Amerikos pilietybės. 
Estijos apsaugos ministras išau
gęs Švedijoje. Estų karius 
aprengia norvegai, o švedai 
aprūpina laivais pakrančių 
gynybai. Karininkų moksle 
nimu pasirūpins suomiai. 

Wmrnte 
• 

Onos Dokalsxaitės monografijos bendradarbiai ir spaudos atstovai knygos sutiktuvėse Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte birželio 5 d. (iš kairės): Algis Trinkūnas, Algimantas Kezys, Lietuvos 
gen. kons. Vaclovas Kleiza. PLB pirm. Bromus Nainys, Nijolė Beleškaitė-Gražulienė, Danas 
Lapkus, Vladas Būtėnas, Juozas Mieliulis r Titus A. Antanaitis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Skaitant Lietuvos dienraščius 
..Lietuvos rytą", „Lietuvos 
aidą", „Kauno dieną" bei kitus 
laikraščius, galima džiaugtis ne 
vien laimėjimų paskelbimais, bet 
rasti ir negerovių aprašymų. 
Randame ir kritikos pasisaky
mų apie valdžios institucijų 
nukrypimus nuo jų pačių išleis
tų įstatymų ar potvarkių. Ran
dame teisėtumą, asmens laisvę, 
etiką bei moralę pažeidžiančius 
aprašymus, kurie, be abejo, ne
patinka tiems pažeidėjamas, 
spaudoje pamačius tiesos žodį. 
Atrodo, kad valstybinių institu
cijų cenzūra spaudai dar 
neįvesta. Jos vietoje Lietuvos 
spauda „treniruojama" per 
teisminį žurnalistų terorizavi
mą. Vienas toks pavyzdys yra 
„Hermio" barko ir su juo susi
jusių buvusių Vilniaus miesto 
valdybos vadovų ieškiniai 
„Lietuvos ryto" redakcijai. 

Trisdešimt viena byla iškelta 
laikraščiui už tai, kad, remian
tis nuodugniais žurnalistiniais 
tyrimais, valstybės institucijų ir 
autoritetingų ekspertų išvado-
mos, buvo paskelbta informacija 
apie savaliavimo, pareigybinių 
įgaliojimų viršijimo, korupcijos 
reiškinius" („Lietuvos rytas" 
1993.VI.il) 

Kitas ryškus atvejis yra 
Klaipėdoje, kur miesto taryba 
nepagrįstai diktuoja savo valią 
„Klaipėdos" dienraščio redak
toriui ir stengiasi primesti savo 
politines ambicijas. 

Tokiai padėčiai reiškiantis, 
Lietuvos žurnalistų sąjunga 
1993.VI. 10 išplatino šį pa
reiškimą: 

„Liėtttyos žurnalistų sąjungai 
kelia nerimą pastaruoju metu 
pasireiškę bandymai reglamen
tuoti masinės informacijos prie
monių veiklą, riboti žurnalistų 
galimybes atlikto savo profesinę 
pareigą — rinkti ir platinti 
informaciją. 

Lietuvos žurnalistai daugely
je publikacijų atskleidė mūsų 
administracinių ir ekonominių 
tarnybų, pasienį aptarnaujan
čių organizacijų, jų pareigūnų 
aplaidumą, bejėgiškumą (kuris 
neretai būna ir tyčinis), kovo
jant su spalvotųjų metalų 
vagystėmis. Kaip didelis aki
brokštas žurnalistikai nuskam
bėjo Vyriausybės nutarimas, 
draudžiantis skelbti komercinę 
informaciją apie spalvotųjų 
metalų prekybą. 

Draudimas pateiktas kaip 
noras apsaugoti Lietuves 
ekonominius interesus ir gerinti 
kriminogeninę situaciją. Mano
me, kad kiekvienas turi dirbti 
savo darbą. Mėginimas suvers
ti dalį atsakomybės už kai kurių 

valstybės institucijų aplaidumą 
ir bejėgiškumą yra ne kas kita, 
kaip spaudos paskirties iškreip
tas supratimas, noras kištis į jos 
kūrybinius ir komercinius 
reikalus. 

Vyriausybė, priimdama šį nu
tarimą, pasinaudojo Spaudos 
įstatymo 6 straipsniu, kuris, 
kaip buvo būdinga sovietinėje 
visuomenėje, valdžios organams 
paliko praktiškai neribotas ga
limybes varžyti spaudos laisvę. 
Laisvas šio straipsnio traktavi
mas gali kam nors sukelti pa
gundą grąžinti paslėptą cen
zūravimą. 

Sąjunga kategoriškai pasi
sako už profesinės etikos laiky
mąsi. Kad ir labai reikšmingos 
būtų žurnalistų intencijos, jų 
įgyvendinimas, viešas turimos 
informacijos pateikimas nesude
rinamas su kitų asmenų šmeiži
mu, jų garbės ir orumo žemini
mu. Bet žurnalistai turi teisę ir 
pareigą atskleisti kai kam gal 
ir nelabai malonius dalykus". 

Žinome, kad Lietuvoje dabar
tinės valdžios jau varžomi 
demokratijos procesai ir laisvas 
žodis televizijoje bei radijuje. 
Atrodo kad to paties siekiama 
ir spaudoje, prie cenzūravimo ei
nant kitais keliais. Belieka 
mums, laisvojo pasaulio spaudos 
darbuotojams, palinkėti Lietu
vos laikraščių redaktoriams ir 
Lietuvos žurnalistų sąjungai 
ištvermingai ginti laisvo žodžio 
ir laisvos spaudos teises nepri
klausomybę atgavusioje Lie-" 
tuvoje. 

Bronius Juodelis 

PETRO KIAULĖNO 
PAVEIKSLAI - DOVANA 

LIETUVAI 

Daugiau kaip trisdešimt Petro 
Kiaulėno paveikslų Lietuvai pa
dovanojo jo našlė — graikė Vasi-
ja Nikolaki-Kiaulėnienė. Gegu
žės 22 d. Vilniaus dailės muzie
juje buvo atidaryta Petro Kiau
lėno kūrinių paroda. Dailininkas 
mažai žinomas Lietuvoje, nors 
yra susilaukęs pripažinimo Pa
ryžiuje ir New Yorke. Paskuti
nius gyvenimo metus jis pralei
do Amerikoje, kur ir mirė nuo 
leukemijos. 

Iš viso yra išlikę apie 350 P. 
Kiaulėno darbų. 200 ir jų asme
niniame jo žmonos rinkinyje. 
Prieš parodą Lietuvoje jos rū
pesčiu New Yorke išleistas P. 
Kiaulėno parodos katalogas. Pa
ryžiuje padaryti visų dovanoja
mų paveikslų rėmai. Dabar dai
lininko tapyba laukia dėmesio 
ir įvertinimo savo Tėvynėje. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

„krašto apsaugos reikalams". 
Jis jau ginklų pirkęs kitose to ar 
kitų miestų parduotuvėse ir per 
Baltimorę išsiuntęs į Lietuvą. 
Jeigu teismas pripažins V. 
Nizevičių kaltu, jam gresia iki 
10 metų kalėjimo bausmė. 

Virginijos vasltijoje nuo liepos 
1 d. įsigalioja naujas įstatymas, 
pagal kurį tebus galima įsigyti 
vieną šaunamąjį ginklą kas 30 
dienų, nebent būtų gautas iš po
licijos leidimas dažniau ir dau
giau ginklų pirkti. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
MONETOS 

Pažymint Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą šešiasde-
šimtmtį, Lito komitetas nu
sprendė išleisti 10 tūkstančių 
vienetų 10 litų nominalo progi
nių monetų. Monetos bus par
davinėjamos kolekcionieriams. 

— Juk nieko nepadarėme, — guodžiasi jis. — Ne 
buvo ką veikti. Dirbau sargų viršininku. Tėvas vykdo
majame šoferiu. Tai ir įtaisė į tą darbą, kai po Kauno 
įvykių buvau išmestas iš instituto. Kažkas mane matė 
gatvėje tuo metu. Bet mes juk nieko nepadarėme? 

Kiekvieną dieną Algis lenkia pirštus, kada jj paleis. 
Po dviejų mėnesių byla turi būti baigta! Laba; laukė 
tų dviejų mėnesių ir sulaukė: atnešė pranešimą, kad 
byla pratęsta. Algis pradėjo prakaituoti. Buvęs spor
tininkas nejudodamas apaugo lašiniais. Nukritęs per 
dieną ant lovos, knarkia kaip liūtas. Atsibudę* gręžia 
marškinius. Žiūri į bambą, klausia: 

— Kas man yra? 
— Nervai, Algi. 
Tada Algis paima popieriaus skiautę, dažniausiai 

— atsineštą iš tualeto „Pravdą" — ir suka dūdą. 
Maždaug dviejų pirštų storumo. Mažesnė jam neišeina. 
Kochanskas uoliai padeda. Cigaretes juodu pabaigia 
per kelias dienas. Maisto neperka. Už visus leidžiamus 
5 rublius prisikemša spintelę „Primos". Dabar sėdė
dami jie ardo nuorūkas, maišo jas su machorka, kurią 
sugeba iškaulyti iš prižiūrėtojų. Tuojau kamera užpildo 
mėlynų dūmų sluoksniai. Kamuoliai vėliau susilieja 
į vientisą sieną ir joje, rodos, toli toli — spingsi lemputė. 

Algis aiškina tvarką. Keltis šeštą. Kai bus pus
ryčiai — tai apie devynias. Po jų ves pasivaikščioti. Kai 
pietūs — apie antra. Kai gatvėje pasigirsta šiukšlių 

mašinos signalas — apie keturias. Vakarienė api'? 
šešias. Tualetas — nuo šešių iki aštuonių. Gulti — apie 
dešimtą. Toks kalėjimo laikrodis. 

— Supusime čia, — kartoja Kochanskas. — Kvailys 
aš paskutinis. 

Rodo ir rodo savo galvą. Tą vietą, kur jam įdėta 
plokštelė. 1956 metais Budapešte ėmė kažkokį tiltą, 
jį kontūzijo. Dabar kontūzija daro jį labai nervingu. Tai 
jis vis pabrėždavo. 

Tikslas — ne išlošti. Prastumti laiką. Aistroms nepasi-
duodavau, nebandžiau apsukti. Apkaltintas sukčia
vimu, mesdavau žaisti. Likusieji ilgai netesėdavo, kuris 
nors nušluodavo kauliukus žemėn. Vieną kartą, dar 
iki mano atvykimo, Kochanskas metė domino kauliuką 
ir pataikį Algiui į akį. įsiutęs žemaitis vietoj kauliuko 
paėmė tą Kochanską, metė jį j sieną. To įvykio 
atpasakojimą girdėjau iš abiejų pusių. 

Be žaidimų diena slenka lėtai. Prieš pietus ar po 
Kochanskas — Algio priešingybė. Mažiukas, didele, pietų veda pasivaikščioti, 

trumpai kirpta galva, kreivomis kojomis. Gyveno Jo- Koridoriuje girdėti beldimas į duris, šūkčiojimai, 
navoje. Turėjo namuką. Žmona padavėja „Žibinte". Tai prižiūrėtojai perspėja vieni kitus vesdami kalinį. 

Saugo, kad nepamatytume kitų kamerų gyventojų. 
Laipteliais į viršų — ir tarpuvartė su aklinai 

uždarytomis durimis. Kiemelis mažytis. Langai, 
išeinantys j kiemą, grotuoti ir uždažyti, kad net patys 

Laimingas gyvenimas laisvėje! Labai gailėjos, kad dirb
damas kažkokioje įstaigoje vairuotoju, paskolino savo 
didintuvą vienam pažįstamam iš Muzikinio teatro. La
bai rimtam žmogui. Vėliau kratos metu jo mašinoje 
rado proklamacijas ir nustatė, kad jos darytos jo paties kagėbistai nematytų savo aukų. Kiemelyje išmūryti 

i i. T penki narveliai, aukštis —dviejų žmogaus ūgių. 
Mes jau lauke. Asfaltas. Lietingą dieną turiu 

šokinėti kiaurais batais nuo vienos sausos vietos ant 
kitos. Lietingesnėmis dienomis kiti ir neina pasivaikš
čioti. Kochanskas dažnai sėdi ir saulėtą, tačiau mes 
su Algiu einame — visada. PrižiūrėtojaYnemėgsta, kai 
eini vienas, užimi kamerą, į kurią galėtų išvesti kitus. 
Jiems nebereikėtų judintis popiet. 

Kvėpuojame grynu oru: viduje prispjaudyta, nuo
rūkos, pribyrėję suodžių. Kai kagėbistai degina popie
rius, o degina dažnai, vėjas neša dūmus į kiemelį, suo
džiai leidžiasi kaip sniegas. Juodas. Vyrai tuoj išsi
traukia machorką, užsirūko. Mums priklauso valan
da. Viena per parą. Bet mes neturime laikrodžių: 
Nematome saulės. Tos valandos — įtartinai trumpos. 

(Bus daugiau) 

didintuvu. Dabar teismo ekspertizė viską gali. Jam 
teko pasakyti, kas tas žmogus. Jis pats niekuo dėtas. 
Bet iš intonacijų galima spėti, kad jis, aišku, žinojo 
viską. 

Pasakodavo mums apie miškinių žygius. Apie save 
— nedaug. Aš, senas automobilininkas, važinėjantis 
nuo septynerių metų, bandydavau pasikalbėti techni
nėmis temomis. Dažniausiai baigdavosi ginčais. Jis 
neišmanė elementarių dalykų, žinomų kiekvienam vai 
ruotojui. Puldavo į isteriją, kurią aiškindavo, žinoma, 
užlopyta galva. 

Pasiginčiję ir patylėję, paskendę mėlynuose 
dūmuose, abu sėda prie stalelio ir pradeda trankyti 
domino. Nesu lošėjas; nemėgstu beprasmio nervų gadi
nimo, o labiausiai, aišku, pralošti. 

Žaidimas tęsiasi, kol prasideda ginčai. Aistros 
liepsnoja. Mane kviečia liudyti. Bet aš nesuprantu to 
žaidimo. Veikiai pradėjau trumpinti dieną su jais. 

* 
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Ramuii is Kubiliūt<-

DETROITO 
KONFERENCIJA (3) 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

t 
t 

JAV LB rengiama poli-
tinė-visuomeninė konferencija 
vyko birželio 19-20 d. Lietuvių 
Kultūros centre, Southfield, MI, 
netoli Detroito. Rengėjai sten
gėsi konferenciją suorganizuoti 
„Lietuva ir išeivija — kartu ar 
a t sk i ra i " tematika. Vieni 
kalbėtojai labiau laikėsi nusta
tytų temų, kiti mažiau. 
Dalyviams buvo suteikta proga 
statyti klausimus. Vieni daly
viai pajėgė aiškiai ir įdomiai 
statyti klausimus į temą, kiti 
mažiau. 

Sunku aprašyti tokią turinin
gą konferenciją. Gal daugiausia 
pasisėmė t ie , kurie kon
ferencijoje asmeniškai dalyvavo. 
Kai kurių prelegentų paskaitas 
bus galima skaityti spaudoje ir 
periodikoje, kai kurie girdėjo jas 

— transliuojamas per radiją. Čia 
stengiamasi pristatyti įvairių 

—-kalbėtojų minčių nuotrupas. 
Reikia tikėtis, kad iš trumpos 
apybraižos pasiseks pateikti 
kalbėtojų mintis. 

Atidarymas 
Susipažinimo vakaras pen

ktadienį, birželio 18 d., vyko 
Holiday Inn viešbutyje. Kaimy
nystėje mašinos avarijos rezul
tatas buvo toks. kad viešbutyje 
buvo sugedusi elektra. Tuo 
metu jau suvažiavusieji konfe
rencijos dalyviai nepaisė tam
sos, apšviestos tik žvakėmis, ar 
šilumos. Jie bendravo, disku
tavo ir laukė šviesų. 

Šeštadienį rytą atidarymo žo
džius tarė pagrindinis konfe
rencijos iniciatorius, JAV LB 
Visuomeninių Reikalų tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys 
ir konferencijos „šeimininkė" 
Liuda Rugienienė. A. Gečio žo
džiais. , jei išeivija nori išlikti, 
reikia bręsti, reikia ryšių". L. 
Rugienienė linkėjo konferen
cijos dalyviams „krikščioniškos 
meilės, vakarietiškos tole
rancijos, vengti bajorų iš
didumo, ir protėvių pagalba — 

- teisingumo". 

Simpoziumas — išeivijos 
žvilgsnis: Nepriklausomos 
Lietuvos santykiavimas 

su išeivija 

Simpoziume dalyvavo dr. 
Valdas Adamkus, adv. Rimas 
Domanskis, dr. Juozas 
Kazickas, dr. Tomas Remeikis, 
moderavo Algimantas Gečys. V. 
Adamkus kalbėjo apie dainuo
jančios revoliucijos vaikus po 3 
metų. Atsirado abejonės, ar 
galėsime susikalbėti. Ieškomi 
veiklos modeliai, kuriais 
Lietuva pakils ekonomikoje, 
politiniame demokratiniame 
procese, kultūroje. Kultūroje 

prelegentas nemato sunkumų 
prasiskverbti į pasaulį. Sociali
niuose ir teisės reikaluose yra 
kliūčių. Visuomeniniai reikalai 
jautriausi išeivijai. Demokratija 
nesusikuria pati, truks laiko, 
kol margasis dešinysis sparnas 
susikristalizuos ir užims vietą. 
Nerealu svajoti, kad Lietuvos 
okupantai ir jų talkininkai nyks 
kaip rūkas. Reikia dalykiškos ir 
korektiškos reakcijos, bet ne
vengti pasisakyti . Reikia 
pastangų iš abiejų pusių. 

R. Domanskis pareiškė norą, 
kad jo mintys būtų pranašesnės 
negu pati jo kalba. Jis pateikė 
porą pavyzdžių iš pasaulinio 
žydų gyvenimo, kur ie , jo 
manymu, verti apsvarstymo. 11 
Žydas palaiko žydą, o lietuviai 
yra apskundę viens kitą 
svetimų tautų valdžiom. 2) 
Žydai įstengia sukelti lėšas iš 
savųjų tarpo ir iš savo šalių, o 
dabart inių laikų užjūrio 
lietuviai turėtų gal truputį 
gėdytis. Juk tarp pasaulinių 

karų Čikagos lietuviai surinko 
pusantro milijono Lietuvai 
paremti. 3) Pasaulio žydai 
jaučia, kad jie turi įtaką ir teisę 
dalyvauti Izraelio reikaluose. 
Tačiau R. Domanskis siūlo, kad 
išeiviai iš Lietuvos neturėtų 
reikalauti išimčių be principo, 
o Lietuva neturėtų diskri
minuoti prieš išeivius be prin
cipo. R. Domanskio pasiūlymų, 
Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenė turėtų turė t i ne 
atstovą, o stebėtoją Lietuvos 
seime. Jis taip pat priminė, kad 
šiuo metu Lietuvoje pilietybė 
maišoma su turto sugrąžinimu 
— užjūryje gyvenantys buvę 
savininkai turėtų turėti teisę ar 
pirmenybę atpirkti žemes, bet 
ne teisę perimti, kad ji neturėtų 
būti perduota ar sugrąžinta. 
Kuo Lietuva panaši į Izraelį, tai 
dialogu su savo užjūryje gyve
nančiais išeiviais, baimė, kad 
išeivija užims kraštą, ar kad 
tėvynė nedėkinga išeivijai už 
pastangas. 

J. Kazickas teigė, kad santy
kis stiprėja, kai reikia dirbti 
kartu. Jis pateikė įdomių statis
tikų. Turbūt liūdniausia, tai iš
girsti duomenis apie kasdieni
nį gyvenimą: Lietuvos gyvento
jai išleidžia 64% savo uždarbio 
pajamų maistui; 19% buities 
reikalams; 14% aptarnavimas; 
2% alkoholiui. Paskutinysis, tai 
vienintelis, panašus į JAV-bių 
duomenis. Yra prošvaisčių — 
buvo tokių, kurie grįžo į žemės 
ūkį, pasisekė įtraukti užsienio 
investitorių, pvz. Phillip Morris, 
kuris statys fabriką. Išeivija, 
pagal Kazicką, visada jautri 
Lietuvai. Užjūryje gyvenantys 
pokario metais vis rado kelius 
siųsti s iunt inius, piniginę 
paramą asmenims ir pogrindžio 
spaudai. Su nepriklausomybe 
širdis labiau suliepsnojo. Nors 
įsisteigė milijoniniai fondai, 
prelegento manymu, daugelis 
bendrų įmonių su Lietuva yra 
firmos be kapitalo — jos regis
truojasi ir išnaudoja sąlygas. 
Išeivija nėra verslininkai, ji — 
profesionalai. Mažai kas tiesio
giai investuos, daugiau kas 
galės tarpininkauti tarp savo 
įmonių ir Lietuvos. Jo teigimu, 
mūsų nesusipratimas, tai išsi
aiškinimo problema. Juk giliai 
susirūpinusiems išeiviams 
atimk Lietuvą, ir jie liks dvasios 
lavonais. 

PAVASARIO SĖJA CLASSIFIED GUIDE 
Po sunkios ir ilgos dvasinės 

žiemos, mūsų Tėvynėje truku
sios visą pusšimtį metų, atėjo 
pavasaris. Žemės artojui pava
saris — laukų arimo ir akėjimo 
laikas, tręšimo ir sėjos metas. 
Sunkus tai darbas, bet įveikia
mas. Daug sunkesnis yra žmo
gaus dvasinio gyvenimo 
ruošimas naujai sėjai ir jos 
derliui. 

Ką rado pavasaris Lietuvos 
žmogaus dvasinio gyvenimo dir
vonuose? Rado neartos ir nepu
rentos dvasios laukus, apžėlu
sius piktžolėmis ir apsamanoju
sius. Kaip apleistuose žemės 
plotuose veisiasi tik piktžolės, 
tai, analogiškai, žmogaus sielo
je, gyvenusioje be Dievo ir Jo 
palikto žmonijai Dekalogo 
pažinimo, priviso daug pikto. 

Kaip artojas rūpinasi savo 
laukų paruošimu sėjai, kad mes
tas grūdas į išpurentą žemę 
neštų derlių, taip šiandien 
Lietuvos žmogaus dvasiniais 
dirvonais yra susirūpinęs krikš
čioniškasis žmogus. Jis ruošia jį 
Dievo pažinimui ir krikščio
niško gyvenimo keliui. Darbas 
sunkus, reikalaujantis iš
minties, darbščių rankų ir šir-

T. Remeikis iškėlė dvi priešin
gybes — ar iš tikrųjų yra krizė, 
o gal mes pervertinam savo rolę 
Lietuves gyvenime. Išeivija tai 
tautos tautose. Gyvendami sve
tur, pasisavinam gyvenamo 
krašto ideologiją. Mūsų san
tykiai su „kamienu" neturi būti 
priešiški, o simboliški. Prele
gentas apibūdino šio šimtmečio 
laikotarpius: 1) laisvėjimo po 
1918 m. nepriklausomybės pa
skelbimo, nuo bedarbių ekspor
to, išeivijos „palikimo Dievo 
valiai" ligi Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos įkūrimo ir po to vėl bi
jojimas pretendentų į valdžią iš 
išeivijos; 2) izoliacija, kai išeivija 
buvo „nukirsta nuo klestinčio 
kamieno" ir vykdė „veidu į 
Lietuvą politiką"; 3) priešta
ravimo laikotarpis nuo 1991 m., 
kai santykių modelis dar nesu
formuluotas — išeivija jaučia 
diskriminaciją ekonominių ir 
politinių teisių sferose bei 
nusivylimą kai kuriais reiški 
niais Lietuvoje; tai „mes ir jūs" 
sindromas. Prelegento teigimu: 
1) reikia galvoti apie tautą kaip 
sąmonės lauką, nepriklausančią 
nuo gyvenimo vietos; juk vals
tybė neturi moralinės teisės nuo 
išeivijos atsiriboti ir pareigą ją 
sugrąžinti į tautos kamieną; 2) 
norėtųsi apriboti emigraciją, nes 
masinė emigracija nuostolinga 
tau ta i , bet ta i tur i būt i 
atliekama per pozityvią inicia
tyvą; 3) kai kurie reikalai, tai 
valstybės reikalai, bet juos 
reikia palikti privačiai inicia
tyvai. Vėl buvo pasisakyta 
nuomonė prieš Lietuvių Bend
ruomenės formalų atstovavimą 
ar balsavime Lietuvos seime. 

(Bus daugiau) 

džių, kurios savo pasiaukojimo 
darbais ir meile liudytų Dievą 
tiems, kuriuos veda į šviesesnį 
Lietuvos žmogaus rytojų. 

Šį darbą stengiasi dirbti 
šiandien kiekvienas krikščio-
nis-katalikas Lietuvoje, kad iš
naikintų tas piktžoles, kurios 
įleido savo šaknis giliai į žmo
gaus sielą tada, kai Dievas išjos 
buvo išvytas. 

Grąžinti Dievą į namus, į visą 
viešą gyvenimą Lietuvoje, 
šiandien yra mūsų svarbiausiu 
uždaviniu. Kai Dievo Žodis taps 
trąša žmogaus sielai, kai jis 
pa l i e s g i l i aus ius š i rdies 
jausmus, jį bus galima vadinti 
Dievo vaiku. Po sovietiniu 
„dangun " augęs žmogus dar 
vis nešioja „homo-sovieticus" 
vardą, o žmogų su to vardo ant
spaudu pasaulis priima su labai 
dideliu atsargumu ir nepasi
tikėjimu. 

Lietuvos ateitininkija, Katali
kų Bažnyčia ir Švietimo in
stitucijos visokiais būdais 
stengiasi naikinti piktžoles ir 
sugrąžinti žmogų Dievo keliui. 
Didelis dėmesys t e ik iamas 
Lietuvos jaunimui, nes per jį 
šviesės Lietuvos ateitis. 

Šie žmogaus dvasinių dirvonų 
„artojai" reikalingi didelės 
dvasinės ir medžiaginės para
mos. 

Ateitininkų Federacijos fon
das kreipiasi į visus, kurie 
supranta šio darbo reikšmę, ne 
tik dabarčiai, bet ir Lietuvos 
ateičiai, kviečia aukotis ir auko
ti. 

J. D. 

Whats 
It Ali 

About? 
GOD, SERVICE, 

ETERNTTY... 
Only by experiencing the 
divine, through service to 
God, can the restlessness 

of the human heart be 
quenched. 

The Mariems OfThe 
Immaculate Conception... 

An international 
community of Priests and 

Brothers with locations 
around the world. 

Contact: 
Fr. Bil l Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 
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Nuotr K a m i n u s Kub i l i ū tes 

• 1856 m. birželio 17 d. įvy
ko pirmasis JAV Respublikonų 
partijos suvažiavimas Phila-
delphijoje. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

yįfi^Sfi 

J=*— Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, č ia iš
vengsite keleivių spūsties. 

įfljč 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 

SASTel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE 

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 ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Stret 
T4& — (708) 424-8654 

(312)581-8664 

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

M . SSS-S624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalbaj 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams NuolaĮdai.'* _. -J 

FOR RENT 
IMEX AMERICA, INC. 

524 State Line Rd. 
Calumet City, IL 60409 

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius { Lietuvą. 
Tel. 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v . r .—5 v .v . 

FOR SALE 

Parduodamas automobilis vie
nas iš dviejų: 77 Chevy Nova, ar
ba 92 Chevy Corsica. Abu gerame 
stovyje. 

Te l . 312-229-1192 

U.S. SAVINGS BOMDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

Išnuomojami 2 naujai atremon
tuoti, šviesūs butai: 5 kamb 3 
mieg., ir 4 kamb. 2 mieg. 

Skambinti: 708-371-5861 

BUTEUAI PENSININKAMS 
1 ar 2 kambariai su vonia ir vir
tuve/valgomu. Lietuviška aplinka, 
graži gamta, netoli Nek. Pr. Marijos 
Seserų vienuolyno. Kreiptis: Vila 
Marija, P.O. Box 155. Thompson, 
Ct. 06277. Tel. (203) 923-1810. 

Išnuomojamas 
vieno kambario butas 

63 St. ir Pulaski Rd. apyl. 
312-735-7301 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas įrengtas, 

su baldais, Brighton Pk. apyl. 
Kreiptis: 312-376-7883 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

LITHUANIAN CUSTOMS AND TRADITIONS. 
Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindokienė. 364 
psl $15.00 

EASY WAY TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 6 kase
tės mokytis lietuvių kalbą $50.00 

SVETUR OR AVVAY FROM HOME. A Lithuanian 
odyssey. Novelė. L. Fike. 419 DSI. . . . $17.95 

M. K. Čiurlionis, biografija ir jo darbai. Vyt. Lands
bergis. 208 psl $12.00 

THE SAMOGITIAN CRUSADE. Will. Urban. 304 
psl $20.00 

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO 
CHICAGO. A. J. Van Reenan. 329 psl. . $25.00 

LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenienė. 144 
psl $4.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. J. Dauž-
vardis. 124 psl $7.00 

LITHUANIAN COOKERY. \z. Sinkevičiūtė. 326 
psl $15.00 

HELLIN ICE, dienoraštis iš tremties Sibiran. Onu
tė Garbštienė. 255 psl $13.00 

A PRIEST IN STUTTHOF, atsiminimai. Stasys 
Yla. 294 psl $15.00 

WE VVILL CONOUER THE VVORLD, atsiminimai. 
Liudas Dovydėnas. 219 psl $5.00 

ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomai. J. 
Kapočius $150.00 

FIGHTERS FOR FREEDOM, atsiminimai iš 
partizanų kovų Lietuvoje. J. Daumantas. 279 
psl $10.00 

LITHUANIA AVVAKENING. Alfred Erich Senn. 294 
psl $24.95 

LITHUANIANS IN THE USA. Davkj Fainhauz. 246 
psl $15.00 

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

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 ct. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 



LAIŠKAI 
KONFERENCIJOS, 

KONFERENCIJOS.. . 

Lietuviai mėgsta kalbėti. Gal 
ir gerai , jeigu tos kalbos atneš
tų rezul ta tus . 

Deja, prakt ika parodė, kad 
mūsų veiksniai, įvairios orga
nizacijos ir ki t i vienetai dažnai 
šaukia konferencijas, pašneka, 
padaro nutarimus, priėmimus, ir 
viskas tuo baigiasi. Niekas nėra 
įpareigojamas priimtų nutari
mų vykdyti , ir visos pašnekos 
nueina praeit in. 

Prieš metus laiko Lietuvoje 
įvyko garsioji Birštono kon
ferencija. Joje buvo t ikimasi 
pasiekti t ik ras abipusis bend
radarbiavimas. Rezultatai: fias
ko. 

Š.m. birželio 19-20 d. Detroi
to pr iemies ty je įvyko k i t a 
abipusė konferencija. Ir joje 
buvo daug prišnekėta. 

Negana to, š.m. rugpjūčio 
15-22 d. organizuojama dar 
viena konferencija Birštone. 
Pranešime sakoma, kad Birš
tono konferencija tęs Detroito 
konferencijoje pradėtą apžvalgą. 

Pagal iau atėjo laikas m u m s 
surimtėti. Nejaugi mes daugiau 
nieko netur ime veikti, t ik tą 
patį kalbėti ir kalbėti? Mums 
reikia konkrečiai vykdytinų 
nutar imų ir jų įgyvendinimo. O 
jeigu mes to negalime pasiekti 
per begal ines konferencijas, 
baikime ir beprasmes kalbas. 

Geras pavyzdys yra, kad, ne
paisant įvairių pasiteisinimų ir 
pripažintų klaidų, dar iki šio 
laiko nepajėgiame išspręsti Lie
tuvos ambasadoriaus Vašingto
ne klausimo. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

KODĖL DR. K. BOBELIS 
KARALIAVO? 

J i s ir ALTo garbės pirmi
n inkas , j is ir buvusio VLIK'o 
p i rmininkas , jis taip pa t ir 

pat i Tautos fondo opozicija ty
lėjo visus metus. 

Lietuvių išeivijai ir Lietuvai 
būtų naudinga išgrįsti iš ALTo 
veikėjų, buvusių VLIK'o vado
vų, Tautos fondo vadovybės, 
kodėl taip ilgai dr. K. Bobeliui 
sekėsi juos suvedžioti? 

Tuo pačiu noriu išreikšti ap
gailestavimą, kad Tautos fondas 
klaidina lietuvių išeiviją ir 
Lietuvą neteisingu anglišku 
vertimu. Juk Tautos fondas 
angliškai turėtų būti „National 
Foundation, Ine" bet ne „Lithu
anian National Foundation, 
Inc.", kuris sutapat inamas su 
Lietuvių fondu, angliškai „Lit
huanian Foundation, Inc.". 

K a d a n g i T a u t o s fondas 
(Lithuanian National Founda
tion, Inc.) išgyvena didelę krizę, 
žmonės rašo ir skambina į 
Lietuvių fondo būstinę, klaus
dami, kas atsitiko su Lietuvių 
fondu. 

Dar kartą noriu pabrėžti, kad 
Lietuvių fondas (Lithuanian 
Foundation, Inc.) y ra tvir tas ir 
nieko bendra neturi su Tautos 
fondo (Li thuanian Nat iona l 
Foundation, Inc.) krize. 

Lietuvių fondas (Lithuanian 
Foundation, Inc.), tur įs didelį 
pasitikėjimą lietuvių visuome
nėje, tvarkosi demokratiškai ir 
pagal Lietuvių fondo įstatus 
v ienas narys negali t u r ė t i 
daugiau, negu 5% su įgalioji
mais balsų narių metiniame su
važiavime, todėl „dik ta tūra i" 
pasireikšti neįmanoma. 

Be to, Lietuvių fondo įstatai 
neleidžia t iems patiems asme
nims būti Lietuvių fondo ta
rybos, valdybos ir svarbiųjų 
komisijų pirmininkais ilgiau 
kaip 3 metus. 

Savarankiška LF revizija su 
CPA pagalba kasmet pat ikr ina 
Lietuvių fondo knygas ir pristato 
duomenis Lietuvių fondo narių 
suvažiavimui. Nenuostabu, kad 
sumanių darbuotojų tvarkomas, 
toks tvirtas Lietuvių fondas jau 
peržengė 6 milijonų pagrindinį 
kapitalą, iš pajamų lietuvybės 
darbams padalino per 3.5 mili
jono ir Lietuvai paskyrė 1 mili
joną dolerių iš LF pagrindinio 
kapitalo. 

Lietuvių Fondo iniciatorių ir 
vėliau įsijungusių organizatorių 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. birželio mėn. 30 d. 

Tautos fondo garbės pirminin
kas. Ir tas tęsėsi per 20 metų!?... dėka, LF įstatai buvo parašyti 

Taip sakant, dr. K. Bobelis su- išmintingai, todėl Lietuvių fon-
tva rkė ALT'ą, VLIK'ą, Tautos 
fondą, o dabar nori sutvarkyti 
ir visą Lietuvą... Ar ir t en jam 
taip gerai seksis suvedžioti tau
tiečius, t a ip kaip j is suvedžiojo 
išeivijoje lietuvių politinių par
tijų, ka i kurių organizacijų ir 
Tautos Fondo vadovybes? 

Tik LB jau prieš daugiau kaip 
20 metų pastebėjo dr. K. Bobelio 
suktumą ir neišrinko, neįsileido 
į vadovybę. Pralaimėjęs Lietu
vių Bendruomenėje, jis nukrei
pė savo egoistines kombinacijas 
į ALT'ą, VLIK'ą, Tautos fondą 
— k u r toms kombinacijoms ke
lias buvo platus ir atviras. 

Neseniai Tautos fondo nar ia i 
gavome verkšlenantį laišką, ku
riame Fondo vadovybė skun
džiasi, kad dr. K. Bobelis 1992 
m. Tautos fondo narių suvažia
vime turėjo 66% visų balsų ir 
vienas diktavo, kurie asmenys 
turėjo būti išrinkti į Tautos fon
do vadovybę. Keista, kodėl ta 

das išliks atviras, demokratiš
kas ir tvirtas ateityje. 

Nuoširdus prašymas Tautos 
fondo vadovybei: naudokite tei
singą anglišką vertimą, būtent 
— National Foundation, Inc. — 
vietoj L i t h u a n i a n N a t i o n a l 
Foundation, Inc., kuris klaidina 
kai kuriuos asmenis, maišan
čius jį su Lietuvių fondu, ang
liškai — Lithuanian Founda
tion, Inc. 

Dr . A n t a n a s R a z m a 
Tautos fondo narys 

CONDITIO SINE 
QUA NON! 

Išsirinkom Seimą ir prezi
dentą. Filosofavome ilgai ir 
ugningai apie politiką, rinkos 
ekonomiką, infliaciją, privatiza
ciją, socialinius dėsnius bei atei
ties perspektyvas. įrodėme, kad 
patarimų neklausiam ir neklau-

Ne, čia ne pensininkų suėjimas Seklyčioje, o priemiestinės „Žiburėlio" mokyklėlės jaunimėlis 
vaišinasi mokslo metų užbaigtuvių proga, gegužės 28 d. Nuotr. Violetos Dirvonytės 

som, ypač „svetimų"... Va, ir pa
rodėm — pa tys sau per veidą 
duodami. 

O v i s d ė l t o r e i k i a nosį 
pabady t i . Rea lybė gi tok ia 
papras ta , kad visi ją pražiop
sojome. Ją supras t i nereikia 
a u k š t ų m o k s l ų , s tud i jų , 
diplomų, — re ik ia paprasčiau
sios ū k i n i n k o i š m i n t i e s — 
„gaspadorys tės" meno . 

Tau ta , ka ip avilys: karr.lienę 
ir t r anus išlaiko darbščios bitės, 
kurios, žiemai ar tė jant , atsikra
to t rana i s , nes a i šku , kad tiek 
veltėdžių iš laikyti negalės , — 
m i r s v i sas a v i l y s . Ta ip ir 
Lie tuva iš duobės neišl ips su 
t o k i u d i d e l i u , v a l s t y b ė s 
iš laikomu, dykaduonių būriu. 
L a u k i a t a s p a t s sov ie t i n i s 
bankrotas , kur i s į tą duobę 
t au t ą ir į s tūmė. Lie tuva ne 
a u k s o k a s y k l a , n e a lyvos 
šal t inis , kad ga lė tų išlaikyti 
tokią didelę valdžios aparatūrą. 
T a i p a t s e l e m e n t a r i a u s i a s 
še imininkys tės pr incipas . 

Seimas — t au to s atstovybė, 
demokratijos pagr indas . Tačiau 
demokra t i j a nė k i e k nenu
kentės , jei se imas b u s sumažin
t a s per pusę . Nei t ruputė l iu 
n e p a b l o g ė s jo k o k y b ė , ka i 
sumažės iki penkių a r dešimties 
atstovų iš kiekvieno rajono. Dar 
l iks už tek t ina i k a m pasiginčy
t i ir pasibadyt i . Ta ip pa t ir 
seimo štabas turi bū t i apribotas. 

N e r e i k a l i n g o s dvi min i s 
terijos: k raš to apsaugos ir vi
daus. Jos t u r i tą pačią funkciją 
— kraš to apsaugą nuo priešų. 
Priešai ne kitos vals tybės , su 
kuriom vis t iek nekar iaus im, 
bet vagys, sukčiai , kyš in inkai . 
J a i s a t s ik ra ty t i ir išlaisvinti 
k raš tą nuo jų re ik ia bendrų 
pas tangų. 

Negal ima laikyti dykaduonės 
k a r i u o m e n ė s . M ū s ų kar iuo
m e n ė , po v i e n o a r dviejų 
mėnesių kar i ško apmokymo, 
turė tų ta lk in t i policijai, sekti ir 
gaudyti nus ika l t ė l ius , saugoti 
s ienas ir va ls tybės tur tą . 

Visos minis te r i jos , rajonų, 
miestų ir ki tos valdybos ir jų 
funkcijos t u r i bū t i kruopščiai 
patikrintos, kad jos nebūtų kaip 
Bri tų Armijos Pacifico š tabas II 
pasaul inio karo la ikotarpiu . 
Tuo metu, kai nebuvo nė vieno 
b r i tų ka r io Pacifico t ea t r e , 
š tabas-komanda didėjo, popie
r izmas augo: rašė viens k i tam 
raportus , s tudijas ir 1.1. Po to, 
kai viens po kito nar ia i buvo 
perkelt i į k i t a s t a r n y b a s , pasi
rodė, kad to štabo niekas nepasi
gedo — jo visai ne t nereikėjo! 

Niekur ne teko pas tebėt i , kad 

valdžia pati save reformuotų; ji 
— natūral ia i auga, natūra l ia i 
l inks ta prie meškos patarna
vimų. Politikieriai mėgsta būt i 
Kalėdų Seneliais: dalinti turtą, 
žmonių darbu sutelktą. Ir JAV 
k o n g r e s a s nepajėgia savęs 
suvaldyt i — varo kraštą prie 
biudžetinio bankroto. Kadangi 
savanoriškai valdžia nesusi
tva rkys , nes dings pats pagrin
dinis laimėtojų „blatas" — šiltų 
vietų prie lovio da l in imas , 
re ikia seimininkui imtis inicia
tyvos. Seimininkas — krašto 
žmonės , jiems turi valdžia 
t a rnau t i ! Tai yra elementa
r iausias demokratijos principas. 
Šeimininkas žino, kad reikia 
arklį pažaboti, kad galėtų jį 
suvaldyti . Taip ir valdžios krū
vis t u r i būti pažabotas, kad 
kraš tas iš duobės išliptų. Reikia 
referendumo, kuris valdžiai 
nurodytų jos vietą. 

J u l i u s J o d e l ė 
.Hermosa Beach, CA 

AR LIETUVOJ TEBEVEIKIA 
TARYBINĖ LOGIKA? 

Mūsų žymusis žurna l i s tas 
Juozas Keliuotis buvo ištremtas 
S ib i r an . At l ikęs b a u s m ę , 
grįždamas tėvynėn, buvo su
stojęs Maskvoje pas savo pažįs
tamą filosofijos profesorių Popo
vą. Savo atsiminimų knygoje 
„Dangus nusidažo raudonai" 
(psl. 3411 Juozas Keliuotis rašo: 
„Profesor ius Popovas m a n 
papasakojo įdomų ir būdingą 
įvykį: — Aš parašiau logikos 
vadovėli aukštosios mokyklos 
klasėms, nes jos ligi šiol jo 
neturėjo. Bet mūsų sąlygomis 
tokius dalykus paskelbti nėra 
lengva. Ir kadangi žmona, ka ip 
Levo Tolstojaus anūkė, kar t 
kartėmis patenka į Kremlių, t a i 
ji to logikos vadovėlio rankraštį 
į teikė Stalinui j rankas.. . Bet 
Stal inas po mėnesio laiko jį 
grąžino su rezoliucija VRED-
NAJA KNIGA („Kenksminga 
knyga"'1 Gavus tokią rezoliu
ciją, jau nebėra jokios vilties šį 
vadovėlį atspausdinti". 

Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universi tete logiką dėstė pro
fesorius Vosylius Sezemanas. 
Rusams an t ru k a r t u atėjus 
L ie tuvon , NKVD-istai tuo j 
prikibo prie profesoriaus logikos 
paskaitų Pasakojama, kad tar
dytojai, suėmę profesorių, kalti
no, neva lis dėstąs „buržuazinę" 
logiką. Profesorius jiems betgi 
a tk i r tęs . kad nėra jokios ,,bur
žuazinės ' ' logikos, bet yra t ik 
logika. O čekistai savo ruožtu 
įrodinėjo, kad teisingiausia ir 

tikriausia esanti tik „tarybinė" 
logika. Profesor ius ir vėl 
atsakęs, kad nesą nė „tary
binės" logikos, o yra tik logika. 
Tada tardytojai padarę savo 
sprendimą ir pasakę profesoriui: 
„Tu pamatysi, kad yra tarybinė 
logika, kai tave išsiųsime, ku r 
baltosios meškos žiemoja". Ir 
tikrai profesorius V. Sezemanas 
buvo iš t remtas Sibiran (žr. LE 
XXVII ir XXXVII tom.). 

Žinant ir matant , kas dabar 
darosi Lietuvoje, ima atrodyti, 
kad t e n su logika yra kažkas 
netvarkoj. Pirmiausia partinėj 
srity partijos beveik po nakt ies 
pasikeičia, pri ima kitą vardą ir 
sako — mes jau nebe tie, o kit i . 
Toks pasikei t imas nuslenka į 
visas gyvenimo sri t is , k u r 
pasikeitė, kaip atrodo, t ik ins
titucijų vardai, o žmonės liko tie 
patys. Gyvybinių reikalų tvar
kymas eina kažkokiais keistais 
kel ia is . P r i p a ž į s t a m a , kad 
padaryta daug klaidų, pertvar
kant žemės gėrybes — nejudamą 
turtą, ūkinį inventorių. Pini
ginė reforma — lito įvedimas — 
nusitęsė kažkaip neįtikinamai 
ilgai. Dabar „talonai" yra kei
čiami į l i tus santykiu vienas 
prie šimto. Vadinasi, kas tur i 
d a u g i a u t a l o n ų , t u r ė s ir 
d a u g i a u l i t ų . Iš l a i š k ų , 
gaunamų iš Lietuvos, žinome, 
kas t ų talonų daugiausia turi 
spekuliantai, vertelgos arba, 
kaip žmonės sako, „mafija". 
Labiausiai nukentės pensi
ninkai ir mažų pajamų piliečiai. 
Eina kova dėl ambasadorių. 
Atrodo, kad juos kaitalioja, kaip 
senais laikais Lietuvoje, ustovas 
piemenis. J i s ne „mūsų", taF-
lauk, o jei „mūsų", tegul ramiai 
sau gyvena, t ik tegul niekam 
netrukdo. Buvo pasklidę gan
dai, kad žada mūsų siuntinius 
apmuitinti , bet, ačiū Dievui, 
a tšaukta. 

Čia galima būtų suminėti ir 
daugiau pavyzdžių, kurie nesi
derina su gerb. profesoriaus V. 
Sezemano logika. S t a l i na s , 
pavadindamas logikos vadovėlį 
„Vrednaja kniga", nurodė, kad 
t a ryb in i ams un ive r s i t e t ams 
jokios logikos nereikia. Užtat 
NKVD, o dabar KGB, prakti
kuoja „ tarybinę" logiką. 

Labai l iūdna, bet faktai rodo, 
kad „ tarybinė" logika ir dabar 
prakt ikuojama Lietuvoj, nes 
vadovaujamose vietose sėdi 
t a r y b i n i ų u n i v e r s i t e t ų ab
solventai. Reikia tikėtis, kad 
sveikas protas laimės, o su juo 
ir t i k ra logika. 

V y t a u t a s V a l y s 
Detroit, MI 

Priešpiečių metu Čikagos Lituanistinėje mokykloje: vaisinami skaitymo 
konkurso laimėtojai (iš kairės): Povilas Žukauskas, Aris Dumbrys, Andrius 
Juška; su balionais — Tomas Mikužis. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS Z&ib&S" 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

A.tA. 
ELIZABETH SASEVICH 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. birželio 28 d., sulaukusi 82 metų. 
Gimė JAV, Pennsylvania valstijoje. 
Nuliūdę liko: duktė Joan Walong, žentas Chey; sūnus 

Frank, marti Carol; anūkai; Susan, Jeanne, Alan, Michael, 
Kathy; proanūkė Kiersten. 

Priklausė Lietuvių Medžiotojų ir Meškeriotojų ir Taura
gės klubams, taip pat daugeliui įvairių lietuviškų organiza
cijų. 

Velionė pašarvota birželio 30 d., trečiadieni nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks liepos 1 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai, proanūkė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
VILIUS BENDORAITIS 

Gyveno Alsip, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. birželio 29 d., 2 vai. ryto, sulaukęs 73 metų. 
Gimė Škotijoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Nuliūdę liko: žmona Emily Žvažaitė, vaikai: Arūnas 

Bendoraitis su žmona Maureen, Vyto Bendoraitis su žmona 
Linda, Vytas Augustinius su žmona Shirley, Alina Higgins 
su vyru Frank ir George Augustinius; dešimt anūkų ir daug 
kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, birželio 30 d. ir ketvir
tadienį, liepos 1 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, vaikai, anūkai ir kiti giminės. 

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708)422-3163 3r 

A.tA. 
Prof. dr. L. LAUCEVIČIUI 

Lietuvoje mirus, širdingai užjaučiame jo 
dukrą MARIJĄ RAUDIENĘ su šeima ir 
visus artimuosius. 

G. L. Troškai 
L. G. Kazėnai 
J. K. Kirvaičiai 
R. A. Kuliai 
L. R. Kinderiai 
D. K. Kelpšai 
V. V. Kupcikevičiai 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., antrad.. 
trečd., katvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v p.p., aaitd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

9628 South 79th Avanua 
Htcfcory MIH, IMnola 00457 
T«l. 709-430-7272 

223 Katvartft gatvė 
VNnfcM. U«tuva 

Taaa»aaa* 77-7*07 ir 77-03-02 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Uotuvoo AtsInUrUmol". 
aokmadJaniaia nuo 2 Nd 3 v. p.p. I i Šato* Ha* M M 6 » 
toto atotlaa. 89.S FM banga „Mualc of UthuorHo" pro-
gramoa, vodomoo anglų kalba. I i toa pačloo atottea, 
tolp pat aakmadlanlata glrdtmoa nuo 1 Hri 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukoo - dlreklortua. 234 SunNt Dr., Wotcnung, 
N. J. 07060. Tai. 908-753-5636. 

I i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. birželio mėn. 30 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

K o m u n i s t ų n u k a n k i n t ų 
ateitininkų atminimą pagerb
damas, prel. Juozas Prunskis 
per Ateitininkų Fondą paskyrė 
stambesnę auką Lietuvos atei
tininkams. 

Autobusa i vykstančius į 
m e t i n ę Lie tuvos Vyč ių 
gegužinę sekmadienį, liepos 4 
d., 10:30 v.r. paims prie Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo bažny
čios Brighton Parke ir 11:00 v.r. 
— prie Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios Marąuette 
Parke. Dėl kelionės autobusu 
kreiptis į E. Ozelienę ar Aldoną 
Brazienę. Gegužinė vyks Pines, 
Indianoje, Jono ir Gražinos 
„Pines" restorane ir sodelyje. 
Pradžia 12 vai. Visi Vyčiai ir jų 
draugai laukiami. 

Lietuvių centro Lemonte 
gegužinė birželio 27 d. centro 
sodelyje, esant gražiam orui, su
t r a u k ė apie 300 svečių. 
Gegužinę rengė centro valdyba 
su moterų klubo ir jų vyrų 
talka. Gautas gražus pelnas 
padengs bent dalelę išlaidų 
centro naujam stogui. 

Skau ta i -ės prašo paaukot i 
reikalingus valgymui įrankius 
— šaukštus, peilius, šakutes ir 
k i tus virtuvės r e ikmen i s 
ruošiamai Jubiliejinei stovyklai 
Rako stovyklavietėje. Reika
lingos ir palapinės. Stovykloje 
laukiama gausaus lietuvių 
skautų,-čių dalyvavimo iš JAV, 
Kanados ir kitų kraš tų . 
Tikimasi svečių ir iš Lietuvos. 
Galintieji paaukoti minimus 
reikmenis, praneškite skautų 
skyriaus redaktorei „Drauge". 

Sophie Kamarauskas, Surf-
šide, Fla., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 50 
dol. auką. 

x Baltia Express garantuo
ja patikimiausią jūsų siuntinių 
pristatymą į Lietuvą. Laivo 
talpintuvas birželio 30 d. Siun
tiniai Lietuvoje — liepos mėn. 
Atvežkite arba siųskite UPS, 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. Skambinkite nemoka
mai: tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(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, te l . (312) 
434-2121. Iš toliau — 1-800-
775-7363. 

(<k) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka ta s Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

NAUJA 
PROFESIONALĖ 

Neseniai ,.Drauge" buvo 
paminėta studijas baigusi, 
magistro laipsnį gavusi, Ingri
da Naudžiūtė. Dabar norime 
pristatyti jaunesnę jos sesutę 
Renatą. 

Renata šį pavasarį išlaikė 
CPA (Certified Public Accoun-
tant), baigiamuosius egzaminus 
Loyolos universitete pažymiu 
Cum laude su major Accounting 
ir minor Philosophy. Prieš 
metus pradėjo dirbti JMB — di
džiulėje nekilnojamo turto par
davimo firmoje ir yra tos firmos 
„corporate analyst". 

Yra baigusi Lane Tech gim
naziją. Mokykloje grojo simfoni
niam orkestre smuiku, baigė 
abitūrą 5% geriausių mokinių 
grupėje. Paraleliai lankė litua
nistines mokyklas: nuo darželio 
iki baigimo Dariaus Girėno, 
Čikagos aukštesniąją lituanis
tinę ir Pedagoginį lituanistikos 
institutą (3-jų metų kursą). 

Renata yra skautė, priklauso 
„Aušros Vartų" tuntui ir skau
tėms akademikėms. Daug metų 
šoko Vyčių tautinių šokių 
grupėje; dabar priklauso 
„Vilties" grupei ir numato su ta 
grupe šokti 1994 m. Šokių šven
tėje Lietuvoje. 

Ji yra dr. Aldonos ir inž. 
Viktoro Naudžių duktė. 

Sveikiname jauną akademike, 
džiaugiamės jos pasiekimais ir 
linkime sėkmingai darbuotis 
skautų gretose bei plačioj lietu
viškoj dirvoj. G. 

Renata Naudžiūtė 

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

(sk) 
x TRANSPAK siunčia tal-

pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą 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 DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIAI! LITUANICA 
COMMERCE & CARGO, 
INC. ne tik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuvą 
labai prieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
klientams. Atliekamos įvairios 
prekybinės operacijos su 
Lietuva. Skambinkite arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
'5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r. 

3 v. p.p. Tel. 312585-8700, fax 
312-585-8922. 6607 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

D«nglam« Ir tal«om« 
vl»ų rū i lų stogu* 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Rasa Hollenderytė. 

ĮSIGIJO DIPLOMĄ 
Rasa Lina Hollenderytė š.m. 

gegužės 9 d. baigė Hope kolegiją 
Holland, Michigan. Už 
pasižymėjimą moksluose buvo 
įtraukta į „Dean' List". Rasa 
yra reformatų kunigo Povilo ir 
Halinos Dilių dukraitė. 

Hope kolegija yra olandų 
reformatų mokslo įstaiga, 
gyvuojanti jau daugiau kaip 125 
metus šiame, olandų tautybės 
įkurtame, miestelyje. Baigimo 
iškilmių metu ten vyko tra
dicinė Tulpių žydėjimo šventė. 

Už gerus pažymius ir už jos 
darbą teatro srityje Rasai 
kasmet buvo atnaujintos stipen
dijos. Ji baigė Maria aukš
tesniąją mokyklą Čikagoje, o 
anksčiau baigė Kristijono Do
nelaičio aukštesniąją mokyklą 
su pagyrimu. Rasa yra aktyvi 
Nerijos tunte jūrų skaučių veik
loje. Ji daugelį metų šoko Vyčių 
tautinių šokių grupėje ir daly
vavo Dainų bei šokių šventėse. 
Lankė pedagoginį lituanistinį 
institutą Čikagoje. 

Rasa planuoja siekti magist
ro laipsnio Illinois universitete 
Čikagoje ir specializuosis teat
ro istorijos srityje. 

HYP 

Ritonė Rudait ienė, specia
laus mokymo ir ankstyvosios in
tervencijos pedagogė, š.m. liepos 
7 d. grįžta keturiom savaitėm 
Lietuvon, kur savo patirtimi ir 
žiniomis pasidalins su Lietuvos 
mokytojais A.P.P.L.E. '93 
seminare Marijampolėj ir 
Vilniuj. Paskaitas specialios 
pedagogikos srity taip pat 
skaitys Myra Goodwyn ir Tem
ple universiteto Pensilvanijoj 
profesorius dr. Kari Janowitz. 
Šią vasarą į Lietuvą su 
A.P.P.L.E. vyks ta per 60 
Amerikos pedagogų. 

x REIKALINGA SKUBI 
PAGALBA! Visi tautiečiai, bet 
ypatingai skautai ir ypač Kauno 
„Aušros" gimnazijos mokinės 
bei mokiniai yra maloniai pra
šomi pagelbėti apmokėti klubo 
sąnario pakeitimą vienai netur
tingai draugei Lietuvoje,kuri la
bai kenčia skausmą. Jos vj. as 
yra ligotas, buvęs Sibiro tremti
nys. Sąnarys ir operacija kai
nuos 2,500 dol. Čekius rašyti ir 
siųsti; 525 N. Hassayampa 
Dr., Prescott , AZ 86303-4105. 
Ona Motiejūnas, Tel. (602) 
445-1571. 

(sk) 

x Zarasiškių Klubo valdy
b a ir na r ia i reiškia gerai 
užpelnytą padėką p.p. Ankams 
už dovanotus pyragus metiniam 
susirinkimui, o parengimų 
vadovei Emilijai Benešienei už 
pyragų atvežimą. 

(sk) 

„Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrel is dėkoja 
už sekančias aukas padėti 
nelaimingiems Lietuvos vai
kams: Aldona Griškienė $30.00, 
Elena Černienė $150.00 
(Worcesterio lietuvių auka a.a. 
Jono Černiaus atminimui); 
Bruce A. Miller $50.00 a.a. 
Balio RūkŠtelės atminimui; 
Duane F. Ice $100.00, savo uoš
vio a.a. Balio Rūkštelės at
minimui. 

(sk) 

Ifak ŽVAIGŽDUTE 
^^^M^flL» v* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Algis, įskiepydamas vaismedžius, nori pagerinti jų vaisių skonį. Jį stebi 
Taksiukas ir paukščiukai. (Iliustracija iš A. Gustaičio knygos „Sodininkai"). 

Dail. Dona Brazdžionienė 

R*taguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Ptace, Chicago. IL 60629 

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDIMO 
DUOMENYS 

Visi iš jūsų gauti atsakymai 
jau patikrinti ir suregistruoti. 
Negaliu atsakyti už tuos, kurių 
pašto tarnautojai man neprista
tė, jei tokių buvo. Dėkoju už 
jūsų pašvęs;ą tam darbui laiką 
ir kantrybę. Aš manau, kad tas 
darbas jums buvo naudiugas. 
Dėkoju Lietuvių Fondui už 500 
dol. paramą šiam gražiam tiks
lui. 5>i suma jums padalinama 
ne kaip atlyginimas už jūsų 
darbą, bet kaip paskatinimas 
domėtis lietuviška spauda. 
Linkiu ja domėtis ir toliau, net 
ir atostogų metu. Paraginkite ir 
kitus savo draugus, kad neuž
mirštų Lietuvos ir jos veido, 
kuris atsispindi spaudoje. Ačiū 
už jūsų dėmesį. 

Kaip naudotis šia lentele, kad 
suprastumėte? Pirmiausia jūsų 
vardas ir pavardė. Pirmas skai
čius — surinkti taškai, antras 
skaičius — paskirtoji premija. 
1. Kovas Lapšys 895 — 73. 
2. Gaja Bublytė 840 - .70. 
3. Almis Udrys 835 - 68. 
4. Vaiva Burnytė 640 - 53. 
5. Lukas Gudinskas 595 — 49. 
6. Domas Gudinskas 500 — 42. 
7. Adelė Ročytė 495 - 40. 
8. Vytis Udrys 370 - 33. 
9. Rita Bradūnaitė 375 - 34. 
10. Vytas Bradūnas 335 - 33. 
11. Rima Viliamaitė 100 - 10. 
12. Austė Vaičiūnaitė 10 — 0. 
13. Petras Vaičiūnas 10 — 0. 

„Tėvynės žvaigždutės" yra 
tokia tradicija, kad negauna 
premijų, kurie nesurenka 50 
taškų. „Tėvynės žvaigždutės" 
vardu dėkoju visiems, kurie 
atsiuntė naujų galvosūkių ir už 
patarimus bei pastabas. Dėkoju 
Švietimo tarybai už tarpinin
kavimą. Dar kartą ačiū konkur
so dalyviams ir jų šeimoms. 
Linksmai ir naudingai praleis
kite vasarą! 

Redaktor ius 

JAUNUČIU STOVYKLA 

Pernai vasarą aš dirbau kaip 
jaunučių vadovas Dainavos sto
vykloje, tai nežinojau ko tikėtis. 

Aš gavau antrą būrelį, kuris 
buvo neblogas, išskyrus porą 
padaužų. Man truko beveik sa
vaitę laiko priprasti prie vaikų atsakė, kad ji turi Žemę ir Žolę. 

VASARA 

Gatvėj žaidžiam vienmarškiniai, 
Be kepurių — karščiai! 
Neištirpsim, ne vaškiniai, 
Mus gaivina barščiai. 

Pušku — pušku ežerėly, 
Supa, neša bangos. 
— Kur ta mano meškerėlė, 
Lydekaitė rangos! 

Vasarėlę pirkion kvietėm, 
Ji gera — atėjo. 
Obuoliukais ir avietėm 
Mūs vaišint pradėjo. 

J o n a s Minei ga 

ŽEMĖ IR ŽOLĖ 

Vieną dieną Onutė iš mo
kyklos užėjo pas savo tetą. Teta 
davė Onutei mažą dėžutę, ku
rios viršus buvo skylėtas. Teta 
paskė, kad neatidarytų dėžutės, 
iki grįš namo. 

Onutė ėjo per parką. Jai kilo 
noras pažiūrėti, kas yra dėžutės 
viduje. Ji labai atsargiai atidarė 
dėžutę ir pamatė žiogus. Labai 
apsidžiaugė. Tuoj sugalvojo ir 
vardus žiogams. Pirmąjį pava
dino Žeme, nes jis atrodė pana
šus į žemę. Antrąjį pavadino 
Žole, nes buvo žalias. Susitiko 
savo draugą Liną. Jis paklausė, 
ką ji turi dėžutėje. Onutė 

ir žinoti, kaip juos gerai su
tvarkyti. 

Man tos dvi savaitės jaunučių 
stovykloje buvo pačios įdomiau
siuos, išskyrus persikėlimą į 
Plymouth, MI, iš Charlotte, NC. 

Dirbdamas stovykloje, susiti
kau daug naujų draugų ir senų, 
kurių nebuvau matęs daugelį 
metų. 

Paskutinę stovyklos dieną 
mano būrelio stovyklautojai 
prašė pasakyti, ar aš būsiu 
vadovas kitais metais. Tėvai 
irgi pagyrė mano darbą, tai 
norėčiau ir toliau dirbti sto
vykloje. Būtinai turėsiu va
žiuoti j moksleivių stovyklą, 
kad galėčiau sutikti savo nau
jus surastus draugus, kurie 
dalyvaus moksleivių stovykloje. 

Pe t r a s J e šman ta s , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

ht. m-los mokinys. 
(„Lietuvos prisikėlimas"). 

Tada Linas vėl paklausė, kodėl 
ji laiko žemes ir žoles šioje 
dėžutėje. Tada ji Linui paaiški
no, kad tai žiogų vardai. Linas 
susidomėjo žiogais ir prašė 
Onutą, kad ji jam juos parodytų. 
Onutė sutiko, tik prašė ati
daryti dėžutę atsargiai, kad 
žiogai neiššoktų laukan. Kai 
Linas atidarė dėžutę, žiogai 
iššoko iš jos. Onutė supyko ir 
pasakė: „Žiūrėk, ką tu padarei 
Linai! Aš visą laiką saugojau, o 
tu juos paleidai. „Linas liepė 
Onutę nusiraminti. Abu pradėjo 
žolėje žiogų ieškoti. Greitai abu 
apsidžiaugė, nes žiogus surado. 
Atgal įdėjo į dėžutę ir parsinešė 
namo. Parodė tėveliui ir pa
klausė, ar juos galės laikyti na
muose. Tėtė sutiko, bet Onutė 
turės prižiūrėti juos. 

Alytė Stankevičiūtė , 
Marąuette Parko lit. 
m-kos 6 sk. mokinė. 

OŽYS 

Vieno ūk in inko sūnus 
Jonukas mėgdavęs gyvuius er
zinti (pykinti) ir mušti: tai 
botagu arklį sukirsdavęs, tai ak
meniu į šunį mesdavęs, tai už 
barzdos ožį patašydavęs. Jonu
kas labai įkyrėjo namų gyvu
liams, todėl jie nemėgo Jonuko. 

Kartą Jonukas sėdėjo ant 
rąsto ir, palenkęs galvą, skaitė 
krygelę. Supykęs ožys, pamatęs 
Jonuką, šoko prie jo ir taip 
smarkiai davė į galvą, kad 
vaikas apalpo. 

Žmonės apgynė jį nuo ožio. Jie 
greit atnešė šalto vandens ir 
pylė Jonukui ant galvos. Jonu
kas atgijo, bet apie savaitę laiko 
sirgo. 

Dabar jis gyvulių nebemuša ir 
jų nebeerzina. 

Ksaveras Sakalauskas 

KAI SAULĖ IR MĖNULIS 
SUSIPYKO 

Kai mėnulis ir saulė susipyko, 
pasaulis pasidarė šaltas. 

Tada saulė ir sako mėnuliui: 
— Kodėl tu manai, kad tu ge

resnis už mane? 
— Aš manau, kad esu geresnis 

už tave, nes žmonės mane pa
žįsta ir nori daugiau apie mane 
sužinoti. 

— Aš esu karštesnė ir stipres
nė. Jei aš dingčiau, visi žmonės 
mirtų ir niekas negalėtų apie 
tave nieko sužinoti. 

Tada visi žmonės iš žemės 
pasakė: 

— Tylėkite! 
Aleksas Newsome, 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokinys. 

(„Vardan tos Lietuvos") 

MANO TĖTUKO MOKYKLA 

Mano tėtukas ėjo į Virbalio 
mokyklą Lietuvoje. Mokykloje 
ketvirtas ir antras skyriai buvo 
viename kambaryje. Jis mokėsi 
lietuviškai, vokiškai ir tikybos. 
Kartą jis blogai parašė daily
raštį, užtai jį mokytoja mušė. 
Tėtuko mokytojai buvo lietuviai 
ir vokiečiai. Visi mokytojai 
mušdavo vaikus. Viena mokyto
ja taip švelniai mušdavo, kad 
mokiniai patys ištiesdavo 
rankas, kad muštų. 

Vėliau ten pastatė didesnę 
mokyklą. 

J o n a s Bird, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. mokyklos 
mokinys. 

(„Pirmieji žingsniai"). 

BIRŽELIO MĖNUO 

Šį mėnesį prasideda vasara. 
Gražu gamtoje ir žmonių gyve
nime: atostogos, stovyklos ir kiti 
malonumai. 

Šį mėnesį buvo sudrumstas ir 
Lietuvos gyvenimas: rusų oku
pacija, tautos genocidas ir daug 
kitų liūdnų ir skaudžių įvykių. 

Katalikų bažnyčia šį mėnesį 
yra paskyrusi ypatingam Jė
zaus pagerbimui: Daugiau 
maldų, daugiau gerų darbų ir 
pažadų. Kristus pamilo žmoniją, 
nes už ją pasiaukojo Pats. Ver
ta daugiau dėmesio Jam skirti, 
ypač sunkiomis mūsų Tėvynės 
valandomis. 

Šį mėnesį švančiama ir Tėvo 
diena. Jo vaidmuo šeimoje yra 
labai svarbus. Reikia mylėti 
savo tėvelius, būti jiems 
klusniems, ir maldose juos 
prisiminti. 

Šį mėnesį amerikiečiai 
švenčia vėliavos dieną. Vėliava 
yra svarbus valstybės simbolis. 
Mes turime gerbti ir Lietuvos 
vėliavą. Kol vėliavos plevėsuos, 
tol valstybės egzistuos. 

Yra ir daugiau prisimintinų 
dienų JAV ir Lietuvos gy
venime. Reikia neužmiršti šių 
dviejų valstybių istorijos, nes 
nuo praeities daug priklauso ir 
ateitis. 

Redaktorius 

BALTOJO ŽIRGO PASAGA 

(Legenda) 

(Tęsinys) 
— Pasiimk mano visas žemes 

kaip dovaną tavo karūnai (val
džiai), nes mūsų žirgai lenkė 
paukštį, o tavo lenkia vėjus; 
mūsų žirgų baltumas temdė 
sniegą, o tavojo skaistumas tem
do saulę ir mėnulį. 

Karalius pasiėmė vyresniojo 
kalaviją, jo skydą ir visiems 
liepė eiti prie savo bandų, dirvų, 
o pats grįžo į Vilnių. 

Sugrįžus, dar saulės laik
rodžiai rodė tą pačią valandą, 
kai jis išjojo, dar jo palyda 
rikiavosi žygiui. Iš kalavijo ir 
skydo suprato didis dvaras, kur 
buvo jų karalius, ir liepė 
skambinti miesto varpais. Pats 
rūmų maršalas vedės žirgą gat
vėmis, nešė kardą ir skydą, 
skelbė valdovo žygius. Žirgas ėjo 
ramus tarp žmonių triukšmo, ir 
niekas nematė, kokios jo pasa
gėlės. 

Didis garsas sklido per visą 
žemę apie baltąjį žirgą Vilniaus 
dvare. Svetimų kraštų valdovai 
keliavo jo pažiūrėti ir paviešėti 
pas mūsų karalių, jojo ritieriai 
ir dainiai. Jie sudėjo giesmes 
apie baltojo žirgo greitumą ir 
karaliaus narsumą. Visas Vil
niaus miestas dainavo vakarais, 
sustojęs ant kalnų prie spindin
čių upių. I jų balsą atsiliepė 
švelnus pušynų ošimas. 

Valdovas jodinėjo po savo 
žemę. Visur buvo tvarka ir 
didelė ramybė, nes niekas 
niekada nežinojo, kada baltasis 
raitelis sustos prieš jų pilį ir 
vidun įeis pats karal ius . 
Paryčiais jo žirgas gėrė Baltijos 
jūroje, o vakare mynė koją į 
Juodųjų marių pakrantes, — ir 
žirgas neturėjo nė lašo prakaito, 
— toks jis buvo greitas ir stip
rus. 

Paulius Ju rkus 

(Bus daugiau) 

Nenorėk nuo 
dviejų kailių. 

vieno avino 

Piešė Karina Turnerytė 
Kam bažnyčia arti, Dievas 

toli. 
Avižos neina prie arklių, bet 

arkliai prie avižų. 
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