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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Socialdemokratai 
ruošiasi nepasitikėjimo 

vyriausybe 
balsavimui 

Vilnius, gegužės 24 d. (Elta) 
— Socialdemokratai dar nepra
rado vilties pareikšti nepasi
tikėjimą vyriausybe, kurio idėją 
partijos taryba iškėlė sausio pa
baigoje. Vėliau, prasidėjus Sei
mo pavasario sesijai, Socialde
mokratų frakcija dėl to pradėjo 
rinkti parašus. 

Šiuo metu dokumentą pasira
šė 23 Seimo nariai. Nepasitikė
jimo procedūrą galima pradėti 
ne mažiau kaip 29 Seimo reika
lavimu. Kitą savaitę turėtų 
paaiškėti, ar pavyks sumanymą 
įgyvendinti, pasakė spaudos 
konferencijoje Socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduoto
jas, Seimo narys Vytenis And
riukaitis. Jis komentavo vy
riausybės atsakymą į grupės 
Seimo narių pareiškimą dėl 
nepasitikėjimo ja. Ministro pir
mininko pasirašytas dokumen
tas gegužės pradžioje buvo 
įteiktas Respublikos preziden
tui bei išplatintas Seimo na
riams. 

Socialdemokratai neigė vy
riausybės tvirtinimą, jog pernai 
realus darbo užmokestis išaugo 
12.6%. Remdamiesi oficialiais 
statistikos duomenimis, jie 
paskaičiavo, kad 1993 m. jis 
buvo apie 40% mažesnis, negu 
1992 metais. Gyventojų realios 
santaupos bankuose taip pat 
sumažėjo, o vyriausybė įro
dinėja esant atvirkščiai. Ji, sakė 
socialdemokratai, neįvertina tos 
aplinkybės, kad santaupų per
kamasis pajėgumas sumažėjo, 
palūkanos už indėlius buvo 
žemesnės, negu infliacijos tem
pai. 

Socialdemokratai kaltino vy
riausybę už tai, kad ji neuž
t ikr ino Seimo patvi r t in tos 
biudžeto struktūros, ją nuolat 
sauvališkai keičia. Vyriausybės 
atsakyme tai aiškinama tuo, 
kad „reglamentuoti biudžeto 
išlaidų struktūra, netikslinga 
nes papildomos lėšos pirmiau
siai turi būti skiriamos per 
metus iškylantiems poreikiams 
tenkinti*'. Socialdemokratai 
daro išvadą, jog tuo akivaizdžiai 
deklaruojamos valdininkų pre
tenzijos valstybės kišenę laikyti 
savo kišene, o Seimą norima 
nušalinti nuo biudžeto tvar
kymo. 

„Vyriausybės atsakymas ro
do, kad mūsų pareiškime dėl 
nepasitikėjimo ja išdėstyti 
a rgumenta i yra pagr į s t i " , 
pasakė Vytenis Andriukaitis. 

Socialdemokratų frakcijos 
narys Nikolajus Medvedevas 
apgai les tavo, kad Seimo 
dešinioji opozicija iki šiol 
nepalaikė Socialdemokratų ini
ciatyvos. Anot Andriukaičio, 
dešinieji vadovaujasi principu 
„kuo blogiau — tuo geriau" ir 
juo siekia pirmalaikių Seimo 
rinkimų. Bet jie nesupranta, 
kad Lietuva greitai bus visiškai 
išvogta, pasakė jis. 

Siūlomas pataisytas ir 
papi ldytas Referendumų 

{statymas 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Juozas Bernatonis pateikė 
Seimui Referendumo įstatymo 
pataisas. Seimas nutarė do
kumentą svarstyt i skubos 
tvarka. 

Paskutinio šaukimo sovieti
nės Aukščiausiosios Tarybos 
1989 m. priimto ir dabar galio
jančio Referendumo įstatymo 
kai kurios normos neatitinka 
Respublikos Konstitucijos. Be 
to, jos nesuderintos su kitomis 
teisės normomis. Daugelyje įsta
tymo straipsnių įtvirtintos jau 
nesančios valstybinės instituci
jos — Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas, liaudies deputatų 
tarybų vykdomieji komitetai ir 
panašiai. Šiuos neatitikimus, 
taip pat kai kurias kitas dabar
tinio įstatymo spragas dėl 
referendumo organizavimo, jo 
paskelbimo tvarkos bei terminų 
ir siūloma, pašalinti papildy
mais bei pataisomis. 

Projekto autoriai kai kuriais 
atvejais vadovavosi Seimo ir 
prezidento rinkimų praktika. 
Siūloma vietoje nešiojamų bal-
sadėžių ir šiame įstatyme įtei
sinti balsavimą paštu, referen
dumo komisijas sudaryti iš Teis
ingumo ministerijos ir Teisi
ninkų Draugijos pasiūlytų teisi
ninkų bei mandatus Seime tu
rinčių politinių partijų atstovų. 
Patikslinta referendumui skelb
ti parašų tikrinimo tvarka. 

Seimui siūlomose įstatymo 
pataisose paliekama šiuo metu 
galiojanti nuostata, jog refe
rendumui teikiamam sprendi
mui priimti reikia ne mažiau 
kaip pusės j rinkėjų sąrašus 
įtrauktu piliečių pritarimo. 

Lenkai nori kandidatų iš 
savo organizacijų 

Apie 150 piketuotojų šiandien 
prie Seimo rūmų reikalavo 
pataisyti neseniai priimtą 
savivaldybių tarybų, rinkimų 
įstatymą. Jų nepatenkina tai, 
kad pagal įstatymą visuomeni
nės organizacijos neturi teisės 
dalyvauti rinkimuose atskiru 
kandidatų sąrašu. Piketą orga
nizavo Lietuvos Lenkų Sąjunga. 

Piketo dalyviai pasirašė po 
kreipimusi, kuriame, be kita ko, 
sakoma: „Jokia Lietuvos tauti
nė mažuma neturi savo politi
nes partijos. Politiniame gyve
nime tautinės mažumos daly
vauja per savo visuomenines bei 
visuomenines politines organi
zacijas. Naujas savivaldybių ta
rybų rinkimų įstatymas priešta
rauja tautinių mažumų teisių 
tarptautiniams dokumentams, 
europietiškoms savivaldybių de-
politizavimo tendencijoms, dau
geliui tarpvalstybinių sutarčių 
bei konvencijų, kurias pasirašė 
Lietuva". Pareiškime prašoma 
nedelsiant atšaukti Seimo 
sprendimą, kad rinkimuose gali 
dalyvauti tik politines partijos. 

Kreipimasis perduotas pikete 
dalyvavusiems Lenkų Sąjungos 
frakcijos nariams, kurie jį įteiks 
Seimo vadovybei. 

Brazauskas sveikino 
Vokietijos prezidentus 

Antradienį Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
pasiuntė sveikinimo telegramą 
naujai išrinktam Vokietijos 
prezidentui Roman Herzog. 

Telegramoje rašoma: „Jūsų 
Ekscelencija, norėčiau pasi
naudoti šia proga pareikšti 
Jums nuoširdžiausius sveiki-

Šalia Vokietijos kanclerio Helmut Kohl (kairėje) šypsosi ką tik Vokietijos 
parlamento Bundestag išrinktas prezidentas Roman Herzog. Jo išrinkimas 
yra didelis laimėjimas krikščioniui demokratui kancleriui Kohl, kuris išstatė 
Herzog kandidatūrą. Ruošiantis spalio mėnesį Vokietijoje vyksiantiems 
rinkimams, kanclerio Kohl kampanija sunkiai kovoja prieš socialdemokratą 
Rudolf Scharping. Herzog išrinkimas parodo, kad Kohl poricųa kol kas -
stipri. 

Policija ir teismai skirtingai 
suvokia nusikalstamumą 

Vilnius, gegužės 21d. (AGEP) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas primygtinai ragino 
kompetentingas institucijas ir 
Seimą kuo greičiau parengti ir 
priimti Baudžiamąjį bei Bau
džiamojo proceso kodeksus ir 
Teismo reformos įstatymą, „kad 
pradėtų veikti visos teisingumo 
pakopos". 

Kaip praneša Algio Gedrio 
Elektroninis Paštas (AGEP), 
prezidentas gegužės 18 d. kal
bėjo specialiame Seimo posė
dyje, skirtame kriminogeninei 
padėčiai Lietuvoje, kurią jis 
pavadino „įtempta ir sudė
tinga". Pasak A. Brazausko, 
visuomenėje auga įtampa, o 
nusikalstamas pasaulis įžūlėja 
ir daro poveiki teisėtvarkos 
institucijoms. 

Prezidentas sakė. kad Seimas 
turėtų „principingai žiūrėti į 
tuos reiškinius", o Aukščiau
siasis Teismas ir Generalinė 
Prokuratūra — pasiaiškinti dėl 
jų. Prezidentas taip pat prie
kaištavo vyriausybei dėl neveik
lumo, šalyje klestint „totalinei 
kontrabandai", ir ragino Seimą 

nimus laimėjus pirmuosius pre
zidentinius rinkimus suvienyto
je Vokietijoje. Aš nuoširdžiai 
tikiuosi, kad santykiai tarp 
mūsų šalių toliau plėtosis iš 
Jūsų Ekscelencijos malonės. 
Linkiu Jums sėkmės ir geriau
sių metų". 

Telegramoje buvusiam Vokie
tijos prezidentui Richar von 
VVeizsaecker Algirdas Brazaus
kas padėkojo už paramą įtvir
tinant Lietuvos nepriklauso
mybe. Jis pakvietė eksprezi-
dentą aplankyti Lietuvą kaip 
savo asmeninį svečią. 

— Lietuvoje siūImas projek
tas didinti pensijinį amžių. Pa
gal jį, 2023 metais visi išeinan
tys į pensiją bus 65 metų. Tai 
daroma, kadangi ateityje dir
bantieji nebepajėgs išlaikyti 
pensininkų, kurie dabar sudaro 
18<£ šalies gyventojų. Šiuo metu 
Lietuvoje anksčiaulsiai į pensiją 
išeina žmonės: moterys — 55 m„ 
vyrai — 60 metų. 

Tarptautinis nesusipratimas dėl 
sutarties su Lenkijos televizija 

iki atostogų priimti Valstybės 
sienos apsaugos įstatymą. 

Tardytojai i r teismai skir
tingai sprendžia 

Vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitekūnas posėdyje 
teigė, jog tardymas ir teismas 
skirtingai suvokia organizuotą 
nusikalstamą veiklą. Jis nurodė 
pavyzdžiu, „Centurionio" bylą, 
kai kaltintuosius nusikalstamos 
gaujos organizavimu ir dalyva
vimu joje teismai nuteisė pagal 
„švelnesnius" straipsnius arba 
apskritai išteisino. 

Ministras minėjo tris svar
biausias Vidaus reikalų mi
nisterijos veiklos kryptis — kovą 
su organizuotu nusikalsta
mumu, kūrimą nusikalstamu
mo prevencines sistemos ir kū
rimą visuomenės sąveikos su 
policija. 

Pasak Vaitekūno, bendras nu
sikalstamumas „palaipsniui 
stabilizuojasi", nors daugėja 
sunkių nusikaltimų, nusikals-
tant dažniau panaudojamas 
šaunamasis ginklas. Min. Vai
tekūnas vis dėlto pastebi tei
giamų pokyčių nusikalstamumo 
atžvilgiu. Tarp jų paminėjo tai, 
jog daugėja išaiškintų nusikal
timų. Pasak jo. pavyko perimti 
iniciatyvą iš nusikalstamo pa
saulio, stiprėja teisėsaugos 
institucijų poveikis kriminoge
ninei situacijai. 

Teismai nenori imtis 
atsakomybės 

Tuo tarpu generalinis pro
kuroras Artūras Paulauskas ne
drįso konstatuoti nusikalsta
mumo stabilizavimosi. Pozity
vias tendencijas šioje srityje jis 
linkęs vadinti tik „trapiais 
stabilumo požymiais". Tačiau 
jis sutiko su vidaus reikalų 
ministro pastaba, kad tardymo 
ir prokuratūros pastangos 
„atsimuša į teismų nenorą im
tis reikiamos atsakomybės už 
sudėtingų bylų baigtį". 

Generalinis prokuroras kri
tikavo bausmių skyrimo prak
tiką teismuose „Tenka dažnai 
nustebti dėl teismo sprendimų", 

Vilnius, gegužės 14 d. (LR) -
Sutartis dėl Lenkijos programos 
„TV Polonis" transliavimo Lie
tuvoje 38 kanalu buvo pasira
šyta gegužės 12 d., pasakė 
„Lietuvos rytui" Lietuvos Radi
jo ir Televizijos (RTV) centro ge
neralinis direktorius P. Užpel
kis. Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
jis pasakė tai padaręs, lankyda
masis Lenkijos ambasadoje Vil
niuje kartu su Lietuvos infor
matikos viceministru A. Basevi-
čiumi ir iš karto išsiuntęs faksu 
j Lenkijos televiziją. 
Septintą valandą vakaro į 

Vilnių atskrido Lenkijos tele
vizijos užsienio reikalų depar
tamento vadovas J. Romanski, 
kuris atvežė Lenkijos televizijos 
pirmininko W. Walendziak pa
sirašytą sutartį. „Sutartį pasira
šiau pirmas, tai buvo kaip man
dagumo ženklas", pakomentavo 
Lietuvos RTV centro direkto
rius. 

Lenkuos TV delegacija 
palikta už durų 

Tačiau prieš tai Lenkija Lie
tuvos RTV pareigūnų elgesį 
matė kitoje šviesoje. Lenkijos 
valstybinės televizijos pagrin
dinėje žinių laidoje gegužės 11 
d. vakarą buvo pranešta, jog 
Lenkijos Užsienio reikalų mi-
nisterijon iškviestas Lietuvos 
ambasadorius Dainius Junevi
čius „išreiškė apgailestavimą" 
dėl nemandagaus incidento Vil
niuje, kuomet Lenkijos delegaci
ja turėjusi laukti 40 minučių 
prie Lietuvos telecentro vadovo 
durų, po to jai buvo panešta, kad 
sutartis nebūsianti pasirašyta. 

Privačiai kalbantys delegaci
jos nariai, grįžę iš Vilniaus, 
prisipažįsta esą priblokšti 
lietuviško chamiškumo: „gene
ralinio direktoriaus sekretorė 
pareiškusi Lenkijos TV vadovui 
W. Walendziak, kad jos virši
ninkas užsiėmęs ir nekreipusi į 

sakė jis ir ragino teisėjus „nu
sileisti ant žemės". 

Teismai perkrauti 

Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Mindaugas Lošys savo 
ruožtu piktinosi, kad teismas 
„maišomas su purvais" ir 
skundėsi „nebepakeliamu" 
teisėjų krūviu. Vis dėlto jam 
nepavyko įtikinamai atremti 
generalinio prokuroro ir vidaus 
reikalų ministro priekaištų. 

Seimo narys Vytautas Bogu
šis, priminęs „Centurionio" 
bylą, paragino Aukščiausiojo 
Teismo pirmininką atsistaty
dinti. Pasiūlymas palydėtas 
dalies parlamentarų plojimais. 
M. Lošys sakė, kad „Centurio
nio" byla dar nesibaigė. Pasak 
jo, svarstoma galimybė užpro
testuoti nuosprendį Aukščiau
siojo Teismo pirmininko vardu 
ir iš naujo ją nagrinėti. 

Kaip žinoma, protestą dėl nuo
sprendžio šioje byloje yra 
pareiškusi Generalinė Prokura
tūra. 

Teisingumo ministras Jonas 
Prapiestis, iŠ dalies sutikęs su 
kritika teismų atžvilgiu, drauge 
užsiminė apie prokuratūros ir 
Vidaus reikalų ministerijos no
rą „teisėjų mantijomis pabliz
ginti savo žvaigždutes" ir at
kreipė dėmesį į šių teisėtvarkos 
institucįjų darbo trūkumus. Dis
kusijas apie nusikalstamumo ir 
teisėtvarkos problemas Seimas 
ketins pratęsti gegužės 26 d. 

juos dėmesio — delegacijos nariai 
išėjo j vestibiulį". 

Lenkai p rašė su ta r t i es 
su Lietuvos RTV 

Per spaudos konferenciją am
basadorius Jan Widacki pasakė 
pirmiausia norįs paaiškinti si
tuaciją. O ji klostėsi taip. 
Praėjusiais metais Lenkija krei
pėsi į Lietuvos RTV valdybą, 
siūlydama sudaryti dvišalę 
sutartį tarp Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių dėl Lenkijos TV prog
ramų retransliavimo 38-uoju 
kanalu. Lenkija buvo nepaten
kinta 38-ojo kanalo šeimininkės 
uždarosios akcinės bendrovės 
(UAB) Baltijos TV veiksmais. 
Nors pagal sutartį su Baltijos 
TV pastaroji įsipareigojo trans
liuoti Lenkijos televizijos prog
ramą 60 valandų, to nebuvo 
laikomasi. Anot ambasadoriaus, 
Baltijos TV kada panorėjusi 
nutraukdavo programas ar pra
dėdavo jas nuo vidurio. Todėl 
Lenkijos TV pageidavo sudaryti 
sutartį su atsakinga valstybine 
institucija, be to. už savo 
programų retransliavimą įsipa
reigojo mokėti. 

Lietuvos RTV priėmė nutari
mą, kad 38 kanalas bus padaly
tas Lenkijos televizijai ir vie
nai Lietuvos kompanijų, kuri 
laimės konkursą kanalo nuo
mai. Pagal šį nutarimą Lenki
jos televizija turėjo gauti 45 
valandas per savaitę. Paskelbta 
konkursą laimėjo Baitiįos TV 
ir Lenkijos televizija bandė su
sitarti dėl kanalo laidų paskirs
tymo laiko. 

Bet kai Lenkijos televizijai 
nepavyko iš Baltijos TV gauti 
geresnio laiko, kaip tik naktį. 
Lenkijos TV kreipėsi į Lietuvos 
RTV. Pastaroji Lenkijos komp
romisinį pasiūlymą — trans
liuoti jos programas tris dienas 
per savaitę — patenkino. Tuo
met Baltijos TV patraukė į teis
mą Lietuvos RTV valdybą, ir 
teismas Baltijos TV ieškinį 
patenkino. 

Bet šį teismo sprendimą 
užprotestavo Aukščiausiojo 
Teismo kolegija. Lenkijos 
televizija suprato, kad Aukš
čiausiojo Teismo sprendimas 
yra galutinis, vadinasi, sutar-

Plečiasi Lietuvos ir 
Kanados atomininkų 

ryšiai 
Vilnius, gegužės 20 d. 'Elta* 

— Lietuvoje lankėsi Kanados 
atominės energetikos saugos in-
spektor ia to atstovai Pla
nuojama parengti Lietuvos ir 
Kanados bendradarbiavimo 
atominės energetikos srityje 
programą. Be Rytų Europos ša 
lių, kurių atominėse elektrinėse 
naudojami kanalinio tipo reak
toriai, panašius reaktorius nau
doja tik Kanada. Tad Lietuvos 
ir Kanados atomininkų bendra
darbiavimas, anot Valstybines 
Atominės Energetikos Saugos 
Inspekcijos viršininko Povilo 
Vaišnio, aktualus abiems vals
tybėms. 

Jo nuomone, Ignalinos elek
trinėje dirbantiems saugos 
specialistams būtų labai pra
vartu pasitobulinti Kanadoje. 
Tai bus numatyta bendra
darbiavimo programoje. Prog
rama apims visus atomo saugos 
aspektus. Iki šio Lietuvos atomi
ninkai glaudžiausiai bendradar 
biavo su Švedijos atomininkais. 

čiai pasirašyti nebebuvo kliūčių. 
Tad susitarė su Lietuvos RTV 
valdybos pirmininku Gediminu 
Ilgūnu, kuris Lenkijos televi
zijai atsiuntė balandžio 5 dienos 
Lietuvos RTV valdybos nuta
rimą. 

Atvykę lenkai, r a d o uždaras 
dur is 

Tačiau Lenkijos delegacijai at
vykus į Lietuvos telecentrą 
pasirašyti sutartį, pasirodė, kad 
niekas jų nelaukė, ir pralaukus 
20 minučių, jiems buvo pasakyta, 
kad sutartis nebus pasirašyta ir 
kad tai suderinta su ryšių ir in
format ikos minis t ru bei 
Lietuvos premjeru. 

Nuvykus pas ryšių ir infor
matikos ministrą Gintautą 
Žintelį, Lenkijos ambasadoriui 
buvo pasakyta, kad sutartis bus 
pasirašyta tik su sąlyga, jog bus 
atsižvelgta į teismo sprendimą 
byloje t a rp Baltijos TV ir 
Lietuvos RTV valdybos. O iki to 
laiko bus išjungtos ir TV Po-
lonia ir Baltijos TV. Su tokiom 
sąlygom, pasakė Lenkijos mi
nistras, Lenkija negali sutikti ir 
atsiprašė, kad tai ne jo, o 
aukštesnių asmenų sprendimas. 
Taip delegacija ir išvyko, sutar
ties nepasirašiusi. 

Lietuvos pareigūnai 
viršijo įgaliojimus 

Lietuvos RTV valdybos pir
mininkas Gediminas Ilgūnas, 
gegužės 12 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad yra priblokštas to, kas at
sitiko. Prieš išvykdamas į JAV, 
jis asmeniškai įteikė A. Base-
vičiui valdybos nutarimą dėl 
38-ojo kanalo nuomos. Viskas 
buvo dviejų šalių suderinta, 
beliko tik pasirašyti. Ir sugrįžęs 
sužinojo apie savavališkus vice
ministro A. Basevičiaus veiks
mus. 

Gedimino Ilgūno nuomone, A. 
Basevičius viršijo tarnybinius 
įgaliojimus. Jis neturėjo teisės 
susikviesti Lenkijos ambasados 
darbuotojus, kitus asmenis ir su 
jais ką nors aiškintis. Valdyba 
jau buvo administracine tvarka 
paskirsčiusi kanalų nuomos 
laiką, nes TV Polonia niekaip 
negalėjo susitarti su Baltijos TV. 

Anot Ilgūno. Lietuvos RTV 
valdyba turi teisę taip elgtis. O 
nesusitarė todėl, kad Baltijos TV 
nori išlaikyti visą kanalą. G. Il
gūnas pasakė, kad jei nepavyks 
gražiuoju išspręsti šio klausimo, 
valdyba paskelbs naują konkur
są 38-ojo kanalo nuomai. O tai . 
kas įvyko, valdybos pirminin
kas pavadino kaip „tarptautinį 
skandalą, didžiausią Lietuvos 
valdininkų kiaulystę". 

Vakar Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos spaudos ir in
formacijos skyrius patvirtino, 
kad Lenkijos ambasada Lietu
voje a ts iuntė notą. kurioje 
reiškiamas nepasitenkinimas, 
dėl to. kad Lietuvos RTV cen
tras neįvykdė Lietuvos RTV 
valdybos įpareigojimo pasirašyti 
sutartį su Lenkijos televizija. 

KALENDORIUS 

Gegužes 25 d.: Šv. Beda Gar
bingasis, šv. Grigalius VII, šv. 
Marija Magdalena Pazzi; Al
mantas, Jovilė. 

Gegužės 28 d.: Šv. Pilypas 
Neri; Eduardas. Algimantas. 
Vėjas. 

* * 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

« OD0 R e d a k t o r ė j .v . s . I r e n a R e g i e n ė 

LSS ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA „PUŠYNAS" 

Regis t rac i jos in formaci ja 

. .Pušyno" stovykla š.m. rug
pjūčio 13-21 d. vyks amerikiečiu 
skautu stovyklavietėje Camp 
Resolute. Bolton. MA. 

Stovykla prasidės šeštadienį, 
rugpjūčio 13 d., 12 vai. dieną ir 
baigsis sekmadienį — rugpjūčio 
21 d.. 12 vai. diena. 

Stovyklauti galės tik regis
truoti LSS nariai . 

Bū t ina užs i reg i s t ruo t i iki 
š.m. b i rže l io 15 d. 

Registracijos lapai (vienetų ir 
pavienių stovyklautojui siunčia 
mi. kar tu su stovyklos mokes
čiu. Rajono stovyklos iždininkui 
vs fil. Algiui Glodui. 37 Sandy 
Glen Dr., Holden. MA 01520. 
Tel. 508-829-5010. 

Reg i s t rac i jos mokes t i s 50 
dol. (įskaitomas į stovyklos mo
kestį*. 

P i lnas s t o v y k l o s mokes t i s 
!20 dol. asmeniui . 

Stovyklaujant daugiau iš tos 
pačios šeimos, pirmas moka 120 
dol.. kiti po 5 dol. mažiau. 

Savaitgaliniai už parą su nak 
vyne moka 25 dol. Visi savait
galiniai registruojasi iš anksto. 
Stovykloje privaloma pilna uni-
f'irma. 

Kiekvienas s tovyklautojas 
privalo atsivežti savo šeimos 
Health Insurance pavadinimą ir 
numerį bei pilnai užpildytus at
sakomybės ir sveikatos lapus. 

Jaunu šeinių stovyklautojai 
tėvai skautai.-ės moka 120 dol.. 
vaikučiai ' tik nuo 3 metui moka 
20 do! 

Stovyklausime draugovėmis: 
•:.unu šeimų, paukštyčių, skau
čių ir prit. skaučių draugovė. 
Draugovės draugininke — virši
ninke s. Aldona Pintsch. 139 
High Crest Dr.. Wes! Milford. 
N J 0748O. Tel. 201-845-9150. 

Brolijo- draugovė : vilkiukų, 
skautų, prit. skautų. Draugovės 
draugininkas — viršininkas vs 
Bronius Xaras , 30 Ruthen Gir
ele, Shrevvsbury. MA 01545. 
Tel. 508-845-6325. 

Bus ir židiniečių. skautinin
ku.-ių. ASS narių, gilvelistų ir 
veteranu bendrijos pastovyklė. 

Kvieč >me skautus vyčius. 
sk. vyč. kandidatus , vyr. skau 
tes, vyr. sk. kandidates, skauti 
ninkus.-es. židinietes, gilvelis-
tus . veteranus ir ASS nar ius 
siūlytis pareigoms - komen
dantą 's-adjutantais. programos 

i r įn-vedejais. laužavedžiais 
struktonais. 

Jaunesnieji vadovai pareigose 
bus apmokami. 

jvs G e n o v a i t ė T r e i n i e n ė 
Stovyklos viršininke 

Tel. 508-775-5301 

J A U N U S E I M U 
PASTOVYKLĖ A T L A N T O 

R A J O N E 

Šįmet pirmą kartą Atlanto ra
jono LSS stovykloje organizuo
jama šeimos pastovyklė. Joje 
stovyklautų tėvai su vaikais, 
kurie dar per jauni būti paukš-
tvtėmis ar vilkiukais. Šiuo metu 
norima numatyti dvi programas 
— vaikams ir tėvams. Jei tu r i te 
minčių ar patarimų dėl paskai
tų temų. užsiėmimų, rankdar
bių ir kt.. kreipkitės į Ritą Štuo 
piene. 218 Plain Street. Norton. 
MA 02766. Tel. 508-285-7352. 

KANADOJE 
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 

TORONTE 

„Kernavės" tunto ..Dubysos" draugovės paukštytės džiaugiasi sueigoje pasodintais svogūnais. 
Draugininke Aldona Sabalaitė — Trejo (viduryje). Draugininkės padėjėjos — kair. Virginija 
Bužėnienė ir deš. — vyr. skautė Larana von Braun. 

Nuotr. Danos Mikužienės 

JŪRŲ SKAUTU ŠVENTĖ 
KLAIPĖDOJE „KERNAVĖS" TUNTO „DUBYSOS" 

DRAUGOVĖS METINĖ VEIKLA 
Klaipėdos jūrų skau ta i — bu-

džiai gegužės 12 d. minėjo savo 1993-94 mokslo metams pra- Prieš Velykas sesės padarė 
70-metį. Senajame Pilies uoste sidėjus, prasidėjo ir skaut i ška labai įdomias verbas ir vežėsi 
buvo iškeltos Lietuvos ir Norve- veikla. „Dubysos" draugovės jas namo, kad galėtų n a m u s pa-
gijos vėliavos. Norvegijos, nes paukštytė- , šiais metais vėl kas puošti. Kitą šeštadienį ruošėsi 
pirmoji apie t ragiškus 1991 me- šeštadieni 1:30 vai. p.p. bėgo į siuvėjos specialybei ir išmoko 
tų sausio įvykius pasaul iu i pra- sueigos kambarį Jaun imo cen- įverti adatą ir sagas pr is iūt i , 
nešė Norvegijos televizija. Šven- t r e . Prie jų būrio prisidėjo ir Įdomiausia sueiga buvo ka i iš-
tėje dalyvavo mokomasis būriai kelios „Nerijos" tun to ūdrytės . moko, kad gamtos d r a u g ė moka 
vis „Pi lėnas" , karo flotilės „Vėt- Ten , su sausainukais ir vaisių 

Pasaulio skautų globėjo šv. 
Jurgio šventės proga balandžio 
24 d. ..Rambyno" ir „Šatrijos" 
tuntai organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo klebono kun. J . 
Staškaus aukotose Mišiose Lie
tuvos kankinių šventovėje. Iš
kilmingumą didino muz. N. Be-
notienes vadovaujamas jaunimo 
choras. įsijungiant ir solistei S. 
Žiemelytei. Mišių skait inius at
liko si. L. Narušis. 

Po pamaldų ..Anapilio" salėje 
įvyko iškilminga sueiga. Daly
vavo 120 skautų.-čių. LSB VS 
v.s. fil. A. Seko įsakymu Pažan
gumo žymeniu apdovanoti: J . 
Baliūnas, L. Geniotis, D. Na
rušis. J. Šimonėlis, D. Sonda: 
Vėliavos žymeniu — si. R. Pečiu
lis ir v.si. S. Valadka ir Tėvynės 
sūnaus žymeniu — v.si. D. Vis-
kontas ir v.si. A. Pacevičius. 
Paskirt i nauji vadovai: DLM 
Mindaugo sk. draugininku ps. 
R. Kalendra, sk vyčių būrelio 
vadu v.sl. G. Karasiejus. Vilkiu
ko įžodį priėmė A. Pet rauskas . 

LSS VS v.s. B Banait ienės 
įsakymu v.sk. v.sl. D. Petraus
kienė, pakelta į paskautininkės 
laipsnj, atliko skautininkės įžo
dį. Šventės proga tun . v.s. A. 
Senkus visus sveikino ir kvietė 
registruotis į „Romuvos" sto
vyklą. Sueiga baigta vėliavų iš
nešimu ir malda ..Ateina nak
t i s " . 

r a " , locmanų kater ia i . 

S T O V Y K L O S K A N A D O J E 

Toronto „Rambyno" ir „Šatr i 
j o s " t u n t a i s tovyklaus „Romu
voje" rugpjūčio 7-20 d. 

P A S I R U O Š I M A I 
L S S V A D O V U , IU 
S U V A Ž I A V I M U I 

L S S Kanados rajono „Ramby
no" ir . .Šatrijos" t u n t a i . LS 
Brolijos ir L S Seserijos pave
dimu, š.m. spalio 23 ir 24 d. ruo
šia LSS vadovų ir vadovių suva
žiavimą. 

S u v a ž i a v i m a s vyks 494 Lsa-
bella Ave., Mississauga. On t . . 
„ A n a p i l i o " ' s a l ė s e , o s u s i 
pažinimo šokiai — Lietuvių na
muose, Toronte . 

S. m. gegužės 3 d. t u n t i n i n k o 
namuose vyko suvažiavimo pla
nav imo posėdis. P i r m i n i n k a u 
jant t u n t i n i n k u i vs A. Senku i , 
sekre to r iau jan t vyr. skau te i . I. 
Pivoriūtei . dalyvavo drauginin
kai.-ės, ps K. Dambarai tė Jano-
wicz. s. V. Grybienė, vs V. 
Sk r in skas , Kanados rajono at
stovė ps J . Ba tu r i enė , tun t in in -
kė s. V. Senkuviene ir vs F . 
Mockus. Sus ipaž in ta su dieno
t v a r k e ir d i sku tuo ta a tsk i r i jos 
p u n k t a i , pas i sk i r s ty ta kai ku
riomis pareigomis, a t l ik t inomis 
iki k i to posėdžio, numatomo bir
želio 8 d. 

Suvažiavimo organizatoriai iš 
a n k s t o kviečia visus LSS vado
vus.-es da lyvau t i . N u t a r i m a i ir 
programos bus pranešami spau-
do je- M . 

sul t imis ju laukė draugin inke 
Aldona Sabalaitė-Trejo ir jos tal
k in inkės vyr. skautė L a r a n a 
von Braun, g.v.v. Dana Miku-
žienė, Virginija Bužėnienė ir 
E r i k a Brooks. Užkandusios, vi
sos sesės tuoj pasiruošia tos 
dienos užsiėmimui. 

P i rmas kelias savaites sesės 
r i nko skilčių vardus ir ruošė 
skilčių gaireles. Šv. Kalėdoms 
ruošiant is , „Kernavės" t u n t o 
tun t in inke Ramutė Kemežaitė 
a tvyko į sueigą pamokyti kalė
dinių giesmių. Po Kalėdų atos
togų prasidėjo pasiruošimas Ka
ži uko mugei. Paukštytės visuo
met praveda žaidimų kambarį 
an t r ame aukš te ir ten pardavi
nėja savo namie gamintus pyra
ga ič ius . Š i a i s meta i s visos 
n u t a r ė pridėti ir pačių padary
t u s iš mezgimo siūlų žmogiu
kus . Sueigos metu visos r imta i 
dirbo. Iš viso pridarė maždaug 
75 poras žmogiukų — įvairiau
sių spalvų ir dydžių. Dieną prieš 
muge visos linksmai ruošė ir 
puošė žaidimų kambarį. Mugėje 
visos įvairiais laikais pravedė 
žaidimus a rba budėjo prie pyra
gaičių stalo. Visos sąžiningai 
a t l iko pat ikėtas pareigas ir 
linksmai praleido laiką. 

sodinti augalus. Visos turėjo 
progą pačios į vazonėlius paso 
dinti svogūnus. Po ke l ių šešta
dienių atbėgo papasakot i , kad 
j au išdygo ir. kad m a m a j au 
kelis laiškus panaudojo. 

Gegužės 14 d. buvo pa sku t i nė 
šio sezono „Dubysos" draugovės 
sueiga. Sueiga buvo iški lminga. 
Joje padėkota ir atsisveikinta su 
sesėmis , r ag in ta d a l y v a u t i 
„Camporee" ir Rako stovykloje. 
Penkios sesės kandidatės: And-
rėja Deksn^tė J_Ver°n ika, .Gry-
bauskai tė , Vanessa Reusch , 
Natalia Skvirblytė ir Patr ici ja 
Volkovaitė, tun t in inkės Ramu
tės Kemežaitės į sakymu, prie 
vėliavos (su mamytėmis) duoda 
paukštyčių įžodį. D r a u g i n i n k e 
Aldona Sabalaitė Trėjo ats is
veikino su sesėmis — N y k a 
Aukštuolyte, Audra Brooks ir 
Er ika Trejo, kurios pe re ina i 
skautes kandidates. Sesė Aldo
na taip pat padėkojo savo tal
kininkėms ir palinkėjo visoms 
linksmos vasaros. Sueiga ir dar 
vieni skautiškos veiklos meta i 
užbaigti visiems sustojus r a tu , 
giesme „Ateina naktis"" ir links
mai palinkėta IKI P A S I M A 
TYMO!! 

Sesė Dana M i k u ž i e n ė 

Sesės jvs. Genovaitė Trenienė ir vs. Regina Petrutienė įnikusios i Jubiliejinės 
stovyklos laikraštėlio redagavimo darbus. 

JAUNŲ SKAUTIŠKŲ ŠEIMŲ 
STOVYKLA RAKĖ 

Sv Jurg io sueigoje, Toronte, tunto vadovai saliutuoja vėl iavų jnes imui 

Jaunos skaut iškos šeimos su 
mažamečiais vaikučiais kvie
čiamos stovyklauti Rako stovy
klavietėje š.m. rugpjūčio 3-13 d. 
vyksiančios Čikagos skautų,-čių 
stovyklos „Aras" jaunųjų šeimų 
pastovykleje. Ši pastovyklė bus 
įkurdinta „Kernavės" t u n t o 
s t o v y k l a v i e t ė s ra jone. Jo j e 
stovyklaus šeimos su vaikučiais 
iki 8 metų amžiaus. Mamytės ir 
tėveliai, k a r t u su vaikučiais, 
jungsis į bendrą stovyklos veik
lą, be t taip pat kar tu dalyvaus 
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SKAUTAI SODINA 
MEDELIUS 

Kanados skautai sodina me
delius gegužės 7 dieną. Nuo 
1972 metų jų pasodino j au 45 
milijonus. Minėtą dieną užsimo
ta pasodinti 3.8 milijonus, iš ku
rių Ontario provincijai teko 
pusė milijono. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus s kraujo ligos 

Nechirurgims išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

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

Susitarime nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

Rugsė jo 30 d. - spal io 1 ir 2 
d. — ASS Metinė šventė Lietu
vių centre, Lemonte. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1-312) 787-7575 
6780 Archer Ave. 

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

K a b . t e l . (312) 471 -3300 

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

7 7 2 2 S . Kedzie Ave , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
O DANTŲ GYDYTOJA 
, ( 7915 W. 171st 
/ \ J Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
4847 W. 103 St., Oafc Lawn, IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
ftez. (708)246 0067; arba (708)248-6561 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedatle 
Chicago, IL 80829 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus'tanmą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 v op 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ketftto Av».. Chicago 
(312) 77S-6969 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-6101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak>s. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. I27th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

užsiėmimuose, p r i t a i ky tuose 
jaunesnio amžiaus v a i k a m s . 
Dienotvarkė bus s u p l a n u o t a 
atsižvelgiant į j aunų va iku 
specialius poreikius. Ž a d a m e 
linksmai stovyklauti i r švelniu 
būdu supažindinti b ū s i m u s 
skautukus su smagiausia s to 
vyklavimo dalimi — s tovykla . 
Dėl smulkesnių informaci jų 
kreipkitės į sese Jone Vazne-
liene, tel. 708-986-5056, a r b a 
sesę Dainą Aukštuolienę, te l . 
312-376-1542. 

Tel. kabinete ir buto: (708)852-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p 

DU. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5638 t . Pulaski M., Chicago. IL 

Tel. 312-586-1955 
172 ScMMer St., flmhurst, IL 60126 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708434-1120 

DR. S. LAL 
SP€CIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

772a t . Kedzie, CMceee 80662 
Tel. 312-434-2123 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

V;zitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C, 
Specialybe — Vidaus hgų gydytojas 
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Tautinių šokių grupė „Lėtūnas", vadovaujamas Nijolės Jasėnaitės-Pupienės, atliks dalį programos 
„Mažojoje tautinių šokių šventėje" Jaunimo centro salėje birželio 19 d. Pelnas skiriamas 
Draugui". 

LB KRAŠTŲ VALDYBŲ 
PASITARIMAS (2) 
ARVYDAS BARZDUKAS 

LB vaidmuo 
nepriklausomos Lietuvos 

atkūrime 
Kazys Ambrozaitis: LB ryškūs 

du pagrindiniai principai — sta
tutas ir idealizmas. Lietuvių 
Charta 1949-tais metais nusta
tyti, šie principai išliko iki 
dabar. įstatai turi atitikti Lie
tuvių Chartą ir tarnauti tautiš
kumo išeivijoje išlaikymui, lie
tuviškos kultūros ugdymui ir 
Lietuvos valstybinės bei politi
nės nepriklausomybės išlaiky
mui. Kadangi išeivija yra tautos 
dalis, ji turi būti ir Lietuvos 
valstybės dalis. Matant dabar
tinį Lietuvos valstybės vysty
mąsi, išeivijos nusivylimas yra 
sunkiai paslepiamas. Tad vie
nas pagrindinių klausimų, i ku
rį reikia atsakymo, yra, kaip 
atidaryti tuos vartus, už kurių 
yra užsidarę valstybininkai, ku
rie neseniai sėdėjo ir okupanto 
minkštose kėdėse. Dr. Ambro
zaitis siūlo, kad šalia PLB 
atstovo Lietuvoje Juozo Gailos 
būtų ir atskirų, bent didesnių, 
kraštų (JAV, Kanados, Austra
lijos) LB atstovai, per kuriuos 
būtų galima palaikyti „patiki
mą ryšį". Santykiai su dabarti
ne Lietuvos vyriausybe turėtų 
būti daugiau tik „ceremoninio" 
pobūdžio, kadangi išeivijoje 
žmonės daro savas išvadas ir 
tai, kaip Lietuvių fondo atvejis 
rodo, atsiliepia į gaunamą para
mą. Be visuomenės paramos bet 
kokia veikla bus neįmanoma. 

LB veiklą orientuoti šiomis 
kryptimis: 1. ryšys su Lietuva 
yra būtinas, tad langas į Lietu

vą turi būti plačiai atidarytas; 
2. Lietuvoje turi būti reikalau
jama išeivijos pripažinimo; 3. į 
išeivijos veiklą būtinai traukia
mi naujieji emigrantai; 4. pag
rindinis dėmesys išeivijoje kon
centruojamas į lietuviškos kul
tūros išlaikymą ir ugdymą; 5. 
glaudus bendradarbiavimas su 
Lietuva, ypač puoselėjamas 
mokslinėse ir profesinėse sri
tyse; 6. kol kas nesitraukiama 
į tiesioginę Lietuvos politinę 
veiklą. 

Liuda Rugienienė ypač pabrė
žė, jog didžiausią paramą Lietu
vai išeivijos LB gali suteikti in
telektualinėj plotmėj , pade
dant formuoti Lietuvos žmonių 
pasaulėžiūrą ir sveiką galvo
seną. Ten ypač trūksta infor
macijos, susidomėjimo ir suvo
kimo, kas aplink Lietuvą vyks
ta. Dėl ,jėgų parodymo" Lie
tuvoje LB nėra prasmės varžy
tis, nes, geriausiu atveju, jos 
rolė ten gali būti tik pagalbinė: 
eiti ten, kur jos norima ir 
pageidaujama. Rugienienė nu 
rodė keletą išeivijai prieinamų 
informacijos šaltinių ir pabrėžė 
Pabaltijo regioninio kooperavi-
mo svarbą. 

JAV LB Visuomeninių reika
lų tarybos pirmininkas Algis 
Gečys apžvelgė šios tarybos 
atliktus ir dabar dirbamus dar
bus. LB įstaigos Vašingtone 
vaidmuo šiuo metu lygiai svar
bus ar net pasidarė svarbesnis, 
nei prieš Lietuvai nepriklauso
mybę atgaunant, nes Vašingto
ne nebėra VLIKo įstaigos ir Lie
tuvių informacijos centro sky

riaus. Taip pat, kadangi komu
nikacija tarp iš Lietuvos atvyks
tančių vyriausybės žmonių ir 
Lietuvos ambasados kartais su
trinka, LB įstaigos Vašingtone 
vedėjai Astai Banionytei nere
tai tenka sudaryti galimybes 
įvairiems pasimatymams ir su
sitikimams su JAV pareigūnais 
ir įstaigomis. Padedama, nežiū
rint atvykstančių nusistatymo 
ar priklausomybės. VRT narė, 
advokatė Regina Narušienė ke
lis kartus lankėsi Lietuvos vy
riausybėj. Nors į vietinę Lietu
vos politiką nesikišamą, Gečys 
ypač pritarė, jog būtina į Lietu
vą vežti naują vakarietišką gal
voseną ir, jei norima, kad Lie
tuva greičiau pajudėtų Vakarų 
link, būtina ten būti išgirs
tiems. Deja, tiek vyriausybė, 
tiek Lietuvos spauda ir visuo
menė esminiuose dalykuose 
išeiviją daugomoj ignoruoja. 

Gečys sustojo ir prie PLB ro
lės Lietuvoje. Broniui Nainiui 
vadovaujant, PLB, kaip koordi
nacinio organo vaidmuo gerokai 
pasikeitė, {vykdytas PLB Seimo 
nutarimas įsteigti Lietuvoje 
PLB būstinę, nors tikriausiai 
nebus galimybės į Lietuvos 
Seimą įvesti oficialaus PLB 
atstovo. Gečys mano, jog tai 
nėra ir reikalinga. Būtų geriau, 
jei PLB atstovas net nebūtų įsi
kūręs Seimo duotose patalpose, 
nes, kada jį „išlaiko" vyriau
sybė, gali atsirasti interesų 
susikirtimas. Tiek JAV, tiek 
Kanados kraštų valdybos turė
tų įtaigoti PLB valdybą pakeisti 
savo atstovybės Lietuvoje pobū
dį. Gečio nuomone, reikėtų tos 
atstovybės pobūdį nustatyti ir 
sureguliuoti Seimo priimtu įsta
tymu, prie Lietuvos Seimo įku
riant nuolatinę išeivijos reikalų 
komisiją. Gečys smulkiau supa
žindino su tokios komisijos pla

nu: į ja, pagal nustatytą at-
atovavųpo tvarką, įeitų devyni 
LB atstovai, oi komisija pasisa
kytų iše; *iJos lietuvius liečian
čiais klausimais ir parūpintų 
medžiagos Seimui svarstant ir 
priimant išeivijai rūpimus rei
kalus liečiančius įstatymus. 

Diskusijose šie siūlymai pa
ryškinti ir. papildyti. Sim
poziumui vadovavo Kanados LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algis Vaičiūnas. 

Santykiai su PLB valdyba ir 
tarp kraštų Bendruomenių 

Vienas labiausiai rūpimų šio 
pasitarimo klausimų buvo šių 
santykių svarstymas. Pirmoji 
šiuo klausimu pasisakė Kana
dos KV atstovė advokatė Joana 
Kuraitė Lasienė. Nors tokių 
santykių pobūdis ir tvarka nu
statyta tiek PLB, tiek kraštų 
Bendruomenių įstatais, ligšio
linė nusistovėjus jų interpretaci
ja neatitinka dabartinės veiklos 
pobūdžio. PLB valdyba nesita-
ria su kraštų Bendruomenių va
dovybėm ir daro, ką nori. Tai 
santykius be reikalo įtempia, 
sudaro visuomenei nesupranta
mų piniginės atskaitomybės 
problemų ir priveda prie nerei
kalingo laiko gaišinimo, kai 
reikai daryti net viešus pasiaiš
kinimus ir pareiškimus spau
doje, Lasienės nuomone, yra bū
tina sukviesti Kanados ir JAV 
kraštų LB valdybų pasitarimą 
santykių pobūdžiui išsiaiškinti, 
nustatyti ir sutarti. 

Detaliau šiuo reikalu pasisa
kė buvęs JAV krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Volertas. 
Nors Kanados ir JAV LB valdy
bų santykiai geri, PLB Jungti
nes Valstijas laiko tartum savo 
„dvaru", nesitardama su krašto 
valdyba, nuolat tiesiogiai renka 
čia aukas net dažniau, nei kraš
to valdyba, tačiau, taip pat lau
kia JAV LB pajamų statutinės 
dalies. Dažnai aukotojai net ne
susigaudo, kas aukas renka ir 
kam. Konfliktą sudaro tų pačių 
asmenų buvimas ir JAV, ir PLB 
organų vadovaujamose vietose. 
Nuomonėm pasidalinus, tada 
telieka laikytis asmeninės, o ne 
krašto LB valdybos sutartos ar 
priimtos pozicijos. 

„Drauge" išspausdintame pa
sikalbėjime JAV LB tarybos 
prezidiumo pirmininkas Vytau
tas Kamantas gan plačiai prie
kaištauja Krašto valdybos pir
mininkui Vytui Maciūnui. Bet 
ar tiktų, pavyzdžiui, tarybos 
prezidiumo pirmininką ir PLB 
valdybos narį viešai pakaltinti, 
kad ir dėl įvykusio „Kančių 
istorijos" nesusipratimo? Veik
lių ir ambicingų asmenybių su
sikryžiavimo kartais sunku iš
vengti, tačiau arogancijos veik
loj nereikia. 

Dėl PLB būstinės Lietuvoje 
pobūdžio turėtų pasisakyti PLB 

Seimas. Volertas siūlo, jog at
stovai i PLB Seimą būtų renka
mi atskirai, nebūtų deleguojami 
krašto tarybos nariai. Kyla 
klausimu ir dėl PLB Seimo 
mandatų, nes, pavyzdžiui, da
bartiniai, Rusijos teritorijoj 
gyvenantys lietuviai, atrodo yra 
suskirstyti į keturis kraštus. 
Svarstytinas ir ankstyvo Seimo 
šaukimo klausimas, ypač kad 
„Kančių istorijos" tomo išlei
dimo klaida neturėtų būti taip 
lengvai atleista ir greitai už
miršta. Už ją turi jaustis atsa
kinga visa PLB valdyba. Lig šiol 
pasirodę pasiaiškinimai skam
ba gana neįtikinančiai. 

Diskusijose pritarta pasiūly
mui, kad JAV LB įstatai busi
moj tarybos sesijoj būtų pakeis
ti, neleidžiant tam pačiam as
meniui priklausyti PLB ir kraš
to tarybos prezidiumui ar valdy
bai. Taip pat pasisakyta, jog 
PLB privalėtų susitarti su kraš
tų valdybom dėl kraštuose vyk
domų savo reikalams rinkliavų 
ir PLB Seime siūlyti sumažinti 
kraštų PLB valdybai mokamą 
įnašų dalį nuo 30% iki 15%. 

Piniginė parama LB 
Sistemingo ir nuolatinio LB 

paramos plano projektą pasiūlė 
Arvydas Barzdukas. Planas re
miasi principu „visi po truputį". 
Pasidarė sunku rinkti vienkar
tines didesnes aukas, nes šiuo 
metu yra labai daug ir visą lai
ką prašančių. Tad siūlomas ne
formalaus įsipareigojimo pla
nas, pagal turimus aukotojų 
sąrašus po kelis dolerius rinkti 
periodiškai ir nuolat, taip, kaip 
remiamos parapijos ar užmoka
mi kiti mėnesiniai „namų apy
vokos" mokesčiai. Parodytas 
priemonių pavyzdys, kaip bend
ruomenės nariai lengvai, be di
delių pastangų tokią auką ga
lėtų periodiškai atsiųsti. Siū
loma paramos rinkimo sistema 
pareikalautų tam tikro pradinio 
investavimo šioms priemonėms 
įgyti ir joms išplatinti, o tokio 
plano pasisekimą laiduotų tik 
nuolatinis juo rūpinimasis ir 
būtinai būtų reikalinga lietuviš
kos spaudos paspirtis. Taip pat 
siūlyta sudaryti nuolatinę fi
nansų kėlimo strateginio plana
vimo tarybą. 

Pasitarime išreikšta nemaža 
rūpesčio LB veikla, pasitarta ir 
neformaliai bei atvirai išsikal
bėta svarbiais tos veiklos klau
simais. Jame dalyvavo ir disku
sijose pasisakė tokie LB kūrėjai, 
pirmtakūnai ir nuolatiniai dar
bininkai, kaip Vytautas Kut-
kus, Jonas Urbonas, Balys Rau
gas ir kiti, iš viso apie keturias
dešimt visų kartų bendruome-
nininkų. 

Rytojaus dieną bendrai posė
džiavo abiejų kraštų valdybos. 
Apsvarstyti tarybos sesijai 
pasiruošimo, planuojamo teatro 

Danutė Bindokienė 

Gegužės mėnuo — ne 
vien pavasariui 

skirtas 
Net gegužės mėnesio vardas iš 

pasąmonės iššaukia pavasarį, 
gamtos žydėjimas, Motinos 
dieną, o lietuviams — dar ir 
gegužines pamaldas su Marijos 
litanijos aidais ir žvakių mirgė
jimu ant žiedais vainikuoto 
Dievo Motinos altoriaus. Be 
abejo, mažiau kam žinoma, kad 
gegužės mėnuo Amerikoje skir
tas vyresniesiems ir pavadintas 
„Older Americans Month". Ir 
tai ne vakarykštis sumanymas, 
o įvestas jau nuo 1954 metų. 

Šiame krašte propaguojama 
„amžina jaunystė" ir daug gyve
nimo aspektų stengiamasi nu
kreipti į jaunesniąsias kartas. 
Pakanka kurį vakarą pasėdėti 
prie televizijos ir atkreipti 
dėmesį j reklamas. Bematant 
pasidarys aišku, kad ameri
kiečių gyvenimas pasibaigia po 
35-tųjų metų: vyresniesiems re
tai siūlomos prekės ar paslaugos 
(nebent sveikatos reikalais), o 
dar rečiau juos matome pa
traukliai pavaizduotus, žvalius 
ir naudingus savo aplinkai. 

Komercija kažkaip „patogiai 
pamiršta", kad žmonių amžius 
vis ilgėja ir net pensininkai 
gyvena dar ilgą, produktyvų 
gyvenimą. Pagal 1990 m. gy
ventojų surašinėjimo duomenis, 
JAV buvo 31 mil. gyventojų, 
peržengusių 65 metų amžiaus 
slenkstį. Numatoma, kad 85 
metų (ar daugiau) turinčių žmo
nių skaičius padvigubės iki 
2000 metų. Tai nemaža šio kraš
to gyventojų dalis, į kurią turė
tų būti kreipiama daugiau 
dėmesio ir pasirūpinama 
gerove. 

Viena skaudžiausių tos „amži
nos jaunystės" pasekmių yra 
palinkimas visiškai išjungti 
vyresniąsias kartas iš kasdieny
bės ir „padėti" senelius, kad jie 
nesimaišytų jaunesniems po 
kojų, pasiteisinant posakiu: 
„Vyresniesiems smagiau gyven
ti savaamžių tarpe". Atrodo, 
kad tuo posakiu jau yra įtikinti 
ir pensininkai, nes daugelyje 
vietų kuriasi ištisi telkiniai, ku
riuose nėra nei vieno dar dir
bančio, negirdėti vaikų juoko, 
nematyti neraukšlėtų veidų. 

Tačiau ta senesniųjų izoliacija 
atneša skriaudą ne tik vyresnie

siems, bet ir jaunosioms kar
toms, o ypač jų vaikams. Iš
jungus iš savo tarpo asmenis, 
toliau pažengusius amžiaus 
vieškeliu, ilgainiui prarandama 
gyvenimo tęstinumo sąvoka ir 
tuo pačiu asmeninio saugumo, 
pasitikėjimo ateitimi jausmas. 
Išsijungę iš jaunesnės vi
suomenės, vyresnieji ją nuskur
dina, nes išsineša savo gyve
nimo patirtį ir vertybes. 

Šiais laikais senesni žmonės 
dažnai išrūšiuojami pagal 
turimą banko knygelės turini. 
Pasiturintys susirenka į atski
rus telkinius, kur jų gyvenimas 
taip pat praranda pasitikėjimą 
rytojumi, kai nuolat apie save 
mato mirštančius arba įsiri
kiuojančius į negaluojančiu 
eiles. Neturėdami savo tarpe 
jaunų žmonių, šeimų su mažais 
vaikais, ilgainiui viską pradeda 
matuoti tik praeities žvilgsniu. 

Dar blogiau tiems, kurie pri
versti gyventi tik iš pensijos 
čekių arba paskutiniuosius 
amžiaus metus leisti įvairiose 
prieglaudose, atidavę savo 
likimą į svetimas rankas. 

Vyresniųjų susibūrimo sin
dromas jau kai kuriose vie
tovėse yra apnikęs ir lietuvius, 
nors jie savo veiklumu jokiu 
būdu nepriskirtini prie ameri-
kietiškųjų pensininkų telkinių 
Mūsų tautiečių veikla ir entu
ziazmas (sakykime, Floridoje) 
kelia ne tik pasididžiavimą, bet 
ir beveik pavydą. Bet, palik
dami ankstyvesniąsias gyven
vietes, kur jie taip pat daugiau
sia buvo lietuviškos visuome
ninės veiklos varikliai, mūsų 
vyresnieji palieka didelę spragą, 
jau vargiai beužpildysiančią 
naujais veidais. 

Gegužės mėnuo slenka į va
sarą, tad ir „Vyresniųjų mėnuo" 
greitai liks tik keli žodžiai 
kalendoriuje. Tačiau niekuomet 
nėra vėlu parodyti pagarbą ir 
meilę mūsų vyresniesiems — ir 
saviems, ir svetimiems (argi 
gali lietuviai savo tarpe būti 
svetimi?). Sveika ir darbinga vi
suomenė yra tik tada, kai ji 
sudaryta iš įvairaus amžiaus 
narių. Mes vienas kitam esame 
labai reikalingi. 

festivalio, dainų ir šokių švenčių 
Lietuvoj ir Amerikoj, dienraš
čiui „Draugui" paramos, kom
piuterizuoto lietuvių kalbos 
mokymo, stipendijų Lietuvoje, 

profesinių duomenų „banko", 
VRT konferencijos Vašingtone, 
..Bridges" prenumeratų vajaus 
projektai ir kiti reikalai. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
KRYŽKELĖJE - ATEITIES 
VIZIJOS PROBLEMATIKA 

VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS 

Ir štai, šitokiai padėčiai esant gimtajame krašte, kur 
priėjo gali pritikti išeivija? Išeivįja gi turi daug gabių, 
išsiauklėjusių žmonių — ir vyresnių, ir jaunesnių, kurie 
galėjo ir galėtų Lietuvai padėti. Bet, deja, jokios pagalbos 
dabar niekas neprašo, nekviečia ir net nepageidauja. Kai 
Latvija ir Estija savo ministru tarpe turi po keletą 
išeivių, kurie yra tvirtai įsijungę i tų kraštų atstatymą, 
kai jie išeiviją be jokių vizų apsilankyti įsileidžia (Esti
ja), tai mums reikia vizas iš anksto gauti ir, į Lietuvą 
atvykus, specialiomis užsieniečiams skirtomis kainomis 
ui viską mokėti. Tiesa, net pats žodis „išeivija" buvo 
ii Lietuvos čia atvežtas ir mums primestas. Ligi to laiko 
mes save laikėme „užsienio lietuviais", bet dabar esame 
pavadinti „išeiviais". Su vargais ir bėdomis, atrodo, jau 
galima būtų gauti Lietuvos pasą, bet tenka labai abejo
ti, kad toks pasas, net lietuviškas būdamas, mūsų 
„išeiviiką" statusą pakeistų. Neatrodo, kad išeivija 
dabar Lietuvoje yra laukiama ar pageidautina. Žinoma, 
mūsų doleriai tai jau bus visuomet pageidautini, bet su 
tokiais pageidavimais mus visi pasaulio kraštai mielai 
„priima" ir kišenes „palengvina". 

Ii tikrųjų dabar mūsų Bendruomenių paskirtis irgi 
pradeda įgauti daug neaiškumų. Sakoma, kad mums, 
pasiekus sntrąjį savo tikslą - Lietuvos išsilaisvinimą 
- dabar beliko tik vienas tikslas: lietuvybės išlaikymas 

užsienyje. Tai yra tiesa, bet padėtis pasikeitus: Bend
ruomenė, buvusi ligi šiol tėvynės simbolinė atstovė, kada 
tėvynė už geležinės užuolaidos buvo laikoma, toliau 
tokią funkciją ims prarasti. Lietuvybės sustiprinimas 
pas mus turi ateiti iš Lietuvos, o lietuvybės išlaikymas 
mums gali būti svarbus tik tokiu atveju, kai su kraštu 
turėtume artimus ryšius. Dabar tie ryšiai šaltėja. Ar 
išeivija, susijungusi į savo Bendruomenes ir atsto
vaujama PLB, taps tarytum kita Lietuva, kuri yra užsie
nyje irkuri Lietuvoje turės net savo atstovą, nelyginant 
svetimos valstybės ambasadorių? Nejaugi mes esame 
dabar pasiruoš sukurti „išeivijos Lietuvą", kuri egzis
tuotų viena sau? Tokios idėjos yra absurdiškos, bet jos 
yra keliamos. Į Lietuvą mažai kas mūsų eis, tai kur da
bar eisime? I kurią kryptį dabar sukti, atsidūrus tokio
je kryžkelėje? Žinoma, mes esame savo kraštų piliečiai 
ir galime tuose kraštuose laisvai bei patogiai gyventi. 
Bet kaip bųs su tuo lietuviškumu, prie kurio buvome 
taip prisirišę? Ar ir toliau tesime savo egzistenciją čia 
kaip perėjūnai, rengdami ir džiaugdamiesi savo lietu
viškais renginiais, pasilikdami nuošaliai nuo kitų krašto 
gyventojų? 

O vietiniai jau ir klausti pradeda: ar jau greit grįši 
į Lietuvą, dėl kurios taip sielojaisi? Daug yra tokių 
klausimų, o ką mes į juos atsakysime? Ar sakysime, kad 
Lietuvoje mes esame nepageidaujami? Gal sakysime, 
kad Lietuva dabar yra kaip Trečiasis pasaulio kraštas, 
tai mes su juo nenorim nieko bendra turėti? Betgi buvo 
tiek daug kalbėta apie lietuvišką kultūrą, lietuvišką 
sąžiningumą, dorumą, patriotiškumą. Ką su visu tuo 
mums dabar daryti? Mūsų kryžkelė šį kartą yra daug 
komplikuotesnė, gal net pavojingesnė. Bet joje pasilikti 
negalėsime, todėl — noromis nenoromis, turime žvelgti 
ir svarstyti savo ateitį. 

Ateities vizijos problematika 

Svarstant mūsų ateities klausimą, reikia pirmiau
sia žvelgti į dabartį kaip į dar nesibaigusį procesą, ir 
į ateitį tenka žiūrėti iš nesibaigusios dabarties taško. 
Pirmiausia dabar mes gyvename pereinamoje situacijoje, 
kuri nėra nei suformuluota, nei užbaigta. Reikia galvo
ti, kad dabartinės bėdos Lietuvoje neduoda laiko kreip
ti tinkamą dėmesį į išeiviją, nes kitaip šis „la belle in-
difference" fenomenas negalėtų būti paaiškinamas. Be 
abejo, dabartinis Lietuvos režimas žino, kad išeivija jam 
didelių simpatijų neturi, nes išeivijos didžioji dauguma 
balsavo už Stasį Lozoraitį. 

Tačiau dabartinis režimas, atrodo, daro klaidą, 
nesuprasdamas tikros demokratijos procesų: čia žmonės 
gali būti įvairių nuomonių ir įvairiai balsuoti, bet, rinki
mams pasibaigus, yra visuomet priimamas daugumos 
sprendimas ir visi sutinka su rezultatais, daugumos nu
spręstais. Po to ginčai nebetesiami: jie gali turėti 
reikšmės tik būsimuose rinkimuose. Dėl to dabar visos 
Lietuvių Bendruomenės yra pripažinusios dabartinį 
seimą, jo paskirtą vyriausybę ir daugumos išrinktą pre
zidentą teisėtais savo pozicijų laikytojais, ir dėl to niekas 
nesiginčija. Lietuvių Bendruomenė ir dabar nėra įsi
jungusi į politinj-partinį veikimą, ir ji jokios specialios 
partijos neremia. Tiesa, PLB ir kitos Bendruomenės ka
daise tvirtai rėmė Sąjūdį, bet tuo metu jis nebuvo par
tija ir atstovavo įvairių politinių įsitikinimų lietuviams. 
Po to, kai Sąjūdis tapo partija, Bendruomenė jo išskir
tinai daugiau nerėmė. Tiesa, yra dabar nuomonių, kad 
Bendruomenės turi įsijungti į dabartinį Lietuvos poli
tinį gyvenimą ir išeiti su parama vienai ar kitai parti
jai. Deja, šitai būtų prieš Bendruomenės statutus ir, ai 

abejoju, kad tai būtų naudinga. Bendruomenininkai, 
kaip visuomet, turi teisę priklausyti ir remti partijas 
kaip individai, bet joms jie priklauso kaip individai, 
neatstovaudami Bendruomenei. Krupavičiaus žodžiais, 
ir šiandien „Bendruomenė yra apartinė šventykla". 
Manau, kad šis principas turėtų likti ir ateičiai. 

Žinoma, būtų visai kitas dalykas, jei Lietuvos 
vyriausybė nutartų ignoruoti ir skriausti išeiviją, nes 
tuo atveju mums tiktų prieš tai kovoti. Tik tas 
pasipriešinimas būtų ne prieš partiją, bet prieš krašto 
valdžią, kuri galėtų būti vienos ar kitos partijos rankose. 
Kaip anksčiau minėjau, Lietuva yra dabar palikusi išei
viją ,.Dievo valiai" ir dėl to dabar yra būtina išlaikyti 
bendruomeninę vienybę, mėginant padaryti teigiamos 
įtakos arba derantis dėl mūsų ateities. Bet visa tai yra 
laikinas dalykas. Žiūrint į tolimesnę ateitį, tenka galvo
ti, kad daugumas mūsų jau esame pasmerkti likti tikrais 
emigrantais. Gal reiktų pradėti į save taip ir žiūrėti. 
Vadinasi, mums tenka stipriau bazuotis savose — naujo
siose tėvynėse. Mums ir ypač mūsų jaunimui, reiktų 
tvirtai įsijungti į vietinius politinius procesus. Bet mums 
taip pat yra svarbu išlaikyti savo etninį identiškumą 
ir įtvirtinti savo kultūrinį paveldėjimą Bus gražu, jei 
mėginsime išlaikyti save kalbą ir savo papročius, bet 
juos turėtume mėginti sujungti ir su vietiniais 
papročiais, kaip tai daro ir kitos tautybės, pvz., vokiečiai 
italai, žydai ir t.t. Būdami tvirti savo kraštų piliečiai, 
sekdami įvykių eigą Lietuvoje, galėsime reikšti savo 
nuomonę ir daryti savo įtaką per savo vyriausybei. 

(Bus daugiau) 

» 
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RESPUBLIKONŲ TAUTINIŲ GRUPIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Kovo mėn. 24-26 d. Plaza vieš
bučio patalpose, Southfield, 
Michigan (Detroito priemies 
tyje), įvyko Amerikos Respubli
konų tautinių grupių suvažia
vimas. Amerikos Lietuvių 
respublikonų federacija yra tau
tinių grupių narė ir pagal 
Federacijos klubų ir narių 
skaičių turėjo teisę suvažiavime 
jai atstovauti, turėti keturis 
delegatus ir keturis antri
ninkus. 

Be oficialių posėdžių, kuriuose 
buvo padaryti veiklos pra
nešimai, rezoliucijų priėmimai 
ir naujos vadovybės rinkimai, 
vyko įvairus priėmimai, ku
riuose kalbėtojais buvo Ameri
kos Respublikonų partijos cen
trinio komiteto vicepirmininkė 
Jeanie Austin, Michigan vals 
tijos gubernatorius John 
Engler, buvęs Amerikos minist
ras veteranų reikalams Edward 
Drewinski, JAV kongreso atsto
vas Joe KnoUenberg, Michigan 
Respublikonų partijos pirmi
ninkas Davė Doyle ir kiti parti-
jos šulai. 

Suvažiavime buvo priimtos 

kelios rezoliucijos, kurių viena 
pasiūlyta Amerikos Lietuvių 
respublikonų federacijos val
dybos, antra Kalifornijos sky
riaus. Jos abi apie pavojų iš 
Rusijos Lietuvai, L?tvijai ir Es
tijai. Karaliaučiaus krašto 
padėtį, Rusijos okupacinės ka
riuomenės išvedimą iš Latvijos 
ir Estijos. Baltijos kraštų pri-
mėmimą lygiateisiais nariais į 
NATO ir JAV paramą Baltijos 
kraštams. 

Tautinių grupių respublikonų 
centrinio komiteto pirmininku 
buvo išrinktas graikų kilmės dr. 
Theodore Perros. Iš lietuvių j 
Centrinį komitetą išrinkti: 
Eugene Žiūrys, Dalia Bobelienė. 
Casimir Oksas ir Jonas Ur
bonas. 

Amerikos Lietuvių respubli
konų federacija ir vėl buvo 
pažymėta, kaip viena veikliau
sių tautinių grupių, jos pirmi
ninkui — Jonui Urbonui, kuris 
jau daug metų jai vadovauja, 
buvo įteikta pažymėjimo pla
kėte. 

Atrodo, kad naujoji Amerikos 
Respublikonų partijos vadovybė 

pamatė padariusi klaidą, per 
mažai kreipdama dėmesio į 
etninių grupių įtaką į Amerikos 
rinkimus, ir bando tai atitaisy
ti. Žiūrėsime. 

Kaip ir anksčiau buvo daroma 
Tautinių grupių suvažiavimo 
metu, ir šiemet įvyko Amerikos 
Lietuvių respublikonų federa
cijos suvažiavimas. Suvažia
vime buvo atstovaujama še
šiems iš dešimt Federacijos 
skyriams — klubams. 

Po veiklos ir finansinių pra
nešimų įvyko naujos vadovybės 
rinkimai. Federacijai vadovau
ti išrinkti: Jonas Urbonas — pir
mininku, Gražina Kudukienė — 
I vicepirmininke, Vytautas 
Vidugiris — II vicepirmininku, 
dr. Jonas Genys — III vicepirmi
ninku, Kazimieras Oksas — 
sekretoriumi ir Algimantas 
Bražėnas — iždininku. Pirmi
ninkui pavesta pakviesti paski
rus Federacijos narius vadovau
ti įvairioms komisijoms. No
minacijų komisijai vadovauti 
pakviestas dr. Viktoras 
Stankus. 

Kadangi suvažiavimas vyko 
po prof. Vytauto Landsbergio 
viešnagės Amerikoje, Detroite, 
kuris vadovauja respubliko
nams artimai savo filosofija, 
politinei Konservatorių partijai 
Lietuvoje ir iš jo buvo gautas 

23-čiame metiniame Respublikonų partijos suvažiavime Detroit, MI, etninių grupių dalyviai. 
Pirmasis iš dešinės — Jonas Urbonas, atstovavęs lietuviams. 

prašymas padėti jiems jų organi
zacinėje sistemoje, suvažiavime 
buvo nutarta kreiptis i Ameri
kos Respublikonų partįjoe cent
rini komitetą, kad jie pasiųstų 
į Lietuvą ekspertus, instrukto
rius, kurie pagelbėtų Lietuvos 
politinėms partijoms ir pamoky
tų, kaip pravesti rinkimus bei 
rinkiminę kampaniją.. 

Aktyviai dalyvaudami Ameri
kos politinių partijų veikloje, 
galime daug pagelbėti prisi
keliančiai Lietuvai. 

Jonas Urbonas 

SENELIŲ IR VIENIŠŲ 
ŽMONIŲ NAMELIAI 

Naujajame Daugėliškyje, Ig
nalinos rajone, kur daug senų 
bei vienišų Žmonių, pradėti 
statyti 30 vietų senelių namai. 
Juose bus parapijos salė, kur 
galės susirinkti jaunimas bei 
kiti žmonės pabendrauti, atsi
gerti kavos ir rengti įvairius 
renginius. Tai kartu bus taip 
pat ku l tū r in i s gyvenimas, 
kuriame galės dalyvauti ir 
apylinkės gyventojai. Senelių 
namuose bus medicininis kabi
netas ir kiti patogumai, bus ir 
koplyčia. Tokius namus pasta
tyti vienai parapijai yra labai 
sunku. 

Šiuose namuose ras prieglobs
tį ir našlaičiai. Vaikai galės čia 
gyventi i r būti aprūpint i . 
Klebonas Kęstutis Ralys ener
gingai dirba, kad Kalėdas būtų 
jau galima švęsti tuose na
muose. Nameliai kainuotų apie 
50,000 dol. pastatyti. Išlaikymu 
rūpintųsi parapija ir valstybė. 

Man besilankant, mačiau pra
dėtą statybą. Žinau, kad tai 
būtų didelė parama vienišiems 
seneliams. Miškų ūkio minis
terija skyrė medienos, kurią 
lentpjūvė nemokamai išpjovė. 
Norėtųsi, kad statyba nesusto
tų dėl lėšų stokos. 

Indrė Tijūnėlienė 

LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 
NAUJA KAVINĖ 

„SODYBA" 

Lietuvių Piliečių klube, kur 
jau veikia žinomoji siuntinių fir
ma „Viltis" ir lietuviška par
duotuvė „Dovana", jų šeinnnin-
kas Gintaras Karosas baigia 
įrengti neva kavinę, neva sve
ta inę „Sodybos" vardu. Pirma
j am susipažinimui gegužės 14 
vakarą jis pakvietė pusšimtį 
svečių ir papasakojo savo pla
nus. Erdvi svetainė, galinti 
sutalpinti daugiau šimto žmo
nių, dekoruota lietuviškais dro
žiniais ir paveikslais. Laukia 
vitražų iš Vilniaus ir ruošiasi 
a t idarymui rudenį. Ketina 
rengti vakarones su kultūrine 
programa. 

Pirmoji vakaronė buvo skirta 
svečiui iš Kauno, Kęstučiui 
Adomaičiui, tenykščio Pan
tomimos teatro direktoriui. 
Tasai teatras veikia nuo 1968 
m., yra pastatęs 28 skirtingus 
vaidinimus. Publikos mėgia
mas, nes okupacijos laikais su 
alegorijomis ir potekstėmis 
prasiverždavo subtili rezistenci
ja cenzūrai. Dirba 24 nuola
tiniai aktoriai ir daug talki
ninkų. Išsilaiko iš gausios pub
likos, nedidelės valdiškos para
mos ir vieno kito mecenato. 
Pantomima yra išraiškos vaidi
nimas be žodžių tam tikrai te
mai išvystyti. Suprantama bet 
kurios kalbos publikai, tad ir 
Kauno Pantomima yra gastro
liavusi užsieniuose. 

J . Gbt. 

• Romas Kalanta Kaune su
sidegino, šaukdamas „Laisvės 
Lietuvai!", 1972 m. gegužės 14 
d., sulaukęs vos_19 metų am
žiaus. 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR R E N T 

4% 
tas antram aukšte, šviesus, 
gražus. TsL 312-774-0220. 

toak 

HELP VVANTED 

Maria 
padėti vyr. amžiaus asmeniui virt 
valgyt ir gyventi kartu. Reikia siek tiek 
mokėti angliškai. 

312-443-04S7 

EMSCBSO Hasjng Stvfce 
7SMW. I l l t f l f t . , 

Machine Operator to process mail 
$4 30-4.60/hr + Bonus & Benefits. 

COMPUTSII PfUNTIR OPERATOR 
Executive Mailing Service 

7SMW. I l l t h t t . , 

To sat-up stocfc & to print 
on Lasar & Impact printers. 
S4.8O-5.30/hr. -t- Benefits. 

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

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

FRAMK ZAPOUS 
320* V i We«t SS«i ttrea* 

1*4. - (704) 4244494 
(312) 441-4M4 
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• L I K T U O S . 
p/tMMAI - PATAISYMAI 

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

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

1 * 

flkALfftTAtt 

* * » > £ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 

REALTORS 

(312)586-5950 

(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriujr FAX p a g a l * 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

FOftSAL! 
Highly desirabie 2 bdrm. eondo bi 
Oak Lawn; large master bedrm. with 
pvt. bath; heated garage; pvt. laundry 
rm. Askfor. 

FOR SALI 
BEVERLY SHORES, IN 

3 bdrm. 1 Vfc bath, cedar A frame on Vi 
acre dune, on lake front drive. 
$319,000 

A I N I Cattoen 

219-S72-4S11 
21S-S72-4434 

F O R S A L E 

Parduodu du kapinių sklypus 
Chicagos Lietuvių Tautinėse ka
pinėse: Section 3, Block 18, Lot 5. 

Tai . 904-773.2642 

Parduodu tautinius rūbus. 
T*4. 312-434-5941 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba praveda už Lietuvos ribų gyvenančių 
specialistų apklausą. Surinkta medžiaga bus 
panaudota specialistų kartotekos (data bank) 
sudarymui. 

ši informacija padės realiau įvertinti 
išeivijos profesinį potencialą, {galins surasti ir 
suvesti mūsų specialistus su profesiniais ati
tikmenimis Lietuvoje mokslo, verslo ir kitose 
srityse. Galėsime tiksliau informuoti apie 
valdžios ir privačių fondų finansuojamas pro
gramas bei verslo galimybes Lietuvoje, 
palengvins surasti specialistus, kurių reikia 
Lietuvai arba JAV institucijoms, verslams, 
turintiems programas Lietuvoje. 

Informacija itin svarbi skatinant bendravimą 
su Lietuva. Nuolat gauname užklausimus iŠ 
Lietuvos ar čionykščių institucijų/individų, 
besidominančių specifinės srities žinovais, 
ieškoma profesinių kolegų, pageidaujama 
suvesti su jais, įskaitant pakvietimus į Lietuvo
je ruošiamas įvairias konferencijas ir suvažia
vimus. Profesinis bendradarbiavimas tarp 
Lietuvos ir išeivijos specialistų, be abejo, gali 
būti naudingas abiem pusėm. 

Kviečiame užpildyti žemiau spausdinamą 
anketą. Būtume dėkingi jei padauginę pla
tintumėte šeimos narių, draugų ir pažįstamų 
tarpe. Kaip matote, domina visos profesijos ir 
specialybes, pradedant menininkais, versli
ninkais, pedagogais ir baigiant amatininkais, 
ūkininkais, medikais. Anketos užpildymas 
Jūsų niekuo neįpareigoja. Sutikimas dalyvauti 
projektuose priklausys tik nuo Jūsų pačių noro 
ir sprendimo. 

Anketą siųskite adresu: 

UttHianian-Amorlcan Communtty, Inc. 
2718 E. Alloghony Avo. 

PA 19134-5914 

Rimantas A. 6Wroys, 

VNoRsE 
as mokslo r 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES ANKETA 
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SOLISTAI: 

A. BRAZIS 

A. BUNTINAITĖ 

A. BARNIŠKIS 

D. FANELLI 

L. SPRINDYS 

PROF. ANICETO ARMINO SOLISTŲ KVARTETAS 
R E N G I A 

R E L I G I N Į K O N C E R T Ą 
TĖVIŠKĖS parapijos bažnyčioje, 6641 S, Troy Avev Chicago, IL 

šeštadienį, gegužės 28 d., 5 vai. p.p. 
Įėjimas $5.00 

1 
PROGRAMOJE 

N.RAMSE 
G.C. TULLAR 
J. ZUNDEL 
G. GUDAUSKIENĖ 
V. JAKUBĖNAS 
PMIELIULIS 
CH. F. GOUNOD 

A.A. DR. ANTANAS 
MILAKNIS 

Mano senelis, Antanas Milak-
nis, gimė 1906 m. sausio 29 d. 
Mitragalio kaime, Rokiško ap
skrityje ir buvo jauniausias iš 
penkių vaikų. Jis baigė gimna
ziją Rokiškyje, o 1930 m. baigė 
karo mokyklos kariūnų-aspi-
rantų mokslus. Vienerius metus 
tarnavo aktyvioje tarnyboje ir 
gavo jaunesnio leitenanto laips
nį. 

Antanas Milaknis studijavo 
aukštojoje veterinarijos mokyk
loje Vienoje, kur 1938 m. ap
gynė veterinarijos medicinos 
dak ta ro laipsnį. Grįžęs į 
Lietuvą, jis dirbo Žemės ūkio 
ministerijoje, veterinarijos sky
riuje patarėju.o 1939 m. pradėjo 
profesoriauti Kauno Veterinari
jos akademijoje ir tapo Parazi
tologijos instituto direktoriumi. 
Antanas Milaknis atlikinėjo 
mokslinius tyrimus, parašė 
nemažai mokslinių straipsnių 
Lietuvoje, Austrijoje ir 
Amerikoje. 

Dirbdamas akademijoje, jis 
sutiko mano močiutę, chemikę 
Haliną Konkulevičiūtę. Jie 
apsivedė 1939 m. Palangoje, o 
mano mama, Vita, gimė Kaune. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Milaknių šeima pasitraukė į 
Austriją, kur senelis buvo lietu
vių komiteto pirmininku ir Rau
donojo Kryžiaus Salzburgo sky
riaus valdybos nariu. 

1947 m. Milakniai atvyko į 

Čikagą, kur senelis įkūrė savo 
gyvulių ligoninę ir buvo išei
vijos liet. veterinarijos daktarų 
draugijos pirmininku. 1970 m. 
jis su močiute išėjo į pensiją ir 
persikėlė į Santa Monicą pas 
dukrą. Čia Antanas Milaknis 
buvo Santa Monicos lietuviu 
klubo ir lietuvių bendruomenės 
skyriaus pirmininku. J i s taip 
pat atliko įvairias pareigas 
lietuvių kredito sąjungoj ir 
priklausė Ramovėnų sąjungai. 

Senelis iškeliavo toli nuo savo 
tėvų ūkio Lietuvoje, bet, aš ti
kiu, kad Dievo ranka jį vedė. 
Lietuvos rašytojas Kazys Saja, 
siųsdamas mums užuojautą, pa
rašė: „Nuolat prisimindavom 
gerąjį Milaknį, kuris tartum 
senovės žynys skleidė aplink 
save ramybę ir išmintį". 

Mano senelis ne tik buvo 
gyvulių gydytojas. Jis gydė savo 
šeimą ir draugus. Ir ne tik 
kūnus, bet ir sielas. Dabar, kai 
aš mokausi universi tete ir 
pradedu per daug rūpintis, ar 
susinervinu, pagalvoju apie 
senelį. J is yra puikiausias 
pavyzdys, kaip svarbu ramybė. 

Senelis taip pat visus moky
davo, kaip tvarkyti sveikatą. 
Prisimenu vieną istoriją, Ifcirią 
j i s pasakodavo apie savo 
gyvenimą man ir mano broliui 
Mariui. Kai mano senelis buvo 
mažas, jis žaisdavo gatvėj su 
kitais vaikais. Kartą atlėkė 

ČIKAGOS LIETUVIAMS - 125 
METAI 

Šv. Bonifaco kapinėse, 4901 
N. Clark St., ilsisi ramybėje 
kun. Juozas Juškevičius, pir
masis istorikų minimas Čikagos 
lietuvis, lygiai prieš 125 m. 
atvykęs į išeivijos lietuvių sos
tinę. 1863 m. sukilimo dalyvio 
ir veiklaus veikėjo kapas nepa
žymėtas — vietą galima rasti 
pagal nežymią plytelę, pažy
minčią 12-tąjį sklypelį (G. sekci
ja, blokas 3). 

Pagal „Lietuvių enciklope
dijos" žinias, kun. Juškevičius 
gimęs apie 1810 Vilniaus kraš
te. Ištremtas į Samarą, at 'rado 
Brazilijoje, kur jėzuitai patarė 
vykti į JAV, nes Pietų Ameriko
je tuomet lietuvių dar nebūta. 
1869 spalio mėn. jau buvo pa
skirtas naujai kuriamai Šv. 
Stanislovo (lenkų) parapijai. 

Pirmojo oficialaus Čikagos 
lietuvio gyvenimas atspindi 
XIX a. JAV lietuvių išgyveni
mus - kūrimąsi, atsiskyrimą 
nuo mišrių lenkų-lietuvių para
pijų, naujų parapijų steigimą 
Pennsylvanijoje, spaudos kūri
mą, pastangas Lietuvos bylą 
iškelti, išeivių tarpe plačią 
sielovadą vystyti. 

Vėliau pirmuosius JAV lietu
vius aprašę Stasys Michelsonas 

(„Lietuviai išeiviai Amerikoje", 
1961), Aleksas Ambrose („Čika
gos lietuvių istorija", 1967) kar
toja kun. Antano Miluko pasa
kojimą apie kun. Juškevičiaus 
gyvenimą, darbus ir neramią 
mirtį. („Spaudos Laisvės ir 
Amerikos lietuvių organizuotės 
sukaktuvės", 1925; „Pirmieji 
Amerikos lietuviai profesiona
lai", 1929; „Amerikos lietuviai 
XIX šimtmetyje", 1938). 

Pagal kun. Miluką, kun. Juš
kevičius miręs 1879 m., palai
dotas lenkų kapuose, už dvejų 
metų perkeltas į vokiečių Šv. 
Bonifaco kapus. Šių kapų 
duomenys rodo, kad kun. Juške
vičius miręs 1881 m. kovo 7 d. 
ir iš Šv. Mykolo bažnyčios 
palaidotas kovo 13 dieną. 

1870 m. atsirado jau keli 
geležinkelio darbininkai lietu
viai ir vienas jų spėjo žūti 
garsiajame 1871 m. Čikagos 
gaisre. Spėjama, kad lietuvių 
būta anksčiau (gal vedant tą 
patį geležinkelį), tačiau lieka 
istorikams duomenis surasti, 
kaip ir nustatyti kun. J. Juške
vičiaus gyvenimo ligi šiol neap
rašytas žinias. 

vežimas su arkliais. Kiti vaikai 
nubėgo, o jis liko gatvėj tarp 
arklių ir ratų, tačiau liko 
nesužeistas. Tai buvo tarsi ste
buklas, bet ne vienintelis jo 
gyvenime. Jo sveikata buvo 
palaiminta. 

Senelis niekada neprarado 
entuziazmo energingai gyventi 
ir kasdieną domėjosi visais 
įvykiais, niekada nenustojo 
mokytis ir pažinti gyvenimo 
naujoves. 

Jis daug skaitė ir labai mėgo 
keliauti , lankyti muziejus, 
paskaitas. Mano kompiuteris 
jam buvo taip pat labai įdomus 
ir mes planavom, kad jis šią 
vasarą išmoks naudotis 
kompiuteriu. 

Senelis pastebėdavo kiek
vieną vykstančio gyvenimo 
judesį. Neseniai buvome 
dykumose ir jis man parodė la
bai gražų vaizdą. Šimtą kartų aš 
nieko ypatingo nepastebėjau, 
tačiau, kai senelis taip apsi
džiaugė palmių ir tolumoje 
baltuojančio apsnigto kalno 
vaizdu, aš taip pat pirmą kartą 
tai pamačiau. Jam patiko graži 
muzika ir saulėtos dienos, 
išspręsti visas mįsles, paskaityti 
įdomią knygą. 

Senelis mums parodė, kad 
svarbiausia brangenybė yra 
šeima. Geras tėvas ir senelis, jis 
visada buvo švelnus ir pilnas 
kantrybės. 

Mano atsiminimas apie senelį 
iškyla, kai dar neturėjau nei 
trejų metų. Mes kartu dainuo
davom „Du broliukai". Kai aš 
užuodžiu šviežiai nukirptą žolę, 
atsimenu, kaip žaisdavom su 
Marium ir seneliu lauke, 

tvarkant kiemą. Kai mūsų žais
lai sulūždavo, sakydavom — 
„senelis pataisys". Jis man 
padėdavo paruošti lietuviškos 
mokyklos namų darbus. Sene 
liui ypač patiko gramatika. Jis 
atidžiai manęs išklausydavo, 
kai aš jam aiškindavau apie 
savo reikalus ir man tiek daug 
papasakojo apie savo gyvenimą 
ir apie pasaulį. 

Aš savo vaikus mokysiu dai
nuoti tas lietuviškas daineles, 
kurias senelis mane išmokė, ir 
jiems papasakosiu apie jo 
gyvenimo nuotykius. Aš žinau, 
kad jie pajaus mano senelio 
meilę ir stiprybę, nes jis mane 
išmokė tiek daug... 

Jei aš turiu kantrybės, aš 
dėkoju seneliui. Jei mano akys 
skaisčiau mato pasaulį, aš 
dėkoju seneliui. Jei aš supran
tu, kad stipriausia galybė yra 
šeimos meilė, aš dėkoju seneliui. 
Aš dėkoju ir Dievui, kad mums 
atsiuntė tokį palaimintą žmogų. 
Mano senelis Antanas Milak
nis, buvo Dievo dovana. 

Zina Markevičiūtė 

A.S. 

Priai 126 m. atvykusio pirmojo Čikagos lietuvio, Sibiro tremtinio kun. Juo-
so Juknevičiaus kapo tankias. 

PAMINKLAS DIDŽIAJAM 
MUZIKUI 

1994 m. balandžio 6 d. Kauno 
rajone, Raudondvaryje, buvo pa
statytas paminklas kompozito
riui Juozui Naujaliui, kurio 
gimimo 125-ąsias metines minė
jome balandžio 9 d. Beveik 3 
metrų aukščio paminklo auto
riai - skulptorius Gediminas 
Baravykas ir architektas Leo
nas Žuklys. Darbas truko dau
giau kaip ketverius metus, o at
liekamas jis buvo už suaukotus 
pinigus. Sis paminklas - pir
masis pastatytas nepriklauso
mybe atkūrusioje Lietuvoje. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI AUKOJO: 
(1993 gruodis - 1994 kovas) 

$2,000.00 Donald & Vina Petkus, dr. Antanas ir Asta Razma. 
$1,040.81 CSX Transportation, Inc. 
$800.00 Jerry ir Danutė Navickas-Strub, Raymond ir Dolores 

Petkus. 
$200.00 Vacys ir Laima Garbonkus, Vytautas ir Palmira 

Janušonis, G. ir B. Jodwalis, Elena Jurkėnas, dr. Tomas ir Rita 
Kisielius, dr. I. Labanauskas, Zenonas Mereckis, Ignas ir Birutė 
Navickas, Justas ir Rasa šarauskas, Vacys ir Viktorija Šaulys, 
Birutė Vindašius. 

$180.00 Vytautas Užgiris. 
$120.00 Vytas Misiulis. 
$110.00 Julius ir Birutė Lintakas. 
$100.00 John Ambrizas, George ir Jūratė Augius, Eugeni

jus ir Rima Balčiūnas, Anthony ir VVanda Brazdžiūnas, Kostas ir 
Karolina Bružas, Kęstutis ir Zita Cicėnas, Gediminas ir Mykolas 
Deveikis, Danutė ir Rimantas Dirvonis, dr. V. Dubinskas, Alber
tas ir Liuda Gevis, Alberto ir Laima Glavinskas, Petras ir Danguolė 
Griganavičius, Romas ir Neria Kasparas, Raimundas ir Danutė 
Korzonas, Alfredas ir Regina Kulys, Bruno ir Regina Latoza, Henris 
ir Ilona Laucius, dr. Dalius Liaugminas, Lemont Chapter Lithua-
nian American Community, c/o Danutė Milunas LSS draugovė 
„Sietuva", dr. J. ir I. Makštutis, Albinas ir Vita Markevičius, Algis 
ir Regina Milašius, Aldas Naris, c/o V. Lendraitis Nerijos tuntas, 
Algird ir Kristina Norkus, Virgil ir Ramoną Norkus, Raymond E. 
Paskųs, Ramojus ir Regina Petraitis, Rev. Juozas Prunskis, Alfon
sas ir Vanda Rauckinas, Drs Thomas ir Nijole Remeikis, Marija 
Remys, Theodore ir Ritonė Rudaitis, dr. Rimvydas Sklrys, Vladas 
ir Raminta Sinkus, Saulius ir Lidija Soliūnas, Algis ir Violeta Strikas, 
Venceslaus ir Vida Tumasonis, Juozas ir Sigutė Užupis, Vytas ir 
Aldona Vaitkus, Šarūnas ir Ramunė Valiulis, Liudas Ramanauskas 
Vydūno Jaunimo fondas, Jonas ir Yolanta Zubinas. 

$80.00 Arūnas ir Irena Draugelis, Vytautas ir Liuda Ger
manas, Bronius ir Gražina Mikėnas, VVilliam Unakis, Mieczyslaw 
ir Elena VVasilevvski 

$25.00 Linas ir Dana Gylys, Malvina Jonikas, Algirdas 
Pivaronas, Frank ir Hortenzija Sapalas. 

$20.00 Algirdas ir Stasė Didžiulis, M. ir E. Naujokaitis, Adelė 
Puteikis, Viktoras ir Ona Samatauskas, Tadas ir Elena Varanka. 

$15.00 Sigutė ir Bernard Mikrut, Antanas ir Apolonia 
Tuskenis. 

$10.00 Antanas ir Vanda Giniotis, dr. & Mrs. Bronius Micke-
vičius-Mikonis, Genevieve ir Robert Ryder, John ir Anna Shurna, 
R. A. ir D. šlenys, Jonathan ir Jūratė Spencer, Ona Vencius, 
Charles A. Zavorskas. 

$5.00 Adolfas ir Greta Grabazs, Ruth Lepre. 
Pasaulio lietuvių centro taryba ir valdyba nuoširdžiai dėkoja 

visiems už aukas, kurios bus skirtos centro išlaikymui. Kviečiame 
visus aukomis arba darbu prisidėti prie šio svarbaus lietuvybės 
židinio išsaugojimo. 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. M Seton Hali Universi
teto stoties, 80.5 PM banga. „MusJc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat-
chung. N. J. 07060. Tai. 908-753-5838. 
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SKOK1Ė, CLEVELAND, ST. PETE BEACH. NEW YORK, 
DETROfT, ORAND RAPfDS. KALAMAZOO, BALTMORE, 
PfTTSmmOM, HOTSPRMGS, ST. LOUIS, ROCHESTER, Pristatome siuntinius i namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Į Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
ĮPersimičiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitaijr pigiai. 

*»7 

PO DAUGELIO METŲ VĖL 
KLAIPĖDOJE 

Klaipėdos paveikslų galerijo
je atidaryta Adomo Galdiko 
tapybos ir grafikos paroda. 
Galerijos darbuotojai toliau 
supažindina meno gerbėjus su 
išeivijos dailininkų kūryba. 

Prieš šimtą metų Kretingos 
apskrityje gimęs A. Galdikas, 
mokėsi Peterburgo centrinėje 
techninio piešimo mokykloje. 
Dailininkas dalyvavo gausybėje 
parodų Lietuvoje ir užsienyje, 
1931 m. Paryžiuje surengė 
personaline parodą. Dauguma 
grafikų, kurie mokėsi tar
pukario Lietuvoje, yra buvę jo 
mokiniai. 

Baigiantis Antrajam pasauli
niam karui, A. Galdikas emi
gravo į Vakarus, gyveno Vokie
tijoje, Prancūzijoje, JAV. Mirė 
Niujorke 1969 metais. Vien tik 
Vilniaus dailės muziejuje yra 
per šešis šimtus jo grafikos 
lakštų ir tapybos drobių. 

Klaipėdoje eksponuojami A. 
Galdiko darbai atspindi visą 
dailininko kūrybos kelią. Žiūro
vams pateikiami natiurmortai 
su liaudies meno elementais, 
alegorinės kompozicijos, nema
žai gimtinės peizažų, paskuti
niajame gyvenimo dešimtmety
je sukurtų abstrakcijų. 

(„Lietuvos rytas", 04 16) 

A.tA. 
VINCAS BENOKRATTTS 
Gyveno Western Springs, IL, anksčiau Cleveland, OH. 
Mirė 1994 m. gegužės 23 d., 10:30 vai. ryto, sulaukės 88 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: dukros — Dalė Gotceitienė, žentas Švitrius, 

Gražina Budrienė, žentas Jonas; sūnus Vitalius Benokraitis, 
marti Nijolė; anūkai — Julia, Paulius, Gema, Andrius, 
Romualdas, Algirdas; šeši proanūkai ir kiti giminės. 

Priklausė Ramovė nams ir Pensininkų klubui, Cleveland, 
OH. 

Velionis pašarvotas antradieni, gegužės 31 d. nuo 2 iki 4 
v.v. ir nuo 7 iki 9 v.v. Jacobs & Son laidojimo namuose, 936 
E. 185 St.. Cleveland, OH. Atsisveikinimas tą pačia diena, 
8 vai. vakaro. 

Laidotuvės j vyks birželio 1 d., trečiadieni. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nuolatines 
Pagalbos parapijos bažnyčia, Cleveland OH, kurioje bus auko
jamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Ali Souls kapinėse, Chardon, 
OH. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. 
216-531-7770. 

Jacobs & Son Funeral Home. Tel. 

A.tA. 
VYTAUTAS JONAS 
ALEKSANDRŪNAS 

Gyveno Glendale, CA, anksčiau Chicagoje, Martntette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1994 m. gegužės 16 d., sulaukęs 78 metų. 
Gimė Rusijoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Vita Girdvainienė, žentas Vytautas. 
Priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Velionis pašarvotas trečiadieni, gegužės 25 d. nuo 4 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 st. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 26 d. Ii laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė ir žentas. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
VALERIJAI VAITIEKŪNIENEI 

mirus, jos dukrai, mielai DALIAI ir žentui RAI
MUNDUI MIEŽELIAMS su šeima bei kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Santara-Šviesa ir 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo* 
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o DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. gegužės mėn. 25 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
IŠ ARTI IR TOLI 

Visas š imtas šokėjų daly
vaus „Mažojoje taut inių šokių 
šventėje", kuri įvyks birželio 19 
d., 3 vai. p.p.. Jaunimo centre. 
Pelnas skiriamas mūsų dien
r a š č i u i p a r e m t i . B i l i e t a i 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
, ,Draugo" adminis t rac i jo je . 
Dalyvaukite! 

LKVS-gos R a m o v ė s Čika
gos skyriaus narių kapai Lietu
vių taut inėse kapinėse bus 
lankomi gegužės 29 d., sekma
dienį. Ramovėnai ir jų šeimos 
nar ia i prašomi r inkt i s prie 
kapinių administracijos pastato 
10 vai. r. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės bus lankomos gegužės 30 d., 
pirmadienį. Kviečiame visus 
ramovėmis ir jų šeimos narius 
rinktis prie Romo Kalantos pa
minklo 9 vai. r. ir taip pat ra
giname dalyvauti mirusių sky
r iaus narių kapų lankyme. 

Algis Regis, Bendruomenės 
pasauliečių komiteto pirmi
ninkas. Mirusiųjų pagerbimo 
dienos proga, šį penktadienį, 
gegužės 28 d., 9 v.v., kalbės 
,.Margučio" radijo programoje. 

Kun. V. Pava lkus , Milpitas, 
CA, , ,D raugo" d ienrašč io 
paramai atsiuntė 100 dol. Jam 
už tai nuoširdžiai dėkojame. 

„Mankšta ir j o s r e i k š m ė 
vyresnio amžiaus žmonėms" — 
tai tema, kuri bus diskutuojama 
Sv. Kryžiaus ligoninėje ketvir
tadienį, gegužės 26 d., 5 vai. 
popiet. Šioje ligoninėje kiekvie
no mėnesio paskutinį ketvirta
dienį vyksta įvairios programos 
vyresniesiems apylinkės gyven
tojams, bet yra mielai laukiami 
i r iš tolimesnių vietovių. Pagei
daujantys daugiau informacijų 
a r norintys užsisakyti sau vietą, 
gali skambinti 312-471-7319 
kasdien, tarp 8:30 vai. r. ir 5:30 
vai. p.p. 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visu rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Advokatė UNA ALTĄ 
Imigracija ir civilinės bylos 

875 La Playa St 
San Francisco. CA 94121 

T«l 415-221 4805 

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

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas G iba i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminalinė Teise 

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

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

Kun . J o n a s Kuzinskas , Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas ir Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių direktorius, pirma
dienį, gegužės 30 — Kapų 
puošimo dieną, atliks religinę 
dalį prie šių kapinių Steigėjų 
paminklo vyksiančių visuome
n i škų Mirus ių p a g e r b i m o 
iškilmių. Šias iškilmes kasmet 
rengia Bendruomenės pasau
liečių komitetas ir Kapų sklypų 
savininkų draugija, garbės sar
gyboje da lyvau j an t šau
liams,-ėms ir r amovėnams . 
Visuomenė, tuoj po šv. Mišių 
kapinėse, kviečiama atei t i prie 
Steigėjų paminklo ir dalyvauti 
šiame mirusiųjų pagerbime. 

J u o z a s Kregždys , nuvykęs 
paviešėti Lietuvoje, gegužės 8 d. 
dalyvavo Kudirkos Naumiesčio 
bažnyčios varpų pašventinimo 
iškilmėse. Varpai buvo atvežti 
iš Vokietijos ir nupirkt i dau
giausia užsienio lietuvių bei vie
tinių parapijiečių suaukotais 
pinigais. 

MEDALIS J A U J T E I K T A S 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
apdovanojo Antaniną Lioren-
tai tę Dariaus-Girėno medaliu, 
kaip pirmą Lietuvos moterį 
lakūnę ir parašiut ininkę. 

Gegužes 12 d.. 2 vai. p.p., Ma-
benka restorane, lakūnės pager
bimui suruoštų vaišių metu. 
dalyvaujant gražiam draugų -
svečių būreliui, aviacijos is
torikas, lakūnas, inž. Edvardas 
Jasiūnas šį medalį iškilmingai 
įteikė garbingai ir drąsiai lietu-
vei-patriotei Antaninai Lioren-
taitei , kuri yra įrašoma į avia
cijos istoriją, — A n t a n i n a Lio-
renta i tė — pirmoji Lietuvos mo
teris — lakūnė ir parašiuti
ninkė". 

E. J u r k ė n i e n ė 

x Moter is iš K a u n o , 45 m., 
tvarkinga ir gera šeimininkė, 
nori susirašinėti su JAV lietu
viu. Rašyti: D a n g u o l ė Žvyna-
kienė , Kovo Vienuol iktoj i , 
118-49, K a u n a s 3030, Lithu-
a n i a . 

(sk) 

x Lietuvių T a u t i n ė s e kapi
n ė s e mirusiųjų pagerb imo 
iškilmės įvyks g e g u ž ė s 29 d., 
sekmadieni, lygiai 12 vai. die
nos. Kalbės lietuvių bičiulis Ed-
w a r d Rosewel l , Treasurer of 
Cook Co. 

(sk) 

x LEMONTE, P L cent re , 
T R A N S P A K įs ta iga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p.. sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel . 708-257-0497 a r b a 312-
436-7772 

(sk) 

x V e r t i n g a s i r n e m a ž a s 
Bal t ia E x p r e s s amerikietiško 
maisto siuntinys t ampa švente 
ir ne švenčių dienomis. Jame: 
mėsa, dešra, ryžiai ir daug kitų 
vertingų produktų, o ka ina tik 
$38. Daugiau sužinosite pa
skambinę nemokamu tel. 1-800-

S P A R N A I a r b a 1-800-
772-7624, arba atvykę į Bal t ia 
E x p r e s s , 3782 W. 79 St. , Chi
c a g o , IL 60652. 

(sk) 

L I E T U V I A I S E A T T L E 
F E S T I V A L Y J E 

Seat t le , WA, lietuvių pasi
rodymas Amerikos Šiaurvaka
rių e tninio gyvenimo festivaly
je įvyks gegužės 30 d., 4 vai. po 
pietų (šventinio savaitgalio 
metu), Murai Amphitheatre — 
atviroje scenoje, Seattle Center 
patalpose. Dalyvauja „Ūkanos" 
d a i n i n i n k a i ir , ,L i e tuč io" 
šokėjai. Įėjimas nemokamas. 

P A S I S K I R S T Ė 
P A R E I G O M I S 

Po i lgoka i t r u k u s i ų mė
ginimų, pagaliau Palm Beach, 
FL, LB apyl. valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. dr. V. Ma
jauskas, vicepirm. J. Štaras, ižd. 
M. Sodonis, sekr. O. Šalčiū-
n i enė , n a r . V. Bar ius , A. 
Augūnas, J. Garla (pastarieji du 
kooptuoti). 

P H I L A D E L P H I J O J E , P A 

L ie tuv ių Mote rų Klubų Fe
deracijos Philadelphijos Klubo 
narės, sveikindamos Šv. Andrie
jaus parapijos administratorių 
kunigą Timotiejų Burkauską jo 
15-kos m e t ų k u n i g y s t ė s 
sukakt ies proga, savo sveiki
nimus palydėjo 150 dol. auka 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyrimu 

Ptace, Chicago. IL 80629 

Šie mokiniai perskaitė daugiausia knygų, kai Čikagos lit. mokykla buvo suruošusi skaitymo 
konkursą. Iš kaires: Eglė Milavickaitė, Andreja Deksnyte, Antanas Adamczyk, Aris Dumbrys, 
Audra Adomėnaite. Audra Brooks, Algis Paulius, Tara Mikužytė, Živilė Bielskutė ir Daina 
Adamczyk. 

M A R I J O S AŠAROS 

(Legenda) 

Kiekvieną šeštadienio dieną, 

Nuotr. Vlado Žukausko 

vieno Lietuvos našlaičio globai nors valandėlę tur i saulutė 
šeimoje per „Lietuvos našlaičių žemyn žvilgtelėti, kad pradžiu-
globos" komitetą. Kun. Bur- gintų vaikučius ir palinksmintų 
kauskas nuoširdžiai dėkojo už visas motinas, šioje žemėje gy-
tokią kilnią dovaną ir prašė, venančias. 
kad našlai t is būtų renkamas iš 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUOAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL. 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

jo prosenelių kilimo vietovės — 
Kalt inėnų, Šilalės rajone. 

J e a n n e S. Don*, Amerikoje 
gimusi ir augusi lietuvaitė, yra 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdybos n a r ė socia l in iams 
reikalams. J i daug laiko paski
ria, rūpindamasi pagalba Lietu
vos vaikams. Ji yra atstovė 
„Lietuvos vaikų vi l t ies" i r 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetų Philadelphijoje. Jean
ne taip pat reiškiasi ameri
kiečių spaudoje, ieškodama 
pagalbos Lietuvos vaikams. Šią 
vasarą ji važiuoja į Lietuvą ir 
ten praleis porą mėnesių laiko, 
kad galėtu susipažinti su vaikų 
padėtimi Lietuvoje. J i sako, , j e i 
nori gerai ir įtikinančiai rašyti , 
reikia pačiai pamatyti tai , apie 
ką nori k i t iems pasakyti". 

x B i r u t ė i r J u o z a s K a s p e 
r av i č i a i ir Seven Hills, OH, 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komite tu i rašo: „Siunčiame 
$150 čekį , vieno naš la ič io 
globai. Je i galima pareikšti 
pageidavimą — prašome skir t i 
mums našlai t i Eržvilko arba 
Varlaukio apylinkėje, Jurbarko 
rajone". Našlaičio vardu komi
tetas dėkoja. Komiteto adresas; 
2711 W. 71 st., C h i c a g o , I L 
60629. 

(sk) 

x A.a. Va le r i j a Va i t i ekū
nienė , gim. Lietuvoje, gyvenusi 
St. Petersburg, FL mirė gegužės 
21 d. Velionės atminimui pra
šoma aukot i Li thuanian Mercy 
Lift. Nuliūdęs vyras Vladas , 
va ika i , a n ū k a i i r p r o a n ū k a i . 

(sk) 

x P a s k u t i n i a i du A n t r o Kai
m o pasirodymai įvyks Lietuvių 
cen t r e , Lemon te , birželio 11 ir 
12 d. Pradžia: šeštd. - 7:30 v.v., 
sekmd. — 5:00 v.v. Rezervacijos 
ir kvietimai: Seklyčia, 2711 W. 
71 St.. (312) 476-2655 ir Lemon
te nuo 10:30 v.r. iki 1:00 v. p.p. 
kas sekmadieni . Taip pat prieš 
pasirodymus prie durų. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, nuoširdžiai 
dėkoja už aukas: nuola t inė 
rėmėja seselė Regina Januša i tė 
$10, La ima ir David Braune 
$100. Ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo G r o v e , 
I L 60000. 

(sk) 

Kiekvieną šeštadienį Jėzus 
liepia saulei nuleisti spindulį 
žemyn, nes Jo Motina Marija, 
gyvendama žemėje, ta dieną ry
tais plaudavo upėje savo sūnelio 
drabužius ir džiovindavo juos 
prieš saulės spindulius, kad sek
madienį baltai aprengtą, galė
tų į bažnyčią vestis. 

Angelai, žiūrėdami pavydėjo 
to darbo, bet Marija neleisdavo 
jiems skalbti, nes gerai žinojo, 
kad niekas taip savo vaikui 
negali pa t a rnau t i , kaip tik 
mylinti motina... 

Kiekvieną šeštadienį dabar, 
žiemą ar vasarą, turi pasirody
ti saulutė ir turi nusišypsoti 
savo linksmu spindulėliu, kad 
primintų šiam pasauliui Jėzaus 
Kristaus kūdikyste ir palinks
mintų visas žemės nuliūdusias 
motinas. 

Velykų metu, nors būtų ir 
labai debesuota, saulutė nors 
pro debesų plyšelį turi pažiūrėti 
iš padangių į žemę. kad Dievo 
Motina galėtų išsidžiovinti savo 
švarkelį. Marija, gyvendama 
danguje, šluosto ašaras visų 
našlaičių su savo švarkeliu. 
Taip pat su savo apsiaustu ap
sisiautusi keliauja iš dangaus į 
žemę, kad aplankytų savo žmo
nes, nes ji yra Motina gyvųjų, 
tai tur i aprūpinti ir paguosti 
savo vaikus. 

Jei ne Ji , kurią mes vadiname 
žmonių Užtarėja, Dievo rūsty
bė seniai būtų sunaikinusi visą 
žemę už žmonių nuodėmes, ku
rios taip labai plečiasi ir auga 
po visus pasaulio kraštus, lyg 
kokios piktžolės. 

(Bus daugiau) 

D A R I U S IR G I R Ė N A S 

( A t p a s a k o j i m a s ) 

Stepas Darius 1927 m. iš Lie
tuvos nuvyko į Amer iką . Liku
siems ten pasakė , k a d j is į Lie
tuvą grįš lėktuvu. J i s Ameriko
je garsėjo kaip l aba i g e r a s ir 
prityręs l akūnas . J i s 1928 m. 
paprašė aviacijos vadovybės, 
kad jį paliktų a t s a rg in iu lakū
nu , tada galėtų p l anuo t i savo 
reikalus ir ruoštųs i sk r id imui 
per Atlantą. J is įs i jungė į ko
mercinį skra idymą ir iš Pal 
Waukee aerodromo (IL), pradėjo 
vežioti prekes ir keleivius į k i tas 
valstijas. 

Darius pr ikalbino svainį Naš
lėną, kad skris tų k a r t u , bet 
žmona atkalbino. T a d a ieškojo 
kito bendrininko. Ė m ė studijuo
ti skrydžius, bet neturėjo lėktu
vo. Tada 1932 m. su rado kelio
nės draugą Stasį Girėną. J i s bu
vo tylus žmogus, be t ge ra s me
chanikas. 

Sudėję savo s a n t a u p a s , nusi
pirko šešių vietų lėk tuvą , kurį 
reikėjo perdirbti . Sus ida rė t a m 
tikslui komitetą, r i n k o a u k a s . 
Lėktuvą perdirbo, nudažė oran
žine spalva ir d idelėm ra idėm 
užraše „Li tuanica" . 

J ie atsisveikino ir 1933 m. 
išskrido į New Yorką. M e t u s 
laiko laukė dokumentų ir geres
nio oro. Stepas k iekvieną nak t į 
mokė Stasį skra idyt i tamsoje. 

Prie „Lituanicos" buvo pasta
tytas Willy Post'o ga l ingesnis ir 
modernesnis lėk tuvas už „Litu
anica". Postas su s id raugavo su 
mūsiškiais ir j ie n u s p r e n d ė 
skrist i tuo pačiu m e t u . 1933 m. 
liepos mėn. 14 d. D a r i u s i r Gi
rėnas labai sunk ia i pak i lo iš 
vieno New Yorko aerodromo 
skrydžiui per At lantą . 

V y t i s U d r y s , 
„Žiburio" neakiv . lit. m-los 

7 sk. mok inys 

P .S . Po Kalėdų ir Velykų Sek
minės yra didelė šventė. Kristus 
įžengęs į dangų, mums paliko 
Šventąją Dvasią, kuri gyvena 
žemėje kar tu su mumis. J i duo
da mūsų protui šviesos, kad pa
žintume kas bloga ir vengtume 
jo. J i apšviečia mūsų kelius dan
giškąja šviesa ir veda mus i am
žinąją laimę. Tegul Sekminės 
būna mūsų visų kasdieninė 
šventė, tegul Šventoji Dvasia 
būna mūsų nuolatinė palydovė 
ir teveda mus ten, kur yra mūsų 
galutinis tikslas. 

Redaktorius 

S P Ė K I T E 

1. Strielčius (medžiotojas) nu
šovė be šautuvo, virėja išvirė be 
ugnies, ponai suvalgė be dantų. 

2. Brolio žirgas nekaustomas. 
3. K a l a be kaltelio, ke r ta be 

kirvelio — t i l tas pasidaro. 
4. Bėga bėga akmenis čiupi

nėdama , pakraščius žiūrinė-
dama . 

5. D v a r a s be tvar tų , o kur ta i 
(medžiokliniai šunes; be ausų. 
(Atsakymai k i t ame numeryje) 

Piešė G ina Va la i ty tė , 
Bostono lit. m-los mokinė 

L I E T U S 

Lie tus k r in ta kaip vanduo iš-
spęus t a s ir kempinės. Lietus 
k r i n t a ka ip Dievo ašaros, nu
p l a u n a visą žemę. Lietus atgai
vina žemę, nuvalo purvą. Lietus 
įkvepia į augmeniją vilties, kad 
augtų . Lietus nevisada būna 
švelnus. Kar ta is smarkiai krin
ta , ka ip iš kibiro, žemę ardo, 
aptv indo ir net a t ima gyvybę. 
Lietus švelniai barškina į langą, 
švelniai nur ieda nuo stogų. Po 
l ie taus viskas žiba, kvepia ir 
g r a ž u , k a i n a u j a d i e n a 
p rašv in ta . 

P . J e š m a n t a s , 
Detroito „Žiburio" aukšt . m-los 
abiturientas. („Laisva Lietuva") 

L I E T I N G A D I E N A 

Šiand ien yra l iet inga diena. 
Man pat inka, kai žemėje pasida
ro t ams iau ir pradeda lyti. Sma
gu sėdėti š i l tame kambaryje ir 
žiūrėti pro langą, ka ip maži 
l ietaus lašeliai krenta žemėn ir 
sudaro balas. Lietingą dieną 
man pa t inka skaityti. Jaučiuos 
maloniai š i l tame name, kad ne
reikia būt i lauke, šaltame lietu
je . Lyjant, visa žemė nur imsta . 
Tuo metu man y ra smagu rašy
ti la iškus . Kai lyja šiltas lietus, 
m a n p a t i n k a su d raugėmis 
bėginėti. Priešingai, kai lyja šal
t a s l ie tus . 

Lietus yra naudingas gamtai . 
J i s palais to gėles, medžius, žo
lę ir juos augina. Lietus ir man 
yra naudingas , galiu savo prob
lemas užmiršt i i r galvoti apie 
l a imingus įvykius. 

A d a V a l a i t y t ė , 
Marųuet te Parko lit. m-los 

7 sk. mokinė 
M O T E R I S I R V I Š T A 

Viena našlė la ikė vištą, kuri 
kas dieną jai padėdavo po kiau
šinį. Moteriškė pagalvojo, kad 
jeigu ji vištai pabers daugiau 
miežių (grūdų), ta i toji po du 
k i auš in ius padės. Taip ji ir 
padarė . Bet višta nusipenėjusi 
negalėjo dėti ne t po vieną kiau
šinį. 

Pasakėč ia rodo, kad žmonės, 
iš godumo vis daugiau trokšda
mi, p ra randa ir ką tu r i . 

E z o p a s 

G A L V O S Ū K I O NR. 136 
ATSAKYMAI 

Perkirsi te: 1. Kentucky, 2. 
Nebraską, 3. Wyoming, 4. Mis-
sissippi, 5. Utah . 

G A L V O S Ū K I O NR. 137 
ATSAKYMAI 

1. Kunigas Juozas Montvila 
paskendo Atlanto vandenyne 
kar tu su Titanikos laivu 1912 
m. (Liet.Enc. 19-248, Boston, 
1959). 2. Vytauto Didžiojo lai
kais šakučių dar nebuvo. Euro
poje j as pradėjo vartoti renesan
so laikais. (Enc. Brit. p-625, 
Chicago, 1968). 3. Šaukštas, 
pagamintas iš medžio, rago, 
bronzos ar aukso, buvo varto
jamas j au senovės egiptiečių, 
graikų ir romėnų. (Enc. Brit. 
21-56, Chicago, 1968). 4. Upė va
dinasi Vilija, arba Vilnelė (žiūr. 
Liet. Enc. 34-130, Boston, 1966). 
Vilnelė išteka netoli Medininkų 
miestelio ir Juozapinės kalno, o 
jos žiotys prie Gedimino kalno, 
Vilniuje. 5. Buvo manyta, kad 
„Jo-jo" žaislą 1927 m. išrado 
filipinietis Pedro Flores, bet 
vėliau paaiškėjo, kad šį žaislą 
turėjo senovės kiniečiai bei grai
kai 500 metų prieš Kristaus gi
mimą. (Readers's Digest, „Did 
you know", 197 psl. London, 
1990). 

G A L V O S Ū K I O NR. 138 
ATSAKYMAI 

1. Kernavė. 2. Aukštadvaris. 
3. Plungė. 4. Čičirys. 5. Išlaužas. 
6. Alytus. 7. Marijampolė. 8. Im-
piltis. 9. Eišiškės. 10. Sartai. 11. 
Telšiai. 12. Intakas. 13. Sere
džius. Iš pirmųjų raidžių žodis: 
K a p č i a m i e s t i s . 

G A L V O S Ū K I O NR. 
ATSAKYMAS 

139 

Klasėje buvo vienuolika mo
kinių. 

G A L V O S Ū K I O NR. 140 
ATSAKYMAS 

Nupiešti daiktai: suknelė, ba
tai, kepurė, kojinės. Nesiderina 
kaukė. 

G A L V O S Ū K I S NR, 161 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Lietuviai labai mėgsta meną. 
Jaunie j i menin inka i piešia 
modern ius piešinius, kurių 
pavadinimai ne visiems žinomi. 
Čia irgi yra modernus piešinys, 
laukia iš jūsų pavadinimo. 
K i e k v i e n o a t s i ų s t a s pa
vadinimas bus vertinamas 5 
taškais . Tas, kuris pasakys 
tikrąją reikšmę, gaus 10 taškų. 
Pagalvokite! 

P .S . Su šiuo 161 galvosūkiu 
baigiasi šio sezono galvosūkiai. 
Vasarą turėsi te progos duoti ir 
protui atostogų, o rudenį pail
sėję, vėl į darbą. Naujas sezonas 
prasidės spalio mėnesio pra
džioje. Dabar bus skelbiami tik 
galvosūkių atsakymai. Kai bus 
suskaičiuoti visi taškai, bus 
paskelbti duomenys ir premijos. 
Maždaug birželio mėnesi. 

Vasaros metu duosiu galvo
sūkių, bet jie nebus vertinami 
taškais, nebus už juos skiriamos 
premijos, nereikės man siųsti 
atsakymų. Kas norės, galės 
laimėti savo protu atostogų 
metu. 

Redaktorius 
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