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Žinios iš Lietuvos — Elta 

v • 

parašai 
nepasitikėjimo 

vyriausybe procesui 
Vilnius, balandžio 12 d. (Elta) 

— Antradienį reguliarioje So
cialdemokratų spaudos konfe
rencijoje Seimo rūmuose parti
jos pirmininkas Aloyzas Saka
las ir vicepirmininkas Vytenis 
Andriukaitis kalbėjo apie So
cialdemokratų užvestą nepasi
tikėjimo LDDP vyriausybe pa
skelbimą. 

Žinia, praėjusią savaitę So
cialdemokratų frakcija pradėjo 
rinkti Seimo narių parašus po 
atitinkamu pareiškimu. Kad 
Seime būtų pradėtas svarstyti 
nepasitikėjimas Adolfo Šleže
vičiaus vyriausybe, tam turi pri
tarti 29 parlamentarai. Spaudos 
konferencijoje buvo pranešta, 
jos Socialdemokratai yra užsi
tikrinę apie dvidešimt parašų. 
Jiems pritaria Tautininkų 
Sąjungos, Demokratų Partijos 
frakcijų nariai, centristai, kai 
kurie nepriklausomi Seimo 
nariai. Socialdemokratų siū
lymų neremia Konservatoriai, 
Politiniai Kaliniai ir Tremti
niai, Krikščionys Demokratai. 

Spaudos konferencijoje Social
demokratų Partijos vadovai 
sakė, kad nepasitikėjimas visa 
vyriausybe, o ne tik atskirais jos 
nariais ar premjeru, Lietuvoje 
reiškiamas pirmą kartą. Social
demokratai parengė ir išplatino 
keturiasdešimties puslapių mi
nistrų kabineto darbo analizes 
dokumentą — vadinamąjį „Ne
pasitikėjimo A. Sleževičiaus 
vadovaujamos vyriausybės veik
la pagrindimą". 

Užsienio ministras išvyko į 
Lotynų Ameriką ir JAV 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys antradienį 
išvyko į 18-os dienų kelionę į 
Lotynų Ameriką ir JAV. 

Balandžio 13 d. Venezuelos 
sostinėje Caracas įvyks minist
ro susitikimas su Venezuelos 
užsienio reikalų ministru, kurio 
metu bus pasikeista notomis dėl 
bevizio įvažiavimo, vyks susiti
kimai su Venezuelos preziden
tu, Kongreso pirmininku ir 
kitais valstybės veikėjais. 

Balandžio 16 d. Lietuvos 
užsienio reikalų ministras at
vyks į Braziliją, susitiks su šios 
šalies užsienio reikalų ministru, 
o balandžio 23 d. išvyks į 
Urugvajų, kur susitiks su pre
zidentu ir užsienio reikalų mi
nistru. 

Balandžio 25 d. Buenos Aires, 
Argentinoje, įvyks susitikimas 
su Argentinos užsienio reikalų 
ministru, kuriame numatoma 
pasirašyti bendradarbiavimo ir 
bevizio įvažiavimo sutartis. 

Balandžio 27 d. min. Povilas 
Gylys lankysis JAV. Vašingto
ne Lietuvos užsienio reikalų 
ministras susitiks su valstybės 
sekretoriumi Warren Christo-
pher, Kongreso nariais, JAV 
Nacionalinio Saugumo Tarybos 
atstovais. P. Gylys pasakys 
kalbą apie JAV teikiamą pagal
bą kitoms šalims ir kalbės Fe
deralinio Tyrimo Biuro akade
mijoje. 

Balandžio 28 d. New Yorke 
min. Gylys dalyvaus Lietuvos 
Nuolatinės Misijos Jungtinėse 
Tautose ir Generalinio Konsu
lato naujų patalpų atidarymo 
iškilmėse. Balandžio 29 d. New 
Yorke P. Gylys susitiks su Jung

tinių Tautų generaliniu sekre
toriumi Boutros Boutros-Ghali. 

Kelionės metu vyks susitiki
mai su Lotynų Amerikos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenių atsto- . 
vais, bus aptartos jų problemos 
•r pageidavimai. Į Lietuvą mi-
nistras ketina grįžti balandžio 
30 dieną. 

Opozicija nuogąs tau ja dėl 
Social istų Part i jos 

Lietuvos Seimo Opozicinės 
frakcijos išplatino pareiškimą 
dėl neseniai susikūrusios Socia
listų Partijos įregistravimą 
Naujoji organizacija, anot jos 
kūrėjų, yra „ryžtinga darbo 
žmonių par t i ja" , s iekiant i 
reabilituoti komunizmo idėjas. 

Opozicijos nuomone, prieš 
įregistruojant naująją Socialistų 
Partiją, reikia nustatyti visų jos 
narių ryšį su nelegaliai Lietuvo
je veikusiu Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos padaliniu. 

Lietuvos Teisingumo ministe
rijos atstovai pranešė, kad poli
tinių organizacijų registravimo 
taisyklės tokios procedūros ne
numato. Jie taip pat informavo 
kol kad negavę Socialistų Par
tijos prašymo ją įteisinti. 

Pa tv i r t in tas akcizo mokestis 
energijai 

Antradienį Lietuvos Seime 
buvo su papildymais priimtas 
Lietuvos Respublikos Akcizų 
įstatymas. Svarstant daugiau
sia diskusijų kilo dėl pasiūlymų 
neapmokestinti elektros energi
jos ir kavos. Seimo dauguma pa
darė išvadą, kad elektros ener
gijai reikia taikyti akcizo 
mokestį, fperkant prekę moka
mas mokestis), kaip ir visoms 
vartojimo prekėms, kadangi šis 
mokestis neturėtų daryti esmi
nės įtakos elektros energijos 
kainai. Taip pat pasinaudota 
argumentu, jog individualusis 
akcizas už elektros energiją 
mokamas ir iki šiol. 

Pr i tar ta pasiūlymui šio mo
kesčio netaikyti kavai. 

Balsuojant už visą įstatymą, 
pritarta pasiūlymui, kad vy
riausybė, nustatydama akcizo 
dydį strateginėms prekėms, tai 
derintų su Seimu. 

Pašvent in t i Kauno 
Kari l iono varpai 

Kaune iškilmingai pašven
tintas miesto istorinis, archi
tektūrinis, kultūrinis ir dvasi
nis simbolis — karilionas „Kovų 
varpai" (karilionas — pagal 
muzikos gamas suderintų varpų 
komplektas, kuriais grojami 
muzikos kūriniai). 

Miesto centre esančiame 
bokšte jis buvo įrengtas dar 
1937 metais. Į Kauną varpai 
atkeliavo iš Belgijos: 1935 al
siais juos pagamino garsus ka
rilionų meistras M. Michiels. 
Kelis dešimtmečius kiekvieną 
sekmadienį ir per šventes mies
tiečiams varpais grodavo iš 
gyvenimo jau pasitraukęs pir
masis profesionalus Lietuvos 
karilionierius Viktoras Kupre
vičius. Jo tradicijas pratęsė 
sūnus kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius. 

Kauno varpus — vienintelius 
Rytų Europoje — numatyta pri-

Rusija atsiėmė kariuomenės 
išvedimo iš Estijos terminą 

Ruošiantis pirmiesiems Pietų Afrikos parlamento rinkimams, kuriuose teisę balsuoti turės ir 
juodieji šalies gyventojai, valdžia rengia kursus pirmą kartą balsuosiantiems. Čia Soweto mieste 
senelių namų gyventojai klauso tokios paskaitos. 

Pietų Afrikos rinkimus stebės 
Lietuvos delegacija 

New Yorkas, balandžio 8 d. 
— Balandžio pabaigoje vyksian
čius pirmuosius Pietų Afrikos 
demokratinius ir visoms rasėms 
atvirus rinkimus į naująjį 
krašto parlamentą stebės ir 

draugos kraštai, ir Afrikos 
Vienybės Organizacija (OAU). 

Pietų Afrikos rinkėjai balan
džio 26-28 dienomis rinks 400 
Nacionalinės Asamblėjos depu
tatų bei 424 provincijų parla-

Lietuvos atstovai, praneša m e n t u a t ^ v u s ; Pagrindinių po-
Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėse Tautose. Lietuvių 
delegacijos , jrenkx"is narių 
įsijungs i didžiulę Jungtinių 
Tautų organizuojamą stebėtojų 
misiją, kurioje dalyvaus dau
giau kaip 1,800 žmonių. 

Pirmieji laisvi rinkimai Pietų 
Afrikos Respublikoje vyksta il
gos ir sunkios krašto konsoli
dacijos bei suartėjimo proceso, 
prasidėjusio 1992 m., pabaigoje. 

Rinkimai nuolat pavojuje — 
ypač didelį rūpestį kelia Pietų 
Afrikos valstybės suirutės grės
mė, kurią anot rinkimų šalinin
kų kelia kai kurių dabartinių 
Pietų Afrikos Respublikos teri
torinių vienetų valdininkai. 
Rinkimams bei naujai šalies 
konstitucijai ypač priešinasi 
zulusų autonominės teritorijos 
vadovas Mangosuthu Buthelezi, 
kuris norėtų matyti Pietų Afri
ką federalinė valstybe, tuo iš
saugodamas zulusų autonomiją 
savo žemėse. 

Artėjantys rinkimai bus vieni 
iš labiausiai stebimų pasaulio 
istorijoje. Apie 3,000 asmenų 
stebės rinkimų procesą, išsis
kirstę į 9,000 Pietų Afrikos Res
publikos rinkiminių apygardų. 
Stebėtojų misiją koordinuoja 
Jungtinių Tautų organizacija, 
kuri pati siunčia 1,800 stebė
tojų. Likusius stebėtojus siunčia 
Europos Sąjunga, Britų San-

imti į Europos varpininkų 
draugiją „Eurocarillon" ir pir
mojo šios asociacijos organizuo
jamo varpų muzikos festivalio, 
kuris vyks 1995 m., dalyvių 
gretas. 

• Lietuvos Moterų Asocia
cija balandžio 15 d. Vilniuje 
rengia konferenciją „Šeimos 
sveikata". Konferencijoje nu
matoma priimti rezoliuciją, 
kuria Lietuvos Moterų Asocia
cija prisijungtų prie 1994 m. 
vasario 16-18 dienomis Vienoje 
vykusios tarptautinės konfe
rencijos, skirtos moterų svei
katai, pareiškimo. Be to, kon
ferencijoje numatoma įkurti 
Lietuvos Moterų Sveikatos Biu
rą, kaip konsultacinį padalinį 
prie Lietuvos vyriausybės. 

litinių apžvalgininkų nuomone 
su didele balsų persvara rinki
mus laimės Afrikos Nacionali
nis Kongresas (ANC>. 

Lietuvos delegacija išvyksta į 
sostine Johannesburg balandžio 
17-19 dienomis. Šiame mieste 
lietuviai su visais stebėtojais 
dalyvaus trijų dienų stebėtojų 
kursuose, po kurių grupė bus 
išskirstyta ir išsiuntinėta po 
tolimus Pietų Afrikos Respub
likos rajonus ir regionus. Stebė
tojų misijos darbas tęsis apie dvi 
savaites. 

Lietuvos stebėtojų grupę su
daro Seimo pirmininko pavaduo
tojas Aloyzas Sakalas; Užsienio 
Reikalų Ministerijos Azijos. 
Afrikos ir Okeanijos skyriaus 
vedėjas, Dainius Voveris, Lie
tuvos Misijos JT patarėjai Gintė 
Damušytė ir Darius Sužiedėlis; 
Lietuvos Teisingumo Ministeri
jos atstovas Darius Žilys. 

Ekologuos specialistų 
mokslinė konferencija 

Vilnius, balandžio 6 d. 
(AGEP) — Giruliuose vyko eko
logijos specialistų mokslinė kon
ferencija, kurioje apsvarstyta 
Kuršių marių būklė ir jos atei
ties perspektyvos, rašo „Lietu
vos rytas". Joje dalyvavo Pa
saulinio Gamtosaugos Fondo, 
Pasaulinio Banko atstovai, Lie
tuvos ir Karaliaučiaus srities 
gamtosaugos specialistai. 

VDU studentai 
studijuos JAV 

K a u n a s , balandžio 6 d. 
(AGEP) — Nuo naujųjų mokslo 
metų pradžios, grupė Vytauto 
Didžiojo universiteto (VDU) 
Humanitarinių ir Socialinių 
mokslų fakultetų studentų 
rudens semestre turės galimybę 
studijuoti Fordham universite
te, New Yorke. o pavasario — 
Creighton universitete Omaho-
je, Nebraskos valstijoje. Kaip 
rašo „Kauno diena", Fordham 
universiteto ir VDU studentų 
apsikeitimo projektą aprobavo 
ir sutiko finansuoti JAV Infor
macijos Agentūra (USIA). 

Įvestas turto įsigijimo 
įstatymas 

Vilnius , balandžio 7 d. 
(AGEP) — Neseniai Seimas 
priėmė įstatymą dėl brangų 
turtą įsigyjančių Lietuvos 
piliečių pajamų deklaravimo. 
Vyriausybė nustatė , kad 
brangus turtas yra tas. kurio 
rinkos kaina viršija 15,000 litų 
(3,750 dol.). Tai gali būti žemė. 
namai, butai, vasarnamiai, ga
ražai, automobiliai, žemės ūkio 
technika, laivai, ginklai, ver
tybiniai popieriai, investuo
jamos lėšos, paskolos. 

Ministru kabineto nariai su
abejojo, ar galima bus kent 
roliuoti ir įvertinti įgytą turtą. 
Nors įstatymas priimtas nese
niai, reikės deklaruoti turtą, 
įsigyta nuo 1990 m kovo 11 die
nos. 

Įgulos bažnyčioje 
rasti dokumentai 

Vilnius, balandžio 7 d 
(AGEP) - Kauno Šv. Mykolo 
Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje 
rastos prieš 50 metų paslėptos 
Krašto apsaugos ministerijos 
kabinetų lentelės — užrašai. Šis 
radinys aptiktas viename venti
liacijos tunelyje, montuojant 
bažnyčioje naują elektros ins
taliaciją. 

Bažnyčios klebonas Ričardas 
Mikutavičius tikisi rasti ir 
Krašto apsaugos ministerijos 
mobilizacijos knygas bei ant
spaudą, nes bažnyčioje yra 
daug slaptu užmūrytų tunelių. 

Konkursas Lietuvos 
investicijų vadovui 
Vilnius , balandžio 7 d. 

(AGEP) — Antrajame Lietuvos 
Investicijų Agentūros genera
linio direktoriaus konkurso rate 
dalyvaus 65 asmenys. Tarp jų 
bus ir JAV lietuviai. Reklama 
apie šį konkursą buvo paskelbta 
Londono „The Financial Times" 
ir ,,The Economist" bei pen
kiuose JAV lietuvių laikraš
čiuose. 

Į šį kvietimą atsiliepė 
nemažai verslo žmonių iš JAV 
bei daugelio Europos šalių. 
netgi po kelis piliečius iš Indijos, 
Honkongo, Tailando bei Japoni
jos. Kai kurių kandidatų buvo 
iš karto atsisakyta, nes jie 
nekalba lietuviškai, o tai yra 
būtina. 

Maskva, balandžio 7 d.— 
Balandžio 5-7 dienomis vykusi 
aštuonioliktoji Estrjos-Rusijos 
derybų sesija dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Estijos 
pasibaigė Rusijos atsiėmimu 
savo pažado baigti kariuomenės 
išvedimą iki rugpjūčio 31 die
nos. 

Rusijos delegacijos vadovas 
Vasilij Svirin pasakė: „Toji data 
nebegalioja. Kai reikalai paaiš
kės, Rusija nustatys naują da
tą". Laisvos Europos/Laisves 
Radijas praneša, kad Rusija pa
keitė savo poziciją, kadangi 
Estija atsisakė pakeisti savo 
įstatymus taip, kad Rusijos ka
riuomenės pensininkai gautų 
teisę nuolat pasilikti Estijoje, ir 
atsisakė sumokėti 23 milijonus 
dolerių butų statybai išveda
miems daliniams. 

Estijos derybų delegacijos 
vadovas Vaino Reinart pasakė, 
kad daugelis Rusijos kariuo
menės pensininkų tarnavo KGB 
įstaigoje ir sudaro grėsmę Esti
jos saugumui. 

Kaip praneša „The Christian 
Science Monitor*' (CSM> laik
raštis (IV.8 d.), anot oficialaus 
Estijos užsienio ministerijos 
pareiškimo, „tokia Rusijos laiky
sena leidžia suprasti, kad Rusi
ja sukietino savo poziciją". Rusi
jos „laikysena ir tonas skambėjo 
ka ip u l t ima tumas" , buvo 
rašoma pareiškime. 

Estijos ambasadorius Maskvo
je Juri Kahn pasakė, kad Esti
joje pasilikę Rusijos kariuo
menės pensininkai sudaro grės
me Estijos saugumui, nes 
daugelis tebėra jauni, buvę 
KGB ar karinės žvalgybos dar
buotojai ir namuose tebeturi 
savo karinius ginklus. 

..Žinoma, neįmanoma ^ioms 
grupėms žmonių suteikti 'nuo
latinio apsigyvenimo) leidimu'', 
pasakė Kahn CSM korespon
dentei VVendy Sloane. Toks 
reikalavimas rodo. kad ..Rusija 
bando palikti savo dalinius Esti
joje, reikalaudama sąlygų, ku
rios yra visai nepriimtinos Es
tijai". 

Bet Rusijos delegacijos vado-

Lietuvai nepriimtini 
Rusijos vienašališki 

veiksmai 
V i l n i u s , balandžio 7 d. 

(AGEP) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
Albinas Januška ketvirtadienį 
pakvietė Rusijos nepaprastąjį ir 
įgaliotąjį ambasadorių Nikolaj 
Obertyšev ir pareiškė, jog 
Lietuvai yra nepriimtini Rusijos 
vienašališki veiksmai, kuriais 
siekiama įkurti karines bazes 
Latvijos Respublikoje. Apie tai 
pranešė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos informacijos ir 
spaudos skyrius. 

Rusijos ambasadoriaus dėme
sys buvo atkreiptas ir į tai. kad 
Rusijos diplomatinių atstovybių 
plat inama Rusijos pozicija, 
kuria siekiama paneigti 1940 
m. Baltijos valstybių aneksijos 
faktą, neturi nei istorinio, nei 
teisinio pagrindo. Tokia pozici-
ja prieštarauja 1991 m. liepos 29 
d. Lietuvos ir Rusijos Sutarties 
Del Tarpvalstybinių Santykių 
Pagrindų nuostatai, kurioje 
Rusija pripažino, kad 1940 me
tais Sovietų Sąjunga aneksavo 
Lietuvą. 

Albinas Januška taip pat iš
reiškė susirūpinimą, kad Rusi 
ja vilkina Lietuvos ambasados 
pastato Paryžiuje grąžinimo rei
kalą. 

vas Vasilij Svirin spaudos 
konferencijoje apgailestavo, kad 
Estija „nenori normalizuoti šių 
klausimų". 

To paties reikalauja ir iš 
Latvijos 

Rusija taip pat reikalauja, kad 
Latvija duotų nuolatinio apsigy
venimo leidimus ten gyvenan
tiems buvusiems Raudonosios 
Armijos karininkams. „Mes 
negalime suteikti Latvijos 
pilietybės svetimos kariuome
nės karininkams, t.y., žmonėms, 
kurie gali būti nelojalūs mūsų 
valstybei", pareiškė Nepriklau
somybės frakcijos Latvijos Seime 
vadovas „Sevodnja" laikraščiui 
duotame pasikalbėjime. „Jų ga
li būti 50.000 ir jie nėra nepa
vojingos avelės". 

Vakarai netoleruos kišimosi 
Baltijos šalyse 

Vakarai netiesiogiai pripa
žįsta Rusijos pretenzijas į 
vyriausios tarpininkės rolę Už
kaukazės ir buvusio sovietinio 
Centrinės Azijos regione, 
leisdami Maskvos daliniams ten 
vykdyti „taikos palaikymo" 
veiklą jų etniniuose konflik
tuose. Bet, anot CSM kores
pondentės, bet koks Maskvos 
bandymas savo karinę galią 
parodyti Baltijos šalyse, kurių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą Va
karai niekuomet nepripažino, 
susilauktų greito ir stipraus 
pasmerkimo iš tarptautinės 
bendruomenės. 

Jau dabar Rusijos pozicija dėl 
kariuomenės išvedimo susilau
kė tarptautinės kritikos. Šve
dijos užsienio ministrė Mar-
garethe af Ugglas balandžio 6 d. 
spaudos konferencijoje lankyda
masi St. Peterburge, pareiškė, 
kad rugpjūčio 31 privalo būti 
galutinė diena kariuomenės iš
vedimui. 

Rusijos kariuomenės buvimas 
Baltijos šalyse yra viena kliūčių 
jų narystei Europos Taryboje, 
pasakė žmogaus teisių organi
zacijų nariai jų suvažiavimo 
metu balandžio 6 d. Helsinkyje. 

Padidintos išniokos 
tremtiniams 

Vilnius , balandžio 7 d. 
(AGEP) — Vyriausybė padidino 
vienkartines išmokas trem
tiniams. Reabilituotiems 
asmenims, kurie buvo suimti 
arba nuteisti 1940-1981 metais. 
Antrojo pasaulinio karo metais 
išvežti priverstiniams darbams. 
buvo getuose, lageriuose ar 
1951-1952 metais neteisėtai 
perkelti iš vienos vietovės 
Lietuvoje į kitą bus mokama 
nuo 12 iki 20 litų už mėnesį, 
praleistą lageriuose ar kitose 
tremties vietose. 

Taip nutarta atsižvelgiant į 
infliaciją. Iki šiol visiems 
reabilituotiems asmenims buvo 
mokama po 2 litus už mėnesį. 
Suskaičiuota, kad valstybės biu
džetui nauja kompensavimo 
tvarka kainuos apie 400,000 
litų. 

KALENDORIUS 

Balandžio 13 d.: Šv. Mar
tynas I. popiežius: Ida, Algaudė, 
Mindaugas. Pal. Jurgis Matu
laitis gimė 1871 metais. 

Balandžio 14 d.: Tiburcijus, 
Valerijonas. Maksimas, Liud-
vina. Visvaldas. 

! 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. balandžio men. 13 d. 

&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v.s . I r ena Regienė 

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS 75 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA 

LIUDA R U G I E N I E N J Ė 

Švenčiame svarbią šventę — 
75-kerių metų lietuviškos skau-
tybės jubiliejų. Ši gilios prasmės 
sukaktis daugeliui mūsų suke
lia daug gyvų prisiminimų. 
Dauguma pradėjome skautauti 
Lietuvoje, ar Antram pasauli
niam karui pasibaigus Vokieti
joje, maždaug 1945-tais , 1946 
metais; taigi, jau ir mes patys 
artėjame prie penkiasdešimto
sios savo skautavimo sukakties. 
Kiti pradėjom skautauti JAV 
nuo jaunų vaikystės dienų. 
Mums visiems prieš akis rikiuo
jasi eilės stovyklų, šimtai laužų, 
suvažiavimų, ištįsta nesuskai
čiuojama sueigų eilė. Prisimi
nimuose išnyra draugų veidai — 
jauni, linksmi, kai kurie seniai 
nebesutinkami, kiti jau sugrįžę 
namo... 

Grįžta ir vadovų veidai, jų 
pamokymai. Vienų švelnūs ir 
draugiški, kitų rimti ir griežti. 
Po daugelio metų visus juos 
šiltai prisimenam, nes jie visi 
mus mokė, mums gero norėjo, 
apie gyvenimą aiškino ir elgesį 
drausmino. Kai kuriais atvejais 
griežtesnė pamoka paliko neuž-
mirštamesnį įspūdį, nors ir kaip 
nemalonu tuo momentu buvo. 
Dabar daugumą vadovų atsime
nam su pagarba, meile ir dėkin
gumu. Puikiai žinom, jei nebū
tume skautavę, būtume kitokie 
žmonės. Ką asmeniškai kiekvie
nam iš mūsų skautybė davė, 
žinome tik mes patys, nors apie 
tai surašytume skirtingus są
rašus, tačiau išvardinti fakto
riai būtų panašūs. 

Tas bendras skautiškas pen
kiasdešimties metų išgyveni
mas šiandien mus jungia ar
tumu, kurį tik skautiškoje šei
moje galime pajusti. 

Skautybėje nusipelniusių as
menybių ir reikšmingos veiklos 
per 75-kerius metus apstu. 
Svarbiausia t a i , kad per 
75-kerius gyvavimo metus lietu
viškasis skautavimas giliai 
išsišakojo Nepriklausomoje Lie
tuvoje, klestėjo išeivijoje, o 
dabar vėl sugrįžo į nepriklau
somybę atstačiusią Lietuvą. 

Viena nriežasčių. kodėl skau
tavimas išeivijoje nesunyko, yra 
ta, kad skautai tur i pras
mingą ir aiškią ideologiją: 
t a rnaut i Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Kita priežastis yra 
skautiškasis metodas jaunimo 
auklėjime, naudojamas ne tik 
viso pasaulio skautų: jį savinasi 
ir kitos jaunimo organizacijos, 
mokyklos, net biznio korporaci
jos. Šis metodas yra plačiai 
paplitęs. 

Šventės proga pažvelkim į 
mūsų organizacijos svarbą ir 
ideologiją. Jaučiu, kad stovim 
kryžkelėje. Nepasikeitę ideolo
gijos principai, ar ideologijos 
esmė, pasikeitusios tik aplin
kybės, todėl tur ime keisti 
ideologijos aiškinimą — kitais 

u pavyzdžiais ir pasakojimais prie 
tos esmės prieiti. Šiuo klausimu 
mums labai verta susimąstyti, 
jį diskutuoti ir susitarti, kad 
siektume visi panašių tikslų. 

Priklauso iš kurios perspekty
vos ir patirties dalykus verti
name. Jei į lietuvių skautų ju
dėjimą žvelgia žmonės su juo 
nesusipažinę, jiems išeivijos 
skautavimas gal didelio įspū
džio nedaro. 

Apie skautiškąjį darbą laik-

iH r 
LSS Vadovybės pasikeitimo proga i.m. vasario 29 d. Jaunimo centre, Čikagoje, vykusioje vaka
ronėje dalis dalyviu- Nuotr J. Maleisko* 

raščių pirmieji puslapiai nerašo. 
Dėl skautybės retai kas į karš
tus ginčus tesueina, laikas nuo 
laiko skautus pamato kur nors 
uniformuotus, tai ir viskas. 
Tačiau visai kitaip lietuviškoji 
skautybė atrodo, tiems, kurie ja 
gyvena, kurių visi laisvalaikiai, 
atostogos ir širdys skirtos skau-
tavimui ir lietuvių jaunimo 
auklėjimui. Daug nesuklysiu 
sakydama, kad beveik iki šio 
šimtmečio vaikų auklėjimas 
buvo paliktas motinoms, jauni
mo - tėvams. Jaunimo organiza
cijų, tokių, kaip mes dabar 
pažįstame, nebuvo, todėl iki šių 
dienų dar yra tėvų, kurie dėl 
savo vaikų auklėjimo nesiima 
atsakomybės, į auklėjimą žvel
gia kaip į natūralų gyvenimo 
vyksmą. Dar neseniai vyrui 
negarbinga buvo prižiūrėti savo 
kūdikį. Jei vaiko ar jaunuolio 
auklėjimas visuomenėje nelai
komas svarbiu, tai svarbiomis 
nėra laikomos nei jaunimo orga
nizacijos ir į jas bei jų vadovus 
kreipiama per mažai dėmesio, 
nors mūsų išeivijos ateitis didele 
dalimi priklausys nuo to, kaip 
auklėjame savo jaunimą, kaip 
jis bus paruoštas perimti visuo
meninį darbą ir jį tęsti, kaip jis 
iš viso lietuviškąją veiklą su
pras, kaip supras tautiškumą ir 
pilietiškumą. Ar tautybę jis 
laikys vertybe? Nuo šios sam
pratos priklausys jo ryšis ne tik 
su lietuvių visuomene išeivijoje, 
bet ir su Lietuva. Girdima jau
nimo pasisakymų, kad tautiš
kumas yra minčių pynė, idėjos. 
Tautiškumas nesąs žmogaus pa
veldas, nes net ir ne lietuvių 
kilmės žmogus gali būti lietu
viu. Į tautybę žvelgiama grynai 
iš kultūrinės ir filosofinės pusės. 
Jaučiu, kad toks apibūdinimas 
šių laikų išeivijos jaunuoliui 
gali būti lengvai priimtinas, nes 
tuomet tautiškumas nėra ribo
jamas pareiga. Gyvenant aplin
koje, kur beveik joks elgesys 
nėra ribojamas, tokios idėjos 
darosi patrauklios, nes jos 
žmogaus nevaržo. Kaip kontras
tą paimkime Lietuvos jaunuolį. 
Jam žymiai aiškiau kas yra būti 
lietuviu, ypač tai jam buvo 
aišku 1991-siais metais, kai su 
daina be ginklo reikėjo stoti 
prieš sovietiškus tankus. 

Lietuviškosios skautybės išei
vijoje didžioji pareiga yra ne tik 
jaunuolį auklėti būti aukštos 
moralės žmogumi, geru piliečiu, 
bet ir suderinti šiuos du skir
t ingus pasaul ius . Mokyti 
tarnauti Dievui mums padeda 
Bažnyčia, tarnauti artimui gy
venimas teikia kasdienines 
pamokas, nors tai irgi turi būti 
daroma sąmoningai, bet aiškini
mas, kaip tarnauti tėvynei, yra 
pal ikta iš imtinai j aun imo 
vadovams. Laikas nuo laiko kai 
kur išgirstame minčių šia tema, 
arba trumpas diskusijas, tačiau 
diskusijų vengiama, nes šiuo 
metu neturime aiškių atsaky
mų, o jie yra būtini, nes, jei 
kiekvienaa vadovas aiškins 
kitaip, mes nebūsime organi
zacija. Nusivylus Lietuva, 
lengva pradėti laikyti ryšį su 
Lietuva nelabai svarbiu fak
toriumi. 

Netrūksta pasisakymų: „Žiū
rėkime savęs". Net laikraščiuo
se pasirodo straipsnių tokiomis 
temomis. Esu tikra, kad tie 

asmenys patys pirmieji prie
kaištautų JAV, jei šios pasa
kytų: „Žiūrėsime savęs". Ne 
izoliuotame pasaulyje gyvena
me. Pirmiausia pasvarstykime 
premisą - ar turime moralinę 
teisę nusivilti Lietuva Neseniai 
girdėjau komentatorių televizi
joje kalbant apie čiuožėjas Nan
cy Kerrigan ir Tonya Harding. 
Sakė, kad iš vienos sukūrėme 
idealą, gi antrąją padarėm 
bloga. Pasidarė viskas aišku, 
net smagu, nes lengvai supran
tama. Kai Nancy nedalyvavo 
olimpiados užbaigime, o išvyko 
į Disney World, mes ja nusi
vylėme. Toks nusivylimas, teigė 
komentatorius, yra mūsų pačių 
problema. Nancy yra čiuožėja, ji 
niekad nebuvo gėrio simboliu, 
tokią ją padarėme patys. Šį 
pavyzdį labai lengva pritaikyti 
ir mums, mūsų santykiuose su 
Lietuva. Lietuva niekada nebu
vo idealus kraštas. Tokią 
Lietuvą sukūrėme mes patys 
savo vaizduotėje, savo atsi
minimuose, neturėdami su ja 
konkretaus ryšio daugiau negu 
keturias dešimtis metų. Lietu
vą idealizavome savo vaikams, 
jaunimui, gal tai darėme, kad 
mūsų vaikai ne idealaus krašto 
nemylės, o gal ir dėl to, kad 
Lietuva buvo begaliniai skriau
džiama ir kentėjo. Šiandien,kai 
susiduriam su realybe, su ki
tokia Lietuva nei ją įsivaizda
vome, lengvai kaltiname Lietu
vą jai pamokslaudami, ne save, 
nors problema yra mūsų ir mes 
patys turime ieškot atsakymų, 
bet nelaukt jų iš Lietuvos. 
Lengvo atsakymo nėra, todėl 
nereikėtų šios temos vengti. Jei 
prisipažinsime, kad turime 
problemą - surasime ir atsaky
mą. Šį klausimą turim išspręsti, 
kad galėtume jaustis artimesni 
savo kraštui. 

Todėl privalome vienodai, ar
ba nors panašiai, aiškinti tar
navimą tėvynei, kad išsilaiky
tume organizacija. Jei Lietuvą 
padarysime nesvarbia — prara
sime lietuviško skautavimo 
esmę ir pasiliksime parapijinio 
masto organizacija, užimsime 
savo vaikų laiką juos auklėdami 
kasdieniniuose reikaluose, bet 
neįtaigosime jų giliau galvoti. 
Nors ir netiksli buvo galvosena, 
kad Lietuva idealus kraštas, 
tačiau Lietuvos kančios buvo 
realios, veikiančios žmogaus są
žinės jautrumą. Mūsų kartai 
Lietuvos kančios ir okupacija 
buvo pati svarbiausia motyvaci
ja. Šiandien reikia jau kitokios 
motyvacijos. LDDP partijai lai
mėjus rinkimus Lietuvoje, laiš
kuose iš Lietuvos skaitėme: 
„Paleisti vergai nežino kaip 
elgtis ir vėl grįžta pas savo 
pavergėjus". Taip ir mes. 
Lietuvai atstačius savo nepri
klausomybę, nežinome ką toliau 
daryti, kaip motyvuoti savo jau 
nimą. Didele dalimi mūsų veik
los rėmėsi Lietuvos laisvinimo 
idėja, šio pagrindinio tikslo ne
tekome. 

Pažvelkime į šią problemą iš 
kito taško. įsivaizduokime Lie
tuvą ateityje, už dvidešimt 
trisdešimt metų. Sakykim, kad Lie
tuvoje jau įsitvirtinusi demo
kratija, valstybė susilaukusi 
pagarbos Vakaruose, ekonomi
ka vidutinė, kultūra klesti ir 
vystosi. Gal Lietuva šiek tiek 
panaši į šių laikų Norvegiją. Ar 
negalėtų tuomet Lietuva būti 
mūsų atsparos tašku? Mūsų jau
nimas galėtų ne tik ten atos
togauti, stovyklauti, gal net ir 

mokytis, kiti galėtų dirbti. Pa
saulis mažėja, gyvenimai nebus 
ribojami vienu kraštu. Paim
kime ir kitą atvejį. Jei Lietuva 
liks Trečiojo pasaulio kraštu, 
arba taps Rusijos imperijos da
limi, mūsų ryšiai proporcingai 
menkės, jaunimui Lietuva taps 
nesvarbi. Tuomet mes tikrai lik
sime ta nudžiūvusia šaka (kaip 
mus dažnai apibūdindavo ko
munistai), kuri su laiku visai 
nulūš. 

Jei sutinkame su pirmąja 
prielaida, jog Lietuvą norime 
matyti aukštos civilizacijos 
valstybių šeimoje, tai ir atsa
kymas mums aiškus. Šios kar
tos pareiga Lietuvai padėti, kad 
ji sugebėtų kuo greičiau iš esa
mos padėties išsikapstyti. Tu
rim nepamiršti kokia kaina Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymas buvo pasiektas. Žuvo pu
sė milijono Lietuvos piliečių, 
kas penktas jos gyventojas. Tai 
turėtų žinoti kiekvienas lietu
viukas ir lietuvaitė išeivijoje ir 
Lietuvoje, kaip apie žydų tautos 
Genocidą žino žydukai. Taip pat 
privalome nepamiršti, kad Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia ryžtin
gai stojo į kovą su komunizmu. 
Kad Sovietų okupacijos metu 
Lietuvoje pasiliko 80% lietuvių 
tautybės gyventojų, tai buvo 
išpirkta partizanų krauju, mūsų 
vaikai tai taip pat turi žinoti ir 
suprasti. Kad Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir ki tose 
Vakarų šalyse 50 metų buvo ne
pripažinta Sovietų okupacija ir 
išlaikytas Lietuvos valstybin
gumas, tai buvo išeivijos nuopel
nas. Mūsų vaikai ir jaunimas 
taip pat tai tu r i žinoti ir 
suprasti. Kad Lietuva istoriniai 
nėra Rusijos teritorija, o sena 
valstybė nuo tryliktojo šimt
mečio, mūsų vaikai ir jaunimas 
tai taip pat turi žinoti ir su
prasti. Kad Lietuva, Baltijos 
kraštai. Vidurio Europos kraš 
tai yra svarbūs Europos ir pa 
šaulio stabilumui, turime gerai 
suprasti ir mes — vadovai. Pri
valome niekuomet nepamiršti 
liepos šeštosios - Mindaugo 
karūnavimo, vasario šešiolik
tosios ir kovo vienuoliktosios. 
Tai temos šimtams įvairių prog
ramų stovyklose ir suvažiavi
muose, čia glūdi neišsemiama 
paskata mūsų ateinančioms kar
toms, nes turi gyvus savo tau
tos ir šeimos pavyzdžius, kad 
verta pasiryžti gyvenime būti 
idealistais, nepasitenkinti ma
terializmu, ką perša kasdieninė 
aplinka. 

Žmogui neužtenka vien gero 
ekonominio gyvenimo ir laisvės. 
Knygoje „A World Fit for Peo-
ple", kurioje rašo 50 pasaulio in
telektualų, Flora Lewis teigia: 
„Ne visos socialinės problemos 
yra išsprendžiamos valdžios ir 
demokratinės sistemos, ypač 
kas liečia nusikaltimus, narko
tikų naudojimą, neapykantą ki
toms tautybėms ir moralės sty
gių. Toms problemoms spręsti 
reikalingos kitos institucijos, 
kurios išvystytų moralę ir 
dvasinį auklėjimą, reikalingą 
visoms visuomenėms. Tai gaii 
atlikti šeima, bažnyčia, artima 
visuomenė. Visos tos grupės su
formuoja tai, kas reikalinga ci
vilizuotos visuomenės išvysti-
mui". Pagal Flora Lewis, vien 
aukšto ekonominio lygio ir de
mokratijos žmogui neužtenka. 
Kad to neužtenka, matom iš 
savo gyvenimo patirties. Mūsų 
kartai buvo reikalinga lietu
viška visuomenė, ne vien tik dėl 

Lietuvos laisvinimo, bet ir tam, 
kad mes ten gerai jautėmės. Čia 
radom bendraminčius su ku
riais galėjome dalintis, ne tik 
savo gyvenimo kasdieniniais rū
pesčiais, mus jungė ta pati patir
tis. Vienas kitą padrąsindami, 
galėjome siekti aukštesnių tiks
lų, prisiimti atsakomybę dides
niems uždaviniams. Tokia glau
di, panašiai galvojanti visuo
menė yra reikalinga ir mūsų 
vaikams, mūsų jaunimui. Labai 
lengva paklysti šiame dideliame 
pasaulyje, kai kasdien susidu
riam su įvairiomis tautybėmis, 
skirtingais tikėjimais ir ver
tybėmis. Sunku pasaulį supras
ti, tuomet būna žymiai lengviau 
persiimti materializmu, nes jis 
kur kas aiškesnis. Lengviau 
gyventi šia diena ir neieškoti 
gilesnės gyvenimo prasmės, 
ypač, kai nėra atsakomybės 
jausmo ir stokojam sąžinės 
jautrumo. Kad žmogus išaugtų 
asmenybe, kad turėtų ryžto 
išvystyti savo talentus, jam 
reikia globos. Jam reikia mo
tinos ir tėvo, šeimos, artimųjų, 
reikia artimos ir jaukios visuo
menės, reikia ir tautos. Vals
tybė to nesugeba padaryti, jos 
rūpestis yra kraštų santykiai, 
saugumas, ekonomika, moks
las, o ne žmonių dvasinis būvis. 
Tik tautos išgyvena sielvartus 
dėl savo žmonių nesėkmių, ne
svarbu kjipmms^rašte jie" be
gyventų. Tai buvo itin ryšku 
1991 metais Lietuvoje per 
Medininkų pasienyje nužudy
tųjų laidotuves. Nors Lietuvos 
valstybėje gyvena kelių tauty
bių gyventojai, tačiau į lai
dotuves susirinko beveik be 
išimties lietuviai, ypač kai
miečiai. Gal ir netiktų lai
dotuves taip apibūdinti, bet tuo
met Lietuvos tauta sužvilgo 
visame savo grožyje ir kiek
vienas, kuris ten dalyvavome, 
širdis pripildėme nepaprastu 
išgyvenimu, pajutome ką reiš
kia priklausyti tautai. Vien 
prigimtis žmogaus nepadaro šei
mos ar tautos nariu, jei jų ne
sieja bendri išgyvenimai, kul
tūra, istorija ir visi kiti dalykai, 
kurie žmones jungia, todėl tiek 
šeimoje, tiek tautoje reikia 
sąmoningumo, supratimo kas 
šeimą ir tautą jungia. Jei to su
pratimo nėra — tiek šeima, tiek 
tauta, pabyra. Kalbant šių laikų 
jaunimui apie tarnavimą tėvy
nei, yra būtina išaiškinti pi
lietybės ir tautybės sąvokas. Pi
lietybę galima keisti, bet tau
tybės ne, nebent jos pats kada 
išsižadėsi. 

Svarbu būti geru piliečiu 
krašte, kuriame gyveni, bet taip 
pat lygiai yra svarbi tauta, 
dvasinė tėvynė, kurioje Tau 
Dievas paskyrė gimti. 

Noriu užbaigti tokia išvada. 
Nepal iaukime tikėję, skautų 
ideologija. Tarnaut i Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, t ebūna 
mūsų gyveninio kelrodis. Šia 
ideologiją parduokime savo jau
nimui, stengdamiesi būti teis
ingais ir aiškiais. Lietuvai 
esame reikalingi taip, kaip 
mums yra reikalinga Lietuva. 
Mes esam neatskiriama tautos 
dalis, to niekas iŠ mūsų negali 
atimti nei paneigti. Pasaulio 
ateitis ir Lietuvos ateitis nėra 
aiškios. Ieškant visada galima 
surasti atsakymus problemoms, 
nes yra tam tikri ženklai, kaip 
ir žaidimuose per iškylas. Mūsų 
patirtis jau didelė - septyniasde
šimt penkeri metai. Sveikinu 
visus brolius ir seses šio gražaus 
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jubiliejaus proga. Atsiminkime 
pirmosios tautinės stovyklos 
dainos žodžius: 
Atgimė tėvynė, gimėme ir mes. 
Metai išaugino skautiškas eiles. 

Viską mes pašvęsim Lietuvai 
mielai, 

Motina ji mūsų, o mes — jos 
vaikai! 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis 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 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) to l . 708-422-8260 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 98 91 Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir SaStd. 9 v.r -12 v p.p 
6132 S. Kadzia Av«., Chicago 

(312) 778-99M arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708434-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 58S 0346; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 1? 6. penkt 10 12 16 

Kab. t o l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S . Kadž io Ava. , 

Ch icago , I I I . 6)0652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bullding 

6132 S. Kodzla 
Chicago. IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla, Chicago, III. 
Tol. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabinato ta i . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Gootf Samarttan Madlcal Cantor-

NaporvIHa Compus 
1020 E. Ogdan Ava. . Strita 310, 

NaparvUta IL 60563 
Tol. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) S88-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wost 63rd Straat 
Vai pirm. ant r , ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

UŽDAVINIAI DABAR IR 
ATEITYJE 

P o k a l b i s su J A V L B KV pirm. V y t u Maciūnu 
— Šiais metais su naujosios 

J A V L B Tarybos i šr inkimu 
baigias i J ū s ų vadovaujamos 
LB K r a i t o v a l d y b o s k a 
dencija. Į k ą J ū s ir J ū s ų 
v a l d y b a kadenci jos la iko
tarpyje daugiausia dėmes io 
kre ipėte ir kokius at l ikote 
darbus? 

- Šios JAV LB Krašto valdy
bos kadencijos metu Lietuva bu
vo j a u pasaulyje pr ipaž in ta 
nepr iklausoma valstybe. Buvo 
na tū r a lu KV veikloje žengti 
gyvų ryšių su Lietuva keliu. Ne
buvo apleistos ir bendruomenės 
veiklos sritys , kurios išlaikė 
per t i e k metų tautinį sąmo
ningumą išeivijoje. 

KV Švietimo taryba li tuanis
t i n ė m mokyk lom p a r u o š ė 
nemažai šiems laikams pri tai
kytų, naujų knygų ir prat imų. 
Rodė nuolat ini dėmesį ryšių 
pa la ikymui su l i tuanis t in ių 
mokyklų vedėjais ir mokytojais. 
KV Socialinių reikalų t a ryba 
r ū p i n o s i , k a d S h r i n e r ' s 
ligoninės nemokama pagalba 
būtų sute ikta Lietuvos vaikams 
su ortopediniais negalavimais, 
o mūsų visuomenei būtų paruoš
t a i r p a s k l e i s t a į v a i r i ų 
socialinės pagalbos informacijų. 
Tas a t l i k t a per SRT leidžiamą 
žurnalą „Pensininką" ir kas sa
vaitę „Drauge" pasirodančiame 
SRT skyriuje. 

KV Visuomeninių re ika lų 
tarybos (VRT) rūpesčio dėka , 
kad J A V parama Rusijai b ū t ų 
są lygojama Rusijos ka r iuo 
menės a t i t raukimu iš Lietu
vos, buvo priimtas lemtingas 
senatoriaus Byrdl JAV įstatymo 
papildymas. KV VRT suruošė 
viešą „Detroi to ryšių su Lietu
va konferenciją", pirmąją Lietu
vos investavimo konferenciją ir 
visų Amer ikoje ve ik ianč ių , 
paramos Lietuvai teikiančių or
ganizacijų konferenciją Vašing
tone drauge su Lietuvos amba
sada. 

Prieš pusantrų metų pradėjusi 
veikti K V Ekonominių reikalų 
t a r y b a (ERT) perėmė V R T 
rūpesčius ekonominių ryšių vys
tymo srityje. ERT suorganizavo 
Los Angeles mieste antrą inves
tavimo į Lietuvą konferenciją, 
p a r u o š ė inves t i c inės infor
macijos leidinį ir k a s savai tę 
„Drauge" paruošia ir spausdina 
s t ra ipsnius ekonominėmis te
momis. 

KV Kul tūros taryba išlaikė 

iše ivi jos k u l t ū r o s d a r b ų 
pažymėjimą, sudarė komisijas ir 
į teikė premijas laurea tams. 
Buvo s u r u o š t a s k u l t ū r i n ė s 
veiklos simpoziumas ir š.m. 
Padėkos dienos savaitgalį Čika
goje rengiamas teatro festivalis. 

Informacijos srityje — anglų 
ka lba le idžiamas „Bridges" 
žurnalas, sust ipr intas profesio
naliu redakcijos kolektyvu ir pa
s ta tytas a n t tvi r tų administra
vimo pamatų. Mokslo srityje — 
buvo paruošta ir išplatinta pro
fesinė anketa , kurios duomenų 
p a g a l b a t i k i m a s i i švys ty t i 
artimesnį bendradarbiavimą su 
Lie tuva profesinėje srityje. 
Paruošėme anglų kalba lanks
t inukus apie Lietuvą ir JAV LB, 
surengėme JAV ambasadoriaus 
Lietuvai D. Johnson apsilan
kymą JAV lietuvių telkiniuose. 
Išlaikėme visuomeninę įstaigą 
Vašingtone. Tai t ik patys svar
biausieji at l ikti darbai, o jų 
atlikome ir daugiau. 

— L B K r a š t o v a l d y b a , 
a t r o d o , n e m a ž ą dėmesį sky
r ė įva i r iom konfe renc i jom 
Amerikoje , o t a i p p a t i r Lietu
vo je . A r š ios konfe renc i jos 
b u v o n a u d i n g o s išeivijai ir 
L i e tuva i ? 

— Konferencijos yra ruo
šiamos, kad turė tume progą 
vienu ka r tu iš įvairių perspek
tyvų viešai pažvelgti į mums 
rūp imus k l aus imus . Konfe
rencijos patvir t ino JAV LB 
sujungiantį vaidmenį Amerikos 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime. Ateityje bus ir daugiau 
tokių konferencijų. Tačiau JAV 
LB vaidmuo gali būti ir skir
t ingas. Skandinavų oro linija 
SAS pa t i organizavo ir fi
nansavo „Baltų pramonininkų" 
pobūvį Kalifornijoje, nes pama
tė iš LB konferencijos, kad tokie 
renginiai gali būt i naudingi. 
Pažymėtina, kad JAV LB ir KV 
Ekonominių re ikalų t a ryba 
buvo SAS bendrovės pakviesta 
vadovauti programai. 

— K a s f i n a n s u o j a t o k i ų 
konfe renc i jų r u o š i m ą ? 

— Finansiškai konferencijos 
netur i būt i nuostolingos, nes 
dalyviai patys savo išlaidas pa
dengia. Visos trys visuomeninių 
reikalų tarybos surengtos kon
ferencijos savo išlaidas padengė 
vien iš dalyvių registracijos 
mokesčio. Krašto valdybai iš jų 
nebuvo jokių nuostolių. Tačiau 
Los Angeles mieste ERT rengti 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos XIV tarybos kandidatai ir svečiai, dalyvavę kovo 13 d. 
Lemonte, supažindinant kandidatus su visuoment. Iš kairės: Stasys Baras, Rėdą Ardytė-Pliū-
rienė, Regina Narušienė. dr. Antanas Razma ir dr Tomas Remeikis. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

konferencijai reikėjo pridurti 
apytikrio J 5.000 dol. iš K V iždo. 

— L B K r a š t o v a l d y b o s 
veikloje a t s p i n d ė j o r y š k u s 
p o s ū k i s į s a n t y k i u s s u Lie
t u v a . A r s a n t y k i a v i m a s su 
d a b a r t i n e va ldž i a , k u r i o j e 
d a u g u m ą s u d a r o b u v ę komu
n i s ta i , n a u d i n g a s L B i r išei-
vijai? 

- Kad JAV LB buvo ir te 
bėra dėmesys dėl santykių su 
Lietuva, mano nuomone, labai 
na tūra lu . Mes negal ime rūpin
t is vien išlaikymu tų apraiškų, 
kuriomis gyvenome Lietuvos 
okupacijos metu išeivijoje. 

JAV LB Krašto valdyba ribo
tu santykiavimu su dabar t ine 
Lietuvos valdžia siekia t ik ge
resnio Lietuvos pažinimo ir nori 
suteikt i paramą Lietuvos vals
tybingumo į tv i r t in imui . Per 
Lietuvos ambasadą Vašingtone 
i*aigojornjc^kadtT

rJetuva turėtų 
aiškiai pasisakyti už NATO 
partnerystę. Stebime, kokias po
zicijas Lietuvos valdžia užima 
Amerikos valstybės departa
mente ir kokius pareiškimus 
d a r o k i t o s e i n s t i t u c i j o s e . 
Palaikome kontaktus su opozici
jos nar ia i s ir vadovais . Iš
l a i k y d a m i v i s u s d i a logų 
kanalus , nebijodami įtaigoti 
srityse, kuriose tu r ime patirties 
pagrindą, už t ik r iname glau
desnius ryšius t a r p Lietuvos ir 
išeivi jos , p r i s i d e d a m e pr ie 
Lietuvos ateit ies kūr imo. 

- Ar t ė j a J A V L B XIV Ta
r y b o s r i n k i m a i . A r J ū s kan
d i d a t u o j a t e ? J ū s ų n u o m o n e , 
k o k i e žmonės t u r ė t ų į T a r y b ą 
įei t i? 

— Taip, aš kandidatuoju į 
XIV JAV LB tarybą Pietryčių 
apygardos kandidatu . Į Tarybą 

turėtų būti renkami žmonės, tu
r i n t y s ir j a u n ą dvasią, ir 
v isuomeninį patyrimą. XIV 
-JAV LB ta ryba turės išsi
aiškinti ir nustatyti JAV Lietu
vių Bend ruomenės veiklos 
pirmenybes, ir, jei tai būtų 
r e i k a l i n g a , pat iks l in t i a r 
pakeisti įs tatus. Reikės sutarti , 
ar s t iprint i bei ieškoti naujų 
būdų į tv i r t in t i ryšius su Lietu
va ab ipus iška i naudingomis 
sąlygomis, a r tik ,,savimi" 
rūpint is . 

— J e i g u būtumėte išr ink
t a s i r T a r y b a siūlytų J u m s 
p i r m i n i n k o postą dar v iena i 
k a d e n c i j a i , a r sut iktumėte 
š ias p a r e i g a s priimti? 

— Man būtų labai sunku dar 
trejus metus dirbti JAV LB 
Krašto valdyboje pirmininko 
pareigose. Dabar nesigailiu 
aps i imto darbo, nes per jį 
paryškėjo ir asmeniška taut inė 
pažiūra, bet profesinė pareiga ir 
šeima kant r ia i laukia mano di
desnio dėmesio. 

— D a b a r į A m e r i k ą i š 
L ie tuvos a tvyks ta gana d a u g 
n a u j ų a te iv ių . Ar b a n d o t e 
j u o s į t r a u k t i į bendruomeni 
n ę ve ik l ą? 

— JAV LB KV Socialinių 
reikalų taryba paruošia įvairią 
i n f o r m a c i n e pagalbą apie 
į s ip i l i e t in imą Amerikoje ir 
teikia j iems socialines paslau
gas. LB durys atviros visiems. 
A m e r i k o j e gyvenant iems , 
l ietuviams. Naujieji gyventojai 
p a m a ž u jungiasi į l ietuvių 
veiklą, chorus, mokytojauja litu
anis t inėse mokyklose, lanko 
renginius. Tikime, kad ateityje 
jie dar daugiau jungsis į išeivijos 
šakotą veiklą. Kviečiame ir visų 
laukiame. 

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS 

INDRE 

SUGRĮŽIMAS 

Tai buvo mano trečia kelionė 
į Lietuvą, t ik šį kartą važiavau 
ne birželio mėnesį, o sausio, ir 
ne vienas draugiškai patarė ne
vykti šalčiausiu metų la iku. 
Mūsų šeima Lietuvoje pradėjo 
lankyt is 1978 m., kai vyras nu
sprendė, kad ilgiau laukti ne
galima, nes jo močiutei ar t inasi 
100-tasis gimtadienis, o ir k i t i 
giminės ne jaunyn eina. Už 
poros metų važiavau ir aš su 
mūsų ke tur ia i s vaikais, kad ir 
j ie dar spėtų palytėti prosenelės 
ranką, asmeniškai susipažinti 
su ta is , kur ių vardus žinojo t i k 
iš laiškų, kad patys po kojomis 
pajustų žeme, apie kurią t i e k 
girdėję. 

Ki ta is metais saulėtą birželį 
v a ž i a v a u v i e n a a . a . t ė v ų 
drabužius išdalinti t iems, ku
riuos j i e daugelį metų šelpė. 
Nuo to laiko ir vyras, ir vaikai 
ne ka r t ą buvo Lietuvoje — vai
kai su šokių ir sporto grupėmis 

ir pabendraut i su protėvių 
žeme, kiekvienu nuvykimu savo 
gyvenimą arčiau su tėvyne 
surišti , o vyras su savo kole
gomis stengėsi pakreipti Vaka
rų įmonių žvilgsnį į Lietuvą. 

Taigi, po dvylikos metų aš vėl 
grįžau namo, iš k u r karo vėtrų 
buvau išblokšta, būdama ket
verių metų. Ir dabar jaučiausi, 
kad čia viskas sava... Turistinės 
kelionės po Trakus ir Rumšiš
kes jau seniai atliktos. Santech
n ika (tualetai) ir daugiabučių 
laiptinės taip pat nebe naujiena. 
Tik kaip miela ir malonu arti 
muosius vėl pamatyti ir šį kartą 
be b a i m ė s š n e k u č i u o t i s , 
aiškintis kelionės planus ir ne
galvoti, kad dėl mano neap
svarstyto žodžio a r žingsnio kas 
nors gali nukentėt i . Normalus 
bendravimas ne tik savame 
būrelyje, bet ir su praeiviais gat
vėse bei parduotuvėse buvo at 
gaiva nuo „senų laikų". Net ir 
rusų kalba rečiau girdima, tik 
į mūsišką kažkaip įsivėlė „lydė 
riai, mitingai, startai ir finišai" 

Vykau į Lietuvą, nes dirbu su 
PLB „Saulute" , Lietuvos naš
laičių globos būreliu. Yra svar
bu asmeniškai susipažinti su re
miamų vaikų padėtimi, konkre
tizuoti „Saulutės" bendradarbių 
t inklą. Skridau savom lėšom 
LOT lenkų oro linija, bilietus 
perkant per New Yorko Frega
t a agentūrą, kuri reklamavosi 
„Drauge". Varšuvoje reikėjo tik 

persėsti. Tas patogu, nes susi

taupo ne tik laikas, bet ir pini 
gai, kai nereikia pakeliui kur 
nors pernakvoti. Visi lagaminai 
sėkmingai atsirado Vilniuje. 

Lėktuve šalia manęs sėdėjo 
j aunas rusas, elektros inžinie
rius, semestrą studijavęs Utah 
valstijoje. Netoli Varšuvos pra
dėjom šnekučiuotis. Jis pareiškė 
pasiilgės buvusios Sovietų Są
jungos. -Jis rusas, neturėjo atski
ros tautybės sąvokos, o buvo 

— K a i p J ū s įs ivaizduojate 
LB atei t į? 

— Aš manau, kad ateityje 
JAV LB dar ryškiau t aps 
Amerikos lietuvių tiltu j Lietu
vą ir į savo lietuviškos kilmės 
tautinio sąmoningumo pasaulį. 
Turime greta savo išeivijos 
gyvenimo nepr ik l ausomą 
Lietuvą. Jei, išsklaidę visas 
mūsų santykiavimo su Lietuva 
iliuzijų miglas, liksime veiklūs 
optimistai, tada mums, mūsų 
vaikams ir vaikaičiams Lietuva 
bus gyva ir sava. JAV LB duoda 
mums stiprius rėmus šitokios 
ateities kūrybai. 

— Dėkoju už pareikštas min
tis LB dabarties ir ateities 
veiklos k laus imais . Linkiu 
sėkmės, siekiant vieningo, nau
dingo darbo išeivijai ir Lietuvai. 

Kalbėjosi J u r g i s J a n u š a i t i s 

Vilniečiai pn»- S-:mo rur-.u :i.::\> u "-.r.--<\ jn Sausio " ! kiaušį* jgmų tą K 
partizaivj kov.:-

N'uct"- InHres Tijūnolun* s 

SUVAŽIAVO BUVĘ NO-
RILSKO POLIT. KALINIAI 

Žaslių kunigas Česlovas Ka
valiauskas— „Teologinio žody
no" autorius, „Bažnyčios istori
jos", dalies „Šventojo Rašto" 
vertėjas į lietuvių kalbą. Tik 
nedaugeliui yra žinoma, kad jis 
buvo tarp Norilsko politinių 
kalinių, jiems sukilus 1953 
metais, yra sukūręs sukilėlių 
himną. 

Buvusio Norilsko politinio 
kalinio marijampoliečio Antano 
Mozerio pakviesti, praėjusį sek
madienį j Marijampolę buvo 
susirinkę likę Norilsko politinių 
kalinių sukilimo dalyviai. Mari
jampolės marijonų vienuolyno 
celėje įvyko ,.Norilsko vyčių" — 
taip dabar vadinasi šio sukilimo 
dalyvių bendrija — pokalbis su 

didelis, visų gerbiamo krašto 
Sovietų Sąjungos pilietis, o 
dabar gi tu r į s sakyti, kad 
gyvenas kažkokioj Ukrainoj. Jo 
tėvai komunistai ir jis taip pat 
auklėtas tikėti „idealiu ko
munizmu". Tokie, kaip Sta
linas, buvo blogi žmonės, tad 
tuo pačiu ir blogi komunistai. 
Pagal jį, komunistai dirba, vis
kuo dalijasi su kitais ir todėl visi 
tiek pat turi. Dabar Ukrainoj 
nedarbas. Padėtis beviltiška. 
Visi kraštai savo noru stojo į 
garbingą Sovietų Sąjungą, o 
dabar... Kalbėjomės ramiai, ne
bandžiau įtikinėti, nes pirm-
takis Lietuvos ryžtas nepri
klausomybę atstatyti vis tiek 
jau istorijoje įrašytas. Tik 
paklausiau, o ka apie Pabaltijį, 
Lietuvą? „Na. atsakė jis. — gal 
Lietuva ir ne visai savanoriškai, 
bet Ukraina tai tikrai jau seniai 
Rusijos dalis..." Jis padovanojo 
man sagutę — raudoname fone 
Lenino profilis. Kad prisimintų 
Ameriką ir Lietuvą, padovano
jau jam nuotrauką Michael Jor
dano, laikantį bronzos medali 
laimėjusios Lietuvos krepšinio 
komandos marškinėlius. Tai 
Lietuvos pasiryžimo primi
nimas. 

Vilniuje mane pas i t i ko 
gimines ir PLB Vilniaus būs-

Danutė Bindokienė 

Tik neerzinkime 
Rusijos! 

Š.m. balandžio 6 d. „The 
Chris t ian Science Moni tor" 
rašo, kad ta rp Rusijos kitų šian
dieninių problemų y r a ir „bom
ba" su pamažu rusenančiu dag
čių, kuris vieną dieną gali 
pasiekti sprogmenų šerdį ir iš-
t ikš t i į visas puses. O toji bom
ba — prie Baltijos jūros esantis 
kampelis, šiuo metu priskir tas 
Rusijai, vadinamas Kaliningra
du. Nepaisant, k a d mies te 
vyrauja rusų gyventojų dau
guma, jie ten dirbtiniu būdu 
įkurdinti po to, kai Raudonoji 
armija 1945 metais okupavo tą 
Rytprūsių sritį su Koenigsbergu 
ir vienokiu ar kitokiu būdu iš
naikino vietinius gyventojus — 
vokiečius bei lietuvius. 

Kaip mes tą miestą beva-
dintume: senoviniu Koenigsber
gu, lietuvišku Karal iaučiumi, 
prūsų kilmės Tvankstą ar rusiš
kuoju Kaliningradu, kaip bemė
gintume įrodinėti, k a m ši sri t is 
turė tų priklausyti, labiausiai 
nelogiški Karaliaučiaus šeimi
ninkai yra rusai, nes tai vietovė, 
a tskir ta nuo Rusijos dviejų 
nepriklausomų valstybių terito
rijom. Tik vienas sausumos 
kelias veda į Karaliaučių — per 
nepriklausomą Lietuvą. Tiesa, 
Karaliaučiaus uostą galima iš 
Sankt Peterburgo pasiekti jūra , 
tačiau žiemos metu šis susi
siekimo būdas ne visuomet sau
gus ar įmanomas. Nepaisant 
visų painiavų, didysis Rusijos 
troškimas — turėti išėjimą į 
pasau l į pe r Bal t i jos j ū r ą . 
pagaliau išsipildęs. 

Įdomu pastebėti, kad politikos 
..žaidimo taisyklės" didžiųjų 
pasaulio tautų tarpe yra labai 
nevienodos, o kai kam — šiuo 
atveju Rusijai — visiškai ne
galioja. Antrasis pasaulinis 
karas , rodos, pasibaigė prieš 
daugiau kaip 50 metų. Agreso
riai 'japonai, vokiečiai ir kiti) 
buvo nubausti, taika pasaulyje 
' a rba bent taip buvo kalbama) 
ir jėgų pusiausvyra atstatyta. 
Tačiau sąjungininkų nuolai
džiavimas Rusijai niekuomet 
nepasibaigė. Prasidėjęs Pots
damo konferencijoje 1945 me
tais , kai Stalinas gavo viską, ko 
t ik panorėjo, jskaitant ir oku
puotą Karaliaučiaus sriti. nepa
sibaigė iki dabar, nors nebėra 

Stalino, oficialiai neliko net ko
munizmo. Ir šiandien tebesi
laikoma perspėjimo: tik neer
zinkime Rusijos! Dėl tos priežas
t ies Vakarų valstybių politikos 
vadovai vengia tvirčiau įsikiš
ti į japonų-rusų ginčus dėl Kuri
lų salų, nedrįsta pasisakyti ir 
dėl Karaliaučiaus nenatūralios 
padėties. 

Paminėjus Karaliaučių, lietu
viams nekyla abejonių, k a m 
miestas ir aplinkinės sri tys 
turėtų priklausyti. Nors istori
niuose šaltiniuose Karaliaučius 
siejamas su pirmąja kryžiuočių 
pastatyta pilimi, iš kurios buvo 
puldinėjami prūsai ir žemaičiai, 
mūsų pasąmonėje iškyla vėles
nių amžių vaizdas, ypač po to, 
ka i kunigaikštis Albrechtas 
1541 m. įsteigė Karaliaučiuje 
aukštesniąją akademinę mo
kyklą. Su ja siejami pirmieji 
lietuviai šviesuoliai: Abraomas 
Kulvietis, Stanislovas Rapolio
nis. Jonas Bretkūnas, Danielius 
Kleinas, Liudvikas Gediminas 
Rėza. Fr idr ichas Kur ša i t i s , 
Pilypas Ruigys... Bet galbūt la
biausiai daugumai žinomi y r a 
Martynas Mažvydas ir Kristi
jonas Donelaitis. 

J a u vien faktas, kad Kara
liaučiuje 1547 metais buvo iš
spausdinta pirmoji lietuviška 
knyga, Martyno Mažvydo kate
kizmas, daro šį miestą mums ar
t imu ir vertu pastangų, kad j is 
būtų grąžintas ten, kur priklau
so — Lietuvai. 

Manoma, kad šiuo metu Ka
raliaučius yra labiausiai gink
luotas miestas visame pasauly
je. Šaltojo karo metais rusai jį 
buvo pavertę tvirta karine sto
vyk la , t u r ė ju s i a a t l a i k y t i 
„Vakarų agresorių" galimus 
puolimus, jeigu ka ras bū tų 
„įkaitęs". Kai Rusija buvo pri
versta išvesti savo karinius dali-
nius iš Rytų Vokietijos, Lenki
jos ir Lietuvos, daugumas ka
riuomenės ir ginklų atsidūrė vėl 
Karaliaučiuje. 

Lietuva tapo tiltu tarp Rusi
jos ir Karaliaučiaus-Kaliningra-
do. Tuo t i l tu nuolat rieda kari
niai ir kitoki transportai, Lietu
vai nepaliekant jokios kontrolės 
dėl jų kokybės ir kiekybės. Tai 
lyg vaikščiojimas po benzino 
klaną su užžiebtu degtuku... 

kunigu Česlovu Kavaliausku, jamose šv. Mišiose Marijampo-
.,Norilsko vyčiai" dalyvavo ir lės prokatedroje. 
kunigo Č. Kavaliausko auko- („Lietuvos rytas" , UI. 30) 

Ši šeima turi savo tris vaikus, bet paėmusi iš jjl^bos namu dar du ir juos 
augina kaip savo. 

N uotr. 1. TUūneUenAa 

t inės vedėja Virginija Grybaitė. 
Važiuojant nakvynei pas gimi
nes, Virginija painformavo, jog 
PLB parūpino man butą Turniš
kėse (Juozo Gailos) ir vairuotoją 
Viktorą Vilniuje. Pagalvojau, 
jei apsistosiu Turniškėse, neap-
sunk ins iu giminių. Tačiau 
vakare besikalbant, paaiškėjo, 
jog Turniškėse yra labai gražus 
pušynėl is , kur iame gyvena 
valdžios žmonės. įskaitant pre

zidentą, bet Turniškės y r a 
atokiau nuo miesto ir be au
tomobilio nepasiekiama. Nuta
riau pasilikti pas gimines mies
to, kur ir ..po darbo valandų" 
galėčiau pajusti eilinių žmonių 

pulsą. Vairuotoja taip pat ryžau
si naudoti, tik važinėdama „vai
kų reikalais" PLB atstovas 
Juozas Gaila tuo metu buvo 
gnžęs J JAV ( B u g d a u g i | m ) 
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Susipažinkime 
UŽ DVIŠALIUS JAV -

LIETUVOS GYNYBOS RYŠIUS 

Vidmantas ir Raimonda Rukšiai. 

Už jūrų, už mėlynųjų — 
augino motulė dukrelę... 

Raimonda ir Vidmantas Ruk
šiai gimė beveik tais pačiais 
metais skirtingose Atlanto pu
sėse, skirtinguose pasauliuose, 
sąlygose ir aplinkybėse. Kas 
tada galėjo pagalvoti, kad tuos 
du kūdikius kažkokia nežinoma 
jėga suves, sujungs ir supins jų 
gyvenimus į vieną. 

Raimonda. Onos ir a.a. Vaclo
vo Buivydavičių dukra, gimė 
Kaune, o brendo ir užaugo Vil
niuje. J i yra jauniausia iš trijų 
vaikų (turi brolį ir seserį). Rai
monda užaugo mylinčioje šeimo

je , kurioje religija, pagarba 
Dievui ir meilė žmogui buvo ne
svetima. Kada per daugelį metų 
sovietinis s iaubas padarė tiek 
daug žalos didžiajai tautos da
liai, jos šeima išliko tvir ta ir 
nepalūžusi. 

Nuo mažens Raimonda mėgo 
li teratūrą, tea t rą ir poeziją. 
Tikr iausiai jai ta i įskiepijo 
mama. kuri Vilniaus univer
sitete baigė klasikine filologiją. 
dėstė lietuvių kalbą ir literatū
rą. Ji ir dabar dar labai mėgsta 
poeziją. Raimondos žodžiais ta
r iant: ..Nuo mažens, užuot dai
navus lopšines, mama skaitė 
man poeziją". Gimnazijoje Rai
monda priklausė Literatų būre
liui, kuris ruošdavo susitikimus-
vakarones su Lietuvos rašyto
jais ir poetais. Ji baigė Vilniaus 
Muzikos akademiją, fortepijono 
specialybe. Vaidinusi dviejuose 
lietuviškuose filmuose. 

Vidmantas, j au mirusiųjų Bi
rutės ir Antano Rukšių sūnus. 
gimė Philadelphijoj. užaugo 
Delran miestelyje. New Jersey 
valstijoje, lietuviškoje šeimoje. 
Yra vidurinis iš trijų vaikų <turi 
vyresnį brolį ir jaunesne seserį>. 
Lankė vietine ir Philadelphi-
jos lietuvišką Vinco Krėvės 
mokykla 

Kada Raimonda bėgiojo Ne
ries pakrantėmis, lankė Gedi
mino pilį ir seną Vilnių. Vid
mantas dainavo apie tą šąli. 
„Lietuva brangi" . „Ten. kur 
Nemunas banguoja" ir ..{ Vilnių, 
į Vilnių..." Jis tada nežinojo. 
kad kada nors važiuos į Vilnių 
ir kad ten. toli, toli už jūrų 
marių, už mėlynųjų — motulė 
dukrele augina, kad ta dukrelė 
bus jo žmona. 

Lankydamas mokyklą ir gim
naziją, Vidmantas šoko tautiniu 
šokių grupėse „Aušrinė" ir „Va
karinė", dainavo Philadelphijos 
lietuvių chore. Priklausė ateiti 
ninku organizacijai. Buvo vie
nas organizatorių Pabaltiečiu 
Jaunimo organizacijos, kuri 5 
metus iš eilės kas vasara rengė 
Pabaltiečiu jaunimo kongresus. 
1980 metais kartu su lietuviško 
jaunimo grupe, pavadinta „Em-
bassy 18". išreiškiant protestą 
prieš sovietus ir norint patrauk
t i spaudos dėmesį, prisirakino 
prie Sovietų ambasados vartų 
Vašingtone. J i ems tai tikrai 
pavyko gerai padaryti . 

Vidmantas studijavo kom 
p iu te r ius . Įsigijo bakalauro 
laipsnį Villanovos universitete. 

Vidmantas ir Raimonda pa
žintį savo pradėjo per laiškus 

1980 m. Po ketverių metų susi
rašinėjimo Vidmantas nuvyko į 
Vilnių ir ten jie pirmą kar tą 
susitiko. Abu jautėsi t a r tum 
geri seni draugai, nes per laiš
kus vienas kitą gerai pažino. Po 
to susitikimo jų laiškai labai 
,,suromantiskejo"... Dar viena 
kelionė į Lietuvą, po to dar 
viena, ir 1986 metais jie susituo
kė Vilniuje. Vidmantas grįžo 
namo vienas, be žmonos, nes 
valdžia jos neišleido. Dar užtru
ko nemažai laiko, kol ji atvyko. 
Laukė Vidmantas, laukė Phila
delphijos lietuviška visuomenė, 
pažiūrėti, kokia bus ta jauna
martė. Lyg kregždė. Raimonda 
buvo pirmoji, atvykstanti iš 
Lietuvos į Philadelphiją ap
sigyventi. 

Laukėme, sulaukėme ir ne-
apsivvlėme! Tai buvo mergaitė, 
kokios kiekviena motina ir tė
vas norėtų savo sūnui už žmo
ną. Inteligentiška, graži, malo
ni, bet niekad ne per saldi. Visi 
iškart ją pamilo. Ji tuojau įsi
jungė į lietuvišką veiklą: kar tu 
su Vidmantu vaidino Philadel
phijos Bendruomenės dramos 
būrelyje, 'norsji buvo vaidinusi 
f i lmuose , niekad neparodė 
„žvaigždės" kaprizų ir režisuo
jant buvo lengva su ja dirbti). J i 
mokytojavo Vinco Krėvės lietu
viškoje mokykloje, dalyvavo 
ruoš iamuose programose ir 
minėjimuose. Abu su Vidman
tu įsijungė į LB veiklą, yra 
Bendruomenės Balso laidų ve
dėjai, abu buvo LB valdybos 
nariai: Vidmantas ėjo vicepir
mininko pareigas. Raimonda 
nare. Ji daug rašė į laikraščius 
apie Philadelphijos LB veiklą. 
Vidmantas yra LB tarybos na
rys. Raimonda pradėjo dirbti 
su Vilniaus vaikų psichinės 
sve ika tos centru dar pr ieš 
A.P.P.L.E. įsteigimą. Dabar ji 
y ra šios organizacijos narė . 
Prieš porą metų Vilniuje moky
toju kvalifikacijos kėlimo in
st i tute skai tė paskaitas. 

Atvykusi į Ameriką, tuojau 
pradėjo gilinti anglų kalbos 
mokėjimą ir tęsia savo dar 
Lietuvoje pradėtą pedagogine 
karjerą — dėsto pianino klase 
Vaiku muzikos akademijoje, ne-
tol i Ph i l ade lph i jo s . Ji šią 
profesiją labai mėgsta, nes ji 
vaikus, o vaikai ją. labai myli. 

Vidmantas dirba North Ame
rican Drager bendrovėje, rašo 
kompiuterines programas šir
dies, anestezijos ir kitų medici
ninių įrengimų aparatams. Yra 
t ikras kompiuteriu fanatikas — 
labai matematiško proto. bet. 
kaip Raimonda sako: „be galo 
poetiškos sielos". 

Raimonda Philadelphijos lie
tuvių t a r p e yra lyg t i l t as , 
jungiant is Lietuvos ir išeivijos 
lietuvius. J i gilaus galvojimo, 
žinanti mūsų ir tėvynainių gy
venimo sąlygas, tartum teisybės 
nešėja — supranta gera ir ne 
pateisina blogio, ar tai būtų čia, 
ar Lietuvoje. 

Tik atvažiavusi, ji žavėjosi iš
eivijos lietuvybe, jaunimu,lais

vai kalbančiu tėvų kalba. įvertina 

Lietuvos ambasados Vašing
tone vienas iš svarbiu veiklos 
p r io r i t e t i n ių k laus imų y r a 
Lietuvos valstybės saugumo 
problema. Pasku t in iu me tu 
pasi ta ikantys svarbių Rusijos 
politikų didžiavalstybinio sti
l iaus pareiškimai kaimyninių 
šalių atžvilgiu pradėjo griež
t inančia l inkme koreguoti i r 
JAV administracijos užsienio 
politikos kursą. Dar kovo 11d . 
ambasadorius A. Eidintas buvo 
pakviestas į susitikimą Vals
t y b ė s d e p a r t a m e n t e , k u r į 
surengė Peter Tamoff — trečias 
asmuo šioje JAV vyriausybės 
įstaigoje, ir k u r buvo pakviesti 
Rytų ir Vidurio Europos bei kiti 
Baltijos šalių ambasadoriai . 
Pirmą kartą nebuvo NVS šalių 
atstovų. Jame taip pat trum
pai dalyvavo Strobe Talbott, 
k u r i s pokalbyje sus ipaž į s 
t a n t su ambasador iumi A. 
Eidintu, pareiškė žinąs Lie
tuvos reikalus ir tur įs planų 
joje apsilankyti. Minėtuose pie
tuose Valstybės departamente 
P. Tamoff pareiškė ambasado
r iams, jog J A V t inkamai rea
guos į pasitaikančius Rusijos 
agresyvius pareiškimus kaimy
ninių šalių atžvilgiu. 

Ambasadorius dr. A. Eidintas 
ka ip svarbią įvert ino JAV 
Gynybos sekretoriaus W. Perry 
kalbą, pasakytą kovo 14 d. 
George Washington universi
tete. Sekretorius išdėstė pagrin
dinius JAV politikos principus 
santykiuose su Rusija ir NVS 
šalimis. Tarp JAV politikos 
prioritetų — esamo branduolinio 
arsenalo saugumo garantavi
mas, branduolinio ginklo ne
platinimo užt ikrinimas, JAV 
vaidmuo, apribojant naujas im
perialistines Rusijos tendencijas 
ar jos galimybes. W. Perry kal
boje buvo akcentuota, jog, šiuos 
uždavinius įgyvendinant. JAV 
vadovausis realizmo ir prag
matizmo principais. 

Si kalba pasaky ta sekre
toriaus kelionės į keturias bran
duolines postsovietines vals
tybes — Rusiją, Ukrainą, Ka
zachstaną ir Baltarusiją — išva
karėse. Kelionei pasibaigus, 
ambasadorius A. Eidintas daly
vavo Pentagone surengtame 
Gynybos sekretoriaus pavaduo
tojos Rusijai Elizabeth Sher-
wood pranešime, kuriame ji 
supažindino su vizito rezultatais 
ir JAV politika NVS branduolio 
atžvilgiu. JAV suteiks 100 mil. 
dolerių paramą karinės pramo-

visas išeivijos įdėtas pastangas, 
per t iek metų dirbant Lietuvos 
laisvinimo darbą. Sunku jai yra 
matyti nesantaikas ir stoką vie
nybės. Ji labai trokšta, kad mus 
visus jungtų vienas t ikslas — 
Lietuva. 

Ju l i j a D a n t i e n ė 

nės ir branduolinės ginkluotės 
perkeitimui minėtose keturiose 
šalyse. Lietuvai tai yra svarbu, 
kadangi, į NVS karinę sąjungą 
įstojus Baltarusijai, NVS blokas 
atsirado už 30 km nuo Vilniaus. 
Pranešime buvo pasakyta, jog 
Baltarusija konversijai tiesio
giai iš JAV valdžios lėšų negaus 
— lėšos bus perduotos ameri
kiečių firmoms, kur ios per 
tiesioginius ryšius, darydamos 
bendras įmones su baltarusiais, 
padės joms pereiti į taikaus 
meto gamybą. Amb. A. Eidintas 
pateikė p. Sherv. ood klausimą, 
ar Rusijos gynybos ministras P. 
Gračiovas to vizito metu infor
mavo JAV delegaciją apie savo 
planus įkurti specialų karinį 
rajoną Karaliaučiaus srityje. 
Atsakymas buvo neigiamas. 

Balandžio 4 d. A. Eidintas 
susitiko Pentagone su JAV 
Gynybos departamento aukštu 
pareigūnu NATO ir Europos 
reikalams Joseph Cruzel ir 
aptarė su juo ypatingai au
gančios Rusijos kariuomenės 
koncentracijos Karaliaučiaus 
srityje problemą. Abi pusės 
labai palankiai įvertino Baltijos 
Taikos palaikymo bataliono 
kūrimo idėją ir patį projektą, 
kaip Vakarų Europos šalių 
bendradarbiavimo Rytų Euro
poje prototipą, taip pat Lietuvos 
būsimą indėlį į „Bendradar
biavimo taikos labui" projektą 
ir galimą JAV pagalbą Lietu
vai. Ambasadorius A. Eidintas 
pabrėžė, jog Lietuva labai ver
tina „Military to military'* prog
ramos dalyvių pagalbą bei Pen-
sylvanijos tautinės gvardijos 
ryšius su Lietuvos KAM, ir.kad 
mūsų valstybe suinteresuota 
bendradarbiavimu ne tik per 
NATO ar „Bendradarbiavimo 
vardan taikos" projektus, bet ir 
dvišaliais JAV ir Lietuvos 
ryšiais gynybos srityje, pagalba 

apmokant j aunus kar in inkus , 
instruktorius, gauna t konsul
tac i jas . Laba i sva rb i b ū t ų 
dvišalė karinio bendradarbiavi
mo s u t a r t i s , ku r i ą r e i k ė t ų 
negaištant pradėti puoselėti, o 
Lietuvai ypač svarbi būtų tokios 
sutart ies politinė reikšmė. Lie
tuva ta ip pat pageidautų, kad 
Pentagonas ir JAV vyriausybės 
įstaigos apskr i ta i t r a k t u o t ų 
Lietuvą kaip ir ki tas Vyšegrado 
grupės šalis (Lenkiją, Čekiją, 
Vengriją ir Slovakiją), kadangi 
mūsų valstybėje nėra svetimos 
kariuomenės, jos įs tatymai ati
t inka demokratijos sampratos 
reikalavimus, nėra tautinių ma
žumų problemos, be to, Lietuva 
netur i te r i tor in ių ginčų su 
kaimynais, plečia su jais gerus 
santykius, o to pa t s ger iausias 
pavyzdys yra t ik ką paruošta 
draugiškumo ir bendradarbia
vimo sutar t is t a rp Lietuvos ir 
Lenkijos. Kalbėdamas apie JAV 
ir L ie tuvos dviša lės d a r b o 
grupės sudarymo reikalingumą, 
ambasadorius A. Eidintas pa
brėžė, kad kitose srityse dvi
šaliai santykiai vystosi su J A V 
palankiai — baigiama ruošti la
bai reikšminga JAV-Lietuvos 
sutart is dėl prekybinių santy
kių ir intelektualinės nuosavy
bės teisių apsaugos, kuri pačiu 
artimiausiu metu gali būti pasi
rašyta. 

Tolesniam dvišalių santykių 
plėtojimui (tame tarpe ir amba
sados Vašingtone dėmesio cen
tre esantiems gynybos reika
lams) gali pasi tarnauti balan
džio pabaigoje numaty tas Lie
tuvos Užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio vizitas į Vašing
toną, ministro susit ikimas su 
JAV Valstybės sekretorium W. 
Christopher ir ki tais aukš ta is 
pareigūnais. 

Lie tuvos a m b a s a d o s 
S p a u d o s s k y r i u s 

CLASSIFIED GUIDE 

F O R R E N T R E A L E S T O 

Išnuomojamas 2 kamb. butas su 
baldais, šiluma, elektra vyr. amž. mo
teriai, Cicero — 50 Ave., ir Cermak Rd 

Tai. 1-708-656-6599 

F O R S A L E 

Sv. Kazimiero lietuvių kapi
n ė s * parduodami 4 sklypai 29 ir 
30 b loke . Kre ip t is : 
219-696-3226, Indiana 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30<Vkpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAHK ZAPOLIS 
3206 Vt Ws*t 95th Straat 

Tai. — (706) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

^ % 

GREIT 
PARDUODA 

F RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

i Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS Kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosav7biu, įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
> Apartmentus ir žemę 
» Pensininkams nuolaida 

IMEX AMERICA. INC. 
8404 S. Oketo Ave., 
Bridgevievv. IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje. 
siunčia automobilius, labai greitai 

perveda dolerius į Lietuva 
Tel. 708-430-2119 
Fax. 708-430-3152 

Skambinkite darbe ienomis 9 v.r.-5 v.v. 

FOR SALE 
C e d a r ranch h o m e on Vz 
aere; 7 rms.: pvt.related rm. 3 
baths ; hot vvater heat; c i ty 
water ; 21/2 car garage; fruit 
t rees ; Palos, IL area. 

Call 708-448-6147 

H E L P VVANTED 

Ieškoma moters prižiūrėti 2 mažus 
vaikus, padėti namų ruošoje ir gyven
ti kartu Los Angees priemiesty. Turi 
mokėti vairuot automobilį. Tel. 
909-391-3999 arba 619-868-4882. 
Kalbėt su Vilija. 

• 1789 m. v ^ J r i o ^ l . Georg 
Washington išrinktas pirmuoju 
JAV prezidentu. 

SVEIKINAME JUBILIATUS: 
Dr. Romualdas Gineitis ir Jadvyga Katarskyte Ginei-

tienė 1994 m. balandžio 13 d. švenčia auksini savo santuokos 
jubiliejų. 

Ta nuostabi balandžio 13-ji, kuri Jums abiem jaunystės 
aidu pasibeldė! Nuo Kauno dienų viens kitą pamilot karš
tai ir ta meilė neblėsta lig šiol. Susiimkit už rankų ir ženkit 
kartu ateitin, nupynę auksini vainiką gyvenimo bendro. Te 
visos negandos pasitraukia šalin, te Jūsų likimas išskirt nepa-
bando. Daug jubiliejų gražių buvo ir dar bus Jūsų gyvenime. 
Bet šitą mes visi su pagarba minime ir ypač gerbiame. Tegu 
toji auksinė Jūsų bendro gyvenimo gija, atvedusi iki šių 
dienų, tokia skaisti ir šviesi, ateityje jau deimantinėm sty
gom dar gražiau suskambės. Tegu Jūsų darbščios rankos 
niekada nepavargsta, o dosnios širdys ir po auksinio ju
biliejaus plaka įprastu ritmu. Te Šventė šita niekada nesi
baigia, o deimantinio jubiliejaus laiką tegu iš naujo rašo ant 
sidabrinių Jūsų smilkinių. 

Sesuo Bronelė ir brolis Aleksas Katarskiai 
Broliai Vidmantas ir 

Rimantas Gineičiai su šeimomis 

It's the peace of minei you get knovving you have saved 
for the future. It's a U.S. Savings Bond. VVith just a little from 
each paycheck. you can invest in rVnds through the Payroli 
Savings P!an where you work. And they vvill keep earning 
interest for up to 30 years. Make an investment in your future 
with U.S. Savings Bonds today. Ask your employer for details. 

U.S. Savings Bonds 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922. 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam hetu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., (Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

PIGIAUSIOS KELIONĖS Į LIETUVĄ IR IŠ 
LIETUVOS 

New York 
New York 

Vilnius $390 
Vilnius — New York $575 

Vilnius — New York $415 
Vilnius — New York — Vilnius $625 

Kainos galioja iki gegužės 15 d. , plius mokesčiai 

Dainų ir Šokių Šventė: 
Birželio 30 — liepos 13 iš JFK, New York 
Birželio 29 — liepos 13 iš Nevvark, N.J. 

Kaina $1,893 iš New York 
Iš kitų miestų pridėtinis mokestis. 

j kainą įskaityta: lėktuvo bilietai; viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoj); visa transpor-
tacija; 3 valgiai kasdien; bilietai į šokių ir dainų šventę; pilna „sightseeing" programa; visi 
įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir anglų kalba; bagažų nešiojimas; „ tax" ir patarnavimo 
mokesčiai. 

Rezervacija garantuojama prisiuntus $100 mokesčio. 

Vytis Traval 
2129 Knapp t t . t 

Brooklyn, NV 11229 

u t Ui n t u 
IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629 
Tel (312)434-2121 1-800-775-SESD 

SKOK1E, CLEVELAND. ST. PETE BE ACH. NEVVYORK. 
DETROIT, GRAND RAP1DS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER. 
Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų, giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

{Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai 

Tai. 718-769-3300 1-600-77.VYTIS Fax 716-769-3302 

; ' 



L I E T U V I U O P E R A 

Vytauto Klovos "PILĖNAI 
4 v e i k s m ų o p e r a 

AA 

Alvydas Vasailis 
Dirigentas 

1994 m. b a l a n d ž i o 17 d., 3:00 v a i . p o p i e t . M o r t o n H S a u d i t o r i j a , 2423 S. A u s t i n B lvd . , C ice ro IL 

Bi l ie ta i V a z n e l i ų p r e k y b o j e , 2 5 0 1 VV. 71st St., C h i c a g o , IL 60629 Tel . : (312) 471-1424 
T i k a n t r a d i e n i a i s , k e t v i r t a d i e n i a i s , ir š e š t a d i e n i a i s n u o 10 i k i 4 v a i . 

K v i e č i a m e visus i r iš v i su r ! 

Ričardas Šokas 
Chormeisteris 

Irena Milkevičiūtė 
Eglė 

Arvydas Markauskas 
Margiris 

Vitalija Suskaitė 
Mirta 

Virgilijus Noreika 
Rūtenis 

I indas Norvaišas 
Ulnchas 

\ s tautas Juozapaitis 
ldr\s 

Julius Savrimas 
Jaunasis karvs 

Vaclovas Momkus 
Alminas 

NE V I S I N O R I IMIGRUOTI 
I A M E R I K Ą 

„Chicago Tr ihune" kovo 13 d. 
laidoje žurnalistė Brenda You 
aprašo įdomų reiškinį korėjiečių 
imigrantų pasaulyje. Korėjiečiai 
nebenori imigruoti į Ameriką, 
kai kur ie jau atvykusieji grįžta 
į Korėją. 1980 dešimtmečiu 
maždaug 35,000 korėjiečių gavo 
leidimus atvykti į Ameriką. Jau 
1990 m. skaičius nukri to ligi 
32,301; 1991-26,518; 1992-
19,359. Korėja — vienintelė Azi
jos šalis, kurios emigracijos j 
Ameriką skaičiai mažėjo. 

Kalbantis su Čikagos korėjie
čiais, žurnalistė You patyrė įdo
mių pasisakymų. Vieni galvoja, 
kad per sunkiai Amerikoje rei
kia dirbti, jei imigrantas nori 
net pasiekti vidurinės klasės 
statusą. Kiti s akė . kad Ameri
kos gyvenimo kokybė nukri tus. 
Dar kit i teigia, kad Pietinės 
Korėjos ekonomija pagerėjus. 
Vienas korėjietis s tudentas , 

atvykęs į JAV studijuoti, žada 
grįžti į Korėją, kai ateis laikas 
ieškoti darbo mat ne taip jau 
gerai išmokęs anglų kalbą ir 
nemano, kad gerai supranta 
Amerikos kultūrą. Kai kurios 
šeimos imigruoja vien todėl, kad 
vaikus galėtų išmokslinti, o 
tėvai planuoja grįžti į Korėją. 
Kartais neįstengia užtenkamai 
uždirbti, vaikams reikia at
sisakyti planų lankyti universi
tetą, o patys ieško paprastesnių 
darbų. Kiti jaunesni , Korėjoje 
gimusieji, jaučiasi, kad JAV 
jiems namai — jie suamerikie-
tėja, bet tėvams sunku pritap
ti prie Amerikos gyvenimo. 

Korėjiečių tur is tų agentūros 
dažniau organizuoja turistines 
keliones į Ameriką — turistai 
atvyksta, bet nežada JAV-se 
likti. J i e pasigiria, kad Korėjoje 
nereikia taip sunkiai dirbti, bet 
jie ir nepasigenda prabangių 
reikmenų. Moterims nereikia 
dirbti už namų ribų. 

R. Kubi l iū tė 

PAGERBTA KILNI 
ASMENYBĖ 

Prof. Juozo Tonkūno 100 
metų gimimo sukakčiai skirti 
minėjimai ir mokslinės kon
ferencijos buvo suruoštos š. m. 
kovo 17-31 d. Kaune , Vilniuje ir 
Dotnuvoj . O r g a n i z a t o r i a i : 
Lietuvos Mokslų akademija. 
K u l t ū r o s ir š v i e t i m o mi 
nisterija, Žemės ūkio akademi
ja, Mokslininkų rūmai ir Poli
tinių kalinių sąjunga. 

Juozas Tonkūnas buvo agro 
nomas, pievininkystės ir ban
dymų metodikos specialistas, 
sėklų kontrolės stoties steigėjas 
ir vadovas (1928-1939). Žemės 

ūkio akademi jos r ek to r ius 
(1928-1934), Bendrosios žemdir-
bystės katedros vedėjas (1924-
1939), Lietuvos Respublikos 
švietimo ministras (1934-1939). 
Sibiro tremtinys (1941-1955) ir 
Mokslų akademijos narys - ko
respondentas. 

1993 m. rudenį, rengiantis šią 
sukaktį pažymėti, Vilniuje buvo 
išleista knyga „Profesorius Juo
zas Tonkūnas", kurią sudarė 
redakcinis kolektyvas, vadovau 
jamas prof. Algirdo Motuzo. Šį 
veikalą VI Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume, Čikagoje, pristatė 
LMA narys ir vienas iš šios 
knygos autorių — prof. Leonas 
Kadžiulis. R < E X 

A.A. JUOZAS VALIŪNAS 
Vasario 17 d. Bostone mirė se

niausias Lietuvos agronomas 
Juozas Valiūnas, sulaukęs 97 
m. amžiaus. J is gimė 1896 m. 
Judeišių km., Pabiržės vals . . 
Biržų a p s k , kai t a u t a buvo p a 
vergta ir valdoma Rusijos caro 
Gimnaziją baigė Vilniuje. P r a 
sidėjus I pasauliniam k a r u i 
1914 m. ir išvengęs mobilizaci 
jos į rusų kariuomenę, 1915 m. 
įstojo į Maskvos Žemės ūk io 
akademiją ir studijavo iki 1918 
m. Revoliucijai prasidėjus Rusi 
joje, laimingai grįžo į Lietuvą. 
Jau nebeesant galimybės Mask 
voje baigti mokslus, išvažiavo į 
Berlyną ir įstojo į Žemės ū k i o 
aukštąją mokyklą. Ją ba igė 
1924 m. Agronominę prakt iką 
atliko Danijoje. Nepriklausomo
je Lietuvoje nuo 1924 m. ėjo 
Biržų apygardos ir vėliau ap
skrities agronomo pareigas. Tuo 
jis nesitenkino, t r aukė ka imas 
ir praktiški žemės ūkio darbai . 
Vykdant žemės reformą, pavyz
dingo ūkio sąlygomis įsigijo 80 
hektaru dvaro centrą. 3 km nuo 

vedė pavyzdingai. 
Akivaizdžiai pasimokęs Danijo 
je, galėjo platinti pažangias že 
mės ūkio idėjas ūkininkų t a rpe 
Išaugino vaismedžių medelyną, 
iš kurio pajamos leido jam baigti 
ūkį tvarkyti. Nuo 1928 m. la ikė 
Naradavo dvaro centre žiemos 
žemės ūkio mokyklą. Ten buvo 
ruošiamas jaunimas pažangiam 
ūkininkavimui. 

Spaudoje pradėjo bendradar
biauti dar būdamas s tudentas . 
Lietuvoje bendradarbiavo „Lie
tuvos aide", „Žemės ūkyje"' ir 
kitur. Parašė knygas apie l i nu 
auginimą „Linai" ir „Bendroji 
gyvulininkystė" 1922 m. Išvertė 
A. Simpolovskio „Laukų dirbi
mas ir tręšimas". Tai buvo labai 
naudinga atsikuriančiam Lietu 
vos žemės ūkiui tuojau po ka ro . 

Artinantis bolševikų frontui, 
neatsiliko nuo bėgančių ūkinin
kų į Vakarus. Paliko Lietuvą su 
šeima 1944 m. rugpjūčio 1 d. i r 
laimingu būdu pasiekė Rytprū-

Prof. Leonas Kadžiulis, į teikęs Ritonei Kudaitienn knygą apie jos dėde ir 
krikšto tėvą prof Juozą Tonkūną 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminint*!", 
••kmadlmtlai* nuo 11ki 2 v. p.p. I i Soton HaN Univorsl-
toto stot)**, 89.5 FM bsnga. „Muslc of Uthtiania" pro
gramos, vodamos anglų kalba, i i tos pačios stotlos, 
taip pst sokmadlanlals girdimos nuo 12 v. Iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 tunlH Dr., Wat-
ehung, N.J. 07060. Tai. 908-753-5636. 

Jogailos 9/1 
2001 Vilnius 
Lietuva 

Telefonai: 
(370-2)226165 

224757 

Telefaksas: 
(370-2)615634 

Teleksas: 
261210 HERMI SU 

sius , o iš ten važiavo į Pomera 
niją, t ikėdamasis įsikurti kur 
ūkyje. Bet gr iūvant rytų fron 
tui , teko bėgti toliau, arčiau Da 
nijos pasienio. Iš čia persikėlė i 
Flensburgo pabėgėlių stovyklą, 
iš kurios išvyko į Ameriką 1949 
m. Atvykęs į Ameriką, dirbo ba 
tų dirbtuvėje, 10 m. kaip darži 
n i n k a s ir kapinių prižiūrėtojas. 
Su laukęs 79 m., išėjo į pensiją. 
Apsigyvenęs Brocktone neven
gė ir visuomeninės veiklos, pri 
k l ausė LB. Daug straipsnių pa

rašė į lietuviškus laikraščius 
Amerikoje ir Kanadoje. Dau 
giausia rašė į „Nepriklausomą 
Lietuvą", o taip pat į „Karį". 
„Moterį", „Akiračius", „Drau
gą" ir kitus laikraščius, dažnai 
pasirašydamas slapyvardžiu. 

Agr. J. Valiūnas buvo plačiu 
pažiūrų žmogus, darbštus ir 
veiklus savo profesijoje. Šio gy
venimo kelionėje turėjo ir sun
kesnių išgyvenimų, ypač kai žu
vo jo duktė s tudentė automobi
lio nelaimėje. Pasiliko žmona ir 
sūnus , baigęs antropologijos 
m 0 k s l ą - J u o z a s N a v a k a s 

A.tA. 
STASIUI MATUČIUI 

m i r u s , jo seserį SOFIJĄ LIUBARTIENĘ bei visus 
g i m i n e s giliai už jaučiame ir k a r t u l iūdime: 

Vytautas ir Ona Adomaičiai 
Antanas ir Irena Ambraškai 
Antanas ir Elena Barčiai 
Birutė Dirsienė 
Marytė Gellagher 
Aldona Genčiuvienė 
Aldona Gervickienė 
Kazimieras ir Janina Yourshiai 
Benediktas Jackus 
Alfonsas ir Juzefą Jakubėnai 
Walter ir Aldona Klemkai 
Algirdas ir Milda Kvederai 
Kazys Leknius 
Ona Mieželienė 
Bruno ir Aldona Morkiai 
Stasys ir Sofija N arkai 
Algirdas ir Sofija Palioniai 
Verutė Paulionienė 
Juozas Račius 
Sigitas ir Stasė Roy 
Sofija Rukštelė 
Vincas ir Šarlotė Ruseckai 
Juzė Sinkienė 
Bronė Strikauskienė 
Raymond Stroden 
George ir Birutė Strouse 
Adolfas ir Birutė Stuokai 
Jonas Sereiva 
Juozas ir Marytė Zadavičiai 
Donatas ir Viktorija Zakarai 

Kligijus Domarkas 
Režisierius 

Vytautas Šimkus 
Pi kinietis 

Bronius Mačiukevičius 
Karys 

MoniRirdas Motekaitis 
Chormeisteris I 

A.tA. 
ADELĖ SKEIVIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. balandžio 12 d., 7:17 vai. ryto, sulaukusi 87 

metų. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas, duktė dr. Joana Kirvaitienė, 

žentas dr. Kęstutis; anūkai; dr. Romas, dr. Edvardas ir Tomas; 
giminės: Anelė Kirvaitytė, Jonas, Ona ir Daina Kirvaičiai; 
daugiau giminių Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Priklausė draugijoms: Gyvojo Rožančiaus, Dzūkų; Vytau
to Didž. šaulių rinktinei; LR Bendruomenei. 

Velionė pašarvota balandžio 14 d., ketvirtadienį ir 
balandžio 15 d., penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks balandžio 16 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 val.ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
STASIUI MATUČIUI 

mirus , jo žmoną BIRUTĘ, dukrą R A M U N Ę , s ū n u s 
GINUTI ir GRAŽUTĮ, marčią AUDRONĘ, g imines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame i r k a r t u 
liūdime. 

Justinas ir Vilūne Kirvelaičiai 
Vytenis Kirvelaitis 
Audrius ir Vilija Kirvelaičiai 

A.tA. 
ALDONAI RIMKEVIČIENEI 

iškeliavus j Amžinybę, nuoširdžiai už jauč iame 
velionės seserį AKSĄ KOEBRISCH Vokietijoje, k i tus 
artimuosius bei velionės draugus. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Bankas 
HERMIS 

riima 
terminuo1 

l ž indėlius nuo 100 iki 10000 JAV dolerių. 150-15 000 Vokietijos markių trims 
mėnesiams mokame 15cc metinių palūkanų: 

l ž indėli šešiems mėnestatlis™- 25rr metinių palūkanų. 

indėlius 
valiuta. 

Kai indėlis daugiau 10 0601 SI) ar 15 000 DEM - mokamos sutartinės palūkanos. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

P r i m e n a m e , kad Washtenaw L i e t u v i ų p e n s i n i n k ų są 
gatvė, e inant i pro Švč. M. Mari j u n g a Čikagoje įstojo į Drau 
jos Gimimo bažnyčią, mokyklą, g o fo ndą su 200 dolerių š.m 
kleboniją ir k i tus parapijos pa
status , daba r y r a v i e n o s k r y p 
t i e s — iš pietų į š i aurę . Policija 
joje eismą stropiai seka ir duoda 
pabaudas už važiavimą prie
šinga krypt imi . 

L i e t u v o s v y č i ų 112 k u o p a 
ruošia „Šampano priešpiečius" 
balandžio 24 d., sekmadienį . 11 
vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visas pelnas 
ski r iamas parapijai. Kviečiami 
ne tik visi vyčiai, bet ir visuo
menė malonia i pabendraut i , 
pasivaišinti ir pa remt i lietu
višką parapiją. 

U r š u l ė s A s t r i e n ė s lietuviški 
margučiai ir menišk i paveiks
lai, padaryt i iš t ikrų šiaudų, 
šiuo metu yra išs tatyt i Baizeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Pa
roda tęsis iki balandžio 30 d. Tai 
gera proga visiems pamatyt i 
mūsų žinomosios tautodail i
ninkės darbus. Kviečiame šia 
proga pasinaudot i , ypač sutei
kiant galimybę parodą aplan
kyti vaikams ir paaugl iams. 

O p e r o s v a l d y b a praneša, jog 
kažkas skleidžia gandą, kad ne
bėra bilietų i . .Pi lėnų" operos 
spektaklį. Tai nea t i t inka tiesai; 
bilietų y ra apsčiai. Jei kas ne
suspės įsigyti jų Vazneiių krau
tuvėje, t a i galės gaut i bilietų 
kasoje pr ie įėjimo. Pr imename, 
jog Morton salės akus t ika yra 
daug geresnė už mums žinomas 
sales, tai girdėjimas ir matomu
mas iš visų vie tų yra labai 
geras. Bil ietų k a s a Morton 
salėje bus a t idary ta 1 vai. po 
pietų šį sekmadienį . Autobusai 
į operos spektaklį išvyks 1 vai. 
po pietų nuo 69-tos ir VVashte-
navv gatvių. Po spektaklio vėl su 
žmonėmis sugr įš į tą pačią 
vietą. 

Maes t ro A l v y d a s Vasai t i s šį 
sekmadienį diriguoja Vytauto 
Klovos „Pi lėnų" operos spek
taklį, kuris pras idės 3 vai. 
popiet Morton H S auditorijoje, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero. IL. 

Advokatė LINA ALTĄ 
Imigracija ••' civilinės bylos 

875 La Playa St 
San Franciscc CA 94121 

Tai. 415-221-4805 

b a l a n d ž i o 11 dieną ir j ie 
kvalifikuoti fondo didžiajam lai
m ė j i m u i - l ėk tuvu vieno 
asmens kelionei į Lietuvą ir at
gal iš bet kurios vietovės Ameri
koje. Šio laimėjimo, kuris tęsiasi 
iki VIII .31 mecenatas y ra 
American Travel Service Bu-
reau. kurio savininkai yra Alek
sas ir Vytas Lauraičiai. 

L ie tuv ių politinių ka l in ių 
są jungos Čikagos s k y r i a u s 
v a k a r o n ė šį p e n k t a d i e n į , 
balandžio 15d.. vyks Jaunimo 
centro kavinėje. Pradžia 7 vai. 
vak. Susipažinsime ir padisku
tuosime neseniai iš spaudos iš
ėjusios Lietuvos Kančių istorijos 
pirmąjį tomą. Visuomenė kvie
čiama, o ypač buvę tremtiniai ir 
politiniai kaliniai. 

„ D r a u g o " administracijai yra 
re ikal ingas praėjusių (1993) 
metų kovo mėnesio 9-tos dienos 
numeris . Jei kas dar tą numerį 
turėtų, labai prašome atsiųsti 
mums, nes labai svarbu. Iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame. 

L i e tuvos vyčių 36 k u o p o s 
susir inkimas įvyks Šv. Marijos 
Nekal to Prasidėjimo parapijos 
sa l ė j e . 4420 S. Fa i r f ie ld , 
balandžio 18 d., 7:30 vai. vak. 
Susirinkime be kitų reikalų bus 
aptariami planai dėl numatomų 
priešpiečiu, pavadintų „Lun-
cheon is served". Visi kuopos 
nar ia i kviečiami dalyvauti. 

J A S cen t ro va ldyba prane
ša, kad JAS vadovų kursai, 
numatyt i Dainavoje šį savait
galį, dėl susidėjusių aplinkybių 
n e į v y k s . Prašome \ tai atkreip
ti dėmesį. 

Sekmadien į , ba l andž io 24 
d., nuo 12 vai. d. iki 3 vai. po 
pietų, vyks Kriaučeliūnų vardo 
Montessori Vaikų nameliu ap
žiūrėjimas. Šis įvykis nukelia
mas viena savaite vėliau, nes 
nenorime trukdyti vykstan
tiems į Lietuvių operos spektak
lį balandžio 17 d. Kviečiame tė
velius su vaikučiais nuo dvejų 
su puse iki 6 metų amžiaus atsi
lankyti ir susipažinti su mokyk
lėle, su mokytojomis. Vaikų na
melių adresas: 2743 W. 69th St., 
Chicago, IL. tel 312-476-499Š. 

x Ši la lės gimnazijos 1944 
m. ab i tu r i en ta i , a ts i l iepki te , 
k u r b e b ū t u m ė t e ! Ši la ida 
liepos 2-3 d. rengia 50 m. jubi
liejinį suvažiavimą Šilalėje. 
Gimnazija ir dar likę gyvi drau
gai kviečia visus dalyvauti. 
Rezervacijos pageidautinos, bet 
nebūtinos. Rašykite: A n t a n a s 
P o š k a , A. B a r a n a u s k o 5-48, 
3031 K a u n a s , arba S tasė Tri-
j o n y t ė - S a d ū n i e n ė , P a š i l ė s 
46-14, 3031 Kaunas . Iki malo 
naus pasimatymo Šilalėje! Šios 
laidos abiturientė Agutė Maci-
j auska i t ė -T i škuv ienė . 

(sk) 

A d v o k a t a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, II. 60629 
T e l . 1-312-776-8700 

Virš 20 metų praktikos 
civilines? ir kriminalinėse bvlose 

A D V O K A T A S 
Vytenis L i e tuvn inkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

N A M Ų SAVININKŲ 
S U S I R I N K I M A S 

Marųuette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos na
rių susir inkimas bus balandžio 
15 d., penktadieni , 6:30 vai. 
vakare Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje, 6£20 S. 
Washtenaw Ave. I susirinkimą 
atvyks vėl daug pareigūnų: Mr. 
Quinn kalbės apie žemiausiais 
procentais paskolas, taip pat jis 
yra pradininkas tos organiza
cijos, kur i kovoja dėl elektros, 
dujų ir vandens kainų kėlimo. 

Iš City Hali ateis atstovas ar 
atstovai ka lbė t i apie mažų 
krautuvių reikalingumą ir jų 
naudingumą. Čia visi galės pa
sisakyti savo nuomonę. 

Cook County 7 distrikto nau
jai išr inktas komisionierius J. 
Moreno nori atvykti j namų 
savininkų susirinkimą ir prisi
statyti. Prieš rinkimus jis nebu
vo atvykęs. J i s nori sužinoti, 
kokios problemos spaudžia Mar-
ųuette Parką. 

Taigi, matome, kiek valdžios 
pareigūnų atsilankys į mūsų 
susirinkimą, todėl visi ir nariai 
ir svečiai kviečiami gausiai 
da lyvau t i . Ka ip nema lonu , 
kada a tvyksta valdžios parei
gūnai, o veik tuščia salė. Pasi
stenkime dalyvauti . 

Ta pačia proga noriu prista
tyti naują Namų savininkų 
valdybą: Juozas Bagdžius — 
pirmininkas, Joe Kulys I vice
pirmininkas ir korespondentas 
anglų kalba. Mateušas Jukn ius 
— II v icep i rmin inkas , Zi ta 
Bagdžiuvienė — protokolų sek
retorė, Stasė Rudokienė — fi
nansų sekretorė ir iždininkė. 
Eugenijus Brizgys — iždininkės 
padėjėjas. Antanina Repšienė — 
korespondentė lietuvių kalba, 
Kazys Maldėnas — valdybos 
narys, An tanas Paužuolis — 
valdybos narys ; teisinis pa
tarėjas — adv. Saulius Kuprys . 

Iš šio sąrašo matome, kad į 
valdybą jsijungė jaunų žmonių, 
energingų, sumanių ir gerai 
vartojančių abi kalbas. Valdyba 
yra n u m a č i u s i s u a k t y v i n t i 
veikla, s t ipr iau kovoti su nege
rovėmis mūsų apylinkėje. Todėl 
yra prašomi nariai remti valdy
bos veikla, lankyti susirinkimus 
ir padėti viskuo, ko valdyba 
pageidautų. 

Pažiūrėsime, ar nar ia i rea
guos į valdybos prašymą — ar 
atsilankys daugiau žmonių į šį 
susirinkimą. Po susirinkimo — 
kavutė ir laisvi pašnekesiai . 

Ant . R e p š i e n ė 

x A.a. inž . B ink io a t m i n i 
mui prisiųsta $1,000 auka Atei
tininkų Fed. Fondui: $790 per 
a.a. E B . dukrą R. Kontrimienę 
iš CA, $200 per A. Masionį iš 
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Detroito „Žiburėlyje" bendru darbu užsiėmusios būsimos mokslininkės Liana 
Butkūnaitė ir Karina Puškoriūtė. 

Nuotr. Tauros Underienės 

STRAZDAS 

Iš Atėnų ar Madrido 
Liepon strazdas jau atskrido. 
Tarp šakelių strikt-pastrikt... 
Bėgom strazdo pasitikt. 

— Na, drauguži, sveikas, sveikas! 
Čia dainelei jau pats laikas. 
Dingo sniegas nuo kaivų, 
O kepurės nuo galvų. 

Trauk, strazdeli, savo giesmę, 
Pusrytėlių tuoj pakviesme. 
Pavaišinsim vabalais 
Ir duonytės gabalais. 

J o n a s Minelga 

MAŽŲJŲ KŪRYBA 

Kartą buvo lapė. Jos vardas 
buvo Niką. Ji buvo graži, at
vykusi iš Latvijos. 

E d v a r d a s Kuprys 

Aš sirgau trečiadienį, ketvir
tadienį ir penktadieni. Žiūrėjau 
televiziją, žaidžiau su savo 
šuniuku ir skaičiau knygas. 

V ida Mikalčiūtė 

Aš ėjau pas draugę, ten ir per
nakvojau. Valgėme picą. Tik iš 
ryto grįžau namo. 

A u d r a K a p a č i n s k a i t ė 

Labas! Mano vardas Lina Pos-
kočimaitė. Man pat inka mo
kykla. Čia yra labai daug knygų. 
Man reikia daug rašyti. Man 

PA ir mažą t rūkumą iki tūks- patinka klasės draugai. Yra sma-
tantinės pridėjo J. A. Damušiai. gu skaityti ir rašyti. 

(sk) Lina Poskoč ima i t ė 

x KAUNASI Skriskite tiesiai A š n e betur iu vieno danties. 
j Kauną iš Čikagos. Kainos Mano mamytė padėjo po pagalve, 
balandžio ir gegužės mėn. $780, A Š gavau šešis dolerius. Aš ma-
birželio, liepos ir rugpjūčio $890, n a u > kad dantų nykštukas buvo 

LIETUS 

Lietus krenta iš dangaus žemėn 
visame pasaulyje. Be lietaus 
ūkininkai neturėtų derliaus. 
Viskas sudžiūtų, nebūtų javų nei 
daržovių. Be l i e taus gėlės, 
krūmai, medžiai ir miškas būtų 
ištroškę. Gyvuliai ir žmonės mir
tų be dangaus vandens. Lietus 
yra reikalingas ir išganingas. 

M. Mingėla 
Detroito „Žiburio" lit. m-los 

abiturientas („Laisva Lietuva"! 

MANO KALĖDOS 

Aš ėjau pas tokias dvi seneles. 
Viena buvo 88, antroji 92 metų 
amžiaus. Dar b L - ^ t ^ 0 ^ dėdė 
Tadas, jis irgi senas, nežinau, 
kiek jam metų amžiaus. 

Aš mačiau Disney pasaulį ant 
ledo. Ten vaizdavo įvairias pasa
kas. Vakare ėjau į bažnyčią, 12 
vai. nakties. Ten mačiau savo 
klasės draugą ir jo brolį Adomą 
Umbrasą. Jis tarnavo Mišioms. 
Kai grįžau namo, mačiau daug 
dovanų. 

Patrici ja Volkovaitė 
Marquette Parko lit. m-los 2 sk. 

mokinė. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

x Nijolė Užubalienė yra vie
na iš tų lietuvių, kuriems rūpi 
Lietuvos ateitis —jos vaikai. J i 
remia vieną našlaitį Kupiškyje. 
„Lie tuvos našlaičių globos" 
komitetas našlaičio vardu dėko
ja poniai Nijolei u i metinį $150 
mokestį našlaičio išlaikymui. 

(sk) 
x LEMONTE. P I , cen t re , 

T R A N S P A K įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeŠtd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel . 708-257-0497 a r b a 3 1 2 -
436-7772 

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydus Ki» l» 
D « n g l » m « Ir t a i s o m a 

v l t g ' u * l g « t o g u * 
T P I 708 ? 5 7 0 7 4 6 

S h u m b l n t l p o 6 v v 

plius mokesčiai. I vieną pusę 
$450 ir $530 plius mokesčiai. 
Rezervacijoms k re ipk i t ė s į: 
Trave l A d v i s e r s , I n c . 7 0 6 -
524-2244. 

(sk) 

„Sau lu tė" , Lietuvos našlaičių 
globos būrelis,dėkoja už a u k a s 
v a r g s t a n t i e m s L i e t u v o s 
vaikams: Joanna Kirvai t ienė 
$50, Romuald Burneikis $10, 
Stephanie Uginchus $10, Fran-
ces R. $30, Frank Janu l i s $25. 
Ačiū! „Saulu tė" , 419 W e i d n e r 
Rd., Buffalo Grove , I L 69069. 

(sk) 

z P a v a s a r i o l i n k s m y b ė s ! 
Kur? Pasaul io Lietuvių centre , 
Lemonte. Ten balandžio 23 d., 
6:30 v.v., rengiamas Pavasario 
pokyl i s . Vakarienė — A. Šoliū-
nienės, šokių muzika — „Žibu
rio" orkestro, vertingi laimikiai. 
Stalus rezervuoti pas L. Gla-
vinskienę — 706-323-6302 a rba 
PLC - 708-267-6787 (dienomis). 
Kviečiame. 

(sk) 

pasigėręs. 
D a r i u s Ju tz i 

Vakar aš skambinau pianinu. 
Pasigardžiavimui gavau ledų, bet 
nedaug. Šiandien nenorėjau eiti 
į mokyklą, bet nutar iau eiti. 

J u l i j a Vallee 

Aš ruošiau tikybos pamokas ir 
ėjau į bažnyčią. Mano močiutė ir 
papą lankėsi pas mus. Mūsų Pū
kas pabėgo ketvirtadienį. Vakar 
aš kepiau blynus. 

A n t a n a s P e t k u s 

Visi Lemonto Maironio lit. m 
los 2 sk. mokiniai. 
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Vaisius veda. 52 medžiai. 
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gija išsilaisvina, kai a tomas 
suskaldomas. 

Yra du būdai gauti energiją iš 
atomo. Jie moksliškais pavadi
nimais. Vienas vadinasi „fusion", 
o antras — „fission". Kai nau
dojamas fusion būdas, tai du ato
mai suformuoja vieną atomą. Fu
sion būdu gaunama atominė 
energija pasižymi labai dideliu 
karščiu. Tokios energijos mes 
gauname iš saulės, kurioje 
vyksta fusion būdas. Tai viena 
atominės energijos forma. 

Antras būdas atominei ener
gijai gauti yra fission procesas, 
kada vienas atomas suskaldomas 
į dvi dalis. Šis būdas pasiekiamas 
,,bombarduojant" — didele jėga. 
Arba, kai suduodamas smūgis 
atomui iš vienos atominės dalelės 
— neutrono. Ne visi atomai skyla 
— „bombarduojant" neutronams. 
Iki šiol tik urano ir plutonijaus 
a tomus pasisekė suska ldy t i 
šiomis sąlygomis. 

Urano forma „U-235" (urani-
jaus izotopas) suskyla į du frag
mentus, jei suduoda neutronas. 
Ar žinote, kiek energijos duoda 
vienas svaras „U-235"? Vieną 
milijoną kartų daugiau energijos, 
negu sudeginus vieną svarą 
akmeninių anglių. Mažas kiekis 
urano, gali varyti didžiulius van
denynų laivus, lėktuvus, genera
torius. Toji energija yra labai pi
gi, palyginus su kitais energijos 
ša l t in ia i s . Tur t ingų u r a n i o 
turinčių mineralų apt inkama 
Kanadoje, Afrikoje, JAV ir kt. 
Šiame krašte jo yra Colorado, 
Carolinos, Virginijos, Floridos 
valsti jose. Kadangi 1 kg 
skylančios medžiagos duoda 1000 
kilovatdienų energijos, tai 1 kg 
atpalaiduoja, art i 1 milijoną 
ki lovatdienių. Norint visą 
Amerikos energiją gau t i iš 
atomo, reiktų maždaug 3500 kg, 
o maždaug 1 milijoną kg visam 
pasauliui. 

Atominė energija yra naudinga 
ir pavojinga, nes naudojama karo 
tikslams. Ypač daug turi pavo
jingos radiacijos. Jūs skaitėte 
spaudoje įvairių a t s i t ik imų. 
Atominės medžiagos yra daug. 

Lietuvoje yra elektrinė varoma 
atomine energija. Jos įrengimai 
yra nesaugūs Lietuvai ir kaimy
nams. 
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Karpinys atliktas 15 m. berniuko Ar 
nasto iš Lietuvos. 

ŽEMDIRBYS IR SUŠALUSI 
GYVATĖ 

Vienas žemdirbys žiemos metu 
rado nuo šalčio sustingusią 
gyvate. Jos pasigailėjęs, paėmė ir 
įsidėjo užantin. O toji, sušilusi ir 
atsigavusi, geradarį įkirto. Tasai 
mirdamas tarė: 

— Taip man ir reikia, kam 
nenaudėlio pasigailėjau. 

Pasakėčia rodo, jog niekšai 
nesikeičia, kad ir daugiausia gero 
jiems darytumėm. 

Ezopas 

GALVOSŪKIS NR. 132 

1. Ar Lietuvos karalius Min
daugas mėgo ledus — ice cream? 
2. Ar Marco Polo gimimo data su
t a m p a su Lie tuvos valdovo 
Mindaugo vainikavimu kara
liaus vainiku? 3. Skęstant Titani-
kos laivui, kiek žuvo lietuvių? 

Už visų klausimų teisingus ir 
platesnius atsakymus, gausite 10 
t.; už trumpus ir apytikrius — tik 
5 t. 

Atsiuntė kun . d r . E. Gerul is 

GALVOSŪKIS NR. 133 

Velykos. 
Piešė Regina Matranga, Lemonto 
Maironio lit. m-los 2 sk. mokinė. 

Atominė energija yra gaunama 
iš atomo. Kiekvienas atomas turi 
savyje energijos. Energija ir laiko 
atomo sudėtines dalis. Toji ener-

1. „Tėve mūsų" maldą šv. Ma
tas geriau mokėjo, negu šv. 
Lukas fplg. Mt. 6:9-13 ir Lk 
11:2-4). 2. Jogaila laikraščių 
neskaitė, nes tuomet laikraščių 
dar nebuvo. 3. Kai gimė Jonas 
Gutenbergas (1398-1468), Vytau
tas Didysis buvo 48 metų am
žiaus. 4. Vokietis auksakalys 
Jonas Gutenbergas naują spaus
dinimo metodą išrado 1450 m., 
bet pirmasis spausdintas savait
raštis pasirodė praslinkus 159 
metams. Tai buvo 1609 m. Vokie
tijoje, Wolfenbuttel mies t e , 
esančiame į vakarus nuo Ber
lyno, tarp Hannoverio ir Magden-
burgo. 5. Laikraščių leidimo pats 
pirmasis pradininkas buvo Julius 
Caesaris. Romoje 59 metais pr. 
Kr. pasirodė oficialus, r anka 
rašytas laikraštis „Actą Diurna" 
— „Daily News". Jo lapai buvo 
kabinami Romos miesto viešose 
vietose. (Reader's Digest „Do You 
Know" p. 183, London, 1990). 

GALVOSŪKIO NR. 109 
ATSAKYMAS 

4x4:4=4 
4 + 4 - 4 - 4 
4+4:2=4. 
Gali būti ir kitokie skaičiai. 

GALVOSŪKIO NR. 110 
ATSAKYMAS 

Nupiešti devyni laivai. 

Žiūrėkite brėžinėlius 
Piešinėlio nr. 1 skr i tu l iukus 

trimis judesiais reikia pakeisti į 
piešinėlio nr. 2 padėtį. Skri
tuliukus reikia stumti, nekelti. 
P a s t u m t a s sk r i t u l i ukas tur i 
paliesti kitus du skrituliukus. 
Galima vartoti ir monetas. Kaip 
viskas atliekama, reikia vaizdžiai 
aprašyti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 134 

Daug kas mėgsta kvepalus. 
Įėjus į krautuvę kvepalų pirkti, 
yra didelis pasirinkimas, daug vi
sokių pavadinimų. Pvz. stovi du 
buteliukai šalia vienas antro. Ant 
vieno užrašyta: ..Cologne", o an
tro „Toilet w a t e r ' \ Katro bute
liuko kvepalai yra stipresni? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 135 

Žiūrėkite piešinėlį 
Šiame piešinėlyje yra pasi

slėpęs skaičius — skaitlinė, suras
kite ją. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 136 

Jau prasidėjo pavasaris. Greit 
pasibaigs mokslo metai . Su 
tėveliais kur nors pasivažinėsite. 
Čia jums duotas uždavinys su to
mis kelionėmis: 1. Reikia iš Ten-
nessee nuvažiuoti į Indianą, 
kurią valstiją perkirsite Ken-
tucky a r Arkansas? 2. Iš Kansas 
į South Dakotą, perkirsite Ohio 
ar Nebraską? 3. Iš Montanos į 
Colorado, p e r k i r s i t e Nor th 
Dakotą ar Wyoming? 4. Iš Lou-
sianos į Alabamą, perkirsite 
Mississippi ar Texas? 5. Iš New 
Mexico į Idaho, perkirsite Ne-
vadą ar Utah? (5 taškai) 
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