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Žinios iš Lietuvos — Elta

Britanijos
vizitavo

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (Elta) 
— Antradieni pusę vienuoliktos 
prasidėjo pirmasis Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystės ministro pir
mininko John Major vizitas i 

, Lietuvą. Kartu su Didžiosios 
Britanijos premjeru į Lietuvą 
atvyko užsienio reikalų minis
terijos valstybės ministras 
Douglas Hogg.

Iš aerouosto Britanijos mi
nistras pirmininkas J. Major 
nuvyko į Prezidentūrą, kur 
susitiko su Lietuvos prezidentu 
Algirdu Brazausku. Pasikeista 
nuomonėmis apie politinį ir 
ekonominį abiejų valstybių 
bendradarbiavimą, ypač suakty
vėjusi po 1991 metų rugsėjo 4 
dienos, atkūrus šalių diploma
tinius ryšius.

Tą pačią dieną J. Major susi
tiko su Lietuvos ministru pir
mininku Adolfu Šleževičiumi 
bei į Lietuvą atvykusiais Latvi
jos ir Estijos ministrais pir
mininkais Mart Laar ir Valdis 
Birkavs.

Kaip praneša vyriausybės ats
tovas spaudai beveik 40 minučių 
trukusiame pokalbyje Lietuvos 
ir Britanijos ministrai pirmi
ninkai, A. Šleževičius ir J. Ma
jor aptarė dvišalius ekonomi
nius santykius, Baltijos valsty
bių integraciją į Europos 
Sąjungos struktūras. Svečias 
domėjosi Lietuvos ekonomine ir 
finansine padėtimi, derybų su 
Tarptautiniu Valiutos fondu 
eiga. Lietuva rengiasi spalio 
mėnesį su šiuo fondu pasirašy
ti sutartį pagal kurią bus 
vykdomas trejų metų Lietuvos 
ekonominės politikos memoran
dumas. Prisimintos senos Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos 
prekybos tradicijos, kai Didžioji 
Britanija tarpukario metu buvo 
viena didžiausių Lietuvos pre
kybos partnerių, daugiausia 
pirkdavusi žemės ūkio produk
tus.

J. Major taip pat domėjosi, ko 
Lietuva tikisi iš laisvos pre
kybos susitarimo su Europos Są
junga, kurį tikimasi pasirašyti 
dar šiais metais ir kokią įtaką 
tai turėk Lietuvos ekonomikai. 
Ta proga kalbėta apie Lietuvos, 
kaip ekonominio tilto tarp Va
karų ir Rytų, vaidmenį, preky
bos ryšius su Rusįja bei Vakarų 
Europos valstybėmis.

Daug bendrų įmonių
Didžiosios Britanijos kompa

nijos, palyginti su kitomis pa
saulio valstybėmis, yra dau
giausia investavusios kapitalo į 
Lietuvą. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
veikia per 70 bendrų Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos įmonių, 
kurių bendras įstatinis kapita
las sudaro daugiau kaip penk
tadalį milijono litų. Tai sudaro 
apie 30 procentų viso Lietuvoje 
veikiančių bendrų su užsienio 
valstybėmis įmonių kapitalo. 
Britanijos premjeras domėjosi, 
kokiose ekonomikos srityse 
laukiama britų firmų dalyva
vimo, siūlė konsultantų paramą 
žemės ūkyje, bankininkystėje, 
kalbėta apie bendradarbiavimą 
žvejyboje. Kaip galimas in
vestavimo sferas, A. Šleževičius 
paminėjo Klaipėdos uosto, Šiau
lių krovininio aerouosto rekon
strukcijas, europinio standarto 
geležinkelių tiesimą, laisvų 
ekonominių zonų kūrimą, tele
komunikacijų tiesimą, anksčiau 
Rusįjos kariniam kompleksui 
dirbusių įmonių konversiją.

premjeras
Lietuvą

Keturių ministrų spaudos 
konferencija

Po šių susitikimų įvyko 
keturių ministrų pirmininkų 
spaudos konferencija.

A. Šleževičius informavo, kad 
pokalbių metu aptarti Baltijos 
valstybių ekonomikos plėtimo 
klausimai, jų saugumo proble
mos, integracija į Europos Są
jungą. Tarp svarbiausių prob
lemų paminėtas Rusįjos kariuo
menės išvedimas iš Estijos ir 
Latvijos numatytu laiku — iki 
rugpjūčio 31 dienos. Lietuvos 
premjeras padėkojo Britanijai 
už Baltijos valstybėms teikiamą 
pagalbą, kuri vis labiau ple
čiama. Ypač aktyviai padedama 
per 1989 metais įsteigtą „Know- 
how” fondą, kuris ruošia Rytų 
Europos šalims finansų komer
cinės teisės ir kitų sričių 
specialistus.

J. Major teigiamai įvertino 
Britanijos ir Baltijos valstybių 
santykių raidą. Jis sakė, jog 
ruošiamasi parengti naujas Bri
tanijos kreditų linijas Baltijos 
valstybėms, taip pat naujus 
„Know-how” fondo projektus, 
pagal kuriuos bus padedama 
ekonominėms reformoms, žemės 
ūkio konsultacinėms tarny
boms, smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms. „Neabejoju, kad Bri- 
tanijos ir Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas ir toliau bus 
sėkmingai plečiamas įvairiose 
srityse”, sakė J. Mąjor.

Po to Lietuvos prezidento var
du svečių namuose įvyko oficia
lūs pietūs. Jiems pasibaigus, po 
maždaug šešių valandų vizito, J. 
Mąjor išvyko iš Lietuvos.

Lietuvos ir Latvijos 
premjerų susitikimas

Ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius antradienį 
susitiko su Latvijos ministru 
pirmininku Valdis Birkavs, 
kuris su darbo vizitu vieši Lie
tuvoje.

Abiejų šalių vyriausybių va
dovai apsvarstė bendrą dalyva
vimą taikos pąjėgose taikai ir 
saugumui palaikyti.

Aptartas Baltijos ir Skan
dinavijos valstybių politinis ir 
ekonominis bendradarbiavimas, 
jo artimiausi etapai.

Premjerai pasikeitė nuomonė
mis apie Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Baltijos valstybių, 
tarp jų — iš Latvijos. Lietuva be
sąlygiškai remia kaimynus lat
vius, kad svetimi daliniai palik
tų jų žemę laiku.

Susitikime buvo aptartos pa
sienio tarnybų bei muitinių 
problemos. Deja, per sieną ke
liauja dar nemažai kontrabandi
nių krovinių, nelegaliai per ją 
važiuoja trečių šalių piliečiai, 
buvo pabrėžta susitikime. Buvo 
kalbama apie bendrų vizų reži
mą, bendrą kompiuterizuotą 
migracijos apskaitą.

Lietuvos ir Estijos 
vyriausybių vadovų derybos

Lietuvos ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ant
radienį susitiko su Estijos 
ministru pirmininku Mart 
Laar, viešinčiu Lietuvoje su dar
bo vizitu, pranešė Eltai vyriau
sybės atstovas spaudai.

Derybų metu buvo aptarti 
konkretūs dvišaliai bei bendri 
Baltijos regiono klausimai. Es
tijos ministras pirmininkas iš-

Varšuva, rugpjūčio 1 d. (AP) 
— Pirmadienį buvo pagerbta 
daugiau kaip 200,000 žuvusių 
aukų Varšuvos sukilime 1944 
m. prieš nacių okupaciją, pami
nint vykusį terorą II Pasaulinio 
karo metu.

Šioje susikaupimo dienoje da
lyvavo ir Amerikos viceprezi
dentas Al Gore, kurio buvimas 
ten reiškė ne tik pagerbimą žu
vusių aukų, bet susitaiky-

Rusijos lėktuvai 
pažeidžia Lietuvos 

oro erdvę
VUnius, liepos 28 d. (AGEP)

— Lietuva ruošia protesto notą
Rusijai dėl tebesitęsiančių oro 
erdvės pažeidimų.

Iki vakar dienos Rusijos karo 
lėktuvai Lietuvos oro erdvę 
pažeidė 82 kartus, praneša 
laikraštis „Lietuvos rytas”.

Pasak laikraščio pranešimo, 
vakar priešpiet Rusijos karo 
transporto lėktuvui IL-76 Vil
niaus regioninis skraidymų val
dymo centras uždraudė įskristi į 
Lietuvos teritoriją, nes lėktuvas 
neturėjo atitinkamo leidimo. 
Rusijos pasiuntinybė tokiam 
leidimui gauti iš anksto turi 
kreiptis į Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriją.

Kaip praneša „Lietuvos ry
tas”, rusų lėktuvo vadas ne
pakluso valdininko nurody
mams, kadangi lėktuve buvęs 
generolas įsakė tęsti skridimą 
numatytuoju kursu. Lėktuvas 
skrido iš Maskvos į Kalinin
gradą.
Lietuvos oro erdvėje Rusijos 
karinis transporto lėktuvas 
buvo 16 minučių.

reiškė bendrą Estijos ir Latvijos 
poziciją, remiančią Lietuvos 
poziciją derybose su Lenkija dėl 
automagistralės „Via Baltica” 
tiesimo. Buvo kalbama apie bū
tinumą supaprastinti susisie
kimą tarp Baltijos valstybių 
Abiejų šalių vyriausybės įparei
gos tai realizuoti atitinkamas 
muitinės tarnybas.

Vokietįjos prezidentas Roman Herzog padėjo vainiką paminėjimo iškilmėse, 
kur prieš 50 metų įvyko lenkų partizanų pasipriešinimas prieš nacius 
Varšuvoje.

Vokietijos prezidentas prašė 
atleidimo

mą su buvusiais priešais. Ne 
taip, kaip invazijos išsikėlimo 
paminėjime Prancūzijoje, kad 
nebuvo pakviestos Vokietijos ir 
Rusijos valstybės, šį kartą šalia 
Lenkijos prezidento Lech Wale- 
sa stovėjo ir tų kraštų atstovai.

Sirenomis buvo pradėtas pa
minėjimas, kai 63 dienas lenkų 
partizanai karžygiškai kovėsi 
prieš nacius, norėdami juos 
išvaryti iš Varšuvos. Partizanai 
negalėjo atsilaikyti prieš žymiai 

i stipresnius nacius ir žuvo dau
giau kaip 200,000 lenkų.

„Aš prašau atleidimo, ką 
padarė jums vokiečiai”, savo 
viešame žodyje kalbėjo Vokieti
jos prezidentas Roman Herzog. 
„Ko mums šiandien reikia, tai 
pasitikėjimo ir susipratimo, o 
visa tai galima pasiekti tik 
tada, kai mūsų žmonės paskuti

nius istorijos įvykius nag
rinės visiškai viešai”.

Lenkijos prez. Walesa pareiš
kė, jog dėl ateities generacijų, 
reikia, kad praeitimi nebūtų 
grindžiama ateitis. Rusįjos prez. 
Boris Jelcinas nedalyvavo, bet 
atsiuntė savo atstovą. Žmonių 
apklausinėjimų duomenimis, 
51% lenkų nepritarė vokiečių ir 
rusų vadų dalyvavimui šiame 
paminėjime. Tačiau Vokietija 
šiandien yra didžiausia pre
kybos partnerė ir pasisako už 
Lenkijos greitą priėmimą į 
NATO ir Europos sąjungą.

— Amb. Vytautas Dambra
va, Lietuvos specialiųjų misijų 
ambasadorius Lotynų Ameriko
je ir Karibų jūros šalyse, da
lyvavo Nikaragvos sostinėje 
Managvoje vykusioje antrojoje 
tarptautinėje Nauju ir atkurtų 
demokratįjų konferencijoje. Am
basadorius savo pranešime 
supažindino dalyvius su Lie
tuvos ekonomikos būkle, rinkos 
formavimusi.

Filatelijos paroda įvyko 
Vilniuje Pasaulio lietuvių dainų 
šventės metu. Čia buvo galima 
susipažinti ir su dviem naujai iš
leistais „Vyčiais”. Tų ženklų 
projektus parengė dailininkas 
Arvydas Každailis.

TRUMPAI IŠ VISUR

Washingtone prez. Bill Clin
ton pasiuntė 200 amerikiečių, 
karių būrį į Rwandą, kad būtų, 
atidarytas to krašto aerouostas 
maisto ir medicinos reiktpenų 
pristatymui. „Mes siunčiame 
daugiau kaip 1,300 tonų apran
gos, maisto, vandens ir vaistų”, 
kalbėjo prezidentas spaudos 
konferencijoje. Jis taip pat 
paprašė Kongreso, kad būtų 
paskirta 270 milijonų dolerių to 
krašto pabėgėlių aprūpinimui.

Senatas praėjusį penktadienį 
patvirtino teisėją Stephen G. 
Breyer iš Bostono Aukščiausiojo 
Teismo teisėju. Prieš balsavo tik 
9 respublikonai, kurie sakė, jog 
jis yra padaręs kartą blogą 
sprendimą apdraudos byloje. Jo 
patvirtinimas įvyko po to, kai 
Senato daugumos vadas George 
Mitchell paragino senatorius 
balsuoti už jį.

Haiti valstybės pakrantėse 
stovi daugiau kaip tuzinas 
amerikiečių karo laivų, kad 
padėtų ten esantiems Amerikos 
piliečiams, jei dėl vykdomų 
ekonominių sankcijų susidarytų 
bloga padėtis, kad jie greitai 
turėtų apleisti Haiti kraštą.

Genevoje kalbėdamas Ru
sijos Užsienio reikalų ministras 
Andrei Kozyrev pareiškė, jog 
Maskvos vyriausybė padarė 
viską, kad būtų pasiekta taika, 
bet Bosnijos serbai išdavę ją, at
sisakydami bendradarbiauti tai
kos pasitarimuose šioje Balkanų 
srityje. Rusijos prez. Jelcinas 
asmeniškai buvo pasiuntęs Gy
nybos ministrą gen. Pavel Gra- 
čev tartis taikos klausimais, 
bet serbai jo nepriėmė.

Amerikos, Rusijos, Brita
nijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
valstybių atstovai buvo sudarę 
bendrą žemėlapį, kaip turėtų 
būti padalinta Bosnija, kad ten 
būtų pasiekta taika. Tačiau 
Bosnijos serbų atstovas M. Kra- 
jisnik pareiškė Reuterio žinių 
agentūrai, kad tokio plano priė
mimas būtų „tautinė savižudy-

VUniuje apsilankęs Amerikos 
generolas Sidney Shachnow, ku
ris yra Fort Brege karo mokyk
los viršininkas, gimęs Lietuvo
je, pasakė žurnalistams, jog 
jokia kariuomenė negali kištis 
į savo krašto politiką. Jis vedė 
pasitarimus su Lietuvos kariuo
menės vadu gen. J. Andriške
vičiumi ir Krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi. Lan
kėsi ir Kaune, kur apžiūrėjo 
Devintąjį fortą, užsuko į si
nagogą ir vizitavo Kauno bata
lioną. Šiuo metu jis vadovauja 
Kennedy centrui, kuriame ruo
šiami specialistai žvalgybai.

Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas Pasaulio lietuvių 
dainų šventės metu įteikė 
regalijas tos šventės vadovams 
— L. Kiselienei, R. Karasiejie- 
nei, V. Šatkauskienei, P. Binge
liu!, D. Viskontienei ir V. Alek
sandravičiui.

Suomijoje Lietuvos amba
sadoriumi bus Petras Auštrevi- 
čius, prieš tai vadovavęs Užsie
nio reikalų ministerijos Šiaurės 
Europos skyriui. I šias pareigas 
jis paskirtas be Seimo Užsienio 
komiteto pritarimo. Komitetas 
skundžiasi, A. Griciaus, kuris 
yra to komiteto pirmininko pa
vaduotojas, žodžiais, jog „Pre
zidentūra ir vyriausybė ignoruo-

i ja Seimą”.
Lietuvos televiziją finansuo

ja valstybė. Jos direktorius — 
Saulius Sondeckis. Čia dirba 
900 asmenų. Tai žurnalistai, 
technikiniai darbuotojai, dai
lininkai, šaltkalviai, staliai, ap
švietėjai, dekoracijų gamintojai, 
kirpėjai, grimuotojai, režisieriai 
ir lygintojai.

Karaliaučiaus karinė 
sritis ir tranzito 

koridorius
Vilnius, (LA) Tranzito kori

doriaus šalininkai Lietuvoje 
norą leisti Rusįjos kariuomenei 
važinėti per savo kiemą mėgina 
pagrįsti kilniais taikos siekiais: 
bus koridorius — Rusįja po tru
putėlį išveš savo tankus iš Ka
raliaučiaus, nebus — patys su
prantate, turėsime pašonėje 
didžiulį įtampos židinį. Juk 
visas Karaliaučiaus kraštas nuo 
sovietų laikų panašus į milži
niškas kareivines. Tad tegul tik 
važiuoja, gal nesustos, o sustoję 
— gal ilgam nepasiliks, rašo 
„Lietuvos aidas”.

Tačiau į Karaliaučiaus kraštą 
sovietų generolai visada žvelgė 
kaip šuolį į Vakarus. Čia dislo
kuota kariuomenė karo atveju 
turėjo vykdyti strateginius už
davinius: okupuoti Danįją, už
daryti įėjimą į Baltijos jūrą.

Sovietų Sąjungai subyrėjus, 
Rusijos kariuomenės Karaliau
čiaus krašte nesumažėjo. Grei
čiau atvirkščiai: čionai išvedami 
daliniai iš Vokietįjos, Baltijos 
kraštų. Oficiali Rusįjos politika 
skelbė, kad priešų nebėra. Net 
raketos su branduoliniais užtai
sais, anksčiau nutaikytos į Va
karus, buvo nusuktos į šoną. Tai 
vertinama kaip didelis taikos 
žingsnis. Tiesa, specialistai 
teigia, kad vėl nutaikyti raketas 
nereikėtų nė dešimties minučių.

Gynybos sritis

Tad Karaliaučiaus krašto 
„problemą” reikėjo spręsti. Čia 
įsikūrę kariškiai nerimavo: ne
jaugi teks keltis į Rusiją? 
Federacįjos Tarybos pirminin
kas Vladimiras Šumeika, Kara
liaučiaus krašte išrinktas 
deputatu, juos nuramino: bus 
kuriamas „Kaliningrado nepap
rastasis gynybos rąjonas”.

Tokį sprendimą, kai palygin
ti nedideliame rajone sutelkia
ma daug kariuomenės, prime
nančios smūgiui pasirengusį 
kumštį, reikėjo pagrįsti. Ir jau 
aiškėja, kad vietos Karaliau
čiaus krašte užteks visiems čia 
esantiems kariškiams. Rusįjos 
karinis ekspertas Michailas 
Jelistratovas interviu radijui 
„Svoboda” pareiškė, kad 
šiaurės vakaruose strateginis 
balansas jau pažeistas, ir tai 
labai „gundo” Vakarus: Pran
cūzija, Didžioji Britanija ir 
Vokietija turinčios Rytų Euro
poje savo ypatingų, tarp jų ir 
ekonominių interesų. Ypač pa
didėjęs šiame regione Vokietįjos 
vaidmuo.

Suomija ir Švedija 
atsisako neutraliteto

Labai pakenkė Rusįjos intere
sams, teigia Jelistratovas, „Pa
baltijo atsiskyrimas”. Žala 
pasireiškianti tuo, kad Baltijos 
šalys įtraukiamos į NATO įta
kos zoną, o ateityje jų teritori
joje būsią dislokuotos NATO 
pąjėgos, nukreiptos į Rytus.

Kol kas Baltijos šalių bend
radarbiavimas su NATO ap
siriboja „Bendradarbiavimo dėl 
taikos” programa prie kurios, 
beje, prisįjungė ir Rusįja. Iš to 
Jelistratovas daro išvadą: „Šia
me kontekste vis didesnė Rusi
jos ir Pabaltijo konflikto, į kurį 
būtinai bus įtrauktos Vakarų 
šalys, grėsmė”. Jį „vis labiau 
jaudina”, tai, kad tradicinio 
neutraliteto atsisako Suomįja ir 
Švedįja, o Suomijos visuomenė 
pradeda garsiau šnekėti apie

I būtinybę peržiūrėti Suomijos ir 
Rusįjos sieną. O dar „nežinia, ar 
Lenkija sugebės įrodyti, kad ji 
gali būti visiškai nepriklau
soma nuo Vakarų ir tuo pat me
tu nepriešiška Rusijai”. 

Stiprėja Norvegijos vaidmuo

Šiaurėje stiprėja Norvegijos, 
turinčios sieną su Rusija, vaid
muo. Šios šalies teritorija nau
dojasi NATO vadovybė, kontro
liuodama Rusijos strateginius 
povandeninius laivus.

Todėl, mano Jelistratovas, 
Karaliaučiaus krašte esančiai 
Rusijos kariuomenės grupuotei 
tenka ypatinga užduotis. Pagal 
sutartį dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje Rusija savo Leningra
do ir Šiaurės Kaukazo karinėse 
apygardose gavo teisę turėti 
„tik” 700 tankų, 580 šarvuočių 
ir 1,280 artilerijos sistemų. O 
„Kaliningrado gynybos rąjono 
teritorija tokia, kad joje tankų 
gali būti dislokuota šešis, o 
šarvuočių penkiolika kartų dau
giau”.

Puolamoji platforma

Apygarda į frontą Rusijoje 
paprastai pertvarkoma karo at
veju. Kariuomenės grupuotės 
gyvybingumą galima bus užtik
rinti tik tuo atveju, jeigu Bal
tijos šalys ir Lenkįja išliks neut
ralios; o jeigu priešininkas 
pasinaudos jų teritorija, Rusijos 
kariuomenės grupuotė, blokuo
ta iš jūros, sausumos ir oro, bus 
pasmerkta.

„Šioje karinėje ir politinėje si
tuacijos grėsmės atveju vienin
telė išeitis — aplenkti prie
šininką, įvedant kariuomenę į 
Pabaltijį ir Baltarusiją, sukur
ti arba savotišką lauką, kuria
me bus galima vykdyti pirmą
sias gynybos operacijas, arba 
puolamosios operacijos placdar
mą”, — sako Jelistratovas.

Taigi Karaliaučiuje kuriamo 
nepaprastojo „gynybinio” ra
jono paskirtis — būti puolamo
sios operacijos sritimi. Dabar 
reikia užtikrinti šios srities 
saugumą. Baltarusijoje Rusijos 
kariuomenės užtenka. Lieka 
Baltijos šalys. Kai prireiks „ap
lenkti priešininką” ir okupuoti 
Baltijos šalis, patogiausia bus 
pasinaudoti tranzito korido
riumi vykstančia kariuomene.

Genevoje,JAV, Europos są
jungos kraštai ir Rusįja sutarė 
įvesti ekonomines sankcijas 
prieš Serbįją, kai buvo atmesti 
taikos planai. Po 6 valandų pasi
tarimo Valstybės sekretorius W. 
Christopher ir Britanijos, Vo
kietijos, Prancūzijos ir Rusijos 
užsienių reikalų ministrai pa
siūlė Bosnijos padalinimo planą.

Irakas, kaip praneša AP 
žinių agentūra iš Bagdado, po 
ketverių metų vedimo ekonomi
nių sankcijų prieš tą kraštą, 
atsidūrė didelėje ekonominėje 
krizėje.

Lietuvoje Statistikos depar
tamento duomenimis per ketve
rius metus kainos pakilo 192 
kartus.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 3 d.: Lidija, 
Nikodemas, Manigirdas, Leng- 
vinė, Stepas.

Rugpjūčio 4 d.: šv. Dominin
kas, Jonas, Gerimantas, Nemu- 
nė, Smilgė.
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JkSti SKAUTYBĖS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PRASIDĖJO ČIKAGOS 
SKAUTUOS STOVYKLA

Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan, šiandien prasidėjo 
Čikagos visų tuntų skautų ir 
skaučių, jūrų skautų ir skaučių 
stovykla. Bus stovyklaujama 
8-niose atskirose pastovyklėse: 
Vilkiukų ir bebrų (viršininkas 
Edis Andriušis); Skautų ir pri
tyrusių skautų (virš. Vytas Ja- 
nuškis); Jūrų skautų (virš. Al
vydas Jonikas); Paukštyčių 
(virš. Jūratė Vallee); Skaučių ir 
prit. skaučių (Rūta Sušins- 
kienė); Jūrų skaučių ir ūdryčių 
(virš. Rasa Kelpšaitė); 
Vyresniųjų skaučių (virš. Mary
tė Utz); Jaunų šeimų (virš. Jonė 
Vaznelienė). Kiekviena pa- 
stovyklė turės savo atskirą dar
botvarkę ir vadovų,-ių štabą. 
Vyriausias šios bendros stovyk
los viršininkas bus Romas Ru- 
pinskas ir jo patyrusių vadovų,- 
ių štabas.

Nors pastovyklės tvarkysis 
autonomiškai, visos turės 
laikytis ir dalyvauti vyr. 
vadovybės numatytoje visiems 
bendroje dienotvarkėje. Bus 
siekiama ir atskirų pastovyklių 
glaudaus tarpusavio bendradar
biavimo. Kiekvienai dienai — 
atskira mintis ir atitinkami 
užsiėmimai.

Vyr. stovyklos vadovybės 
numatytas toks pagrindinis

BENDROS VEIKLOS 
PLANAS

Trečiadienį, rugpj. 3 d.— 
atvykimas ir stovyklos ati
darymas. Stovyklos oficialus 
atidarymas bus per vėliavų 
nuleidimą. Vakare vyks atskirų 
šakų bendri laužai.

Ketvirtadienį, rugpj. 4 d. - 
Įsirengimas/pionerija. Ben
dras laužas ir spec. įvykiai.

Penktadienį, rugpj. 5 d.— 
Gamtamokslis. Iškylos. Vaka
ronė visiems (žaidimai). Spec. 
įvykiai.

Šeštadienį, rugpj. 6 d.— 
Rankdarbiai. Iškylos. Vakare 
— bendras laužas. Spec. įvykiai.

Sekmadienį, rugpj. 7 d.- 
Jūros diena. Vandens užsi
ėmimai. Vandens olimpiada. 
Iškylos. Vakare bendras laužas.

Pirmadienį, rugpj. 8 d.— 
Dainavimas — muzika. Išky
los. Vakare — šakų vakaronės. 
Spec. įvykiai.

Antradienį, rugpj. 9 d.— 
Pažangumas — patyrimo laips
niai, specialybės. Iškylos. Vaka

Dail. vs Vlado VŲeikio sukurtas kelrodis Rako stovyklavietėje.

re bendras laužas. Spec. įvykiai.
Trečiadienį, rugp. 10 d. — 

Draugystė — broliškumas/se- 
seriškumas. Iškylos. Vakaro 
programa — „didysis brolis ir 
mažasis brolis”, „didžioji sesė ir 
mažoji sesė”.

Ketvirtadienį, rugpj. 11d.— 
Sportas ir žaidimai. Vakaro 
programoje — Brolijos laužas / 
Seserijos laužas. Specialūs įvy
kiai — Sporto diena.
Penktadienį, rugpj. 12 d.— 

Stovyklos uždarymas — išar
dymas ir pasiruošimas sto
vyklos uždarymui. Spec. įvykiai 
— stovyklos oficialus uždarymas 
per vėliavos nuleidimą. Vakare 
bendras laužas.

Šeštadienį, rugpj. 13 d. —
važiavimas namo.

Kasdien stovykloje auko
jamose šv. Mišiose dalyvaus 
kiekvienos pastovyklės repre
zentacinė skiltis, jai skirtą 
dieną.

Šioje stovykloje, dėl sutrum
pinto jos laiko, tėvelių ir svečių 
lankymo nebus.

Stovyklautojams linkima sėk
mingo stovyklavimo, naujų pa
tyrimų, gero oro ir puikios skau
tiškos nuotaikos. Skautiška 
daina tebūna jūsų nuolatinė 
palydovė.

SVARBUS
PRANEŠIMAS TĖVAMS

Čikagos skautų ir skaučių sto
vyklos „Aras”, rugpjūčio 3 - 13 
d. vyksiančios Rako stovyk
lavietėje, vadovybė praneša, 
kad šįmet esant sutrumpintai 
stovyklai, tradicinio tėvų ir 
svečių lankymosi stovykloje 
savaitgalio nebus. Taip pat 
pranešama, kad iš anksto 
neužsiregistravę stovyklauti 
asmenys stovyklon nebus pri
imami. Ši tvarka galios visiems, 
be išimčių.

Asmenys turintieji klausimų 
prašomi kreiptis į stovyklos vir
šininką Romą Rupinską, tel. 
708-887-0189.

LSS SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE »

Atidėtas LSS suvažiavimas. 
Jis spalio 22 ir 23 d. vyks 
Toronte, Anapilio patalpose, o 
susipažinimo šokiai spal. 2 d. 
vakarą ruošiami Lietuvių namų 
didžiojoje salėje.

Būrelis vyresnių skaučių Jubiliejinėje stovykloje, Rakė.

NAUJOS VYRESNĖS SKAUTĖS 
KANDIDATĖS

Penkios šaunios sesės nese
niai įstojo į Los Angeles „Palan
gos” tunto vyresniųjų skaučių 
kandidačių būrelį, tai Vilija 
Sekaitė, Vilija Tompauskaitė, 
Adrija Karaliūtė, Dana 
Jasiukonytė ir Daina Žemai- 
taitytė. Sveikiname seses, 
atlikusias visus reikalingus dar
belius ir uždavinius. Joms 
reikėjo užbaigti pasiruošimą 
pirmajam patyrimo laipsniui, 
parašyti užduotą temą ir vado
vauti paukštyčių sueigoje. Šios 
sesės nori būti vyresnėmis skau
tėmis, nes jos myli skautybę, Tara Barauskaitė

Los Angeles „Palangos” tuntas didžiuojasi naujomis vyr. skautėmis kandi
datėmis. Iš k. — Vilija Tompauskaitė, Daina Žemaitaitytė, Vilija Sekaitė, 
Dana Jasiukonytė ir Adrija Karaliūtė.

PASKIRSTYTAS ALGIRDO 
KARPAVIČIAUS PALIKIMAS

gyvenime, o ypa-

Australijoje leidžiami „Tėviš
kės aidai” š.m. balandžio 19 d. 
laidoje išspausdino Juozo 
Gailiaus straipsnį apie a.a. vs 
Algirdo Karpavičiaus palikimo 
paskirstymą. Straipsnyje 
„Metai be v.s. Algirdo Karpavi
čiaus” rašoma:

„Ne kartą rašiau apie a.a. 
Algirdo Karpavičiaus nuo
pelnus skautiškos ir lietuviškos 
bendruomenės
tingai Geelongo apylinkėje.
Š.m. kovo 5 d. suėjo metinės, 

nuo jo mirties, jo atminimui 
stovi paminklas su skautiškais 
ženklais ir jo nuotrauka, įrašas: 
„Ateina naktis, saulė jau 
nusileido nuo kalnų, nuo miškų, 
nuo laukų...”

Šį kartą aprašysiu jo nuveik
tus darbus po mirties. Tes
tamento vykdytojai Vyt. Mačiu
lis ir Juozas Gailius viską su
tvarkė pagal jo valios norus.

A.a. Algirdas Karpavičius 
savo kuklias gyvenimo san
taupas paskirstė lietuviško 
gyvenimo labui taip:

1. Jo visas asmeninių ir 
namų apyvokos turtas atiteko 
Geelongo Lietuvių skautų tun
tui „Šatrijai”, o jo didelis ir 
gražus knygynas persiųstas į 
Lietuvą mokyklos bibliotekai.

2. Žurnalas „Skautų aidas” 
Čikagoje, JAV — 2,000 dol.

3. Lietuviškos Skautybės fon
das Lexingtone JAV — 2,000 
dol.

draugystę ir lietuvybę. Jos 
laukia progos būti pavyzdžiu 
jaunesnėms skautėms ir perduo
ti joms lietuviškos skautybės 
dvasią. Visos naujosios kandi
datės yra labai darbščios ir pasi- 
ryžusios rūpestingai pilnai įsi
savinti vyresniųjų skaučių pro
gramos reikalavimus.

Sesėms kandidatėms linkime 
sėkmės kelionėje siekiant mėly
nojo kaklaraiščio. Laukiame jų 
visų vyresniųjų skaučių 
būrelyje.

4. Lietuvaičių vienuolynas 
Putname, JAV — 1,000 dol.

5. Vasario 16-sios gimnazijai 
Vokietijoje — 1,000 dol.

6. Geelongo Lietuvių sąjun
gai Australijoje — 2,000 dol.

7. Geelongo Lietuvių Bend
ruomenei Australijoje — 2,000
dol.

8. Lietuvių fondas, Čikagoje, 
JAV - 2,000 dol.

9. Po jo mirties, jei virš minė
tos organizacijos būtų užsidariu
sios ir neegzistuotų, likutis 
turėjo atitekti Geeolongo Lietu
vių sąjungai.

Kadangi likučio nebuvo, 
apmokėjus visas sąskaitas ir 
advokato išlaidas, kiekviena or
ganizacija prarado maždaug 22 
dol., pinigai išmokėti australų 
doleriais.

Galėčiau užpildyti keletą 
puslapių iš padėkos laiškų tes
tamento vykdytojams, čia 
pateiksiu tik vieną ištrauką nuo 
Vasario 16-tos gimnazijos. 

Didžiai Gerbiamieji, *
Visiškam Lietuvos valstybės 

atstatymui pareikalaujant itin 
didelės užsienio lietuvių 
paramos, aukos išeivijos 
institucijoms — taip pat ir 
mūsų gimnazijai — gerokai 
sumažėjo. Tačiau be lietuvių 
aukų ši gimnazija, kuri vis dar 
reikalinga ne tik išeivijos lietu
viams, negali išsilaikyti. Todėl 
Jo auka: DM 1,105.63 iš 
03,12.93 dienos yra didelis įna
šas į mūsų gimnazijos išlaiky-

Nuotr. Gailės Radvenytės

PREZIDENTAS APLANKĖ 
SKAU,TŲ STOVYKLA

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
aplankė prie Kauno marių 
įsikūrusią Lietuvos jūrų skautų 
stovyklavietę. Prezidentas užri
šo Gerojo darbelio mazgelius 
penkioms įžodį davusioms mer
gaitėms, burine valtimi plaukio
jo Kauno mariose. Šioje 
stovykloje stovyklavo daugiau 
negu 100 jūros skautų.-čių iš 
visos Lietuvos.

SKAUTININKŲ SUEIGA 
MELBOURNE

Melboumo Skautininkų Ra
movės sueiga įvyko parapijos 
namuose Kensingtone, ba
landžio 29 d. Ramovės pirmi
ninkė v.s. Jonė Žitkevičienė, 
visus pasveikinusi, pirmiausiai 
pakvietė malda prisiminti 
paskutiniais metais iškeliavu
sius į Amžinybę, tai v.s. Algį 
Karpavičių, mirusį 1993.3.5 ir 
ps. Leoną Baltrūną, mirusį 
1993.4.20. Už juos visi sukal- 
sukalbėjome „Viešpaties Angelas” 
maldą.

Pati pirmininkė J. Žitkevi
čienė, Ramovei vadovavusi jau 
ištisus vienuolika metų, pasi
prašė atleidžiama iš pareigų, 
nes sveikata nebėra tokia 
stipri. Tad nauja pirmininke iš
rinkta vienbalsiai ps. Birutė 
Prašmutaitė. Rajono vadas s. 
Narcizas Ramanauskas nuošir
džiai padėkojo sesei Jonei už 
atliktas pareigas ir palinkėjo 
geros sėkmės naujai pirmi
ninkei sesei Birutei.

Rajono vadas buvo nuvykęs į 
Adelaidę ir ten tarėsi su 
Vilniaus tunto vadovais. Po 
Lietuvių Dienų Adelaidėje, sau
sio pradžioje, netoli miesto 
kalnuose bus ruošiama Aust
ralijos Rajono stovykla, ją apžiū
rėjo ir jau planuojama stovyklos 
programa ir jos vadovai.

Aptarus daug skautiškos veik
los galimybių ir pareigų, sueiga 
baigta tradicine giesme „Ateina 
naktis”. Sekė kavutė, o kita 
sueiga numatyta birželio 17 d., 
penktadienį, išleistuvių proga 
mūsų buvusiam Rajono vadui 
j.v.s.fil. Vytautui Vaitkui, jam 
su žmona išsikeliant gyventi į 
Sydney.

PD
„Tėviškės Aidai”

mą. Stengsimės būti verti Jūsų 
paramos ir išauklėti mums 
patikėtą jaunimą gerais, susi
pratusiais lietuviais. Su geriau
siais linkėjimais,

Pasirašė Andrius Šmitas, 
direktorius.

Virš minėtos eilutės pasako 
visą tą, ką a.a. Algirdas Karpa
vičius troško, mokė ir dirbo visą 
savo gyvenimą.

Užversdamas tavo gyvenimo 
istorijos paskutinį lapą, visų su
šelptų organizacijų vardu 
reiškiu nuoširdžiausią ačiū už 
suteiktą paramą. Mes ir toliau 
budėsime ir dirbsime tėvynės 
labui, kol pasimatysime ana
pilyje”.
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STOVYKLOS

„Gintaro” ir „Ąžuolo” 
vadovų,-ių mokykla — Rako 
stovyklavietėje, Custer, Mich., 
liepos 30 - rugpjūčio 6 d.

Atlanto raj. —. rugpjūčio 
13-21 d. BSA Camp Resolute, 
Bolton, MA.

Kanados raj. — „Romuvoje” 
rugpjūčio 7 - 21 d.; Montrealyje 
— „30 Baltijos stovykla” — 
liepos 30 - rugpjūčio 14 d.

Ramiojo vandenyno raj. — 
liepos 30 - rugpjūčio 15 d. „Ram- 
byno” stovyklavietėje.

Vidurio raj. — rugpjūčio 3 - 
13 d. Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich.

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

7918 W.171st 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitąrimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak 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;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 81. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šeštd 9 v r.-12 v.p p
5132 S. Kedzie Ava., Chicago 

(312) 778-6059 arba (312) 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79lh Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė...Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
ižskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 8. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-565-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tel. 312-434-2123

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos gražina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

RENGINIAI

Rugsėjo 30 d. - spalio 1 ir 2
d. — ASS Metinė šventė Lietu
vių centre, Lemonte.

Spalio 15 d. — „Puota jūros 
dugne” — metinis jūrų skau
tų,-čių renginys Lietuvių centre, 
Itemonte.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5760 Archer Avė.

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė ) 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaekl Rd. Tel. (312) 585-2802

Pirm., antr., penkt 9 v.r.—3 v.p p. 
ketv. 10 v.r —7 v.p.p., trečd., 

šešt 10 v.r—2 v. p p 
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd.

Sumokama po vizito

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Hariem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 7181 St.

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

Palos Vision Center, 7152 W. 1271 h St. 
Palos Hgts, III. Ketv. vai 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Suite 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą
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QUO VADIS 
BENDRUOMENĖ?

DONATAS SKUČAS

Praėjus JAV Lietuvių ben
druomenės (LB) XIV tarybos 
rinkimams, pasirodė keletas 
straipsnių spaudoje iškeliančių 
LB sunkumus ir nurodančių 
veiklos kryptį. Visi straipsniai 
yra verti dėmesio Amerikos lie
tuvių tarpe ir juose iškeltos min
tys buvo, be abejo, svarstomos 
susirinkus naujai LB tarybai. 
Yra dar keletą problemų, kurios 
nebuvo gerai, arba bent atitin
kamai, iškeltos: visuomenės 
apatija, jaunimo klausimas, Lie
tuvos sąžinės išlaikymas ir LB 
politika Amerikoje bei Lie
tuvoje. ,

Pirmiausia dėl Amerikos lie
tuvių vis didėjančios apatijos 
Lietuvos, ir tuo pačiu lietuvy
bės, klausimo. Geriausias pa
vyzdys yra paskutiniuose rinki
muose dalyvavęs mažas skai
čius balsuotojų. Kiekvienas iš
rinktas tarybos narys atstovau
ja mažiau kaip šimtui balsuoto
jų (5,815 balsuotojai išrinko 60 
tarybos narių). Kadangi mėg
stame girtis, kad Amerikoje yra 
beveik trys ketvirčiai milijono 
lietuvių kilmės žmonių, įskai
tant apie 30,000 atvykusių po II 
pasaulinio karo, kur yra visi tie 
balsuotojai? Žinoma, daug jau 
iškeliavo į amžinybę, bet kur 
prieauglis? Kodėl tiek mažai 
įdomumo rodo lietuvių kilmės 
visuomenė į LB veiklą? Su to
kiais mažais balsuotojų skai
čiais, kyla klausimas, ar JAV 
LB iš viso turi mandatą kalbėti 
už Amerikos lietuvius?

Vienas apatijos pagrindų yra,

JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas (pirmasis iš dešinės) su Lietuvos Matematikos 
ir informatikos instituto vadovais.

be abejo, Lietuvos nepriklauso
mybė. Per dešimtmečius Lietu
vos nepriklausomybės siekimas 
jungė ir skatino Amerikos lietu
vius. Dabar, atgavus nepriklau
somybę, kokia ji bebūtų, ir 
žmonėms pamačius Vilniaus vy
riausybės nepalankią politiką 
išeivijos atžvilgiu, daugumas 
vadovaujasi kiek pakeistu, senu 
romėnu posakiu „atėjau, pama
čiau ir nenoriu prasidėti”.

Antras apatijos pažymys, su
sijęs su jaunimo klausimu, yra 
mažas LB jaunimo prieauglis. 
Sulaukęs 35 metų, jaunimas ne
begali būti Jaunimo sąjungos 
nariu. Jis galėtų prisidėti prie 
LB, bet LB veiklos būdai jį 
atstumia. LB veikimas remiasi 
dar iš Europos atsivežtom 
vertybėm, nes daugumas dabar
tinių LB veikėjų yra atvykę iš 
Europos. Tuo tarpu jaunimas, 
gimęs ir augęs Amerikoje, žiūri 
į veikimą amerikietiškom akim. 
Todėl kyla nuomonių skir
tumai tarp vyresniųjų ir 
jaunimo,o dėl to jaunimas 
nestoja į LB gretas. Vienas 
pavyzdys tokio nuomonių skir
tumo yra lietuvių kalbos mokė
jimas. Vyresnei kartai savaime 
suprantamas dalykas, kad rei
kia mokėti lietuvių kalbą. Tuo 
tarpu jaunajai kartai atrodo, 
kad lietuvių kalbos mokėjimas 
nėra esminis reikalas — galima 
būti lietuvių kilmės ir lietuvy
bei dirbti, nemokant lietuvių 
kalbos. Tas ypač išryškėja miš
riose šeimose. Be to, kalbėti yra 
vienas dalykas, rašyti vėl kitas.

Koks procentas lietuvių jauni- nepripažinimas Lietuvos 
mo šiandien sugebėtų parašyti pĮįlietybės Sibiro trem- 
LB protokolą lietuviškai? Ta tiniams afjų palikuonims, ne- 
saujelė, kuri tą dar gali padary- ,grąžiniuu. tiems tremtiniams 
ti, yra išimtis. Bet kas bus po
20-30 metų? Tada jau bus tre-
čios, o gal net ir ketvirtos kar
tos Amerikos lietuviai! Jau 
1988 m. Las Vegas apylinkė 
paprašė LB protokolų anglų kal
ba. Kaip ilgai, iki kitos apylin
kės taip pat prašys protokolų 
anglų kalba? Ar išmirs LB or
ganizacija su po karo iš Europos 
atvykusiais? Tikėdamiesi, kad 
iš Lietuvos atvykę papildys LB 
gretas, užmirštame mūsų pačių 
įsikūrimo agonijas. Kiek de
šimtmečių truko, iki mes 
užsitikrinom materialią buitį ir 
išvystėm pažintis, kurios leido 
mums prasmingai veikti ameri
kietiškoje aplinkoje? O kai nau
jieji ateiviai pradės veikti, kokia 
kryptim jie veiks — gal kokia 
tarybine-marksistine?

JAV LB XIV tarybai susirin
kus, vienas esminių klausimų 
turėtų būti kaip pagyvinti veik
lą, įtraukiant daugiau Ameri
kos lietuvių, ypač jaunimo. Tai 
yra LB gyvybinis klausimas. 
Gal net reikėtų pradėti galvoti 
apie anglų kalbos vartojimą LB 
posėdžiuose.

Trečia problema, kuri nebuvo 
iškelta spaudoje, yra Amerikos 
lietuvių pareiga per JAV LB 
būti Lietuvos sąžine. Dešimtme
čius kovojant už Lietuvos nepri
klausomybę, tas klausimas ne
buvo keliamas, nes jis buvo 
nereikšmingas, okupantui val
dant Lietuvą. Dabar, kada Lie
tuva yra valdoma lietuvių, šis 
klausimas labai aktualus, nes 

dabartinės Lietuvos valdžia nu
sižengia prieš žmoniją, tęs
dama Stalino politiką. Pvz.

nuosavyp, 4, negrąžinimas par
tizanų įpėdiniams nuosavybių, 
pasityčiojimas iš šilų žmonių, 

' privatizuojant jų nuosavybes 
buvusi paliečių naudai ir t.t. 
Sibiro tremtinių ir partizanų 
atžvilgid,tai yra nusižengimas 
prieš žmonįją ir LB niekados ne
gali sutikti su tokiu Vilniaus 
vyriausybės elgesiu, nesvarbu, 
kas toje vyriausybėje bebūtų. 
Norėti, kad per dešimtmečius 
prispausti Sibiro tremtiniai 
keltų savo balsą, nėra realu. Tik 
mes, Amerikos lietuviai, su il
ga demokratine veiklos patir
timi ir priėjimu prie pasaulio 
viešosios nuomonės, galim at
kreipti JAV ir pasaulio dėmesį 
į šias skriaudas. Taip, kaip LB 
neleido JAV vyriausybei už
miršti, kad Lietuva buvo oku
puota, taip dabar LB turi veik
ti dėl pasekmių Stalino smurto. 
Kalbant apie kažkokius penke
rius metų veiklos planus, neį
traukiant Sibiro tremtiniu 
grąžinimo Lietuvon ir jiems 
negrąžinant jų ar jų tėvų nuo
savybių, būtų Stalino politikos 
tęsimas! Pastebėkite, kad čia 
nekalbam apie pilietybės ir nuo
savybių grąžinimą Amerikos 
lietuviams. Tai vėl kitas 
klausimas, kurį LB turėtų kelti 
atskirai.

Ketvirta problema yra LB po
litinė veikla. Pirmiausia dėl 
politikos Amerikoje. Yra siūly
mų LB politinę veiklą Ameriko
je sumažinti, o gal visai sustab
dyti. Tai būtų didelė klaida. 
Nors Lietuva yra nepriklauso
ma, bet ta nepriklausomybė gali 
būti nutraukta vienu telefoni
niu pasikalbėjimu tarp Baltųjų 
rūmų ir Kremliaus. Nėra jokia 
paslaptis, kad tiek prez. Bush, 
tiek prez. Clinton, neskaitant jų 
gražių žodžių, yra priešingi 
mažų valstybių, kaip Lietuvos, 
nepriklausomybėm. Jie naudo
ja Jugoslaviją ir Bosniją kaip 
pavyzdį. Niekas rimtai negalvo
ja, kad Amerika eitų kariauti su 
Rusija, jeigu pastaroji užpultų 
Lietuvą. Kokie vėjai pučia ar 
pūs Kremliuje, parodys ateitis. 
LB turėtų aiškiai išreikšti Bal
tiesiems rūmams, kad Lietuva 
nėra derybų objektas (bargain- 
ing chip) tarp Amerikos ir Rusi
jos. Tam yra ‘reikalinga LB 
įstaiga Vašingtone ir bet kokie

LB organizacinis reikalas, kurį 
naujoji LB valdybaf4urės taip 
pat spręsti.

Kas liečia Lietuvos politiką, 
žinoma LB turi likti nepartinė. 
Savaime suprantama, tas reiš
kia nesikišimą į Lietuvos vidi
nes partijų rietenas. Bet tas 
nereiškia, kad LB negali daly
vauti Lietuvos politinėje eigoje. 
Pavyzdys yra gretimoje Latvijo
je. Dvidešimt iš šimto Latvijos 
Seimo narių yra iš yakarų. Toks 
procentas Lietuvos Seime būtų 
26 deputatai, vietoje vieno ir to 
pačio nenaudingo nei Lietuvai, 
nei užsieniui. Turint Lietuvos 
Seime 26 deputatus iš užsienio, 
daugiau būtų pasiekta Lietuvos 
naudai. Turint Seime ir vyriau
sybėje lietuvių iš Vakarų, tikrai 
būtų išvengta tų nesąmonių dėl 
pilietybės ir turto grąžinimo. 
Latvijoje yra apie tuzinas vy
riausybės atstovų, nuo ministrų 
iki patarėjų, kurie yra latviai iš 
Vakarų. Nenuostabu, kad Latvi
ja, atgavusi savo nepriklauso
mybę vėliau už Lietuvą, yra 
toliau pažengusi ekonomiškai ir 
dvasiškai. Jeigu jau ir estai 
galėjo turėti Amerikos estų 
kilmės pulkininką kariuomenės 
vadu, tai kam reikia Lietuvai 
buvusių sovietų pulkininkų? 
Dabartinė Vilniaus valdžia 
sąmoningai trukdo JAV lietu
viams būti Lietuvos politinės 
jėgos dalimi. JAV LB niekada 
neturėtų su tuo sutikti ir turi 
įtaigoti Vilniaus vyriausybes 
netęsti tarybinės politikos išei
vijos atžvilgiu. LB nesikišimas 
į Lietuvos politinį procesą būtų 
skriauda visiems padoriems 
žmonėms Lietuvoje ir neatliki
mas savo pareigos išeivijoje. 
JAV LB turi pagyvinti ir remti 
demokratizacijos procesą Lietu
voje, dalyvaujant Lietuvos poli 
tinėje eigoje. JAV LB nusisuki
mas nuo Lietuvos politikos būtų 
perdavimas Lietuvos politinės 
eigos buvusiems tarybinin 
kams. JAV LB negali ir neturi 
atsisakyti savo įtakos į Lietuvos 
politinį gyvenimą. Tai JAV LB 
pareiga.

Naujoji XIV LB taryba tikrai 
renkasi į istorinę sesiją. Tik ar 
ji sugebės iškilti virš vidinių 
smulkmenų ir spręsti savo tik
ras problemas: veiklos apatiją, 
jaunimo pasyvumą, Lietuvos są
žinės palaikymą ir politinę 
veiklą Amerikoje bei Lietuvoje.
Iš spaudos atrodo, kad praėjusio-

kėsinimai tą įstaigą uždaryti ar je taryboje buvo kažkokių nesu- 
apriboti yra nenaudingi ne tik 
-Lietuvai, bet ir LB. Jeigu reikės 
vėl eiti demonstruoti prie Bal
tųjų rūmų ar įtaigoti kongresą, 
tada nebus laikas Įdurti įstaigą 
Vašingtone. Jeigu ta. įstaiga ne
veikia pagal LB pageidavimus 
ar nurodymus, tai yra vidinis

sipratimų ar nuomonių skirtu
mų tarp tarybos prezidiumo ir 
krašto valdybos. Tikėkimės, kad 
XIV taryba nepradės skrodinėti 
kas ką sakė, kas kam kiek laiš
kų kada pasiuntė. Norėdami bū
ti istoriškai reikšminga, XIV 
taryba turi iškilti virš provincia-

Danutė Bindokienė

Efektingas ginklas ar 
bereikalingas mostas?

Pagrindinė bausmė dvidešim
tojo amžiaus pabaigos agreso
riams bei diktatoriams yra eko
nominė blokada. Šią bausmę 
Jungtinių Tautų Organizacija 
pastarųjų ketverių metų laiko
tarpyje panaudojo daugiau 
kartų, negu per buvusius 45 
metus nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos.

Nors niekuomet nebuvo at
likti patikimi tyrimai, ar tokios 
blokados tikrai veiksmingos ir 
„nubaustasis” kraštas jaučia 
bausmės aštrumą, Jungtinių 
Tautų narės, atrodo, per daug 
nenori gilintis į tokios bausmės 
pasekmes, pasitenkindamos 
jausmu, kad štai kažką svar
baus atliko, nepraliedamos nei 
lašo savo kraujo.

Tačiau apie ekonominių blo
kadų neveiksmingumą byloja 
daug faktų ir pastebėjimų iš ne
tolimos praeities. Tokias bloka
das dažniausiai galėtume paly
ginti vienai užkimštai sietelio 
skylutei, kai pro šimtą kitų 
nekliudomas teka skystis. Čia 
nereikia net ekonomikos žinovų 
ar didelio įžvalgumo, kai 
kiekvienas žmogus, atsisukęs 
vakarinių žinių laidą tele
vizijoje, savo ąkimis galėjo 
matyti Haiti .juodosios rinkos” 
prekiautojus, spekuliantus, be 
jokio vargo atsigabenančius 
benziną ir kitus uždraustus 
reikmenis į „užblokuotą” 
kraštą. Vyriausybei ekonominis 
spaudimas nei kiek nepakenkė, 
o' kontrabandos pirkliai prisi
krovė maišus pinigų. Tikrai nu
kentėjo tie, kurie visuomet pir
mieji nukenčia — vargšai, 
neturtingi šalies gyventojai, nes 
jie neįstengė mokėti pasakiškų 
kainų už nelegaliai „impor
tuotus” reikmenis. Kraštas pra
rado apie 100,000 darbų, pa
gausėjo užkrečiamos ir kitokios 
ligos bei vaikų mirtingumas 
vargingiausiuose rajonuose. 
Turtuoliams gyvenimas vyko 
įprasta vaga.

Panaši padėtis trejus metus 
tęsėsi ir Serbijoje. Jungtinių 
Tautų nutarimu, buvo leidžia
ma į Serbiją įvežti tik vaistus ir 
maistą. Blokados paskirtis: su
stabdyti serbų agresiją Bosnijoje 
ir priversti prezidentą Slobodan

liškumo ir asmeninių skirtumų, 
parodant daug sumanumo pa
keičiant LB veiklos kryptį. Pir
moji XIV taiybos sesija bus gera 
LB veiklos rodyklė. Quo vadis 
bendruomene?

• Čekoslovakijos prežiden- 
tas Eudard Benes 1948 m. 
birželio 7 d. pasitraukė iš parei
gų, atsisakydamas pasirašyti 
komunistų padiktuotą kon
stituciją.

Milosevic atsistatydinti. Tačiau 
serbai sugebėjo apsirūpinti 
uždraustomis prekėmis, tary
tum pasityčiodami iš JT drau
dimo bei pastangų. Kaip ir ki
tuose kraštuose tokiu atveju, 
pasipelnė spekuliantai, o nu
kentėjo neturtėliai.

Kartais blokados susilaukia ir 
teigiamų rezultatų. Tvirtinama, 
kad užsienio ir vidaus spaudi
mas padėjo sugniuždyti baltųjų 
valdymo monopolį Pietinėje Ro- 
dezijoje (dabartinėje Zimbabwe) 
ir didžiąją nelygybę tarp baltųjų 
bei juodųjų gyventojų Pietų 
Afrikoje. Ekonominis spau
dimas prisidėjo prie prez. Salva- 
dor Allende nuvertimo Čilėje, 
Rafael Trujillo valdymo galo 
Dominikonų Respublikoje, Ngo 
Dinh Diem — Pietiniame Viet
name. Bet prieš 30 metų JAV 
draudimas įvežti prekes į Kubą 
nukreipė Fidel Castro tiesiai į 
Rusijos komunistų glėbį, nepa
dėjo nuversti ir Panamos dikta
toriaus Manuel Noriega, nors 
Panama buvo labai stipriai 
spaudžiama tarp 1987 ir 1989 
metų.

Šiuo metu ekonominį spau
dimą kaip ginklą, galintį par
klupdyti pasaulio diktatorius 
bei agresorius, daugiausia 
naudoja JAV ir Jungtinės Tau
tos. Tai labai populiarus mef 
todas, taikytas Japonijai II 
pasaulinio karo pradžioje, 
vėliau ir kitiems kraštams — 
Irakui, Kinijai. Tačiau čia nėra 
vien pastarųjų dešimtmečių iš
radimas. Jau penktame amžiuje 
prieš Kristų Atėnai panaudojo 
ekonominę blokadą prieš korin- 
tiečius, o anglai aštuoniolik
tame šimtmetyje, dar prieš 
Amerikos Revoliuciją, blokada 
baudė amerikiečius, kurie 
norėjo atsiskirti nuo Anglijos ir 
nepriklausomai valdytis.

Nepaisant nesėkmingų atvejų, 
ekonominį spaudimą didžiųjų 
pasaulio galybių vadai laiko 
efektingu įrankių savo tikslams 
pasiekti. Net ir nesėkmių at
vejais ekonominė blokada 
paprastai priverčia nubaustąją 
valstybe griebtis kokios išeities 
veiksmų, tuo būdu „nepaju
dinamą” padėtį išstumiant iš 
akligatvio.

NEBUVO LEMTA ŽŪTI
JUOZAS KULIUKAS 

ATSIMINIMAI
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Tuoj pamačiau, kad tai amerikietiškas raš

tas. Nors angliškai nemokėjau, bet viskas buvo parašyta 
lotyniškomis raidėmis. Lėktuvui nukritus ir sudužus, 
nuo šono vienoje vietoje buvo nutrintos rusiškos raidės 
ir ženklai, tai apačioje matėme baltas žvaigždes ir kitus 
amerikiečių aviacijos ženklus. Sakiau, kad, mano 
nuomone, tai Amerikos ženklai. Kiti kareiviai pradėjo 
rinkti spaudą, kišti užantin ir į kišenes.

Netrukus atskubėjo enkavedistai, tuoj visus iškratė 
ir viską atėmė. Daugiau prie to lėktuvo neprileido.

Toje lauko ligoninėje neilgai laikė. Kiek pasveiku
sius, siųsdavo fronto link. Teko matyti prie ligoninės 
kulkosvaidžius, šiek tiek sveikesni kareiviai, matyt 
paralyžuoti, šliaužiojo ant žemės be jokios pagalbos. I 
frontą siųsdavo karius be vienos rankos ar kojos. Sakė, 
kad visokių ten reikia.

Ligoninėje sužeistaisiais mažai rūpinosi. Vieną rytą 
ir mane pašaukė į raštinę. Puskarininkis klausia:

— Ar tai tavo pavardė?
— Mano, — atsakau.
— Maniau, kad ta pavardė kokio kaukaziečio. 

Būtum galėjęs ilgiau čia pasilikti...
Vadinasi, buvo svarbu ne sveikata, o pažintis.
Mūsų grupę sudarė apie dešimt žmonių. Grupės vadu 

paskyrė puskarininkį, išdavė trims dienoms maisto, kaip 
paprastai, įsakė, kaip, kur ir kada mes turime pasiekti 
sveikstančių batalioną. Pradžioje važiavome traukiniu, 
bet netrukus turėjome eiti pėsti, nes traukinys toliau

nevažiavo. Kai pasiekėm nustatytą vietą, neradome jo
je nieko. Kariai buvo persikėlę arčiau fronto.

Po trijų dienų jau nebeturėjome maisto, tad buvo 
svarbu susirasti tą sveikstančiųjų batalioną. Kiek toliau 
buvo matyti spygliuota viela, o ant tos vielos kabėjo 
baltai apsirengę raudonarmiečiai. Matyt ten anksčiau 
buvo didelės kautynės. Matėme lentų su parašais 
„minos”, o daugelyje vietų ant žolės gulėjo negyvi karei
viai. Greit pasukom į kitą pusę, nes nenorėjome ir mes 
užlipti ant minų.

Kitą dieną pasivijom batalioną, kaip tik tuo laiku 
vokiečius stūmė atgal, tai batalionas sekė paskui. Apsi
stojom miškelyje. Daktaras visus patikrino. Kas buvo 
sveikesnis, pasiuntė į frontą. Galima sakyti, mus visus 
atrado tinkamus kariauti.

Mus išrikiavo, karininkas įsakė visiems, turintiems 
vyresnius laipsnius išeiti į priekį. Išėjau ir aš, nors 
turėjau tik jaunesnio puskarininkio laipsnį. Pirmutinius 
tris, išėjusius į priekį, paskyrė grupių vadais. Aš buvau 
antras, tai paskyrė antros grupės vadu. Mano laimė, kad 
ten buvo vienas karys iš Vilniaus. Sakėsi lenkas, bet 
mokėjo šiek tiek lietuviškai. Kai liepė sudaryti grupių 
sąrašus, paprašiau to lenko, nes nemokėjau gerai 
rusiškai rašyti.

Po to visi pradėjome žygiuoti fronto link. Keletą 
kilometrų nuėjus, sustojom kažkokiame miestelyje 
netoli Oriolo. Susitikau savo pulko kareivių. Jie pasako
jo, kad divizija traukiasi į užnugarį, kur galės pailsėti 
ir pasipildyti naujais kariais. Paklausiau, kur yra P.T.R. 
kuopa. Atsakė, kad kitame gatvės gale, miestelio 
aikštėje.

Ten buvo daugiau kareivių iš kitur, bet aš pasakiau 
buvusiam grupės vadui, kad perimtų mano vietą, kol 
sugrįšiu. Nieko nelaukęs, nuėjau kur ta mūsų kuopa 
stovėjo. Pamačiau savo gerą draugą žydeli. Jis 
šoko man ant kaklo. Buvome abu tikrai nudžiugę, kad

susitikom. Juk abu buvome kuopoje nuo to laiko, kai 
ją suformavo. Net neklausęs supratau, kur dingo kiti 
kuopos draugai. Draugas pasakė, kad viršila, raš
tininkas, virėjas ir kuopos vadas yra tie patys. Aš grei
tai pas juos nuėjau, bijodamas sugaišti, kad nepalaikytų 
manęs dezertyru.

Susitikome kaip broliai. Kuopos vadas su viršila 
nuėjo pas naująjį mano kuopos vadą, paaiškino reikalą. 
Karininkas matyt buvo neblogas žmogus, nes leido 
mane pasiimti. Kuopos vadas dar paklausė, ar nėra 
daugiau iš mūsų pulko, bet tokių neatsirado. Tada visi 
grįžom į kuopą. Aš buvau laimingas, kad viskas gerai 
išėjo.

Vėl P.T.R. kuopoje

Sugrįžus į kuopą, visi norėjome pasidalinti išgyve
nimais. Aš norėjau sužinoti, kas atsitiko su kitais 
vyrukais. Pasakojo, kad buvo labai žiaurios kautynės, 
laisvinant Oriolą. Daug žuvo, daug buvo sužeistų. Divizi
ja gavo papildymo iš Balahnos. Kaip ųiinėjau, mudu su 
tuo jaunu kareivėliu-žydu buvome geri draugai nuo to 
laiko, kai buvo formuojama lietuvių divizija Gorodece. 
Jis tik vienas visoj kuopoj nebuvo sužeistas, visi kiti 
turėjo žaizdas arba buvo nušalę kojas, rankas.

Kuopa buvo ką tik apleidusi pirmąsias linįjas ir apsi
stojusi poilsiui. Tikrai gerai pasitaikė, kad ją suradau 
kaip tik tuo laiku ir toje vietoje. Pernakvojom, o ryto
jaus dieną visa divizija traukėsi į užnugarį, kur turėjo 
ne tik pailsėti, pasipildyti naujais kariais, bet ir geriau 
pasimokyti, nes daugelis kareivių buvo neseniai mobili
zuoti civiliai. Mūsų kuopoje buvo lietuvių, nemažai 
Lietuvos žydų, bet kitose kuopose buvo kaukaziečių ir 
kitų tautybių iš Rusijos gilumos.

Mane paskyrė į tą patį ketvirtą skyrių, kaip ir anks
čiau buvau. Netrukus divizija pasiekė geiezinKeuo 
stotelę. įsakė sulipti į vagonus ir važiuoti atgal į Tūlą.

Visi sulipome į traukinį, o kai traukinys pajudėjo, žiūriu
— eina Henrikas Zimanas. Jis, mane pamatęs, labai 
nudžiugo, paspaudė ranką, klausinėjo, kaip sekasi.

— Aš tavęs jau nesitikėjau čia matyti, — pagaliau 
pasakė ir iš sykio norėjo žinoti viską.

Dabar jau buvo atsargesnis ir saugojausi per daug 
pasakyti. Jis taip pat atrodė pasikeitęs, neberagino mane 
rašyti giminėms laiškus, bet liepė įsirašyti į komunis
tų partiją, sakydamas:

— Kai grįši į Lietuvą, net ir sužeidimas fronte ne
daug tau padės, jei partijai nepriklausysi. Sakei, kad 
myli motiną ir visą šeimą, nori jiems padėti, tai turi 
priklausyti partijai, tuomet bus suteikta proga padėti 
jiems visiems.

Daug jis dar man prikalbėjo, žadėjo net duoti geras 
rekomendacijas pulko politiniam komisarui, kad mane 
tuoj priimtų į partiją. Aš vis tvirtinau, kad manęs į ko
munistų partiją nepriims, nes turėjau nemažą ūkį, o 
užsienyje turiu giminių. « *

— Tai nesvarbu, — tarė jis, — aš turėjau keletą krau
tuvių prieš karą, bet vis tiek priklausau partįjai. Visi 
didieji komunistų vadai, pvz. Leninas, buvo kilę iš tui*- 
tingų šeimų. Net ir Stalinas kilęs iš pasiturinčių tėvų. 
Aš taip pat turiu giminių užsienyje...

Tai pasakęs, jis apsidairė, kad kas iš aplinkinių ne
girdėtų. Aš tik prižadėjau pagalvoti ir vėliau jam pasaky
ti savo sprendimą. « <

Kaip tik tuo laiku pasirodė keli vokiečių lėktuvai, 
kiek pašaudė iš kulkosvaidžių į traukinį. Mažai kas 
nukentėjo. Kuopininkas man įsakė pakeisti virtuvės 
budėtoją: . *

— Gausi iš kuopos raštininko mūsų automatų 
kuopos sąrašą ir raštą maistui gauti iš pulko sandėlio,
— pasakė kuopininkas.

(Bus daugiau)
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NEPASTEBIMAI PRABĖGO METAI

Jau praėjo metai nuo „Saulu
tės”, Lietuvos našlaičių globos 
būrelio įkūrimo. Paskutiniame 
susirinkime birželio mėnesį 
buvo apžvelgta pirmųjų metų 
veikla ir aptarti ateities planai.
Saulutė” įsikūrė dr. Petrui 

Kisieliui paaiškinus reikalą 
padėti Lietuvoje labiausiai rei
kalingiems paramos — našlai
čiams, invalidams, seneliams 
bei politiniams tremtiniams, 
grįžusiems į Tėvynę. „Saulutė” 
pasirinko padėti našlaičiams, 
nes pagal gautus duomenis 
sužinota, jog Lietuvoje yra apie 
10,000 našlaičių. Vėliau paaiš
kėjo, kad ne visi yra tikri našlai
čiai, kad daugelis yra beglobiai 
vaikai, kurių tėvams atimtos 
teisės arba kurių tėvai dėl įvai
rių priežasčių jų atsisakė. 
Nenorėta teikti pagalbą tik ri
botam skaičiui našlaičių, o 
norėta plačiu mastu kuo grei
čiau padėti didesniam skaičiui 
nelaimingų,vargstančių vaikų, 
atkreipiant į juos Lietuvos ir 
užsienio visuomenės dėmesį. 
Per tuos metus reikėjo 
susipažinti su vaikų padėtimi ir 
suorganizuoti patikimų žmonių 
talką Lietuvoje. „Saulutės” 
narė Marytė Černiūtė veda są
rašus organizacijų, remiančių 
vargstančius vaikus, kad būtų 
efektyviai skirstoma šalpa. Ke
liaujant po Lietuvą, išaiškėjo 
daug vietų, kurios jokios lab
daros nėra gavę.

Lietuvoje buvo aplankyta apie 
52 vaikų prieglaudos, eilė 
šeimų, priėmusių globoti apleis
tus vaikus, ir susipažinta su 
daugiavaikių šeimų sunkumais. 
Per pirmuosius metus „Saulu
tė” išsiuntė virš 500 siuntinių 
(rugpjūčio mėnesį vėl išeis virš 
100 dėžių) į įvairius vaikų 
namelius. Apie 12,000 dol. 
išdalinta paremti tvarkingas 
šeimas, priėmusias našlaičius, 
padėti daugiavaikėms šeimoms 
ir invalidams vaikams. „Saulu
tė” įkūrė formalią konkretaus 
vaiko rėmimo programą, per ku
rią rėmėjas, aukodamas 20 dol. 
per mėnesį, įsipareigoja metams 
remti konkretų vaiką, augi
namą šeimoje. Gale metų 
galima paramą nutraukti arba 
pratęsti. Rėmėjai gauna vaiko 
nuotrauką, aprašymą, adresą. 
Daugelis, bet ne visi šie vaikai 
yra tikri našlaičiai. Kartais 
miręs vienas iš tėvų, o likęs 
augina kelis vaikus. Kitais 
atvejais vienas ar abu tėvai 
invalidai. Kartais šeimoje yra 
keli invalidai. Yra atvejų, kur 
mirusių tėvų vaikus augina 
peneininkai, seneliai. Kartais 
tėvų teisės atimtos, tėvai kalėji
me, vaikus augina pasigailėję 
svetimi. Svarbu paremti, kad 
beskurstant vaikai nebūtų ati
duoti į prieglaudas. Visiems 
jiems sunku, visi jie vargsta. 
Mėnesinė parama yra labai ver
tinama ir rėmėjai susilaukia 
nuoširdžių padėkų iš vaikų ir jų 
globėjų. Šią vasarą kai kurie 
rėmėjai jau turėjo progą 
aplankyti savo remiamus vai
kučius ir patys įsitikino, kad 
buvo teisūs, ištiesdami pagalbos 
ranką.

„Saulutė” ir neformalia pro
grama remia vargstančias 
šeimas. Patikimų asmenų yra 
sudaryti sąrašai pagalbos reika
lingoms šeimoms Kauno, Aly
taus ir Vilniaus apylinkėse. Iš 
tų sąrašų galima gauti pavardes 
ir adresus ir be jokių formalių 
įsipareigojmų galima bendrau
ti su tuo vaiku ar šeima, susi- 
rašinėjant ar siunčiant siun
tinius ar remiant pinigais. 
„Saulutė” užsirašo kas kurią 
šeimą remia, kad parama ne
būtų dubliuojama. Norint 
nustoti remti, pranešama 
„Saulutei”.

Viešoje spaudoje „Saulutė” 
vengia minėti remiamų vaikų ir 
šeimų pavardes, adresus, kad 
nesusidarytų jiems nemalo
numų.

„Saulutė” remia organiza
cijas, kurios padeda vargstan
tiems vaikams, pvz., „Vilniaus 
šeimyna”, G. Landsbergienės 
fondo remiamus nąšlaičius, 
„SOS vaikai”, „Vilties namus”, 
seselės dr. A. Pajarskaitės 
„Caritas” ir t.t. Taip pat 
nusiunčiama šalpa steigian
tiems mažesnius vienetus vaikų 
globai — kun. Linkevičiui, 
mons. Kazlauskui, kun. Aukš
takalniui, kun. Ramašauskui, 
kun. Raliui ir t.t.

Kadangi „Saulutė” stengiasi 
nors ir po truputį padėti vi
siems, svarstoma pakeisti 
„Saulutės” vardą „Lietuvos 
vaikų šalpa”,nes veikla išsivys
tė plačiau negu tik tikrų naš
laičių rėmimas.

Pasirodžius spaudoje „Saulu
tės” aprašymams apie Lietuvos 
beglobius vaikus ir jų poreikius, 
šiltai nuteikė atsiliepę iš visos 
JAV norintys pagal savo išgales 
prisidėti prie „Saulutės” veik
los, padėti Lietuvos vaikams. 
Tai įrodo žmonių jautrumą ir 
gerą širdį, nors visi žinome, kiek 
jau išleista saviems giminėms ir 
pažįstamiems. Visi daugelį 
metų remiam savuosius. Ne- 
skaičiavom, leisdami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui, o 
dabar vėl! Tačiau, kaip gražu, 
kad daugelis žengia dar vieną 
žingsnį ir sutinka paremti visai 
svetimą vaiką. Kartais net 
graudu, kai gaunamos aukos iš 
pensininkų, kuriems tų pinigų 
patiems ne mažiau reikia. Labai 
malonu, kai jaunieji profe
sionalai stoja į rėmėjų gretas.

Rinkliavos siuntiniams pra
vedamos amerikiečių parapi
jose, bibliotekose, mokyklose ir 
t.t. Prašome gerame stovyje 
švarių šiltų rūbų, batų, antklo
džių, žaislų, vitaminų, spalvotų 
pieštukų ir popieriaus, higienos 
reikmenų, sėklų, siūlų mez
gimui, medžiagų siuvimui, 
vaikiškų knygelių su ryškiais 
paveikslėliais, „National Geo- 
graphic” žurnalų, sviedinių, 
klausos aparatų, invalidams kė
džių ir ramstelių, rašomų 
mašinėlių. Kreipiamės į įmones 
ir bankrutuojančias parduo
tuves. Dalinamės savo žiniomis 
ir prašymais savo spaudoje, nes 
tik per lietuvius gali kitataučiai 
sužinoti ko mums reikia.

Danutė Ankaitienė (Šarūno

vaikų fondas) dirba su „Saulu
te” ieškant vaikų formaliai rė
mimo programai, o „Saulutei” 
padėjo įtraukiant beglobius vai
kus į akių patikrinimo sąstatą, 
kai Lietuvoje lankysis ŠVF per 
Lions Club sudarytas kadras 
tikrinti akių. Carol Colburn 
(ŠVF) stengsis nusiųsti su ŠVF 
dirbantį dantistą padirbėti Kai
šiadorių Spec. internatinėje mo
kykloje. LAPAS farmacistai pa
aukojo vitaminų, DALF dan
tistai — dantų šepetukų ir pas
tos. Per Liudą Čėsnaitę Flores 
Houstono lietuviai bandys dirb
ti su mons. Kazlausku, prisi
dedant prie „Vaikų tėviškės” 
namelių statybos. Liuda 
Balčienė, Buffalo lietuvių klubo 
Pavasario baliaus proga surinko 
dantų šepetukų ir pastos. Flori
dos lietuviai, kur „Saulutei” at
stovauja Birutė Kožicienė, 
siunčia siuntinius rūbų, sal
dainių ir vitaminų. Detroito 
apylinkė, kur „Saulutei” atsto
vauja Eleonora Grigaitienė, 
prisidėjo antklodėmis ir vita
minais. „APPLE” pataria kur 
siųsti, gavus didesnį skaičių ge
rų knygų iš „World Book”. Jū
ratė Kazickaitė rūpinasi per sa
vo knygos leidėjus gauti gražių 
plakatų pagyvinti niūras prie
glaudų sienas. „Bostono Vaikų 
globa” pasiūlė pirkti vystyklus 
Lietuvoje. Bus pigiau, o priside
dant su labdara, padėtumėm ir 
Lietuvos gamybai. Taip pat 
pasiūlė ištirti ealimvbes „NAE 
Advantage (560 Mc Clure 
Street, P.O. Box 8076, Gales- 
burg, IL 61402), kur susimo
kėjus metinį nario mokestį 
galima iš katalogų pasirin
kus gauti neribotą naujų pre
kių skaičių labdarai. „Sau
lutė” dar svarsto ar pasiteisina 
nario mokestis. „Saulutė” 
labai dėkinga Mercy Lift už 
pagalbą persiunčiant didesnius 
kiekius siuntinių per V. Rapšio 
agentūrą ir R. Pukščiui už 
nemokamą persiuntimą pa
vienių paketų per „Transpak”. 
„Saulutė” dėkoja PLB įstaigai 
Vilniuje už talką Lietuvoje.

Kas antrą ketvirtadienio 
vakarą „Saulutės” narės ir kiti 
mielai laukiami savanoriai 
renkasi PLC rūsyje atrinkti ir 
pakuoti surinktus daiktelius. 
Reikalingi ne tik vaikiški, bet 
ir suaugusių dydžių rūbai. Tai 
.juodas darbas”, bet atliekamas 
su malonumu. Raminta Mar- 
chertienė (708-377-9957) rūpina
si pakavimo eiga. „Saulutė” 
dėkoja Pasaulio lietuvių centro 
administracijai ir Bubului už 
kantrybę ir prisidėjimą padėti 
Lietuvos vaikučiams. *

Nors visos „Saulutės” narės 
prisideda kada gali prie įvairių 
darbelių, ypatingai pasišventu
siai ir tyliai dirba sekretorė 
Virginija Šaulienė, iždininkė 
Irena Draugelienė, veiklos 
ryšininkė Marytė Černiūtė, 
ryšius su prieglaudomis pa
laikanti Rūta Šmulkštienė, 
sąrašus tvarkanti Vida 
Maleiškienė, iš St. Patrick’s 
parapijos kiekvieno mėnesio 
trečią sekmadienį surinkus 
daiktus rūšiuoja Raminta Mar- 
chertienė su šeima bei Nijolė 
Kašubienė, padėjusi tuos 
daiktus atrinkti. Raimundas ir 
Raminta Lapšiai atlieka dailės 
darbus, Antanas Mikus veda

PREZ. K. GRINIAUS 
PALAIKŲ PERVEŽIMAS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

CLASSIFIED GUIDE

Lietuvos prezidentas Kazys 
Grinius prieš mirtį yra pareiš
kęs pageidavimą, kad jo palai
kai, šiuo metu besiilsintys Čika
gos lietuvių tautinėse kapinėse, 
kada nors sugrįžtų į nepriklau
somą Lietuvą ir būtų palaidoti 
ant Mondžgirės kalnelio. Mon- 
džgirė — tai nedidelis maume
džių miškelis Marijampolės ra
jone, esantis maždaug už pustre
čio kilometro nuo prezidento 
tėviškės — Salemos Būdos 
kaimo.

Kaip „Lietuvos rytui” sakė 
Marijampolės rajono tarybos 
pirmininkas Algis Rimas, tary
ba dar pernai birželio mėnesį 
priėmė nutarimą įamžinti Pre
zidento atminimą.

Suvalkiečiai turėjo tik vieną 
prezidentą, neaišku, kiek metų 
reikės laukti kito, tad K. 
Griniaus atminimą buvo būtina 
įamžinti, — sakė A. Rimas. — Su 
savo iniciatyvomis kreipėmės į 
Seimą, ir vėliau sukurta Lietu
vos Respublikos Prezidentų at
minimo įamžinimo komisija 
mums pritarė”.

K. Griniaus tėviškėje pastatai 
nėra išlikę — jie sudegė per 
Antrąjį pasaulinį karą. Šalia 
buvo pastatytas kitas namas, 
kuriame ir dabar gyvena prezi
dento brolio sūnaus žmona. 
Šioje vietoje, įamžinant prezi
dento atminimą, bus pastatytas 
paminklinis akmuo.

Netoliese esančiame Alksniš- 
kių kaime pas savo seserį Bace
vičienę K. Grinius gyveno 
1942-1944 metais^ kai vokiečių 
buvo ištremtas iš Kauno. Prezi
dento sesers vyras Feliksas 
Bacevičius buvo Nepriklauso
mos Lietuvos Seimo narys. Prie 
šio namo taip pat ruošiamasi 
pritvirtinti paminklinę lentą.

Pasak Marijampolės rajono 
tarybos pirmininko, surasti 
vietą prezidento palaikams 
perlaidoti buvę nelengva.

kompiuterio programą vaikų 
rėmimui.

Per pirmuosius metus „Sau
lutė” turėjo lėšų telkimo vajų 
„Baliukas sodelyje”, autografų 
popietę su Čikagos „Bulis” 
krepšininku Will Perdue, pen
kias „Atviro žodžio forumo” pa
skaitas ir platina dail. Genės 
Mikienės pagamintus marš
kinėlius su stilizuota saulė
grąža.

Skurdo Lietuvoje daug. „Sau
lutė” dėkoja ir linki nepavargti 
visiems, prisidedantiems 
palengvinti gyvenimo vargs
tantiems vaikučiams šiuose 
sunkiuose ekonominiuose lai
kuose mūsų Lietuvoje.
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Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus.
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai

Galvota palaikus perlaidoti
Šalia prezidento tėvų Sasnavos 
kaimo kapinėse, tačiau, anot A. 
Rimo, ten labai maža vietos

Galvota ir apie kitas vietas, 
išklausyta giminių pageidavi
mų, kol galiausiai nutarta 
vykdyti prezidento valią ir 
palaikus perlaidoti Mondžgirėje 
(suvalkiečiai maumedžius 
vadino mondžais).

Šiuo metu čia jau paruošta 
vieta kapui, ji numelioruota, 
iškirsti menkaverčiai medžiai. 
Anot A. Rimo, ant kapo bus 
pastatytas daugiau kaip 3,5 
metro aukščio paminklas, kurį 
sukūrė skulptorius K. Balčiū
nas, laimėjęs konkursą.

Tarybos pirmininkas „Lietu
vos rytui” teigė, jog dar prieš 
parvežant K. Griniaus palaikus 
tikimasi Lietuvoje sulaukti 
prezidento archyvų, kuriuos 
giminės taip pat atiduoda 
Lietuvai.

Lietuvoje prezidento archyvai 
bus susisteminti ir po to per
duoti į Marijampolėje Bažnyčios 
gatvėje esantį namą, kuriame 
prezidentas gyveno — dabar
tiniai šio namo gyventojai bus 
iškeldinti ir jame, kaip tikimasi, 
jau ateinančiais metais bus 
įrengtas K. Griniaus muziejus.

Anot A. Rimo, prezidento 
palaikai bus atskraidinti 'j 
Lietuvą šiemet spalio 6 dieną. 
Juos pasitiks dabartinis Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, po to urna su palaikais bus 
atvežta į Seimą. „Dar nenu
spręsta, vieną ar dvi dienas 
vyks atsisveikinimas su K. 
Griniaus palaikais Seime, — 
teigė A. Rimas. — Po to urna 
bus vežama į Kauną, sustos prie 
prezidentūros ir bus atvežta į 
Mondžgirę”.

A. Rimas sakė, kad, įamži
nant K. Griniaus atminimą, bus 
pagamintas atminimo medalis, 
vokas, pašto ženklas. Tikimasi, 
jog Marijampolės centrinei ligo
ninei prezidento A. Brazausko 
dekretu bus suteiktas K. Gri
niaus vardas, nors, anot pir
mininko, „dalis dabartinių 
ligoninės darbuotojų mažai ką 
žino apie K. Grinių ir apie tai, 
jog jis buvo daktaras”.

„Lietuvos ryto” paklaustas, 
kiek lėšų reikės visiems minė
tiems darbams, A. Rimas sakė, 
jog paminklo teritorijos sut
varkymui iš Marijampolės ra
jono biudžete numatytų lėšų 
melioracijos darbams paskirta 
40,000 litų, o iš viso pradiniam 
atminimo įamžinimui — pa
minklo pagaminimui, palaikų ir 
archyvų pervežimui reikės ma
žiausiai 305,000 litų.

(„Lietuvos rytas”, 07.09)

IEŠKO DARBO

50 m. moteris įšilto darbo prižiūrėti 
senelius arba ligonius. Gali gyventi 
kartu.

Kreiptis 312-436-5340
I.

MISCELLANEOUS

10%—20%—30^ pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto- : 
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOUS
3208 14 Wsst OStfi Street 

Tol. - (700) 424-8054
(312) 581-8854

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-77**3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J.M.Z. Construetlon Co.
Custom carpeting, rec. rm. addi

tions; kitchen, bathrm., basement 
& deck construction; dry-wall hang- 
ing & taping; aluminum siding, sof- 
fit, facia & seamless gutters; 
replacement glass block windows; 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs. Expert at tearoffs; 
complete tuckpointing; all colors; 
chimneys rebuilt. Tol. 
708-620-9042.

LIETUVIU
EGZODO

LITERATŪRA
Kazio Bradūno ir Rimvydo Silbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, Į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaūs gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

BET AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177
psl..................................................................... $12.00

HELL IN ICE, Sibiran tremtinės dienoraštis.
Onutė Garbštienė. 255 psl....................... $12.00

ANTANAS KUČINGIS. Biografija. Ona Narbu
tienė. 169 psl................................................ $5.00

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA. Lac-
crima. 71 psl................................................ $1.00

SLAPTASIS LIETUVIŲ DIPLOMATAS, istorinis
detektyvas. Alfonsas Eidintas, 327 psl. $12.00

STIPRESNI UŽ MIRTĮ. NKVD aukos — Lietu
vos karininkai. Ant. Malijonas. 59 psl. . $1.00

NUTRAUKTI GYVENIMAI. NKVD aukos —
Lietuvos karininkai. Ant. Martinionis. 31
psl....................................................... ......... $1.00

KELIONĖ Į NEŽINIĄ, antrojo pas. karo ir poka
rio prisiminimai. Br. Juodelis. 186 psl. $1.00

ŽVILGSNIS Į DABARTĮ, atsiminimai, apmąsty
mai. Liudas Dambrauskas. 230 psl. .. $12.00

LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA.
Antanas Klimas. 82 psl............................. $3.00

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas Kul
bokas. 336 psl.............................................. $8.00

LAIKAS IR ĮVYKIAI. Atsiminimai. Kazys Karuža.
432 psl.  ............................................... $10.00

RAŠTAI, II d. Jonas Aistis. 454 psl............... $15.00
GYVENIMO VINGIUOS. Atsiminimai. Veronika

Kuibokienė. 504 psl.................................... $8.00
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas

Kučys. 624 psl.............................................. $27.00
KAZYS BIZAUSKAS, monografija. Pranas

Zundė. 323 psl............................................. $12.00

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

———^■—i
REAL ESTATE

RE/MAX 
REALTORS 

(812) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
*MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, ras.: 312-778-3071

FOR RENT

Trijų miegamųjų bute Išnuomo-
Ju 2 miegamus dviems moterims, 
arba dviejų asmenų šeimai.

Tel. 927-8677

HELP VVANTED

Siūlo darbą jaunam vyrui 
Floridoje. Anglų kalba ne
būtina.

Tel. 904-439-0398

FOR SALE

Perduodu naują dvigubą medi
ną lovą su dviem matracais. 
Kreiptis 312-778-0220.

„Saulutės” Lietuvos našlaičių globos barelis, aptaręs antrųjų metų veiklos planų, toliau remia 
pačius varginguosius ir pagalbos reikalingus Lietuvos žmones. I eil. iš kairės: Marytė Černiūtė, 
Dana Šlenienė, Irena Daugėlienė, Aušra Šaulienė; II eil.: Onutė Fielding, Raminta Marchertienė, 
Meilutė Kusak, Vida Maleiškienė, Rūta Šmulkštienė, Ramunė Račkauskienė, Jūra Gvidienė, 
Eugenya Barškėtienė. Nuotr. Indrė8 TįjūnėHenėg



Julia Mack

A.A. JULIA MACK
Liepos 7 d., savo gražioje rezi

dencijoje, ilgos ligos išvarginta 
iš šio pasaulio iškeliavo žymi 
visuomenės veikėja Julia Mack, 
87 metų amžiaus.

Julia, duktė Jono ir Ievos 
Našukaičių, gimė Worcesteryje. 
Ją, vienerių metų amžiaus, 
tėvai išsigabeno į Lietuvą, bet 
1914 m. Našukaičių šeima vėl 
sugrįžo į Worcesterį ir čia Julia 
praleido visą savo gyvenimą.

1930 m. Julia baigė Worcester 
State Hospital gailestingų 
seserų mokyklą ir tapo regist
ruota gailestinga sesuo. 1932 m. 
ištekėjo už Dennis Mack. Dievas 
apdovanojo juos sūnumi ir 
dukra. Daugelį metų jie buvo 
savininkai ,,Speedway Club” 
restorano.

1944 m. Julia Mack įstojo į 
ALRK Moterų sąjungos 5-tą 
kuopą. Būdama labai energin
ga, greitai įsijungė i kuopos 
veiklą. Valdyboje buvo ko
respondentė, vicepirmininkė ir 
pirmininkė. Naujosios Anglijos 
ALRK Moterų sąjungos apy
gardos pirmininkė. Centro 
valdybos pirmininke su per
traukomis išbuvo 14 metų. Pa
grindinai pertvarkė Moterų 
sąjungos įstatus, lėšų fondus, 
įvedė palengvinimus naujų 
narių įstojimui. Visur ir visada 

• kėlė Moterų sąjungos vardą, nes 
nuo įstojimo į ją, organizacijai 
pašventė visas savo jėgas. 
Nenuilstanti veikėja ir kitose 
socialinio, religinio ir kultūrinio 
gyvenimo srityse, ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių tarpe. 
Aktyviai reiškėsi ir politiniam 
gyvenime, ypač respublikonų 
partijoje. 1951 m. kandidatė į 
Worcesterio miesto valdybą. 
Dirbo respublikonų partijos 
komitete, Worcesteryje. 1980 m. 
delegatė respublikonų partijo°
seime.

Rūpinosi pavergtos Lietuvos 
reikalais ir dirbo dėl jos laisvės, 
įgyvendino artimus ryšius tarp 
senųjų ir naujųjų ateivių. 
Dažnai kartodavo, kad visos 
esame lietuvės, nėra skirtumo, 
kada kuri atvykome į šį kraštą. 
Ji buvo neišsemiamos energijos 
asmenybė.

1949-50 m. lietuviams pabė
gėliams po antrojo Pasaulinio 
karo iš Vokietijos atvykus į 
Worcesterį, ji daugeliui jų pa
rūpino, ne tik darbo ir buto ga
rantijas, kurios buvo reikalin
gos, bet ir patį darbą. Pirmi
ninkė BALFo skyriaus.

1969 m. staiga mirė jos vyras 
Dennis Mack su kuriuo Julia iš
gyveno gražius 37 metus. Skau
džiai pergyveno jo netektį, bet 
nepalūžo.

Būdama ALRK Moterų sąjun
gos centro valdybos pirmininkė, 
turėdama apsčiai darbo, 1983 
m. pradėjo studijas Worcester 
State kolegijoje. 1985 m. pasi
traukė iš sąjungos pirmininkės 
pareigų. Per seimą Julia Mack 
buvo pakelta ALRK Moterų 
sąjungos garbės pirmininke. 
Tais pačiais metais buvo pra
dėtas Laisvės statulos atnauji
nimas. Julia Mack šiam darbui 
paremti pravedė lėšų telkimo 
vajų, pasiryžusi lietuvių tarpe 
sutelkti šiam tikslui 10,000 dol. 
1986 m. lėšų telkimo vajus 
buvo baigtas. Jos vardas 
pasiliko įamžintas Ellis Island 
salos muziejuje.

1987 m., būdama 80 metų am
žiaus, Worcester State kolegijoje 
baigė urbanistikos studijas. 
Gavo B.S. laipsnį ir pažymėjimą 
iš gerontologijos.

Julia Mack buvo pirmoji di
rektorė W.S. kolegijoje, kuri 
atkreipė dėmesį į vyresnio am
žiaus žmonių studijas. Ji kole
gijoje išvystė atitinkamą vyres-

niems žmonėms programą ir 
registravo nuo 60 metų amžiaus 
ir vyresnius studentus į 
kolegiją, kur jie galėjo nemoka
mai studijuoti. Šiems studen
tams ji padėdavo visokiais bū
dais. Buvo jų globėja ir užtarėja 
(save vadindavo „mature stu- 
dent”). Šių vyresnio amžiaus 
studentų ji priregistravo labai 
daug, kad W.S. kolegija buvo iš 
pirmųjų Massachusetts vals
tijoje, turinti šio amžiaus gau
siausią studentų skaičių. Šioje 
programoje ji dirbo iki jos 
sveikata leido.

Worcester State kolegijos va
dovybė, visa tai įvertindama, 
šių metų pavasarį surengė Ju
liai Mack pagerbimą, kuriame 
kolegijos prezidentas įteikė jai 
atitinkamą žymenį ir miesto 
raktą.

Julia Mack plačiai dirbo ame
rikiečių tarpe ir priklausė jų or
ganizacijoms. Ji savo gyvenimą 
pašventė žmonių gerovei.

A.a. J. Mack kūpąs buvo 
pašarvotas Jono Kazlausko lai
dotuvių namuose. Liepos 11d. 
atlydėta į Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kurioje užjos sielą 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vikaras kun. A. Noc- 
kūnas, MIC. Šv. Mišių skai
tinius skaitė vaikaičiai. Po šv. 
Mišių, bažnyčios varpams 
liūdnai gaudžiant, paskutinį

Malda tesuramina JULIJAI ŠAULIENEI širdies siel
vartą, Viešpačiui pašaukus mylimą Seserį

A.tA.
VIKTORIJA VA ILO KAITYTĘ

į Amžinybę. Šakotą VAILOKAIČIŲ šeimą nuoširdžiai 
guodžia. Lietuvos Dukterų draugija

A tA
VIKTORIJAI VAILOKAITYTEI

Švedijoje mirus, jos sesutę JULIJĄ ŠAULIENE ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Žilinskų ir Krutulių šeimos

gedulingą „Reąuiem”, a.a. J. 
Mack kūnas buvo išlydėtas iš 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios, kuriai ji priklausė. Ilga 
automobilių vilkstinė palydėjo 
velionę į amžino poilsio vietą 
Notre Dame kapinėse. Ypač 
gausiai dalyvavo LARK Mote
rų sąjungos 5-tos kuopos narės 
su buvusia centro pirmininke 
Aldona Shumway. Prie kapo 
duobės paskutinį religinį patar

navimą atliko šv. Mišias 
aukojęs kunigas. Julijos Mack 
šeima visus laidotuvių dalyvius 
pakvietė pietums į restoraną.

Nuliūdę sūnus Jonas Mack, 
duktė Barbara Sinnott ir jų 
šeimos, šeši vaikaičiai, trys 
provaikaičiai ir kiti giminės. 
Ilsėkis Viešpaties ramybėje 
numylėtoje Amerikos žemėje, o 
sąjungiečių širdyse, miela Juli
ja, visada liksi gyva. f M

We're banldng 
on the future.

Maria Castro
Curie H.S.

Joseph K. Kantor
Richards H.S.

Marlon Dominguez
Kennedy H.S.

Lyssette Guzman
Kelly H.S.

Kiran Joshi
Hinsdale South H.S.

Jason Napolitano
Dovvners Grove South H.S.

Nan Oesterle
Willowbrook H.S.

Rana Sabbagh
Stagg H.S.

50 CENTŲ SVARAS 50 CENTŲ SVARAS 50 CENTŲ SVARAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

NAUJOS KAINOS
PATIKIMIAUSIOJE SIUNTINIŲ KOMPANIJOJE

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
PREZ. VIDMANTAS RAPSYS

TIK TRUMPĄ LAIKOTARPĮ IKI SPALIO 1 D. JŪS GALITE 
PASIŲSTI Į LIETUVĄ SIUNTINĮ UŽ DAR NEGIRDĖTAS KAI
NAS AMERIKOJE. TIK 50 CENTŲ UŽ VIENĄ SVARĄ. PRIS

TATYMO LAIKAS 60-90 DIENŲ
SKUBESNI SIUNTINIAI KAIP IR ANKSČIAU PRISTATOMI PER 

45 DIENAS ANKSTESNĖMIS KAINOMIS 
PATIEMS SKUBIAUSIEMS SIUNTINIAMS PRISTATYMAS 

LĖKTUVU PER 10 DIENŲ 
DAUGIAU INFORMACIJOS NEMOKAMU TEL.: 

1-800-SPARNAI (800-772-7624) 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIAUSIU ADRESU:

BALTIA EXPRESS CO. 
3782 W. 79TH ST. 

CHICAGO, IL 60652

AMBER GROUP/BALTIA EXPRESS 
5210 WESLEY TR. 

ROSEMONT, IL 60018

BALTIA EXPRESSZA. RUNKA’ 
504 GRAND AVĖ. 

GRAND RAPIDS, MI 49501 
616-364-9723

BALTIA EXPRESS CO LTD’ 
3354 GLENDALE BLVD. 

LOS ANGELES, CA 90039 
213-661-5670

•Siuntinių kainos gali būti skirtingos

BALTIA EXPRESS—TAI ŽEMIAUSIOS KAINOS SIUNTINIAMS 
| LIETUVĄ, ŠIAURĖS AMERIKOJE IR 

PATIKIMIAUSIAS PATARNAVIMAS ABEJOSE ATLANTO PUSĖSE!

50 CENTŲ SVARAS 50 CENTŲ SVARAS 50 CENTŲ SVARAS

Savvsan Y. Salman
Shepard H.S.

Melissa Slade
Oak Lawn H.S.

Valerie Vedral
Glenbard East H.S.

Cherl VVoyner
Evergreen Park H.S.

Not Plctured: Anl M. Ahn, Sandburg H.S. - Kurt M. Heil, Dovvners Grove North H.S.

Standard Federal bankas didžiuojasi savo gerais investavimais. 
Todėl šiems jaunuoliams skiriamos Standard Federal banko 

stipendijos siekti aukštesnio mokslo jų pasirinktose mokyklose. 
Jie visi jau yra pasižymėję moksle ir sugebėjimu vadovauti.

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jaunuoliams padėti ir tikime, 
kad ateityje jie daug nuveiks ir daug pasieks.

Standard Federal Bank
for savings

Chicago, Brighton Park, (312) 847-1140 • Gartield Ridga, (312) 767-5200 • Brighton Park, (312) 523-1083 • Dovvners Grove. (708) 963-1140 
Evergreen Park, (708) 636-6000 • Hickory Hllls, Roberts Road, (708) 598-5050 • Hill Creek, (708) 599-1977 • Lombard, (708) 627-1140 

Oak Lawn, Cicero Avė.. (708) 424-3300 • Pulaski Road (708) 424-5910 • Orland Park. (708) 349-9844 • Palos Heights. (708) 371 -4400 • Wllkwvtxook. (706) 325-6610

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. rugpjūčio mėn. 3 d._____

A.tA,
ALBERTAS PAULIKAITIS

Gyveno Glenn Ellyn, IL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1994 m. rugpjūčio 1 d., 2:30 vai. p.p., sulaukęs 74 

metu.
Gimė Tauragėje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: žmona Marta, sūnus Rimantas, marti 

Jeanne, anūkai Stephany, Christopher ir Heather; dukros —
< Diana ir Rita; brolis Jurgis Paulikaitis Kanadoje.

Velionis pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 3 d. nuo 5 iki 
9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. Budėtuvės ketvirtadienį, rugpjūčio 4 
d. 7 vai. vakaro Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje, 6641 S. Troy, Chicago.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 5 d. Po religinių 
apeigų, iš laidojimų namų 10 vai. velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, marti, dukros, brolis, anūkai 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
HITLERĮ

»
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Šiandieninė Vokietija labai 
dažnai jos priešų puolama kaip 
neonacistinė valstybė. Juk joje 
vyksta pasikėsinimai prieš 
svetimtaučius, žudomi turkai, 
padedamos bombos, prie azy- 
liantų stovyklų, „hakenkreu- 
cais” nudažomi žydų kapinėse 
paminklai, padegamos sinago
gos, viešai gatvėse užpuolami 
juodaodžiai ir t.t. Padėtis nėra 
tokia bloga, nors tikrovėje gerai 
organizuotos radikaliai de
šiniųjų grupės demonstraci
jose puola policiją (tą patį daro 
ir kairieji), sunkiai sužeisdami 
tvarkos prižiūrėtojus.

Nenuostabu, kad pasiprie
šinimą nacizmui dar Hitlerio 
laikais, šiandieninė Vokietija 
iškėlė istorinę 1944 m. liepos 20 
d. datą, kada įvyko pasikėsi
nimas prieš Hitlerį. Spauda, 
radijas, televizija, parodom, 
filmais ir plačiais straipsniais 
nukėlė gyventojus į prieš 50 
metų įvykusį atentatą.

Pasinaudojęs plačia vokiška 
žiniasklaida, mėginsiu skaity
tojus supažindinti su pasikė
sinimu, kuris po įvykio parei
kalavo tūkstančių gyvybių, 
tūkstančius uždarant koncent
racijos stovyklose.

1944 m. liepos 20 d., 12 vai. 42 
min. Hitlerio būstinė Rytprū
siuose. Pasilenkusios galvos 
prie storo ąžuolinio stalo nagri
nėja kritišką Rytų fronto 
padėtį. Tai generalinio štabo at
stovai, patikimiausi Hitlerio 
draugai. Staiga — milžiniškas 
sprogimas. Matyti užmušti, 
sužeisti. Hitleris stebuklingai 
lieka tik lengvai sužeistas.

Tuo pat metu narsūs vyrai, 
susispietę apie pik. grafą von 
Staufenberg, dar nieko nežino 
apie nepavykusį pasikėsinimą. 
Jie džiaugiasi ir tiki, kad karas 
baigėsi, Vokietijos laukia kiek 
gražesnė ateitis. Deja, po kelių 
valandų Reicho radijas praneša 
apie pasikėsinimą, ir kad

Hitleris liko tik lengvai sužeis
tas. Propagandos min. Goebels 
filmuoja pasikėsinimo būstinę, 
tačiau tuoj pat nutraukia, nes 
vaizdas yra labai žiaurus. Iš 24 
asmenų mirtis pakirto 4 aukš
tus kariškius.

Kodėl Hitleris išvengė mir
ties? Rašoma, kad pik. grafas 
von Staufenberg, blogai 
užtaisė antrą bombą, kuri ne
sprogo.

Kas būtų įvykę, jei pasikėsi
nimas būtų sėkmingas? Įvairių 
nuomonių esama Vokietijoje 
Kalbama, kad nauju kancleriu 
būtų Kari Friedrich Goerdeler, 
paprašydamas sąjungi
ninkų taikos. Krašto apsaugos 
min. maršalas Romelis Hitlerio 
(priverstas nusižudyti — K.B.) 
tuoj pat įsakytų vermachtui 
pasitraukti iš Rusijos, Prancū
zijos, Lenkijos, Italijos, Danijos, 
Norvegijos ir kitų kraštų, iki 
Reicho valstybės sienų. Tai dar 
vienas įrodymas, kad Lietuva 
vėl patektų į sovietinio okupan
to rankas. Vidaus reikalų min. 
socialdemokratas Julius Leber 
atidarytų koncentracijos 
stovyklų vartus. Vien tik Auš- 
vice' (lenk. Osviecim) tuo metu 
buvo 92,000 kalinių. Taip pat 
Potsdamas, Drezdenas (jis buvo 
subombarduotas 1945 m. 
vasario 13-14 d.), Karaliaučius, 
Dancigas ir kt. Vokietijos mies
tai nebūtų subombarduoti, mili
jonai vokiečių ir svetimšalių 
išliktų gyvi. Tačiau greičiausiai 
sąjungininkai laikytų Vokietiją 
okupuotu kraštu.
Apskaičiuojama, kad iki Hit
lerio atentato žuvo 2,8 mil. 
vokiečių, o po 10 mėnesių dar 
4,8 mil. vokiečių. Kiek žuvo 
sąjungininkų karių, okupuo
tuose kraštuose gyventojų, vo
kiečiai nenurodo.

Pavykus pasikėsinimui, gal 
būtų pasikeitęs ir Europos 
veidas, nors Lietuva sovietinės 
okupacijos tikrai nebūtų iš
vengusi.

Pabradės ligoninės pacientes, kurioms padeda pasveikti Lithuanian Mercy 
Lift iš Amerikos siunčiami vaistai, įvairios gydymo priemonės ir kita 
ligoninės įranga.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

8VEIKINIMAS „DRAUGUI”
„Draugo” 85-tąją sukaktį minint, Švento Kazimiero seserys 

jungiasi su lietuviška visuomene, linkėdamos sėkmės laikraščiui, 
kurio atsiradimu bei gyvavimu rūpinosi mūsų įsteigėjas, kunigas 
Antanas Staniukynas. Jojo rūpesčiu „Draugas” atsirado Čikagoje 
ir j° globojamas prisiglaudė kapelionįjoje iki buvo savarankiškai 
pajėgus skleisti spausdintą žodį lietuviškoje visuomenėje.

Ilgiausių metų „Draugui” ir rėmėjų gausos jojo fondui.
Šv. Kazimiero Seserys

Sės. Marilyn Kuzmickus 
1994 liepos 28 d. Generalė Vyresnioji

Ketvirtadieni, rugpjūčio 4 
d., tarp 9 val.r. ir 2 vai. popiet 
Vyresniųjų centre — Seklyčioje 
JAV imigracįjos įstaigų tarnau
tojai atvyks pakeisti senąsias 
„žalias korteles” naujomis. Apie 
tai „Drauge” jau buvo skelbta 
daug kartų, tad čia tik pri
mename suinteresuotiems as
menims. Šią paslaugą parūpino 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė, kad 
mūsų vyresniesiems nereikėtų 
dangintis į Čikagos vidurmies- 
tį, į imigracijos įstaigas. 
Kviečiame šiuo palengvinimu 
pasinaudoti.

Dolores Wainauskis, Lietu
vos Vyčių 112 kuopos Marąuet- 
te Parko narė, per „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetą 
globoja našlaitę, Nataliją Gied
raitytę, kuri gyvena Viduklėje, 
Raseinių rajone.

Algirdas ir Aldona Braziai,
Lietuvos Vyčių veikėjai, 112 
kuopos nariai, daug reiškiasi 
įvairioje lietuviškoje veikloje, 
visuomet visiems pasiruošę 
padėti pinigine auka ar darbu. 
Per „Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetą jie pasiėmė globoti 
vieną našlaitį — Artūrą Šatre- 
vičių, gyvenantį Panevėžyje. 
Artūras tikrai gali didžiuotis, 
turėdamas Amerikoje tokius 
gerus globėjus.

Aldona ir Algirdas Braziai.

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Adai Sutku
vienei už $100 auką Lithu
anian Mercy Lift. Auka ski
riama vaikams turintiems gir
dėjimo trūkumus.
_________________________ (sk)

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

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

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Kriminalinė Teisė

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

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

Rita Zakarka, energinga 112 
kuopos Lietuvos Vyčių veikėja, 
padeda našlaitei Jolitai Kon- 
cevičiūtei iš Varėnos. Globo
jamąją našlaitę ji surado per 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
būrelį.

Liepos 24 d. PLC gegužinėje svečius linksmino (ifi kairės) Saulius Paulionis 
ir Algis Trinkūnas.

M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos Brighton 
Parke karnavalas vyks rugpjū
čio 24, 25, 26 ir 27 d. Parapijos 
klebonas kun. Antanas Puchen- 
ski jau dabar primena ne tik 
visiems parapijiečiams, bet ir 
tolimųjų vietovių lietuviams, 
kad norėtų juos matyti karna
vale. Bus muzikos, dovanų, 
skanaus maisto ir visokių 
linksmybių. Pasižymėkite tas 
datas savo kalendoriuje.

Prel. Ignas Urbonas, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
Gary, IN, klebonas, įsigijo bilie
tą į busimąjį „Draugo” 
sukaktuvinį banketą (rugsėjo 25 
d. Martiniąue salėje) ir dar 
paliko auką. Dėkojame.

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

(sk)

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312- 
436-7772

(sk)
ARAS ROOFING 

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Viena įdomiausių asmeny
bių Lietuvoje, buvęs Lietuvos 
Banko valdybos pirm. Romu
aldas Visokavičius, lankosi Či
kagoje ir sutiko, kartu su tarp
tautiniu finansų specialistu 
Antanu Grina, dalyvauti ketvir
tadienio, rugpjūčio 4 d., „Ryt
mečio ekspreso” radijo laidoje. 
Klausytojai kviečiami aktyviai 
įsijungti į pokalbį, pateikdami 
telefonu savo trumpus ir temai 
tinkamus klausimus laidos 
prelegentams, skambinant 
312-286-1616. Malonėkite pri
tildyti radijo imtuvus prieš 
skambindami, ir turėti kantry
bės, kol atsilieps telefonistas. 
Priminsime, jog Jūsų pa
togumui „Rytmečio ekspresas” 
yra sinchroniškai perduodamas 
nuo 10 iki 10:30 v.r. per dvi radi
jo stotis, būtent WNDZ 750 AM 
bangomis iš Portage, IN, bei 
WWX 103.1 FM iš Highland 
Park, IL.

Nuotr. V. Jasinevičiaus

Dr. Leonas Kriaučeliūnas,
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos pirmininkas, šį šešta
dienį, rugpjūčio 6 d. vyksta į 
Baltimorę ir dalyvaus Baltimo
rės Tautinės sąjungos skyriaus 
susirinkime.

Pagerbiant buvusius Baltimo
rės Lietuvių tautinės sąjungos 
narius, š.m. rugpjūčio 7 d. orga
nizuojamas iškilmingas jų pami
nėjimas. Ryte bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius narius, o po 
pietų ruošiamas jų veiklos ir 
gyvenimo prisiminimas Lietu
vių namuose.

Taip pat bus naujai surinktos 
skyriaus archyvinės medžiagos 
pristatymas visuomenei. 
Medžiaga surinkta a.a. Medelių 
pastangomis.

Dalios Butėnienės, gyv. Oak 
Lavvn, IL, laišką išspausdino 
„Chicago Tribūne” dienraštis 
pirmadienio, rugpjūčio 1 d. 
laidos laiškų skyriuje. Savo 
laiške autorė kaltina Amerikos 
žiniasklaidą, kad, kalbant apie 
Baltijos valstybes, visuomet 
prikergiami epitetai: mažos, 
nežymios, nedidelės... Ji rašo, 
kad tai tarytum tyčinis nusista
tymas prieš Baltijos tautas. 
Tiesa, jos, palyginti su Rusija ar 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis, yra plotu bei gyventojų 
skaičiumi mažesnės, tačiau 
panašaus dydžio yra Belgija, 
Danija, Olandija ir niekuomet 
nesistengiama pabrėžti jų 
„mažumą”. Dalia yra žurnalis
to, a.a. Vlado Būtėno žmona.

Artėjant Alicijos Rūgytės 
mirties dešimtajai sukakčiai 
(1995 m. birželio 20 d.), Litu
anistikos tyrimo ir studijų cent
ras parinko dr. Kęstutį Pečkų iš 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto parašyti išsamią monogra
fiją apie šią žymią pedagogę, is
torikę ir visuomenininkę. LTSC 
pirmininkas prof. dr. Jonas Rač
kauskas prašo visų, kurie 
pažino A. Rūgytę, padovanoti 
arba paskolinti veikalui šal
tinių: išlikusių jos laiškų, 
nuotraukų, iškarpų ir panašių 
dalykų, arba atsiųsti savo prisi
minimų apie ją. Dr. Pečkus, 
VPU dėstytojais ir pedagogikos 
istorijos specialistas, iki šių 
metų pabaigoj darbuosis 
Čikagoje, kur LTSC apimtyje 
organizuoja užsienio lietuvių 
švietimo archyvą.

ŽVAIGŽDUTĖ
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VISĄ MIELĄ VASARĖLĘ

Nepasiekti vyturėlio,
O kregždutės nepavyti:
Nuo pat mielo rytmetėlio 
Čyru vyru — vyt vyt vyt!

Nesugaudyti vėjelio,
Kai jis plaukia upeliu:
Visą mielą vasarėlę 
Čiūčia liūlia — liūlia liu!

Nenutildyt mūs dainelės 
Nei palaukėj, nei šile:
Visą mielą vasarėlę 
Trilia tralia — tralia lia!

Leonardas Žitkevičius

JEI TURĖČIAU PINIGŲ

Jei turėčiau pinigų, 
Nupirkčiau daug rūbų,
Juos nusiųsčiau Lietuvon.

Jei turėčiau pinigų,
Aš nupirkčiau daug maisto 
Ir nusiųsčiau Somalįjon.

Jei turėčiau pinigų,
Aš atiduočiau visiems,
Kad jie galėtų pasidžiaugti.

Gina Valaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė.

PAVASARIS

Man patinka pavasaris, nes aš 
galiu pradėti važinėti su savo 
dviračiu ir daugiau nereikia dė
vėti storų švarkų. Galiu žaisti 
beisbolą. Su pavasariu ateis ir 
šiltesnis oras. Medžiai pradės 
sprogti ir gėlės žydėti. Nebus 
daugiau sniego, bus smagiau 
pasivaikščioti.

Julius Griauzdė

Pro savo langą aš matau 
parką. Jame yra sniego ir mažai 
žmonių, nes dar yra šalta. Kai 
už mėnesio ar kelių žiūrėsiu pro 
langą, matysiu daug žmonių, 
vaikus žaidžiančius, nes saulutė 
šilčiau šildys. Nebebus sniego, 
medžiai bus žaliais lapais pasi
puošę, čiulbės paukščiai, šo
kinės kiškiai ir kiti žvėreliai.

Jonas Genčius

Pavasarį atšyla oras. Paukš
čiai pradeda linksmiau čiulbėti. 
Vėjas smarkiau pučia ir vaikai 
žaidžia su aitvarais. Žolė pasi
daro žalia. Pavasarį būna Vely
kos. Kiškiukai atneša vaikams 
dovanėlių. Prieš Velykas mes 
marginame kiaušinius.

Krista Plačaitė 
Visi trečio skyriaus mokiniai.

Čikagos lit. m-la.

NEMUNO VANDENYJE

(Pabaiga)

Staiga skaidriame vandenyje 
pamačiau tamsiai raudoną 
kraujo dėmę. Rankos pačios 
nėrė į vandenį traukti draugo. 
Bet jo toje vietoje nebebuvo. Aš 
pradėjau nardyti, ieškoti drau
go. Nuolat šaukiau: „Stasy, 
Stasiuk, kur tu? AŠ jau nebe
pyksta, būk geras, pasirodyk!” 
Jis išniro baltas lyg lavonas, 
mano žodžiams pasibaigus. Jis 
nutvėrė mano kairę ranką taip 
netikėtai, kad aš paslydau į 
smėlio duobę. Sušuko kažką 
baisaus ir visas apkibęs dumb
lais, su didele kruvina skyle 
kaktoje, iš kurios nesustodamas 
liejosi kraujas, žvilgtelėjo į 
mane kupinu vilties žvilgsniu. 
Jis buvo netekęs daug kraujo ir 
visai nebeturėjo daugiau jėgų 
tvirčiau įsikabinti į mano ran
ką. Staiga ranka atsileido. Kar
tu atsileido ir Stasiuko gyvybė. 
Aš greitai parbėgau namo, visas

Piemenukas

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO

Šiais metais Dainavos tema 
yra: „Stovyklausime visus me
tus!” Kiekvienas būrelis atsto
vauja vienam mėnesiui ir to mė
nesio šventei. Kiekvieną dieną 
vienas būrelis papasakoja apie 
mėnesio šventę. Vakarinės pro
gramos metu, tas būrelis prave
da to mėnesio ir tam tikros 
šventės programą.

Kiekvienas būrelis turi pla
katą ant kurio yra užrašytas 
būrelio pavadinimas. Ta* i pa
vadinimas turi ką nors bendro 
su būrelio mėnesiu ir švente. 
Atrodo, kad visi būreliai gerai 
praleis laiką stovyklaudami 
visus metusi

Venta Civinskaitė ir 
Kristina Stankutė,

11 būrelis

Kokį įspūdį norėčiau 
sukurti Dainavoje

Dabar Dainava yra O.K., bet 
aš norėčiau šiuos metus prisi
minti, kad galėjau dalyvauti, 
kur tik norėjau. Jei kur neno
rėčiau dalyvauti, nereikėtų ir 
galėčiau sėdėti savo barake.
Labai norėčiau prisiminti, kad 
„Kool-Aid” buvo padarytas iš 
didesnio kiekio miltelių. __ _________
Irena Masiulytė, 11 būrelis, būtų jau 100 metų

Aš norėčiau, kad rytą nebūtų 
mankštos, kad vėliau galėčiau

..4.- ■ ... i .... . n ■ i ■■■■.... —
sušalęs. Rimtai susirgau. Gulė
damas lovoje, kartojau bereikš
mius žodžius: „Stasiuk! Sukru
vintos bangos ir kažką apie 
kraują”. Stasiukas Vaičius 
nuskendo, vien tiktai dėl mano 
kaltės. Mano vaikystės geriau
sias draugas žuvo. Ir jau nie
kada aš nebeturėsiu tokio gero 
draugo kaip Vaičius!

Nuo tos dienos, kai aš pasvei
kau, ir būdavo nepaprastai gra
žios rugpjūčio mėnesio dienos, 
aš jau niekada nebesimaudžiau 
ir nesigrožėjau vakaro saulėly
džiu, kaip mėgdavome su Sta
siuku. Pagirulių kaimas man 
pasidarė neapkenčiama vieta 
Lietuvos žemėlapyje. Mano 
draugas nuskendo dėl mano kal
tės ir, nuskęsdamas, savo žvilgs
niu, žaizda ir atsisveikinimo 
riksmu, nusinešė mano džiaugs
mą ir visą gyvenimo dovaną: 
mylėti, atsipalaiduoti ar už
siimti jokių minčių nevargina-' 
ma galva.

Jis man padovanojo amžiną 
liūdesį ir nerimą. Jo paskutinis 
rankos palietimas ir neišdils- 
tantis, kupinas vilties akių 
žvilgsnis, gyvens su manimi, 
mano širdyje...

Domas Rinkevičius, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys.
(„Vardan tos Lietuvos”)

Piešė Mantas Lingertaitis, 
Bostono lit. m-los mokinys.

eiti gulti, kad galėčiau laikyti 
saldainius savo kambaryje, kad 
nebūtų inspekcijų ir kad nerei
kėtų labai anksti keltis. 
Aleksa Valiulytė, 11 būrelis.

Visos 1993 m. JAS stovyklau
tojos Dainavoje.

EŽYS IR KIŠKIS

Jaunas, gražus kiškelis tarė 
ežiui:

— Kokia bjauri ir dygi tavo 
skrandutė! (oda).

— Tiesa, — atsakė ežys, — ji 
visai negraži, bet mano adatos 
gina mane nuo šuns dantų, la
pės ir vilko. Ar gali tu pasigir
ti, kad tavo gražioji, minkštoji 
skrandutė taip pat būtų nau
dinga, kaip mano bjaurioji?

Kiškelis, užuot atsakęs, tik 
gailiai atsiduso.

Ksaveras Sakalauskas- 
Vanagėlis.

PASIKALBĖJIMAS

Jaunesnis brolis Kęstutis 
aiškina vyresniąjam broliui Al
giui:

Jeigu tu rūkysi, niekada ne
užaugsi.

— Bet mūsų senelis rūko, o 
jam jau 80 metų.

— Jeigu jis nerūkytų, jam
mn ^^4-,,

DZEUSAS IR ŽMONĖS

Dzeusas (pagoniškosios 
Graikijos vyriausias dievas), 
sukūręs žmones, paliepė Her
miui (kitas dievas) įpilti jiems 
proto. Tas, pasidaręs saiką, pylė 
kiekvienam po lygiai. Žemo 
ūgio žmonės, pripylus proto, 
tapo protingi, o aukštieji liko 
kvailesni už kitus, kadangi 
skystis neperėjo per visą kūną, 
net nesiekė kelių.

Pasakėčia tinka gražiai nuau
gusiam, bet kvailam vyrui.

Ezopas

Detroito „Žiburėlio” mokinys' 
Giedraitis, gerai pasiruošęs pirmam 
skyriui, rašo iš kilnojamų raidžių jo 
sudėtus žodžius.

Nuotr. Tauros Underienės

BRĖMŲ MIESTO 
MUZIKANTAI

(Tęsinys)

— Kas tau pasidarė, — tarė 
asilas, — kad taip rėki, paleidęs 
gerklę kaip mintuvas?

— Išpranašavau gerą orą, — 
atsakė gaidys, — rytoj šventė, 
turi atvažiuoti svečių. Šeimi
ninkė liepė virėjai nusukti man 
sprandą ir išvirti su sriuba. Jau 
šį vakarą kirs man galvą, todėl 
ir rėkiu kiek galėdamas.

— Niekus darai, raudonkepu- 
ri, — atsakė asilas.

— Geriau prisidėk prie mūsų. 
Mes keliaujame į Brėmus. Ten 
bus tau geriau, kaip virti sriubo
je. Tu turi gražų balsą, jei su 
mumis kartu užtrauksi, tai išeis 
visai graži muzika.

Sumanynas gaidžiui patiko, ir 
visi keturi keliavo toliau.

Per vieną dieną negalėjo jie 
nukeliauti į miestą. Vakare 
priėjo girą ir joje apsinakvojo. 
Asilas su šunim atsigulė po di
deliu medžiu, katinas įlipęs į 
medį susirangė ant šakos, o 
gaidys įkopė (įlipo) į pačią 
viršūnę, kur jam buvo mažiau
sia pavojaus. Prieš užmerkda
mas akis, apsidairė į visas puses 
ir, pamatęs viename šone švie
są, sušuko savo draugams, kad 
netoli esanti trobelė iš ten eina 
šviesa. Tada asilas tarė:

— Kelkim ir eikim tenai, čia 
nakvynė nėra gera. Šuo, atsimi- 
minęs pilvą, pagalvojo, kad tik
rai būtų geras dalykas gavus ko
kį kaulą ar mėsgalį. Visi pakilo 
ir nuėjo į tą pusę, kur matėsi 
šviesa. Šviesa darėsi vis didesnė, 
kol pagaliau jie prislinko prie 
galvažudžių namo. Pro langus 
veržėsi stipri šviesa. Asilas, 
kaip didžiausias iš jų, priėjo prie 
lango ir pažiūrėjo į vidų.

— Ką tu ten matai, ilgaausi? 
— paklausė gaidys.

— Aš matau apkrautą stalą 
maistu, - atsakė asilas. Prie jo 
sėdi galvažudžiai ir valgo.

(Bus daugiau)

UŽUOJAUTA

Mama persišaldė ir atsigulė į 
lovą, kad greičiau pasveiktų. 
Kristina žaidžia kambaryje su 
lėlėmis ir visai nekreipia 
dėmesio į mamos ligą.

— Dukrele, ar tu labai verksi, 
jeigu aš numirsiu?

— Žinoma, mamyte! Tu juk ži
nai, kad aš verkiu dėl kiekvieno 
menkniekio.

MAMYTĖS PAGALBA

Maža Kristutė jau moka pati 
apsiauti batukus, apsivilkti 
švarkeliu.

— Mamyte, tu tik prisiūk prie 
švarkelio skylę, nes niekaip 
sagos neužsegu.

SPĖKITE

1. Kieno gražiausia juosta?
2. Balta žemė, juoda sėkla.
3. Su viena koja eina dieną ir 

naktį, o vis ant vietos.
4. Girioje kirstas, mieste 

pirktas, plaukais gerbtas, ant 
rankelių verkia.

5. Tėvas sužvairavo (piktai 
pažiūrėjo), sukosėjo; motina 
raudoti (verkti) pradėjo, žmonės 
iš to didelį džiaugsmą turėjo.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
ATSAKYMAI

1. Dėl to, kad ne žemas. 2. 
Laiškas. 3. Upelis ir nupjauta 
pieva. 4. Rasa. 5. Asilas.




