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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Susitarimai iš min. 
J. Bredikio viešnagės 

JAV 
Vilnius, rugpjūčio 3 d. (Elta) 

— Lietuvoje bus įsteigtas cen
tras, kuriame Lietuvos gydyto
jai galės laikyti kvalifikacijos 
egzaminą pagal JAV taikomus 
standartus. Jie įgys diplomus, 
suteikiančius teisę vykti toliau 
stažuoti ar dirbti užsienyje. Dėl 
šio centro įkūrimo, medikų pro
fesinio rengimo, sveikatos prog
ramų susitarė Lietuvos sveika
tos apsaugos ministras Jur
gis Brėdikis, lankydamasis 
JAV-ose. 

Pasak ministro, į JAV jis buvo 
nuvykęs peržiūrėti ir suderinti 
jau susiklosčiusių ryšių medici
nos srityje. Prieš tai su JAV am
basada suskaičiuota, kad su 
amerikiečių aukštosiomis mo
kykloms ir organizacijomis Lie
tuvą sieja net 26 įvairaus po
būdžio bendradarbiavimo kon
taktai , tačiau kai nėra koor
dinacijos, daug kas dubliuojasi 
ar pritaikoma pernelyg siaurai. 

Su Lojolos universitetu (Chica-
gos priemiesty Maywood) sutar
ta, kad šis per metus priims 
mokytis devynis jaunus pro
fesorius, kurie mokysis, kaip 
naujai mokyti studentus. Tuo 
pačiu tikslu į Lietuvą padirbėti 
tris-keturis mėnesius atvyks 
šios aukštosios mokyklos dės
tytojai. Gydytojus-rezidentus su
tiko priimti dar du universi
tetai. 

Illinois universitetas pateiks 
medicinos seserų rengimo prog
ramas. Kaip pažymėjo Jurgis 
Brėdikis, nauja tai, jog ameri
kiečiai ruošia daug medicinos 
personalo aptarnauti pacientus 
namuose, nes trumpinamas li
gonių gydymo laikas medicinos 
įstaigose. 

Pasak sveikatos apsaugos mi
nistro Jurgio Bredikio, spalio 
pradžioje Vilniuje rengiamasi 
atidaryti organizacijos „Lietuvos 
vaikų viltis" operacinę. Atida
rymo iškilmių proga atvykę gy
dytojai operuos 80 vaikų. 

Su amerikiečių specialistais 
susitarta paruošti programas, 
ka ip s t ipr in t i visuomenės 
sveikatą. Ministras Brėdikis 
pažymėjo, kad šiuo požiūriu 
JAV yra sektinas pavyzdys, nes 
per dešimt metų šalyje net 27% 
sumažėjo sergamumas širdies 
kraujagyslių ligomis. 

Ministras lankėsi Švento Kry
žiaus (Holy Cross), ligoninėje, 
Chicagoje, kurioje dirba daug 
mūsų išeivijos tautiečių. Ši 
ligoninė (vadovaujama seserų 
Kazimieriečių) yra suteikusi 
pusės milijono dolerių paramą 
Lietuvos medicinai. Min. Jurgis 
Brėdikis pasidžiaugė, jog pavy
ko suburti įvairiose ligoninėse, 
universitetuose dirbančių lie
tuvių medikų komitetą. Nors 
yra skirtingų politinių pažiūrų 
ir įsitikinimų, jie sutiko būti 
savotišku tiltu tarp Lietuvos ir 
JAV medicinos, kad galėtų 
aktyviai prisidėti prie sveikatos 
apsaugos reformos Tėvynėje. 

Lankydamasis labdara garsė
jančioje Shriners ligoninėje, mi
nistras Jurgis Brėdikis ten su
tiko Raselę Prascevičiūtę. Po to, 
kai Maskvos mikrochirurgai 
prisiuvo nupjautas abi kojas, 
Chicagoje Raselei buvo pada
ryta jau trisdešimtoji operacija 
ir laukia dar naujos, kad ji būtų 
sveika. 

Birštonas laukia taut inės 
studijų savaitės dalyvių 

Rugpjūčio 16-22 dienomis 
Birštone įvyks studijų savaitė — 
konferencija „Lietuva-išeivija: 
Ryšiai ir neišnaudotos galimy
bės". Apie tai informavo Vals
tybinės regioninių problemų 
komisijos pirmininko pavaduo
tojas Alfonsas Augulis. 

Konferencijoje bus nagrinė
jami ekonominės paramos Lie
tuvai klausimai, aktual ios 
žemės ūkio, pramonės plėtojimo 
problemos. Vienas posėdis bus 
skirtas temai „masinės infor
macijos priemonės ir jų vaidmuo 
įtvirtinant demokratiją". Pra
nešimus skaitys JAV, Kanados, ~ 
Rytų Europos kraštų lietuviai, 
dalyvaus Seimo, vyriausybės, 
įvairių partijų ir judėjimų ats
tovai. 

Konferencijoje kviečiami daly
vauti viso pasaulio lietuviai, 
kurių šiuo metu nemažai vieši 
Lietuvoje. Taip pat kviečiami 
Lietuvos žmonės, turintys idėjų 
apie išeivijos bendradarbiavimą 
su gimtuoju kraštu. 

Smulkesnė informacija teikia
ma Valstybinės regioninių 
problemų komisijos telefonais 
62-41-05 ir 61-24-00. Renginio 
organizatoriai prašo, kad šiais 
telefonais informuotų ir nu-
sprendusieji dalyvauti tautinėje 
studijų savaitėje. 

Pradėjo veikti Lietuvos 
Konstitucinis teismas 

Nuo rugpjūčio 2 d. pradėjo 
veikti Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis teismas. Teismo 
pirmininkas Juozas Žilys prane
šė, kad pradėta oficialiai 
registruoti prašymus ištirti, ar 
teisės aktai atitinka Lietuvos 
Konstituciją. Aštuoni tokie pra
šymai jau gauti iš Seimo narių 
ir vienas — iš Aukščiausiojo 
teismo. Tarp jų — dėl įstatymo, 
kuriuo pakeistas ankstesnis 
Seimo rinkimų įstatymas, dėl 
kai kurių vyriausybės nutarimų 
atitikimo Konstitucijai. 

Gautieji prašymai pagal 
Konstitucinio teismo pirmi
ninko potvarkius perduodami 
Konstitucinio teismo teisėjams 
išankstiniam tyrimui ir reika
lingiems parengiamiesiems 
veiksmasms a t l ik t i . Apie 
Konstitucinio teismo posėdžius 
bus skelbiama spaudoje. 

Konstitucinio teismo būstinė 
įsikūrė dar pavasarį Seimo jai 
skirtame pastate Gedimino pr. 
36. Iki šiol pastatas priklausė 
Energetikos ministerijai. 

Kol kas Teismas šiame trijų 
aukštų pasta te užima 14 
kabinetų. Tačiau energetikos 
ministras ir Konstitucinio teis
mo pirmininkas pas i rašė 
protokolą, pagal kurį visas 
pastatas parduotas į Konsti
tucinio teismo balansą. Minis
terija dalį patalpų iš jo nuomoja, 
o visiškai išsikels per mėnesį po 
to, kai gaus naujas patalpas. 

Konstitucinis teismas suda
rytas 1993 m. kovo 13 dieną. 
Jame yra devyni teisėjai. 

Litas stiprina pozicijas 

Trečią dieną Lietuvoje atsis
kaitoma tik Lietuvos valiuta — 
litais. Vyriausybės ir Lietuvos 
Banko valdybos nutarimu nuo 

Rusija vis ieško 
pateisinimų agresijos 

tikslais 

Po ilgų dienų ginčyjimosi derybose dėl prezidento siūlomo projekto penkerių metų JAV biudžeto 
planui, JAV Kongreso Atstovų rūmų ir Senato atstovų konferencija pagaliau išsiderėjo biudžeto 
versiją, kuri galės būti pristatyta abiems Kongreso rūmams balsavimui. Nors derybų konferen
cijos vadai sakosi laimėje, tuo tarpu nėra projektą remiančių respublikonų. Ketvirtadienį ir 
penktadieni Kongrese bus balsuojama dėl šio biudžeto projekto. 

šių metų rugpjūčio 1 d. drau
džiama atsiskaityti kita valiu
ta. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininko Romualdo Visokavi
čiaus nuomone, perėjimas prie 
vienos valiutos — ramus. Valiu
tinės parduotuvės ir viešosios 
pasirengė ir atsiskaito tik litais. 

Teigiama Lietuvos Banko 
vykdoma monetarinė politika, 
R. Visokavičiaus nuomone, pri
vedė prie sumažėjusios inflia
cijos. Preliminariais duomeni
mis, liepos mėnesį ji neturėjo 
būti didesnė, kaip 2%, o maisto 
produktai pabrango tik 1 pro
centu. 

Liepos 30 dieną įvairių Lietu
vos bankų balanse buvo 51 
milijonas litų laisvų lėšų. Už 
juos galima pirkti grūdus — tai 
kreditai grūdų perdirbimo įmo
nėms. Iš viso grūdams pirkti 
šiemet reikės iki 170 milijonų 
litų. R. Visokavičius teigia, kad 
šių metų rugsėjo-spalio mėnesį 
kreditų palūkanos nukris iki 
50*&-40% ir turės tendenciją ma
žėti. 

Tris savaites Europos valiutų 
rinkoje siautėjęs chaosas ir 
spekuliacija sustiprino Lietuvos 
Banko vadovo nuomonę, jog 
sprendimas Lietuvos valiutą 
„p r i r i š t i " ne pr ie vienos 
valiutos, o prie valiutų „krep
šelio", buvo teisingas. 

Ragina neat idėt i mokslo 
metų pradžios 

Būta abejonių, ar dėl šventojo 
Tėvo vizito nevertėtų keletui 
dienų nukelti mokslo metų 
pradžią. Kada šiemet Lietuvoje 
prasidės mokslo metai, buvo 
kreiptasi į kultūros ir švietimo 
ministro pavaduotoją Mariją 
Barkauskaitę. Kaip pažymėjo 
viceministre, ministerija siūlo 
neatidėti mokslo metų pradžios, 
tačiau pačios mokyklos gali pa
sielgti savo nuožiūra. 1993-1994 
mokslo metų programoje iki de
šimt dienų yra skirta mokslei
vių pažintinei kultūrinei veik
lai. 

Šiauliuose, kur laukiama di
džiausio maldininkų susibū
rimo, mokslo metai prasidės 
rugsėjo tryliktąją. Žmonėms 
reikės suteikti nakvynę, pri
glausti mokyklose, bendrabu
čiuose. 

Pasak viceministrės, Vilniaus 
ir Kauno mokyklos ragina pir
mokėlių tėvus neabejoti ir at
vesti vaikus į mokyklą pirmąją 
mokslo metų dieną — rugsėjo 
1-ąją. 

M. Barkauskaitės nuomone, 
susirinkus vaikams į klases, 

Garsusis tankas 
grįžo į Rusiją 

Kaunas, liepos 31 d. — Nie-
keno nepastebėtas, nepalydėtas, 
liepos 30 d. iš Kauno geležin
kelio stoties buvo išvežtas gar
susis VI forto tankas. Įvažiavęs 
į miestą sovietų karinės jėgos 
simboliu, nes, kaip sako istori
kai, šis tankas jokiame mūšyje 
nedalyvavo, jis "is dėlto 50 metų 
išstovėjo ant n^destalo, buvo 
kruopščiai prižiūrimas, dažo
mas, apsodintas gėlėmis. 

Tačiau, kaip rašo „Lietuvos 
rytas", 1990-aisiais nemielas 
paminklas buvo nukeltas ir iš
vežtas. Norėtąjį supjaustyti, bet 
naktį jis iš dirbtuvių kiemo din
go. Jį aptikti pavyko po pus
mečio: rusų kariškiai tanką-pa-
minklą paslėpė vienos savo ga
myklos teritorijoje. O dabar 
gerokai aprūdijusį gremėzdą iš-
sikraustanti armija nutarė taip 
pat išsivežti į Rusiją, kur, at
rodo, jį priglaus vienas muzie
jus. 

Tautininkų Sąjunga 
padės atgauti 
nuosavybes 

Vilnius, liepos 29 d. — 
Lietuvos Tautininkų Sąjunga 
išplatintame savo pranešime 
pažymi, kad Lietuvos Konsti
tucija skelbia, jog nuosavybė 
neliečiama, nuosavybės teises 
saugo įstatymai. Tačiau ūki
ninkai, verslininkai ir kiti 
piliečiai, ypač atsiimantys iš
likusį nekilnojamąjį turtą, 
dažnai susiduria su įvairiomis 
kliūtimis. 

Lietuvos Tautininkų Sąjunga, 
siekdama padėti Lietuvos pi
liečiams apginti jų turtines 
teises, steigia konsultacinį 
punktą, kuriame bus teikiamos 
nemokamos teisinės konsul
tacijos nuosavybės gynimo 
klausimais. Kcl kas punktas 
veiks Vilniuje. LTS patalpose 
Gedimino prospekte. Vėliau to
kie punktai bus ir kituose mies
tuose. 

būtų žymiai lengviau organi
zuoti, sudaryti jiems sąlygas 
vykti į susitikimus su šventuoju 
Tėvu. Ministerija skatina mo
kyklas suburti moksleivius ir jų 
tėvelius, norinčius aplankyti 
vietas, kuriose pabuvos aukštas 
Lietuvos svečia;- Viceministre 
pažymėjo, jog - didelė atsa
komybė nukelti mokslo metus 
visoje šalyje, nes be tėvų ir 
mokyklos globos jaliktume apie 
pusę milijono š?.'ies vaikų. 

TRUMPAI 

— Marijampolėje liepos 28 d. 
buvę politiniai kaliniai-disiden-
tai surengė konferenciją „Lie
tuva Helsinkio procese". Ji skir
ta artėjančiam VLIK'o 50-čiui ir 
Helsinkio grupės dešimtmečiui. 
Pagrindinius pranešimus skaitė 
Kazys Bobelis („VLIK'as ir 
Helsinkis"), Viktoras Petkus 
(„Žmogaus teisės Lietuvoje ir 
Vakaruose"), stačiatikių dvasi
ninkas iš Kybartų tėvas Ilja 
(„Apie asmens laisvę krikščio
nybės aspektu"). 

— Vokietijos parlamento — 
Bundestago delegacija, vado
vaujama Klaus-Dieter Uelhoff, 
lankėsi visose trijose Pabaltijo 
šalyse. J i domėjosi, kaip panau
dojama Vokietijos valstybinių ir 
kitų institucijų parama Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos švietimui, 
kultūrai, mokslui. Apie ilgas 
vizų laukiančiųjų eiles prie 
Vokietijos konsulatų (Vilniuje 
eilėje šiuo metu „stovi" virš 
1,000 žmonių) vokiečiai pasakė: 
„Tai nenormalu. Dėsime pa
stangų, kad tai būtų išspręsta". 

— Lietuvos prezidento atly
ginimas yra 705 litai (apie 175 
JAV dol.) per mėnesį. Už jį 
daugiau uždirba eiliniai Seimo 
nariai, kurių atlyginimas yra 
apie 720 litų. Seimo pirminin
kas ir jo pavaduotojai gauna apie 
1.000 litų per mėnesį. Prezi
dentūroje dirba 61 darbuotojas. 

Tai, kad JAV valstybės sek
retorius Warren Christopher 
staiga pranešė, jog atšaukia 
gabų JAV diplomatą Maskvoje 
James Collins pasitarimui, rodo 
kylantį JAV susirūpinimą vis 
dažnėjančiais Rusijos manev
rais prieš silpnas buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikas. 
Taip rašė JAV didžiojoje spaudo
je sindikuoti politikos komen
tatoriai Rowland Evans ir 
Robert Novak rugpjūčio ] d. laik
raščių laidose. 

James Collins, paskutinius 
keturis metus einantis JAV 
misijos Maskvoje direktoriaus 
pavaduotojo pareigas, gavo 
sunkų uždavinį: būti tarpininku 
pavojinguose ginčuose tarp 
Rusijos ir tokių buvusios So
vietų Sąjungos šalių, kaip 
Ukraina, Pabaltijys ir centrinės 
Azijos šalys. Dci šiol, rašo Evans 
ir Novak, prez. Clinton mažai 
ką darė sutramdyti Maskvą, bi
jodamas pakenkti Rusijos prezi
dentui Boris Jelcinui. Bet dabar 
tai turi pasikeisti, jie rašo. 

Rusija tebesikiša į 
kaimyninius kraš tus 

Rusija naudojasi savo karine 
ir ekonomine galia tai kištis į 
Gruzijos, Moldovos ar Azerbai
džano vidaus reikalus, tai rei
kalauti sienos pakeitimo, kaip 
Estijoje. Rusija laiko Ameriką 
naivia, kai gaudama 76% visos 
JAV skiriamos pašalpos buvu
sioms Sovietų Sąjungos šalims, 
laužo savo pažadus palikti savo 
kaimynus ramybėje, rašo šie po
litikos komentatoriai. 

Jie pacituoja toki Jelcino 
prezidentinės tarybos (kabineto) 
nario Andranik Migranjan pasi
sakymą. Jis sakė, jog preziden
to Clinton neseniai vykdytas 
raketomis apšaudymas Irako 
sostinės Bagdado „duoda pa
grindą ir Rusijai pasiimti 
reikiamas spaudimo priemo
nes" prieš Estiją ir kitas 
nepriklausomas respublikas, 
nelaukiant JT pritarimo. 

Migranjan teigė, jog Clin 
tonas keršijo „už neįvykusi 
teroristinį veiksmą", būtent 
Saddam Husseino sąmokslą nu
žudyti buvusį JAV prezidentą 
George Bush, jam lankantis 
Kuwaite praėjusį pavasarį. 

Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius <kairėje> sveikina 
Kazachstano ministrą pirmininką Sergėj Tereščenka, liepos 21 d pasirašius 
sutarti neriboti kvotomis produkcijos tiekimo ir sulyginti eksporto-importo 
mokesčius abiejų šalių tiekiamoms prekėms. 

Estija išdėstė susirūpinimą 

Liepos 11 d. JAV Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Alex-
ander Vershbow gavo sunera
minantį, viešai nepaskelbtą me
morandumą iš Estijos ambasa
doriaus JAV Ernst Jaakson, 
kuriame buvo rašoma: „Rusijos 
kariuomenė yra potenciali 
grėsmė, kuri gali tapti tikra 
grėsme, jei kai kurie karininkai 
nutartų imtis savarankiškų 
veiksmų". 

Memorandumas priminė Vals
tybės departamento pareigūnui, 
kad Uždniestro sritis Moldovoje, 
dabar jau tapusi karo zona, 
atsiskyrė nuo Moldovos kaip tik 
po to. kai ten esanti „14-oji Ru
sijos armija nutarė veikti sava
rankiškai". Šita savarankiška 
Rusijos armija, rašo Evans ir 
Novak, kaip tik yra ir didžiau
sia Rusijos pajėga, duodanti 
Rusijai viršumą ir santykiuose 
su Ukraina. Šį memorandumą 
reikėjo paskelbti, rašo Evans ir 
Novak, bet Vershbow jį laikė 
paslaptyje, greičiausiai nenorė
damas įžeisti Rusijos. 

Estijai pavojų sudaro Maskvos 
reikalavimas, kad rytinėje Esti
joje gyvenantys rusai gautų Ru
sijos pilietybe ir turėtų beveik 
visiškos autonomijos statusą 
Estijoje. Birželio 30 d. pats 
Jelcinas perspėjo Estiją, kad jos 
naujasis įstatymas, pagal kurį 
joje gyvenantys rusai galėtų 
tapti Estijos piliečiais, yra 
„grubi diskrimancija" prieš 
juos. Jelcinas be to dar 
pagrasino, jog Maskva stos tų 
rusų pusėn, jei jie parodys 
„natūralų norą gintis". Tai, 
anot Evans ir Novak, yra ne 
taip jau pridengtas atsišau
kimas į Estijos rusus kelti ne
ramumus. 

Sunkiausias uždavinys 
Ukrainoje 

Sunkiausias uždavinys spe
cialiam ginčų ta rp in inkui 
James Collins tačiau yra ryšium 
su Ukraina. Čia jis stengiasi 
rasti priemones, kad Rusija 
pagaliau liautųsi trukdžiusi vy
riausybei Kijeve. JAV gynybos 
sekretorius Les Aspin jau kelias 
savaites vykdo tylią diploma
tiją, bandydamas įtikinti Ukrai
ną, kad JAV nepaliks jos Rusi
jos prievartavimams. 

Praėjusį antradienį sekr. Les 
Aspin pasirašė sutarimo memo
randumą su Ukrainos gynybos 
ministru. Tai pirmas tokio lygio 
susitarimas su bet kuria buvu
sios Sovietų Sąjungos respubli-
kų. 

Bet. anot Evans ir Novak. ne
užteks pagalbos tik iš JAV 
gynybos sekretoriaus. Nepai
sant, kiek prez. Bill Clinton 
gyrė prez. Boris Jelciną, Clinton 
turi išmokti, kad Rusijos pa
leidimas be vadelių ateityje 
sukurs dideles problemas 
JAV-oms. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 4 d.: Šv. Jonas 
Vianney, Domininkas, Perpe-
tua. Gerimantas, Nemune. 

Rugpjūčio 5 d.: Švč. M. Ma
rijos didi. bazilikos Romoje pa
šventinimas (Švč. M. Marija 
„Snieginė"), Nona, Osvaldas, 
MinHancrac THita 
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SVEIKINIMAI 
JUBILIEJINĖJE 

STOVYKLOJE 
STOVYKLAUJANTIEMS 

KVIEČIAME 
PASIDŽIAUGTI 

KARTU SU MUMIS 
1993 metai yra brangių su

kakčių metai: septyniasdešimt 
penkeri metai nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo, 
septyniasdešimt penkeri metai 
— Lietuvių Skautų sąjungos 
įkūrimo, septyniasdešimt metų 
— „Skautų aido" išleidimo ir še
šiasdešimt metų nuo Dariaus-
Girėno skridimo. 

Šias svarbias sukaktis Lietu
vių Skautų sąjunga paminės 
Jubi l ie j ine stovykla ,,Li-
tuanica". kuri vyks 1993 m. 
liepos 31 - rugpjūčio 11 d., sto
vykla Rakąs, Custer, MI, USA. 

Nuoširdžiai kviečiame Jus 
aplankyti šią stovyklą rugpjūčio 
7-8 d. ir gražioje gamtoje pasi
džiaugti kartu su mumis, kad 
lietuviškas žodis tebeskamba 
išeivijoje ir kad Lietuvių Skautų 
sąjunga gyvuoja, nes jos gretas 
papildo jauni veidai, jaunos šir
dys, pasiryžusios tarnauti amži
niems idealams — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. 

Laukiame Jūsų atvykstant! 
Budime! 

v.s. Sigitas Miknaitis 
Jubiliejinės Stovyklos 

„Lituanica" Viršininkas 

ŽINIOS IŠ 
STOVYKLOS 

Jubiliejinė stovykla prasidėjo 
šeštadienį, liepos 31 d. Daly
vauja arti 600 stovyklautojų, jų 
tarpe 23 asmenys iš Lietuvos ir 
po vieną atstovą iš Brazilijos, 
Anglijos ir Australijos. Atvyks
ta dar vis nauji, pavėlavę laiku 
užsiregistruoti. 

Stovyklos atidarymas buvo 
įspūdingas, įsikūrimas tvar
kingas. Oras gana patogus, 
naktimis susilaukta kiek lie
taus; dienos saulėtos, aplinka 
vešliai žalia. Dar ne visi uodai 
ir musės sužinojo apie stovyk
lautojų atvykimą, tad iki šiol 
didesnio jų antpuolio nebuvo. 

Stovyklaujančių nuotaika 
gera, darbinga, jaunatviškai 
smagi. Tarpusavio sugyvenimas 

puikus. Sveikatos priežiūros 
personalas iki šiol dar darbo 
krūviu skųstis negali, nesiskun
džia nei šeimininkės — stovyk
lautojų apetitai geri! 

Visos pastovyklės jau gražiai 
įsikūrusios, vyksta įvairūs 
užsiėmimai bei pasiruošimai 
„didžiajam savaitgaliui". 

Laukiami svečiai 

Šį savaitgalį stovykloje lau
kiami svečiai ir savaitgalio 
stovyklautojai. Visi atvykę pra
šomi tuoj pat užsiregistruoti sto
vyklos štabo raštinėje, kur bus 
supažindinti su stovyklos nuo
statais, tvarka ir savaitgalio 
programa. 

Registracija prasidės šešta
dienį, rugpjūčio 7 d., 9 vai. ryto. 
Visi svečiai prašomi iš anksto 
pasirūpinti nakvynėmis apylin
kės viešbučiuose, nes stovykloje 
nėra galimybių nakvoti. 

Savaitgalio stovyklautojai — 
skautai ir skautės atvyksta 
pilnai (pagal reikalavimus) pasi
ruošę stovyklauti ir užsire
gistravę tuoj pat eina į jiems nu
rodytą pastovyklę. Prisistatė 
tos pastovyklės vadovams,-ėms 
įsijungia į stovyklinę programą. 
Nesilaikantieji stovyklos 
tvarkos bus prašomi stovyklą 
apleisti. 

Tėveliai ir svečiai prašomi ne-
vežti stovyklautojams maisto ir 
saldumynų. Taip pat nelei
džiama (Michigano valstijos rei
kalavimas) atsivežti šuniukų ar 
kitų naminių gyvuliukų. Be 
vadovų,-ių žinios negalima iš
jungti stovyklautojų iš stovyk
linių užsiėmimų ar išvežti už 
stovyklos ribų. 

Savaitgalio įvykiai 

Visi svečiai ir tėvai kviečiami 
aplankyti ir apžiūrėti pa
stovyklės, pabendrauti su skau-
tais,-ėmis, dalyvauti pastovyk-
lių ir bendrose stovyklos 
iškilmėse ir kituose įvykiuose. 

Pagrindinės stovyklos iškil
mės ir didysis paradas prasidės 
šeštadienį 4:30 - 5 vai. vak. 
Didysis laužas — 9 vai. vak. 
Sekmadienį visi kviečiami daly
vauti 10 vai. aukojamose šv. Mi-

Jaunesnieji broliai ir >t sės Rako stovykloje. 

PALIKAU NAMIE o 

Daug mano gerų pažįstamų iš
bildėjo į Jubiliejinę stovyklą. Į 
Raką. Buvau ten daug kartų. 
Norėčiau ir dabar, bet.. 

Kai kurie pirmą kartą sto
vyklaus Rakė. Ypač tie, kurie iš 
toliau atkeliauja. Žinau, kad 
paliks didelis įspūdis. Jau tiek 
metų visi tie keleliai mindžio
ta skautiškoms kojomis, bet vis 
atrandi ką nors naujo. Ne tik 
medžiai, keliai, bet nauji veidai. 

Saharos dykumą bū tume 
rengęsi keliauti. Ant pečių kup
rinė, kurioje tilpdavo skautiški 
reikmenys. Šiandien specialiais 
sunkvežimiais vežami skautiški 
reikmenys prašmatniose „vali
zose". Neteko matyti skauto su 
kuprine. Pasikeitė laikai. Lo
velių taip pat nebuvo, jau ne
kalbant apie pripučiamus ma-
trasus. Palapines dažniausiai 
paskolindavo kariuomenė. Tai 

Niekad nematyti, bet daugelio būdavo iš dviejų gabalų suduria-
mas pastatas. Pavieniui jį buvo niekad neužmiršti . O tų 

rūpesčių begalės. Kažkas 
netaip. Bet išsprendžiama skau
tišku sumanumu. Galėčiau be
gales istorijų pripasakoti. Gal 
kitą kartą. 

Ir kada pavargęs vilkiukas 
vakare dribtels į savo lovą, norė
čiau jam pašnabždėti į ausį: 
„Nesirūpink, broli! Vadovai 
tave varinėja. Nori, kad tu 
padarytum viską ką gali. 
Sekančioje stovykloje tu būsi 
vadovas. Tada kitus galėsi 
varinėti". Aš manau, kad jis 
ramiai miegos iki rytmečio 
trimito. 

Prisimenu, kaip, būdamas 
skautukas , nekantr iai 
laukdavau stovyklos. Dienas 
skaičiuodavau. Net paprasta 
iškyla buvo didelis įvykis. 
Reikėjo stipriai pasirengti. 
Mama peržiūrėdavo skautišką 
garderobą. Kur ką reikia užsiū
ti, kur siūlės prairę smarkiuose 
skautiškuose žaidimuose. Man 
svarbiausia buvo turėti ,.finką". 
Vėliau sužinojau, kad šis būti
nas ginklas buvo kilęs iš Suomi
jos. Tad vadinosi „finka". Taip 
pat buvo būtina indas vande
niui, kurį vadinome „baklage". 
Tas metalinis indas turėjo 
raminti troškulį. Lyg mes į 

šios. Pietūs bus 12 vai. Po pietų 
— 1 vai. prie ežero vyks jūrų 
skautų,-čių Jūros diena, o 
stovykloje — Akademinio Skau
tų sąjūdžio dienos programa. 

Tikimasi malonaus, įspūdingo 
ir ilgai prisimintino savaitgalio 
visiems — stovyklautojams ir 
svečiams. 

galima naudoti ir nuo lietaus 
apsigaubt. Mamos valgių nevir
davo. Ir, turbūt, per stebuklą 
nesusirgome savo gaminiais 
besimaitindami. Juokauju. 
Neatsimenu, kad kas iš mūsų 
būtų nebaigę savo davinio. 
Šiandien stovyklose labai daug 
maisto atsiduria šiukšlyne. 
Pasikeitė laikai. 

Prisimenu stovyklą Karmėla
voje prie Neries. Mūsų vado
vai sužinojo, kad kitoje Nemu
no pusėje Lapių parapija labai 
sulenkėjusi. "Bad nutarė atlie
tuvinti. Sekmadienį, jūros skau
tai perplukde mus į Lapius. 
Prieš pamaldas ėmėme giedoti 
lietuviškai. Bęt lenkai taip 
užkriokė savas giesmes, kad 
mus užgožė. Grįžome neatlie
tuvinę. Taigi, anais laikais 
Lietuva turėjo daug problemų 

su rusais, lenkais, žydais 
dabar turi dar daugiau. 

Skautai išvyko į stovyklą, o aš 
palikau namie. Jeigu anais 
laikais būtų atsitikę — visa 
gatvė būtų paplūdusi ašaromis. 
O dabar, graudu, bet ką gi 
padarysi, kad aplinkybės tave 
pančioję. Tad pasiimu fotogra
fijų albumą. Iš anų senų gerų 
laikų tik dvi. Štai visa mano 
draugovė. Aš paskutinėje eilėje. 
Daug pažįstamų veidų, bet daug 
ir nebeprimenamų. O štai kita! 
Aš pilnoje skautiškoje uni
formoje. Su „valtuke" — taip 
vadinome galvos apdangalą. 
Fetra buvo kaip „fata mor-
gana". Jas tik didieji vadovai 
turėjo. Šiaip labai tvarkinga 
uniforma. Pats stebiuosi. Čia 
Palangoje įvykusio sąskrydžio 
nuotrauka, kur sutikome Baden 
Povėlį. Nuotraukoje manęs 
nėra, bet aš ten buvau. Kokios 
ten grožybės buvo! Ten buvu
sieji ir dabar dar lygina da
bartines stovyklas. Palangoje 
buvo gražiau. Gal taip,o gal ir 
ne. Dabar vadovai susitikę klau
sia vienas kito: „Ar buvai 
Palangoje?" Jeigu buvo — prasi
deda prisiminimai Galybė prisi
minimų. 

O vis dėl to vidurinį savaitgalį 
vyksiu! Žinau, kad bus labai 
smagus savaitgalis. Ir Dieve 
gink, grįžęs neprasižiosiu: „O 
Palangoje buvo geriau". 

v.s. Vladas Vijeikis 
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Kaip reikia vaikščioti, kad ba
tai neplyštų? Basam. 

Lietuvių mįslė 

DALINKIMĖS JUBILIEJAUS DŽIAUGSMU 

t"^ tfJo*mo0SL,onl — JffSFftL-
f J Muncie K * , „ 
• W . 4£ Colųri 

Keliai į Jubiliejine stovykla 

Jubiliejinė Stovykla „LITU
ANICA — (b su svečiais ir 
viešniomis, su broliais ir se
sėmis iš Tėvynės Lietuvos, bet 
be brolio Vlado ir jo foto apa
rato? Negali būti! Tai neįpras
ta visiems, kiekvienoje sto
vykloje mačiusiems jo margą 
„fetra", padabintą daugybe 
stovyklinių ženklų, o iš po 
„fetros" — besišypsantį brolio 
Vlado veidą, kantrų jo žvilgsnį 
belaukiant, kol visi susirikiuos-
istorinei ar bet kuriai kitai pro
ginei nuotraukai. Gi vėliau visų 
laikraščių ir žurnalų redakcijas 
pasieks pluoštai jo paties iš
aiškintų ir atspausdintų nuo
traukų. Už jas atsilyginti ne
reikia; didžiausia padėka Bro
liui Vladui — jas spaudoje 
pamačius. Tai vis jo gerieji dar
beliai, kuriu ilgame skautavimo 
kelyje atliktų, nei jis pats, nei 
kiti nesuskaičiuotų. O tas skau
tavimo kelias :lgas: nuo 1930 
metų, J. Jablonskio pradinės 
mokyklos laikų, Kaune, kur 
abu su br. Stasiu Ilgūnu buvo 
skiltininkai. Dabar šie ištikimi 
draugai, nuolatiniai pašto ve
dėjai stovyklose, jau tapę 
vyresniais skautininkais, abiejų 
krūtinės puošia Geležinio Vilko 
ordinai. Abu jie vis dar jau
natviškos dvasios, darbštūs 
skautai. Jų skautiškasis kelias 
nevingiuotas — jiems jis buvo 
tiesus ir vienintelis. Tasai 
kelias ir vel abu būtų suvedęs 
šios Jubiliejines Stovyklos įpras
t inėj „pašto į s t a igo j" — 
patalpėlėj, kur vos galima apsi
sukti, kur, prakaitą braukdami, 
šie du pasišventėliai nutirpu
siomis rankomis stovyklinio 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurglnis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., te l . 312-585-2802 

Pirm., antr . penktd. 9 v.r.-3 v. p.p.. 
ketv. 10 v.r.-7 v v., trečd . 
šeštd 10 v r — 2 v p p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

6321 Avondale, St«. 102 
Chicago. IL 60631 

• m * a p l M 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steve-n Sandlsr, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVItok, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1 -312)767-7575 
5780 Archer Ava . 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

ženklo antspaudu antspau
duodavo ir išsiųsdavo tūks
tančius laiškų į visus pasaulio 
kraštus. Gi laiškų gavėjai laiky
davo juos, kaip suvenyrinę re
tenybę. 

Šiemet Jubiliejinėje vs Stasiui 
Ilgūnui teks plušti vienam. Bro
lis Vladas sunegalavo ir į sto
vyklą važiuoti nesiryžo, tačiau 
visa savo širdimi yra stovyklos 
dalyvių tarpe. Nematome jo su 
foto aparatu (net ir dviem) per 
petį, stovyklos takais žingsniuo
jančio. Brolis Vladas liko 
Clevelande, tačiau jis lengvai 
pasiekiamas, jei jį aplankysite 
laiškeliu ar atviruku, išsiųstu iš 
tos pačios „pašto įstaigos", 
kurioje jo daugelį metų sunkiai 
darbuotasi, kad mūsų skautiš
kasis „BUDŽIU!" pasiektų po 
visą pasaulį išsibarsčiusius 
brolius ir seses, kad skautiška 
dvasia visus jungtų, stiprintų, 
vienytų! 

Mielas broli Vladai, linkime 
Jiems stiprėti, atgauti jėgas ir 
ruoštis ateinančiai Tautinei 
stovyklai. Jūsų laukia dar daug 
neatliktų gerųjų darbelių, o be 
jų mes nežinotumėm, kas tasai 
brolis Vladas Bacevičius! 

Skautiškų dainų aidai iš „LI
TUANICA— 75" ir margos gro-
matėlės, su meile rašytos, 
pasieks Jus! 

sesė Sofija Jelionienė 

P.S. Broliui Stasiui Ilgūnui 
teks dirbti antvalandžius, bet jis 
tai atliks su malonumu, ant
spauduodamas laiškelius, 
siunčiamus vs Vladui Bace
vičiui, 18021 Marcella Rd., 
Cleveland, OH 44119. 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 7 1 Straat, Chicago 

Tol . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 8. Robertą Rd. , Palos Hills, IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosts, Ltd. 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šestd 9 v r -12 v.p.p 
8132 S. Kedzle Ave.. Chicago 

(312) 77S-89M arba (312) 4M-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Cicero 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tai . ( 312 )925 -2670 

1185 Dundee A v a . , Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

55 S. Robertą Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71tt St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai . 312-585-1955 
172 Schll lar 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 Stroot 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12. Penkt. 2-7 

E D M U N D A S V I Ž I N A S , M . D . . S . C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312)585-7755 

Kab. ta i . (312) 585-0348; 
Rsz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: ptrm ir ketv 12-4J 

6-9. antr 12-6. Penkt 10-12. 1 6 
-I 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
Tai. 7 0 8 - 5 2 7 0 0 9 0 

Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 00652 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuvos pilietybė 

PRIGIMTOS TEISĖS 
ŠVIESOJE 

Lietuvos, tuometinės LSSR, 
pilietybės įstatymas priimtas 
1989 m. lapkričio 3 d. 1991 
gruodžio mėn. persvarstytas 
įstatymas patvirtintas, pagal 
tuos pačius principus. Jau tada 
buvo iškelta abejonių dėl rusų 
piliečių, gyvenančių Lietuvoje, 
automatiško pripažinimo Lietu
vos piliečiais. Latviai ir estai 
atsisakė tą daryti, užsitarnau
dami daug priekaištų ir burno
jimų dar ir šiomis dienomis. 

Praėjusių seimo ir prezidento 
rinkimų rezultatai Lietuvoje 
primygtinai parodė tuo metu 
iškeltų abejonių teisėtumą. 

Šiuo metu pilietybės klau
simas vėl iškilo kiek skirtingoje 
politinėje plotmėje. Dabartinis 
pilietybės įstatymas išeivijos at
žvilgiu pastato porą sunkiai 
įgyvendinamų ir savotiškai 
žeminančių sąlygų. Reikalau
jama atsisakyti kitos valstybės 
pilietybės, persikelti pastoviai 
gyventi Lietuvoje ir prisiekti 
kraštui ištikimybę. 

Birželio 8 d. seime buvo svars
tyta pilietybės įstatymo pakei
timas, numatant vadinamaia 
dvigubą pilietybę, iš 81 balsuo
tojų prieš balsavo 47, už — 39 
seimo nariai. Įstatymo pakei
timai numatomi dar persvars
tyti tolimesniuose seimo posė
džiuose, ir visas reikalas atrodo 
lyg pasaka be galo. 

1992 m. spalio 13 d. seimo re
ferendume patvirtintame Lietu
vos konstitucijos projekte, 123 
straipsnyje, formuluojama: 
„Lietuvos Respublikos pilie
tybė įgyjama gimstant ir kitais 
įstatymo numatytais pagrin
dais", skamba lyg tipiškas 
buvusios sistemos formu
lavimas, paliekant galimybę 
aiškinti, kaip tuo metu atrodytų 
patogiau; be to, konstitucijos 
paragrafai turėtų formuluoti 
bazę įstatymams, o ne būti tik 
įstatymo dalis. 

Iškyla esminis klausimas: ar 
prigimtoji te isė , pa remta 
paprasčiausiu logikos dėsniu, 
nėra pats svarbiausias princi
pas, apsprendžiant žmogaus ir 
valstybės santykius? 

JAV vaikai, gimę jos terito
rijoje, automatiškai tampa pi
liečiais, nors būtų gimę iš tėvų, 
kurie nėra piliečiai. 

Priimant, jog žmogaus egzis
tavimas negali būti varžomas 
kitų žmonių, jeigu jis nėra nusi
kalstamo pobūdžio, lygiai ir to 
egzistavimo principine vieta, 
kur jis gimė, turi būti jo 
neginčijama teisė, apspren
džiant ir aiškinant pilietybės 
įstatymą; kitaip būtų pažei
dimas pagrindinės žmogaus 
teisės egzistuoti laiko ir vietos 
atžvilgiu. Tas yra taip giliai 
suprasta JAV demokratijos sis
temoje, kuri, nepaisant kai 
kurių netobulumų, pasiliko 
viena iš sėkmingiausių ir 
humaniškiausių paskutinio 
šimtmečio laikotarpyje. 
Pailiustravimui, kaip toli yra 
pažengęs humanitar iškumo 
supratimas, laikantis tokio įsta
tymo, galima paimti pavyzdį, 
kur moteris, pasitraukdama 
nuo persekiojančios politinės 
sistemos, pakliūva į laivą su 
Amerikos vėliava ir ten pa
gimdo. Jos sūnus ar duktė 
besąlyginiai gauna Amerikos 
pilietybę. 

Dar nėra aišku, koks bus 
galutinai priimtas pilietybės 
įstatymas Lietuvoje. Diskusijos 

DEŠINIOJI OPOZICIJA LIETUVOJE 

ir svarstymai turbūt tęsis dar 
gana ilgai, ir nereikėtų dėlto per 
daug stebėtis. Pagal gyventojų 
skaičių (lyginant su Lietuva), 
JAV turėtų turėti atstovų 
rūmus, susidedančius iš 
daugiau kaip 9,500 narių. Ar 
būtų galima įsivaizduoti da
bart inį JAV 435 atstovų 
kongresą, svarstant įstatymus 
su tokiu skaičiumi (9500)? 

Kartais, turint mintyse Lietu
vą, prarandamas tikras paly
ginimo mastelis. Čikagos mies
tas su apylinkėmis turi 2 kartus 
daugiau gyventoja (3,8 mil. — 
7,8 mil.) negu Lietuva. 

Dauguma Europos net ir 
didesnių valstybių kreipia ypa
tingą dėmesį į gyventojų prie
auglį. Kai kurie kraštai (Itali
ja, Airija) suteikia pilietybę 
asmeniui, įrodančiam, jog bent 
vienas iš tėvų yra gimęs tuose 
kraštuose. Tuo parodoma, kad 
ne tik savo tautos sūnums ir 
dukterims, bet ir jų pali
kuoniams suteikiama paveldėta 
prigimtoji teisė. 

Ką galvoja Lietuvos seimo 
atstovų vyraujanti dauguma, 
norėdami išjungti išeiviją? Ar 
tai yra susisrūpinimas išlai
kymu bolševikinės sistemos 
metu pasisavintomis nuo
savybėmis, ar noras nepasi
rodyti savo „nuogumą" visiš
koje šviesoje sugrįžtančiai išei
vijai, ar abu kartu? 

Šiuo metu Lietuva yra mirš
tanti tauta. Mirimų skaičius 
pralenkia gimimus. Ar norima 
nepalankiais įstatymais stab
dant tautos prisikėlimą ir toliau 
tą tęsti taip, jog istorijos bėgyje 
beliks tik „po langu" (Palanga) 
žinomas didžiajam kaimynui 
kurortas su maža saujele lietu
viškai kalbančių žmonių ir su 
apgriuvusiais didokų fabrikų 
griaučiais? 

Kalbama ir rašoma apie už
sienio investicijų reikalingumą, 
daroma žygių net pasiskolinti 
didžiules sumas nepalankiau
siomis sąlygomis. Viena tur
tingiausių pasaulio kraštų, 
JAV, įsileidžia nuolatiniam ap
sigyvenimui asmenis, norinčius 
investuoti didesnes sumas į 
verslus ar pramonę. Nestato 
j iems jokių sąlygų ar su
varžymų. Ką daro tuo atžvilgiu 
maža ir nuskurdusi Lietuva? Ar 
niekas iš leidžiančių įstatymus 
nepagalvojo, jog skat inant 
išeiviją investuoti į savo gimtąjį 
kraštą, lengvai būtų galima 
gauti didelę sumą valstybės at
statymui? 

Nuogąstaujama, jog priimtos 
dvigubos pilietybės įstatymas 
duotų progos didžiulėm kaimy
ninėm valstybėm tą patį 
padaryti ir vėliau net jėgos 
panaudojimui re ikšt i pre
tenzijas į savo piliečių 
apsaugojimą. Ta baimė liktų be 
pagrindo, apribojant pilietybės 
klausimą tiems piliečiams 
gimimo teisės baze. 

Išeivija buvo priversta pasi
traukti , nepasiduodama ko
munizmo despotui ir su
naikinimui. Ji išlaikė nesudar
kytą lietuvių kalbą, tautinius 
papročius, kultūrinę veiklą ir 
daug prisidėjo prie komunizmo 
burbulo susprogdinimo. Jeigu 
pilietybę gauna net ir tie, kurie 
visai nemoka lietuvių kalbos ir 
nepažįsta jos kultūros, ar ne 
pasijuokimas yra iš tų, krie tą 
teisę įsigijo gimdami? 

Mikas Jurga i t i s 

Dešinioji opozicija seimo salėje 
sėdi dešinėje. Ten turėtų sėdėti 
52 Tėvynės santaros koalicijos 
nariai, bet, bent kiek kartų 
sekiau Seimo darbus, sėdėdavo 
žymiai mažiau — 75-80%. Už 
pralaimėjimus balsavimuose 
Tėvynės santara kai kada pati 
sau turėtų papriekaištauti. 

Opozicijos nugarkaulį sudaro 
Sąjūdis ir Krikščionių demokra
tų partija. Kiti dešinieji, 
išskyrus tautininkus, telpa po 
minėtų grupuočių skėčiu. Seimo 
svarstymuose ir debatuose de
šinioji pusė energingesnė už 
kairiąją. Turi patyrusių 
parlamentarų ir įvairių sričių 
specialistų, pvz., Andrikienę, 
Katilių, Kunevičienę, Lands
bergį, Laurinkų, Patacką, 
Pečeliūną, Saudargą, Šaltenį, 
Sličytę, Vagnorių, Zingerį ir ki
tus. Kairieji prieš juos atsilaiko 
dažniausiai tik daugumos „ar
gumentu". 

Pirmieji demokratinių partijų 
daigai pasirodė jau prieš Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mą, bet be priežiūros jie taip ir 
paliko skurst i . Nė viena 
dešinioji partija iki šiol nesukū
rė stipresnės partinės organiza
cijos, kai tuo tarpu KD struktū
rą išlaikė. Tik du kartus keitė 
vardą. Rinkimus į Seimą pralai
mėjusios partijos ir visuome
niniai sąjūdžiai dabar suprato, 
kad be partinių struktūrų jos 
negali įgyti jėgos krašto poli
tinio gyvenimo tvarkyme. Nors 
dešinioji pusė barama už 
1990-1992 metų nesėkmes, ta
čiau tikrovėje ji pilnos politinės 
galios niekad neturėjo. Priekaiš
tauti jai galima tik už tai, kad 
nepasirūpino politinių organiza
cijų išugdymu. Dabar, ką per 
šešias savaites Lietuvoje paty
riau, bent dvi dešiniosios opo
zicijos partijos, Krikščionys 
demokratai, KD, ir Tėvynės 
sąjunga, TS, rimtai dirba parti
nėms struktūroms sukurti. 

KD, eidama į rinkimus, savo 
eilėse jau turėjo gražų narių 
skaičių. Po Sąjūdžio ir LDDP, — 
ta i gausiausias politinis 
junginys. Tik centras Vilniuje 
neturėjo stipresnių atsparos 
bazių rajonuose. Dabar jau pra
dedama veikti. 

Balandžio 24-25 d. Vilniuje 
įvykusioje KD konferencijoje 
buvo sudaryti planai partijos 
veiklai gyvinti. Valdybos pirmi
ninku išrinktas seimo narys 
Povilas Katilius. Pradėta orga
nizuoti ir KD jaunimas. Konfe
rencijoje Kaune įkurti „Lietu
vos jaunieji krikščionys 
demokratai" ir pirmininku iš
rinktas P. Vinkleris. KD vado-

JUOZAS KOJELIS 

vybės pokalbiai su Lietuvos 
nuosaikiųjų judėjimu buvo 
sėkmingi: judėjimas įsiliejo į 
KD partiją ū" atvedė tokius eko
nomistus kaip Albertą Šimėną 
ir Joną Šimėną (rodos, kad 
negiminės). 

Birželio mėnesį KD valdybos 
pirmininkas P. Katilius buvo 
atvykęs į išeivijos KD suvaža-
vimą Putname, ir paskui su 
pranešimais, megzdama ryšius 
su bendraminčiais Amerikoje ir 
informuodamas visuomenę, 
lankėsi kai kuriose bendruo
menėse. Visur jis teigiamai 
atsiliepė apie Tėvynės sąjungą, 
kaip „artimą krikščionims de
mokratams partiją". 

Rodydami parlamentarinį ak
tyvumą, KD vadovybės žmonės 
(Aleksandras Saudargas, Po
vilas Katilius ir turbūt pora 
kitų) liepos 1 d. lankėsi pas prez. 
Brazauską padiskutuoti jam 
anksčiau įteikto KD memo
randumo „Dėl Lietuvos san
tykių su Rusija ir žalos Lietuvai 
atlyginimo" siūlymus. Visi 
siūlymai buvo santykių su Rusi
ja, k.t. padarytų nuostolių 
Lietuvai nuo 1940 atlyginimo, 
kritiško Rusijos kišamų pasi
rašyti sutarčių įvert inimo, 
prekybinių ryšių neišbalansa-
vimo. Mečys Laurinkus TS var
du užgyrė KD in ic ia tyva: 
„Tėvynės sąjunga mielai prisi
dėtų prie tolesnio šių problemų 
aptarimo ir pasiūlymų teikimo" 
(„N. Dienovidis", 1993.VII.2). 

Rinkimų metu, ypač provinci
joje, KD partijai žalą darė 
Krikščionių d e m o k r a t ų 
sąjunga". „KGB veiklai Lietu
voje tyrinėti" komisijos narės N. 
Gaškaitės teigimu, ši „sąjunga" 
buvo sukurta KGB pirmininko 
pavaduotojo Fillip Bobkov in
strukcijomis Lietuvos KD par
tijos įtakai silpninti. („The Ex-
press & Chronicle", 1993 Nr. 
12). KD veikėjai Vilniuje skun
dėsi, kad šiuo metu Kazys 
Bobelis ir Viktoras Petkus su 
savo „sąjunga" veržiasi į Krikš
čionių Demokratų in terna-
tionalą, kur Lietuvos KD partija 
jau įregistruota. 

Kai KD į politinę areną ateina 
su žinomu pasaulyje politinės 
organizacijos va rdu , k i t a 
dešiniosios opozicijos partija, 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) atitikmens užsienio 
partijose neturi. Organizatoriai 
teigia, kad TS ideologinių bei 
struktūrinių e lementų y r a 
paimta iš Anglijos ir skandi
navų konservatorių partijų, bet 
jos programoje galima matyti 

ir kai kurių „I pilnutinę demok
ratiją" skelbtų principų. Tai 
būtų lyg tautinių ir tarptau 
tinių valstybių principų simbio
zė. 

TS išsivystė iš Sąjūdžio, 
s u p r a t u s , k a d vals tybės 
reikalus tvarkyti gaivalingo 
judėjimo neužtenka. Reikia 
gerai organizuotos partijos. 
Sąjūdiečiai šią partiją formaliai 
įkūrė 1993 gegužės 1 d. stei
giamojoje konferencijoje Vilniu
je. Atsišaukimą „Neabejingieji" 
burtis į TS pasirašė 45 politikai, 
kul tūrininkai , intelektualai. 
Konferencijoje dalyvavo apie 
1000 atstovų iš visos Lietuvos. 
TS pirmininku išrinktas prof. 
Vytautas Landsbergis, jo pa
vaduotojais patvirtinti Algirdas 
Katkus, Mečys Laurinkus ir 
Antanas Stasiškis; valdybos 
pirmininku — Gediminas Vag
norius. 

TS organizacinė struktūra 
gan sudėtinga. Gal per daug. 
Beveik neįmanoma jos grafiškai 
pavaizduot i . Pagr ind in ia i 
struktūros stulpai, šalia TS 
pirmininko ir valdybos, yra: 
suvažiavimas — aukščiausia 
ins t i tuci ja , k o n f e r e n c i j a 
aukščiausia institucija tarp su
važiavimų, politinė t a ryba pa
deda pirmininkui formuoti par
tijos politiką. Svarbus vaidmuo 
skirtas priežiūros ir problemų 
tyrimo komitetams. Problemų 
tyrimo komitetą skiria TS pir
mininkas, o pr iežiūros — visi 
5 nariai renkami suvažiavimuo

se ar konferencijose. Steigiamo
joje konferencijoje į priežiūros 
komitetą išrinkti Vilija Alek
naitė, Juozas Dringelis, Kazys 
Saja, Alfonsas Smailys ir 
Saulius Šaltenis. 

Valdyba — organizacinė ir 
vykdomoji institucija — susi
deda iš pirmininko ir 11 valdy
bos narių. Viena vieta numa
tyta išeivijos atstovui. Prie 
valdybos sudaroma arti 10 
specialios paskirties komitetų. 
Miestuose ir rajonuose or
ganizuojamos itin reikšmingos 
partijos gyvastingumui pa
laikyti celės — grupės ir skyriai. 
Iki gegužės 19 TS valdyba jau 
buo patvirtinusi 20 skyrių 
laikinąsias tarybas. Šiuo metu 
jų gali būti 2-3 kartus daugiau. 
Verbuojami partijos nariai, ir 
metų gale tikimasi turėti bent 
10,000. 

Galėtų kilti klausimas, ar 
šiuo metu dešinei reikalingos 
dvi partijos? Turbūt, kad taip. 
Padarius prielaidą, kad LDDP 
sunyks ir jos vietoje atsiras, 
marksizmo atsisakę ir su
stiprėję, socialdemokratai . 
Tėvynės sąjunga galėtų tapti 
centro partija, o Krikščionys 
demokratai jos dešinėje. Ra
šančiajam atrodo, kad LDDP 
atsiradimas valdžioje nėra 
racionaliai paaiškinamas. 
Laikinai pakilo lyg skėriai, ir 
tauta turi tai išgyventi. 

Energinga TS organizatorių 
veikla su V. Landsbergio 
pareiškimu, kad tai tik „naujo 
darbo pradžia", atrodo, ne
juokais baimės įvarė valdančia
jai partijai. Ją remiančios, dabar 

į pogrindį pasitraukusios tam
siosios jėgos, kaip ir seniau 
pavojingiems oponentams 
įveikti griebiasi kompromi
tavimo metodų. Šiuo metu 
pagrindinė akcija nukreipta 
prieš Gediminą Vagnorių, ir 
varomas nepasitikėjimo pleištas 
tarp TS ir K D. Bet pleištą 
įvaryti vargu pasiseks, nes 
abiejų partijų vadovybės ruošia 
plačią bendradarbiavimo bazę. 
KD partijos silpninimu Lietuvo
je ir kompromitavimu užsienyje 
šiuo metu užsiiminėja „Krikš
čionių demokratų sąjunga". 

TS valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius ir tos par
tijos viena iš kūrėjų, Laima 
Andrikienė, birželio mėnesį 
lankėsi Amerikoje ir TS idėjoms 
zondavo išeivijos dirvą. Išeivijos 
lietuviai lietuviškų partijų 
politikos tradicijų neturi išugdę. 
Bent Amerikoje, bet turbūt ir 
kituose kraštuose, tikrai poli
tinei veiklai sąlygų nebuvo. 
Nekalbant apie nutautusius ir 
nusiangažavusius, išeivija 
vykdė rezistenciją (politinę ir 
kultūrinę) prieš okupaciją. Ne
didelis skaičius lietuvių, labiau 
iš jaunesniosios kartos, turi 
patirtį gyvenamųjų kraštų 
politikoje. Lietuvos politiniai 
darbuotojai turi suprasti, kad 
išeiviją pažadinti lietuviškai 
politinei veiklai tur i pati 
Lietuva. KD ir TS tai supranta 
ir ta linkme jau dirba. Kam pa
tiks ar ne, — politinė-visuo-
meninė išeivijos diferenciacija iš 
esmės keisis. Linkėtina, kad 
išeivija prisidėtų prie Lietuvos 
poli t inės k u l t ū r o s pakė l imo . 

Lietuvių Prekybos Rūmu Amerikoje direktoriai metiniame žymenų įteikimo bankete, Martini-
que pokylių salėje. Iš kairės: Mary Kinčius, Jerry Plienis, Charles Macke, Anthony Stakėnas, 
David Gaidas, David Mackiewich — prezidentas, Stanley Balzekas II. Pauline Sukis, Algirdas 
Brazis, Šarūnas Marčiulionis, kuris buvo pagerbtas žymeniu, Theodora Kuzas, Algis Baliūnas, 
Vincent Samaska, Anthony Rudis. Jr. ir Raymond VV'ertelka. 

Nuotr Jono Tamulaičio 

AERODROMAS KURŠIŲ 
NERIJOJE 

Palangos verslininkė, užda
rosios bendrovės direktorė, An
gelė Zelenauskienė ėmėsi ats
tatyti aerodromą Kuršių Neri
joje. Prieš kelis dešimtmečius 
Bulvikių iškyšulyje buvo įreng

tas civilinis aerodromas su 600 
metrų ilgio pakilimo taku. 
Aerodromas bus pritaikytas 3-6 
vietų keleiviniams lėktuvams. 
Angelė Zelenauskienė įkūrė 
lėktuvų kompaniją .Andželes", 
kuri ketina skraidinti keleivius 
į Palangą, Klaipėdą, Karaliau
čių, net ir į Vilnių. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

29 
Ar ilgam ruoštis? 
Ji kalba ilgai. Nieko aiškaus. Suprantu tik tiek, 

kad viskas priklauso nuo manęs. Jei nuoširdžiai 
prisipažinsiu, jei nedarysiu netikėtumų organams, 
galiu išeiti beveik tuoj pat po teismo. Ir pasimatyčiau 
su Mama... 

Tėtis nebuvo tada atvažiavęs. Nelaukė manęs. O ir 
jokių reikalų su advokate beveik neturėjo. Mama visą 
rudenį ieškojo advokato. Atsisakė visi: negalį kištis į 
politinius reikalus. Tam esą specialūs advokatai 
Vilniuje. Čia jai patarė kreiptis į maniškę. Ši Mamai 
paskubėjo paaiškinti, kokia bloga mano padėtis, kaip 
laukia manęs penkiolika metų. O gal ir baisiau. Jei 
kas ir išgelbės, tai tik objektyvus mano prisipažinimas. 
Tėtis, sužinojęs apie tokį pokalbį, sėdo į traukinį ir 
nuvažiavo pas advokatę. Pasakė jai. kad neikalbinėtų 
manęs: „Jis pats žino, ką daryti". 

Teismas vasario 18-ą. Tuoj po 56-ųjų Nepriklau
somybės metinių. 

Cia — tik svečias. Viduržiemis, bet žiemos nėra. Lie
tūs, drėgna. Iš namų atnešė žieminius batus. Sagtis, 
kad nepanaudočiau nusikalstamiems t ikslams, 
nuplėšė. Aš vis tuo pačiu kostiumu, su kuriuo suėmė. 
Apiplyšęs, nudryžęs. Jaučiuosi nekaip, o pilvas (nuo 
ligos arjudėjimo trūkumo?) auga. Kelnės, buvusios lais
vos, nesueina jau per sprindi. Sukabinu virvele, nes 
diržą ir petnešas atėmė. Gavau adatą ir susitvarkiau: 
pasipuošiau teismui. 

SVIESKI MAN VĖL 
O, stebukle. Prie langelio — Sara. 
— Gal tablečių nuo nervų? 
Paimu dvi. Dedu į kišenę. 
Prie prižiūrėtojų kambario šmonas. Išrengia. 

čiupinėja batus, uosto nosinę. Paima tabletes — 
negalima. įvaro boksan. Girdžiu: šmonuoja kitus. Vėl 
išleidžia. Pilna kareivių. Vėl šmonuoja — dabar jau du 
kareiviai. Sodina į voronoką (automobilis kaliniams 
vežioti), privarytą prie pat durų. Ir čia — kareiviai. 

Kelią iš saugumo į teismo rūmus žinau. Bet 
važiuojame labai ilgai. Jaučiu, kad darome didžiulį 
lanką. Mėto pėdas: o jei užpuls ginkluotas būrys ir mus 
išvaduos? 

Atvažiavome. Aplinkui automatais ginkluoti karei
viai, beveik visi azijatai. Kai kurie laiko už pavadėliu 
vilkšunius. Praporščikas perspėja: nesisukinėti. 
nekalbėti, bandysite bėgti — šausime. įvažiuota į 
teismo rūmų kiemą. Kareiviai — abipus. Apsidairau. 
Languose žmonės. Mosuoja — sesė ir Tėtis. 

Teismo kameros mažutės, be ventiliacijos. Daugybė 
radiatorių. Karštis neįmanomas. Veda lauk. Išsi
rikiuojame: kareivis, kalinys, kareivis, kalinys... Žąsele 
viršun. Pagaliau pamatau savo bendrabylius. 

Tuščioje salėje sodina paeiliui ant suolo. Nugara į 
salę. Dar kartą perspėja: nesisukioti: 

— Gausite karcerio. Be to, teismas atsižvelgs į jūsų 
elgesį. 

Už mūsų atsistoja kareiviai. Kita kareivių pamaina 
sėdi pirmoje eilėje, atskirdama salę. Pasirodo advoka
tai, įeina Bakučionis. Kaip dievas. Ir priežiūros proku 
roras, ir valstybinis kaltintojas. I ką besikreiptum: kam 
ką besiųstum — vis atsidursi į Bakučionį. Pasideda seg
tuvą, nužvelgia kruvinomis akimis. Ir pradeda sklai
dyti popierius. Salėje sukrauta dauginimo technika: 

foto aparatas, didintuvas, EROs procesorius. Kelios 
krūvelės knygų — įrodymai. Vaikšto kažkoks plikis su 
foto aparatu. Pavarto knygelę, nufotografuoja. Paskui 
kitą. 

Teisėjai — viena moteris ir du vyriškiai. Liepia 
mums atsistoti. Stojuosi ir grįžteliu atgal. Matau netoli 
vidurinio praėjimo sėdinčią sesutę. Labai pasikeitusi. 
Trumpai nusikirpusi, išbalusi. Šalia Tėtis su klausos 
aparatu rankose. Dvi kontūzijos fronte — susijaudinęs 
negirdi visai. Toliau sėdi Šarūno artimieji. Tiek ir 
tespėjau. Prišoko praporščikas, puolė kareivį: ko 
nežiūrįs. 

Plikasis vyras, su tokia veido išraiška, lyg būtų ką 
tik pridaręs kelnes, atsisėda viduryje. Išraiška išliks 
viso teismo metu. Moteris sėda jam iš dešinės, kitas 
vyras iš kairės. 

Pradėjo skaityti. Girdėta viskas. Viskas abejingu 
balsu. Buvau pasiryžęs laikytis budriai, dėtis viską" 
galvon. O kam? Spektaklis pabodęs visiems — kaltin
tojams ir kaliniams, net teisėjams. Per ilgai repetuotas, 
dėl to ir įgrisęs. Prisistatė patys. Plikis — teisėjas — 
Ignotas. Pristatė mus. nusikaltėlius. I^ėjo teisėjai, 
pradėjo eiti iš salės žmonės. Grįžtelėjau: ar pamatysiu 
savuosius. Nespėjau. Prie durų stumdėsi Kauno kagė
bistai: Neverauskas, kiti... 

Nuveda apačion. Pro langelį nuolat žvilgčioja sar
gybinis Karšta nežmoniškai. Girdžiu, kaip Šarūnas 
šaukia man: 

— Laikykis taip ir toliau. 
— Patarimu neprašau. 
Prišoka sargybinis: molčatj (tylėti). 
Patylime. 
Šarūnas šaukia: 
— Aš atsiimu viską, ką apie tave sakiau. 

Apšmeižiau. 
(Bus daugiau) 
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Lietuviai, kurie nepaskendo 
svetimoje jūroje 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

Lietuvių emigracija į Ameri
ką, prasidėjusi 18-tame šimtme
tyje, atvykus kasti anglis Pen
silvanijoje, dirbti Čikagos gy
vulių skerdyklose ar plieno fa
brikuose, buvo pati sunkiausia 
lietuvių ateivių dalia. 

Sunkus fizinis darbas, nemo
kėjimas kalbos, neturėjimas 
draugų, buvo tie veiksniai, 
kurie rišo ir artino visus lietu
vius burtis kartu savųjų tarpe. 
Jie įsteigė savo draugijas, sukū
rė parapijas ir pastatė bažny
čias. Vėliau atidarė prekybas, 
„saliūnus" ir kitus smulkius 
verslus. 

Įsisteigė lietuviški laikraščiai, 
jų tarpe buvo ir pirmasis dien
raštis „Draugas", pradėjęs savo 
dienas 1909 metais. 

Lietuvių bendravimas savo 
tarpe palengvino jų anglų kal
bos nemokėjimą. Galėjai visur 
susikalbėti l ietuviškai, nes 
visas būtiniausias prekes galė
jai pirkti lietuvių krautuvėse, 
valgyklose, tik pasakius „LABĄ 
DIENĄ". Vėliau įsisteigė Čika
goje lietuviški bankai, organiza-

' cijų namai ir kita. 
Čia gimę lietuvių vaikai jau 

. neturėjo anglų kalbos problemų. 
Jie baigė mokyklas, univer
sitetus, gavo gerus darbus ir 
įsijungė į Amerikos gyvenimą. 

Dalis šių ateivių vaikų buvo 
dideli Lietuvos patrijotai ir 
atstovavo Lietuvai valdžios 

.. į s ta igose . J ų dėka po I 
pasaulinio karo, atsikūrus Lie
tuvos nepriklausomybei, Lietu
va buvo Amerikos ekonomiškai 

. ir politiškai paremta. Prasidėjęs 
abipusis bendradarbiavimas bu
vo nutrauktas II pasaulinio 
karo. 

Pasibaigus karui ir Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai, an
t ra lietuvių didžioji banga 
išsiliejo Amerikoje. Naujieji 
ateiviai buvo kitos galvosenos, 
Europos politinės orientacijos ir 
patyrę komunizmo tikslus. 

22 metus buvusi nepriklauso
ma Lietuva padarė milžinišką 
pažangą. Ta pažanga pasireiškė 
ne tik politiškai-ekonomiškai, 
bet pajėgė išauginti naują 
žmonių kartą, kuri buvo baigusi 
Lietuvos universitetą, kolegijas 
ir kitus aukštuosius mokslus. 

Ši naujoji išeivių banga, ypač 
jaunesnioji ir vidurinė karta, 
pajėgė greičiau ir sėkmingiau 
įsikurti Amerikoje. 

Kiti, dirbdami ne savo profesi
jose, vakarais lankė universite
tą, profesines mokyklas, išmoko 
anglų kalbą, įsigijo naujas pro
fesijas ir gavo gerai apmokamus 
darbus. Tačiau buvo didelis 
skirtumas tarp senosios išeivijos 
ir naujai atkeliavusios. 

Naujieji ateiviai įsteigė savo 
organizacijas, prekybą ir kitus 
ve r s lus , plačiai įsijungė į 
kultūrinį gyvenimą, atgaivino 
lietuvių spaudą ir nebuvo sun
kumo bendrauti su amerikie
čiais dėl kalbos varžtų. 

Per 50 metų, tol, kol Lietuva 
buvo komunizmo pavergta, 
Amerikos lietuviai padarė dide
lę pažangą. Todėl dabar, atga
vus nepriklausomybę, mes esa
me ne tik finansiniai pajėgūs 
padėti Lietuvai, bet turime jaus
ti ir moralinę pareigą padėti 
savo tautiečiams. 

Dabar prasidėjo mūsų dažnos 
kelionės į Lietuvą. Iš Lietuvos 
atvyksta mus lankyti giminės, 
draugai. Kiti tikisi nuolatos čia 
apsigyventi ir įsikurti. 

Tuo domisi ir amerikiečiai, sa
vo spaudoje parašydami apie 
d a u g i a k a l b i u s žmones iš 
Europos. 

Neseniai milijoninio tiražo 
dienraštis „Los Angeles Times" 
aprašė iš įvairių pasaulio kraštų 
atvykusius gyventojus, jų tarpe 
ir Čia anksčiau apsigyvenusią 

lietuvę, išspausdinęs jos foto
grafiją. 

Karolina Jurevičiūtė-Klima-
vičienė, jau būdama vyresnio 
amžiaus, atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Los Angeles mieste. 
Ji laisvai kalba keturiomis 
kalbomis: lenkiškai, vokiškai, 
rusiškai ir, žinoma, lietuviškai, 

Toliau laikraštis rašo: „Dabar 
aš esu per sena mokytis angliš
kai". Klimavičienės žodžiais, 
jeigu ne „Draugo" dienraštis, 
kurį gauna iš Čikagos, tai 
būtų visai pasimetus šiame 
krašte. Jame ji sužino ne tik 
žinias iš viso pasaulio, bet ją 
domina Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių gyvenimas. Ji neįsi
vaizdavo, kad likusį savo gyve
nimą teks praleisti Amerikoje. 

Jūrevičiūtė-Klimavičienė yra 
gimusi Amerikoje. Jos tėvai 
1900 metais emigravo į Ameri
ką ir apsigyveno Čikagoje. Čia 
jiems gimė trys dukterys, ir ta
da jie su mažais vaikais grįžo 
atgal į Lietuvą. 

Lietuvoje ji baigė gimnaziją, 
laimingai pergyveno pasaulinį 
karą, sukūrė šeimą. Lietuvoje 
paliko dvi dukteris ir vieną 
sūnų. Vyras yra miręs. 

Kadangi ji buvo Amerikos pi
lietė, tai po didelių pastan
gų ir prašymų komunistų val
džia 1978 m. išleido grįžti į 
Ameriką. 

Visi draugai yra lietuviai, 
gauna dienraštį „Draugą", 
lanko lietuviškus parengimus, 
valgo lietuvišką maistą, čia 
pat lietuvišką bažnyčia: 

„Aš čia jaučiuosi lietuviškai, 
gyvendama tarp kaimynų lietu
vių, kurie visi yra Sidabrinio 
Ežero apylinkės gyventojai". 

Ji lanko netoliese esančią 
lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čią. Sekmadienį į parapiją su
važiuoja daug lietuvių. 

Jos gera draugė, kalbanti 
angliškai ir lenkiškai, padeda 
supirkti maistą. Kita draugė, 
kalbanti lietuviškai ir angliš
kai, nuperka vaistus. 

įdomiausia savaitės diena yra 
šeštadienis, kada ji klauso lie
tuvišką radijo valandėlę. J i 
nenuobodžiauja, nors ir gyven
dama svetimame krašte. 

Jeigu yra jos draugų lietuvių, 
sava bažnyčia, spauda, kepama 
lietuviška duona, klausoma lie
tuvių radijo, tai ir Ameriko
je yra malonus ir geras gy
venimas. 

Ji baigia šį pokalbį žodžiais: 
„Praleidau Amerikoje 15 metų, 
gyvendama tarp lietuvių drau
gų, savo pačios siuvamų rūbų, 
perskaitomos spaudos ir lietu
viškų knygų. Šie visi veiksniai 
yra malonus lietuviškas gyveni
mas toli nuo tėvynės." 

KATALIKŲ LEIDYBOS 
PADĖTIS LIETUVOJE 

Lietuvos Vyskupų kon
ferencijai savo išvadas apie 
katalikų leidybos padėtį Lietu
voje pateikė MEDEC ekspertai, 
tėvas Marcei Vanhengel ir Cle 
Schellens, kurie Vokietijos 
katalikų šalpos organizacijos 
„Kirche in Not" pavedimu va
sario mėnesį susipažino su 
beveik kiekvienos katalikų lei
dyklos bei redakcijos veikla. 
Ataskaitoje rašoma, jog visi 
Lietuvos kata l ikų leidėjai 
susiduria su praktiškai tomis 
pačiomis problemomis: a. nė vie
na leidykla neturi aiškiai sufor
muluotos leidybinės koncepci
jos; b. spausdinamų ir parduo
damų leidinių egzempliorių 
skaičius yra labai kuklus ir 
neretai pasižymi mažėjimo ten
dencija; c. santykiai su vie
tinėmis spaustuvėmis trukdo 
vystytis katal ikų spaudai: 
spaustuvės nesilaiko sutartyse 
nurodytų terminų, spaudinio 
kokybė dažnai yra bloga, kar
tais netgi nepri imtina; d. 
valstybinių platinimo organi
zacijų „Knyga" ir „Spauda" 
darbas nepatenkinamas: dažnai 
negaunama informacijos apie 
parduotus leidinius, reika
laujama per daug didelių 
mokesčių ir pan.; e. katalikų 
leidyklų finansiniai ištekliai 
labai menki, todėl daugelis iš jų, 
negaudamos subsidijų iš užsie
nio, bankrutuotų. 

Ekspertai įsitikinę, jog Lie
tuvos katalikų spaudai iš užsie
nio galima padėti keturiais bū
dais. Jie siūlo: a. remti moder
nios spaustuvės Kaišiadoryse 
projektą su sąlyga, jeigu jis bus 
gerai tvarkoma administracijos 
ir komercijos požiūriu. Pažymi
ma, jog spaustuvei reikalingą 
įrangą jau yra užsakiusi „Kir
che in Not" organizacija; b. 
sukurti savarankišką platinimo 
sistemą, kurią realizuotų būsi
mų katalikų leidėjų sąjunga per 
savo skyrių, atliekantį par
davimo ir platinmo priežiūros 
funkcijas; c. į asociaciją susivie
nijusių leidyklų bei redakcijų 
darbuotojams organizuoti kvali
fikacijos kėlimo kursus; d. 
padėti kiekvienai Lietuvos 
katalikų leidyklai ar redakcijai 
apgalvoti organizacinę struktū
rą, aiškiai pasidalinti funkcijas 
atsakomybę ir tiksliai suformu
luoti redakcijos koncepciją. Eks
pertai siūlo jau artimiausiu 
metu organizuoti du savaitinius 
seminarus — 1993 m. rudenį ir 
1994 m. pavasarį. 

• Vokiečių V-2 raketos pir
mą kartą pasiekė Angliją 1944 
m. liepos 26 d. 

TVARKOMA KRYŽIŲ 
KALNO APLINKA 

Rengiantis popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitui, intensyviai 
tvarkoma Kryžių kalno aplin
ka, kur šv. Tėvas turėtų aukoti 
Mišias. Pagal projektą sufor
muota ovalo formos aikštė, kuri 
užsėta žole. Taisomas tiltas per 
Kulpę ir rūpinamasi nutiesti 
dar vieną kelią per kanalą, kad 
nuo Kryžių kalno būtų galima 
patekti tiesiai prie pakylos, kur 
bus aukojamos Mišios. Pakyla 
su stogine jau baigiama projek
tuoti, ruošiamos statybinės me
džiagos ir intensyviai vykdomi 
archeologiniai tyrinėjimai toje 
vietoje, kur bus statomas alto
rius. Archeologei B. Salatkienei 
padeda dešimt Lietuvos karei
vių, nes reikia skubiai ištyrinėti 
100 kvadratinių metrų plotą, 
kuris gali būti suardytas staty
bų metu. Kryžių kalno prieigose 
parinktas apie 600 ha plotas 
automobilių stovėjimo aikšte
lėms, kurios nuo kalno bus 
nutolusios apie 4-6 kilometrus. 
Siekiant, kad kuo mažiau nu
kentėtų derlius ir būtų patogiau 
įvažiuoti su automobiliais, plo
tai mašinų pastatymui parinkti 
pievose ar žieminių pasėlių lau
kuose (pasėliai tuo metu jau 
turėtų būti nupjauti). 

Prie Kryžių kalno laukiama 
a tvyks tan t apie 500,000 
maldinnkų, kurie bus išskirs
tyti po sektorius, talpinančius 
po 1,000-1,500 žmonių. Kiek
vieną sektorių prižiūrės 20 
tvarkdarių. Rūpinamasi apšvie
timu bei įgarsinimu, sudarytos 
sanitarinės ir apsaugos tarny
bos. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

Siekiant dvasiškai atsinau
jinti šv. Tėvo atvykimo į Lietu
vą proga, Kaišiadorių vyskupi
joje organizuojami įvairūs rengi
niai. Kaip Informacijos centro 
darbuotojams pasakė Kaišiado
rių vyskupas Juozas Matulaitis, 
ateizmo laikmetis nutolinęs 
žmones nuo Dievo ir prigesinęs 
jų tikėjimą. Todėl visų dvasinio 
pobūdžio renginių pagrindinis 
tikslas esąs „išryškinti Dievo 
paveikslą žmonėse". Vyskupas 
paminėjo, jog kiekvieną mėnesį 
vyskupijos kunigai kviečiami į 
dvasios atgaivai skirtas konfe
rencijas. Gegužės pradžioje 
įvykusioje konferencijoje, į ku
rią susirinkę apie 60 kunigų, 
dalyvavęs popiežiaus nuncijus, 

arkivyskupas Justo Mullor Gar-
cia, kuris, pabrėždamas didelį 
Jono Pauliaus II pamaldumą, 
kalbėjęs apie būtinybę siekti 
šventumo. I panašų susirin
kimą, įvykusį birželio 30 d., 
buvo pakviestas Vilniaus arki
vyskupas Audrys Juozas Bač-
kis. 

Vyskupas informavo, jog šv. 
Tėvo atvykimo intencija liepos 
12-13 d. Aukštadvaryje rengia
mos maldos ir susikaupimo 
dienos vyskupijos tikybos dėsty
tojams, katechetams bei „Cari
tas" darbuotojams, o liepos 
15-16 d. ten pat organizuojamos 
rekolekcijos aktyvesniam vys
kupijos jaunimui. Liepos 29 d. 
pranciškonai ketina surengti 
evangelizacijos dieną Žiežma
riuose. Panašūs evangelizaciniai 
renginiai rugpjūčio mėnesį nu
matomi ir Elektrėnuose. Kiek
vieno mėnesio antrą šeštadienį 
į maldos konferencijas, susi
jusias su šv. Tėvo atvykimu, 
renkasi vietos ateitininkai. 
Tradicinės oktavos Pivašiū
nuose išvakarėse norima su
kviesti jaunimą pasimelsti 
popiežiaus intencijomis bei 
pažiūrėti videofilmų, supažindi
nančių su Jono Pauliaus II 
veikla. Pažymėtina, jog vysku
pijoje pradeda kurtis neoka-
techumenatų maldos grupės: 
viena grupė, vienijanti 47 
narius, jau veikia Elektrėnuose, 
kita formuojasi Kaišiadoryse. 
Vyskupija leidžia savo infor
macinį biuletenį, kurio jau yra 
pasirodę trys numeriai. 

RAGINA JAUNIMĄ 
ATSISAKYTI PRIETARU 

Berlyno kardinolas Georg 
Sterzinsky paragino jaunimą at
sisakyti prietarų, susijusių su 
priešiškumu užsieniečiams. 
Krikščionys turi liudyti, „kad 
Dievo mieste nesama svetimų", 
pasakė Sterzisnky, birželio 
pradžioje įvykusiame katalikiš
kų Berlyno mokyklų susitiki
me. „Jeigu pavyktų užkirsti 
kelią prietarų atsiradimui, tai 
būtų palaima mūsų tautai ir 
visoms tautoms", pažymėjo kar
dinolas. Daug kas, ką žmonės 
laiko skiriančiu dalyku, Dievo 
akyse tėra mažai reikšminga. 
Priklausomybė tam tikrai rasei 
ar tautai nesudaro jokio verty
binio skirtumo. „Tas, kuris kasa 
skiriančius griovius ir stato 
sienas, Dievo mieste vietos 
neturi", pareiškė Sterzisnky. 
Užsimindamas apie turkų de
monstracijas, kilusias Vokieti
joje po žudynių Solingene, kar
dinolas pasakė, jog esą siau
binga, kad žmonės, kurie norėjo 
protestuoti prieš prievartą, 
patys buvę į ją įtraukti. 

CLASSIFIED GUIDE 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 
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Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,.tax f ree" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

HlŠCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208' 2 w«st 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

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 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 6 0 4 0 9 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX , , 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių Įkainavimas valiui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. • 
• Pensininkams Nuolaida." ... ^1 

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

Tel. S8S-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

HELP W ANTED 

Ieškome moters prižiūrėti 
ligonę ir gyventi 
kartu Chicagoje. 

Kreiptis: 708-687-3507 

Reikalingas pagalbininkas sta
tyboje šiaurės vakarų priemiestyje. 
Turi turėti savo transportaciją. 

Skambinti 708-540-5856 

Senesnio amžiaus moteris ieš
ko moters namų ruoša i ir 
gyventi kartu. Kreiptis: 

tel. 312-776-7952 

FOR SALE 

Parduodamas nedidelis švie
saus medžio Kimball pianinas. 
Kreiptis: tel. 312-847-5364 arba 
palikti „message". 

HOUSE FOR SALE 
by owner, Palos Hills vic. 4 bdrm. 
ranch; 2V2 bath; bsmt with tam. 
room; large kitchen; many extras. 
$159,000. Call: 708-596-2831. 

FOR RENT 

Kaune turistams prie šeimos iš
nuomojami kambariai. Galima 
su ma is tu . Te i raut is ( 7 0 8 ) 
499-6178 nuo 6 v. iki 9 v. vakare 
(išskyrus šeštadienį, rugp. 7 d.) ar
ba 011-3707-796563 Lietuvoje. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mleg. M. 59 
St. & Sacramento Ave apyl šaldytuvas, 
virykla: spintelės. Su šiluma, vandeniu, du
jomis; nuomininkas užsimoka už elektrą. 
Butą galina užimti nuo rugsėjo 1 4. Skam
binti Irenai bet kada; tel. 312-476-5159 ar
ba 708-887-9029. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas Il
linois un-to studentams arba ligoninės 
darbuotojams. Ashland ir Adams apyl., 
prie Rush Presbeterian - St. Luke ir 
Cook County ligoninių. 

Tel. 847-4855 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A publit servke of this nevvspaper 

^~m\ INTERNATIONAL 
\ ^ y j TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visu: 
CARGO — siunčiame oro linija 

. % 
Z^abeiS" 

; kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

i.ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

§828 South 7ttti Avenue 
Htckory HIII, Illinois 80457 
Tel. 708-430-7272 

223 Kehrerfjų eatv* 
Vikrius, Lietuva 

Telefonai: 77-78-97 Ir 7743-92 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, io, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

LADAS TULABA 

TAI JUMS KALBĖJAU 
Pirmose 3-se knygose yra Evangelijos tekstų paaiški

nimai skirti liturginių metų sekmadieniams. Liturginė reforma 
šv. Rašto tekstai sekmadienams parinkta ir suskirstyta į tris 
ciklus — A .B .C . Pirmoje knygoje ciklas A iš Mato 
evangelijos. Knygą sudaro 400 psl. Roma. 1993. 

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

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

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

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

Visi leidiniai gaunami „Drauge", 4S45 W. 63rd St., 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 . Užsisakant paštu pavienius tomus, 
kainuoja su persiuntimu $12.00. Illinois gyventojai dar 
prideda 88 et . valstijos mokesčių. Kas užsisakys paštu iš 
karto visus 5 tomus, mokės tik $30.00. Persiuntimo išlai
doms padengti pridedama $5.00; į Kanadą ir kitus kraš
tus — $7.00. Illinois gyventojai dar primoka $2.62 valstijos 
mokesčių. 

. ( 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
Rugpjūčio 1 d. - „Draugo" 

dienraščio gegužinė Marijonų 
vienuolyno sode. 

Rugpjūčio 8 d. LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė — piknikas Lidi
jos ir Vlado Šoliūnų sodyboje, 
Willow Springs, IL. 

Rugpjūčio 14 d. — „Litu-
anica-Liths" futbolo klubo gegu
žinė Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 22 d. Balfo 
gegužinė Lietuvių centre, Le
monte. 

— „Lietuvių Balso" laikraščio 
gegužinė Grinių sodyboje, Lock-
port, IL. Pradžia 1 vai. p.p. 

Rugsėjo 6 d. (Darbo dienos 
šventė) — ALTo Čikagos sky
riaus gegužinė Anio ir Aldonos 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 

Rugsėjo 9-12 d. — San
taros-Šviesos 40-sis suvažia
vimas Lemont, IL. 

Rugsėjo 11 d. — „Mercy Lift" 
pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— LB Švietimo tarybos pre
mijuotų lituanistinių mokyklų 
mokinių piešinių parodos ati
darymas 1:30 v. p.p. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 

Rugsėjo 12 d. — LB Lemonto 
apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namų salėje. 

Rugsėjo 17 d. — Vakaronė su 
Lietuvos Akademinio dramos 
teatro aktorium Tomu Vaisieta 
Jaunimo centre. 

Rugsėjo 18 d. — „Ar
monikos" koncertas Jaunimo 
centre. 

Rugsėjo 19 d. — Pietūs su 
programa Lietuvių centre, Le
monte. Ruošia JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba. 

— .Lietuvos aidų" radijo prog
ramos gegužinė Šaulių namuo
se. 

— „Armonikos" koncertas 
Jaunimo centre. 

Rugsėjo 24 d. — Prof. Rim
vydo Šilbajorio paskaita: „Pa
baisos Arkadijoje: Laisvės ago
nija pastarųjų metų lietuvių 
prozoje ir poezijoje". 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje. 

Rugsėjo 26 d. — „Draugo" 
dienraščio metinis banketas 
Martiniąue salėje. 

Spalio 3 d. Zarasiškių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolijos patalpose: 11 
v.r. šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Šv. Pranciškaus vienuolijos 
rėmėjus,-as; 12 v. p.p. — pietūs; 
1:30 v. p.p. registracija ir po
sėdis. 

— PLC Madų paroda Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spalio 9 d. Rudens balių Šau
lių namuose rengia Brighton 
Parko Lietuvių Namų savi
ninkų draugija. 

— Kazio Sajos dviejų dalių ko
mediją „Barakudos" Jaunimo 
centre atliks Los Angeles Dra
mos sambūris. Rengia „Margu
tis". 

— ASS šventė ir pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 10 d. — „Barakudos" 
— Kazio Sajos dviejų dalių 
komedija 3 v. p.p. Jaunimo cent
re atliks Los Angeles Dramos 
sambūris. Rengia „Margutis". 

Spalio 15 d. — Dail. Algio 
Griškevičiaus kūrybos darbų 
parodos atidarymas 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

Spalio 16 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos Rudens po
kylis Jaunimo centre. 

— „Puota jūros dugne" — jūrų 
skautų,-čių tradicinis renginys 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 23 d. Lietuvių Ama
tininkų klubo Rudens balius 
Palos County Club. Pelnas ski
riamas „Lietuvos Vaikų vil
čiai". 

Spalio 24 d. — Karinės min
ties spaudai paremti kavutė 
Šaulių namuose. Rengia Lietu
vių veteranų sąjunga „Ramo
vė". 

— „Baltic Mercy Lift" eitynės 
nuo Navy Pier iki Foster A ve. 
Čikagoje, našlaičių Lietuvoje 
paramai ir vaistų į Lietuvą per
siuntimui. 

— Jungtinio Skautų komiteto 
ruošiamas fil. vs. kun. J. 
Vaišnio pagerbimas Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Spalio 29 d. Lietuvių Foto 
Archyvo ruošiamas lietuvių fo
tografų parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki lapkričio 
7 d. 

Spalio 30 i - Lietuvių 
Operos tradicinis balius Jau
nimo centre su choro atliekama 
menine programa ir laimingų 
bilietų ištraukimu. 

— PLC Derliaus šventė Lietu
vių centre, Lemonte. 

Spalio 31 d- — Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjų metinė vakarie
nė, „Archview Banąuets", 3429 
So. Archer Ave. 

Lapkričio 5 d . - „Ateities" 
savaitgalio literatūros vakaras 
Jaunimo centro kavinėje. 

Lapkričio 6 d. — Lietuvių 
Fondo balius Martiniąue poky
lių salėje. 

— Zarasiškių klubo pusmeti
nis susirinkimas Šaulių namuo
se. 

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis. 

— „Ateities" savaitgalio pa
skaitos Čiurlionio galerijoje, 
Jauninto centre. 

Lapkričio 7 d. — „Ateities" 
savaitgalio* paskaitos Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 

Lapkričio 13 d. — LB Lemon
to apylinkės Rudens balius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 19 d. Prof. 
Aleksandro Štromo paskaita 
„Pabaltijo kelias į Europą"; 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

— Lietuvos fotografija išeivi
joje. Paroda vyks Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Ati
darymas 7:30 v.v. 

Lapkričio 20 d. Lietuvių dai
lininkų meno parodos atida
rymas Lietuvių centre, Lemon
te. 

— Futbolo klubo „Lituanica" 
tradicinis sezono užbaigimo po
kylis 6:30 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 21 d. — Lietuvos 
Kariuomenės atsikūrimo 75 me
tų sukakties minėjimas Šaulių 
namuose. Rengia Lietuvių Ka
rių veteranų sąjunga „Ramo
vė". 

Lapkričio 24 d. — Aštuntojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
dalyvių susipažinimo vakaras 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus patalpose. 

Lapkričio 26 d. — Litera
tūros ir muzikos vakaras Moks
lo ir kūrybos simpoziumo daly
viams ir visuomenei Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Lapkričio 27 d. — Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo užbaigimo 
pokylis Lexington House res
torane, Hickory Hills. 

Lapkričio 28 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo susirinkimas 
Jaunimo centre. 

— Ekumeninės pamaldos ir 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
uždarymas Lietuvių centre, Le
monte. • 

G r u o d ž i o 17 d. - LB 
Lemonte apylinkės Kūčios Lie
tuvių centre, Lemonte. 

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

A.A. KUN. DR. VIKTORAS 
BUTKUS 

. 

Š.m. liepos 14 d. Kaune ne
lauktai mirė kun. dr. Viktoras 
Butkus. Tai asmenybė, kuri pa
lieka Lietuvos Bažnyčios istori
joje žymius pėdsakus. Gimė 

auklėti ir paruošti kiek galima 
didesnį skaičių gerų kunigų, iš 
kitos pusės palaikyti santykius 
su komunistine valdžia, kuri 
siekė priešingų tikslų, t.y. 

1923 m. sausio 18 d. Garliavos slopinti Bažnyčios apaštalinę 
parapijoje. Mokėsi jėzuitų gim- veiklą, mažinant kunigų skai-
nazijoje, vėliau Vilkaviškio ir čių, siekiant infiltruoti į 
Kauno seminarijoje. Įšventintas seminariją netinkamų kandida-
kunigu 1945 m. rugsėjo 15 d. tų, keliant tarp kunigų nesusi-
Keturiolika metų dirbo pastora- pratimus bei nedarną, 
cinį darbą įvairiose Vilkaviškio Turėjo mokėti, kaip jis pats 
vyskupijos parapijose. Kai šv. pakartot inai prisipažino, 
sostas patarė bandyti kviesti į neišvengiamą duoklę komunis-
Kolegiją aukštesnėms studijoms tinei Vilniaus ir Maskvos val-
iš Lietuvos bent porą parinktų džiai, neinant į kompromisus 
kunigų, Kauno ir Vilkaviškio principuose. Prisiėmė Berlyno 
vyskupijų tuometinis valdytojas Taikos konferencijos vicepir-
kan. J. Stankevičius 1959 metų mininko pareigas. Ši instituci-
rudenį atsiuntė į Kolegiją kun. ja tarnavo Kremliaus politinei 
V. Butkų ir kun. R. Krikščiūną, propagandai Vakarų Europoje. 
Žinojome gerai, kad abu studen- Žinojo, kad pasitarnauja Mask-
tai buvo parinkti ir atsiųsti su vai, bet tai davė jam vienintelę 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 

Maskvos žinia, todėl pasikvie
čiau pirmą atvykimo dieną ir 
pasakiau, kad yra atsiųsti studi
joms, todėl turi joms ir pasišvęs
ti, o ne užsiimti kokiais politi
niais klausimais. 

Kun. V. Butkus buvo korek
tiškas. Jį vertinau ir kaip 
kunigą, ir kaip studentą. Buvo 
didelių gabumų. Studijas baigė 

galimybę pasiekti Vakarus: pa
kvėpuoti laisvo gyvenimo oru ir 
per asmeniškus susitikimus šį 
tą pasakyti apie tikrą padėtį 
Lietuvoje. Noriu pabrėžti, kad 
kun. V. Butkus, kai atvykdavo 
į Romą, visada apsistodavo Ko
legijoje. Tuo tarpu valdytojai ir 
vyskupai, kol priklausė nuo 
Maskvos, niekad neapsistodavo 

per 2 metus, gaudamas teologi- Kolegijoje. Šitai man kėlė abe
jos daktaro laipsnį su aukščiau
siu įvertinimu. 

Grįžus po studijų į Lietuvą, 
1962 metų rudenį buvo paskir
tas seminarijos rektoriumi. Šio
se pareigose pasiliko beveik 20 
metų. Rektoriavo labai sunkiose 
krašto gyvenimo sąlygose. Iš 
vienos pusės pastangos mokyti, 

jone, ar tikrai valdžios buvo 
draudžiama apsistoti Kolegijo
je. Kartą kun. V. Butkų klau
siau, kai jis atvyko ir prašėsi 
priimamams Kolegijoje, ar ne
bijąs, kad nusikals valdžiai? 
Atsakė, kad niekas jam nedrau
dė čia apsistoti. 

Seminarijai kun. V. Butkus 

Vysk. Sigitas Tamkevičius kalbasi su Kaune sutikta.? detroitiečiais Jonu 
Urbonu, Gražina Urboniene, juos lydėjusiomis M. Vitoniene ir jos dukrele. 

Nuotr. J. Urbono 

Viktoras Butkus 

sėkmingai vadovavo. Pavyko 
palaipsniui padidinti klierikų 
skaičių: nuo 25 pradžioje il
gainiui gavo padidinimą, pasie
kiant net šimtinę. Išleido ne
mažą skaičių kunigų. 

Kun. Butkumi Maskvos agen-
tai-lietuviai ar rusai-gąsdino 
Lietuvoje valdytojus ir vysku
pus, o užsienyje jį kom
promitavo ir šmeižė. Juo pasi
naudojo politinei propagandai 
Vakaruose, o krašte jo nenorėjo 
matyti vyskupu. Greičiausiai ži
nojo, kad jis nebus lengvai dis
ponuojamas ganytojas. Užsieny
je daug kas piktai kalbėjo prieš 
jį, kad jis dažnai lankydavosi 
Berlyno Taikos konferencijos 
uždaviniais, ir kaip kunigas 
turėjo priėjimų prie hierarchų. 
Buvau ir aš pakartotinai at
siklaustas apie jį ir apie jo 
kelionių tikslus. Aišku, pasitar
naudavo Maskvos propagandai, 
bet buvau tikras, kad yra išti
kimas kunigas ir tarnauja, kaip 
anose sąlygose buvo įmanoma, 
Bažnyčiai. Turėjo tačiau kentė
ti dėl įvairių skleidžiamų kom
promituojančių gandų krašte ir 
užsienyje. Netapo nei vyskupu, 
net nei prelatu. Nežinau, ar jis 
to troško. Liko žmonių neįver
tintas, bet lieka gyvas kaip as
menybė Lietuvos Bažnyčios 
istorijoje. 

Prel . L a d a s Tulaba, PA 

ats 
It Ali 

About? 
LIETUVIU TELKINIAI 

PUTNAM, CT 
ALRK MOTERŲ 

SĄJUNGOS SEIMAS 

Amerikos Lietuvių R. 
Katalikių Moterų sąjungos 
45-sis Seimas rugpjūčio 18-21 
dienomis vyks Nekalto Marijos 
Prasidėjimo Seserų vienuolijos 
patalpose, Putnam, CT. Seimo 
globėjos ir rengėjos — ALRK 
Moterų sąjungos Hartfordo 17 ir 
New Haveno 33 kuopos. 

Rugpjūčio 18 d. po pietų — re
gistracija, o 6 v.v. — vakarienė, 
susipažinimas su kitomis dele
gatėmis bei viešniomis ir 
laisvas vakaras pasigerėti 
gražia seselių sodyba ir nuo 
didmiesčių atitrūkus pakvėpuo
ti tyru oru. 

Rugpjūčio 19 d. seimas pra
dedamas šv. Mišiomis. Po pusry
čių prasidės seimo sesijos, ku
rios tęsis iki šeštadienio. Jei lik
tų nebaigtų darbų, juos baigsi
me po pusryčių šeštadienį 
rugpjūčio 21d. Pietų važiuosime 

į „The Russian Lady" restoraną 
Hartforde. Po pietų — išvyka į 
gražų Elizabeth parką, pasigro
žėti įvairiomis gėlėmis, ypač 
rožėmis. 6 vai vak. lietuvių Šv. 
Trejybės bažnyčioje, Hartforde, 
šv. Mišios, o paskui — banketas. 
Poilsiui grįšime atgal į Putna-
mą. 

Sekmadieni, rugpjūčio 22 d., 
po pusryčių deiegatės ir viešnios 
išvyksta į namus. 

Seimo rengėjos laukia sąjun-
giečių, atvykstančių į Seimą iš 
visų kuopų, pasklidusių po pla
čią Amerika. Dalyvaukime. 
Svarstysime mūsų organizacijos 
įvairius reikalus, kurių niekas 
kitas už mus neatliks, tik mes 
pačios sąjungietės privalome tai 
padaryti. Be to, susitiksite 
drauges, atnaujinsite pažintis ir 
susipažinsite su naujomis sąjun-
gietėmis. 

Jei negalite dalyvauti kaip 
delegatės, būkite kartu su mu
mis kaip viešnios ir tai bus labai 
smagu. 

Janina Miliauskienė. 

GOD, SERVICE, 
ETERNITY... 

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

of the human heart be 
quenched. 

The Mariems Of The 
Immaculate Conception... 

An international 
community of Priests and 

Brothers with locations 
around the world. 

Contact: 
Fr. Bill Hayward. M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson. CT 06277 
(203) 923-9565 

MiW JERSEY, NEW YORK - „Ltotuvo. Atsiminimai", 
••fcmadtantata nuo 2 iki 3 v. p.p. I i s«ton Hali Universi
teto stotlM, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vsdamos anglų kalba, M tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J. Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung, 

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

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

^ 

^ 

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

v. r .— 

A.tA. 
VLADAS IŠGANAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. rugpjūčio 2 d., 9:55 vai. vakaro, sulaukęs 

93 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: JAV-bėse duktė Vladė ir Bronius Siliūnai, 

jų vaikai. Danutė, Algimantas, Vytas, Mindaugas, Rimas, 
Darius, Donatas ir jų šeimos. Lietuvoje duktė Sofija ir Rapolas 
Šalteniai, jų vaikai: Rimutė, Vydūnas, Arvydas, Saulius, 
Virgilijus ir jų šeimos. 

Velionis buvo vyras a.a. Jadvygos, mirusios 1964 m. 
Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei, Čikagoje; 

buvo ilgametis jos pirmininkas ir garbės pirmininkas. Taip 
pat priklausė Liet. Bendruomenei, Brighton Parko apyl. ir 
Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugijai. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 4 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 5 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 v.r. 
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 dukterys, žentai, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

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

A.tA. 
JOHN P. ŽALIS 

Gyveno Crestwood, IL. 
Mirė 1993 m. liepos 29 d., sulaukęs 70 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Po apeigų prie karsto 11:30 vai. ryto rugpjūčio 4 

d., trečiadienį, velionis bus palaidotas Tautinėse lietu
vių kapinėse. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. 
Petkus. Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.t A. * 
JONAS SIRUTIS 

Gyveno Hot Springs, AR, anksčiau Cleveland, OH, Chica-
go.IL 

Po ilgos ligos mirė 1993 m. liepos 31 d., sulaukęs 79 metų 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Pasvalio valsč., Šimonių 

kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
"Nuliūdę liko: žmona Irena Šukytė ir kiti giminės 

Lietuvoje. 
Priklausė Liet. Bendruomenei, BALF'ui, Liet. Fondui. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 6 d. Tautinėse 

lietuvių kapinėse po 11:30 vai. ryto apeigų prie karsto. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald. M. Petkus. 

Tel. Informacija: Birutė Navickas, 708-739-0363. 

Pasaulis mielas, bet Tėvynė mylima. 
Garbingas lietuvis 

A.tA. 
ALGIMANTAS VAILOKAITIS 

amžinai ilsėsis Lietuvoje. 
Liūdime su velionio seseria JULIJA ŠAULIENE, 
miela mūsų draugijos nare, ir visus artimuosius 
užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdyba 

_ 

Tauriam lietuviui, ilgamečiui Argentinos lietuvių 
laikraščio „Lietuvos Balsas" redaktoriui 

A.tA. 
PRANUI OŽINSKUI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame giliausią užuojautą 
jo žmonai EMILIJAI OŽINSKIENEI. 

Nuliūdę: 
Leonas Mušketas 
Ričardo Mušketas su šeima 
Violeta ir Vytautas Pačkauskai 

. i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" administracijos 
įstaigoje praėjusį sekmadienį 
gegužinės metu visą dieną dir
bo Aldona Sobieskienė, Nijolė 
Užubalienė, Kazimieras Ro-
žanskas ir Povilas Norvilas, 
p a t a r n a u d a m i asmenims 
kurie įsigijo knygas, apsimokėjo 
laikraščio prenumeratas, o aš
tuoni tapo naujais skaitytojais; 
dar kiti apsimokėjo įvairias 
sąskaitas. Čia kurį laiką talkino 
ir Vitalija Baleišytė, o automo
bilių pastatymus reguliavo Teo
doras Dobrovolskis ir Giedrius 
Bikulčius. Jiems visiems esame 
dėkingi, kad sutiko savo laiką 
paskirti „Draugo" reikalams, 
atsisakant dalyvauti geguži
nėje. 

Jub i l i e j inė j e s tovykloje , 
Rakė , stovyklaujantys skautai 
ir skautės sveikina visus „Drau
go" skaitytojus, o ypač stovyk
lauti negalinčius brolius ir se
ses. Stovykla prasidėjo praėjusį 
šeštadienį, liepos 31 d., ir baig
sis trečiadienį, rugpjūčio 11 d. 
Oras geras ir ypač broliai-se-
sės laukiami atsilankant sto
vykloje šį savaitgalį, rugpjūčio 
7 ir 8 dienomis. Atvykę prašo
mi užsiregistruoti stovyklos šta
bo raštinėje. Registracija nuo 9 
vai. r. Svečiai prašomi pasi
rūpinti nakvynėmis apylinkės 
viešbučiuose. Šeštadienį 
iškilmės ir didysis paradas pra
sidės 4:30 - 5 vai. p.p. Didysis 
laužas — 9 v.v. Sekmadienį šv. 
Mišios stovykloje 10 v.r. Pietūs 
— 12 vai., jūros diena prie ežero, 
0 taip pat ir Akademinio Skau
tų sąjūdžio dienos programos — 
1 vai. p.p. Apie įvairius įvykius 
atskirose pastovyklėse informa
cijas suteiks štabo raštinėje bu
dintieji. 

Pal . J u r g i o Matulaičio lietu
vių misija Lemonte rūpinasi at
s ta tyt i nugriuvusį aukštąjį 
bažnyčios kryžių, kuris taip di
dingai anksčiau puošė pastatą. 
Parapięjiečiai dosniai aukoja 
kryžiaus atstatymui, bet dar 
reikia daugiau lėšų. Jei kas gali 
prisidėti savo auka, kreiptis į 
misijos kleboną kun. L. Za
rembą. 

x Į Lietuvių Krikščionių 
Demokra tų Čikagos skyriaus 
gegužinę r u g p j ū č i o 8 d., 
sekmadienį, 12 vai. dieną iš
važiuos autobusas nuo Švč. M. 
Mari jos Gimimo parapijos 
bažnyčios. Iš anksto registruo
tis šiuo tel. 312-776-7989. Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x MEKSIKA - PUERTA 
VALLARTA, spalio 16-23 d. 
Kaina tik $479. Oro susisieki
mas, viešbutis ir visi mokesčiai. 
Registruotis pas Trave l Advi-
s e r s , 708-524-2244, Bi ru tė 
Za la tor ienė , iki rugpjūčio 17 
d. 

(sk) 

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

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

Te!. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (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 

Karnivalas Švč. M. Marijos 
Nekal to Prasidėjimo parapi 
joje Čikagoje vyks šią savaitę 
— rugpjūčio 4-8 dienomis šia 
tvarka: trečiadienį, ketvirtadienį 
ir penktadienį nuo 6 iki 10 v.v. 
Šeštadienį nuo 5:30 iki 11 vai. 
vak. ir sekmadienį nuo 12:30 v. 
p.p. iki 10 vai. vak. Penkta
dienis, šeštadienis ir sekma
dienis — tautybių dienos, ypa
tingą dėmesį teikiant atskiroms 
tautybėms, jų maistui, muzikai, 
šokiams ir kt. Lietuvių diena 
bus sekmadienį. Visi kviečiami 
pasižmonėti, pasivaišinti, pasi
džiaugti tautybių programomis 
ir kitomis pramogomis. Auto
mobilius pasistatyti bus galima 
nemokamai Five Holy Martyrs 
parapijos aikštėje, prie 44 ir 
Francisco gatvių. Visi laukiami. 

LB Brighton Parko apylin
kės valdyba prašo laimikių 
laimės šuliniui Švč. M. M. 
Nekalto prasidėjimo parapijos 
karnivale. Daiktai jau priimami 
klebonijoje, arba šeštadienį, 
rugpjūčio 7 d., atgabenus juos į 
karnivalą prieš 12 vai. 

Prof. Vidmantas, Bižokas, 
Lietuvos Veterinarijos Aka
demijos rektorius, yra atvykęs į 
JAV ir svečiuojasi pas dr. Leoną 
ir Ireną Kriaučeliūnus, Lemont, 
LL. Svečias yra tik 37 metų am
žiaus, jauniausias rektorius iš 
visų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų, veterinarijos dokto
ratą įsigijęs St. Petersburgo 
Veterinarijos akademijoje. 

Svečio pagerbimui dr. L. ir L 
Kriaučeliūnai liepos 31d. savo 
rezidencijoje suruošė malonų po
būvį, dalyvaujant būrel iui 
svečių, su vaišėmis ir iki vėly
vo vakaro skambėjusiomis dai
nomis. 

Dr. L. Kriaučeliūnas pasvei
kino susirinkusius svečius, pa
brėždamas, kad jų tarpe yra 
įvairių partijų atstovai, įvairių 
įsitikinimų kolegos, kuriuos 
visus vienija bendras darbas dėl 
nepriklausomos Lietuvos. 

Č i k a g o s F ie ld (gamtos) 
muziejus ateinančiais metais 
birželio mėn. ruošiasi švęsti 
savo 100 metų sukaktį. Jau da
bar šventei pradedama ruoštis 
ir planuojama daug įdomybių. 

x American Travel Service 
praneša , kad įstaiga b u s 
u ž d a r y t a šį š e š t a d i e n į , 
rugpjūčio 7 d. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

D«ngl»m« Ir talsom* 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v v 

DAR VIENA 
MAGISTRĖ 

Laura Ragaitė Valavičienė, 
Loyolos universi te te 1987 
metais baigusi Business Admi-
nistration/Marketing, dabar 
Roosevelt universitete iš Marke-
ting Communications įsigijo 
magistro laipsnį. Dirba savo 
srityje, kaip Marketing 
Administrator, Čikagos 
priemiestyje, IRP-Division of 
Knowles Elektronics įmonėje. 

T^W ^ ^*L • 

I G $ L ZVAl GZD UTE 
•aaaaaaai^M. W ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja J. Plutas. Med&agą siusti: 3206 W. 65tt» Place, Chicago, IL 60629 

Laura Ragaitė Valavičienė. 

Laura, dr. Leonido ir Prau-
rimės Ragų duktė, gimnazijoje 
priklausė National Honor Socie-
ty, Vokiečių klubui ir buvo pa
grindinė teniso komandos narė. 
Sporto šventėje Lietuvoje, 
Šiauliuose 1991 metais, teniso 
mišriam dvejete laimėjo aukso 
medalį. 

Taip pat Loyolos universitete 
keletą metų pirmininkavo 
Lietuvių studentų klubui. Nuo 
mažens šoko tautinių šokių 
grupėse ir dalyvavo tautinių 
šokių šventėse. 

Laura yra dėkinga močiutei 
Sofijai Ragauskienei už paska
tinimą tęsti mokslą. 

IS ARTI IR TOLI 

JAV 

Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius, sužeistas, sveiks
ta. Naktį iš rugpjūčio 1 d. į 2 d. 
į Lietuvos ambasados sodą Va
šingtone įsibrovė asmuo, kur; 
policija įtarė padarius nusi
kaltimą. Slaptoji tarnyba, ku
rios užduotis saugoti užsienio 
misijas, paprašė leidimo įeiti į 
ambasados kiemą ir patikrinti 
sodą bei pačius rūmus. Tam 
tikslui slaptoji tarnyba vartojo 
specialius šunis. Ambasadoriui, 
per nesusipratimą išėjus į sodą, 
j koją smarkiai įkando policijos 
šuo. Amb. Lozoraitis buvo tuoj 
pat nuvežtas į ligoninę, kur jam 
buvo užsiūtos žaizdos. Gydyto
jai patarė ambasadoriui bent sa
vaitę gulėti lovoje. Ryšium su 
šiuo įvykiu ambasadoriui pa
telefonavo JAV iždo sekretorius 
Lloyd Bentsen ir Valstybės de
partamento pasekretorius dr. 
Clifton Wharton. 

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, I L 60629, tel. (312) 
434-2121. I š toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk)_ 

x GRUODŽIO 4 d., kelionė 
laivu, Havajų salos. Rezerva
cijoms skambinkite Birutei 
Zalatorienei 708-524-2244, 
Travel Advisers, Inc. 

(sk) 

KIŠKIO DŪDELĖ 

Pučia dūdą žilvitinę 
Kiškis ant velėnos. 
Šoka pievoje suktinį 
Pienės ir purienos. 

Groja kiškis puikorėlis. 
Šoka visos gėlės. 
O ant kiškio kepurėlės 
Ploja plaštakėlės. 

Martynas Vainilaitis 

JURGAIČIŲ KALNAS 

Trylika kilometrų nuo 
Šiaulių, palei plentą, yra Jur
gaičių kalnas, daugeliu kryžių 
apstatytas. Žmonės laiko jį ste
buklingu, todėl, darydami įvai
rius apžadus, stato po kryžių. 
Apie tą kalną žmonės taip 
pasakoja. Seniau ant to kalno 
buvusi pilis, kurioje buvusi ir 
bažnyčia. Bet štai, vieną Velykų 
rytą, turbūt, dėl gyventojų nuo
dėmių, pilis, bažnyčia, kiti tro
besiai, drauge ir gyventojai, 
skambant tos bažnyčios var
pams, likę nugramzdinti. Dėl to 
tai atsiradęs ir įdubimas, kuris 
(ir dabar) žymu. Seni žmonės 
pasakoja, kad kurį Velykų rytą, 
kai bažnyčiose apvaikščiojamos 
Kristaus iš numirusių 
atsikėlimo apeigos, girdisi ir 
nugrimzdusioje bažnyčioje 
skambinant varpais. Dėl to, 
turbūt, ši vietra yra laikoma, 
šventa, stebuklinga. Žmonės tą 
kalną labai gerbia ir eina tenai 
melstis. Kasmet susirenka tenai 
tūkstantinės žmonių minios 
pasimelsti. Tada laikomos Mi
šios ir kitos bažnytinės apeigos. 
Tas kalnas dabar yra 
vadinamas Pilies kalnu. 

(Šiauliai. Užrašė A. Grindus, 
1930 m. sausio mėn. 10 d.) 

Iš dr . Balio archyvo 

Red. Dabar žmonės tą kalną 
vadina Kryžių kalnu. Bolševik-
mečiu, kelis kar tus kalno 
kryžiai buvo bedievių sunai
kinti. Gyventojai vėl atsta
tydavo. Paskiau nu ta rė 
užtvenkti pro kalną tekantį 
upelį ir kalną nuskandinti, 
tačiau pritrūko laiko planus 
įgyvendinti. Dabar šis kalnas 
vėl laikomas pagarbiai, net šv. 
Tėvas Jonas Paulius II yra pasi
ryžęs jį aplankyti ir pamaldas 
atlikti. 

MANO VAIKYSTĖS 
IŠDAIGA 

Skautų Rako stovykloje, prieš 
porą metų, aš su savo drau
gėmis iškrėtėm pokštą mūsų 
draugei. Gailė maudėsi, o mes 
lauke prie išviečių planavome. 
Kai ėjome į vidų, Rima paėmė 
Gailės drabužius ir juos paslėpė. 
Mes prie kriauklės pradėjome 
pilti šaltą vandenį į balionus. 
Kai visos turėjome vandens 
pilnus balionus, Dana pradėjo 
šaukti: „Vienas, du, trys!" Tada 
visos pradėjome mesti balionus 
su vandeniu per viršų į 
maudymosi kambarėlį. Gailė 
pradėjo klykti ir, kai ji išlipo, 
rado tik rankšuostį, bet nerado 
davo drabužių. Ji supyko. Mes 
visos pradėjome juoktis, o Gailė 
stovėdama šlapia, rėkė mums. 
Pagaliau ji surado drabužius ir 
pažadėjo mums atsilyginti. 

Vėliau,kai mes buvome nakti
niuose žaidimuose, Gailė ir 
Dana išnešė mūsų lovas į 
mišką. Kai mes sugrįžome, 
mūsų palapinė buvo tuščia. Da
bar buvo mūsų eilė pykti. 

Elytė Žukauskai tė , 
Čikagos lit. m-los abiturientė 

Lietuvos jachta keliauja aplink pasaulį. 
Piešė Marius Hauser, 

Bostono lit. m-los 6 sk. mokinys 

VAIKAI 

Nors buvo graži pavasario 
diena, bet dar snigo. Visi vaikai 
laukė, kada sniegas ištirps. Jie 
norėjo žaisti krepšinį. Vaikai 
dar lankė mokyklą ir nekant
riai laukė atostogų. Kai atėjo 
atostogų laikas, visi vaikai buvo 
linksmi. 

Po dešimties dienų sniegas iš
tirpo, oras atšilo. Visi vaikai 
džiaugėsi. Jie žaidė beisbolą ir 
krepšinį. Vaikai nuėjo į parką 
ir suposi sūpynėse. Atėjus vaka
rui, jie visi grįžo namo. Pavasarį 
vaikų mamos sodino daržus 
daržovėmis. Po mėnesio laiko 
gėlės ir daržovės sudygo. 
Pavasarį paukščiai gražiai 
gieda ir suka lizdus. Vaikai 
grįžę, iš mokyklos, padėdavo 
mamoms dirbti daržuose. 
Sugrėbdavo po žiemos 
užsilikusius ant žemės lapus. 
Yra smagu pavasarį. 

Andy (Mindaugas). Idzelis. 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. m-

los mokinys. 

MŪSŲ SPORTO PASAULIS 

Mano futbolo komanda pra
laimėjo vieną žaidimą. Mes 
dažnai praktikuojamės. Mūsų 
žaidimas, kurį pralaimėjome, 
baigėsi 3:5. Mes žaidžiame 
sekmadieniais. Mano tėtė yra 
mano treneris. Mes žaidžiame 
viduje. Aš manau, kad mes 
laimėsime kitą žaidimą. 

Julija Sajauskaitė 

Mano mėgstamiausias sportas 
yra europietiškas futbolas. Man 
patinka šis futbolas tada, kai aš 
žaidžiu lauke. Mano komanda 
nėra labai gera. Aš žaidžiu vidu
je ir lauke. Man labai patinka 
šis sportas. Kai aš užaugsiu, aš 
būs iu labai geras futbolo 
žaidėjas. 

Tadas Sajauskas 

Aš mėgstu žaisti krepšinį. 
Kartais aš žaidžiu pats vienas, 
kar ta is komandoje. Žaidžiu 
visur, nes žaisti yra man labai 
smagu. 

Linas Radžiu s 

Visi Baltimorės karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai. 

(„Pirmieji žingsniai") 

TEOLOGIJOS DIENA 
STOVYKLOJE 

•s 

Geriausias Dieve, padėk 
mums turėti daugiau draugų 
negu priešų. Padėk pasaulį pa
daryti geresne gyvenama vieta. 
Duok mums pasaulinės taikos. 
Mes tiek daug prašome, nes 
mums šitų dalkų labai reikia. 
Tu turi stipriausią meilę. Mes 
galime būti ir labai blogi, bet Tu 
mus vis tiek myli. Niekas negali 
užmušti Tavęs, nes Tavo meilė 
yra stipri. 

E d m u n d a s Leparskas 

Tėvas Saulaitis mums kalbėjo 
apie kunigą Ylą. Prieš tai jis 
paaiškino apie re l iginius 
ženklus. Kunigas Yla labai 
mylėjo lietuvius vaikus ir dėl to 
jis pateko į kalėjimą. Buvo žiau
riai elgiamasi su juo kalėjime, 
bet jis viską išgyveno. Mes 
vėliavų aikštėse padarėme 
didelę , ,Y" kunigo Ylos 
prisiminimui. 

Marius Vygantas 

Teologijos dieną mes akmenis 
dažėme, ėjome kryžiaus kelius 
ir giedojom giesmes. Visi padarė 
kryžių iš šakų ir žolių. Kiek
vienas būrelis pasirodė vaidi
nime. Buvo smagu. Mano 
vienuoliktas būrelis dalyvavo 
antroje stotyje. Visi laukė šokių 
kitą vakarą, bet man buvo gera 
proga pasimelsti. 

Daina Ringu t ė 

Kunigas Saulaitis užrašė visų 
lietuvių vienuolynų pava
dinimus. Štai jie: vyrų: Domi
nikonai, Jėzuitai, Marijonai, 
Pranciškonai , Saleziečiai. 
Moterų: Benediktinės, Kazimie-
rietės, Nekalto Prasidėjimo, Nu
kryžiuotojo Jėzaus, Pranciškie-
tės. 
(JAS Universiteto laikraš

tėlis, 1992) 

J E I BŪČIAU PREZIDENTU 

Aš noriu būti prezidentu. Man 
tada būtų smagu ir įdomu. 
Būčiau pirmas l ietuvis 
Amerikos istorijoje. Būdamas 
prezidentu, pirmiausia 
sutvarkyčiau Amerikos eko
nominį gyvenimą, sumažinčiau 
bedarbių skaičių. Kiek galė
damas padėčiau Lietuvai, ypač 

vaikams. Reikėtų sutvarkyti 
Somaliją ir senąją Jugoslaviją. 

Nepamirščiau vaikų norų ir 
sapnų. Aš leisčiau, kad vaikai 
nuo dvylikos metų amžiaus 
galėtų gauti leidimus vairuoti 
mašinas, jei tėvai leistų. Steng
čiausi pastatyti „Disney Land", 
„Disney World" ir „Bush" Gar-
dens" parkus per visą Ameriką 
ir sudaryčiau sąlygas, kad visi 
vaikai galėtų jais džiaugtis. 
Pasamdyčiau inžinierius, kad 
pastatytų „skraidančias maši
nas" ir „Skate Boards". Pasi
rūpinčiau, kad būtų pastatyta 
robotų, kurie padėtų vaikams 
palengvinti jų gyvenimą, ypač 
ruošiant pamokas. 

Būdamas prezidentu, pra-
vesčiau įstatymą, kad būtų 
daugiau s k i r i a m a laiko 
atostogoms. 

Kastyt is Norvaiša , 
Bostono lit. m-los 6 sk. mokinys. 

1 NERINGA 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Būdama devynių mėnesių ir 
pradėjusi bėgioti, Neringa buvo 
didumo kaip penkiolikos metų 
mergaitė ir turėjo labai ilgas 
kasas. Tėvai išsigando, pakvie
tė kunigus, burtininkus, kad jie 
išaiškintų stebuklą, nes žmonės 
visame krašte šnekėjo: „Pikto
ji deivė Laumė tai padarė! J i 
tikrąjį kūdikį pirmąją naktį pa
vogė ir atnešusi pakišo išsigi
mėlį (nenormalų)". 

Išminčiai, burtininkai ir žy
niai ilgai purtė (kraipė) išmin
tingas galvas ir pagaliau tarė: 
„Šis vaikas yra gerosios Laimos 
stebuklingoji dovana ir augs dar 
didesnė. Todėl pastatykite nau
jus rūmus, mažiausia dešimtį 
kartų aukštesnius už dabar
tinius, ir nesirūpinkite — šis 
kūdikis n iekam nepadarys 
blogo, tiktai padidins jūsų garbę 
ir žmonių laimę* 

Tėvai vėl buvo linksmi ir pa
statė rūmus tokius didelius, 
kokie priderėjo milžinui vaikui 
ir milžinų nuotaikai. 

Kai Neringai sukako aštuo-
Į niolika metų, išsipildė bur
tininkų pranašavimas: kur tik 
ji ėjo, visur ji laimę nešė. Kai 
laivas jūroje atsidurdavo pavo
juje, ji brisdavo per bangas ir už 
inkaro išvilkdavo laivą į krantą. 
Vargšus žvejus, kuriems jau 
grėsė mirtis, ji paimdavo juos į 
savo žiurstą ir nešdavo namo. 
Jei ka r t a i s bevažiuodamas 
žmogus įklimpdavo į smėlį, Ne
ringai buvo vienas juokas pa
imti jį su visu arkliu ir vežimu 
ir nunešus pastatyti į geresnį 
kelią. 

Neringos garsas išplito po 
visas šalis, ir daugelis didelio 
augumo ir stiprios rankos kuni
gaikščių troško jos rankos. Ji 
tačiau norėjo išsirinkti tą, kuris 
iš salos skersai marių numes 
akmenį į Šventąjį krantą. 

Skubėjo s avanor i a i , ėjo 
lenktynių, kol pagaliau ši laimė 
teko pačiam Šventosios pilies 
valdovo sūnui. Jis tapo Ne
ringos sužadėtiniu. 

Greit po to iš Vakarų pakilo 
audra, kuri be pertraukos truko 
trylika metų. Baltija išmetė į 
krantą didelę daugybe smėlio, 
kurį vėjas, išsklaidęs po visą 
salą, sunešė į didžiulius kalnus. 

J u o z a s P ronskus 
(Bus daugiau) 

Ir dvės (mirs), neišmoks. 

Nors iš kito ėmęs, bil tiek įsi
rėmęs. 
Geriau duoti, ne prašyti. 
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