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Lietuvos delegacija 
ruošiasi IV Pasaulinei 
Moterų konferencijai

Partijų nuomonės dėl 
prezidento kelionės į 

Londoną

New Yorkas, balandžio 7 d. 
— Lietuvos delegacijos vadovė į 
Jungtinių Tautų Komisijos dėl 
moterų padėties 39-ąją sesiją 
Gintė Damušytė kovo 20 d. su
sitiko su Australijos delegacijos 
vadove ir šios šalies Moterų 
departamento vedėja K. Town- 
send. Kaip praneša Lietuvos 
Nuolatinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, Australijos atstovė kvie
tė Lietuvą paremti Australijos 
siūlomą iniciatyvą, kad valsty
biniai prioritetai būtų kreipiami 
moterų teisių klausimais Jung
tinių Tautų šį rudenį Pekine 
organizuojamoje IV Pasaulinėje 
Moterų konferencijoje.

Kovo 21d. Latvija padarė pa
reiškimą Latvijos ir Lietuvos 
vardu JT Komisijoje dėl mote
rų padėties. O sekančią dieną 
Misijos patarėja Gintė Damu
šytė dalyvavo Japonijos amba
sadoriaus surengtame susitiki
me Komisijos dėl moterų padė
ties delegacijų vadovams. Susi
tikimo metu Lietuvos delegaci
jos vadovė G. Damušytė su Pa
saulinės moterų konferencijos 
generaline sekretore G. Mongel- 
la aptarė jos vizito į Lietuvą 
galimus programos aspektus. 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys kviečia
G. Mongellą apsilankyti Lietu
voje dar šiais metais prieš Peki
no Konferenciją.

Švedijos kovo 23 d. surengta
me darbo posėdyje su R. Cooma- 
raswamy iš Šri Lankos (JT spe
cialia pranešėja smurto prieš 
moteris klausimais) dalyvavo 
Lietuvos Misijos patarėja G. 
Damušytė ir atstovai iš 
Didžiosios Britanijos ir Norve
gijos. Dalyviai derino Pekino 
Konferencijos baigiamojo doku
mento projektą bei aptarė 
Europos Sąjungos, Lietuvos ir 
kitų šalių siūlomas pataisas.

Tą pačią dieną G. Damušytė 
dalyvavo ir JAV ambasadorės 
Madeleine Albright surengtame 
delegacijų vadovų į Moterų 
konferenciją susitikime. Šio 
susitikimo metu buvo pagerbta 
JAV delegacijos į šią konferen
ciją vadovė Hillary Clinton.
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Nedarbas ir toliau 
didėja

Vilnius, balandžio 5 d. (Elta) 
— Lietuvos Darbo Biržos duome
nimis, šių metų balandžio 1 
dieną šalyje buvo užregistruota 
daugiau kaip 107,000 darbo 
ieškančių nedirbančių piliečių 
ir, palyginti su kovo 1 d. duo
menimis, nedirbančių žmonių 
padaugėjo beveik 7,000.

Bedarbių taip pat padaugėjo 
daugiau kaip trimis tūkstan
čiais, ir balandžio 1 d. šalyje 
buvo užregistruota daugiau 
kaip 42,000, iš kurių bedarbio 
pašalpas gavo 30,300.

Nedarbo lygis šalyje išaugo 
nuo 4.8% vasario mėnesį iki 
5.1% kovo mėnesį. Miestuose 
nedirbo 4%, rąjonuose — 6.6% 
ekonomiškai aktyvių šalies gy
ventojų.

Balandžio mėnesio pradžioje 
darbo biržos vietovėse užre
gistravo 2,777 laisvas darbo 
vietas, iš jų 1,720 — darbi
ninkams.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį 
Lietuvos Darbo Birža padėjo 
darbą gauti daugiau kaip 
10,000 piliečių.

Kovo 24 d. G. Damušytė daly
vavo Vidurio Europos šalių 
pasitarime dėl Pekino konferen
cijos baigiamojo dokumento tu
rinio. Grupė «derino siūlomas 
pataisas, kad jos atspindėtų 
pereinamosios ekonomikos vals
tybių interesus. Kovo 30 d. Gin
tė Damušytė pirmininkavo Vi
durio ir Rytų Europos delegacijų 
pasitarimui, kuriame toliau 
buvo diskutuojama šių šalių 
derybinė veikla JT Moterų kon
ferencijos baigiamojo doku
mento siūlomos nuostatos.

Siūlomame dokumente siekia
ma ne tik nubrėžti tolesnes 
moterų veiklos gaires, bet ypač 
iškelti ir išlaikyti pereinamojo 
laikotarpio ekonomikos valsty
bių interesus. Kai kurios besi
vystančios šalys bando tuos in
teresus išbraukti.

Lietuvos delegacija vadovau
ja žygiams išryškinti Vidurio ir 
Rytų Europos šalių problemų 
specifiką, kaip pvz., nedarbą, 
kuris skaudžiai paliečia šio 
pasaulio regiono moteris. Visa 
eilė JT narių priėmė Lietuvos 
siūlomą pataisą, kuri reko
menduoja, kad tarptautinės fi
nansinės institucijos, tarptau
tinė bendruomenė ir Jungtinių 
Tautų sistema teiktų finansinę 
ir techninę pagalbą moterų 
programų vykdymui Vidurio ir 
Rytų Europos šalyse.

Balandžio 3 d. Gintė Damušy
tė atstovavo Lietuvą Švedijos 
surengtame Baltijos-Šiaurės 
šalių delegatų į IV Pasaulinės 
Moterų Konferencijos paruošia
mąją sesiją susitikime. Susiti
kimo metu dalyviai aptarė 
prioritetines kryptis, įtvirtinant 
moters teisių ir lyčių lygybės 
principus savo šalyse ir tarptau
tiniuose dokumentuose, ypač 
dabartiniu metu New Yorke 
rengiamoje Pekino konferenci
jos veiklos platformoje.

Lietuvos delegacijos vadovė G. 
Damušytė aptarė Lietuvos žy
gius, siekiant konkrečiai pri
statyti pereinamojo ekonominio 
laikotarpio valstybių interesus 
Pasaulinės moterų konferenci
jos platformoje. Šiaurės šalių 
atstovai sveikino Baltijos vals
tybių iniciatyvas, bet išreiškė 
susirūpinimą Vidurio ir Rytų 
Europos regiono visuotiniu pa
syvumu šiame Jungtinių Tautų 
procese. Dėl didelių nesutarimų, 
sesija, pradėjusi darbą kovo 15 
dieną, buvo priversta derybas 
dėl veiklos platformos pratęsti 
iki balandžio 7 dienos.

Balandžio 7 d. užsibaigė pa
skutinioji IV Pasaulinės moterų 
konferencijos paruošiamoji se
sija, kurios darbe dalyvavo ir 
Lietuvos delegacija, vadovauja
ma patarėjos G. Damušytės. Se
sijos metu buvo rengiama kon
ferencijos veiklos platforma te
ma „Lygybė, vystymasis ir tai
ka”, apimanti įvairias proble
mas, bendras visoms moterims, 
nepaisant kur jos begyventų, 
kaip pvz. nedarbo, švietimo, 
mirtingumo, skurdo, politinio ir 
ekonominio gyvenimo, žmogaus 
teisių, sveikatos apsaugos ir 
kitose srityse.

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, Lietuvos delegacija vado
vavo žygiams aiškinti pereina
mojo laikotarpio valstybių 
problemų specifiką. Veiklos 
platformoje buvo priimtos kelios j

JAV Senato daugumos vadas senatorius Robert Dole pirmadieni oficialiai pradėjo savo kampaniją, 
siekdamas Respublikonų partijos nominacijos į prezidento rinkimus. Tai jau trečias 71 metų 
amžiaus senatoriaus bandymas laimėti nominaciją. Šįkart jis tikisi, kad jo paskelbta programa 
ras atgarsi rinkėjų valioje. R. Dole paskelbė tripunktę platformą: apriboti federalinės valdžios 
galią, atstatyti tradicines moralines vertybes, atgaivinti Amerikos įtaką užsienyje.

Prezidentas dar svarsto, ar 
siųsti delegaciją į Maskvą

Vilnius, balandžio 5 d. (LR) — 
Komercinės radijo stoties „Znad 
Willi” pirmojoje „Politikų sa
lono” programoje dalyvavo pre
zidentas Algirdas Brazauskas ir 
pasisakė ir dėl savo sprendimo 
nevykti į Maskvą Sovietų Sąjun
gos pergalės paminėjimui, rašo 
Kęstutis Jauniškis „Lietuvos 
ryte”.

Prezidentas, paklaustas, ar 
dėl atsisakymo gegužės 9 d. 
vykti į Maskvą nebijo Rusijos, 
JAV ir kitų didžiųjų valstybių 
politinio spaudimo, atsakė, kad 
„įvairaus pobūdžio spaudimą 
mes labai dažnai jaučiame, 
jaučiu ir aš asmeniškai kaip 
prezidentas”. Prezidentas sakė 
dar svarstąs, ar reikia į Maskvą 
pasiųsti žemesnio rango oficia
lią delegaciją.

Priminęs, kad buvo pakvies
tas dalyvauti Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos jubiliejaus iškil
mėse ne tik į Maskvą, bet ir į 
Londoną bei Paryžių, preziden
tas sakė, jog į Paryžių jis ne
važiuos, nes gegužės 8 dieną bus 
paminėtos fašizmo aukos ir 
Lietuvoje, o, ar vykti į Londoną, 
„darbus nutarta”. „Todėl, kad 
yra tam tikra samprata ir moty-

Lietuvos pasiūlytos pataisos, 
kaip pvz., apie nedarbą, kuris 
ekonominio persitvarkymo me
tu skaudžiai paliečia Vidurio ir 
Rytų Europos regiono moteris. 
Kitas Lietuvos pasiūlytas pa
ragrafas ragina tarptautinę 
bendruomenę, JT sistemą ir 
tarptautines finansines ins
titucijas teikti pagalbą perei
namojo laikotarpio ekonomikos 
valstybėms padedant joms su
daryti ir vykdyti moterų lygia
teisiškumo politiką ir progra
mas.

Besivystančių šalių grupė, 
sudaranti JT narių daugumą, 
aktyviai blokavo pastarąją 
pataisą, kuri po sunkių derybų, 
tarpininkaujant Jungtinėms 
Valstijoms buvo priimta bendru 
pritarimu.

Ryšium su š.m. rugsėjo 4-15 
dienomis įvyksiančia IV Pasau
line moterų konferencija, kon
ferencijos generalinė sekretorė 
G. Mongellą, iš Tanzanijos, nu
mato lankytis Lietuvoje su dar
bo vizitu, Lietuvos užsienio mi
nistro Povilo Gylio kvietimu.

vavimas, kurių niekas negali 
paneigti — ir po karo, laimėjus 
prieš fašizmą, Lietuva nebuvo 
atstatyta į pasaulio žemėlapį, 
buvo Jaltos bei Potsdamo konfe
rencijų sprendimai, kurie buvo 
padiktuoti didžiųjų valstybių 
interesų”, — teigė šalies va
dovas. (Balandžio 10 d. preziden
tas pranešė, kad vyks į Lon
doną. — Red.) /'

Paklaustas, ar tarp jo patarėjų 
buvo tokių, kurie labai aktyviai 
ragino važiuoti į Maskvą, ..A. 
Brazauskas atsakė, kad „kiek 
žmonių — tiek nuomonių, todėl 
reikia išklausyti visus ir 
spręsti”.

Į klausimą, ar teisininkas Ri
mas Andrikis iš patarėjo vals
tybės ir teisės klausimais pareigų 
buvo atleistas dėl publikcijų 
„Lietuvos ryte”, prezidentas 
atsakė, jog „nė vienas laikraš
tis už mane nenutars”. Jo nuo
mone, patarėjų institucija yra 
labai matoma — „spaudoje apie 
daugelį mano patarėjų buvo la
bai daug rašoma, ir jie nusi
pelnė ypatingo dėmesio”. „Ma 
nau, kad be reikalo, nes patarė 
jas nėra nei vykdomosios, nei 
įstatymų leidžiamosios vai 
džios atsakingas pareigūnas — 
jis yra tik mano patarėjas”. 
Dabartiniais savo patarėjais 
prezidentas nesiskundžia.

Paprašytas pakomentuoti ne 
kartą išreikštą nuomonę, kad 
spauda netinkamai informuoja 
apie prezidento veiklą, A. 
Brazauskas kalbėjo, jog „spaudą 
kritikuoti ne taip jau paprasta 
ir lengva”. „Tačiau ir valdžia ir 
spauda, ir visuomenė — visi mes 
turime augti, tobulėtio ir sugeb- 
ti suformuoti santykius, kurie 
būtų priimtini visiems — ir 
tiems, apie kuriuos rašo, ir 
tiems, kurie rašo, ir tiems, kurie 
skaito”.

Komentuodamas Vyskupų 
konferencijos nepasitenkinimą 
naujai priimtu įstatymu, regla
mentuojančiu religinių bend
ruomenių teises į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą ir jo grąžinimo 
tvarką, prezidentas pareiškė, 
jog „šiek tiek yra nustebęs”. 
„Esu nustebęs todėl, kad teikda
mas paskutinį variantą Seimui, 
aš daug konsultavausi, tariausi 
su daugeliu žmonių, taip pat ir 
su Bažnyčios atstovais”.

„Santykiai su Bažnyčia turi

būti reguliuojami susitarimais”, 
kalbėjo prezidentas. „Bet niekas 
negali paneigti, jog bet kokie 
santykiai visuomenėje yra 
reguliuojami ir įstatymais, 
pradedant Konstitucija, kurios 
nuostatos galioja visiems — ir 
valdžiai, ir Bažnyčiai. Aš raginu 
tris vyriausybės komisijas san
tykiams su Bažnyčia suregu-

' Kunti, kad jos dirbtų efektyviau 
ir išspręstų problemas dėl Baž
nyčios nuosavybės, dėl tikybos 
dėstymo mokykloje ir dėl karo 
kjapelionų statuso”, sakė Algir
das Brazauskas.

Jo nuomone, jeigu reikia keis
ti įstatymą dėl Bažnyčios nuo
savybės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą grąžinimo tvarkos, reikia 
svarstyti ginčytinus klausimus 
ir pataisyti įstatymą. „Niekas 
dar neprarasta — niekur nepa- 
bėgom, niekur nenuskridom”, 
pareiškė prezidentas.

Paklaustas, kokį politiko 
bruožą laiko svarbiausiu, 
prezidentas sakė, kad jis nėra 
profesionalus politikas. A. 
Brazausko nuomone, „politikas 
negali būti solistas arba indi
vidualistas”. „Jis turi girdėti, 
ką žmnės mąsto apie vieną ar 
kitą dalyką. Jis negali turėti tik 
siųstuvo, jis turi turėti ir im
tuvą. Individualistai politikoje 
yra labai pavojingi žmonės. 
Gyvenimas tai įrodė šiame 
šimtmetyje. Antai hitlerizmas 
irgi prasidėjo nuo vieno žmo
gaus”.

Rusįja duos lengvatas
veteranams Lietuvoje

Vilnius, balandžio 3 d. (Elta) 
— Valstybinė įmonė „Lietuvos 
geležinkeliai” gavo Rusijos 
kelių susisiekimo ministerijos 
informacįją, kad Rusijos Federa
cijos vyriausybė numatė sočia* 
linę paramą Antrojo pasaulinio 
karo veteranams, kovojusiems 
buvusios sovietų armijos gretose 
ir iiuo metu gyvenantiems Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Viena šių lengvatų — nemo
kama ar lengvatinė kelionė 
Rusijos geležinkeliais.

1 Nuo šiol Baltijos šalyse 
gyvenantiems asmenims, turin
tiems atitinkamus pažymėji
mus, Rusuos Federacijos teri
torijos geležinkelio stotyse bus 
išduodami nemokami ar leng
vatiniai važiavimo dokumentai.

Priemiestiniuose traukiniuo-

Vilnius, balandžio 5 d. (LR) — 
Prieš prezidento Algirdo Bra
zausko sprendimą, ar vykti į 
Londoną Antro pasaulinio karo 
pabaigos paminėjimui (Eltos 
žiniomis balandžio 10 d., prezi
dentas nutarė vykti iškilmėms 
į Londoną — Red.), „Lietuvos 
rytas” pasiteiravo Lietuvos po
litinių partijų atstovų nuomo
nių šiuo klausimu.

Seimo pirmininkas, LDDP 
narys Česlovas Juršėnas sakė 
nežinąs, ar tikslinga A. Bra
zauskui vykti į Londoną. Jo 
nuomone, Antrojo pasaulinio 
karo sąjungininkai vienodai 
negailestingi buvo Baltijos ša
lims ir padarė tai, kas užfik
suota atitinkamuose Jaltos ir 
Potsdamo susitarimuose.

Centro Sąjungos pirmininko 
Romualdo Ozolo nuomone, 
prezidentas neturi vykti nei į 
Maskvą, nei į Londoną: „Mask
va pridengė savo pergalę prieš 
Vokietiją Lietuvos okupacija, ir 
jų laimėjimas buvo mūsų pra
laimėjimas”. Anot jo, Vakarai 
nepajudino nė piršto per visą 
karą ir po karo, tiktai paskui, 
išeivijos priversti, vykdė nepri
pažinimo politiką. „Bet ir tai 
darė tik tiek, kiek tai neprieš
taravo jų santykių su Rusija in
teresams”.

Demokratų Partijos pirmi
ninkas Saulius Pečeliūnas 
teigė, jog prezidento pasi
kalbėjimas, transliuotas per 
Lietuvos radiją balandžio 3 d. 
leidžia manyti, kad A. Bra
zauskas nevyks ir į Londoną. 
„Su tuo galėtume tik pasvei
kinti. Mūsų nuomone, Jalta ir 
Potsdamas buvo vakariečių 
rankų darbas”.

Socialdemokratų partijos pir-

Bonų pardavimu norima 
išlyginti biudžeto deficitą

Vilnius, balandžio 6 d. 
(AGEP) — Lietuvos finansų mi
nistras Reinoldijus Šarkinas 
sako, kad šiemet biudžeto defi 
citui finansuoti visiškai nepa
naudotos lėšos, gautos iš vy
riausybės vertybinių popierių 
pardavimo.

„Todėl dabar turim atsigrieb
ti, surinkti kuo daugiau pinigų 
iš valstybės obligacijų (amer. 
„bonų”) ir baigti kankinti 
biudžetines įstaigas — mes tu
rim užtikrinti, kad jos gautų tai, 
kas numatyta biudžeto įstaty
me”, sakė ministras.

Pirmąjį metų ketvirtį valsty
bės biudžetas negavo 110 mili
jonų litų planuotų pajamų. Pla
nuotas deficitas buvo apie 150 
milijonų litų, ir kaip tik tiek 
pĮanuota gauti, parduodant vy- 
ribusybės vertybinius popierius. 
Padėtį apsunkino ir tai, kad šie
met iš biudžeto reikėjo sumokėti 
17 milįjonų litų už pernai par
duotus vertybinius popierius.

Kaip tik dėl šių priežasčių 
Finansų ministerįja nutarė ba
landžio ir gegužės mėnesiais pa
didinti pirkimui siūlomų verty
binių popierių skaičių ir vietoj 
įprastų keturių varžytinių jiems 
pirkti per mėnesį surengti po

Balandžio 12 d.: Didysis 
se šios šalies teritorijoje jie galės trečiadienis; Julijus, Zenonas, 
važiuoti nemokamai. Damijonas, Jūratė, Jovys.

Beje, tokia išskirtinė teisė Balandžio 13 d.: Didysis 
suteikta tik trijose Baltijos ketvirtadienis; Ida, Martynas, 
valstybėse gyvenantiems Ant- Algaudė, Mindaugas. 1871 m. 
rojo pasaulinio karo vetera- gimė Palaimintasis ark. Jurgis 
nams. Matulaitis.

mininkas Aloyzas Sakalas 
mano, kad prezidentas galėtų 
nuvykti į Londoną kadangi, ten 
buvo pasiekta pergalė prieš fa
šizmą”. Jo nuomone, A. Bra
zauskas galėtų paminėti per
galės metines drauge „su Pran
cūzijos, Anglijos ir kitų vals
tybių vadovais bei rezistentais, 
kovojusiais prieš fašizmą”.

Krikščionių Demokratų Par
tijos vicepirmininkas Algirdas 
Saudargas Londoną laiko tinka
ma vieta prezidentui paminėti 
Antrojo pasaulinio karo metines: 
„Nuo pat karo pradžios jie kovo
jo prieš fašizmą, o to nebūtų 
galima pasakyti apie Sovietų 
Sąjungą, kuri kartu su naciais 
pasidalijo Lenkiją”.

Lietuvos Laisvės Lygos vado
vas Antanas Terleckas, džiaug
damasis prezidento Brazausko 
apsisprendimu nevykti į Mask
vą, išreiškė viltį, jog Lietuvos 
vadovas nevyks ir į Londoną.

Dėl jų elgesio 1945 metais A. 
Terleckas didžiųjų Vakarų pa
saulio valstybių vadovus pava
dino „niekšais ir imperialis
tais”.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) atstovas Ema
nuelis Zingeris tvirtina, kad, jo 
nuomone, prezidentas galėtų 
nuvykti į Londoną. Kalbėdamas 
apie Antrojo pasaulinio karo 
pasekmes, jis pabrėžė, kad 
Vakarų logika tuomet buvo 
išlaikyti parlamentinę demo
kratiją, prie kurios šiame 
dešimtmetyje grįžo ir Lietuva. 
A. Brazausko apsisprendimą 
vykti į Londoną jis vertintų kaip 
„ženklą, reiškiantį Lietuvos 
prisijungimą prie žemyno da
lies, kurią 1945 metais nuo to
talitarizmo bei nacizmo išlais
vino sąjungininkai”.

septynias. „Mes norim per ar
timiausius kelis mėnesius pasi
vyti tą atsilikimą ir užtikrinti 
numatytą biudžetinį įstaigų fi
nansavimą”, teigė R. Šarkinas.

Paklaustas apie palūkanas, fi
nansų ministras sakė, jog orien
tuojamasi j tai, kad jas nustaty
tų rinka, tačiau atskirais atve
jais reikės tam tikro regulia
vimo, norint išvengti susitarimo 
ir išankstinio palūkanų nusta
tymo.

Kaip tik dėl nustatytos aukš
čiausios palūkanų normos — 
22% — šią savaitę pirmą kartą 
neįvyko vyriausybės vertybinių 
popierių varžytinės. R. Šarkinas 
mano, kad pusės metų bonams 
tai yra nemažos palūkanos, ir 
jos buvo nustatytos teisingai. 
Faktas, kad varžytinės neįvyko, 
anot jo, įrodo, jog žmonės neturi 
laisvų pinigų.

„Geriausias būdas žmonėms 
uždirbti dabar yra investuoti pi
nigus į vyriausybės vertybinius 
popierius, už kuriuos mokamos 
30% palūkanos, o ne laikyti 
laisvas lėšas banke už 18% palū
kanų”, sakė finansų ministras.

KALENDORIUS
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skautybės
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KRISTUS KĖLĖS, ALELIUJA!

Kristaus Prisikėlimo šventės ir atgimstančio pavasario proga 
sveikiname visų lietuvišką skautiją ir jos rėmėjus, linkėdami 
linksmą Velykų ir entuziastingos veiklos, ruošiantis artėjančioms 
vasaros stovykloms.

Budėkime ir Ad Meliorem!
v.s. fil. Kęstutis Jėčius

LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininkas 
v.s. fil. Albinas Sekas

LSS Brolijos Vyriausias skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė

LSS Seserijos Vyriausia skautininke 
s. fil. Gediminas Leškys

ASS Vadijos pirmininkas

* * *

Kristus prisikėlė! Aleliuja, aleliuja! Pavasaris nugalėjo žiemą, 
gamta atgijo. Linksminkimės!

Malonu mums pasveikinti visus Vydūno fondo rėmėjus, 
bičiulius, skautus, skautes ir visus lietuvius plačiajame pasaulyje 
ir tėvynėje Lietuvoje. Tegul Prisikėlimo džiaugsmas lydi mus visus.

* * *

Linksmų Velykų linkime visiems broliams ir sesėms, vadovams, 
vadovėms, tėveliams ir skautijos rėmėjams.

,,Aušros Vartų”/„Kernavės” skaučių tuntas 
„Nerijos” jūrų skaučių tuntas

„Lituanicos” skautų ir jūrų skautų tuntas 
Čikagos Skautininkių draugovė

„Sietuvos” skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 
Čikagos jūrų skautininkų,-ių „Grandis”

* * *

Šv. Velykų šventėje sveikinu brolius ir seses. Pergalingas 
Prisikėlimo Aleliuja tepripildo džiaugsmu jūsų širdis ir skatina 
uolesniam vykdymui įsipareigojimų Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
kad lietuvybė ir skautybė klestėtų Lietuvoje ir už jos ribų plačiai 
pasklidusių brolių ir sesių tarpe, jungdamos mus visus vienon 
didelėn skautiškon šeimon.

Džiaukimės, dirbkim ir budėkime!
j. v. s. Irena Regienė 

„Skautybės kelio” redaktorė

TAIP MEZGAMI RYŠIAI
,.Skautybės kelio” š.m. sausio 

18 d. laidoje buvo išspausdintas 
Pasvalio skaučių ir skautų vie- 
tininkijos vadovės vyr. skautės 
si. Jurgitos laiškas, rašytas v.s. 
Česlovui Kiliuliui Bostone, ir iš
trauka iš vietinio laikraščio apie 
tenykštę skautišką veiklą. O 
„Skautybės kelio” laidoje, virš 
minėto straipsnio iš nuotraukos 
šypsojosi pasvaliečių „Kregž
džių” skilties sesių penketukas. 
Laiškas ir simpatingų sesių 
šypsenos sujaudino čikagietę, 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kais buvusią Pasvalio skaučių

vieneto sesę Dalią Meškaus- 
kaitę Butėnienę. Gavusi sesės 
Jurgitos Živatkauskaitės adre
są, sesė Dalia parašė jai laišką. 
Prieš kelias dienas sulaukė ją 
pradžiuginusį laišką iš Pasvalio, 
kuriuo mielai nori pasidalinti 
su mumis. O gal ir daugiau at
siras norinčių užmegzti ryšius 
su pasvalietėmis ar kitų vie
tovių skautiškais vienetais.

Štai ką sesė Jurgita rašo sesei 
Daliai (o tuo pačiu ir mums) 
Čikagoje:

„... labai, labai dėkoju ir visi 
dėkojame Jums už laišką. Jis

Pasvalio „Svalia — Levuo” vietininkuos sueigoje vadovė vyr. skautė si. Jur
gita Živatkauskaitė riša kaklaraištį įžodį davusiai skautei Jurgitai.

Liepsnelės, paukštytės ir jų vadovės Clevelando „Neringos” tunto iškilmingoje sueigoje.
Nuotr. VI, Bacevičiaus

KAZIUKO MUGĖ 
CLEVELANDE

Prieš daugelį dešimtmečių iš 
Lietuvos atgabenta Kaziuko 
mugės tradicija ne tik išliko 
gyva užsienio lietuvių skau- 
tijoje, bet joje išaugo ir naujos, 
tą tradiciją tęsiančios kartos, 
kuriose gyva Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilė bei skautiškų 
idealų pritaikymas gyvenime. 
Tai bene vienintelė organiza
cija, kuri iš visuomenės nepra
šo aukų, bet savo rankomis 
uždirba lėšas stvykloms ir ki
tiems skautiškos veiklos reika
lams, Kaziuko mugėje pardavi
nėdami savo pačių rankdarbius, 
pietus, skanumynus, margu
čius...

Šių metų kovo 26 dienos ryte 
skautės ir skautai susirinko 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos šventovėn, šventę 
pradėdami savo šūkio pradi
niais žodžiais — tarnyba Dievui. 
Prie Mišių patarnavo unifor
muoti skautai, aukas nešė 
skautės ir skautai, o Mišių skai
tinius įspūdingai skaitė skautas 
Algis Miškinis. Buvo itin mielą 
klausytis parapijos klebono, 
kun. Gedimino Kijausko pa
mokslo, kuris buvo pradėtas

kreipimusi į „seses skautes ir 
brolius skautus” ir užbaigtas 
puikiai parinkta šv. Augustino 
mintimi: „Saugokitės, kad nesu
sipančiotumėte su šiuo pasauliu 
— jis pasenęs, ir kad neatmes- 
tumėte naujosios jaunatvės, 
kurią jums siūlo Kristus”... Tai 
lyg simboliškai ir konkrečiai 
nusakytas Kaziuko mugės

Skautininkės Clevelando skautijos Kaziuko mugėje š.m. kovo 26 d. Iš k. — ps. G, Kijauskienė, 
vs O. Kavaliūnienė, s. L. Apanienė, vs I. Jonaitienė, vs A. Muliolienė, G. Jucaitienė, s. I.
Civinskienė, ps. L. Pollock, s. J. Taorienė ir kt.

motyvas, nes tiek skautiški 
darbeliai, tiek programa buvo 

mums buvo tikrai didelė staig- jaunosios kartos darbo išdava, 
mena, nes nieko apie čia kadangi Clevelando skautų 
buvusią ankstesniąją skautybę vadovybė jau yra toli nuo 
nežinojome. Susipažinome su tėvynės gimusių rankose, 
mūsų rajone gyvenančiu tais Užsigardžiavus Rūtos Motie- 
laikais buvusiu skautu, bet jis jūnaitės su talka pagamintais 
mums paaiškino, kad neturi ką lietuviškais pietumis, ap-
prisiminti. Todėl mums ir buvo 
labai įdomus Jūsų laiškas.

Suprantu, kad Jums teko 
daug ką iškentėti, daug vargų 
patyrėt, bet nepalaužė Jūsų 
gyvenimas. Ir jei nebus sunku, 
ir dar ką nors prisimenat, 
parašykit mums, labai prašau ir 
iš anksto dėkoju.

Aš skautauti pradėjau labai 
paprastai. Mėgau gamtą, 
keliauti, vis kuo nors užsiimti. 
Daug skaitydavau. Kartą, 
grįždama iš Panevėžio miesto 
nusipirkau kioskelyje laikraštį 
„Laisvas žodis”. Ten buvo 
skelbimas norintiems tapti 
skautais. Kadangi laisvo laiko 
turėdavau daug, mane tai 
sudomino; nuvykau. Po to 
nuvykau į stovyklą, kur atvykę 
skautų atstovai mus pamokė 
kaip vadovauti. Nuo to viskas ir 
prasidėjo. Tapau pirmąja 
skaute Pasvalyje po tiek prabė 
gūsio laiko... Tai įvyko 1989 m. 
rugpjūčio 30 d. Būriau vaikus, 
keliavom į miškus, darėm 
stovyklas, plėtėmės. Galvojau, 
kad įkūrusi skautus, užsiimsiu 
kuo kitu, bet, kaip sakoma: 
„kuo toliau į mišką, tuo daugiau 
medžių”.

Nelengva buvo iš pradžių — ir 
Sibiru grasino ir kratėsi skautų, 
kaip maro. Slinko metai, kas 
met kas nors pasikeisdavo į 
gerąją pusę. Nesakau, kad 
viskas einasi, kaip sviestu 
patepta, bet gyvename ir kuria 
mės gan neblogai.

Gal tuo ir baigsiu, o Jums 
norėčiau palinkėti sveikatos,

sipirkus prie turtingo kepinių ir 
pyragaičių stalo, mugės svečiai 
rinkosi parapijos auditorijon į 
oficilų mugės atidarymą. Gražu 
buvo stebėti pietų metu aplink 
stalus besisukinėjančius skau
tus, renkančius indus, gėri
mų indelius ar kavos puodukus, 
palaikant tvarką ir švarą.

Auditorijoje Andriui Dundu- 
rui tvirtu ir patyrimą rodančiu 
balsu davus komandą, į salę 
tvarkingomis rikiuotėmis įžy
giavo „Neringos” ir „Pilėnų” 
tuntai, o į taktą plojančiai 
publikai didelį džiaugsmą su
teikė dar maži Jūros skautukai, 
savo .jūrininkų” uniformomis 
simbolizuodami lietuvio skauto 
meilę Baltijos jūrai ir Lietuvos 
ežerams. Buvo gražu ir beveik 
graudu, kai kaspino perkirpimu 
mugę atidaryti buvo pakviesta 
jauniausia skautininke - Kris
tė Vedegytė. Tai buvo didžiau
sia staigmena, pagerbiant jau
nąją kartą, jos nenustūmus į 
šoną ar užpakalines eiles, kaip 
tai buvo daroma per ilgus 
metus. Gal todėl skautų eilėse 
matosi kelių dešimtmečių spra
ga, bet naujos atžalos teikia viltį 
tolimesniam skautų gyvavimui. 
Po vienetų raportų skautai išsis
klaidė, o svečiai apžiūrinėjo 
rankdarbiusjais gėrėjosi, juos 
pirko.

Apie pirmą valandą, sustačius

jr’ lystės vėjo, žiogo dainos, 
medžių žydėjimo, viso to kas 
amžina.

si. sesė Jurgita Ž.”
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auditorijoje kėdes, priekyje 
susėdus skautams ir jų vado
vams, prasidėjo pramoginė pro
grama, kurią pravedė psk. Aida 
Bublytė. Sunku buvo nesigėrėti 
jos lietuvių kalbos tarsena ir 
sugebėjimu gyvai ir nuotaikin
gai pravesti dainas, jas įvairinti 
judesiaia, mįslėmis, pravesti 
originalius šūkius. Ji stengėsi 
įtraukti visą publiką, bet deja, 
salės vidury ir gale susispietę 
svečiai be perstojo triukšmavo, 
kalbėjosi, nekreipdami dėmesio

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams 'fa metų 3 mėn.
JAV................................ $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $11000 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................... $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)...................... $100.00 $55 00
Tik šeštadienio laida . $55 00
Užsakant į užsieni
oro paštu $500 00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
♦ ,

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

„SIETUVA” KVIEČIA

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga 
Lietuvių centre, Lemonte, vyks 
penktadienį, balandžio 21 d. 7 
v.v. Du savigynos ekspertai 
kalbės apie moters savisaugą 
nuo užpuolimų gatvėse. Visos 
narės ir viešnios kviečiamos.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5940 S. Pulaakl Rd.
, Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

į Bublytės pastangas juos 
įtraukti į dainas, kurių tekstai 
buvo visiems išdalinti. Net du 
kartus jaunoji vadovė kreipėsi 
į publiką su prašymu kiek ap
rimti, bet... Tai buvo nekul
tūringas elgesys ir blogas pavyz
dys jaunimui, tuo pačiu jam 
parodant ir didelę nepagarbą. 
Jei kam buvo neįdomu, tas 
galėjo eiti į kavinę ar į prieangį 
ir ten laisvai triukšmauti... Ta
čiau Andriui Dundurui paskel
bus loterijos bilietų traukimą, 
publika aprimo, nes norėjo gir
dėti šaukiamus numerius. Bilie
tus traukė patys mažiausieji, ką 
jie atliko rimtai, jausdami savo 
pareigų svarbą, o vienas skau
tukas, ištraukęs bilietą, jį norėjo 
su savim nusinešti. Buvo ir gar
daus juoko... Šiais metais buvo 
tikrai vertingi loterijs laimikiai: 
elektrinis duonos gamintuvas, 
automatinis prietaisas virti 
kavai, vandens švarintojas, ge
ros kokybės vynas, svarstyklės 
ir kitos, rėmėjų suaukotos nau
jos dovanos. Tai išsiskyrė iš 
mūsų renginiuose dažnai prave
damų loterijų, kuriose daugumą 
laimikių sudaro iš palėpių su
rankiotos senienos ar nerei
kalingi rankdarbiai.

Atrodo, kad šių metų Kaziuko 
mugė puikiai pavyko, tačiau di
džiausias jos laimėjimas yra tas, 
kad jaunoji skautų karta pui
kiai pasirodė, įrodydama savo 
pajėgumą išlaikyti ir puoselėti 
lietuviškas skautiškas tradici
jas.

Clevelando skautų ir skaučių 
vadovybės yra giliai dėkingos 
visuomenei ir už gausų daly
vavimą, ir už finasinę paramą. 
Tai puiki paskata tolimesniam 
darbui Dievo, Tėvynės ir artimo 
tarnyboje.

Aurelija M. Balašaitienė
„Dirva”

Nuotr. VI. Bacevičiaus

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 kėiną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Cardlac Dlagnosis, Ltd.
Marųuette Madlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tai. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p .p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundae Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

8132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-8989 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsla, IL 60532
Tel. 708-063-1410

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

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

Namų 708-448-5645
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRA8 V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 61., Elmhurat, IL 80126 

708-841-28OO
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-634-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tai. 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.

ARA8 ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Oood Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 C. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60663
Tai. 708-627-0080

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Avė., 
Chicago, III. 60652



Mieli Broliai, Sesės

Daugelis mūsų Kristaus prisikėlime džiaugsmų išgyvename tik 
Velykų dienų Mes tikime, kad Kristus, nugalėjęs nuodėme ir jos 
pasekme — mirti, garbingai prisikėlė ir grįžo į dangišką garbe 
„paruošti mums vietos” (Jn. 14; 1-2), tačiau pamirštame, jog jis 
savo Dvasios galia pasiliko su mumis ir čia žemėje, kad dalyvauja 
mūsų kasdieniniame gyvenime, „štai aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt. 28:29).

Kristaus pergalė prieš nuodėme ir mirtį, jo grįžimas į 
dangiškąją garbe ir sykiu pasilikimas su mumis čia žemėje (cfr. 
Jn. 14:17) turėtų mums būti nuolatinio džiaugsmo, pagundos ir 
krikščioniškos vilties šaltiniu. Prisikėlęs Kristus yra visuomet su 
mumis, mus guodžiąs, stiprinantis, įprasminantis kiekvieną mūsų 
gyvenimo skausmą ir džiaugsmų Savo Guodėjų Šventąją Dvasią 
jis mums teikia ne vien per Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, 
bet nuolatos, kiekvieną dieną ,jis yra pas mus ir su mumis” (cfr. 
Jn. 14-17). Parafrazuojant žymųjį Anglijos rašytoją filosofą Ches- 
terton, ne Krikščionybė yra kaltų kad tiek mažai velykinio 
džiaugsmo mūsų gyvenime, o mes patys, kadangi niekuomet ne
bandėm pasinaudoti mums palikta prisikėlusio Kristaus galia.

Sekmadieni po sekmadienio Bažnyčia mums primena apaštalo 
Pauliaus žodžius: „Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybe ir 
bendravimą jo kentėjimuose” (FiL 3:10).

11 Vatikano susirinkimas, siekdamas išryškinti prisikėlusio 
Kristaus palaimingąją galią mūsų kasdieniniame gyvenime ne vien 
sielai, bet ir kūnui, sakramentą „Paskutinis patepimas” pavadino 
ligonių sakramentu. Švento aliejaus patepimu ir kunigo malda 
Bažnyčia paveda ligonį kentėjusiam ir išaukštintam Viešpačiui, 
prašydamų kad Kristus palengvintų jo skausmus, prikeltų iš ligos 
lovos ir jį išganytų Prisikėlusio Išganytojo gydomąja galia Bažnyčia 
kviečia pasinaudoti ne vien sunkia fizine liga sergančius, bet ir 
kiekvieną „sveiką” krikščionį.

Jei tiek mažai velykinio džiaugsmo mūsų kasdieniniame 
gyvenime galbūt todėl, kad mes gyvenam tikėjimu, kurį išpažįs
tame lūpomis. Būti krikščioniu — tai gyventi prisikėlusio Jėzaus 
Kristaus dvasia. „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kris
tus”, skelbia apaštalas šventas Paulius (Gal. 2:20).

Džiugaus, visą mūsų kasdieninį gyvenimą apimančio, velykinio 
aleliuja linkiu visiems, gyvenantiems išeivijoje ir Tėvynėje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OEM

DRAUGO FONDAS - 
SVAJONĖ AR REALYBĖ?

JURGIS JANUŠAITIS

Įvairiais istorijos laikotarpiais 
dėl įvairių priežasčių savo 
tėvynę Lietuvą turėjo palikti 
tūkstančiai lietuvių tautos sūnų 
ir dukrų. Jie sunkiausiomis 
sąlygomis kūrėsi kitose pasau
lio šalyse, sunkiai pelnės kas
dieninę duoną, bet niekada ne
pamiršo toli prie Nemuno palik
tos Tėvų žemės. Tie emigrantai 
visais laikais išliko lietuviais, 
suorganizavo patriotines, kul
tūrines organizacijas, įsteigė 
daugybę lietuviškų parapijų, 
mokyklų, pastatė nuostabias 
bažnyčias, išvystė kultūrinę 
veiklą, savąją lietuvišką spau
dą, ruošė kongresus, suvažiavi
mus, seimus, dainų ir tautinių 
šokių šventes, o kiek sukūrė 
gražiai veikiančių, patriotinių 
organizacijų! Pagaliau kiek už
sienio lietuviai padėjo, padeda 
ir, atrodo, padės Lietuvai, jos 
žmonėms.

Bet skubantis laikas daro 
savo. Retino, retina ir retins dar 
vis besilaikančias gretas, keis 
mūsų pajėgumą, o drauge juk

paliečia ir mūsų tautinį gyvas
tingumą. Jaunosios kartos ima 
tolti nuo savo tėvų tautos ka
mieno ir pritampa prie gyve
namųjų kraštų kultūros, gyve
nimo būdo. Tai realybė, su 
kuria turime skaitytis.

Bet, nepaisant sąlygų, užsie
nio lietuviai dar tvirtai laikosi. 
Turi savąją spaudą, organizaci
jas, lituanistines mokyklas, 
vyksta įvairi kultūrinė, visuo
meninė ir politinė veikla, nors 
jau nebeturime, praradome 
daug mūsų pačių statytų šven
tovių, parapijų, katalikiškų 
organizacijų ir iš dalies savo 
spaudos. Tik ateities rūpesčių 
nepraradome. Dar turime 
įsteigtus gerai veikiančius 
milijoninius fondus, šalpos 
organizacijas, duodame stiprią 
paramą Lietuvai - našlaičiams, 
tremtiniams, politiniams kali
niams, seneliams, ligoniams ir
1.1. Taigi dar esame gyvi, dar la
bai reikalingi Lietuvai ir mūsų 
pačių išlikimui.

Visi sutiksime, kad išlikti lie

t

I jos dirvonus pabėręs grūdą, žinai, kad vaisių palaimins Dievas. (1935 m.)

Danutė Bindokienė

Kandidatė Nobelio 
taikos premijai

tuviais, išlaikyti savąją kultūrinę 
veiklą, ugdyti jaunąsias kartas 
lietuviškoje dvasioje daug 
prisideda dar gausi, sava lie
tuviškoji spauda. Be spaudos 
būtų mūsų gyvenimas skurdus, 
prarastume tarpusavio ryšį, ne
tektume susižinojimo, nebeturė
tume bendros jungties, įgali
nančios išlaikyti lietuvišką pa
saulį svetimuose kraštuose. To
dėl šiandien ypač plačiai kal
bama apie savo spaudos išlai
kymą, teikiant jai visokeriopą 
paramą — ją prenumeruojant ar 
aukomis remiant.

Maždaug prieš vienerius me
tus išgirdome dienraščio „Drau
go” SOS! Bėdos slegia pečius, 
galime netekti vienintelio dien
raščio laisvajame pasaulyje! 
Šauksmas turi rimtą pagrindą. 
Tėvai marijonai, atrodo, pavar
go bešelpdami „Draugą”. Tad 
reikia mums patiems jo likimu 
susirūpinti. Ir štai keletui entu
ziastų kilo mintis — įsteigti 
Draugo fondą, sutelkti milijoną 
dolerių, iš kurio palūkanų būtų 
didelė parama dienraščiui. Nu
tarta — padaryta. Draugo fon
das jau veikia. Vienas Draugo 
fondo steigėjų, uolus darbi
ninkas Bronius Juodelis, imasi 
paties sunkiausio darbo, atlieka 
organizacinius ir finansų tvar
kymo darbus. „Drauge” turi ka
binetą, telefoną ir čia kasdien, be 
jokio atlyginimo, dirba po kele
tą valandų, kartais iki vėlumų. 
Teko matyti jo tvarkomą atskai
tomybę. Nuostabus tvarkingu
mas, knygų vedimas, atsiskai
tymai. Bet ir čia kartais balselis 
ataidi: ar tai nebus tik svajonė, 
toli esanti nuo realybės? Kur 
tau — sutelkti milijoną, o dar 
greičiausia iš pensininkų? Tokio 
mąstymo būta prieš trisdešimt

trejus metus, kai jaunas dr. 
Antanas Razma prašneko, kad 
reikia įsteigti milijoninį fondą 
lietuvybei išlaikyti. Buvo gana 
piktų kritikų, abejojančių, prieš
taraujančių. Bet entuziastų 
būrelis tarė: milijoninis, vėliau 
pavadintas Lietuvių fondu, bus. 
Ir pradėta lygiai taip, kaip ir 
Draugo fondas, su pirmaisiais 
įnašais. O kas šiandien? Jau 
baigiamas aštuntas milijonas, 
siekiam dešimties. Štai kur ne 
svajonė, o realybė . Tokiomis 
nuotaikomis gyvenkime ir 
Draugo fondą ugdant.

Bronius Juodelis susirūpinęs 
sako: „Turime per 6,000 „Drau
go” skaitytojų, tuo tarpu į 
Draugo fondą teistojo tik apie 
1,400. Kur kiti?”

Sutelkta apie 300,000. Iki 
milijono dar toli. Ieškokime 
būdų surasti narius. Pirmiausia 
būtų kilnu, kad visi „Draugo” 
skaitytojai taptų Draugo fondo 
nariais. Jei ne šiandien, gal 
rytoj, po mėnesio atliks šimtinė 
ir bus Draugo fondui dovana. 
Būtina surasti viduriniąją, išsi
mokslinusią, gerai uždirbančią 
lietuvių kartą ir juos įpareigoti 
tapti vienintelio dienraščio 

Draugo fondo nariais. Sa
koma, kad keliolika tūkstančių 
lietuvių, jau Dėdės Šamo žemėje 
iš tėvynės dabar atvykę, kuria
si. Gerbiamieji tėvynainiai, ir 
jūsų šventa pareiga remti lie
tuviškąją spaudą.

Būtų gražu, kad Amerikoje 
gausios lietuviškos organiza
cijos suruoštų vieną, gerą ren
ginį Draugo fondo lėšoms su
telkti. Tai turėtų atlikti visos 
organizacijos, visuose telkiniuo
se. Pasekmės būtų tikrai geros. 
Pagalvokime šią vasarą tokius 
renginius ruošti.

Nuotr. Balio Buračo

O taip pat, švęsdami vardines, 
sukaktuves, irgi prisiminkime 
savąjį dienraštį.

Spaudos svarbos nebeaiškiu 
kime. Ji visiems žinoma. Bet, 
jeigu neteksime „Draugo” ar 
kitų laikraščių, neteksime savo
jo lietuviškojo pasaulio, liksime 
tada tikrai „nudžiūvusi tautos 
kamieno šaka”. Tad Draugo 
milijoninis fondas yra ne sva 
jone, o realybė, kurią bendromis 
pastangomis laimingai pasiek 
sime.

Pastaba: Kalifornijos lietu 
viai Los Angeles mieste Draugo 
fondui pirmieji ruošia renginj 
š.m. balandžio 23 d. Red.

NAUJAS LIETUVOS 
REKORDAS

Agentūra „Factum” prie Lie
tuvos kultūros fondo į Lietuvos 
rekordų knygą įrašė naują pa
gerintą knygų leidyklos rekor
dą. Nuo šiolei mažiausia lietu
viška knyga vadinama 14.lx 
16.5 mm dydžio, 5.1 mm storio, 
64 puslapių apimties, 0.95 g 
svorio Viliaus Užtupo knyga 
„Pirmajai lietuviškai knygai 
450 metų”.

Miniatiūrinėje knygelėje ap
žvelgiama lietuviškų knygų 
leidyba nuo Mažvydo laikų iki 
mūsų dienų. Šią miniatiūrinę 
knygelę rinko, maketavo ir 
iliustraciją įkomponavo M. Mo- 
tiejaitis, 120 egzempliorių 
tiražu išleido „Vilius”. Ankstes 
nis rekordas priklausė Sigito 
Pamiškio poezijos knygai „Laiš
kas”, kurią išleido 11 numeruo
tų egzempliorių tiražu leidykla 
„Baltos lankos”. Naujasis re
kordinis leidinys yra 0.1 gramo 
lengvesnis, nors yra 24 pusla
piais didesnės apimties.

š.m. kovo mėn. pabaigoje nu
džiugino, bet iš tikrųjų nenuste
bino, žinia, kad „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronika” 
(toliau — LKBK) pristatyta kaip 
kandidatė Nobelio taikos premi
jai. Kadangi šiam tikslui reika
lingos dvi rekomendacijos, pir
moji atėjo iš lengvai supran
tamo šaltinio — Nobelio pre
mijos laureato Czeslow Milosz, 
o antroji iš labiau nepaprasto — 
Tibeto Dalai Lamos. Galbūt tuo 
stebėtis ir nereikėtų, nes Ti
betas, spaudžiamas Kinijos 
okupacijos, išgyvena religijos 
persekiojimus, kaip LKBK 
laikais juos kentėjo lietuviai 
(juk ir pats Dalai Lama neranda 
vietos savame krašte).

LKBK mūsų okupuotos tėvy

nės pogrindyje leista 18 metų 

(nuo 1972 m. kovo 19 d, išleis 

ta 81 sąsiuvinis), buvo tikrasis 

šio šimtmečio stebuklas, kurio 

galutinę reikšme tiksliai nusta

tys ir įvertins istorija ) šį 

svarbų darbą buvo vieningai isi 

jungę tautiečiai Lietuvoje ir 

užsienyje. Anuomet niekam į 

galvą neatėjo skirstytis j „mes 

ir jūs”. Tėvynėje buvo renkama 

patikima, autentiška medžiaga, 

grupuojama i nedidelius tiiiuž 

daug 40 psl.) leidmebus sąsiu 

vinius, dauginama ir pla 

tinarna. Nors tie leidinėliai 

buvo rakštis komunistines vy 

riausvbės akyje, bet didžiuliu, 

aštriu rąstu tapo po to, kai juos 

pavyko išgabenti į užsienį ir pla 

čiai paskleisti ne tik lietuvių, 

bet ir kitataučių tarpe.

Iš LKBK puslapių pažinome 
Sigitą Tamkevičių, Nijolę Sadu 
naitę, kun. Joną Borutą, Petrą 
Plumpą, Juozą Gražį, Oną 
Pranckunaitę ir daug kitų 
dvasios didvyrių, kurių nar
sumas, pasiaukojimas, tikė 
jimas uždegė jaunus ir senus, 
savus ir svetimus. Pasaulis taip 
aiškiai ir nuosekliai niekad 
anksčiau nebuvo supažindintas 
su ateistų veikla, tikinčiųjų per
sekiojimu ir žmogaus teisių 
pažeidimu.

* * *

LKBK buvo efektingas gink
las, kuriuo mes galėjome net iš 
tolo ginti persekiojamus 
Lietuvoje. Iš tų puslapių kalbėjo 
tikri faktai ir tikri žmonės, pa 
vadinti tikromis pavardėmis. 
Jie, kaip pirmieji krikščionys, 
mokėjo tapti dvasios galiūnais, 
persekiojimams siaučiant. Lie
tuvos „katakombose” jie kovojo

su savo kankintojais pačiu 
galingiausiu ginklu — spaus
dintu žodžiu. Ir laimėjo.

* * *

Kas drįs sakyti, kad LKBK 
neglobojo Dievo Apvaizda? Juk 
per 18 jos leidimo metų sovie 
tiniam saugumui nepavyko jos 
sustabdyti, nepaisant areštų, 
bausmių. Tačiau LKBK būtų 
likęs tik vietinis dokumentas, 
jeigu užsienio lietuviai nebūtų 
pasiryžę jį plačiai paskleisti lais- 
vąjame pasaulyje, tuo randant 
Lietuvai užtarėjų ir draugų.

LKBK, tam tikrais keliais 
pasiekusi Vakarus, beveik nuo 
pat pradžios buvo kasdien 
spausdinama ir „Draugo” pir
mame puslapyje Kurį laiką at
skirus sąsiuvinius leido Ka
talikų Religinė Šalpa, vado
vaujama kun. Kazimiero Puge- 
vičiaus, bet tikrasis LKBK 
apaštalas buvo kun. Kazimieras 
Kuzininskaš, įkūręs Čikagoje 
kronikoms leisti sąjunga. Iš tiesų 
kronikų sudalyta ir išleista 10 
knygų lietuvių kalba, trys 
tomai ispaniškai, du -- anglų 
kalba, visos kronikos išleistos 
vokiškai, išverstos ir į italų, 
prancūzų kalbą (ar išleistos — 
duomen, neturime).

Kron.*oins plačiai sklindant 
užsienyje ir susilaukus visuo
tinio dėmesio, pasirodė netikėta 
šalutinė pasekmė tėvynėje. Ka
dangi buvo skelbiamos perse
kiotojų, ypač lietuvių, pavardės 
ir aprašoma jų veikla prieš ti
kinčiuosius, savieji pradėjo 
„prarasti uolumą”, nes nenorėjo 
tokiu būdu „pagarsėti” užsienio 
lietuvių tarpe, juo labiau, kad 
daugelis čia turėjo giminių bei 
pažįstamų

Kronikų platinimu šiame 
krašte rūpinosi ir mūsų 
jaunimas, susižavėjęs brolių bei 
sesių tėvynėje drąsa, savo įsi
tikinimus ginant. Daug lietuvių 
jaunuolių supažindino savo 
draugus bei mokytojus mokyk
lose, universitetuose su LKBK 
epizodais ir tuo padėjo Lietuvai 
įsigyti nemažai simpatijų. Kai 
1988 m. mūsų tėvynėje pasirodė 
pirmieji atgimimo ženklai ir vis 
labiau įsisiūbavo laisvės sąjū
dis, nemažai kitataučių jau 
gerai Lietuvą pažinojo iš LKBK.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką” reikia laikyti lobai 
svarbiu — jeigu ne svarbiausiu 
— veiksniu Lietuvos laisvės ko
vose, todėl ji tikrai verta Nobe
lio taikos premijos.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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— Žinok, kad įstatymas yra įstatymas. Jeigu atiduo

si dabar, duodu komunisto žodį, niekas nežinos, kad no
rėjai nuslėpti. Paliksiu ramybėje, galėsi ir toliau rašinėti 
savo pasakas. Tik, žinoma, būtų geriau, kad rašytum 
ne visokius buržuazinius prietarus jaunom galvom kvai
linti, bet apie darbo žmonių laisvinimosi kovas. Tiek to. 
Tą paliksim tiem, kurie daugiau išmano apie rašymą. 
Man terūpi tik ginklai. Juk ir pats gali suprasti, kad 
ne kiekvienoje rankoje ginklus galima palikti. Juk 
visokių yra. Nepagalvok, kad čia mano ar va draugo 
milicijos viršininko sugalvojimas. Mums įsakyta rinkti, 
mes ir renkame, bet galiu pasakyti, kad paskum, kai visi 
bus surinkti, geriems ir reikalingiems jie vėl bus grąžin
ti. Greičiausiai bus grąžintas ir tau. Ko gera, gal būsi 
net pakviestas rinktinius komjaunuolius pamokyti 
šaudyti. Tai taip, jeigu grąžinsi geruoju, bet jeigu reikės 
paieškoti, ir kai rasim, tai bus kitas reikalas.

— Prašom ieškoti. Negalite rasti, ko neturiu, nebent 
tyčia būtų kas pakišęs, — nepasijutau, kaip pridūriau.

— Na, jau na. Ims kas čia ir kaišios. Žinai, kad mes 
ir neieškosim ten, kur gali bet kas pakišti. Žinom, kad 
į tokias vietas, kur gali bet kas pakišti, ir pats neslėp
si, — ir pasukęs galvą į durų staktą teberamstantį milici
jos viršininką paklausė: — Kaip galvoji,kur jis galėtų 
slėpti?

— Ką gali žinoti? Visur. Daržinėje, stoge.

— Tuoj parodai, kad apie slėpimą nedaug težinai. 
Paklausk to, kuris užaugo slėpdamas. Tas žinos, kur 
pirmiausia reikėtų pradėti ieškoti.

Apsižvalgė po kambarį, palanges piršto krumpliu 
padaužė, perbraukė delnu per durų staktas ir vėl at
sisuko į mane.

— Kas tau tokį keistą stalą padirbo? — staiga 
paklausė.

— Nežinau. Tokį gavau, — atsakiau.
Stalas tikrai visiem atrodė keistas: trikampis, trim 

storom, dailiai ištekintom kojom.
— Gal nežinai, net iš kur gavai? — šyptelėjo.
— Žinau. Iš Lieplaukių Karmazienės. Jos vaikaitį 

prirengiau į gimnaziją. Neturėjo moteriškė pinigų, tai 
pasiūlė tą stalą. Prie jo mokiau vaiką ir buvau prasi
taręs, kad jis man patinka.

— Tai moteriškę palikai be stalo?
Nusįjuokiau. Net garsiai. Ir milicijos viršininkas 

išsišiepė.
— Trijuose dvaruose kažin kiek stalų dar liko. Tik, 

matai, po karo, vaikas negrįžo iš Rusijos, duktė kažin 
ką veikė Italijoj, o čia buvo žemės reforma ant nosies. 
Valgyt turėjo, bet pinigų galėjo ir neturėti. O gal senukė 
nujautė, kad daiktus vis tiek reikės išbarstyti, o pini
gas visada gali tilpti kišenėje.

Tuoj pamačiau, kad mano plepalas jam nė motais.
— Sėsk čia, — koja pastūmė tuščią kėdę prie sienos. 

Paėmė rankraštį nuo stalo, perskaitė vardą. Mane 
suėmė baimė, ir jeigu būtų pažiūrėjęs į veidą, kažin ar 
nebūtų pasidomėjęs pažiūrėti, kas už to balto zuikio 
slepiasi. Jeigu ne čia, tai pasiėmęs su savim, bet jis tik 
su panieka nusišiepė ir numetė ant čia pat stovėjusio 
radijo aparato, bet rankraštis paslydo ir išsisklaidęs

pabiro už spintelės pasienin. Ištraukė stalčių, su vienu 
pirštu pažarstė sumestus pieštukus, plunksnas, są
varžėles, butelių kamščius, kurie man buvo reikalingi 
prismeigti peteliškėm ir vabalam. Dabar nebebuvo rei
kalingi, bet kai dirbau mokykloje, vaikai, kur nutver
dami, kišenėmis man vilko. Tada visiems buvo reika
lingi.

— Gerokai pagerta! Ar ne? — nusijuokė pasėmęs 
saują kamščių ir atkišo policijos viršininkui.

Sumetė kamščius į stalčių, patį stalčių ištraukė, 
numetė kambario kampe ant grindų ir galva pamojo 
milicijos viršininką. Abu patraukė stalą į kambario vidų, 
pavertė ant šono, atsisuko į mane, žengtelėjo žingsnį, 
įsirėmė į šonus, kiek palinko į priekį. Dabar buvo taip: 
aš sėdėjau, o jis viršuje palinko į mane ir įspyręs tam
sias akis labai ramiai, bet sykiu ir labai tvirtai, pasakė:

— Dabar matai, kad su manim juokų negali krėsti. 
Bet aš žmogus žmoniškas. Atiduok, pasįjuoksim ir 
užmiršim. Duodu žodį, kad niekas net nežinos, kad 
turėjai, bet jeigu priversi man pačiam pasiimti, tada 
gailėsies. Kartu abu, ir tave, ir taip brangų pistoletą 
susidėsim į vežimėlį, ir galėsi saulutei pasakyti laba 
nakt. Tai kaip?

Vidinis balsas liepė užsičiaupti ir tylėti, bet 
neišlaikiau. Nebuvau pratęs šnekinamas neatsakyti.

— Taip pat kaip ir pirma. Ko neturiu, neguliu ir ati
duoti. Ne burtininkas, nepadarysiu iš nesamo esamą

— Kurioj kojoj? — staiga paklausė.
— Ką? — net nesupratęs, kojis nori, atsakiau.
— Sakiau, kurioj kojoj paslėptas pistoletas?

— Kaip toj kojoj galėčiau jį paslėpti? — nustebau.
— Tuoj parodysiu.
Greit nusisuko, pagriebė viršutinę koją.

— Laikyk, — paliepė viršininkui.
Tas užgulė stalą, o tardytojas (nemokėčiau kitaip jo 

pavadinti), suėmė rankomis koją ir ėmė sukti. Ir tikrai, 
koja trekštelėjo ir pasidavė sukama. Tuoj viršutiniam 
tekinimo įlinky pasirodė šviesus nedažyto medžio ruožas, 
ir po kelių apsukimu koja nusimovė. Ieškotojas pažiū
rėjo į vidų, įkišo ranką ir ištraukė popierių pluoštą. 
Popieriai buvo pageltę, tiesiomis eilutėmis prirašyti, bet 
iš tolo negalėjau nė žodžio išskaityti, tik atrodė, kad ra
šyta buvo ne rusiškom raidėm. Pažiūrinejęs popierius 
vėl įkišo ranką ir ištraukė pluoštą dar caro šimtinių. 
Tas pažiūrėjęs, ištraukė kitą saują ir dar kitą. Visa ko
ja buvo prikimšta šimtinių, apie kurių buvimą turbūt 
tik vienas ponas Karmazis težinojo. Išbėgdamas nuo 
vokiečių į Rusiją, nespėjo pasiimti. Kas dabar gali žino
ti, gal dalį pasiėmė, kitą paliko, nes kas tada galėjo 
žinoti, kad pinigai gali pavirsti tik dailiais spalvotais 
popierėliais. Pavartęs atsisuko į mane.

- Atsimeni? - atkišo vieną šimtinę.
— Tada šimtine buvo didelis pinigas. — pasakiau.
— O dabar?
— Dabar tik popierėlis.
— Niekas7
— Niekas.
— Taip pat ir caras, ir jo generolai, ir Smetona, ir 

visi kiti velniai Viskas yra niekas prieš darbo žmonių 
valią. Dabar tik darbo žmonės yra viskas, o kas prieš 
juos — niekas. Supratai?

Knietėjo paklausti o kokius darbus tu pats dirbi, 
bet. jis turėjo savo klausinių.

(Bus daugiau)
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LAIKAS PASAKYTI TIESĄ
TIMOTHY D. JAROCH
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Š.m. vasario 7 d. ir vasario 28 

d. ,,Drauge” išspausdinti 
straipsniai apie Baltijos- 
Amerikos terapijos ir chirur
guos kliniką Vilniuje. Pirmasis,

doriai gydosi klinikoje. Klinika 
yra pripažinta regiono medi
cinos daktaro prie U.S. State 
Department. Didėja susido
mėjimas gydymuisi klinikoje 
visų užsienio atstovybių darbuo
tojų tarpe, nes anksčiau tokia 
medicininė pagalba reikalavo 
išvykimo į Vakarų Europą arba 
į JAV. Be to, daug Lietuvos

jokio pelno Lietuvos Sveikatos 
apsaugos sistemai.

Dr. Sidrio rašinys taip pat 
kelia klausimus apie klinikoje ' gyventojų kreipiasi gydymuisi 
atliekamų gydymo paslaugų klinikoje. Visi pacientai priima-

parašytas dr. Al imanto Čepu- kokybę: ar jos gali būti tikrai 
lio, iš Ohio valstijos, kitas — dr.
Lino Sidrio, gyvenančio Čikagos 
apylinkėse. Straipsniuose yra 
netikrų, iškreiptų pareiškimų, 
paliekančių daug klaidingų 
įspūdžių, todėl į juos reikia at
sakyti.

Dr. Čepulio straipsnis at
spindi tą patį įtikinamąjį nega
tyvizmą, kuris taip smarkiai ap
sunkina Lietuvos pažangą. Dr.
Čepulis, turintis keturių 
dešimtmečių darbo patyrimą 
JAV bei kalbantis laisvai 
lietuviškai, turėjo puikią progą 
suteikti klinikai savo pagalbą, 
pernai ten būdamas šešias 
savaites. Buvo tikėtasi, jog jis 
pajėgs padėti, suorganizuojant 
klinikos lietuvišką medicinos 
personalą, įvertins galimybes 
surasti bent 30 kviestinių (on- 
call) lietuvių gydytojų ir paruoš 
jiems praktišką darbo tvarka
raštį. Nors kiekviena pusė turi 
skirtingą paaiškinimą, kodėl dr.
Čepulis šių užduočių neįvykdė, 
tenka konstatutoi, kad jos liko 
neįvykdytos. Vėliau tuos 
dalykus teko spręsti kitam 
amerikiečiui gydytojui.

Viena pasikartojančių temų 
dr. Sidrio straipsnyj. ra, kad 
Lietuvos Sveikatos ministerija 
suteikė klinikai specialias leng
vatas, kurios kitiems ameri
kiečių gydytojams ar organizaci
joms buvo neprieinamos. Tai 
netiesa. Visas klinikos įkūrimo 
procesas buvo daromas 

—kruopščiai' 1 vykdant Lietuvos 
vyriausybės paskelbtus nuosta
tus dėl patalpų nuomavimo pri
vačiam verslui viešuose pasta
tuose.

Iš tikrųjų Lietuvos Teismo 
sprendimas patvirtino, kad visi 
tų nuostatų teisiniai reikalavi
mai klinikos buvo įvykdyti.
Pagal nuostatus, nuomojamų 
pastatų varžytinių procesas 
turėjo būti paskelbtas Lietuvos 
spaudoje. Tuomet, ir net dabar, 
bet kurie Amerikos gydytojai ar 
organizacijos galėtų bandyti 
daryti tą patį, ką padarė kli
nikos įkūrėjai. Lietuvos įsta
tymai tą užtikrina.

vertinamos „vakarietiškomis’ 
jeigu klinikoje dar nėra nei 
vieno visą laiką dirbančio 
Amerikos gydytojo. Atsakymas 
aiškus — taip! Pažvelkime į 
faktus. Klinikoje nuo pernai 
spalio mėn. pradžios dirba 
registruota med. sesuo (kalbanti 
laisvai lietuviškai) ir amerikie
tis gydytojas-asistentas, dir
bantis nuo pereito spalio mėn. 
Patyrusi sesuo iš Connecticut, 
kuri irgi kalba laisvai lietu
viškai, pakeis kitą gegužės pra
džioje trims mėnesiams. Trys 
Lietuvos med. seserys įgijo kas
dieninį paruošimą per pastaruo
sius 6 mėn. iš Amerikos med. 
sesers ir vyriausioji Lietuvos 
chirurgijos sesuo buvo nuvykusi 
į JAV papildomai susipažinti su 
procedūromis Amerikoje. Dr. 
Leavitt praleido tris prailgintus 
laiko tarpus klinikoje nuo jos 
atidarymo ir pirminės pagalbos 
gydytojas, mokęsis Australijoje 
ir Anglijoje (kalba lietuviškai), 
neseniai pradėjo dirbti kliniko
je. Paieškomas Amerikos pirmos 
pagalbos daktaras, kuris su
tiktų dirbti bent šešis mėnesius. 
Beveik visi 30 lietuvių gydytojų, 
parinktų dirbti pagal kontrak
tą su klinika „kada reikia” pa
grindu, yra paruošti Vakaruose, 
pvz., Vakarų Vokietijoj, Danijoj, 
Švedijoj ir Suomijoj. Daugelis jų 
laisvai kalba angliškai. Be to, 
klinikos didžioji dalis įrangos, 
medikamentai, instrumentai 
yra iš JAV, ir pačios patalpos 
buvo žymiai atnaujintos, 
siekiant sukurti švarią ir malo
niai nuteikiančią aplinką.

Pacientų atsiliepimai liudija, 
kad klinikoje teikiamas gydymo 
standartas yra toks, kurio 
anksčiau Lietuvoje nebuvo. 
Klinika yra vienintelė reko
menduota gydymo įstaiga Jung
tinių Valstijų Peace Corps pro
gramai ir jų savanoriams Lietu
voje. Britų ir Amerikos ambasa-

mi mandagiai ir pagarbiai, 
klinikoje skatinamos į pacientą 
atkreiptos elgesio taisyklės, re
miantis pirmą kartą Lietuvoje 
išspausdintais ir vykdomais 
„pacientų Teisių įstatymais”. 
Žinoma, yra kai kurių trūkumų, 
bet, iš tikrųjų klinika teikia 
Vakarų kokybės gydymą, yra 
šaltinis teigiamo bendradar
biavimo, mokymosi tarp lietu
vių ir amerikiečių gydytojų ir 
med. seserų. Faktai kalba už 
save.

Teigimas, kad daugelis kvali
fikuotų Lietuvos gydytojų ne
galėtų dirbti kartu su vaka
riečių gydytojais pagal jų stan
dartus, prieidami prie vakarie
čių įrangos ir medikamentų, yra 
įžeidžiantis. Specialiai pla
nuota, kad klinika buvo įkurta 
kaip bendra įmonė, bet ne kaip 
uždara amerikietiška teritorija. 
Ypač lietuviško personalo ir 
kontraktinių gydytojų pažymė
tinas entuziazmas išreiškia tą 
stebėtiną galią, kas suteikia kli
nikai išskirtinumą Lietuvoje. 
Visųnorintieji prisidėti prie šių 
pastangų, mielai kviečiami susi
siekti su manim ar su dr. Lea
vitt (tel.: 508-658-9774, fax: 
508-658-2919).

Su klinika susijusių Lietuvos 
gydytojų kokybė ir ryžtas yra 
ypač ryškus dr. Sauliaus Špo
kevičiaus atveju. Dr. Špokevi
čius, klinikos medicinos direk
torius, birželio mėn. užbaigs 16 
mėnesių stažuotę Kleinert and 
Kutz Institute Louisville, Ken- 
tucky. Jis yra labai gabus 
chirurgas, specializavęsis 
mikrochirurgijoje (ypač rankų 
chirurgijoje). Jis taip gerai ver
tinamas Kleinert and Kutz Ins
tituto vadovybės, kad jam 
neseniai buvo pasiūlyta pasi
likti JAV neribotam laikui su 
geru atlyginimu, netgi pagal 
Amerikos standartus. Išreikš
damas nepaprastą ištikimybę ir 
patriotizmą, dr. Špokevičius

St. Petersburgo lietuvių bibliotekoje, iš k. — 
Narušienė ir bibliotekos vedėja Sofija Salienė.

Angelė Kamiene, Regina

Nuotr. Vytauto Stankaus

atsisakė šio pasiūlymo, grįžta j 
Lietuvą ir į kliniką.

Greta kitų klaidinančių aiš
kinimų dr. Sidrio straipsnyje 
sugestijuojamas tam tikras suk
čiavimas, tvarkant mokestį už 
klinikos paslaugas. Iki šiol 
amerikiečiai, kurie norėjo 
parūpinti geros kokybės 
gydymą savo artimiesiems 
Lietuvoje, turėjo susidurti su 
apmokėjimais už tų pacientų 
brangias keliones į Vakarų 
Europą arba į JAV. Šiai pro
blemai išspręsti klinika atidarė 
sąskaitą viename Bostono 
banke, per kurį amerikiečiai 
gali sumokėti už gydymą klini
koje. Dr. Sidrys pakiša prielai
dą, jog Lietuvos Sveikatos 
ministerija leido šitokį 
sutvarkymą, kad padėtų kli
nikai nuslėpti jos tikrą finansinį 
stovį. Tai absurdas. Lietuvos 
Sveikatos ministerija neturėjo 
absoliučiai nieko bendra, 
tvarkant mokėjimus iš JAV, ir 
tikriausiai, net nėra apie tai 
girdėjusi.

Viskas, kas rašoma šiame 
straipsnyje, yra tiksliai do
kumentuota ar kitaip lengvai 
patikrinama bet kam, jei kas tik 
norėtų surasti teisybę. Aki
vaizdu, kad dr. Sidrys to nedarė. 
Jis niekad nematė klinikos ir 
niekad nėra kontaktavęs bet 
kurio su klinika susijusio as
mens dėl informacijos apie 
klinikos pažiūras įvairiais 
klausimais. Manyčiau, kad jis 
teigiamai nereaguotų, jei kas 
taip tobulai nerūpestingai būtų 
atakavęs jo reputaciją ir gerą

vardą.
Klinika gali tapti vis didė

jančiu vertingu šaltiniu, page
rinant sveikatos gydymo 
kokybę visiems Lietuvos gyven
tojams, — ne tiktai tiems, kurie 
gali užmokėti už privačios 
globos gydymo lygį. O tie, kurie 
per greitai linkę kritikuoti kitų 
iniciatyvą bei pasiaukojimą, 
turi aiškų pasirinkimą. Jie gali: 
1. išeiti su savo projektu, 
siekiant padaryti kokį ilgalaikį 
ir prasmingą patobulinimą 
sveikatos aprūpinimui Lietu
voje, užuot tik šelpiant vaistais 
ir medicinine medžiaga; 2. 
suburti grupę pasiryžusių 
žmonių, norinčių paaukoti per 
5,200 valandų, kad suplanuotų 
ir įgyvendintų projektą; 3. be
veik kasdieną patirti vilčių 
žlugdymą ir susierzinimą, 
turint reikalus su tokiais 
žmonėms Lietuvoje, kurie 
nenori matyti teigiamų per
mainų, jei iš jų negali kontro
liuoti ar pasipelnyti; 4. išleisti 
dešimtis tūkstančių dolerių (be 
jokios sugrąžinimo galimybės) ir 
užstatyti savo asmeninį turtą 
JAV už paskolas, kad galėtų 
įvykdyti tą projektą; 5. keliau
ti į Lietuvą mažiausiai 4 ar 5 
kartus kasmet, įgyvendinant 
projektą ir Lietuvoje dirbant 
12-14 valandų į dieną. Jei jie tą 
viską atliks, bus prilygę tiems, 
kurie jau sukūrė kliniką ir 
kurie joje dirba. Kritikai taip 
pat gali susisiekti su dr. Leavitt 
ar su manimi ir pasiūlyti savo 
reikšmingą pagalbą šiam pro
jektui, kuris veikia.
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6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453
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BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAlC

Bu*. 706499-7000 
F«x. 706489-7006

U I

Res. 312-778-3971 
Pager 312-3060307

FOR SALE

Iš Lietuvos parduodu gražius 
gintaro Išdirbinius, audinius ir 
paveikslus: iš gintaro, inkrustuotus 
ir Aušros Vartų Marijos. Kreiptis: 

tai. 708-656-6599

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
320872 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312)581-8654

Kokybiškai atlieku visus re
monto ir įvairius kitus namų apy
vokos darbus. Pigiai, greitai ir sąži
ningai. Turiu rekomendacijas.

Tel. 708-656-6599

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mleg.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 Į
mėn. ♦ 1 mėn. „aacurtty dap” Ir 
„laasa”. Kreiptis į Almą: 312-476-8727.

FOR RENT
4 rm, 2 bdrm. heated a p t.; carpe- 
ting, appliances included. $400 per 
mo. Cicero, IL location. Call during the 
day tel.708-863-4926

Išnuomojamas naujai išdekoruo- 
tas 5 kamb. 2 mieg. butas 65 St. 
ir Kedzie Avė. apyl.

Teirautis: 312-434-5334

HELP VVANTED

Reikalingos kvalifikuotos 
siuvėjos.

Atlyginimas už padarytą darbą. 
Teirautis: 312-283-1454

Klinika buvo įkurta (1994 m.) 
dr. Kenneth Leavitt, amerikie
čio podiatro ir „board certified” 
kojų pėdos chirurgo, ir dviejų 
lietuvių gydytojų. Visi trys 
susitiko Vilniuje, kai dr. Leavitt 
dosniai paskyrė Vilniui dešimt 
savo viešnagės dienų savanoriš
kos medicinos misijos metu 1992 
m. lapkričio mėn. Lietuvoje. Aš 
padėjau dr. Leavitt suorganizuo
ti tą medicininę misiją ir nuo 
pat pradžios parūpinau teisinę 
bei visokeriopą pagalbą klinikos 
vystymuisi (įskaitant per 1,440 
darbo valandų ir 7 keliones į 
Lietuvą, „pro bono” savo lė
šomis). Organizuojant kliniką, 
dr. Leavitt turėjo pagalbą iš 
savanoriškos patarėjų grupės, 
sudarytos iš JAV gydytojų ir 
specialistų. Jų patarimai 
tęsiami ir dabar, kaip ekspertų 
nuomonių šaltinis, kai klinika 
šią vasarą ruošiasi išplėsti savo 
veiklą.

Pažymėtina, kad dabartines 
klinikai išnuomotas patalpas 
parinko pats Antakalnio ligoni
nės direktorius kaip tik dėl to, 
kad toji ligoninės patalpų dalis 
iš esmės ilgai buvo apleista ir 
veik nenaudojama. Nei vienas 
daktaras ar pacientas nebuvo 
dėl klinikos iškraustytas ar 
iškeltas kitur. Faktas, kad 
klinikos nuomos mokėjimai, 
taip pat atskiri apmokėjimai už 
paslaugas (pvz.,rentgenas, labo
ratoriniai tyrimai), sudaro 
pąjamas už patalpų erdves, ku
rios anksčiau nedavė absoliučiai

“Everyone gavę 
me the impres- 
sion that my 
health and well- 
being were 
more important 
than my 
money. The 
Clinlc haa a 
Weatern feel, 
down to the 
minnteat detali. 
I certainly 
tvould recom- 
mend the Clinlc 
if the opportu- 
nlty arose." 

Cristopher Cave 
Bradford, 

England

The Baltic-American Clinic 
will take the worry out of 
your medical care in Vilnius

Quality Medical Care for Adults & Children
A Privati Venture of Lithuanian and American Physicians

i Wide range of modem medicines.
♦ Newly renovated, westem style facilities.
♦ Modem eųuipment and more coming.
♦ Inpatient and outpatient care.
♦ Multi-lingual, English-speaking medical staff.
♦ Caring, competent, compassionate staff.
♦ Committed to meeting USA standards for 

hygiene, lab testing and diagnostic procedures.

0n staff or on call: Primary care specialists, intemists, pediatri- 
cians, cardiologists, rheumatologists, neurologists, anesthesiolo- 
gists, plastic and reconstructive surgeons, orthopaedic surgeons 
and traumatologists, gynecologists. Other specialists by referral.

Baltic-American Medical & Surgical Clinic 
Vilnius, Lithuania

A PMVATE CUNIC LOCATED WITHIN: 
Vilnius Univ. Antakalnio Hospitai. 
124 Antakalnio Street, 2040 Vilnius 
Fax: 76 79 42
Tel: (370-2) 74 20 20

USA CONTACT:
Dr. Kenneth Leavitt 
Boston, Massashusetts 
Fax: (508) 658-2919

tel: (508) 658-9774

Clinic Hours VVeekdays: 9:00 am - 5:00 r m
EVLNINGS & Wl I Kl \I)S: CALL FOR URC.LNT CARE

“There are 39 Peace 
corps workers in Lithuania, 
and another 30 will he 
added this summer. In each 
instance where the diagno- 
sis of the Baltic-American 
Clinic’s attending physician 
has later been checked by a 
Peace Corps staff physician 
in the U.S., the correctness 
of the diagnosis and care 
rendered by the Clinic has 
been verified. I sleep better 
at night just knowing that 
the Clinic is there.”

Kim Skrtic, R.N. 

Peace Corps Medical Officer

Vilnius, Lithuania

“My visit to the Baltic- 
American Clinic in Vilnius 
was a highlight of my trip, 
thanks to the great staff! I 
have had no more problema 
with my ear."

Bill Mitchel 

New Jersey

“It was only because of 
the attentive care given to 
me at the Baltic-American 
Clinic, that I was able to 
enjoy my Christmas vaca- 
tion in Paris with my fami- 
ly. I can not tell you what a 
relief it is to be able to find 
a clinic with your ąuality of 
Service in Lithuania.”

Helen S.

Connecticut busmesswoman

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

dainų šokių 
t y I N Xt

Kaina tik $25

Čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

Lietuviai ūkininkai laiko vieno arba 
2 žmonių dirbti daržovių ūkyje nuo 
gegužės 1 iki rugsėjo 30. Darbininkai 
bus apgyvendinti dideliame name. Alga 
apie $900 Į mėn. Rašykite, pažymė
dami savo amžių, patirtį ir kvalifikacijas. 

Irena Balklanė 
P.O. Box 21 

Wanatah, IN 46390

NORĖTUMĖTE VAIDINTI 
TELEVIZIJOS 
REKLAMOSE?

Reikalingi ir vaikai, ir suau
gę, ir senesnio amžiaus as
menys. Patyrimas nebūtinas.
Kreiptis:

1-800-843-4716

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

AŠ PADARYSIU JUS ŽMONIŲ ŽVEJAIS. Atsimi
nimai iš gyvenimo Lietuvoje ir Sibire.
Stanislovas Kiškis. 140 psl......................... $7 50

ČIURLIONIS: Painter and composer. Stasys Goš
tautas. 558 psl...................................... .. $25.00

PABŪK, VARNĖNE, SVEČIUOSE. Ketvirtoji po
ezijos knyga. Jonas Minelga 64 psl.......... $5.00

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 404 psl $17.00
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžiai. Henrikas

Stasas. 276 psl............................................. $12.00
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $30.00
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Jul. Švabaitė. 86

psl.................................................................... $7.00
GYVENIMO VINGIUOS. Atsiminimai. Veronika

Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl.............. $8.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE. Dan Bindokienė. 364 psl................ $15.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 320 psl. $8.00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. II. Chor.

dainos. 180 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 prideda pašto 
ir supakavimo išlaidų apmokėjimui.
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Iš užsienio lietuvių
spaudos

„POPIERINĖ GYNYBA”

„Tėviškės žiburiai”, 
Ont., Canada

Dviveidiškumas, kuris vals
tybinėse viršūnėse dažnai vadi
namas politiniu lankstumu, 
vargu ar kada nors išnyks, jei 
žmogaus dvasinis pajėgumas 
neįstengs atsverti fizinio. At
virumas ir tiesumas atidengia 
visas kortas. O to labiausiai 
bijoma — valstybinės paslaptys 
visur saugomos gerai suorgani
zuotų institucijų. Iškilus gink
luotam susirėmimui, tasai sau
gumo mechanizmas dar stipriau 
reiškiasi, nedaug beatsižvelg- 
damas į pavienių žmonių gyve
nimą, juo labiau teises. Užtat 
miestų griovimas, vaikų, mo
terų, senelių žudymas pateisi
namas didelių užmojų siekiu, 
kur nublunka smulkūs ir priva
tūs reikalai.

O vis dėlto kariniai veiksmai 
galėtų ir turėtų būti ribojami. 
Neužtenka tarptautinių sutar
čių dėl branduolinių ginklų. 
Reikėtų riboti ir kitų sunkesnių 
ginklų vartojimą, kad mažiau 
nukentėtų civiliai žmonės. 
Naikinimo strategija praktiškai 
ir plačiai buvo pradėta Antrojo 
pasaulinio karo metu, mobili
zuojant kone visus ir skelbiant 
totalinę kovą, kurioje kiek
vienas žmogus prieš jo valią 
buvo pavadintas kariu. Dėl to 
miestų bombardavimuose žuvo 
milijonai nekaltų žmonių.

Bet tai buvo diktatorių siau
tėjimo laikai. Šiandien kas kita. 
Diktatūros griuvo. Deja, kai 
kurie jų metodai pasiliko. Dėl to 
turėtume visi sutarti, ne pro šalį 
ir rimtai pagalvoti: Rusijos de
mokratėjimas gali būti pavojin
gesnis už atvirą diktatūrą, nes 
paremtas dviveidiškumu. Lie
tuvos pasitikėjimas didžiuoju 
kaimynu turėtų būti apdairus ir 
ribotas. Šiandien aiškiai mato
ma, kad žmogaus ar atskirų 
tautų teisės mažai ką bereiškia 
iškilus ginkluotam susirėmi
mui. Vienas dalykas stiprina: 
ne per tris dienas, dar net ir per 
tris mėnesius čečėnai liko 
neįveikti. Tai savo kraštą ir 
laisvę mylinčių žmonių nepa
kartojamas pavyzdys.

„JAU LAIKAS SUPRASTI 
OKUPANTO KULTŪRINIŲ

RYŠIŲ TIKSLUS SU 
IŠEIVIJA”

„Lietuvių balsas”, 
Chicago, IL

Neseniai „Draugo” kultū
riniame priede buvo atspaus
dintas Liūto Mockūno, „Akira
čių” redaktoriaus,straipsnis. Jis 
jame nagrinėja išeivijos santy
kius su Lietuva sovietinės 
okupacijos laikais. Rašo, kad tai 
liečia praeitį, iš kurios galima 
gauti ir šiai dienai vieną kitą 
aktualią pamokėlę. Ir, nepai
sant kur lietuviai po Antrojo 
pasaulinio karo apsigyveno, jų 
ryšiai su sovietine Lietuva buvo 
panašūs į JAV lietuvių. Jų re
zistencinis tikslas buvo tie
siogiai pakenkti sovietų valdžiai.

Man atrodo, kad toks jo teigi
mas dėl lietuvių rezistencijos 
tikslo yra neteisingas. Visų lie
tuvių tikslas buvo išlaisvinti 
Lietuvą, o tą jų rezistenciją 
okupantas visokiais būdais ir 
priemonėmis stengėsi nuslopin
ti. Tam jis panaudojo ne tik 
lietuvius okupuotoje Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje. Šiems jis metė 
šūkį: „Veidu į Lietuvą!” Ir tie, 
kurie tokį šūkį įsisavino, tapo 
bendradarbiautojais su okupan
to statytiniais. Tą liudija ir 
KGB gen. maj. K. Vaigausko 
paruoštas vadovėlis „Lietuvių 
nacionalistų kenkėjiška veikla 
ir kova su ja”. Vadovėlyje 
rašoma, kokių žymių laimėjimų 
pasiekta visose visuomenės gy
venimo srityse. Jame suminėti 
ir tie kovos metodai su „bur
žuazinėmis nacionalistų ir 
klerikalų organizacijomis”.

Jo paskelbtoje statistikoje 
nurodoma, kad tokios rezis
tencijos naikinime dalyvavo 
62.5 proc. lietuvių, 21 proc. 
rusų, 7.6 proc. žydų, 3.5 proc. 
ukrainiečių ir gudų, 1.5 proc.

I kitų LTSR (Tarybų Lietuvos) 
tautybių. Nejaugi L. Mockūnui 
tokie faktai dar iki šiol neži
nomi, ar jis jų iš viso nenori 
žinoti? Juk tai liudija faktai, 
kad tokie išeivijoje gyvenantieji 
lietuviai mezgė ryšius su oku
panto statytiniais ir jam par
sidavėliais.

♦ f

Mielą klubo valdybos kasininką KAZIMIERĄ RO- 
ŽANSKĄ jo Seseriai

A.tA.
VERONIKAI ROŽANSKAITEI 

ROŽANSKIENEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje

Mielą dr. ALBINĄ PRUNSKIENĘ, jos vienintelei 
Seseriai

A.tA.
ONAI VYTĖNIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

JAV LB Socialinių Reikalų Taryba

A.tA.
JONUI PURTULIUI

mirus, žmonai ELENAI ir sūnui VYTAUTUI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Antanas E. Mičiūnas ir 
sūnus Darius su šeima

„LAISVĖS KOVŲ 
ARCHYVO NR. 12”

„Dirva”, Cleveland, Ohio

šiuo leidiniu negalima nesi
džiaugti. Jis spausdina dabar
tinių Lietuvos valdovų į šoną 
nustumtą, beveik slepiamą tie
są apie rezistenciją abiems (kar
toju: abiems!) okupantams. Gi 
tie slėpimo ir į šoną stūmimo 
pavyzdžiai nesibaigia. Štai, 
Seimo užsakymu, Lietuvos In
formacijos institutas 1994 m. 
išleido net keliomis užsienio 
kalbomis informacinį leidinį, 
„Oficialusis Vilnius”. Jame 
išvardinta daug laikraščių bei 
žurnalų, pvz., vaikams „Genys” 
ir „Moksleivis”, „Kinas”, „Hob- 
by”; tačiau nepaminėtas „Trem
tinys”, kuris skirtas tautos ge
nocido aukų žinioms.

Arba prez. A. Brazauskas, 
1995 m. (pagaliau) susitikęs su 
keliais buvusiais partizanais, 
tarp kitų dalykų jiems pamoks
lavo apie reikalą atsiriboti nuo 
partizanavimo laikų karo nusi
kaltimų — kai jo paties vado
vauta, okupantui tarnavusi ir 
tautą naikinusi partija save 
laiko visai nekalta, skaisčia 
Lietuvos mergele. Bet ką čia ir 
kalbėti apie LDDP valdymo 
drumzles. Šio straipsnio tema — 
džiuginantis, reikšmingas, nau
jai išleistas „Laisvės kovų ar
chyvo” numeris.

„Archyvą” Amerikoje reikia 
prenumeruoti, visokeriopai 
remti, apie jį kalbėti ir rašyti. 
Kiek žinau nei „Archyvas’,’ nei

savaitinis „Tremtinys” spaudos 
kioskuose Lietuvoje nepardavi
nėjami. Tai tokia, matote, Lie
tuvą valdančių ponų „demokra
tinio darbo” laisvė... Štai, „Ar
chyvo” numerį paminėjusiame 
vasario mėn. „Tremtinyje” 
rašoma: „archyvo ieškokite 
tremtinių sąjungos skyriuose”. 
Taškas. Nuo savęs tik pridėsiu, 
kad PLKTS adresas yra Laisvės 
ai. 39, Kaunas 3000.

„IŠ APATIJOS Į ŠVIESIĄ 
VILTĮ”

„Į laisvę”, Chicago, IL

Kiekviena šventė žmogaus 
gyvenime atneša džiaugsmo, 
vilties ir naujo ryžto. O mūsų 
tautos gyvenime — ar šis ryžtas, 
prasiveržęs 1918,1941 ir paga
liau 1990 metais, neturėtų ir 
dabar atnešti vis naujo džiaugs
mo, naujos vilties ir nenuils
tančio ryžto ateičiai? Bet ar taip 
yra? Ar Lietuvos žmogus tą 
džiaugsmą, viltį ir ryžtą jaučia? 
Bet iš toliau stebint, atrodo, kad 
tautoje vyrauja kažkokia 
nepaprastai didelė apatija, kuri 
žmogaus gyvenimą daro dar 
sunkesniu, kuri užgesina net ir 
mažiausios vilties kibirkštėlę. Ir 
tai yra blogiausia, nes šia 
žmonių apatija naudojasi 
buvusieji komunistinės san
tvarkos ir sistemos darbuotojai, 
dabartiniai Lietuvos gyvenimo 
vairuotojai.

Jiems gera būti valdžioje, 
jiems patinka tautos apatija, jie 
net ragina savo piliečius nedaly

KĄ DARYTI, JEI...?
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

CHICAGO PALOS HILLS
PETKUS & SON

MARQUETTE FUNERAL HOME S, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 

SKAMBUTIS G ALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?

LEMONT

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIUS,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

KHtiH

ĮffT New York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-S151.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674,
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-Tree: 800-223-0593.

vauti demokratiniuose proce
suose, jie sulygina gėrį ir blogį 
kaip lygias vertybes, o patys 
nuolaidžiauja buvusiai Blogio 
imperijai. Jie net tyčiojasi iš 
Sausio 13-tosios aukų ir siūlo 
švęsti dar vieną „tautinę šven
tę”. Štai kaip rašo Lietuvos 
Seimo narys Bronislovas Jagmi
nas: „...reikėtų gerbti ne tik 
keliolika žuvusiųjų (sausio 13 
naktį), kurie padėjo galvas už 
kažkam svarbesnius idealus, o 
gal tik interesus... Tai gal bent 
gegužės 9 dieną nors kukliai su 
dar gyvais Antrojo pasaulio 
karo veteranais paminėkime 
Pergalės 50-metį”. („Lietuvos 
rytas”, 1995.1.20).

Tokia tad, ir gal dar tamses
nė, yra padėtis. Tačiau ir vėl 
keliu klausimą — ar Vasario 
16-tosios ir Kovo 11-tosios 
dvasia negali sunaikinti tautoje 
apatiją ir suteikti jai naujos 
vilties ir ryžto? Juk „yra ir gėrio 
Lietuvoje” — taip rašoma vie
name laiške iš Lietuvos. Ir tur
būt jo, to gėrio, yra daug. 
Neseniai teko girdėti kalbant 
tris iš Lietuvos Amerikoje besi
lankančias „Caritas” organi
zacijos moteris, kurios išsakė 
tokį nepaprastai didelį opti
mizmą ir šviesias viltis dėl 
jaunosios dvasiškai atgimstan
čios Lietuvos kartos. Jų idealiz
mas, entuziazmas ir pasiauko
jantis artimui darbas net juo
džiausią neviltį gali pakeisti 
viltimi. O štai ir kovo 2 d. Lietu
vos vyskupų šį kartą jau tvirtai 
pasakyti žodžiai ragina žmones 
ne tik sąmoningai dalyvauti

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 
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m. balandžio mėn. 12 d. 5.

rinkimuose, bet ir rūpintis, kad 
valstybėje apskritai nebūtų 
pažeidžiami krikščioniškosios 
moralės principai. Šalia vilties 
būtinai reikia tautai ir tvir
tumo, kuris yra priešprieša apa
tijai.

• Draugo fondas yra tiltas
į „Draugo” gyvybę. ,

• 1991 m. vasario 24 d. JAV
ir sąjungininkai pradėjo karą 
prieš Iraką, užgrobusį Kuvvaitą. 
Konfliktas žinomas Persų įlan
kos karo vardu.

A. t A.
ONA BRADŪNAITĖ 

KEMEŽIENĖ
Gyveno Waterbury, Connecticut.
Mirė 1995 m. balandžio 9 d., 4:32 vai. p.p., sulaukusi 70 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito parapijoje, 

Kiršų kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Petras su žmona Helen, 

duktė Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu; Lietuvoje brolis 
Kazys Bradūnas su žmona Kazyte; Baltimorėje brolis Juozas 
Bradūnas; Havajuose krikšto duktė Elenutė Bradūnaitė-Ag- 
linskienė su vyru Audrium ir šeima; dukterėčia Lionė Kaz
lauskienė su vyru Andrium ir šeima ir sūnėnas Jurgis Bra
dūnas su žmona Loreta ir šeima. Pusseserės su šeimomis: 
Uršulė Krisiūnienė, Marytė Saliklienė, Jadvyga Damb
rauskienė, Onutė Černienė. Pusbroliai Vincas Bradūnas su 
šeima, Albinas Krakaitis su žmona Ona, dr. Bronius Krakaitis 
ir daug giminių Lietuvoje.

Priklausė įvairioms organizacijoms.
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 11 d. nuo 5 iki 

9 v.v. Stokes Funeral Home, 134 Highland Avė, Waterbury, 
CT. Trečiadienį, balandžio 12 d. velionė bus atlydėta į Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 v.r. 
gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus pervež
ta j Čikagą. Čikagoje bus pašarvota balandžio 17 d., pirma
dienį nuo 5 iki 9 v.v Petkus Marųuette laidojimo namuose 
2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks balandžio 18 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir giminės.

Laidotuvių direktorius D. A. Petkus/D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 800-994-7600.

Mylimai Mamytei

A.tA.
ONAI KEMEŽIENEI

namo pas Viešpatį išėjus, mūsų mielą sesę RAMUTĘ 
KAZLAUSKIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiausiai 
užjaučiame, gedėdamos Velionės, kurią teko taip 
trumpai, taip maloniai pažinti.

Sesės „Verpstės”

A.tA.
MARTYNUI KIEUPAI

netikėtai Amžinybėn iškeliavus, velionio seseriai 
LYDIJAI ir svainiui GYČIUI VADOPALAMS, ilga
mečiams „Grandies” nariams ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis”

Mylimai, vienintelei Seseriai

A.tA.
ONAI VYTĖNIENEI

Lietuvoje mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą dr. 
ALBINAI PRUNSKIENEI reiškia

Lietuvos Našlaičių Globos komitetas;
Dana Bazienė 
Dr. Alina Domanskienė 
Jūra Galinytė Kredienė 
Birutė Jasaitienė 
Irena Kairytė 
Aldona Kaminskienė 
Irena Kazlauskienė 
Nijolė Maskaliūnienė 
Vanda Prunskienė 
Marija Radzevičienė 
Dr. Edmundas Ringus 
Aldona Šmulkštienė 
Laimutė Stepaitienė 
Algirdas Stepaitis 
Dr. Vida Tumasonienė

»
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Atšaukiamas „Žaidimų ir 
priešpiečių” renginys. Lietu
vos Vyčių 112 kuopos valdyba 
praneša, kad balandžio 30 d. 
Svč. M. Maruos Gimimo parapi
jos salėje numatytas „Žaidimų 
ir priešpiečių" renginys 
neįvyks. Dovanų traukimas 
bus gegužės 16 d. susirinkimo 
metu. Tačiau kuopos nariams 
primenama, kad 112 kuopos su
sirinkimas bus balandžio 18 d.• 
antradienį po Velykų, 7:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Viešnia-kalbė- 
toja — „Draugo” vyr. redaktorė 
D. Bindokienė, o jos tema:„Leo
nardas Šimutis, Sr. ir jo pali
kimas ‘Draugui’ ”. Visi nariai ir 
svečiai raginami dalyvauti 
susirinkime.

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
susirinkimas bus balandžio 17 
d., 7:30 vai. vak., Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 4420 S. 
Fairfield. Visi kuopos nariai 
raginami susirinkime dalyvau
ti.

Didįjį Penktadienį, ba
landžio 14 d. „Draugo” redakci
ja, administracija ir spaustuvė 
nedirba. Dienraštis su šešta
dieniniu priedu išleidžiamas 
balandžio 15 d. data. Darbas vėl 
pradedamas pirmadienį, balan
džio 17 d.

,./

Algis Gedris (Giedraitis), 
Cleveland, OH, kurio perduo
damas žinias iš Lietuvos laik
raščių matome „Draugo” pir
mame puslapy, pažymėtas 
„AGEP” inicialais (t.y., Algio 
Gedrio Elektroninis Paštas), 
įgalino „Draugą” turėti elektro- 
ninį-kompiuterinį ryšį. Jis 
,,Draugui" paaukojo tam 
reikalingą kompiuterį ir pats at
vyko jį prijungti. Už šią didelę 
materialinę ir asmenišką auką 
„Draugas” ir jo skaitytojai nuo
širdžiai jam dėkoja.

Vienos dienos išvyką auto
busu į Schiller Park planuoja 
Vyresniųjų lietuvių centras 
balandžio 20 d., ketvirtadienį. 
Matysime linksmą komediją, 
kurioje vyrauja šokiai ir dainos 
iš „Roaring twenties”. Ten visų 
laukia ir gardūs pietūs. Reikia 
registruotis iš anksto. Daugiau 
informacijų gausite, pa
skambinę 312-476-2655.

x Būna dažnai, kad kon
certe solistų giesmę girdi 
125-tą kartą... Kad taip nebūtų, 
balandžio 23 d. 4:30 v. p.p. „Tė
viškės” parapijos bažnyčioje 
„Tauragio” kamerinis or
kestras atliks Povilo Mieliulio 
trečiąją simfoniją, kuri buvo pa
baigta tik prieš kelias dienas. 
Koncerte bus ir keli kiti 
kūriniai, kurie buvo baigti prieš 
200 metų. Vienu žodžiu, viskas 
bus nauja, arba tiek sena, kad 
mūsų karta jokiu būdu negalės 
atsiminti.

(sk)

„DAINAVA” DETROITE

Šiais metais ansambis švenčia 
50-mečio jubiliejų, kurį 
iškilmingai paminės Čikagoje 
balandžio 23 d. Savaitę po to, 
balandžio 30 d., 48 daina viečiai 
atvažiuoja į Detroitą ir koncer
tuos Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje.

Ansamblis susiorganizavo 
1945 metais Vakarų Vokietijoje 
— Hanau stovykloje. 1946 m. 
choro dirigentu buvo muzikas 
Bronius Jonušas. Ansamblio 
šūkis buvo „Su daina į laisvę”. 
Vėliau ansamblio vadovas buvo 
Stepas Sodeika ir atvykus į 
Ameriką — Čikagą, ansamblio 
režisierius buvo Gasparas Velič
ka. „Dainava” sėkmingai su
ruošė per 320 koncertų, 15 
muzikinių veikalų, 5 klasikines 
oratorijas, 4 lietuviškas kanta
tas, 4 religinius koncertus ir 
daug kitų proginių pasirodymų.

Pereitą vasarą dalyvavo 
Dainų ir šokių šventėje laisvoje 
Lietuvoje. Detroito ir apylinkių 
lietuviai turės ypatingą progą šį 
jubiliejinį koncertą išgirsti 
Dievo Apvaizdos kultūriniam 
centre, balandžio 30 d., sekma
dienį, tuojau po šv. Mišių, 12:30 
vai. p.p. Visi keliai tegul veda 
į šią didingą šventę. Lietuvos 
Dukterys šį koncertą organizuo- 
ja ir labai maloniai visus 
kviečia. Prieš koncertą bus 
Lietuvos Dukterų paruoštos 
skanios vaišės.

SVEČIAI IŠ KAUNO

Iš Kauno į Los Angeles, Kali- 
fomijon, atvykęs Įgulos bažny
čios klebonas,kun. poetas Ričar
das Mikutavičius, turiningas 
trijų vakarų rekolekcijas pra
vedė Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Poetės Danos Mit
kienės iniciatyva, jos namų 
sodelyje suruoštas susitikimas, 
kolegiškas pasikalbėjimas su 
vietiniais lietuvių rašytojais. Iš 
Los Angeles kun. Mikutavičius 
išskrido į Čikagą ir kitur skelbti 
Dievo žodį.

Tebeviešint kun. Mikutavi
čiui, iš Kauno atskrido Pagalbos 
fondo „Vaikų Tėviškės namų” 
atstovė Irena Bagdonavičienė, 
prie Marijampolės statomų 
našlaičių, nelaimingų vaikų 
namų to fondo gydytoja, dirbusi 
nemokamai. Ji keletą metų dir
busi kaip smegenų-galvos chi
rurgė, paskutiniu metu vertėsi 
privačia praktika, vadovavo 
fizinės mankštos grupei. Apsi
stojo Pagalbos fondo mecenato 
namuose, ieško papildomų me
cenatų našlaičių namų statybai. 
Iš Los Angeles numačiusi vykti 
į Čikagą ar kitur tuo pat tikslu.

x Velykos jau čia pat! Ne
delskit užsakyti maisto Velykų 
stalui iš Talman Deli. Paskam
binkite 312-434-9766, arba 
užeikite į 2624 W. 69-tą gatvę. 
Tegul Talman paruošia įvairių 
rūšių silkių, prikemša kumpius, 
lydekas, šviežias dešras, iškepa 
anties ir kalakuto, sumaišo įvai- 
rias mišraines. Saldžiajai 
iškepsim tortų, ežiukų, babkų, 
sausainių, net ir beržo šakos pa
graužti. Pasiūlome ir rūkyto 
ungurio ir upėtakio. Pradžiu
ginsi gimines ir draugus gyve
nančius kitur JAV, užsakant iš 
Talman tinkamą išsiuntimui 
maistą.

(sk)

x Keliaujantiems į Lietuvą, 
būtina įsigyti knygą su informa
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $6 už naktį įj- 
daugiau. Knygą parašė čikagie- 
tė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė; galima užsisakyti atsiun- 
Čiant $13.25 čekį, Travel Advi- 
sera Ine. 1515 N. Hariem f 110, 
Oak Park, n 60302.

(sk)

“ . .7
Kai žmogus švenčia gimta

dienį ar kurias kitas sukaktu
ves, džiaugiasi jo artimieji, bet 
tai juk nedidelė žmonių grupė. 
Kai sukaktuves švenčia organi
zacija ar institucija, džiaugsmas 
nubanguoja daug plačiau, o 
lietuviškai parapijai minint gar
bingo amžiaus jubiliejų, šventės 
reikšmė įjungia daug visuome
nės. Tokį — 80 metų — jubiliejų 
šiemet švenčia Nekalto Prasi
dėjimo parapija Brighton Parke, 
Čikagoje. Suprantama, kad 
ruošiamos didingos iškil- 
mės-koncertas tai šventei 
paminėti. Jis įvyks balandžio 30 
d., 3 vai. po pietų parapijos 
bažnyčioje. Programoje daly
vauja solisai: Arnoldas Voketai- 
tis, Virginija Bruožytė, Lįjana 
Kopūstaitė, Genovaitė Bige- 
nytė, Algimantas Barniškis, 
taip pat muzikinės grupės: Ar
tūro Nieto-Dorantes (pianistas) 
Cuerdes Clasicas (klasikinis 
stygų ansamblis); akompanuos 
pianistai Kim Schmidt ir Gintė 
Čepinskaitė. Lietuviškoji 
visuomenė raginama ne tik 
šventėje dalyvauti, bet ir savo 
draugus amerikiečius pasikvies
ti, nes su tokia išskirtine pro
grama koncertas tikrai vertas 
dėmesio.

Sol. Lįjana Kopūstaitė ir 
pianistė Gintė Čepinskaitė 
atliks programą Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, PLC ren
ginių komiteto ruošiamame 
„Velykų stalo” renginyje balan
džio 22 d. (šeštadienį, nes neno
rėta „pakišti koją” didingam 
„Dainavos” ansamblio sukaktu
viniam koncertui balandžio 23 
d., sekmadienį), 5 vai. p.p. Ren
gėjos žada stalus papuošti tor
tais, saldumynais, „avinėliais”, 
„beržo šakomis”, „ežiukais” ir 
kitais išradingais tradiciniais 
kepiniais. Žinoma, ruošiant to
kią puotą, bilietai eina kaip 
„karšti blynai”, todėl paskubė
kite užsisakyti stalus ar pa
vienes vietas, skambinant Vilei 
Marchertienei 708-985-7216 ar
ba Aldonai Palekienei 708-448- 
7435.

x Sveikinu su šventomis 
Velykomis draugus, gimines, 
kaimynus ir pažįstamus. Linkiu 
sveikatos, ramybės ir ištvermės. 
Jėzau, keliauk su mumis! Bro
nė Barčaitė-Štangenbergienė

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR C ARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39* 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St„ 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk).
x Puiki Velykų švenčių 

dovana yra bilietai į „Perlų 
žvejų” operos spektaklį, ge
gužės 14 d., Morton auditorijos 
salėje, 3 vai. p.p. Visi bilietai 
gaunami „Patria” parduotuvėje 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto 
iki 4:30 vai. p.p, išskyrus 
sekmadienius ir antradienius. 
Ten pat gaunami ir autobusų 
bilietai. Toliau gyvenantieji, 
gali bilietus užsisakyti ir paštu, 
PATRIA, 2638 W. 71 St., Chi
cago, 1160629. Čekį už bilietus 
reikia išrašyti: Lithuanian 
Opera Co., Ine. Bilietųjcainos 
parteryje — $35, $25, $20, o 
balkone $25, $20, $15.

(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)

iiAiminrou

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 
Redaguoja J. pučas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629

VELYKŲ RYTĄ
Tai atsitiko anais geraisiais 

metais, kai aš dar mažas buvau 
— gal kokių aštuonerių metų 
vyras, o gal dar mažiau.

Labai laukiau tą pavasarį Ve
lykų. O jos lyg tyčia tais metais 
labai vėlavosi — net iki šventam 
Jurgiui buvo nubėgusios. Jau 
seniai padangės buvo pilnos vie
versėlių. Jų giesmės skambėjo 
lyg sidabriniai varpeliai šviesio
je erdvėje. Soduose švilpavo 
varnėnai ir jau krovėsi lizdus. 
Pempių balsai šaukė pievose ir 
ganyklose. Net pats gandras — 
ilgomis kojomis ir raudonu sna
pu — buvo sugrįžęs iš tolimų šil
tų kraštų ir pabaliuose gaudė 
varles. O tų varlių kurkimas va
karais!.. Jei jūs nesate girdėję 
tos muzikos, tai labai daug jūs 
nesate girdėję.

Kiemas buvo jau visai pra
džiūvęs. Laksčiau basomis 
kojytėmis, ir buvo visai nešalta, 
kai švietė linksma saulutė ir pū
tė drungni (apyšilčiai) pavasario 
vėjai.

Mama buvo kada prasitarusi, 
kad šiais metais ir mane gal 
nuves Velykų rytą į bažnyčią. 
Bažnyčioje, žinoma, esu buvęs 
daug kartų. Kur čia nebūti, toks 
vyras. Tik vis ne Velykų rytą, 
kai pats Dievulis iš numirusių 
prisikelia... Taip anksti tada 
reikia keltis. Ir žmonių tokia 
spūstis (labai daug).

Štai ir lauktasis Didysis šeš
tadienis. Mamytė užimta šven
čių ruošos darbais. Apie savo 
pažadą, atrodo, visai pamiršusi. 
Tik aš jo nepamiršau ir nepa
miršiu. Vis sukiojuosi apie ma
mytę. Toks paslaugus, toks ge
ras. Net neprašytas pamatau 
vis, ko mamai reikia. Ji paten
kinta mano talka. Bet apie Ve
lykų rytą neužsimena.

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau)

MINTYS GAVĖNIAI
Fridrichas Chopin, susidėjęs 

su laisvų pažiūrų draugais, už
miršo tuos šventus jausmus, ku
riuos motina jam mažam širdin 
buvo įdiegusi. Kai kompozito
rius sunkiai susirgo, jį aplankė 
kunigas. Prašė susitaikyti su 
Dievu. Chopin nė į kalbas nesi
leido. Tada kunigas paėmė kry
žių, padavėjam į rankas ir tarė:

— Ar tu tiki, kaip tave moti
na išmokė?

Tie žodžiai priminė jam lai
mingas jaunystės dienas ir mie
lą motiną. Jis pradėjo verkti 
prisiminęs, ką motina mokė 
branginti. Tada atliko išpažintį, 
priėmė Šv. Sakramentą ir pra
tarė:

— Dabar aš laimingas.

LIŪTO KARALIAVIMAS
Kartą liūtas tapo karaliumi: 

jis nebuvo nei piktas, nei žiau
rus, nei smurtininkas, bet ro
mus ir teisingas kaip žmogus. 
Jam karaliaujant,susirinko visi 
gyvūnai atlyginti vienas kitam 
už skriaudas: vilkas ėriukui, 
pantera stirnai, elniui tigras, 
šuo zuikiui. Tada tarė vargšas 
kiškelis:

— Didžiai troškau išvysti (pa
matyti) tokią dieną, kada silp
nieji atrodo baisūs prievartau
tojams.

Kai valstybėje viešpatauja tei
sybė ir visi žiūri teisingumo, ta
da ir mažieji gali be baimės gy
venti.

* Ezopas

Ant savęs nieko nemato, ant 
kito vežimą sukrato.

Lietuvių patarlė

Taip vaizduojamas Dievo Avinėlis.

ČIULBĖSIU PAUKŠTELIU

Pavasaris atsinešė
Daug žydinčių gėlių.
Jo pievose šilkinėse 
Žydėsiu žiedeliu.

Dūzgės vėl dobilėliuose 
Bitutės — medų neš.
Linksma saulutė kėlėsi, 
Linksmutis kėliaus aš.

Gamtužė vėl atgimusi.
Melsvi upeliai plauks. 
Pavasario arimuose 
Broliukai dainą trauks.

Pavasaris atsinešė
Šimtus balsų meilių, 
Paukštelių sutartinėse 
Čiulbėsiu paukšteliu. 
Leonardas Žitkevičius

KAIP MANO SENELIAI
ATVYKO Į AMERIKĄ

Mano močiutė užaugo netoli 
Nemuno. Antrą kartą rusams 
užėmus Lietuvą, mano močiutė 
buvo atskirta nuo savo šeimos, 
ir tuo būdu, su daugeliu kitų 
lietuvių pabėgėlių, atsirado 
Vokietijoje. Ten visus pabė
gėlius apgyvendino stovyklose 
— lageriuose. Karui baigiantis, 
atsidarė mokyklos. Ten mano 
močiutė užbaigė gimnaziją. Po 
to, ji įstojo į „Čiurlionio” 
ansamblį, kur susipažino su sa
vo būsimu vyru. Su „Čiurlio
nio” ansambliu aplankė daugelį 
lietuviškų stovyklų, atlikdama 
lietuvių liaudies dainas ir šo
kius. Laisvalaikį praleisdavo 
sporto aikštėje. Nemaža dalis 
šių jaunų žmonių susidraugavo 
ir vėliau susituokė. Po kelerių 
metų prasidėjo emigracija į įvai
rius pasaulio kraštus. Kadangi 
mano močiutė ir senelis turėjo 
giminių Amerikoje, jie buvo lai
mingi patekę į šį kraštą. Čia at
vykus, už dviejų mėnesių susi
tuokė ir, kaip dauguma kitų lie
tuvių, jie pradėjo savo naują ne
lengvą gyvenimą.

Matas Laniauskas, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
TAUTOSAKA

Didįjį trečiadienį ir ketvir
tadienį lempos nedega, nes Jė
zus buvęs uždarytas turmon (ka- 
lėjiman). (Tverečius)

♦ ♦ »

Didįjį ketvirtadienį galima iš
sigydyti nuo niežų. Reikia išeiti 
dar saulei nepatekėjus į ežerą, 
upę ar prūdą ir jame išsimaudy
ti. (Seirijai)

* * *

Jei Didįjį penktadienį pasnin
kausi, tai daug laukinių ančių 
kiaušinių rasi. (Alytus)

* * *

Seniau Didįjį šeštadienį beida
vo šventina ir sierčikus (degtu
kus). (Salakas)

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS

Tokių žodžių lietuvių kalboje 
yra daug. Štai keli pavyzdžiai: 
geria — gera, kaulas — aulas, 
valio — alio, bėriukas — ėriu- 
kas, garas - aras ir t.t.

GALVOSŪKIO NR. 117 
ATSAKYMAS
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Žiūrėkite skaičių lentelę. Gali 

būti ir kitokių skaičių kombina
cija. f

GALVOSŪKIO NR. 118 
ATSAKYMAS

Piešinėliai pagal veiksmo eigą 
turėtų būti taip išdėstyti: H, IV, 
I, III.

GALVOSŪKIO NR. 119 
ATSAKYMAS

Julytė gerai padarė taip atsa
kydama telefonu. Su nepažįs
tamais žmonėmis nereikia leis
tis į kalbas, kai vyresnių nėra 
namuose, nes yra ir blogų žmo
nių.

GALVOSŪKIO NR. 120 
ATSAKYMAI

1. Rusijos himno „Bože caria 
chrani” muzikos autorius, taip
gi kelių operų kūrėjas, kompo
zitorius, generolas A. Lvov’as 
(1798-1870) yra palaidotas Lie
tuvoje, Pažaislio vienuolyne. 
Minėtas rusų himnas buvo su
kurtas 1833 metais. (L.E. 16- 
537, Boston, 1958; „Gimtasis 
kraštas”, nr. 2, 6 psl. Vilnius 
1994.) 2. Vokiečių rašytojas 
Karlas Majus gyveno 1842- 
1912 metais. Jo trijų tomų, šešių 
dalių knyga „Vinetu” į lietuvių 
kalbą buvo išversta du kartus: 
1933 ir 1986-88 metais. („Lietu
vos rytas”, nr. 254, Vilnius, 
1993.XII.31.) 5. „Magna Char
ta” atsirado Anglijoje 1215 m. 
birželio mėn. 15 d., o popiežiaus 
Grigaliaus IX (1223-1241) lai
kais „Inkvizicija” atsirado 
Ispanijoje 1232 metais; po to, 
praslinkus 21 metams, buvo ka
rūnuotas Mindaugas. 4. „Mag
na Charta” kėlė žmogaus lais
vę ir teisę, o „Inkvizicija” šias 
vertybes neigė. 5. Manoma, kad 
karalius Mindaugas buvo nu
žudytas Agluonoje, šiaurės ry
tuose nuo Daugpilio 1263 me
tais.

GALVOSŪKIS NR. 136
(Žiūrėkite brėžinėlį)

*
* *&

ik

Įsižiūrėję į dangaus skliautą, 
į žvaigždynus, žmonės pastebėjo 
įvairių formacijų, panašių į 
gyvūnus. „T. Ž.” jau buvo ap
rašyti Grigo ratai, didžioji meš
ka, piemuo. Pažiūrėję į brėžinio 
žvaigždes, sujunkite tiesiomis 
linijomis ir parašykite, kokio 
gyvio vaizdą gausite. Už teisin
gai pavaizduotą gyvį gausite 10 
t., už kitokį — 5 taškus.

GALVOSŪKIS NR. 137
Brūkšnelių vietoje įrašykite 

raides. Pagal duotas reikšmes 
susidarys žodžiai. Pirmąsias rai
des skaitydami žemyn, gausite 
vieno žymaus poeto pavardę. Jis 
rašė daug vaikams ir suaugu
siems. Už kiekvieną teisingai 
atsakytą klausimą gausite po 1
tašką. 1.----------------------------
----- „Anykščių šilelio”
autorius. 2.-------------- „Diados
ir Odisėjaus” vertėjas į lietuvių 
kalbą. 3.----------------------Pir
mojo Lietuvos prezidento var
das. 4.--------------------------------
„Draugo” redaktorė, kuri rašo
religinius straipsnius. 5.---------
----------- Vaikų poezijos knygos
„Kiškučio vardinės” poetas-au-
torius. 6.----------------------------
-----Žymus jaunimo poetas,ne
seniai miręs New Yorke. 7.-----
---------------Paukščiams perėti
pavasarį į medį įkeltas namelis.
8.------------Raguotas gyvulys,
kuris duoda pieno ir dažnai mi
nimas pasakose. 9.------------
-------- Didžiausioji Lietuvos
upė. 10.------------------------- Žy
mus Lietuvos istorikas, ilgai gy
venęs Romoje (jau miręs). 11. 
-----------------------------------Ant
rasis Lietuvos valstybės prezi
dentas.

GALVOSŪKIS NR. 138
(Žiūrėkite piešinėlį)

Iš žodžio „Kardinolas” rai
džių sudarykite kiek įmanoma 
daugiau naujų žodžių, vartoja
mų bendrinėje kalboje. Negali
ma pridėti naujų raidžių ar 
ženklų. Už 10 naujų žodžių 5 
taškai, daugiau negu 10 žodžių 
— 10 taškų.

GALVOSŪKIS NR. 139
Ką darė apaštalas Petras, kai 

Jėzus buvo suimtas?
(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 140
1. Kurioje valstybėje gyven

damas popiežius Grigalius X pa
skelbė „skaistyklos” dogmą? 2. 
Kuria lietuvių kalbos raide pra
sideda daugiausia žodžių? 3. Ku
ria lietuvių kalbos raide prasi
deda mažiausiai žodžių? 4. Isto
rine prasme, kuo brangus yra 
Lietuvai Milano miesto vardas? 
5. Anuomet Jėzus iškilmingai 
įžengė Jeruzalėn, sėdėdamas 
ant asilo... Jis juk galėjo iškil
mingai įjoti, sėdėdamas ant šau
naus žirgo, ant milžiniško 
dramblio arba ant aukšto kup
ranugario. Bet Jėzus pasirinko 
asiliuką. Kodėl? Ar tuo jis norė
jo pareikšti savo kuklumą? Ar 
buvo kokios kitos priežastys? Už 
teisingus ir plačiau paaiškintus 
atsakymus, gausite 10 taškų, už 
trumpus ir apytikrius — 5 
taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.


