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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Tautininkai rinks 
parašus dėl 

pirmalaikių Seimo 
rinkimų 

Vilnius , gegužės 3 d. (Elta) — 
Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
pradėjo realizuoti pernai rugsėjo 
mėnesį dešiniųjų partijų iškeltą 
idėją skelbti referendumą dėl 
p i rmala ik ių Seimo rinkimų. 
Taut in inkų Sąjungos pirminin
kas R iman tas Smetona ir frak
cijos Seime atstovas Leonas Mil-
čius ant radienį spaudos konfe
rencijoje pranešė, kad įregis
t ruota 16 žmonių iniciatyvinė 
grupė parašams dė! referen
dumo paskelbimo rinkti , ir ge
gužės 3 d. šis vajus pradėtas 
visoje Lietuvoje Iniciatyvinei 
grupei priklauso taip pa t De
mokra tų partijos bei kai kurių 
visuomeninių organizacijų ats
tovai, t a r p jų keturi Seimo na
riai. 

Pasak R. Smetonos, referen
dumas dėl pirmalaikių Seimo 
r inkimų galėtų įvykti šiemet 
spalio a rba lapkričio mėnesį 
ka r tu s u Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) siū
lomu referendumu priimti kons
titucinį įstatymą dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų indė
lių ir akcijų bei teisėtvarkos 
pažeidimų. Parašai pastarajam 
referendumui surengti pradėti 
r inkti balandžio 21 dieną. Jo 
nuomone, geriausia, jeigu abu 
referendumai vyktų tą pačią 
dieną, k a i bus renkamos savi
valdybių tarybos. O Seime rin
kimus, sakė Smetona, galima 
būtų surengti vasario arba kovo 
mėnesį. 

Pirmalaikių Seimo r inkimų 
iniciator iai t ikis i , kad juos 
palaikys Tėvynės Sąjunga bei 
Krikščionių Demokratų partija, 
kurios, pradžioje pritarusios šiai 
idėjai, vėliau jos lyg ir atsisakė. 
Smetona ir Milčius sakė, jog ini
ciatyvinės grupės narių nebau
gina t a i , jog sociologinės ap
klausos rodo daugelio žmonių 
nepritarimą pirmalaikiams Sei
mo r ink imams. 

D i d i n a m o s pens i jos i r 
a t lyg in imai 

Lietuvos vyriausybė patvir
tino naujus minimalius dydžius: 
taikomąjį minimalų gyvenimo 
lygi — 50 litų per mėnesį 
vienam Lietuvos gyventojui, 
minimal ią mėnesinę algą — 56 
litus, minimalų valandinį atlygį 
— 0.33 lito, valstybės remiamas 
pajamas — 45 litus bei pajamų 
garanti ją — 20 litų per mėnesį. 
Nauji minimalūs dydžiai įsiga
liojo nuo 1994 m. gegužės 1 
dienos. 

Nuo gegužės a t i t i nkama i 
didinami biudžetinių įstaigų ir 
organizacijų darbuotojų tarny
biniai at lyginimai bei priedai ir 
priemokos. Nuo gegužės 1 d. 5% 
didinamos pensijos nedirbam 
tiems pensininkams, studentų 
stipendijos, kai kurios pašalpos. 

Šiemet pensijos po 5% padidin
tos jau ketvirtą kartą, o biudže 
tinių įs taigų darbuotojų atlygi
nimai — trečią. 

Socia ldemokrata i p a l a i k o 
Lietuvos ir Lenki jos s u t a r t į 

Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinės sutart ies pasirašy
mą. Socialdemokratų frakcijos 

Seime vicepirmininkas Vytenis 
Andriukaitis vert ina kaip dide
lę geopolitinę pergalę. Pi rmą 
kartą valstybinių santykių isto
rijoje užfiksuota nuostata dėl 
dabart inių teritorijų vienti
sumo su sostinėmis Vilniumi ir 
Varšuva savo reikšme pranoks
ta kitų tarpusavio problemų 
svarbą, pareiškė Andriukai t is 
antradienį spaudos konferenci
joje. 

Socialdemokratų atstovo nuo
mone, sutartį , galbūt su ka i 
kuriomis išlygomis, ir pir
miausia dėl a t sk i ro Seimo 
pareiškimo, t u rė tų pa remt i 
visos Lietuvoje veikiančios poli
t inės jėgos. 

J is pranešė, kad Socialdemo
kratų partija savo požiūrį į 
sutartj oficialiai išdėstys po 
gegužės viduryje įvyksiančio ta
rybos posėdžio. J ame bus apsis
pręsta ir dėl Seimo specialaus 
pareiškimo. 

Atleist i Ka i š i ador ių 
r i nk iminės komis i jos n a r i a i 

Vyriausioji r inkimų komisija 
atleido iš pareigų penkis Kaišia
dorių apygardos rinkimų komi
sijos nar ius , atstovaujančius 
Lietuvos Sąjūdi, Demokratų 
partiją bei Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungą. Prieš savai
tę jie įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą protestuodami prieš 
tai . jog kandidatų į Seimo 
narius neįregistruotas Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) atstovas Liudvikas Sa
butis.Seimo narys šioje apygar
doje renkamas vietoje preziden
tu tapusio Algirdo Brazausko. 

Šį jų pareiškimą Vyriausioji 
rinkimų komisija įvertino ka ip 
tiesioginį dalyvavimą rinkimų 
agitacijoje. Seimo r i n k i m ų 
įstatymas tai draudžia. Seimo 
rinkimų įstatymas nereglamen
tuoja apygardų rinkimų komisi
jų narių skaičiaus. Kaišiadorių 
rinkimų komisijoje jų liko sep
tyni. 

Rinkimai Kaišiadorių apygar
doje įvyks gegužės 15 dieną. I 
Seimo narius kandidatuoja vie
nintelis pats save iškėlęs kan
didatas — vilnietis darbininkas, 
neseniai susikūrusios Socialistų 
partijos pirmininkas Albinas 
Visockas. 

Vilniuje p a m i n ė s P a s a u l i n ę 
Gyvybės d ieną 

Balandžio 30 d. Vilniaus ar
kikatedroje buvo aukojamos Pa
saulinei Gyvybės dienai skirtos 
šventosios Mišios. Po jų, 11:30 
v.r. maldinikų eisena pa t raukė 
link Sveikatos Apsaugos Minis
terijos. Čia į visuomenę kreip
ėsi ministerijos, o taip pat ir 
Pasaulinės Gydytojų Federaci
jos už Žmogaus Gyvybę Lietu
vos asociacijos atstovai, kiti ofi
cialūs asmenys. Ministerijos 
ves t ib iu ly je ve ikė p a r o d a 
„Žmogaus gyvenimas iki gimi
mo: Pradžia ir pabaiga", bus 
rodomi videofilmai. 

Praėjusį sekmadienį pravoslavai Šventė Velykas. Čia netoli Sarajevo serbai dega velykines 
žvakutes, dėkingi bent už paliaubas prie Sarajevo. Tačiau nenurimsta susirėmimai tarp serbų 
ir Jungtiniu Tautų daliniu prie kitu musulmonu apgyventu miestų Bosnijoje. Diplomatai stengiasi 
visais būdais prie derybų stalo atvesti bekovojančias grupes, bet šios nenori derėtis koi nebus 
išsikovojusios norimos teritorijos. 

Tėvynės Sąjungos skundas 
atmestas 

Vilnius, balandžio 21 d. <E!ta> 
— Aukščiausiojo teismo civili
nių bylų kolegija a tmetė Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konser
vatoriai) valdybos skundą dėl to, 
kad Vyriausioji rinkimų komisi
ja neįregistravo šios sąjungos 
iškelto Liudviko Sabučio kandi
datu į Seimo narius Kaišiadorių 
apygardoje. 

Seimo narys bus renkamas ge
gužės 15 dieną vietoj Algirdo 
Brazausko, kuris, tapęs Respub
likos prezidentu, pagal Kons
tituciją neteko parlamentinių 
įgaliojimų. Pakartot iniai rin
kimai šioje apygardoje pernai 
pavasarį ir rudenį pripažinti 
neįvykusiais, nes balsavo ma
žiau kaip 409c sąrašuose buvu
sių rinkėjų. Abu ka r tu s kandi
datu į Seimo nar ius buvo L. 
Sabutis, tada Lietuvos Sąjūdžio 
bei kai kurių kitų politinių 
partijų kandidatas. 

Sprendimą neįregistruoti L. 
Sabučio Vyriausioji rinkimų ko
misija motyvavo tuo. kad Tėvy
nės sąjunga neįvykdė Seimo rin
kimų 30-ojo straipsnio reika
lavimo. Pagal jj partija privalo 
įsiregistruoti Teisingumo minis
terijoje Seimo r inkimams. 

Pareiškėjo atstovai — Seimo 

nariai Z. Sličytė ir Tėvynės 
sąjungos vaidybos pirmininkas 
G. Vagnorius bei L. Sabutis 
t e i sme te igė, kad Tėvynės 
Sąjunga (Lietuvos Kl nserva-
toriai) įregistruota k«up e l i t i n ė 
partija, o jos įstatuose užfik
suota nuostata dalyvauti rin
kimuose ir net reglamentuota ši 
veikla. Tokiu būdu nėra reika
lo dar kartą registruotis. Be to. 
jų nuomone. Seimo rinkimų įsta
tymo 30-ojo straipsnio reikala
vimai geriausiu atveju gali būti 
taikomi t iktai tada. kai partija 
pareiškia norą dalyvauti rinki
muose atskiru kandidatų sąra
šu (proporcinė sistema). Šiuo 
ginčijamu atveju, sakė pareiš
kėjai, Tėvynės sąjunga t iktai iš
kelia kandidatą vienmandatėje 
apygardoje, o ir jis nėra šios par
tijos narys. 

Aukščiausiasis Teismas pali
ko galioti Vyriausiosios rinki
mų komisijos sprendimą. Sis 
sprendimas yra galutinis. 

Kandidatu į Seimo narius 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje 
įregistruotas vilnietis darbi
ninkas, socialistų partijos pir
mininkas Albinas Visockas, as
meniškai pareiškęs norą būti 
kandidatu. 

Siūlo didinti 
prezidento atlyginimą 

— Estijos premjeras Mart 
Laar, grįžęs iš vizito JAV, 
džiaugėsi daug pasiekęs susiti
kimuose su JAV gynybos sekre
torium ir Jungtinių Tautų sekr 
Boutros Boutros-Ghali. 

Vi lnius , balandžio 22 d. — 
Prezidentūros kanceliarijos va 
dovas A. Meškauskas Seimo na 
r iams pateikė Lietuvos Respub-
likos prezidento įstatymo pa
ke i t imo projektą , k u r i a m e 
siūloma pakeisti prezidento at
lyginimo nustatymo tvarką ir 
susieti prezidento atlyginimą su 
vidutinio darbo užmokesčiu (jis 
šiuo metu sudaro apie 330 litų). 
o ne su minimaliu gyvenimo ly
giu (48 litai). 

Kaip rašo „Lietuvos rytas" . 
pakeisti įstatymo projektą. A. 
Meškauskas motyvavo tuo, kad 
šiuo metu Lietuvos Respublikos 
prezidento at lyginimas yra ma 
žesnis už kai kurių Lietuvos 
pareigūnų ta rnybin ius atlygi
nimus bei gerokai atsilieka nuo 
Latvijos bei Estijos preziden' • 
gaunamų atlyginimų. 

Pateiktam projektui i ieamėa 
neprieštaravo nei LDDP. r H 

kitų frakcijų atstovai. Tiesa, A. 
Endriukait is siūlė šį klausimą 
spręsti kompleksiškai ir kar tu 
nustatyti Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų. Ministro pirmininko ir 
ministrų atlyginimas, Elvyra 
Kunevičienė — pakelti mini
malų gyvenimo lyg), tačiau šie 
pasiūlymai didesnio atgarsio 
nesusilaukė. 

Je igu šis projektas po svars
tymų bus priimtas, prezidento 
atlyginimas taps b<. veik keturis 
ka r tu - didesnis r^i dabar ir 
sieks apie 4,700 litų. Be to, 
įs tatymo projekte numaty ta 
kiekvieną mėnesi skirti prezi
dentui 30 darbo užmokesčio 
dydžio (apie 1,500 litu^ lėšų 
eprezentacirit>m> iš:.ūdoms. Pa

keitus įstaty \p\ ikaiiaiiki 
3.300 litų padi. ų ir preziden
to pensija (vidutinė pensija 
Lietuvoje kovo mėnesį sudarė 
^03 ,90 Ijtol 

Genocido centro 
problema išspręsta 
Viln ius , balandžio 22 d. — 

Lietuvos Gyventojų (Genocido ir 
rezistencijos Tyrimo Centro, jo 
direktor iaus bei nuostatų prob
lema ilgą laiką buvo Lietuvos 
politinių jėgų konflikto objek
tas. Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
balandžio 21 d. Seime patvir
t inus šio centro nuostatus bei 
priėmus nu ta r imą dėl jų įsiga
liojimo, anot kai kuriu par
lamentarų, šioje istorijoje buvo 
padėtas taškas . 

Kiek kitokios nuomonės lai
kėsi socialdemokratų atstovas 
Audrius Rudys, kurio nuomone, 
pagrindine ilgai trukusio kon
flikto dėl Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos centro 
priežastį galima įvardyti panau
dojant anglu rašytojo George 
Orvvell frazę: „Kas valdo praeitį, 
tas valdo ir dabartį , o kas valdo 
dabartį, t a s valdo ir ateitį". Visi 
kiti argumentai , Rudžio nuomo
ne, buvo t ik priedanga aukščiau 
nurodytam t ikslui pasiekti. 

Būtingės terminalo 
projektavimo 

konkursą laimėjo 
Flour Daniel 

V i l n i u s , ba landžio 30 d 
(AGEP) - Balandžio 28 d. pasi
rašyta Bū t ingės naftos ter 
minalo projektavimo ir kokybės 
priežiūros sutartis. Tarptautinio 
konkurso nugalėtoja paskelbta 
JAV kompanija Fluor Danie! 
VVilliams Brothers, nurungusi 
italų Snam Progetti ir argenti 
niečių Techint. Sutartj pasirašė 
Mažeikių Naftos įmonės gen. di 
rektorius Bronislovas Vainora 
ir amerikiečių kompanijos vice 
prezidentas Char les H. Tumey. 
Kompanija projektuos terminą 
lą, prižiūrės statybą ir padės 
surasti finansavimo šaltinius 

Pasak B Vainoros projektui 
pinigų j au yra. tačiau pačios 
statybos finansavimas dar nėra 
aiškus. Terminalo projektas bus 
parengtas per 4-5 mėnesius. 
Būtingėje jau ruošiamasi sta
tybai, o pati statyba prasidės šią 
vasarą Sta tyba t ruks 1.5 metų 
ir kamuos ta rp 130 ir 200 mili
jonų dolerių. Terminalas bus 
skirtas importuoti ir ekspor 
tuoti 12 milijonu tonu naftos 
produktu ner metus 

Prašys KGB 
dokumentus perduoti 

JT įstaigai 
Vilnius, balandžio 26 d. — 

Lie tuvos Politinių K a l i n i ų 
Sąjungos nariai susirinko į su
važiavimą Vilniuje balandžio 
23-24 dienomis. Kaip rašo „Lie
tuvos rytas", 1990 m. gruodžio 
mėnesį įkurta organizacija šiuo 
metu jungia apie 2,500 tikrųjų 
narių bei apie 200 rėmėjų, j a i 
priklauso ir Seimo nariai Juozas 
Listavičius bei Antanas Stasiš
kis. Pastarasis y r a Politinių 
Kalinių Sąjungos p i rmininkas . 

Suvažiavimo pradžioje tylos 
minute pagerbę žuvusiuosius, jo 
dalyviai išklausė suvažiavimo 
svečių sveikinimus. Pirmasis į 
suvažiavmo dalyvius kreipėsi 
Seimo narys Algirdas Endriu
kaitis. Jis pažymėjo, kad pagrin
d in i s visų dešiniųjų j ė g ų 
uždavinys yra veikti vieningai 
ir siūlė paremti parašu dėl 
referendumo rinkimo bei budė
jimo KGB rūmuose akcijas, o 
r i nk imuose į s av iva ldybes 
dalyvauti vieningu dešiniųjų 
bloku. 

Pasivadinęs euroskeptiku Al
girdas Endriukaitis teigė, jog jis 
neremia nuomonės, kad Lietuvai 
į Europos Sąjungą reikia eiti 
užmerkus akis. ..Aš netikiu, jog 
toli nuo Lietuvos mums būtu 
kuriamas sotus ir gražus gyve
nimas", sakė lis. tuo pačiu 
pažymėdamas, kad ,.mūsu po
žiūris į Vakarus y r a per daug 
atlaidus ir geranoriškas"'. 

Politinius kalinius taip pat 
pasveikino Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) pir
mininko pavaduotojas Algirdas 
Katkus . Politiniu Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungos prezidentas 
Balys Gajauskas, svečiai ' š 
Ukrainos bei Čečėnijos. 

Reik ia b e n d r a d a r b i a u t i 
su Politinių Kal in ių ir 

Tremtinių Są junga 

Po to organizacijos veiklą ap
žvelgė jos pirmininkas Antanas 
Stasiškis. Pasak jo. Politinių 
Kalinių Sąjunga prisidėjo prie 
Rusijos kariuomenės išvedimo. 
KGB archyvų išsaugojimo, ak
tyviai dalyvavo dešiniųjų po
litinių jėgų organizuojamose 
akcijose. Kita vertus, pasak 
Stasiškio. mažai pasistūmėta 
sprendžiant kompensacijos už 
okupacijos metais padarytą žalą 
problemą, nepakankamai akty
viai dirbama su jaunimu. 

Lietuva ruošiasi 
ilgalaikiam 

bendradarbiavimui 
su TVF 

V i l n i u s , balandžio 30 d. 
'AGEP) — Neseniai vykusiame 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) direktorių t a r y b o s 
posėdyje palankių įvertinimų 
susilaukė Lietuvos pasiekimai, 
stabilizuojant ekonomiką TVF 
i r Lietuvos vyriausybė pradėjo 
rengti ekonominės politikos me
morandumą trejiems metams. 
Manoma memorandumą pasira
šyti rudenį, o veikti jis turėtų 
nuo kitų metų pradžios. Memo
randumu apibrėžiamos politikos 
t ikslas — stabilizuoti ekonomi 
ka ir sukurti 'rtisvos rinkos ūkį. 

P.-.sak A. Sleževičiaus. Lietu
va yra pirmoji Baltijos va'-tybė, 
rengiant i tokia ilgalaike bend
radarbiavimo su TVF progra
mą. Panašias programas iki šiol 
pasirašė tik Lenkija ir Vengrija. 

Nemažai dėmesio savo kalbo
je Politinių Kalinių Sąjungos 
p i rmin inkas skyrė bendra
darbiavimo su Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjunga problemai. 
Pasak jo. abiejų šių organizacijų 
vadovams pavyksta suras t i 
bendrą kalbą, tačiau to nega
l ima pasakyti apie skyrių ir 
eilinių narių santykius. Kaip 
pavyzdį jis paminėjo neseniai 
dėl patalpų kilusį konfliktą 
Kaune, kurį gali tek t i spręsti 
teisme. 

Pagrindinė priežastis, truk
dan t i glaudžiau bendradar
biauti dviem politinius kalinius 
jungiančioms organizacijoms, 
Stasiškio manymu, y ra taip, jog 
Politinių Kalinių Sąjunga y r a 
dešiniųjų pažiūrų, o Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjunga 
skirtingų interesų ir požiūrių 
žmones. Tai. pasak jo, nėra 
blogai, bet trukdo šioms orga
nizacijos susijungti. „Susijungti 
reikėtų, bet aš nežinau būdo. 
kaip tai padaryti", sakė A. Sta
siškis. 

A. Stasiškis taip pa t kalbėjo 
apie ..antrojo Niurnbergo" idėją. 
Pasak jo, bolševizmui įvertinti 
turi būti surengtas tarptaut inis 
teismas. A. Stasiškio nuomone, 
dėl jo organizavimo reikia kreip
tis į tarptautines organizacijas 
ir sudaryti iniciatyvinę grupę. 
Kita vertus, anot jo. net nelau
kiant, kol toks teismas įvyks, 
reikia reikalauti Lietuvos ge
neralinės prokuratūros, kad 
būtų baigtos tirti j au pradėtos 
bylos ir įvardyti genocidą Lie
tuvoje vykdę žmonės. 

P r i im tos rezoliucijos dėl 
t u r t o pr ivat izavimo i r K G B 

archyvų 

Pirmąją suvažiavimo dieną 
delegatai dar aptarė sąjungos 
programos ir įstatų projektus, 
išklausė etikos komisijos ir iždi
ninko ataskaitas, r inko sąjun
gos tarybą. Beje. kaip vėliau pa
aiškėjo, konfliktas tarp Vilniaus 
ir Kauno egzistuoja ir pačioje 
Politinių Kalinių Sąjungoje, nes 
dauguma į sąjungos tarybą pa
siūlytų kandidatų kauniečių 
nesurinko reikiamo balsų skai
čiaus ir į tarybą nepateko. 

Antrąją suvažiavimo dieną 
delegatai svarstė siūlomus pri
imti pareiškimus bei rezoliuci
jas, kurių buvo gana daug. Sei
mo narys Juozas Listavičius su
pažindino su pareiškimų „Dėl 
Lietuvos Respublikos t u r t o 
privatizavimo" bei „Dėl KGB 
archyvų LDDP monopolizavi
mo" tekstais, o E. Razgauskas 
siūlė priimti nutarimą, kuriame 
siūloma kreiptis j tarptaut ines 
organizacijas, kad KGB ar
chyvai būtų perduoti Jungtinių 
Tautų organizacijos UNESCO 
globai bei rezoliuciją, kurioje 
prašoma Lietuvos prezidentą 
imtis veiksmų regul iuojant 
konfliktą dėl Genocido tyrimo 
centro. 

Visiems pateiktiems projek
t ams suvažiavimo da lyvia i 
pri tarė ne balsavimu, kaip 
įprasta, o plojimais. 

KALENDORIUS 

Gegužės 4 d.: Florijonas, An
tanina, Beržas, Mintautė. 

Gegužes 5 d.: Irena, Angelas, 
Mykolas. Pijus. Barvydas. Ne
ris. 

« 
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3£Jį| SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Pagarba Sesėms — Mamytėms 
Lietuvių Skaučių Seserija didžiuojasi ir džiaugiasi Jūsų pasi

šventimu jaunųjų sesių auklėjimui, kad jos augtų ir bręstų lietu-
viškos skautybės dvasioje. Motinos Dienoje nuoširdžiai sveikinu 
visas mamytes, linkėdama maloniai praleisti šią dieną savo bran
gios šeimos ratelyje. Tegul džiaugsmas ir ramybė visuomet būna 
su Jumis. 

Budėkime! 
v.s. Birutė Banaitienė 

Lietuvių Skaučių Seserijos 
Vyr iaus ia Skautininke 

TRUPUTIS SKAUTIŠKOS 
SPAUDOS SKYRELIŲ 

BIBLIOGRAFIJOS 
v .s . J U O Z A S T O L I U Š I S 

Užbaigdami LSS deimant inių 
sukakčių m e t u s pr i s imename 
ir savo spaudą .kur i turėjo labai 
didelės re ikšmės vykdant mūsų 
jžodžio įsipareigojimus. Trys 
ž u r n a l a i ' . . S k a u t ų a i d a s " , 
..Mūsų V y t i s " ir „Budėkime") , 
daugybė Vokietijos laikmečio 
vienetų la ikraš tė l ių , skaut išk i 
kampeliai užjūrio lietuvių spau
doje — ta i vis mūsų sąjungos 
gyvybinės arterijos, kuriomis 
sruveno organizacinė informa
cija ir ku r iomis dal inomės savo 
šeimos džiaugsmais bei rūpes
čiais. Anoji darbuotė įgalino 
mus ger iau veikti l ietuviško 
atžalyno labui . Šiandien pasi
k a l b ė k i m e a p i e s k a u t i š k ą 
žurnalizmą lietuviškos išeivijos 
laikraščiuose. 

Gr įž tan t j kiek to l imesnę 
praeit i p r i s imin t ina , kad gyve
nan t išviet intųjų stovyklose 
Vokietijoje, k u r pašto ryšys 
buvo nepastovus, o susisiekimas 
tarp okupacinių zonų varžomas, 
svarbų vaidmenį atliko vietinės 
paskir t ies s k a u t ų vienetų laik
r a š t ė l i a i . T u o m e t i n ė tokios 
spaudos leidyba buvo labai gau
si, bet užjūrio t a rpsn iu ši sri t is 
sumažėjo ligi min imumo: užjū
rio sąlygos pa te ikė visai ki
tokius re ika lav imus . 

Kur ian t i s k i tapus vandenyno 
Sąjungos gre tos l ietuviškuose 
telkiniuose vėl sparčiai augo. 
t a č i a u n e t r u k u s p a s i g e s t a 
skaut iško lavinimo l i teratūros. 
Smagu pasidžiaugti , kad inicia
tyvos ne t rūko ir šioje srityje. 
Per pas taruos ius dešimtmečius 
išleista skau t i šku leidinių bene 
š imtine p i v a d i n i m ų . Knygų 
knygelių temos; ideologija, reli
gija, s k a u t a m o k s l i s . dainos , 
vadovų lav in imas , šakų pro
giniai leidiniai, reprezentaciniai 
leidiniai k i tomis kalbomis ir 
pan. 

Skaut i ška i žurnal is t ika i ta ip 
pat a ts ivėrė visai naujos sąly
gos. Užjūr iuose jau klestėjo 
a n k s t y v e s n i ų j ų a t e iv ių lei
džiama arba naujųjų , ,dypukų" 
ku r i ama spauda: dienraščiai , 
savai t raščiai , žurna la i . Pasto
vus ir g r e i t a s jų p r i s t a tymas 
skaitytojui , pa te ikė l ie tuviškai 
skautijai naują darbo sritį — įsi
jungimą l ietuviškon spaudon 
skaut i škomis temomis . Ir t a ip 
sumanių sesių ir brolių dėka 
lietuviškuose laikraščiuose atsi
rado pastovios skaut iškos spau
dos skil tys. J a s tvarkė , reda
gavo (arba teberedaguoja) prity
rę skau t in inka i , atsi l iepdami į 
skaut iško gyvenimo įvykius, 
informuodami laikraščių skaity
tojus. 

P I R M O J I KREGŽDĖ 
A U S T R A L I J O J E 

Pats p i rmasis skaut i škas sky
relis, į ku r t a s periodinėje išei

vijos spaudoje, pasirodė ančia-
snapių žemėje, Australijoje. Tai 
s. Antano Krauso redaguojamas 
skyrelis SKAUTIŠKUOJU TA
KU, pradėtas leisti 1949 m. 
gruodžio 19 d. laikraščio „Aust
ralijos l ie tuvio" 22 Nr. Nuo 
1951 m. sausio 1 d. skyrelis per
kr ikš ty tas nauju pavadinimu: 
PO SVETIMU DANGUM; 1956 
m. perkel tas į ,,Mūsų pastogę", 
nes „Australijos lietuvis" nu
stojo ėjęs. Nuo 1975 m. skyrelis 

S k a u t i š k o s informacijos skyrel iu 
Aus t ra l i jos l ie tuvių spaudoje p ra 
d i n i n k a s s. A n t a n a s Krausas . 

vėl nauja ant raš te ; LSS AUST
RALIJOS SKAUTU PADAN
G Ė J E <nustojo ėjęs maždaug 
1985 m.) 

Paminė t inas ir tenykščių se
sių ir brolių laikraštėlis PĖD-
SEKIS, 1966-1969 m. ėjęs prie
du priėjau minėto „Mūsų pasto
gės" savaitraščio; red. Bronius 
Žalys. Paskut in ius trejus metus 
PĖDSEKIS vėl pasirodo „M.p." 
puslapiuose. 

i, 
Skautininkas Bronius Žalys, ilgame
tis skautiškos spaudos darbuotojas ir 
dabartinis „Mūsų pastogės" laik
raščio Australijoje redaktorius. 

I lgiausiai ėjusio skautiško 
la ikraštėl io t i tu l a s priklauso 
t a ip pat Australijos skautams. 
Tai Sidnėjaus „Senųjų skautų" 
leistas TĖVIŠKĖS ŽIDINYS. Jį 
1950 m e t a i s pradėjo brolis 
Jonas Zinkus , o vėliau nenuils
tančiu leidinuko „spiritus mo 
v e n s " tapo darbštuolis Bronius 
Žalys. Išleista per 50 nurrcHų. 
Valio, valio! 

(Bus daugiau) 

KANADA 
ŠV. J U R G I O MUGĖ 

MONTREALYJE 

Skau ta i i r skautės balandžio 
17 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje surengė savo globėjo šv. 
Jurgio muge. ša l i a visokiausių 
žaidimų i r laimėjimų buvo 
paruošti „cepelinų" pietūs, į 
kuriuos sus i r inko pilna salė 
svečių. P ie tūs pareikalavo iš 
skau tų daug darbo, bet, atrodo, 
atsi lankiusieji labai įvertino. 
Žmonės domėjosi ir įvairiais 
rankdarb ia i s . 

T u n t i n i n k a s Gintaras sėk
mingai viską tvarkė, o Lietuvių 
S k a u t ų są jungos Vyriausio 
Skaut in inko pavaduotojas Ro
mas Otto vis iems svečiams pa
dėkojo už ats i lankymą, o Mont-
realio skau tams ir skautėms už 
tokį gražų renginį. Taip pat 
priminė, kad šįmet yra „Balti
jos" stovyklavietės 30 metų 
sukakt is . B.S. 

Montrea l io skautai,-ės šią 
vasarą švęs 30 metų veiklos 
sukakt į nuosavoje „Baltijos" 
stovyklavietėje nuo liepos 30 iki 
rugpjūčio 14 d. 

Jaunų jų skaut ininkių-mamyčiu rūpest is — lietuviškos skau tybės t radici jų 
skiepijimas šeimoje. Mamytės ps. Audros (Aleknaitės i ir tėvelio sk. vyčio Aro 
Lin tako rūpesčiu, mažoji R imute praėjusių metų Jubiliejinėje stovykloje susi
pažįsta su Rako stovyklaviete, kurioje nuo kūdikystes stovyklavo jos tėveliai . 

N u o t r G i l a n d o s M a t o n i e n ė s 

GERA NUOTAIKA 
Suvaž iavome i s tovyklą . 

Medžia i , pievos, į va i rūs 
nematy t i augalė l ia i . Krau-
namės savo reikmenis. Statome 
palapines. Nėra tėvu. kurie 
nurodymus duotų ir s lirnotų 
ten ir šen. Kaip gera; Tiesa, 
vadovų akys labai žva . Bet 
su jais susikalbėsime.S tykia. 
Koks įdomus pergyveni i 5. Bet 
antrą dieną... pradeda i. Ir 
kam to reikėjo? Visur .šlapia. 
Net ir pro palapin--s ima 
varvėt i . Nors buvo. odos . 
sakyt; kad neliesk palapinės 
piršt u 'ms varvėti. O vis dėlto 
Visa • iaika sugadinta. Bet 
atsii vienas k i ' a s . ku ie 
juok žino ii inų i] 
lietu. P; dai okime. Sušlap i? 
Jie žino, kaip išsidžiovinti 
nuotaikingi žmones. Tai tie. 
kurių jokia bėda neprispaus. 
Lyja a r nelija, sninga a r vėtros, 
jie neaimanuoja. 

Ir ne tik stovykloje, ne tik per 
lietų, vėjus ar sniegus, bet kas
dieniniame gyvenime tie žmo
nės visados linksmi. 

Skautiškame gyvenime tenka 
sus i t ik t i įvair iu skau tų ir 
vadovų. Vieni jų labai liūdnai 
žiūri į gyvenimą ir veiklą. Ką 
bedarysi jie pranašauja pražūtj. 
O kiti visur mato pasisekimus. 
Savo gera nuotaika užkrečia ki
tus. Koks malonumas pabuvoti 
su tokia šviesia ir nuotaikinga 
asmenybe. 

Kalbėjomės apie lietų, sniegą. 
vėjus. Bet atsiranda ir daugi;; j 
aplinkybių, kad esi prispaustas 

prie žemės. 
Prisiminkime aštuntą skautų 

įstatą: „Skautas linksmas, susi
valdo ir nepraranda vilties". 
Sus tok ime šiuo t a rpu pr ie 
pirmų žodžių: skautas linksmas. 
Kaip mums reikia l inksmų 
skautų, kurie pradžiugina net ir 
lietui lyjant ar sningant. Kurie 
ir blogiausiose aplinkybėse su
ras ką nors ger Kurie tamsia
me debesy matys saule. 

Gi rdė jau tokį posak į : 
..reikalas buvo beviltiškas, bet 
puolėme dirb ir pavyko". O 
kodėl? Todėl, kad I ivo tokių, 
k u r e nepranašavo audras a r 
lietu, bet saulės spindulius. 

Su kuriuo sparči žygiuoti ? 
Ar su ? ii'i. km is eina nosį nuka
binės, ar su tuo. kuris dainuo-

Nuotaikingas asmuo, laimėjęs 
d ž i a u g i a s i , o p r a l a i m ė j ę s 
neliūdi. Ne visiems tai vyksta. 
bet reikia stengtis. 

Dabar keistas, bet įdomus pa
l y g i n i m a s . N u o t a k a ir 
n u o t a i k a . N u o t a k a laimin
giausia mergina. Ji švyti savo 
gražiuose vestuviniuose drabu
žiuose ir žvelgia į gyvenimą su 
didžiule meile ir pasitikėjimu. 
Jos laukia išsvajota ateitis. O 
gera nuotaika taip pat aprėdyta 

ia -iais drabužiais. Gera 
nuotaika taip pat šviesiai žvel
gs a į gyvenimą. Su laiminga 
n u o t a k a gali žengti l inksmai 
ka. su gera n u o t a i k a . Ar ne 
idon. is palyginimas? 

AR U Ž S I R E G I S T R A V O T E ? 

LSS „Gin ta ro" ir LSB „Ąžuo
lo" Vadovų,-ių lavinimo kursai 
š.m. vyks nuo liepos 30d. iki 
rugpjūčio 6 d. Čikagos skau
tų,-čių „Rako" stovyklavietėje, 
1918 E. Havvley Rd„ Custer, Mi-
chigan. Vadovai — v.s. fil. Ka
zys ir v.s.fil. Gilanda Matoniai: 
2 Jackson, Circle Ocean, N J 
07712 3209. Tel. 908-922-1296 
prašo visus, kurie žada daly
vauti kursuose prisiųsti 120 
dolerių. Visais „Gintaro" ir 
„Ąžuolo" kursų klausimais pra
šoma kreipt is į v.s. Matonius. 

O R G A N I Z U O K I M 
L I E P S N E L E S IR GILIUKUS 

Jaunesniųjų Skaučių skyriaus 
vedėja ps. Rasa Karvelienė per
nai išsiuntinėjo laiškus v-j-siems 
vienetams, rag indama orga
nizuoti vietovėse liepsnelių ir 
giliukų būrel ius . Sesė Rasa 
nusiskundžia, kad negauna į 
savo laišką žinių iš vietovių apie 
tokias pastangas (ar iš viso gali
mybes) įsteigti tokius vienetus. 
Tokį projektą turėtų imtis ma
mytės, turinčios mažučius vai
kus ir susidomėjusios suvesti 
savo vaikus su kitais lietuvių 
vaikais, ir tuomi įkurti skautiš
ką jaunų skautų,-čių skyrių. No
rint daugiau žinių, prašoma 
skambinti sesei Rasai: 313-
380-1363. 

Skautiškoje veikloje turime 
specialybes. Gali gauti foto
grafo, muziko, gamtininko, lite
rato ir ki tas specialybes. Bet 
nėra geros nuotaikos specialy
bes. O gal re ikėtų. Tokios spe
cialybės ženklas turėtų būti 
besišypsantis veidas. Bet jis 
turėtų būti ne tik ant rankovės, 
Jis tu rė tų bū t i jo veide. Kaip 
malonu būtų turė t i tokį skautą 
savo tarpe. 

v s V l a d a s Vijeikis 
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Spal io 15 d. — „Puota jūros 
dugne" — metinis jūrų skau-
tų,-čių renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T*. (1-312) 767-7575 
57M Archer Ave. 

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

R u g s ė j o 30 d. - s p a l i o 1 i r 2 
d. — ASS Met inė šven tė Lietu
vių centre, Lemonte . 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgirvs išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. PulaskiRd., tel. 312-585-2802 

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

šešta 10 v r - 2 v.p.p 
Susitarimo nereikia treča ir šeštd 

Sumokama po vizito 

Jaunųjų $?imu stovyhi.i pcrn;u vykusioj*- Jubiliejui.j< ,t..vykiojo „ R a k r " . J a u n o s m a m y t e s ir jų atžalėles 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
r " 0 DANTŲ GYDYTOJA 
L 7915 W. 17l«t 
V V Tlnley Parfc, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak L*wn, JL 

Pirmas apyt su Northnvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam* 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) t a i . 708.422-8260 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101 
Valaidos pagal sus'tanmą 

P.rmd 3 v p p-7 v v antrc) 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

• 1 3 2 S. Kadila Ava. , Chicago 
(312) 778 6MS arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaskl Rd. , Chicago IL 

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

708-941.2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708434-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle. Chicago 80652 
Tai . 312-434-2123 

Pirma 2 v p.p. -7v v..antr 9 v r 12. 
ketvd 1 2 - 4 v p p , penktd 1 2 - 6 v v 

Kab. tai. (312) 585 0348; 
Rat (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 126 penkt 10 1? 1 6 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S 

7 7 2 2 S . K e d z l e A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60829 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (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 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel . (312) 776-2880 

Namų 708 448 5545 
Priklauso Holy Cross ir 
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NAUJOSIOS LIETUVOS 
KARIUOMENĖS TRAGEDIJA 

HENRIKAS KUDREIKIS 

SAVANORIAI 
ARŪNAS STAŠAITIS 

Savanoriška krašto apsaugos 
tarnyba (toliau SKAT) įkurta 
1991.01.17 d. Aukščiausios 
tarybos (Seimo) įs ta tymu. 
SKAT yra sudėtinė krašto ap
saugos dalis. Šios tarnybos 
tikslas yra teritorinė krašto 
gynyba. Taikos metu ši tarnyba 
atlieka ir kitus uždavinius: 
pagalba policijai, pasienio tar
nybai, jaunuolių rinkimas į 
privalomąją tarnybą, valstybi
nių objektų apsauga ir kt. 
SKAT atsirado ne tuščioje vieto
je, čia nėra nieko naujo išgalvo
ta, savanoriai — tai prosenelių 
karžygių vaikaičiai, ta i 1410, 
1863,1918-19 m. savanorių vai
kai ir anūkai. Jie, Tėvynės pa
šaukti, 1990-1991 m. beginkliai 
saugojo svarbius valstybės ob
jektus, plikomis rankomis stovė
jo prieš sovietų tankus. Jie 
užtvėrė Lietuvos kelius 1992 m. 
ir vėl beginkliai stovėjo prieš 
Rusijos ginkluotus desan
tininkus. Dabar jie užmiršti, or
dinus ir medalius išsidalino 
aukščiau sėdintieji, Rusijos 
karininkus matę nebent prie 
bendro vaišių stalo. Tačiau tar
nyba stiprėjo, kūrėsi vis nauji 
būriai, daugėjo ginkluotės. 

Šiuo metu SKAT yra aštuo
nios rinktinės: Alytaus, Kauno, 
Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, 
Marijampolės, Utenos ir Vil
niaus. SKAT yra apie 12,000 
karių, iš kurių atlyginimą 
gauna apie 800 karių. Tai 
kuopų, batalionų vadai ir štabo 
karininkai. Visi kiti savanoriai 
dirba savo darbuose (mokytojai, 
gydytojai, vairuotojai, dar
bininkai ir kt.). Jie tampa 
kariais tik laisvu nuo pagrin
dinio darbo metu, pasaukiami į 
karinius mokymus bei paskel
bus mobilizaciją. SKAT gin
kluota tik lengvais šaulių 
ginklais, turi kelias dešimtis 
šarvuočių. Norint, kad tarnyba 
įvykdytų savo užduotį, t.y. ap
gintų Lietuvą, ją būtina apgin
kluoti (ir nedelsiant) lengvais 

prieštankiniais ginklais (Dra-
gon), lengvais priešlėktuviniais 
ginklais (Stinger), reikia turėti 
ir lengvų minosvaidžių baterijų 
(80mm). Šiais metais „valdan
čioji dauguma" krašto apsaugai 
skyrė 3% biudžeto,tik labai ma
ža dalis bus skiriama SKAT, ki
tos lėšos bus skiriamos neplau
kiantiems laivams ar neskren 
dantiems malūnsparniams pirk
ti. Tuo tarpu šiuolaikinei gin
kluotei, reikalingai SKAT, lėšų 
nebus, nes savanoriai neleis, 
kaip 1940 m., parduoti Lietuvos. 

Dažnai galima girdėti ir skai
tyti įvairių „karo specialistų" 
teiginius, kad Lietuvai kariuo
menė nereikalinga, nes mes 
nepajėgūs prieš savo gausesnius 
kaimynus kariauti, nes jų per
svara kariais yra 20-100 kartų 
didesnė. Šiuolaikiniai karai pa
rodė, kad šie teiginiai klaidingi. 
Jei II pasaulinio karo metu 
buvo priprasta skaičiuoti, kad 
puolančiųjų turi būti tris kartus 
daugiau už besiginančius (esant 
vienodai ginkluotei), ir pergalė 
beveik garantuota, tai šiuolai
kiniame kare net 1 prieš 10, ar 
net 1 prieš 100 nėra gąsdinantis 
rodiklis. Šiuolaikiniame mūšyje 
viską lemia ne karių kiekis, o 
taktika ir šiuolaikinė ginkluotė, 
ką įrodė ir Persų įlankos karas, 
kai sąjungininkai, praradę 250 
karių, sunaikino per 250,000 
Irano karių. Kitas pavyzdys — 
Izraelio valstybės karai su 
arabais. Izraelis, turintis 3,5 
milijono gyventojų (kaip ir 
Lietuva), apsuptas daugiau kaip 
100 milijonų arabų, sėkmingai 
laimėjo jau du didesnius karus 
ir toliau at laiko arabų 
spaudimą. 

SKAT karo taktika yra pa
grįsta lietuvių jau ne vieną 
šimtmetį taikyta taktika. Tai 
partizaninis karas, kurio labai 
bijo galimi agresoriai. Ir jie 
teisūs. Jie labai gerai prisimena 
1944-1956 metus, žino lietuvių 
narsą, sumanumą ir gali iš 

anksto apskaičiuoti savo milži
niškus nuostolius. Šiuo metu 
SKAT patiria milžinišką spau
dimą iš rinkimus laimėjusios 
daugumos. Tarnyba pastoviai 
šmeižiama, kiekviena savanorio 
pražanga iškeliama, kaip tar
nybos pražanga; į savanorių 
gretas įsijungia svetimos valsty
bės agentai, kurie Lietuvoje 
veikia beveik nesislėpdami; 
siekiama ginklus sukaupti vie
noje vietoje; darbuotojams ski
riami labai maži atlyginimai, 
todėl tarnyboje negausu išsila
vinusių, inteligentiškų karinin
kų ir puskarininkių. Valstybi
nio saugumo komisijos Seime 
pirmininku tapus V. Petkevi
čiui, galite įsivaizduoti santy
kius — stribo su būsimais par
tizanais. Ginklų surinkimas iš 
savanorių ir sukėlė rudeninius 
„miško įvykius". Savanoriai, 
geležiniais strypais gynę Aukš
čiausią tarybą 1991 m., prisie
kė apsiginkluoti „iki dantų" ir 
atkeršyti okupantams. Keršto 
jausmas jau išblėso, okupantas 
pasitraukė, bet kas gali garan
tuoti, kad jis vėl neateis. Reikė
tų nedelsiant išduoti lengvus 
šaulių ginklus saugoti savano
rių namuose, prieš tai sudarius 
atitinkamas 'sąlygas. Ginklus 
namuose saugo Danijoje, Norve
gijoje, Šveicarijoje, net Latvijo
je ir Estijoje. Taip bandėme da
ryti ir mes iki 1993 m. pradžios. 
Sekė griežti buvusių sovietinių, 
dabartinių Lietuvos pulkinin
kų, įsakymai surinkti ginklus ir 
sukoncentruoti juos į vieną vie
tą, kas labai tenkina būsimuo
sius okupantus. Karinės agresi
jos atveju, savanoriai turėtų 
duoti atkirtį agresoriui nedel
siant, ko šiuo metu neįmanoma 
įvykdyti. Valstybės gynyba rūpi 
tik savanoriams, o ne „valdan
čiajai daugumai", kuri užuot 
(šiuolaikinės ginkluotės perka 
pasenusius keleivinius lėktuvus 
savo pramoginėms kelionėms. 
Be abejo, su šiuo lėktuvu ir 
Florida bus lengviau pasiekia
ma, bet kraštas nuo to netaps 
saugesnis. Valstybės vadovai 
labai sielvartauja, kad jų 
nepriima į NATO, bet patys 
nieko nedaro valstybės saugu-

Mes, Lietuvos kariuomenės 
veteranai, laukėme tos dienos 
penkiasdešimt metų. Ši saulėta 
diena atėjo staiga. Su dideliu 
džiaugsmu vartėme lietuviškų 
laikraščių puslapius ir gėrėjo
mės šauniai atrodančiais jau
nais vyrais su automatiniais 
šautuvais rankose ir ant galvos 
beretėmis su tuo pačiu vyčiu, 
kuriuo mes kadaise puošėmės. 

Deja, tautos dalis, ištikimai 
tarnavusi žiauriems okupan
tams, tik besikuriant naujajai 
kariuomenei, rėkė savo spaudo
je, jog kariuomenė Lietuvai ne
reikalinga. Tuose pačiuose pus
lapiuose prasidėjo jaunų km ių 
ir karininkų juodinimas. Užteko 
poros metų ir kariuomenė. Sei
mui įsteigus vad. Nacionalinį 
saugumo komitetą, perėjo į jų 
rankas. Komiteto galva, buvęs 
Lietuvos vyresnysis stribas Vyt. 
Petkevičius, neteisėtai persekio
damas KAM pareigūnus,sukėlė 
ne tik KAM vadovybę, bet ir 
lauko brigadų karininkus ir 
karius. 

Naujokų šaukimas čia pat, bet 
spauda be pertraukos formuoja 
neigiamus kario paveikslus. 
Karininkai pareiškė, jog Na
cionalinio saugumo komiteto 
narių veikla juodina Lietuvos 
karių vardą ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. 

„Šiandien Lietuva nesaugi, 
nes „Geležinio vilko" batalionas 
iškeltas iš rytų Lietuvos. Vil
niaus pasienio miestas nepri
dengtas. Gal tik savanoriai liko. 
O čia karinis rusų tranzitas, 
bylos, sausio 11-tos gynėjų kra
tos..." — pareiškė žurnalistas G. 
Mikšiūnas. 

Kovo 23-24 d. „Geležinio vil
ko" batalionų vadai susitikime 
su krašto apsaugos ministru L. 
Linkevičium ir kariuomenės va
du gen. Andriuškevičium pabrė
žė, kad kariams trūksta batų, o 
apie gerą kovinį parengimą net 
kalbėti sunku. Priežastis — V. 

mui užtikrinti. Kas trukdo su
daryti karinės pagalbos sutartis 
agresijos atveju su Latvija, Esti
ja, Čekija, Vengrija, o gal ir su 
Suomija, šia didvyrių šalimi, 
parodžiusia kaip reikia mylėti 
savo Tėvynę. Tada ir įstojimas 
į NATO visoms susitarusioms 
šalims žymiai palengvėtų, 
nereikėtų priiminėti po vieną, 
būtų priimtas visas blokas. 

Gal šios mintys kiek ir padri
kos, bet manau, kad čia išreiš
kiau pagrindinius savanorių 
tikslus. Gal šis rašinys padės 
susidaryti išsamesnį vaizdą apie 
Lietuvos SKAT. 

Petkevičiaus inic ia tyva su
mažintas karinis biudžetas. 
Nerimą sukėlė generalinio šta
bo planai dėl lėšų trūkumo visą 
lauko kariuomenę perkelti i 
vieną vietą-Ruklą. Dėl tų ir kitų 
priežasčių „Geležinio vilko" 
batalionų vadai pareiškė nepa
sitikėjimą Seimo Nacionaliniu 
saugumo komitetu, gen. štabo 
pulkininkais Zabulioniu ir 
Tamulaičiu. 

Nepaprastai liūdna skaityti 
Jūratės Samušytės laišką („Lie
tuvos a idas" , 1994.03.30), 
kuriame ji skelbia kario Gied
riaus istoriją (pavardė netikra), 
įstodamas kariuomenėn, Gied
rius buvo pasiruošęs blogiau
siam. Bet tikrovė daug baisesnė. 
„Seniai" ateidavo kiekvieną 
naktį, pradėdavo tyčiotis, mušti, 
spardyti — kartais iki sąmonės 
netekimo... Kartą jis bandė gin
tis, prisiėjo gulėti keliose ligoni
nėse, pagaliau paleis tas iš 
kariuomenės dėl galvos trau
mos. Giedrius kariuomenėje iš
silaikė tik du mėnesius. Bet kur 
karininkų akys? Ar jie nepaste
bėjo sumuštų kareivių mėlynių 
ir gumbų? Toliau pasakoja 
Giedrius: „Vienam naujokui 
„seniai" apvyniojo pirštus neizo
liuotais laidais, kurių galus 
sukišo į rozetę. Sužalojus pirš
tus, vyras nuvežtas ligoninėn, 
kur karininkai paaiškino, kad 
jis susižeidęs elektriniu skustu
vu. Kitas „nelaimingas" at
sitikimas: vienam naujokui 
įkaitinta metalo plokštimi 
žiauriai išdegino nugarą. Kur 
karininkų sąžinė?" 

Giedrius turi mažesnius bro
lius, bet jis tvirtai pasiryžęs nei 
jų, nei savo sūnų neleisti ka
riuomenėn. 

Šie naujokų kankinimai buvo 
vykdomi raudonojoje armijoje. 
Šimtai lietuvių karių neišlaikė 
panašių kankinimų ir guli po 
žeme ar išėjo iš proto. Kas galėjo 
tikėti, kad šie rusų baisaus 
žiaurumo papročiai atkeliaus į 
Lietuvos kariuomenę? Štai ko
dėl Lietuvos kariuomenėje rei
kalingi patarėjais senosios 
Lietuvos kariuomenės kariai ir 
gyvi likę partizanai. Toks mano 
pasiūlymas vienam generalinio 
štabo pulkininkui, atrodo, sukė
lė šypseną. Jis nieko man 
neatsakė. 

Bet gal dar nereiks „Geležinio 
vilko" brigados dūdų orkestrui 
sugroti paskutinio maršo s ie tu
vos patriotai-katalikai įsteigė 
krašto apsaugos bičiulių klubą, 
savanorių visuomeninę organi
zaciją, kurios tikslas ugdyti 
karių krikščioniškos moralės 
pagrindus. Steigėjais pasirašė 

Danutė Bindokienė 

Svarbu, kad mums 
gerai 

Kai po II pasaulinio karo 
Amerika plačiai atvėrė savo du
ris pabėgėliams nuo komunis
tinio teroro, vietiniai gyventojai 
neruošė protesto demonstracijų 
prieš naujai atvykstančius. Iš 
tikrųjų tie atvykėliai dažnai 
buvo labai laukiami ir lengvai 
įsijungė į kasdienybę, užpildė 
spragas, atsiradusias darbų 
rinkoje dėl karo, o taip pat poka
rio ekonomikos šoktelėjimo pir
myn. 

Naujieji ateiviai savo ruožtu 
džiaugėsi, radę pastovesnį, sau
gesnį ir laisvesnį gyvenimą 
šiapus Atlanto, nes anapus visi 
keliai į tėvynę buvo aklinai 
uždaryti geležine uždanga. 
Amerika dar kartą akivaizdžiai 
pademonstravo savo „motinišką 
širdį", priglausdama dešimtis 
tūkstančių benamių iš Europos, 
suteikdama jiems galimybę ras
ti namus, kad gimtosios pasto
gės praradimo dygulys bent 
kiek sušvelnėtų. 

Amerikos Laisvės statulos 
papėdėje įrašyti padrąsinantys, 
guodžiantys ir kviečiantys saki
niai daugiau kaip 200 metų vi
sam pasauliui švietė lyg vilties 
ir ramybės švyturys. Nepaisant, 
kokios priežastys ir aplinkybės 
vertė žmones palikti gimtąsias 
šalis, ieškoti laimės Amerikoje, 
visiems ir visuomet čia vietos 
atsirasdavo. 

Pirmieji ateiviai, kuriuos 
Amerikos istorija vadina piligri
mais, atplaukė į šį žemyną, 
ieškodami apsaugos daugiausia 
nuo religinių persekiojimų. Iš 
carų valdomos Lietuvos prieš 
šimtą ar daugiau metų mūsų 
tautiečiai plūdo į Ameriką, nes 
tėvynėje juos persekiojo oku
pantai dėl savo rašto, lietuviš
ko žodžio, dėl troškimo Dievą 
garbinti gimtąja kalba, dėl 
svajonių laisvai valdytis laisvoje 
tėvynėje. 

Tačiau ne vien dvasinės lais
vės ieškoti keliavo žmonės iš 
visų pasaulio kraštų į šią 
„aukso šalį". Darbo ir duonos 
stoka, geresnio gyvenimo viltis 
sau ir savo šeimai visais laikais 
buvo paska ta patekt i į 
Ameriką. 

Ir, galima sakyti, buvo beveik 
negirdėtas dalykas, kad doram. 

darbščiam asmeniui, siekian
čiam laisvės ar duonos, Ameri
ka užtrenktų prieš nosį duris, jo 
neįsileistų į šį neribotų galimy
bių kraštą. 

Daugelis juk tebeprisime
name, kaip piktai sujudo ameri
kiečiai, kai Simas Kudirka, iš
šokęs iš rusų laivo prie Ameri
kos krantų, maldavo politinio 
pabėgėlio teisių, bet buvo prie
varta grąžintas atgal. Tuomet 
visam kraštui atrodė, kad 
Amerika paneigė pagrindinius 
žmogiškumo principus, nusi
kalto savo tvirčiausiems įsitiki
nimams, išdavė pačius šven
čiausius idealus. 

Deja, pastaruoju metu eilinis 
amerikietis jau nebeprotes-
tuoja, kai pabėgėliai iš Haiti, 
atplaukę prie Amerikos krantų 
perkrautais, nesaugiais laivais, 
yra internuojami ir grąžinami 
atgal, nors jų savam krašte lau
kia politinės represijos. Nepro
testuojama, kai kiniečiai, kubie
čiai ar kiti pabėgėliai prašosi 
įleidžiami į šį kraštą, o jų 
prašymai atsimuša į kurčias 
ausis. Kaskart bandomi vis nau
ji apsaugos metodai, kad per 
sieną iš Meksikos nesiveržtų 
minios meksikiečių, ieškančių 
geresnio gyvenimo ir darbų 
Amerikoje... Vietiniai gy
ventojai jau garsiai ir drąsiai 
pritaria tokiai „uždarų sienų" 
politikai, bijodami, kad naujie
ji ateiviai gali paveržti jų dar
bus ar kaip kitaip varžytis dėl 
geresnės kasdieninės buities. 

Teko ne kartą girdėti ir lietu
vių, derinančių savo balsus prie 
tų neigiamų pasisakymų prieš 
naujuosius emigrantus. Daug tų 
neigiamų žodžių nukreipta prieš 
savo tautiečius, atvykstančius 
ar norinčius atvykti iš Lietuvos. 
Toks nusiteikimas yra ne tik 
nelogiškas, bet ir keistas. Va
dinasi, kai mes atvykome į 
Ameriką, turėjome čia rasti 
viską (ir dar daugiau), ką pra
radome, karo išvyti iš tėvynės 
— tai gerai. Kai mūsų tautiečiai 
šiandien ieško to, ko mes ieško
jome, tai blogai. Mūsų laimė, 
kad anuomet nesusidūrėme su 
tokia galvosena. Patys buvę 
„tame laivelyje", turėtume 
suprasti ir užjausti kitus. 

katalikai-intelektualai: dr. Vy
tautas Būda, prof. Vincentas 
Dienys, prof. Juozas Girdzi
jauskas, kun. Donatas Valiuko-
nis. akademikas Zigmas Zinke
vičius. Draugijos adresas: Viršu-
liškių 36, Vilnius. 

Taip pat KAM leidžia du pui
kius labai patriotiškus ir 
įdomius žurnalus: „Karį" ir 
„Kardą". Ar mes, Lietuvos 
kariuomenės veteranai, šauliai, 
patriotai-katalikai ištiesime 
jiems pagalbos ranką? 

MINERALAI - TAI NE TIK 
PAPUOŠALAI 

VINCAS KORKUTIS 

Kalnų kristalas-tai bespalvis mineralas, kurio kie
tumas 7. Jis yra lengvai šlifuojamas ir nuo senų seno
vės iš jo gaminami įvairūs papuošalai. Jie buvo ver
tinami senovės Egipte, Indijoje, Kinijoje. Imperatorius 
Neronas turėjo dvi kristalines taures, ištekintas iš vien
tiso kalnų kristalo. Nemažiau unikalus Petro I virdulys, 
pagamintas iš vientiso kalnų kristalo ir saugomas 
muziejuje. Romėnų moterys mėgo kalnų kristalą už jo 
šaldomąsias savybes, o garsiosios japonų siuvinėtojos ap-
valainukais vėsindavo rankas. Pasaulinei parodai, vyku
siai Čikagoje 1893 m., buvo pateiktas 16,5 cm skersmens 
skritulys, o pats didžiausias 48,5 kg. masės ir 33 cm 
skersmens kristalas buvo įvertintas net 250,000 dolerių. 
Pastaraisiais metais Japonijoje ištekintas skritulys turi 
75 cm skersmenį. 

Didžiausi kalnų kristalų telkiniai surandami Bra 
zilgoje, Urugvajuje, Šveicarijos Alpėse, Prancūzijoje, 
Rusrjoje, Burmoje, Sri Lankoje, Japonijoje, Kinijoje, 
Madagaskare, JAV. 

Kalnų kristalai — puikūs šilumos laidininkai, 
pasižymi pjezoelektrinėmis savybėmis, todėl vartojami 
defektoskopų, stabilizatorių ir kvarcinių lempų gamy
boje, akustinių ir optinių prietaisų bei linzių tekinimui. 

Gegužės mėnesį gimusiems siūlomas — smaragdas, 
nefritas ir amazonitas, retai sutinkamas žalsvas 
gintaras. 

Smaragdas — tai berilio ir aliuminio silikatas, kurio 
žalios spalvos intensyvumas priklauso nuo chromo 
kiekio minerale. Kietumas — 7,5 - 8,0. Nuo seniausių 
laikų Egipto senoje valstybėje smaragdai buvo labiau
siai vertinami iš visų mineralų. Jie buvo kasami 35 a. 
prieš Kristų Arabijos dykumoje, taigi ši kasykla jau 
veikia beveik 4,000 metų. 1555 m. ispanų jūreiviai, 
atvykę į Ameriką, actekų, majų ir inkų šventyklose 
pamatė daug altorių, išpuoštų įvairaus dydžio smarag
do akmenimis. Daug buvo pralieta kraujo, kol ispanai 
sužinojo, kad smaragdus atveža iš Kolumbijos ir Peru. 
Smaragdas žalias ir skaidrus, linksmas ir švelnus, kaip 
pavasario žolė, kuomet į jį žiūri, nušvinta širdis... rašė 
Herodotas. Mūsų amžiuje smaragdai surasti Pietų 
Afrikoje, Transvalėje. Habsburgų lobyne Vienoje sau
gomas 2,205 karatų smaragdo kristalas. Rusijoje 
smaragdai buvo surasti 1669 m. Urale. Ten buvo suras
tas smaragdo kristalas, kuris svėrė net 400 gr. Iš jo buvo 
galima nušlifuoti panašaus dydžio brangakmenį, koks 
buvo Julijaus Cezario karūnoje. Surandami, dažniausiai 
pegmatitinėse gyslose, dar Brazilijoje, Austrijoje, Aust
ralijoje, Norvegijoje, JAV (Š. Karolinoje) ir Airijoje. 

Nefritas tai žalios spalvos amfibolas. Jo kietumas 
— 5,5 - 6,0. Jau pirmykštis žmogus iš nefrito darė namų 
apyvokos reikmenis, nes tai tvirtas akmuo. Vėliau 
plačiai vartojamas juvelyrinių papuošalų darymui. 
Archeologai Kinijoje aptiko net XII a. prieš Kristų 
padarytų Budos statulėlių, religinių indų, amuletų ir 
įvairių žvėrių figūrų. Kadangi nefritas surandamas 
daugelio atspalvių, Kinijoje jį vadina „tūkstančio veidų" 

akmeniu. Iki 1850 m. Rusija nefritą atsiveždavo iš Kini
jos, ir tik vėliau nefrito klodai buvo surasti Sajanų 
kalnuose. Senose knygose Kinijoje labai plačiai aprašy
tos nefrito atmainos ir pateikta net 700 spalvotų 
iliustracijų. 

Amozonitas yra irgi žalsvos ir melsvai žalsvos spalvos 
su balto albito gyslelėmis. Kadangi jis pirmą kartą buvo 
surastas ties Amazonės upe, todėl ir buvo vadinamas 
amazonitu. Šio juvelyriniams papuošalams vartojamo 
akmens dirbimai randami jau senovės Egipto valstybėje 
įvairių talismanų ir amuletų forma. Amazonito šiuo 
metu randama Švedijoje, Norvegijoje, JAV, Madagaska
re, Rusijoje. 

Birželio mėnesį gimusiems siūlomas — aleksandri
tas ir margi agatai. Aleksandritas yra skaidrus mine
ralas, kuris dienos šviesoje yra tamsiai žalias, o dirb
tinėje šviesoje rausvai violetinis. Tai mineralas, pasižy
mintis stipriu plechroizmu. Kietumas — 8,5. Jo randa
ma Sri Lankoje, Brazilijoje, JAV, Madagaskare, Kana
doje, Norvegijoje. 1833 m. šį mineralą aptiko Urale mine
ralogas N. Nordešildas, o vėliau buvo stambūs 
aleksandrito kristalai surasti aukso kasyklose, pegma
titinėse gyslose, kartu su smaragdais. Pats unikaliau
sias iš 22 taisyklingai išsikristalizavusių trigubų kris
talų turėjo 25 cm ilgį ir 14 cm aukštį, o svėrė net 5 kg 
960 gr. 

Europos juvelyrų rinkoje pirmieji aleksandritai buvo 
atvežti iš Sri Lankos tik 1908 m., vėliau jie buvo suras
ti Brazilijoje, kartu su turmalinais, topazais ir kalnų 
kristalu. 

Po ilgų laboratorinių bandymų buvo gauti ir sinte
tiniai aleksandritai, kurių didžiausias kiekis suvar
tojamas juvelyrinėje pramonėje. 

Margieji agatai — tai įvairiaspalviai silicio dioksi
dai, kurių kietumas 6-7. bet lengvai šlifuojamas. Jau 
graikai ir romėnai gaminosi iš jų papuošalus, kamėjas, 
kuriose vaizduodavo įvairias figūras. Iš agatų gaminami 
įvairios statulėlės, taurės, tabokinės, karoliai, auska
rai ir kt. Agatai buvo labai madingi iki XVI a., tačiau 
juos nukonkuravo surasti raudonieji almandinai. 
Gražiais agatais garsėja Italija, Indija, Brazilija, Urug
vajus. Mongolija, Čekoslovakija. 

Liepos mėnesi gimusiems siūlomas — rubinas, 
hiacintas, karneolas ir raudonas gintaras. 

Rubinas — tai aliuminio trioksidas, vienas ii korun-
do grupes mineralų. Pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos 
žodžio „ruber" — raudonas. Kietumas — 9. Šių akmenų 
tėvyne laikoma Indija, Burma, Sri Lanka ir Tailandas. 
Nuo seniausių laikų Rytų šalyse valdovai puolė karūnas 
ir kitus valdžios ženklus raudonais akmenimis, juos la
bai vertino žyniai ir dvasininkai. Iki XVI a. raudonai
siais akmenimis buvo labiau žavimasi nagu deimantais, 
Burmos rubinų kasykloje 1918 metais buvo surastas 42 
karatų kristalas, o 1938 m. net 100 karatų kristalas, 
spinduliuojantis šešiakampe žvaigžde. Unikalus kris
talas dabar saugomas JAV Gamtos mokslų muziejuje 
New Yorke. 

1902 m. prancūzų mokslininkui Verneiliui pavyko 
pagaminti rubino kristalėlius ii aliuminio trioksido 
miltelių ir dabar juvelyrinė pramonė nestokoja raudona] 
kristalų. Rubinai plačiai vartojami tikslių laikrodžių ir 
chronometrų guolių gamybai, ilgaamžėms patafcnų adav 
tėlėms, tekstilės pramonėje ploniausių siūlų adatom* — 
vedikliams, optiniams kvantiniams generatoriams ir kt 

(Bus daugiau) 

) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. gegužės mėn. ATSINAUJINĘS NAUJAS 
„VARPAS" 

Tautos fondo suvažiavime balandžio 23 d. I eil. iš kairės: Pranas Povilaitis, Jaunut is P. Nasvy-
tis, Juozas Giedraitis — tarybos pirm., Lietuvos ambasadorius prie JT Anicetas Simutis, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Jurgis Valaitis. Aleksandras Vakselis: II eil.: Algis Vedeckas. dr. Rimas Vaičai 
tis. Rasa Razgaitienė. Jonas Vainius, Vaiva Vėbraitė Gust, Antanas Skaisgiris — Tautos fondo 
atstovas Vilniuje, dr. Jadviga Vytuvienė, dr Algirdas J. Lukoševičius, dr Marija Žukauskienė, 
Vacys Steponis. 

TAUTOS FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Susirinkimas įvyko š.m. ba

landžio 23 d., Kultūros židinyje. 
Brooklyn, N Y, 9 vai. ryte, pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje, 
kreipiantis į Aukščiausiąjį ir 
maldaujant J o palaimos Tautos 
fondo darbuose, Mišių auką au
kojo vienuolyno vi rš in inkas 
kun. dr. Leonardas Andriekus. 

Susirinkimas, turėjęs prasidė
ti 10 vai., dėl ilgiau užtrukusios 
narių registracijos pusvalandžiu 
vėlavosi. 

Susirinkimą atidarius Tautos 
fondo (toliau — TF) tarybos pir
mininkui Juozui Giedraičiui, 
sugiedojus Lietuvos himną ir 
tylos minute pagerbus mirusius 
TF narius, invokaciją sukalbė
jo vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. 

Vyko sveikinimai. Pirmasis 
sveikino Lietuvos ambasadorius 
JT Anicetas Simutis. Jis ta ip 
pat išreiškė Tautos fondui pade 
ką: „...Kai Lietuva buvo priim 
ta į JT, aš buvau paskirtas am
basadoriumi, galima sakyti, be 
cento kišenėje. Ir kas į pagalbą 
atėjo? — I pagalbą atėjo TF su 
100,000 dol. Už tai TF esu ne 
užmirštamai dėkingas. Tad aš 
TF sveikinu ir dar kartą dėko
ju už šį gražų darbą Lietuvai". 

Po to sveikino LB Krašto val
dybos pirmininkas Vytas Ma
ciūnas, ALTo vardu — Viktoras 
Naudžius ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos — Leonas 
Kriaučeliūnas. 

Raštu buvo gauti sveikinimai 
iš Lietuvos ambasadoriaus dr. 
Alfonso Eidinto, Didžiosios Bri
tanijos TF atstovo K. Tamošiū
no, ALTo valdybos pirmininko 
G. Lazausko ir Amerikos lietu
vių Vyčių vardu — Francis Pet
kus. Sveikinimus perskaitė dr. 
Marija Žukauskienė. 

Praėjusių metų metinio TF 
narių susirinkimo protokolą 
skaitė Vida Penikienė. Proto 
kolas buvo vienbalsiai priimtas. 

Balsų skaičiavimo komisijai 
(V. Kulpa, V. Katinas, A. Bile 
rienė ir P. Povilaitis), galutinai 
suskaičiavus balsus. V. Kulpa 
pranešė, kad susirinkime daly
vauja 52 TF nariai su 7,730 bal
sų. 

Išsamų pranešimą padarė TF 
tarybos p i rmin inkas Juozas 
Giedraitis. Trumpai pažvelgė į 
TF istoriją, kur i siekianti 1914 
metus. Nuo 1973 m. TF iš viso 
pasaulio išeivijos lietuvių yra 
sukaupęs netoli 6 milijonų do
lerių. Be jokio atlyginimo darbą 
vosi apie 160 asmenų. Didžiau
sia tų pinigų dalis buvusi 
panaudota VLIKo informacijos 
ištaigai. Šiuo metu TF valdo 
apie 2.5 milijono dolerių. Da 
bar, kad ir nedidelėmis sumo
mis, TF remia spaudą Lietuvo
je, lietuviškas mokyklas Lietu 
vos pasieniuose ir užsienyje, nes 
dabartinė vyriausybė tuo per 
mažai rūpinasi. 

Pirmininkas mano, kad TF 
užsidaryti dar ne laikas. Ateina 
aukos, testamentiniai paliki 
mai, patikėtinių sąskaitos. Taip 
kad TF turėsiąs veikti dar bent 
20 metų. Pabrėžė, kad dabartį 
nė TF taryba susidaro i i kelių 
veteranų nuo to laiko, kai TF 
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buvo inkorporuotas. Dauguma 
jų, j au čia mokslus baigę, t i tu 
luoti mokslo laipsniais. Nepai
san t atstumų, savo lėšomis a t 
vyksta ir dalyvauja posėdžiuo 
se. Si taryba per paskut iniuo
sius metus posėdžiavusi net 10 
kar tu . Sklandesniam darbui ta
ryba yra sudariusi komisijas: 
įstatų, finansų, lėšų skirs tymo, 
patikėtinių ir gairių bei infor
macijos. 

Apgailestavo, kad kai kur ios 
TF atstovybės sustabdė savo 
veiklą. Pateikė stat is t iką, iš 
kurios matyti , kad TF tur i per 
7,000 asmenų, kurie yra aukoje 
TF. Aukojusių daugiau kaip 100 
dol. yra 2.303 nariai su 15,790 
balsų ir 142 organizacijos su 
1.430 balsų. Iš viso 17,320 bal
sai. Į šį susirinkimą buvo išsiun
tinėti laiškai 2,064 asmenims ir 
120 organizacijoms. 

T F valdybos p i r m i n i n k a s 
Aleksandras Vakselis kruopš
čiai parengtame pranešime pa
stebėjo sunkumus ir kar tu ne
malonumus, kurie buvo susida
rė dėl įvykusių pasikeitimų TF 
vadovybėje. Esą. y ra gaunami 
laiškai, kuriuose re ikalaujama 
perduoti TF „legaliai" 1992-93 
metų tarybai. 

Plačiai paaiškino pal ikimus, 
kurių yra 13. 

Kalbėdamas apie T F atstovy
bes, pranešė, kad šiuo metu. 
stipriau ar silpniau, yra vei
kiančių 10 TF atstovybių. TF at
stovybė Lietuvoje esanti suorga
nizuota ant sveikų organizaci
nių ir administracinių pagrindų 
ir iki šiol labai gerai veikianti . 
Atstovybei vadovauja Antanas 
Skaisgiris. 

TF raštinėje viena tarnautoja 
dirba 35 valandas į savaite, o 
kita 7-14 vai. A. Vakselis mano. 
kad raštinę laikyti a t idaryta 
užtektų 2 ar 3 dienų savaitėje. 

Pranešimą darydamas, TF at 
stovas Lietuvoje A. Skaisgiris 
pasakė, kad ten parama esanti 
labai reikalinga ir pranešė, kam 
ii buvo suteikta. Už patalpas 

dol. 
Jų 

(Vilniuje) mokama 1,300 
T e n dirba 2 t a rnau to ja i 
a t lygin imas po 50 dol. mėnesiui. 
Ba igęs savo pranešimą, vysku
pui P. Bal takiu i , J . Giedraičiui 
i r A. Vaksel iui A. Skaisgiris 
į t e ikė Lietuvoje gražiai išleis
tą nuo t raukų albumą iš Šv. Tė
vo Jono Pau l i aus apsi lankymo 
Lietuvoje. 

Visi p raneš imai buvo disku
tuo t i . 

Kont ro lės komisijos (Laima 
Lileikienė ir Liudas Tamošaitis) 
a k t ą paskai tė Liudas Tamo
ša i t i s . Rado, kad knygos veda
mos kruopščiai, o met inė apy
s k a i t a ir išvesti balansai yra 
t iks lūs . Pr ie šio kontrolės akto 
buvo pri jungta ir Vytauto Kul-
pos paruoš ta apyskai ta . 

Pa t e ik t ą TF įs ta tų pakei t imo 
projektą referavo J . Giedrai t is . 
Pate ik t ie j i nuos ta ta i su mažais 
pake i t ima i s buvo pr i imti . Rei
ka l i ngus nuos ta tų pake i t imų 
p e r t v a r k y m u s ir sureguliavi
m u s a t l iks dr. Bronius Nemic-
kas, Juozas Pažemėnas ir Jurgis 
Vala i t i s . 

Penkių tarybos narių kadenci
jai pas ibaigus , į jų vietą buvo 
išr inkta: Leonas Kriaučel iūnas. 
P r a n a s Povilaitis, Rasa Razgai
t i enė , Vacys Steponis ir Vaiva 
Vėbrai tė-Gust . 

Kontrolės komisija, papildžius 
da r vienu asmeniu — G i n t a u t u 
Žemai ta ič iu , pasil iko t a pa t i . 

P r i i m t a eilė nu ta r imų: remti 
t r e m t i n i u s , skirti pal ikimų da
lį projektams, remti l ietuviškas 
mokyklas Vi lniaus kraš te , ska 
t in t i demokratizacijos projektą, 
ieškoti naujų TF veiklai projek
tų, išvystyt i p la tesnę TF žinia-
sklaidą, skubiai reaguoti dėl 
knygos ,,Lietuvos kovų ir kan
čių is tori ja". . 

Šis Tautos fondo 20-tasis susi
r i n k i m a s įeis į TF istoriją ka ip 
sk landžiaus ia i , r amiaus ia i ir 
ku l tū r ing iaus ia i praėjęs. Susi
r ink imui pasikeisdami pirmi 
ninkavo: Juozas Giedraitis, Jur
gis Va la i t i s ir J a u n u t i s Nasvy 
tis . Sekre tor iavo Vida Penikie
nė. 

Praėjo metai ir vėl išvydome 
naują „Varpo" numerį (28). Šio 
numerio turiniui paruošti re
daktor ius sutelkė 12 bendra
darbių ir dar išspausdino po vie
ną mums gerai žinomų šešių po
e tų eilėraštį. Paskutiniu metu 
, ,Varpe", kaip ir kituose mūsų 
periodiniuose leidiniuose, vis 
daugiau pasireiškia bendramin
čiai iš Lietuvos. Jų bendradar
biavimas žymiai paįvairina žur
nalo tur inį ir pakelia jo lygį. 

Būdinga, kad šiame „Varpe" 
keli išeivijos ir Lietuvos autoriai 
rašo ta is pačiais klausimais ir 
tos pačios šiandieninio Lietuvos 
gyvenimo problemos yra per
žvelgiamos iš abiejų Atlanto 
pusių. 

A. Vasiliauskas (iš Lietuvos) 
aiškina įvairius valstybinio tur
to privatizavimo aspektus. Pa
vergėjas buvo suvalstybinęs ne 
t ik pramonės ir prekybos įmo
nes, bet visą ariamą žemę, miš
kus ir vandenis. Suvalstybin
tuose kaimuose buvo nugriauti 
gražūs ūkininku trobesiai ir nuo 
žemės paviršiaus nušluotos rū
pest ingai sutvarkytos mūsų 
kaimo sodybos 

Dr. Karvelis išeivio akimis 
žvelgia į ž. ūkio privatizacijos, 
kuri dabar žemės reformos var
du vadinama, nesibaigiančias 
problemas. Priminęs, kad tai 
y ra , neskaitant bolševikų „ag
rar inės revoliucijos", Lietuvos 
istorijoje ketvirtoji žemės refor
ma, aptar ia Lietuvos vyriau
sybių kelius ir klystkelius, ją 
vykdant . Straipsnyje aptar ta 
eilė žemės ūkio reformos įsta
tymų. 

R. Ozolas peržvelgia dabartinį 
mūsų tautos politinį pasiskirs
tymą. Pamini net septyniolika 
politinių organizacijų vardų. Jos 
visos yra susigrupavę į kairiųjų 
ir dešiniųjų blokus. Ozolas tiki. 
kad ateityje susidarys dar ir 
centristų blokas. Tuo būdu,tau-
tos politine diferenciacija pa
sireikš tr imis srovėmis. 

J . Daugėla prisimena varpi
ninkų srovės politinių apraiškų 
reikšmę 1918 m., a ts ta tant 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
visas pastangas, kuriant iš 
nieko naują valstybinį gyveni
mą. Šiandien Lietuvoje yra jau 
atgaivinta ir veikia Demokratų 
partija ir dar suorganizuota 
Valstiečių s-ga. Yra pagrindo 
tikėti, kad šios varpininkų poli
t inės apraiškos stiprės. Jo išva
da: „Kuriasi nauja — kaimo 
žmonių bendrija...jų teisėms ir 
gyvybin iams re ikalavimams 
kas nors tu r i atstovauti. Šiam 
uždaviniui ir bus pašaukta 
Valstiečių-demokratų partija . 

A.K. suriša šiandieninių de
mokratų šaknis su 1902 m. Lie
tuvoje varpininkų suvažiavime 
įsteigta Lietuvių (vėliau Lie
tuvos Demokratų partija). 

Atskiru straipsniu Daugėla 

rašo apie komunis t in i rene
sansą iŠ bolševikų vergijoje 
išsivadavusiose tautose ir dar 
kitu straipsniu pamini didžiojo 
varpininko dr. J . Pajaujo šimt
mečio gimtadienį. 

A. Kučys reiškia daug kritiškų 
pastabų J . J a k š t u i dėl jo „Ne
priklausomos Lietuvos istori
jos". Nuostabu, k a d autorius 
nuvert ina mūsų tau tos pastan
gas išsilaisvinti iš vergijos ir 
reiškia abejones dėl mūsų tau
tos politinio subrendimo. 

Skaitytojo dėmesį išskirtinai 
turėtų pa t r auk t i V. Daujotytės 
„Bandymas su r i š t i l ietuvių 
poezijos gijas". Šis straipsnis 
y ra t ikra „Varpo" puošmena. 
Autorė g y v a i s pavyzdž ia i s 
išsako lietuvių poetų kūrybinį 
nemarumą. Mūsų poetų kūry
binio e n t u z i a z m o nepajėgė 
nužudyti ilgi bolševikinio teroro 
metai. J ie jo nenustojo ir patekę 
į material ist inę Vakarų pasau
lio aplinką. J ie kū rė ir parti
zanų bunker iuose , ir Sibiro 
gulaguose. Daujotytė šią visą 
įvairią kūrybą suaudžia į vieną 
audinį spalvingomis tėvynės j 
meilės ir laisvės ilgesio gijomis. 

Savitai yra įdomūs ir V. Ku-
torgos, A. Š i d l a u s k o ir J . 
Valaičio s traipsniai . Be to, dar 
yra kelios apybraižos iš mūsų 
išeivijos visuomeninio gyveni-
mo,ir paminėti atsiųsti leidiniai. 

Perskaičius šį „Varpo" nume
rį, susidaro vaizdas, kad žurna
las yra gerokai atsi jauninęs ir 
pakeitęs tur in io apimtį. Anks
tesniuose numeriuose buvo la
bai daug ski r iama vietos ir 
dėmesio praeit ies istorinei di
dybei pagarbinti a rba žymiuo
sius mūsų praeities veikėjus pri
siminti. Šio numerio turinys yra 
ištisai susietas su šiandieniu 
mūsų tautos gyvenimu. Tuo pa
čiu „Varpas" vėtsugrįžo į savo 
tradicinį kelią-rūpintis šiandie
ninėmis tautos problemomis. 
Tenka palinkėti redaktoriui ir 
toliau „Varpo" tur inį nukreip
ti šia kryptimi. 

Ilgus metus „Varpo" ūkiškus 
reikalus tvarkė Elena Rūkienė. 
Nuo šio numerio administrato
r iaus pareigos pat ikėtos G. La
zauskui. 

J o n a s D a u g ė l a 

BALSAS T Y R U O S E 

Balandžio 22 d. prie Seimo 
rūmų apie 300 automobilių vai
ruotojų beveik dvi minutes gar
so signalais protestavo prieš 
varganą Lietuvos kelių būklę. 
Nemažai buvo suvažiavę prie 
savivaldybės ir vyriausybės. 
Seime buvo tylu, nes seimo 
nariai neposėdžiavo. Prezidento 
vėliava buvo nuleista , nes... 
prezidentas užsienyje. Vairuo
tojų signalo klausėsi t ik patys 
vairuotojai ir juos tyliai palaikę 
policijos patrul ia i . 
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2719 fVest 7hh Street, CkicagoJL 60629 
Tel (312)434-21211-800-775-SEm 

SKOK1Ė, CLEVELAND, ST. PBTE BEACH, MEW YORK 
DETROfT, ORAND RAPIDS. KALAMAZOO, BALTIMOR£, 
P1TTS8UR0H, HOTSPRJNOS, ST. LOUtS, ROCHESTER, 

Antanas Skaisgiris Tautos fondo Lietuvos atstovybės pirmininkas. 
Nuotr. K. Daugėlos 

Pristatome siuntinius \ namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Arrtftrfkittiiko maisto siuntiniai. 

{Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunfii ffif tffttaHr g^ffHfc. 
Visos pastfugos atliekamos flreJtajjr pigiai 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Llatuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 11ki 2 v. p.p. I i Saton Hali Unlversl-
tato stotlas. 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vadamos anglų kalba, iš tos pačios stotlas, 
taip pat sokmadlanlais girdimos nuo 12 v. Nei 1 v. p.p. 
Dr. J . J. Stukas — dlrsktorlus, 234 Sunlit Dr., Wat-
ehung, N.J. 07060. Tai. 906-753-5636. 

,1 A T i 

HELP VVANTED R E A L i a t A T E 

Washington, O.C. „landseaping" 
kompanija ieško darbininko. 

Pradžiai alga $6 į vai. 
Skambinti 

Aleksui Škirpai, tel 202-244-2373 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—3OTfcpigiau mokė- j 
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto- ' 
mobilkj pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
Wt Waat ssth Straat 

Tat - (706) 424-6664 
(312) 661-6664 

I m. 
E L I K T R O S . 

fVCDMIAJ — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ REMONTAI 
Užkalam ..siding", remontuojame: stogus, 
langus, duris „porches", rūsius; dedame 
keramikines plyteles, atliekame įvairius 
mūrijimo darbus 
Kreipkitės; tel. 312 489 1478 

RE/MAX 
REALTORS 

(912) 586-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutengir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamb. Ir virtu
vės butas rūsyje, su baldais. 

Tai. 312-7784)220 

FOR SALE 

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

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

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

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Po-

Motaris I i Uotuvos laiko bat 
kokio darbo. Nori būtinai gyventi 
kartu. Kalba liet., rusiškai, 
lenkiškai. Patyrusi siuvėja. Skam 
binti 312-778-8595. o n 

kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenku 
kalbos į lietuvių kalbą išvartė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. IH. gyventojams Tax 35 et. Par
siuntimo išlaidos: USA — 2.00 dol., 
Canada — 3.00 dol. 

MtAtMAfr 
4548 W. S3rd St. 

CMeago, IL 8M29 

It's the peace of mind you get knowing you have saved 
for the future. It's a U.S. Savings Bond. With just a little from 
each paycheck. you can invest in Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work. And they will keep earning 
interest for up to 30 years. Make an investment in your future 
vvith U.S. Savings Bonds today Ask your empioyer for details. 

U.S. Savings Bonds 
> pubiK: servec of th:s pubLraisort 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

N-JO DUSIOS IKI TIBERIO I d. Atsiminimai. 
Ladas Tulaba. 443 psl $10.00 

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II d. Atsiminimai. 
Ladas Tulaba. 428 psl $10.00 

KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas 
Zunde. 323 psl $12.00 

KELIONĖ | NEŽINIĄ, atsiminimai. Bronius 
Juodelis. 188 psl $5.00 

LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Juozas Lukša-Dau
mantas. 247 psl $12.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORjJA 
1919-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . . $15.00 

IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapa-
činskas. 254 psl $10.00 

VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas 
Kučys. 624 psl $27.00 

RAŠTAI II tomas. Jonas Aistis. 454 psl $15.00 
LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys 

Karuža. 430 psl $10.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsi 

minimai. Antanina Garmutė. 127 psl. . . . $6.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICUOS IŠEIVI

JOJE. Anglų-liet. kalbomis. Danutė 
Bindokienė. 364 psl $15.00 

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

GROŽIO AKIVAIZDOJE, noveles. Andrius 
Norimas. 207 psl $10.00 

Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai prideda sales 
tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau vis tiek Illinois, tiek 
ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi pridėti $2.75 už 
kiekvieną knygą, supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų 
apmokėjimui. 

r < 
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POPIEŽIAUS JONO 
PAULIAUS U LAIŠKAS 

ŠEIMOMS 
L . T U L A B A 

Jungt in ių Tautų organizacija 
1994 me tus paskelbė Šeimos 
metais . Pr ie šio prasmingo pa
sau l io t a u t ų a t s ig ręž imo į 
še imą, p i r m a e i l ę žmoni jos 
gyvybės ląstelę, noriai prisidėjo 
Kata l ikų Bažnyčia. Tai viešai 
paskelbė popiežiaus Lega tas 
1993 metų gruodžio 26 d. iškil
mingų apeigų eigoje Betliejuje. 
O pats popiežius Jonas Paul ius 
II pradėjo Šeimos metus iškil
mingomis šv. Mišiomis Šv. 
Petro bazilikoje 1994 Naujų 
metų dieną. 

Vasario 2 d. popiežius paskel
bė savo laišką, adresuotą šei
moms. J a m e nurodoma, kodėl ir 
kaip re ik ia šių metų eigoje 
atsigręžti į šeimas. 

J is pradžioje pabrėžia, kad 
šeima y r a vienas kelias, kur iuo 
Bažnyč ia e ina , v y k d y d a m a 
Kristaus vardu ir galia žmonijos 
išganymą. Iš šeimos kyla žmo
gus. Iš šeimos jis gauna pirmuo
sius gyvenimo pradus. Šeimoje 
randami ir išganymo pradai . 
Juk Kr i s tus gimė šv. Šeimoje. 
Išėjęs iš šv. Šeimos, skelbė 
išganymo Evangeliją, įgalino 
žmonių va ikus t ap t i Dievo vai
kais ir gyventi dievišku gy
venimu. Štai kodėl Bažnyčia į 
šeimą ž iūr i k a i p į e sminę 
išganymo vyksmo ląstelę, ją 
laiko išganymo šventove. 

Popiežius Jonas Paul ius II 
nurodo, kad, Švenčiant Šeimos 
metus, visų p i rma Bažnyčia 
kviečia į maldą. Ragina melstis 
už še imas ; kviečia grąžint i 
bendrą maldą šeimose: 

„Tekyla nuolat inė malda , — 
rašo Jonas Paul ius H, — Bažny
čios, šeimų. ...Melskimės už viso 
pasaulio šeimas. Prašykime per 
Jėzų Kris tų, su juo ir j ame 
dangiškąjį Tėvą, iš kurio kiek
viena tėvystė danguje ir žemėje 
gauna savo vardą (savo kilmę)".. 

Po šių įvadinių minčių šv. 
Tėvas plačiai ka lba apie mote
rystės ki lmę, esmę, pašaukimą 
bei pareigas. Šitai pirmoje daly
je. Antroje dalyje nusakoma šei
mos dvasiniai ryšiai su Kristu
mi ir švenčiausia Dievo Motina, 
kad įkvėptų ir vestų šeimos 
gyvenimą į Dievo vaikų lygį. 

1. Šeima, pabrėžia šv. Tėvas, 
kyla iš Dievo. Dievas Trejybėje 
vienas apsisprendė ir sutvėrė 
žmogų panašų į save. Sutvėrė 
juos vyrą ir moterį, lygius 
asmens ki lnumu, bet skirtingus 
prigimties bei pašaukimo savy
bėmis. Taip, kad vienas kitą 
papildytų ir integruotųsi ta rp 
savęs, sudarydami tar tum vieną 
pi lnut inę asmenybę. 

Dievas pačia prigimtim4 su
j u n g ė m o t e r y s t ė j e vy rą ir 
moterį, kad mylėtųsi ir iš meilės 
taptų naujos kar tos gimdytojais 
tęstų ir plat intų, Dievui drauge 
veikiant , žmonių giminę. Šis 
yra šeimos pašaukimas . 

2. Šeima yra pirmoji žmonijos 
b e n d r u o m e n i n i o g y v e n i m o 
ląstelė. Vyras ir moteris jungia
si Dievo pa tvarkymu į vieną 
vienetą, kuris yra nesuardomas. 
Iš šios vyro ir moters vienybės 
moterystėje gimsta nauja gyvy
bė, kuri sustiprina šiemos socia
linį pobūdį: meilės rytį t a rp tėvo 
ir motinos, t a rp tėvų ir vaikų . 
„Tėvystė ir motinystė, — pabrė
žia šv. Tėvas, — neša tokio 
k i lnumo gėrybę prieš kurią 
neišvengiamai privalu klaup
t i s" . Deja, žmogiška silpnybė 
kar ta i s s tato kl iūt is prisiimti 
tėvystės bei motinystės pašau
kimą. Pr ieš ši tai , apart žmogiš
kų priemonių, kur ias teikia 
medicina ir psichologija, sėk
mingai reikia panaudoti maldą. 
Malda įgalins vyrą ir moterį 
pakil t i į vidinio žmogaus lygį, į 
p i lnut inę meilę, į gimdytojų 
pašaukimą ir kilnumą. 

3. Jonas Paulius II plačiai nu
sako moterystes dievišką ki lmę 

ir sakrament inę jos paslaptį. 
Dviejų susijungimas į vieną. 
Kaip Dievas Trejybėje yra vie
nas , taip moterystėje vyras ir 
moteris, susirišę t ikros meilės 
ryšiu, t ampa vienas kūnas ir 
viena siela. „Vyras ir moteris, 
— rašo šv. Tėvas, — fizine pri
gimtimi dvi žmogiškos asmeny
bės, nors skirt ingi , turi lygią 
galią dalintis ir gyventi tiesoje 
ir meilėje". Kitaip tariant, mo
terystės ryšiu sujungtųjų vieny
bė tur i realizuotis tiesoje ir 
meilėje: privalo būti tobula kū
nu ir siela, realizuotis bei tęstis 
gimstančiuose vaikuose. Vaikai 
tačiau gimsta, ne vien iš kūno-
žmogiškos valios, bet taip pat iš 
Dievo galios, nes Dievas į žemiš
ką kūną naujai gimstančio įkve-
pia dievišką sielą. Dėl to kiek-
vienas kūd ik i s , ateinąs į šį i 
pasaulį, priklauso visų pirma 
Dievui: yra Dievo norėtas sau ir 
skir tas visų pirma dangui, o ne 
žemei. 

4. Cituodamas moterystės Sa
kramento ritualo tekstą apie 
iškilmingus jaunavedžių įsipa
reigojimus šv. Tėvas nurodo, jog 
ta i yra laidas bendram gėriui 
pasiekti visų pirma patiems, 
moterystėje gyvenantiems, vy
rui ir moteriai . Pasižadėti i r 
būti ištikimiems, mylėtis ir vie
nas kitam padėti iki mirties juk 
yra nelygstamas gėris šeimos 
gyvenime. I r šis gėris apima ne 
t ik gimdytojus, bet ir jų vaikus, 
ir provaikius. Puoselėti bendrą 
gėrį šeimoje, kuris išplaukia iš 
moterystės eigoje prisiimtų įsi
pareigojimų, reikia atsiremti į 
maldą, į bendrą šeimoje prakti
kuotiną maldą. 

5. Moterystėje meilė įpareigo
ja ne tiek reikalauti , kiek duoti 
save, aukotis vienas kitam, ir 
ta i pastoviai, nenutraukiamai. 
Iš čia ir moterystės nesuar-
d o m u m a s . Iš š i tokios a t 
sidavimo meilės kyla nauja 
gyvybė šeimoje, kuri šią meilę 
pagilina, pratęsia ir pašvenčia. 

6. Šv. Tėvas kreipiasi į šei
mas, primena Bažnyčios moky
mą apie moterystėje gyvenimą 
pagal Dievo valią. Primena, jog 
dievas pašaukė vyrą ir moterį 
jungtis meilės vienybėje, sie
k iant ne vien fizinio pasitenki
nimo, bet visų pirma prisiimant 
pareigą tap t i gimdytojais ir at
sakingais žmonių giminės palai
kytojais. Pabrėžia, kad kalbėti 
apie atsakingą tėvystę ir moti
nystę šiandien yra aktualu, nes 
visomis propagandos priemonė
mis raginama praktikuoti gim
dymų kontrolę. Prieš šią nužmo
ginimo tendenciją jis kviečia 
v i sus ge ros val ios žmones 
visomis išgalėmis kovoti. Priva
lu priimti Dievo nustatytą pri
gimties tvarką. Jos laikantis, 
galima gyventi atsakingoje tė
vystėje ir motinystėje. Ir ji y r a 
lygiai įpareigojanti vyrą ir 
moterį, tėvą ir motiną. 

7. Plačiai laiške kalbama 
apie meilę, apie meilės kultūrą. 
Šeimos gyvenimas stovi a n t 
meilės pagrindo. Bet meilė t u r i 
būti t ikra, kuri neieško savo in
tereso, bet yra pasirengusi duoti 
ir aukotis. Šitokia meilė y r a 
versmė t ikro džiaugsmo, tikros 
laimės, kur i siekia dangų. Yra 
ir netikros meilės apraiškų žmo
nijos gyvenime. Ragina todėl 
budėti ir, šaukiant is Dievo pa
galbos, puoselėti tikrą meilę, 
kur i a te ina iš Dievo ir veda į 
Dievą. Tikroji meilė taigi daug 
re ika lau ja . Bet joje veikia 
visagalio Dievo galia, Jėzaus 
Kristaus, pasaulio Atpirkėjo 
dieviška galia. Tiesa, prieš šią 
meilę stovi pasaulyje viešpatau
janti savimeilė, individualizmas 
bei personalizmas, vadinamoji 
„laisvoji meilė". Bet moterystė
je vyras ir moteris nėra bejėgiai 
šias žaizdas užgydyti. Galią 

j iems teikia Kristus per Atgai
los sakramentą. 

8. Šeimą, ta rpusavius joje 
santykius tarp vyro ir žmonos, 
ta rp gimdytojų ir vaikų, tarp 
giminaičių saisto ketvirtasis 
d e k a l o g o į s a k y m a s . Šiuo 
įsakymu įpareigojama gerbti ir 
mylėt i tėvus, nes jie atstovauja 
Dievui. Tėvai iš Dievo gauta 
g a l i a te ik ia gyvybę savo 
vaikams, juos įveda į giminės, 
į t au tos , į žmonijos gyvenimą. 
Pr ivalu tad juos gerbti, mylėti. 
Iš k i tos tačiau pusės tėvai 
privalo mylėti savo vaikus, nes 
tai j ų meilės vaisius. Šeima yra 
meilės židinys, liepsnojąs tarp 
tėvų ir vaikų. Meilė, žėrinti 
šeimoje,duoda pagrindą meilės 
civilizacijai tautose, žmonijoje. 

Tėvai yra pašaukti ir įparei
goti iš meilės ne tik teikti naują 
gyvybę, gimdant vaikus, bet ir 
ją puoselėti nuo pat motinos 
įsčios, o gimusius vaikus globo
ti, augint i ir paruošti gyveni
mui. Meilė, iš kurios šeimoje 
gimsta nauja gyvybė, tur i lydėti 
gimusįjį toliau ir per jį tęstis 
tol iau į kartų kartas. Tėvai yra 
pirmieji ir pagrindiniai savų 
vaikų auklėtojai. Tėvams auklė
jimo darbe turi talkinti valstybė 
ir įvairūs bažnytiniai organai, 
bet priklausomai nuo tėvų. Au
klėjimo pareiga yra ne vien 
fizinė, bet ir dvasinė žmogaus 
gyvenimo sritis. 

9. Šeima yra mažoji bažnyčia-
Dievo namai, bet ji drauge yra 
ir mažoji t au ta bei valstybė, 
mažoji socialinio gyvenimo ląs
telė. Į ją turi teisių ir pareigų 
Bažnyčia ir valstybė. Reika
linga, kad valstybė ir Bažnyčia 
sutar t inai rūpintųsi šeimų glo
ba ir jų suvereninių teisių 
respektavimu. 

Antroje dalyje šv. Tėvas kal
ba, ką Kristus sako, kaip jis 
žiūri į šeimą. Jėzus pradeda 
savo viešąjį gyvenimą, pasirody
damas vestuvių puotoje ir pada
rydamas pirmąjį stebuklą. Jis 
e ina į išganymo darbą ir jauni
kis, k a d parodytų žmonijai savo 
meilę, savo dievišką meilę ir ja 
p a š v ę s t ų bei l a imė tų sau 
žmonių meilę. 

Apaštalavimo eigoje Jėzus 
kalbėjo apie moterystę: nurodė, 
jog j i yra dieviškos kilmės, jog 
Dievas suriša vyrą ir moterį 
moterystėje meilės ryšiu, kuris 
yra neišrišamas, nes dieviškas. 

Šv. Tėvas žino, kad šeimos 
gyvenimas, nors Dievo norėtas 
ir pašvęstas , su t inka daug 
sunkumų. Jų tačiau nereikia bi
joti, nes Kristus noriai teikiasi 
dalyvauti kaip svečias šeimose, 
ir j i s yra galingas, o taip pat 
pasirengęs sunkumuose padėti. 
J ė z u s , ypač Eucharisti joje, 
jungiasi su mumis kaip mūsų 
dvasinis maistas, kuris stiprina 
kūną ir sielą, pakeldamas į 
dieviško gyvenimo lygį. Dievui 
gi n ieko nėra negalima. 

Šv. Paulius nurodo, kad mote
rystė yra „didžioji paslaptis" (Ef 
5,32); yra Sakramentas; yra at 
spindys Kristaus ir Bažnyčios 
mistinės jungties tobuloje mei
lėje. Kokia yra meilė ir vienybė 
ta rp Kristaus ir Bažnyčios, to
kia meilė ir vienybė tur i viešpa
taut i šeimoje tarp tėvų ir vaikų. 
Šv. Tėvas tačiau primena, kad 
pasaulyje vyraująs racionaliz
mas ardo mistinę vienybę šei
mose ir žmonėse: s tato kūną 
prieš sielą ir sielą prieš kūną. 
Taip,kad žmogus nustoja gyven
ti k a i p asmuo ir tampa tik ob
jektas , tik mažas ratelis didelia
me žemiško gyvenimo labirinte. 

Baigdamas savo laišką, šv. 
Tėvas plačiai kalba apie šv. 
Šeimą, ypač apie Mariją „gra
žiosios Meilės Motiną". Šv. 
Šeima visoms šeimoms yra pa
vyzdys. Ten viešpatavo meilė. 
Ten vyravo pareiga. Ten Jėzus 
augo išmintimi ir malone pas 
Dievą ir pas žmones. Ten Dievo 
Sūnus buvo klusnus savo žemiš
k iems tėvams. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. gegužės mėn. 4 d. 

joms, vienuolynams) už m u m s 
parodytą solidarumą, už mora
linę, dvasinę bei medžiaginę 
paramą. Ir šiais metais su didele 
viltimi t ikimės su lauk t i daug 
naujų kolegijos draugų bei ge
radarių. J ie yra m u m s ženklas, 
kad Dievo Apvaizda laimina 
mus ir mūsų darbus . 

Su pagarba ir dėk ingumu, 
P r e l . A lg . B a r t k u s 

Čekius galite rašyt i ir siųsti: 
Pontificio Collegio Lituano, c/o 
Mons. Alg . Bar tkus , V. Casal-
monferrato , 20, 00182 Roma -
Ital ia; 

arba: Amerikoje, jei nor i te 
n u r a š y t i nuo mokesčių: St. 
Cas imir ' s Guild, c/o Mrs. Ann 
Wargo, 125 S. Morris Str., St. 
Clair , PA 17970 - U.S.A. 

Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje. 

P O P I E Ž I Š K O S I O S ŠV. K A Z I M I E R O 
K O L E G I J O S S E M I N A R I J O S R O M O J E M E T I N I S 

K R E I P I M A S I S Į LIETUVOS V I S U O M E N E 
P A S A U L I N Ė S DIENOS MALDŲ U Ž 
P A Š A U K I M U S P R O G A (1994.IV.24) 

2. Be m e d ž i a g i n ė s p a r a 
m o s ( išmaldos) ši į s t a iga 
nepajėgs t inkamai paruošti tų 
Tėvo siunčiamų darbininkų į 
Kristaus vynuogyną Lietuvoje 
ir užsienyje. Kviečiam paremti 

Mieli kolegijos geradariai, 
draugai , 

Kalėdų proga pasiuntėme vi
siems kolegijos geradariams 
pereitų metų pagrindinių įvy
kių kroniką. Tikėjomės, kad ji savo auka šią seminariją (Kole-
nušvies dabar t inį kolegijos giją) esančią Krikščionybės cen-
vaidmenį mūsų visuomenėje, t r e , kiekvienas pagal savo 
nes šalia savo pagrindinės misi- išgales. 
jos kaip seminarija, ji ir k i ta ip 3 . Be k o n k r e č i ų a s m e n ų 
nemažai pasitarnavo mūsų Baž- so l idarumo nebus medžiaginės 
nyčiai ir tautai . Lietuvoje ir už paramos. Laikas, amžius, svei-
jos ribų. Ypač paskutiniais me- ka ta ir naujos politinės bei 
ta is kolegija yra tapusi svarbus ekonominės sąlygos negailestin-
ir gyvas lietuvybės dvasinis cen gai retina kolegijos geradarių 

gretas. Kviečiam todėl, ypač šia 
proga užsienio lietuvius užimti 
t a s retėjančias gretas, tampant 
mūsų geradariais. Šis yra mūsų 
metinis g e r a d a r i ų vajus. Iš 
savo pusės pasižadame at
silyginti visiems savo lab
dariams nuolatine malda. 

Kolegijos vadovybės ir studen
tų vardu reiškiu nuoširdžią pa
dėką visiems kolegijos gerada
riams, privatiems ir organizaci
joms 'Vyčiams. Šv. Kazimiero 
gildijai, lietuviškoms parapi-

t ras Romoje. Tai galėjo įvykti ne 
vien dėl čia dirbančių asmenų 
pasišventimo, bet ir dėl mūsų 
bičiulių-geradarių dvasinės bei 
medžiaginės paramos ir pritari
mo. Jie suprato kolegijos vaid
menį ir prasmę krikščionybės 
centre ir visokeriopai kolegiją 
rėmė. Todėl reiškiame nuošir
džią padėką ir pagarbą visiems, 
kurie pasitikėjo kolegijos poten
cialu ir ta ip pat t ik i tolimesniu 
jos vaidmeniu Lietuvos labui 
Dievo planuose. 

Paskutinieji metai įprasmino 
visas praeityje padarytas aukas 
del kolegijos įkūrimo ir išlaiky
mo Romoje. Šios įstaigos vado 
vybė, Dievo įkvėpta, Švento 
Sosto laiminama, pradėjo ruoš
t is dvasiniam Lietuvos atgimi
mui dar gerokai prieš Lietuvos 
oficialų valstybės atkūrimą. II 
gai prisiminsime tą istorinę, 
pilną betmės. rugpjūčio 1991 m, 
19^Pučo dieną, kai pirmajam 
lietuvių klierikų ir kunigų '20) 
studentų autobusui dar sovietų 
sargyba leido pervažiuoti Lietu 
vos-Lenkijos sieną 1991-1992 
akademiniams metams į Romą. 

Jaučiam Dievo palaimą ir už 
ją dėkojame. Su didele viltimi ir 
pasitikėjimu žiūrime ir į kolegi
jos tolimesnę misiją bei jos 
vaidmenį mūsų Bažnyčiai,tau
tai . Mūsų žvilgsnis apima visą 
pasaulį : Australijoje. P ie tų 
Amerikoje. Europoje, Š. Ameri
koje ir kitur lietuvių kunigų 
skaičius kasmet mažėja. Jau 
dabar jaučiamas didelis jų trū
kumas. Esam t ikr i , kad kolegi
ja bus reikalinga ir ateityje. Kur 
kitur, jei ne Čia, Lietuvos Epi
skopatas galės paruošti lietu
vius kunigus mūsų misijoms už 
Lietuvos ribų7 

Todėl ir šiais metais pasaul i 
nės dienos maldų už pašauki 
mus proga, kreipiamės i lietu 
vių visuomenę su t r imis p rašy
mais : 1. Maldos, 2. I š m a l d o s 
i r 3. S o l i d a r u m o . 

1. Be maldos a r ,.Tėvas siųs 
darbininkų į Sūnaus vynuogy 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS KAPČIUS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Patėvis, pergyvenęs ilgą 

tremtį, sunkias nelaimes bei ligas, į Amžinuosius Viešpaties 
namus išėjo 1994 m. vasario mėn. 25 d. Daytona Beach, 
Floridoje. 

Po graudaus atsisveikinimo Volusia Memorial Park laido
tuvių namuose ir gedulingų pamaldų Prince of Peace baž
nyčioje, Ormond Beach, buvo palydėtas i Amžinąją Poilsio 
vietą ir kovo 1 d. palaidotas Volusia Memorial Park kapinių 
mauzoliejuje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir Daytona Beach 
telkinio lietuviams bei amerikiečiams, ta ip gausiai dalyva
vusiems laidotuvėse, velionį ligos metu lankiusiems namuo
se, ligoninėje, dalyvavusiems atsisveikinime, pamaldose, paly
dėjusiems Jį į amžinojo poilsio vietą ir pareiškusiems mums 
gilią užuojautą žodžiu, laiškais, spaudoje. 

Dėkojame Lietuvių klubo pirm. Jonui Daugėlai už vado
vavimą atsisveikinimo apeigoms, tartą Velionio gyvenimą 
aptariantį žodį, bei pareikštą Klubo vardu mums užuojautą. 

Dėkojame organizacijų atstovams, tarusiems atsi
sveikinimo žodžius ir pareiškusiems užuojautas: Choro „Sie
tyno'" pirm. Juozei Daugėlienei, ALT s-gos skyr. pirm. Vytau
tui Abraičiui, LB apylinkės pirm. dr. Sigitai Ramanauskienei, 
Lietuvių Fondo įgaliotiniui Jurgiui Janušaičiui. 

Dėkojame chorui „Sietynui" ir jo vadovui muz. Antanui 
Skriduliui už gražų giedojimą atsisveikinime laidotuvių 
namuose ir laidotuvių dieną bažnyčioje. 

Dėkojame kun. Ričardui Grasso už maldas laidotuvių 
namuose. 

Dėkojame Amerikos vyskupų konferencijos direktoriui 
prel. dr. Jurgiui Sarauskui ir kun. Ričardui Grasui už 
pamaldas bažnyčioje, prel. dr. J. Sarauskui už jautrų, a.a. 
JONO gyvenimą nušviečiantį pamokslą ir velionio palydėjimą 
ir paskutines maldas Amžinojo Poilsio vietoje, kapinėse ir 
mauzoliejuje, už pareikštas mums užuojautas. 

Dėkojame visiems, taip gausiai aukojusiems Lietuvių Fon
dui ir tuo Velionį įamžinusiems šioje institucijoje, kurią a.a. 
Jonas visuomet rėmė. 

Dėkojame karsto nešėjams: Jonui Daugėlai, Stasiui 
Daržinskiui. Narimantui Karašai, Edv. Sump, Steponui Sump 
ir Venantui Gelažiui. 

Dėkojame visiems bet kuo prisidėjusiems pagerbiant 
Velionį ir palengvinusiems mums skausmo dienas. 

Teatlygina Jums už tai Aukščiausiasis. 

Nuliūdę: žmona Irena, sūnus Kęstutis, podukra Irena, 
posūnis Venantas, jų šeimos ir kiti giminės. 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
d e d a daug p a s t a n g ų , reikalui i ški lus , p a t a r n a u t i J ū s ų š e i m a i . Visa i 
nesen ia i m e s p a s t a t ė m e naują l a i d o t u v i ų įs tagą L e m o n t , IL. Š ie 
didžiuliai ir g ražūs n a m a i skirti p a t o g u m u i š e i m ų , k u r i o s išs ikėlė 
j p ie t in ius ir vakar in ius p r i e m i e s č i u s . 

M e s ta ip pat ga l ime p a s i d ž i a u g t i , k a d p r i k l a u s o m e „ T h e S u b -
u r b a n Family Funera l H o m e " , Cice ro , IL. Si, p a g y r i m u s l a imėjus i , 
įs taiga yra puikiai į reng ta , tu r i d a u g v ie tos a u t o m o b i l i a m s p a s t a t y t i 
ir a p t a r n a u j a a r t imuos ius v a k a r i n i u s p r i e m i e s č i u s . 

Taigi, š ios yra m ū s ų n u o š i r d ž i o s p a s t a n g o s s u t e i k t i p a g a l b ą ir 
su ramin imą jūsų še imai l i ūdes io v a l a n d o s e . 

Visos še imos , k u r i o m s m e s p a t a r n a v o m e Cice ro ir Bervvyn 
mies tų apyl inkėse , re ika lu i iški lus , gali k re ip t i s j P e t k u s - B u t k u s 
įstaigą. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeiniai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S. ARCHER A VE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARCįUFTTE CHAPEL 
2533 VV. 71 ST. 
CH1CAGO, IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST. 
CICERO, IL 60650 
708-652-1003 

• 1058 m. vasa r io 16 d. Fi 
del Castro pasiskelbė Kubos 
premjeru. 

na?" Tai pirmasis ir pagrindinis 
šios dienos tikslas. Kviečiam 
todėl jungtis su Šv. Tėvu ir visa 
Bažnyčia, prašant daug ir šven 
tų kunigu ypač Lietuvai. 

Nemokamas tel. 
800-994-7600 



DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. gegužės mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pirmadienio svečiai „Drau
ge Kaip paprastai, svečiai iš 
to.^r.e.-nių vietovių, apsilankė 
L įkapoję, neaplenkia ir „Drau-
g' Praėjusį pirmadienį tu
re ome malonią progą susipa-
ž;r.f; su Vytauto Didžiojo 
universiteto dekane dr. Vikto
rija Baršauskiene, kurią 
atlydėjo JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Regina Kučienė ir ' 
Viktoras Kučas. Su viešnia iš 
Kauno buvo įdomu pasikalbėti 
apie neseniai iškilusias uni
versiteto bėdas dėl salės ir kitų 
patalpų priklausomumo. Pirma
dienį taip pat mus aplankė dail. 
Rimantas Dichavičius. kurio 
paroda atidaryta Čiurlionio 
galerijoje balandžio 29 d. 

Ateinantį šeštadienį i r sek
madienį, gegužės 7 ir 8 d., vyks
ta balsavimas už Lietuvių 
bendruomenės kandidatus į 
XIV LB tarybą. Kiekvieno su
augusio lietuvio pareiga daly
vauti rinkimuose ir atiduoti 
savo balsą. Stipri Lietuvių bend
ruomenės taryba — tuo pačiu ir 
tvir ta Krašto valdyba -
užtikrins mūsų pačių veiklos 
sėkmingumą ir lietuviškumo 
išlikimą svetimuose kraštuose. 

x Vert ingas i r nemažas 
Baitia Express amerikietiško 
maisto siuntinys tampa švente 
ir ne švenčių dienomis. Jame: 
mėsa, dešra, ryžiai ir daug kitų 
vertingų produktų, o kaina tik 
$3-3. Daugiau sužinosite pa-
-•"""tiino nemokamu tel. 1-800-
SPARNAI a rba 1-800-
772-7624, arba atvykę į Baltia 
Express, 3782 W. 79 St.. Chi
cago, IL 60652. 

(sk) 

x Motinos Dienos proga, 
gegužės 8 d., sekmadienį, po 11 
v.r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte. 
ruošiami pietūs. Visi kviečiami 
atsilankyti su savo mamytėmis 
bei močiutėmis, pasivaišinti ir, 
tuo pačiu, prisidėti prie misijos 
išlaikymo. Dėl rezervacijų 
kreiptis: tel. 708-968-7377. 

(sk) 

x A.a. Balio Gražulio atmi
nimui Dana Kurkulienė paau
kojo $50 „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui. „Sau
lutė" nuoširdžiai dėkoja ir 
užjaučia a.a. Balio Gražulio arti
muosius. 

(sk) 

x A.a. Stasio Matučio at
minimui aukos buvo skiriamos 
Lithuanian Mercy Lift. LML 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams už $785 auka: E. 
Šalčiūnas, S.J. Miknaitis, B. 
Vindašienė, J.V. Lendraitis, M. 
D. Trakis, G. J. Miglinas, S. J. 
Užupis, M. Utz, J. R. Riškus, A. 
I. Draugelis, L Mickevičienė, R. 
Kemežaitė. V. Kazlauskas, K. 
R. Eichorst, W. P. George, R. 
Miglinaitė, J. J. Augius, Saka-
vičienė, K. Kubilienė, V. R. Nor
kus, J. J. Tamulaitis, R. Sko-
rubskas, A. Tamošiūnas, A. V. 
Lauraitis, Sears Merchandise 
Group. C. Giba ir V. V. Mažei
ka. 

(sk) 

x LB Lemonto apylinkės 
visų lietuvių balsavimas i 
XTV LB Tarybą dar bus ge
gužės 7 d., šeštadienį nuo 9 v.r. 
- 3 v. p.p. ir gegužės 8 d., sek
madienį nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 
Balsavimo būstinė - PLC, 127 
St., Lemont, IL. Visi kviečiami 
balsuoti. Budėtojai: V. Saliklis, 
K. Jankauskas ir A. Pargaus-
kas. 

<sk) 

Kun. Vincentas Andriuška, 
mirė antradienį, gegužės 3 d., 
11.30 vai. r., Matulaičio na
muose, Putnam, CT. Sirgo vė
žiu. Bus laidojamas Floridoje. 
Kun. V. Andriuška buvo 81 m. 
amžiaus. 

J A V LB Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažiavime 
balandžio 24 dieną, PL centre, 
Lemonte buvo išrinkta nauja 
apygardos valdyba: Salomėja 
Daulienė, Svajonė Kerelytė, 
Genė Rimkienė, Algis Urbutis, 
Aleksas Vitkus ir Birutė Vinda
šienė. I Kontrolės komisiją buvo 
išrinkti: Kęstutis Ječius, Alek
sas Kara l iūnas ir Vladas 
Sinkus. 

Atstovų į JAV LB XIV Ta
rybą rinkimų būstinė Mar-
que t t e Pa rke , „Seklyčios" 
patalpose, 2711 W. 71 St., veiks 
šeštadienį, gegužės 7 d., nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. Visi pietinės 
Čikagos ir pietvakarinių prie
miesčių dar nebalsavę lietuviai 
yra raginami atlikti šią bend
ruomenišką pareigą. 

LB Socialinių Reikalų Ta
r y b a ir „Margut is" gegužės 8 
d., 4 vai. p.p., rengia Arvydo ir 
Jū ra tės Vilčinskų koncertą 
Jaunimo centre. Koncertas 
dedikuojamas motinoms. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Dar bus galima balsuoti ir 
ateinantį sekmadienį. Kur? 
Brighton Parko Šv. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. Kada? Sekmadienį, 
gegužės 8 d.. 9 vai. r. iki 4 vai. 
popiet. Teisę balsuoti turi visi 
lietuvių kilmės asmenys, ne 
vien tie, kurie yra susimokėję 
solidarumo įnašą. 

x Č ikagos Li tuanis t inės 
mokyklos administracija ir 
Tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems, aukojusiems 
1993/1994 mokslo metais: 
$4,000 - Lietuvių Fondui, 
$1,500 — Švietimo Tarybai. 
$1,000 - K. Mikalajūnas Es-
tate, $200 — Brighton Parko 
Lietuvių bendruomenei ,$100 -
p. V. Žolynas, p. L. Vasiuke-
vičius, $75 - JAV LB Vidurio 
Vakarų sekcijai, $15 — 
anonimas. 

(sk) 

x P la tus ir tur t ingas reper 
tuaras laukia Jūsų dėmesio šių 
metų Antro Kaimo pastaty
muose, kurie įvyks Playhouse 
salėje, 2515 W. 69 St., gegužės 
21 ir 22 d. Taipogi Lietuvių 
cent re , Lemonte, birželio 11 
i r 12 d. Pradžia: šeštd. 6:00 v.v. 
(Playhouse), 7:30 v.v. (Lemonte). 
Sekmd. - 3:00 v. p.p. ^Play
house), 5:00 v.v. (Lemonte). Re
zervacijos ir kvietimai: Sekly
čia , 2711 W. 71 St. (312) 
476-2655 ir Lemonte nuo 10:30 
v.r. iki 1:00 v. p.p., kas sekma
dienį. 

(sk) 

x A.a. dr . Leono Bajorūno 
atminimui, jo draugai parėmė 
Lietuvos našlaičius per „Lietu
vos Našlaičių Globos" komitetą 
$860 suma. Šią sumą našlaičių 
globai suaukojo: J. ir G. Asmi-
nai, E. Balčiūnienė, V. ir O. 
Braziai, V. ir J. Didžiuliai, O. 
Liutermozienė, J. ir V. Ližaičiai, 
dr. K. ir E. Karveliai, A. Malko, 
dr P. Murinienė, J. ir B. Paškai, 
JAV LB Pompano apylinkė, dr. 
A. Prunskienė, O. Rudaitienė, 
P. Svilas, dr. A. ir A. Valadkai, 
A. ir S. Zaparackai, T. ir I. 
Žilinskai, dr. D. Bajorūnaitė L. 
ir J. Balčiauskas-Martino. 
Lietuvos našlaičių vardu 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas dėkoja aukotojams, ir 
re iškia užuojautą velionio 
šeimai. Adresas: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

„Aušros v a n ų sKaučių 
tun to 45 metų veiklos sukak
t ies minėjimas — vakaronė šį 
penktadienį, gegužės 6 d., 7:30 
v.v. vyks Jaunimo centro kavi
nėje. Lietuvių Skautų sąjungos 
75 metų kelionėje „Aušros Var
tų" tuntas gyvavo 45 metus. 
Visos tunto eilėse žygiavusios 
sesės ir vadovės, tėvai ir rėmėjai 
kviečiami atsilankyti, prisi
minti ir pasidžiaugti. 

Lietuvių Tautinis akademi
nis sambūris daugiau negu 20 
metų remia Pedagoginį Litu
anistikos institutą piniginėmis 
aukomis ir dalyvavimu ins
tituto renginiuose. LTA sambū
rio nariai dalyvaus ir šįme-
tiniame absolventams diplomų 
įteikimo vakare šeštadienį, ge
gužės 14 d., 7 v.v. vyksiančiame 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Sambūrio pirm. inž. Stasys 
Virpša ragina visuomenę rem
ti šią jaunimo lituanistinio švie
timo instituciją, o taip pat daly
vauti absolventų išleistuvių 
vakare. 

„įeponiai. 

Advokatė UNA ALTĄ 
imigracija ir civilinės bylos 

875 La Playa St 
San Francisco. CA 94121 

T#l. 415-221-4*05 

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

Tel. (1-312). 77&-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie A ve. 

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

Kriminalinė 7 is 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

^T^TM *̂ <#_7 • 
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Redaguoja J Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Mama Lietuvoje grįžta iš krautuvės 
su maistu savo vaikams. 

Piešė H. Naruševičiūtė-
Žmuidzinienė 

Inž. Stasys Virpša. Lietuvių Tautinio 
akademinio sambūrio pirmininkas, 
kalba Pedagoginio Lituanistikos in
stituto renginyje. 

x Dainininkų Arvydo i r 
Jū ra t ė s Vilčinskų konce r t a s 
PLC, Lemonte gegužės 15 d., 
sekmadienį, 12 vai. tuoj po šv. 
Mišių, Centro didžiojoje salėje. 
Klausytojus pavaišinsime kava 
ir namie keptais pyragaičiais. 
Kviečia PLC renginių komite
tas. 

rsk) 

x LEMONTE, PL cen t re , 
TRANSPAK įstaiga veikia 

j 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 312-
436-7772 

(sk) 

x BINGO žaidimai PLC Le 
monte pradedami gegužės 4 d., 
trečiadienį, 5 vai. vakaro. Cen
tro didžiojoje salėje ir vyks 
kiekvieną trečiadienį, tuo pačiu 
laiku. Bingo žaidimų atidarymo 
proga žaidėjai bus pavaišinti 
karšta vakariene. Kviečiame 
dalyvauti ir išbandyti savo 
laimę. Vadovai — Alė ir Algis 

(sk) 

O MAMYT! 

Kas šiandien nežinos 
tavo garbei dienos. 
kai net paukščiai tau meilę 

apgieda? 
Ką atnešt dovanų, 
jei ne grožį dainų, 
jei ne pirmą pavasario žiedą? 

Kas šiandien nežinos 
meilės tau amžinos 
ir širdies paslaptingo plakimo? 
Mes nykštukai maži, 
tu gerutė, graži 
karalaitė iš pasakų Grimo. 

Mes sustoję ratu 
linkim laimės kartu, 
duok. Dievuliau, ilgiausių tau 

metų. 
Leisk tėvynę regėt, 
laisvės varpą girdėt 
ir ne vargt po pasaul) taip platų. 

Pridainuosim dainų, 
duosim tau dovanų 
šio pavasario pirmąjį žiedą. 
Tave mylim visi, 
kai laiminga esi, 
džiaugsmo ašara skruostais 

nurieda. 
Laimutis B. Švalkus 

MAMA 

Mama yra mano meilė. Ji 
kaip gėlė visada žydi. Ji kaip 
graži saulė šviečia ir kaip van
duo banguoja. Mano mama yra 
mano gyvenimas. 

Tomas Mikužis, 
Čikagos lit. m-los 

5 sk. mokinys 

MAMA YRA GERA 

Mano mama yra gera. J i 
mane myli. Ji dėkoja ir įvertina, 
ką mes gera padarėme. Mama 
duoda pinigų ir įvairių dalykų, 
kurių mums reikia. Mama nu
veža į mokyklą ir po pamokų 
parveža namo. Ji veža mano 
drauges ir pusseseres. Mama 
nori, kad aš būčiau tokia, kokia 
aš turiu būti. 

Vilija Paul iutė , 
4 sk. mokinė 

Čikagos lit. mokykla. 

MAMA MYLI MANE 

Man patinka mano mama. J i 
yra miela ir graži. Ji labai myli 
mane ir mano brolį. Ji man visa
da paruošia pietus ir nuveža 
mane į kitus miestus. Jei ji yra 
visada su manimi, man nereikia 
verkti niekada. 

Darius Sutrinavičius, 
Čikagos Ht. m-los 

4 sk. mokinys. 

MOTINOS DIENA 

Daugelio pasaulio kraštų 
žmonės skiria motinai ypatingą 
pagarbą. Tam tikslui skiria 
metuose vieną dieną. Šiame 
krašte ir Lietuvoje ji minima 
gegužės mėnesį. Specialiai 
parinktas pats gražiausias 
mėnuo. Motina yra nusipelniusi 
tos garbės ir grožio. Tos dienos 
proga yra pabrėžiama motinos 
svarba šeimai, tautai ir pasau
liui. Motinos svarbiausias pažy
mys yra meilė. Kur vyrauja 
meilė, ten išnyksta neapykanta 
ir kitos blogybės, vedančios 
šeimas, t a u t a s į suirutę. 
Lietuvių tauta turėjo ir turi 
daug nusipelniusių motinų, 
todėl gali didžiuotis savo 
išlikimu ir pasiekimu laisvės. 

Motinos dieną pagerbta 
motina nenustoja tos pagarbos 
ir visomis ki tomis metų 
dienomis. Ji lieka šeimos židinio 
šviesa ir šiluma. Jos pasiauko
jimas palieka gilius pėdsakus 
vaikų sielose. Kol lietuvė mo
tina išlaikys tas savo gražiąsias 
vertybes, tol lietuvių tauta kurs 
sau šviesų rytojų. 

Mielas jaunime, nuo jūsų mei
lės ir pagarbos savo mamytėms, 
priklausys ir jūsų likimas, jūsų 
ateities gyvenimas. Jūs svajo
jate apie gražų rytojų, tačiau 
kasdieninė aplinka dažnai tem
do jūsų svajones ir pakreipia 
neigiama kryptimi. Jei mylėsite 
savo mamytes, klausysite jų 
gerų ir naudingų patarimu, 
išnyks blogosios pagundos ir 
tikrai sulauksite savo šviesios 
ateities. To iš jūsų laukia ir 
tėvelis, ir artimieji, ir visa 
lietuvių tauta. 

Redaktorius 

VERPIMAS 

Labas! Aš Dalia Slavikaitė, 
Karaliaus Mindaugo mokyklos 
mokinė. Kovo mėnesį mūsų mo
kyklą aplankė ponia Bulotienė. 
Ji mums pasakojo apie verpimą. 
Mes visi galėjome pamėginti 
verpti. Man patiko, buvo leng
va. Kitiems mažesniems vaiku
čiams nesisekė. Ji atsinešė 
mažiukus, iš medžio išdrožtus 
įrankius. Juos padarė ponios 
Bulotienės vyras. Tuos įrankius 
naudojo dirbant su linais. 

Dalia Slavikaitė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios"). 

^f\^ 
Piešė An tanas Petkus, 

Lemonto Maironio lit. 
m-los 2 sk. mokinys 

Piešė Tomukas Milo, 
Lemonto Maironio lit. 

m-loa mokinys. 

KIŠKIS 

Vieną vasaros dieną kiškis ėjo 
į parką. Lapė Snape irgi ten ėjo. 
Kai lapė pamatė kiškį, capt ir 
sugavo. Lapė suėdė kiškį ir 
nuėjo namo. 

Austė Kuolaitė 

Vieną kartą buvo kiškis ir du 
vaikai, kurie buvo draugai. Kiš
kis atnešė vaikams velykinių 
margučių. Vaikams labai pati
ko. 

Daiva Mattaitė 

Aš turėjau kiškį. Jo vardas 
buvo Toby.Vieną naktį atėjo 
laumė. Ji užbūrė kiškį. Kitą 
rytą aš pamačiau, kad jo jau 
nėra prie lovos. Nubėgau prie 
savo mamos lovos ir jai viską 
pasakiau apie kiškio dingimą. 
Mama manęs paklausė: ,,Ar tu 
matei šviesią šviesą?" — „Taip", 
— aš jai atsakiau. „Buvo kiškių 
laumė. Ji pavertė Toby žmogu
mi", ~ taip man aiškino. 

Man reikėjo Toby ieškoti visa
me pasaulyje. Pabudau. Tai 
buvo tik sapnas, Toby buvo ša
lia manęs. 

Aleksas Newsom 
Visi Los Angeles 

Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokiniai. 

(„Vardan tos Lietuvos"). 

GALVOSŪKIO NR. 121 
ATSAKYMAS 

Čia vaizduojamas JAV prezi
dentas JefTerson. 

GALVOSŪKIO NR. 122 
ATSAKYMAS 

Antanas Smetona. 

GALVOSŪKIO NR. 123 
ATSAKYMAI 

1. Istorikų apskaičiavimu, 
Jėzus Kristus mirė mūsų eros 
30-tų balandžio mėn. 7 dieną, 
penktadienį, maždaug 3 vai. po 
pietų. (Kun. Č. Kavaliauskas 
„Naujasis Testamentas, 273 
psl., Boston, 1972). 2. Vietovę, 
kur mirė Jėzus Kristus, vieti
niai gyventojai vadino „Gol
gota", bet okupantai romėnai tą 
vietą vadino Kalvarija. 3. Jėzų 
nukryžiavo keturi kareiviai. 
(Žiūr. Jono 19:23). 4. Prie nu
kryžiuoto Kristaus šalia trijų 
Marijų stovėjo Viešpaties mo
tinos sesuo Salome. Ji buvo 
apaštalo Jono motina. (Mk. 
15:40; 16:1; Mt 27:56; 20:20-24; 
Jn. 19:25). 5. Izopas (gr. hysso-
pos) — tai vardas krūmokšnio, 
kuris auga Viduržiemio jūros 
srityje bei Azijoje; vartojamas 
kaip prieskonis, turi eterio alie
jaus. (Tarptautinių žodžių žody
nas, 348 psl.). 

GALVOSŪKIO NR. 125 
ATSAKYMAS 

Kataloge piešinys pavadintas 
„Baltoji arba poliarinė meška 
sniego pūgoje". 

GALVOSŪKIS NR. 147 

1. Nupieškite daiktą, suside 
• dantį iš keturių trikampių, 
naudojant šešias linijas. 2. Kiek 
druskos yra vandenynų ir jūrų 
vandenyse? 3. Mokslininkai 
tvirtina, kad jūrų vandenyse 
yra aukso. Patikrinkite, kiek 
ten aukso esama? 4. Veiksmažo
džio bendratis (to be) būti, būna, 
būva, esti esperanto kalboje yra 
esti. Jdomu, kurios šalies gyven
tojas buvo tarptautinis esperan
to kalbos kūrėjas, gydytojas dr. 
Liudvikas Zamenhofas (1859-

1917)? 5. Kur yra Lietuvos 
miestas Ašmena ir kam jis da
bar priklauso? 

Kas į v; •••is klausimus atsakys 
teisingai, su plačiais paaiški
nimais — gaus 10 taškų. Kas at
sakys trumpai ir apytikriai — 
gaus 5 taškus. 
Atsiuntė kun . dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 148 

Brūkšnelių vietoje įrašysite 
raides, iš kurių susidarys žo
džiai pagal duotas reikšmes. 
Pirmąsias raides skaitydami 
žemyn, sužinosite pavardę lie
tuvių rašytojo, rašiusio jauni
mui knygeles. 1. 
Šiaurės Amerikos upė. 2. 

Plačiausia pasau
lio upė. 3. Pietinės 
Lietuvos upė. 4. Azi
jos didelė upė. 5. Vo
kietijos upė. 6. Ang
lijos upė. 7. Azijos 
upė. 8. Prancūzijos upė. 

Už teisingus atsakymus 10 
t~.sk"' Jei bus netikslumų — 5 
t a š k a i . 

GALVOSŪKIS NR. 149 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

01NXN 

Čia vaizduojamas vienas iš 
JAV prezidentų. Parašykite jo 
pavardę. Ar jis gyvas, ar miręs? 
Jei miręs — kelintais metais? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 150 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Parašykite šios mergaitės var
dą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 151 

Nepriklausomybės pradžioje 
(1918), mokyklose mokiniai 
neturėjo šių dienų rašiklių, rašė 
plunksnomis, kurias įkišdavo į 
plunksnakotį ir pamirkydavo į 
rašalą, kuris būdavo parduoda
mas buteliukais. 

Prisimindami anuos laikus, 
išspręskite šį uždavinį: „Vienas 
mokinys pirko 36 rašomąsias 
plunksnas, mokėdamas už kiek
vienas 9 plunksnas po 23 cen
tus. Kiek jis gavo grąžos iš vieno 
lito?" 

(5 taškai) 

Nereikia vaikams pro tvorą 
lįsti, nes blogai augs, reikia per
lipti per tvorą. 

(Salakas) 

http://t~.sk%22'

