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W. Christopher ragina 
nemažinti užsienio 
pagalbos biudžeto
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Vašingtonas, gegužės 22 d. 
(NYT) — JAV valstybės sekre
torius Warren Christopher pir
madienį pasakė, jog ragina 
prezidentą Bill Clinton panau
doti veto įstatymo projektui, 
kuriame būtų sumažinta pagal
ba užsienio šalims ir panai 
kintos trys valdiškos įstaigos 
užsienio reikalams.

Valstybės sekretorius, kuris 
pastarųjų kelių mėnesių metu 
daug pastangų skyrė, bandyda
mas įtikinti JAV Kongreso na
rius nemažinti biudžeto užsienio 
reikalams, sakė, kad dabartinis 
įstatymo projektas pakenktų 
Amerikos vadovaujamai rolei 
pasaulyje ir pakenktų preziden
to galiai kurti užsienio politiką.

Savo kalboje Amerikų (t.y., 
Šiaurės ir Pietų) Taryboje 
(organizacijoje, skatinančioje 
bendradarbiavimą tarp JAV ir 
Lotynų Amerikos šalių) W. 
Christopher skambėjo lyg būtų 
kantrybės pritrūkęs dėl JAV 
Atstovų rūmų Tarptautinių 
santykių komiteto priimto 
įstatymo projekto, pagal kurį 
numatoma užsieno šalims 
teikiamą pagalbą sumažinti 
15% per ateinančius dvejus 
metus ir iš viso panaikinti 
Tarptautinio vystymosi agen
tūrą (USAID), JAV In
formacijos agentūrą (USIA) ir 
Ginklų kontrolės ir mažinimo 
agentūrą (ACDA). Numatoma, 
kad Atstovų rūmai balsuos dėl 
šio įstatymo šią savaitę. (Kad šis 
projektas pakenktų Baltijos ša
lims, rašėme „Drauge” gegužės 
19 d. numeryje — Red.).

Siūlomas įstatymo projektas 
taip pat panaikintų naują JAV 
administracijos nuostatą, pagal 
kurią neteisėtai iš Kubos 
atplaukiantieji yra grąžinami į 
Kubą; atšauktų ekonominę pa
galbą Rusijai, jei ji parduos 
branduolinius reaktorius Iranui 
ir reikalautų, kad Amerika pa
skirtų ypatingą pasiuntinį Ti
betui, o tai užpykintų Kiniją.

Valstybės sekretorius Christo
pher , kuris praeityje bandė ben
dradarbiauti su Kongresu, pir
madienį kalbėjo griežtu tonu, 
sakydamas, kad siūlomasis pro
jektas „įvykdo nepaprastą puo
limą prieš JAV prezidento kons
titucinę teisę tvarkyti užsienio 
politiką”.

Warren Christopher žodžiai 
kalbami jau po to, kai daugelis

Lietuva steigs
konsulatą Arabų

Emiratuose
Vilnius, gegužės 16 d. (BNS) 

— Lietuvos vyriausybė nutarė 
nuo birželio 1 d. įsteigti kon
sulatą Jungtinių Arabų Emyra
tų komerciniame centre Dubai.

Kaip BNS korespondentas su
žinojo Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje, diplomatinė atsto
vybė steigiama, atsižvelgiant į 
gausias Lietuvos piliečių kelio
nes į šį miestą.
Šis regionas taip pat svarbus 

Lietuvai ir dėl investicijų bei 
galimo naftos importo.

Lietuvos prekybininkai nuo
lat perka plataus vartojimo 
prekes Dubaji turguose ir 
dažnais specialiai užsakytais 
lėktuvais gabena jas į Lietuvą.

Naujasis konsulatas Jungti
niuose Arabų Emyratuose taps 
pirmąja Lietuvos diplomatine 
atstovybe arabų šalyse.

administracijos pareigūnų pri
pažino, kad jie veikė per mažai 
ir per vėlai, bandant sušvelninti 
respublikonų puolimą, sumaži
nant užsienio pagalbos biudžetą 
15 bilijonų ddlerių ir perorgani 
zuojant užsienio reikalų agen 
turas.

Vienas pareigūnas sakė, kad 
W. Christopher bando perkal
bėti senatorių Jesse Helms (R- 
NC), kuris vadovauja Užsienio 
reikalų komitetui, kad jis 
tartųsi su administracija dėl jo 
komiteto svarstomų įstatymų 
pakeitimų. Jis taip pat sakė, 
kad valstybės sekretorius 
viliasi, kad jo kalba įtikins ir 
Atstovų rūmus, kad savo 
svarstybų metu nutartų mažiau 
mažinti užsienio pagalbos 
biudžetą ir kad išbrauktų tas 
nuostatas, kurios priešinasi ad
ministracijos nuostatoms dėl 
kubiečių grąžinimo ir dėl Ti
beto.

Valstybės sekretorius pasiun
tė laišką prezidentui Bill Clin
ton, kuriame rekomenduoja, 
kad prezidentas panaudotų veto 
teisę, o Baltieji rūmai pasiuntė 
pareiškimą Atstovų rūmams, 
kad W. Christopher, gynybos 
sekretorius William Perry ir 
Iždo sekretorius Robert Rubin 
rekomenduos prezidentui pa 
naudoti veto, jei projektas 
dabartinėje formoje būtų atsiųs
tas prezidentui pasirašyti. Bal
tųjų rūmų pareigūnai sakė, kad 
prezidentas pritaria Valstybės 
sekretoriaus lūkesčiams, bet 
kad norės pamatyti galutinį 
įstatymo projektą prieš spren
džiant, ar panaudoti veto teisę.

„Prisidengdami biudžeto ma
žinimu, norintieji, kad Amerika 
pasitrauktų iš tarptautinės poli
tikos — tiek dešinieji, tiek ir 
kairieji — bando nukirsti mūsų 
vadovavimo kojas”, pareiškė 
prez. Bill Clinton neseniai sa
kytoje kalboje. „Mes nelaimėjo
me šaltojo karo tam, kad pasi
šalintume ir laimėtąją taiką 
prašvilptume centus taupan
čiais, bet dolerius prakišančiais 
biudžeto pakeitimais”, sakė pre
zidentas.

Administracijos kampanija iš
gelbėti užsienio pagalbos biu
džetą, tačiau nesusilaukia atgar
sio JAV Kongrese, iš dalies ir 
dėl to, kad daugelio apklausų 
duomenimis, užsienio pagalba 
yra mažiausiai populiari 1.5 
trilijonų dolerių valstybinio biu
džeto dalis.

Tačiau pagalba užsienio ša
lims sudaro tik 1% valstybinio 
biudžeto. Argumentuose, ban
dant išsaugoti šią biudžeto dalį, 
Baltieji rūmai dažnai iškelia tai, 
kad iš 22 pramoningų šalių JAV 
yra paskutinė pagal savo vidaus 
produkto dalies procentą, kurį 
skiria užsienio šalių pagalbai.

Senatorius Helms ir daugelis 
kitų respublikonų tvirtina, kad 
iš JAV gautą pagalbą neturtin
gos šalys dažnai sunaudoja, ne
parodydamos jokių teigiamų re
zultatų, net ir milijonus domių 
gavus. Tad jie argumentuoja, 
kad biudžeto mažinimas to
kioms šalims bei trijų įstaigų 
panaikinimas gali žymiai suma
žinti deficitą.

Duodamas paliudymus JAV 
Senate praėjusią savaitę War- 
ren Christopher svarstomus 
biudžeto mažinimus pavadino 
neatsakingais ir sakė, kad jei jie 
būtų įvykdyti, tektų uždaryti 
daug ambasadų, prarandant da-

Čekijos Olomouc miesto aerodrome vienuolės lietuje laukia atvykstant popiežiaus Jono Pauliaus 
II. Jis ten sekmadieni laikė Mišias, minint tos srities 1620 m. kankinio kun. Jan Sarkander 
paskelbimą šventuoju. Mišių metu pasakyto pamokslo metu jis atsiprašė už katalikų padarytas 
skriaudas protestantams ir kitų religijų tikintiesiems

Lietuvos ir Latvijos vadovai Lietuvos ir Latvijos prezidentų • • j • i • • bei premjerų susitikimą bei jotarėsi ir dėl juros sienos rezultatus. Tai buvo darbo susi-

Vilnius, gegužės 22 d. (Elta) 
— „Tai buvo neoficialus darbo 
susitikimas, kokie labai dažnai 
praktikuojami valstybių vadovų 
santykiuose. Neformalioje ap
linkoje mes aptarėme klausi
mus, kuriuos mūsų šalims rei
kia spręsti dabar arba teks 
spręsti ateityje”, pažymėjo 
Algirdas Brazauskas per Lietu
vos radiją, kalbėdamas apie 
Maišiogaloje įvykusį susitikimą 
su Latvijos prezidentu Gunčiu 
Ulmaniu.

Prezidentų ir ministrų pirmi
ninkų susitikime, kuriame taip 
pat dalyvavo Užsienio reikalų 
ministerijų vadovai, sutarta, jog 
reikia pagreitinti derybas ir 
susitarimų pasirašymą dėl nele
galių pabėgėlių. Susitarimas 
turėtų, be kita ko, reglamen
tuoti jų perdavimą atitinkamų 
šalių pasienio, migracijos bei 
kitoms tarnyboms.

Algirdas Brazauskas pranešė, 
kad pasirašytas Lietuvos ir Lat
vijos memorandumas dėl jūros 
ekonominės sienos nustatymo. 
Šiame dokumente viena ir kita 
pusė pasiūlė kompromisus. Pre
zidentas pabrėžė, jog šių prin
cipų laikysis abiejų šalių derybų 
delegacijos, kurioms vadovauja 
Užsienio reikalų ministerijų 
atsakingi pareigūnai.

Jis taip pat pranešė pakvietęs 
su oficialiu vizitu Lietuvoje apsi
lankyti Latvijos prezidentą 
Guntį Ulmanį.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius, kalbėdamas 
apie sekmadienį Maišiogaloje 
įvykusį Lietuvos ir Latvijos pre
zidentų bei premjerų susitiki
mą, sakė, kad jame buvo apta
riami Lietuvos ir Latvijos tar
pusavio bendradarbiavimo 
klausimai, tarp jų jūros 
ekonominės sienos fiksavimas.

Principai dėl jos fiksavimo ap
tariami šalių užsienio reikalų 
ministerijų delegacijų derybose. 
Susitikime Maišiogaloje priim-

bartinę nuostatą, kad JAV tu
rėtų ambasadą kiekvienoje pa
saulio šalyje. „Mes negalime 
apsaugoti savo interesų, kaip 
galingiausia šalis pasaulyje, jei 
nesuteiksime savo išteklių, kad 
ištesėtume savo įsipareigoji
mus”, kalbėjo JAV valstybės 
sekretorius Warren Christo
pher.

tas sprendimas, kad užsienio 
reikalų žinybos toliau rengtų su
sitarimo tekstą. Apie jūros eko
nominės sienos konkrečias koor
dinates šiandien kalbėti dar 
anksti, pabrėžė Adolfas Šleže
vičius.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius atmetė žurna
listų priekaištus, kad jie iš anks
to nebuvo informuoti apie šešta
dienį Maišiogaloje įvyksiantį

Lietuvoje plir
Vilnius, gegužės 17 d. (LR) — 

Didžiausias Lietuvos gamtosau
gininkų rūpestis yra nutekamo
jo vandens valymo statyba, pa
sakė aplinkos apsaugos minist
ras Bronius Bradauskas.

Kaip rašo Feliksas Žemulis 
„Lietuvos ryte”, pasak Bra- 
dausko, valstybė tam reikalui 
kasmet skiria vis daugiau lėšų 
(šiemet skirta kone 3% valsty 
binio biudžeto — 105 milijonai 
litų, dar 144 milijonai negrą
žinamo kredito tikimasi gauti iš 
užsienio).

„Jei pavyktų išlaikyti tokius 
tempus, kokie yra dabar, va
lymo įrenginiai didžiuosiuose 
šalies miestuose būtų pastatyti 
dar šį tūkstantmetį ir daugiau 
kaip 80% nutekamojo vandens 
būtų apvaloma iki normų”, 
sakė Bronius Bradauskas. Šiuo 
metu šitaip apvaloma tik 25% 
nutekamojo vandens.

Kita opia problema aplinkos 
apsaugos ministras laiko vis 
spartėjantį atliekų kaupimąsi. 
I Lietuvą įvežama daug maisto 
produktų ir kitokių gaminių 
plastikinėje taroje, sąvartynai 
labai išsiplėtė, greitai nebebus 
kur dėti buitinių atliekų, nes jos 
nesurenkamos ir neperdirba
mos.

Bronius Bradauskas sakė 
vykstąs į Vidurio ir Rytų 
Europos šalių aplinkos ap
saugos ministrų pasitarimą 
Sofijoje, Turkijoje, kur siūlysiąs 
Europos šalyse suvienodinti at
liekų kainas, apriboti gaminių 
pakavimą į plastikinę tarą. „Ta 
čiau kalti ir mes patys: antai 
prieš kelerius metus leidome 
Lietuvoje pakuoti į sintetinę 
medžiagą tik 25% maisto pro
duktų, o dabar nenusipirksi 
pieno butelio”.

tikimas, apie tokius susitikimus 
„žino tie, kuriems privalu žino
ti”, sakė jis spaudos darbuoto
jams pirmadienį po Valstybės 
gynybos tarybos posėdžio.

Ministras pirmininkas sakė, 
kad darbo susitikime aptarta 
nemažai ir kitų šalis dominan
čių klausimų, tarp jų integravi
mosi į Europos struktūras proble
mos, taip pat buvo derinti vals
tybių bei vyriausybių vadovų 
tarpusavio vizitai.

ta sąvartynai
Be to, atsirado dar viena 

atliekų rūšis — seni automo
biliai, kurių į Lietuvą įvežama 
labai daug; jie teršia orą bei 
kelia grėsmę eismo saugumui. 
Anot ministro, dabar tariamasi 
padidinti mokesčius tokių auto
mobilių savininkams ir suteikti 
lengvatų įvežti naujus.

„Be to, tikimės, jog ateityje 
Lietuvoje bus gaminamas ben
zinas be švino bei geresnis 
dyzelinis kuras' .

Nors dabar, pasak Broniaus 
Bradauskof pavojingų atliekų 
susidaro kiek mažiau, tačiau 
tebėra daug susikaupusių anks
tesniais metais. Ministras sakė, 
jog šiuo metu deramasi su Ak 
menės cemento, Kėdainių ir 
Jonavos chemijos įmonėmis, 
kad jos perdirbtų pesticidus. B. 
Bradauskas tikino, jog Lietuvos 
žmonėms nesą ko bijoti — aukš
toje temperatūroje deginant ar 
chemiškai naikinant pesticidus, 
poviekio aplinkai nebūsią.

Ministras griežtai pasisakė 
prieš durpių, dolomito, miško ir 
kitų gamtos išteklių eksportą į 
užsienį. ■ Jis sakė uždraudęs 
Aplinkos apsaugos ministerijos 
darbuotojams išdavinėti lei
dimus eksportuoti gamtos ištek
lius.

„Lietuvos ryto” paklaustas, ar 
pritariąs planams įvežti į 
Lietuvą ekologiškai kenks
mingą kurą oremulsioną (suda
ryta sutartis su Venezuelos 
įmone) ir ar tai nebus liūdnai 
pagarsėjusios istorijos su ab- 
sorbentu tęsinys, B. Bradauskas 
pasakė, jog ministerija oremul- 
siono dar gerai neištyrinėjo, 
tačiau preliminariais duomeni
mis, deginant šį kurą išsiskiria 
gerokai daugiau teršalų negu 
deginant mazutą. Ypač mus jau-

Popiežius prašo 
atleidimo iš
protestantų

Olomouc, Čekija, gegužės 21 
d. (NYT) - Popiežius Jonas Bau 
liūs II sekmadienį lankėsi Čekų 
Respublikos Olomouc mieste. 
Moravijos srity, kurios gyven 
tojų dauguma yra katalikai. 
Savo kalboje Mišių metu šios 
srities kunigo Jan Sarkander 
kanonizacijos proga, popiežius 
stengėsi užgy dyti tarp tos srities 
protestantų ir katalikų šimtme
čius išliekančias žaizdas. Pro
testantų 1620 m. nužudytą kun. 
Sarkander katalikai laiko 
kankiniu už tikėjimą.

Kalbėdamas Mišių metu, ku
rios vyko buvusiame sovieti
niame aerodrotne, popiežius 
prašė atleidimo už katalikų 
padarytas skriaudas protes
tantams ir kitų tikybų žmo
nėms. „Šiandien aš, Romos 
Bažnyčios popiežius, visų ka
talikų vardu prašau atleidimo 
už nusikaltimus prieš nekatali- 
kus šių tautų audringos istorijos 
metu”, kalbėjo popiežius beveik 
100,000 miniai, susirinkusiai 
nepaisant stipraus lietaus.

Dėl šios kalbos iškilmingo 
stiliaus ir labai apgalvotos 
formuluotės ji yra stipriausia iš 
kelių naujausių popiežiaus 
pareiškimų apie Bažnyčios 
vaidmenį ir atsakomybę už 
šimtmečių eigoje padarytus ar
ba toleruotus nusikaltimus.

Pavyzdžiui, kalbėdamas An
trojo Pasaulinio karo pabaigos 
Europoje 50 sukakties proga 
pop. Jonas Paulius II sakė, kad 
krikščionys turi prašyti atlei
dimo už nusikaltimus, įvykdy
tus krikščioniškos civilizacijos 
dominuojamame Europos žemy
ne.

Kitame ganytojiškame laiške, 
paskelbtame šį mėnesį, popie
žius vėl siekė stiprinti ryšius su 
Rytų Pravoslavų bažnyčiomis, 
pabrėždamas tuos tikėjimo daly
kus, kurie jungia Rytų ir Vaka
rų bažnyčias, nepaisant jų išsis
kyrimo. Jo tikslas, kaip jis nuo
lat kartoja, yra skatinti didesnę 
krikščionių vienybę, artinantis 
tūkstantmečio pabaigai.

„Ekumenizmas yra viena 
didžiųjų šio popiežiaus kadenci
jos temų”, pareiškė Joaųuin Na- 
varro-Valls, Vatikano pagrin
dinis spaudos atstovas Dr. Na

Įstatymo projekte ambasados 
nemokamai gautų žemę

Vilnius, gegužes 16 d. (Eltai 
— Lietuvos vyriausybė šalies 
Seimui pateikė įstatymo „Dėl 
žemės sklypų pardavimo ir nuo- 
mojimo tvarkos bei sąlygų už
sienio valstybių diplomatinėms 
ir konsulinėms įstaigoms” pa 
keitimo bei papildymo projektą. 
Juo siekiama juridiškai sure
guliuoti neatlygintiną žemės 
sklypų suteikimą užsienio vals
tybės diplomatinei ar konsuli
nei įstaigai už turėtą nuosavy
bės teise žemės sklypą.

Pagal dabar veikiančius Lie
tuvos įstatymus žemės sklypai 
užsienio valstybių diploma
tinėms ir konsulinėms įstai
goms gali būti parduodami ir 
nuomojami.

Pagal vyriausybių sutartis že
mės sklypais galima ir ap-

dina, jog pelenuose yra vana
džio. Kol nebus specialių 
valymo įrenginių, net negali 
būti kalbos apie šio kuro nau
dojimą. Aplinkos apsaugos mi
nisterija tokio leidimo tikrai ne
duos”.

Nr. 100

varro -Valls sakė, kad Šv. Tėvas, 
kuris savo kelionėse specialiai 
stengiasi susitikti su kitų reli 
gijų vadovais, buvo patenkintas 
šeštadienį įvykusiu susitikimu 
su kitų konfesijų atstovais Pra 
hoje, kuriame dalyvavo ne tik 
kelių protestantų, bet ir žydų 
bendruomenių vadovai •

Bet paskelbdamas šventuoju 
kun. Jan Sarkander, popiežius 
Jonas Paulius II vėl pakurstė 
senas neapykantas, dėl kurių ši 
sritis jau kelis šimtmečius yra 
kovos laukas konkuruojančioms 
krikščionių konfesijoms.

Vienos didžiųjų protestar.ų 
bendruomenių vadovas Čekijoje 
nedalyvavo susitikime su popie 
žium šeštadienį, pareikšdamas 
protestą prieš kanonizavimą 
asmens, kurį protestantai laiko 
išdaviku. Kun. Sarkander, ku 
nigas šiose apylinkėse kontra 
reformacijos metu, buvo suim- 
tas ir kankintas vietinių protes
tantų, kurie jį kaltino šnipinė
jimu lenkų kariuomenei. Kata 
likų laikomas kankiniu už tikė
jimą, jis buvo paskelbtas palai 
mintuoju 1860 m., ir jo paskel
bimo šventuoju byla buvo užves
ta 1992 metais.

Bet sekmadienį dvejose kalbo 
se popiežius sakė, kad kanoniza 
vimu norėta jungti tikinčiuo
sius, o ne atverti senas žaizdas.

„Jo kankinystė itin iškalbiai 
kalba ekumeninių santykių at
žvilgiu”, kalbėjo popiežius susi
tikime su katalikų jaunimu. „Ji 
kalba visiems krikščionims, at- 
siskyrusiems dėl tragiškų isto
rinių įvykių. Jo mirtis iš vienos 
pusės kalba apie atsakomybę už 
atsiskyrimo nuodėmę ir iš to 
plaukiantį didelės bažnyčios 
dalies atsiskyrimą. Iš kitos 
pusės ji primena mums kaip 
svarbi yra malda, prašant nuo
dėmių atleidimo”.

Sekmadienio ryto Mišiose da 
lyvavęs seminaristas Moravijoje 
Jirka Grmoleč sakė, kad ši ka 
nonizacija turėtų jungti, o skir
ti šios srities katalikus ir pro
testantus, nes visi dabar atsi
gauna nuo daugelio metų komu
nizmo represijų. Ši kanonizaci 
ja „verčia mus pagalvoti, kokie 
turėtu būti mūsų santykiai”, jis 
sakė.

sikeisti. Tačiau Lietuvos įsta
tymai nenumato atvejų, kad 
būtų galima suteikti žemės 
sklypą neatlygintinai už turėtą 
nuosavybės teise žemės sklypą, 
nors tokių pageidavimų jau yra.

Pavyzdžiui, Lenkijos Respub 
lika prašo neatlygintinai 
suteikti žemės sklypą už 1939 
m. iš privačių asmenų pirktą 
4,966 kvadratinių metrų žemės 
sklypą Kaune, prie Dainavos 
gatvės. Vėliau šis sklypas perėjo 
Lenkijos iždo nuosavybėn ir 
buvo įrašytas į ipotekos knygą.

Įstatymo papildymo ir pakei 
timo projektas pateiktas norint 
teisiškai sureguliuoti šiuos 
klausimus.

KALENDORIUS

Gegužės 24 d.: Vincentas, 
Joana, Zuzana, Gina.

Gegužės 25 d.: Kristaus Dan 
gun Žengimas (Šeštinės); Beda. 
Grigalius, Marija Magdalena, 
Almantas, Jovilė. 1915 m gimė 
filosofas dr Juozas Girnius.

1



2 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 24 d

SKAUTYBĖS 
Sžn kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

MANO TĖVYNĖ
VYDŪNAS

Didysis ilgesys
Jei gamta apsireiškia tokiu 

gailiu vaitojimu, ji turėtų jausti 
ilgesį. Ar tai įmanoma? Ten, 
kur yra kančia, nemažesnis ir 
troškimas išjos išsivaduoti. Yra 
dar ir išsipildymo, gyvenimo pil
natvės ilgesys. Sunkųjį apibū 
dinti, bet jis tikrai gludi visame, 
kas gyva.

Berniukas, apie kurį čia tiek 
daug pasakojama, tai gerai su 
prato vieną vasaros naktį. Jam 
buvo aštuoneri, jis lydėjo tėvą 
tolimoje kelionėje po kraštą. 
Trumpiausia vasaros naktis 
buvo visai neseniai praėjus. Jie 
sustojo toje vietoje, kur Šešupė 
arčiausiai atvingiuoja prie 
akmenimis grįsto kelio, tarp 
Ragainės ir Lazdynų. Nakties 
tamsą ataudė silpna žvaigždžių 
šviesa.

Blausus jų švytėjimas sklido 
į netoliese stūksantį mišką. 
Neapsakoma tyla nusileido į pa 
šaulį. Vasaros kaitros viešpa 
tija, visų augalų žydėjimas ir 
branda — visa buvo įgavę be 
veik apčiuopiamus pavidalus. Iš 
aukštybių į žemę leidosi, banga
vo paslaptinga gyvybės galia ir 
iš žemės tamsos vėl kilo į žvaigž
des. Visa gyvastis tik atrodė be
siilsinti savy, o iš tikrųjų ji stie
bėsi iš savo gelmių į minties val
domą pasaulį.

Tai buto panašu į didelę ban
gą, viską galingai suglobiančią 
ir nusinešančią. Netgi didžiulis 
akmuo, rymantis šiauriniame 
Šešupės krante, iškilęs iš tyliai 
srūvančio tamsaus vandens, 
šlaito šešėly, atrodė užlietas tos 
nematomos bangos.

Šitoje nepaaiškinamoje ir pas 
laptingoje rimty atvilnijo nau
ja banga. Iš pradžių tai buvo 
keli virpantys garsai, po to trelis 
ir toks gilus, darnus 
skambėjimas, lyg lakštingala 
norėtą išdainuoti visą šio metų 
laiko kraštovaizdžio gyvybės 
pilnatvę.

Nuostabu! Tai tylaus ilgesio 
kupinas, tai pritvinkęs vos 
tramdomo džiaugsmo, tai vėl 
toks skaudžiai graudus, sruvo 
balsas į atvirą erdvę. Skardeno 
lakštingalos širdis, lyg jaus
dama džiaugsmą ir skausmą 
kartu. Garsai tryško iš jos krau
jo, sklido pilni virpesio ir 
skambėjimo į tylintį tolį.

Lyg atsakas garsai sugrįžda
vo. ataidėdami iš toli, gaivinda 
mi nutilusį pasaulį. Visur skam

Marijos Pėčkauskaitės draugovės Marijampolėje dalis skautų ir skaučių 1994 m rugpjūčio mėn 
Pabradėje vykusioje stovykloje Dėžinėje draugininkė Jolanta Asįjavičiūtė

bėjo ilgesys, laukimo balsas, 
aidu atsiliepęs žmogaus širdy, 
trokštančioje išsipildymo.

Visas nurimęs pasaulis, tolyn 
nusidriekusi tyli sutema su
kluso ir pritarė tai ilgesio gies
mei, skatinančiai ryžtis siekti 
išsipildymo. Į dangų įkopė mė 
nulis, tarsi ir jį būtų pakvietus 
giesmė. Iškilmingai jis dairėsi 
virš smailiaviršūnių miško me
džių ir klausėsi. Argi jis galėjo 
nuramdyti tą ilgesį?

Tai buvo gyvenimo pilnatvės 
ilgesys. Kaip dažnai jį ap 
mąstom, išsakom ir vėl pamirš 
tam. Juolab, kad iki galo taip ir 
nesuvokiant. Nes gyvenimas 
turi tūkstančius pavidalų. Pati 
mažiausia būtybė mums tyliai 
jį apreiškia. O kiti visai garsiai 
skelbia, kas yra gyvenimas.

Augalas kvėpuoja, maitinasi, 
auga ir dauginasi. Tas pat skir
ta ir gyvūnui, tik jis gali laisvai 
judėti. O žmogus? Jam duoti 
įvairūs sąmoningumo laipsniai: 
augalo, gyvūno, ir, nors dažnai 
visai blausus, žmogaus.

Senosiose šventose knygose 
sakoma, kad gamta siekianti 
susilyginti su žmogaus 
sąmoningumu. Ar taip galėtų 
būti? Ar žmogaus nesišalina 
visa gyvūnija? Kodėl? Pranašas 
čia sako, pasaulis esąs tobulas, 
kol į jį neįsibrauna žmogus su 
savo kančia. O vienas šiuolai 
kinis mąstytojas mato visą gy
vybę skleidžiantis iš žmogaus. 
Koks žmogus, tokia esanti ir 
gamta.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Sesė Olga iš Mažeikių rašo: 
„Dirbu su Mažeikių skautais

nuo pačių pirmųjų dienų. Turė
jome daug vargo ir rūpesčio. 
Niekas mums nepadėjo; neturė
jome vyriausių vadovų, kurie 
galėtų mums padėti. Vadovavo
mės tik žiniomis, kad seniau 
Lietuvoje buvo jaunimo organi
zacija, kuri vadinosi skautais. 
Mes patys ieškojome žinių apie 
veikiančius skautus pasaulio 
valstybėse. Labai daug padėjo 
išeivijos skautai, jų Vyriausieji 
vadovai, siuntė mums skautiš
ką literatūrą ir nurodė pir
muosius veikimo metodus. Kaip 
anksčiau , taip ir dabar, besiby- 
linėjantieji aukščiausi Lietuvos 
skautų sąjungų šulai mums ne
padeda. Jie gal nesupranta 
mūsų organizacinių rūpesčių ir

Čikagos lietuvių skautijos š.m. kovo 25 ir balandžio 2 d. vykusių skiltininkų kursų dalis vadijos. 
Iš k. — Milda Harris, Audra Apke, Julytė Plačaitė, Elytė Žukauskaitė, Rima Žukauskaitė ir Lisana 
von Braun.

Nuotr. Gintaro Plačo

SKAUTYBĖS ĮTAKA 
MANO GYVENIMUI

Prieš dešimtį metų mamytė 
nuvedė mane į paukštyčių suei
gą, vadovaujamą sesės Marytės. 
Taip prasidėjo skautiška įtaka 
mano gyvenimui. Dabar daly
vauju skautiškoje veikloje, do
miuosi skautiškomis mintimis 
ir mėgstu stovyklauti su kito 
mis sesėmis.

Kartais pagalvoju, kodėl 
nedalyvavau vietos amerikiečių 
skaučių veikloje. Tačiau greit 
pamirštu tą mintį. Visa mano 
šeima priklauso Lietuvių 
Skautą sąjungai: mano tėvelis, 
mamytė, pusseserė, pusbroliai, 
mano teta, sesutė, broliukas ir 
beveik visi mano lietuviai 
draugai. Pradėjau skautauti su 
mintimi, kad jei jiems patinka 
skautauti šioje sąjungoje, tai gal 
ir man bus naudinga.

Netrukus pamėgau skautavi- 
mą ir suradau savo vietą lietu
viškoje skautų šeimoje. Pradė
jau domėtis tikslais ir princi
pais, kuriais skautai grindžia 
savo gyvenimą. Mėgstu dainuo

tesame jiems reikalingi tik kaip 
statistiniai skaičiai. Esu dėkin
ga Amerikos Lietuvių skautų 
vadovams, suteikusiems man, ir 
kitiems dirbantiems skautišką 
darbą vadovams, galimybę at 
vykti į jūsų skautijos 75 metų 
Jubiliejinę stovyklą. Čia daug 
patyrėme ir gavome nemažą 
pluoštą vadovavimui ir susigy
venimo žinių. Visus mus turi 
jungti duotas įžodis ir vado
vavimasis skautų įstatais.

Sesė Olga”.
Sesė Jolanta iš Marijampolės 

rašo:
„Teko dalyvauti praėjusios 

vasaros stovykloje, kur dalyva 
vo sesės ir broliai iš Kauno ir 
Vilniaus sąjungų. Sugyvenimas 
buvo puikus. Nevienam nekilo 
noras paklausti, kodėl priklau

ti, pioneriją, pirmąją pagalbą, 
orientaciją, gamtą, kelionių 
ženklus ir padėti kitiems. Aš ir 
mano šeima radome savo vietą 
skautiškoje veikloje.

LS sąjunga yra geras ryšis 
tarp lietuvių. Skautiška šeima 
yra stipri. Man patinka būti 
šios šeimos nare. Tikiuosi dar 
ilgai skautauti. Kantrūs va
dovai ir vodovės išmokė mane 
gyventi ir veikti skautiškoje šei
moje. Noriu sekti jų pavyzdžiu 
ir pati perduoti kitiems, tai, ką 
išmokau skautaudama.

LS sąjungos tikslas yra jungti 
lietuvius skautiškoje šeimoje. 
LS sąjunga laiko stiprų tautinį 
ryšį su lietuvišku jaunimu Ame
rikoje. Per skautavimą Ameri
kos lietuviai išmoksta mylėti 
gamtą, lietuvišką žodį, liaudies 
dainą, muziką, tautodailę ir 
kitas kultūrines apraiškas. 
Dauguma lietuvių jaunimo nori 
būti skautais. Tėvai nori, kad jų 
vaikai išmoktų mylėti gamtą, 
lietuvišką žodį ir muziką taip,

sai anai grupei, ateik pas mus? 
Visi buvome broliai ir seserys — 
Baden Powellio įkurtos organi
zacijos nariai. Prieš akis stovėjo 
mūsų visų duotas įžodis: ‘tar
nauti Dievui, Tėvynei, padėti 
Artimui ir vykdyti skautų 
įstatus’.

Mums visiškai nesuprantami 
vyriausių sąjungų vadovų 
ginčai. Manau, kad ir juos saisto 
tas pat įžodis ir skautų įstatai. 
Mes norime skautauti, norime 
kuo daugiau sužinoti apie vado
vavimą skautams. Norėtume, 
kad užjūrio sesės ir broliai 
atvyktų pas mus, arba pakvies
tų mūsų vadovus į savąsias 
stovyklas, arba į „Ąžuolo” ir 
„Gintaro” vadovų mokyklas...

Sesė Jolanta”.

Telšiuose, gyvenąs Nepriklau
somos Lietuvos skautų vadovas, 
atgaivinęs skautišką veiklą Tel
šių katalikų gimnazijoje, rašo:

„Lietuvos jaunimas noriai sto
ja į skautus. Mes labai pergyve
name susiskaldymą. Daug kar
tų kyla klausimas: Kodėl ir kur 
yra kaltė? Atrodo, kad vienoje 
ir kitoje pusėje yra gerų, 
nuoširdžių vadovų, ir yra dori 
žmonės. Daugumoje asmeninės 
ambicijos, tolerancijos stoka, o 
gal ir norūs, žūt-būt, būti 
visagaliu vadovu. Šia liga 
serga didžioji dalis mūsų visuo
menės, pergyvenusi melo ir 
smurto laikus.

Skautiškam jaunimui vadovų 
rietenos nerūpi. Jie nori 
skautauti ir ugdyti gėrio 
supratimą nužmogintoje (komu
nistų laikais) visuomenėje.

Vasario 16-tos proga, Telšių 
gimnazijos keli skautai ir 
skautės davė įžodį ir pasiryžo 
tarnauti Dievui, dirbti Tėvynei 
ir padėti vargan patekusiam 
Artimui.

Brolis Kostas".

kaip ir jie. Tėvai nori, kad jų 
vaikai gyventų skautiškoje šei
moje, kuri Amerikos lietuviams 
yra ryšys su lietuvių tauta. Są
junga padeda mums būti stip
riais, padėti ir mylėti kitus, tau
tą ir Tėvynę, kurios mes niekad 
nesame matę.

LS sąjunga moko mus mylėti, 
ir tarnauti Dievui, tėvynei ir ar
timui. Mylėdami bei prižiūrėda
mi gamtą, padėdami artimui, 
tarnaujam Dievui. Pagelbėdami 
kitiems, mylėdami savo tautą, 
mes mylime Dievą.

Skautauju jau dešimtį metų ir 
niekados nesiliausiu mylėjusi 
Dievą, Tėvynę ir artimą. Esu 
dalis skautiškos šeimos, kuri 
mane riša su lietuvių tauta, 
kurią myliu visa širdimi.

Elytė Žukauskaitė

„GELEŽINIO VILKO” 
BENDROVĖ

Bendrovės narių susirinki- 
mas-posėdis 1995.5.21, sekma
dienį, 12 v. p.p., vyko Lietuvių 
centre, Lemont, IL. Dalyvavo 14 
narių su eile įgaliojimų. Susirin 
kimas buvo teisėtas, nes buvo 
kvorumas.

Susirinkime vienbalsiai iš
rinkta direktorių taryba; 
Vytenis Lietuvninkas — tarybos 
pirmininkas. Buvo patvirtinti 
bendrovės statutas — „By- 
Laws” ir Rako stovyklavietės 
pirkimas. Bendrovė yra įregist
ruota Illinois valstijoje kaip 
pelno siekianti organizacija. 
Bendrovė įsteigta tikslu nupirk
ti ir administruoti Rako stovyk
lavietę Lietuvių skautams ir 
skautėms. Stovykla yra netoli 
Custer, Michigan valstijoje.

Lietuviams skautams ir skau
tėms nebesinaudojant Rako 
stovyklaviete, stovyklavietė 
tada gali būti parduota. Tuo 
metu, jei būtų pelno, jį dalintųsi 
bendrovės nariai, pagal turimą 
bendrovės akcijų skaičių.

Direktorių taryba išrinko 
„Geležinio Vilko” bendrovės 
valdybą: Gražutis Matutis — 
pirmininkas, dr. Mindaugas 
Griauzdė — pirm. pavaduotojas, 
ir Romas Fabijonas — iždinin
kas.

Bendrovė yra sutelkusi užten
kamai lėšų Rako stovyklavietės 
pirkimui. Bendrovė dar nėra 
uždara. Norintieji tapti „Ge
ležinio Vilko” bendrovės na
riais, įsigyjant bendrovės akci
jų, kreipiasi į Vytenį Lietuvnin
ką, tel. 312-284-0100.

STOVYKLOS

Birželio 2 - 4 d. — Čikagos 
skautijos Jamboree ‘95.

Birželio 17 - 25 d. — Detroito 
skautijos stovykla Dainavoje, 
netoli Manchester, Mich.

Liepos 22 d. - rugpjūčio 5 d. 
— Čikagos skautijos stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Mich.

IJepos 22 — rugpjūčio 5 d.—
46-ji Anglijos lietuvių skau
tų, -čių stovykla Lietuvių 
sodyboje.netoli Londono.
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 81., Oak Lawn, IL

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

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

8132 S. Kedzie
Chicago, IL 80829
Tai. (312) 438-7700 

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 vpp 
trečd uždaryta, katvd 1-3 vpp. 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Ava., Elgln, IN. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

8132 S. Kedile Ava., Chicago 
(212) 779-0949 arba (212) 488-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ oi-IIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tol. (706) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th Si., Chicago, IL
Tai. (312) 478-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tel. (708) 588-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 80532
Tdl. 708-983-1410

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
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 SE1BUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2680

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchlHer M., eimhurat, IL 80128 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais lai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) S8B-77BB

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 80852 
Tai. 312-434-2123

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

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center 

Napervllle Campua
1020 B. Ogden Ava., Suite 316, 

Napervllle IL 80563
Tel. 708-527-0080

Valandos pagal susitarimą

Mato. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

kardiologas — Širdies ligos
7722 S. Kedzto Ava., 
Chicago, IN. 00082

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Garbės prenumerata — 20 dol. 
Metų prenumerata — 10 dol. 
Studentų prenumerata — 5

dol.
fil. Dalia Ječienė

„Mūsų Vyčio” redaktorė

• „Draugas” šviečia, „Drau 
gas” kviečia, „Draugas” mus vi 
sus paliečia.

Dr. ALGIRDAS KAVAU0NAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Pulaskl 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. Seštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Madlcara Aaalgnmant”.
Sumokama po vizito.

I i



AR LIETUVOS VALDŽIAI 
RŪPI LIETUVOS ATEITIS?

DR. KAZIMIERAS 
ANTANAVIČIUS

Rinkimus laimėjusi LDDP 
(Lietuvos demokratinė darbo į 
partija) skelbė savo rinkiminę į 
programą, keturiems metams! 
buvo patvirtinta vyriausybės 
programa, buvo rengiamos kas
metinės vyriausybės programos. 
Tačiau, ar kas seka jomis, ar jas 
vykdo?

Lietuvos Seimas, vyriausybė, 
mano manymu, priima tar
pusavyje nesuderintus, Lietuvos 
ekonomiką žlugdančius, žmonių 
aktyvumą pakertančius spren
dimus. Apie tai liudija 1994- 
1995 m. biudžeto sandara bei 
pastaruoju metu Seime priimti 
ir svarstomi nauji ekonomikos 
pertvarkymo projektai. Mokes
čių įstatymai, vis nauji ap
mokestinimai, verslų kontrolė,, 
ūkinės veiklos licencijavimas, Į 
naujų inspekcijų bei kontrolės 
institucijų kūrimas — visa tai 
byloja, jog Lietuvos ateitis val
džiai nerūpi. Svarbu surinkti 
daugiau pinigų biudžetui, svar
bu gražiai nugyventi šią dieną. 
Nesvarbu, kad žemės ūkis prak
tiškai jau sužlugdytas, žlunga 
pramonė, reikia „papjauti” ir 
verslus.

1993 m. buvo priimtas Pridė
tosios vertės mokesčio (PVM) 
įstatymas, kurį svarstant, 
ekonomistai siūlė, kad jis turi 
būti ne didesnis, kaip 13 proc. 
Vyriausybė numatė ir gavo sa
vosios partijos Seimo narių 
paramą, kad mokestis bus 18

Lietuvos generalinis garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas kalba Los 
Angeles Draugo fondo komiteto ruoš
tame pobūvyje š.m. balandžio 23 d.

proc. Pažangūs ekonomistai įro
dinėjo, kad po šio įstatymo 
priėmimo kainos padidės dau
giau kaip 10 proc. Vyriausybė 
teigė — ne daugiau kaip 2-3 
proc. Realybė rodo, kad kainos, 
priėmus įstatymą, šoktelėjo 
20-30 procentų.

Labiausiai PVM palietė in
vestuotojus. Mokestis imamas 
perkant įrengimus, o bus grą
žintas, kai investicijų procesas 
bus baigtas. Gali praeiti ir trys 
metai. Gaunant 20-40 proc. me
tinių palūkanų, kiekvienam aiš
ku, kokius nuostolius patiria in
vestavusieji. Be to, jiems, kaip 
ir kitiems ūkio šakų investuoto
jams, labai trūksta apyvartinių 
lėšų. Prieš Kalėdas vyriausybė 
pateikė ir Seimas priėmė pen
ktąją šio įstatymo pataisą. Ja 
siūloma panaikinti visas PVM 
lengvatas, kurias turėjo žemės 
ūkis (9 proc.) mažosios įmonės, 
dailės, kultūros, mokslo, kūry
biniai darbuotojai. Galima pa
galvoti, kad mūsuose jų jau 
labai daug. Deja, mažosios įmo
nės silpsta. Gamyba nesiplėtė, 
net turėdama menkas lengva
tas: trims metams buvo atideda
mas pąjainų, panaudotų in
vesticijoms, mokestis (t.y., in
vesticijoms buvo suteikiamas 
trijų metų mokestinis kreditas). 
Prieš pat Naujuosius metus vy
riausybė pateikė juridinių as
menų (įmonių) pelno mokesčio 
įstatymo pataisas — lengvatos 
buvo panaikintos.

Akivaizdu, kad be investicijų 
ekonomika neturi ateities. Net 
esant galimybei nemokėti mo
kesčių už investicijoms sunau
dotas pajamas ar pelną, vargu 
ar atsiras norinčių investuoti į 
įmones, kurių įrengimai ir tech
nologija yra pasenę. Politinis 
nestabilumas ir garantijų stoka 
— dar keli rizikos faktoriai. O 
mūsų valdžios politika — at
sisakyti mokesčių lengvatų in
vesticijoms.

Mano manymu, (tokį projektą 
pateikiau ir vyriausybei), būtų 
tikslinga visą pelną arba įmo
nių pąjamų dalį, skirtą investi
cijoms ar reikalingai technikai 
įsigyti reikėtų laikyti išlaidomis 
gamybai, t.y., mokesčius skai
čiuoti tik nuo likusios pelno ar 
pąjamų dalies. Valdančiosios 
grupės atstovai, nerasdami ar
gumentų šiai nuostatai atmesti, 
mano, jog tokiu sprendimu būtų 
atidaryti keliai sukčiavimui. 
Žinoma, be to niekur neapsiei
nama, tačiau dėl kelių sukčių 
juk negalime žlugdyti Lietuvos 
ateities. Žvilgterėjus į paskuti

niųjų metų valstybės biudžetą, 
matome, kad investicijoms lėšų 
praktiškai neskiriama, o Lietu
vos žmonių sukauptos lėšos yra 
vežamos į užsienio bankus. Toks 
įspūdis, kad savasis sukauptas 
kapitalas yra nepageidautinas, 
geriau mokėti procentus už kre
ditus, gaunamus iš Vakarų. O 
pagal investicįjas Lietuva at
silieka ne tik nuo Vakarų šalių, 
bet ir nuo savo kaimynų. Statis
tiniais duomenimis, 1994 m. 
visos investicįjos vienam Estijos 
gyventojui sudarė 88 dol., 1 Lat
vijos gyventojai — 59 dol., o 
Lietuvos vienam gyventojui — 
tik 49 dolerius, (Vengrijoje — 
130 dol., Čekijoje — 75 dol.).

Lietuva smarkiai atsilieka ir 
pagal investicijas užsienyje. 
Nuo 1991 m. iki 1994 m. vidurio 
investicijų suma sudarė: Estijoje 
— 310 mln. dol., Latvijoje — 240 
mln dol., Lietuvoje — 197 mln. 
dolerių.

Hustono (JAV) universiteto 
ekspertai, atlikę investuotojų 
apmokestinimą įvairiose šalyse, 
pastebėjo, kad „Baltijos šalyse 
mokesčių našta yra per sunki 
privačiam verslui, o tai akivaiz
džiai kenkia visam investici
niam pr ocesui”. Tie patys eks
pertai pastebėjo, kad Lietuvos 
žmones, turinčius kapitalo, daž
nai vilioja užsienio šalyse teikia
mos mokesčių lengvatos. Todėl, 
nepaisant to, kad pačiai Lietu
vai dabar labai trūksta investi
cijų, jie investuoja savo santau
pas užsienio šalyse.

Taigi, mokesčių našta per sun
ki, o Lietuvos valdžia pateikė 
naują gyventojų pajamų mokes
čio įstatymą. Nuo 1995 m. mo
kesčių tarifai bus padidinti nuo 
29% iki 33%, bus įvesti kelių, 
turgaus licencijų mokesčiai. Iro- 
dinėjame, kad gyventojų paja
mų mokestis turėtų būti pro
gresyvinis, tai reikštų, kad 
didesnį procentą mokėtų tie, 
kurie gauna didesnes pąjamas.

Kur veda tokie vyriausybės 
veiksmai (negaliu pavadinti net 
politika)? Akivaizdu, kad dideli 
mokesčiai alina žmones, žlugdo 
verslus ir Lietuvos ūkio ateitį. 
Pridėtosios vertės mokestis ir 
akcizai padidino elektros, šildy
mo ir vandens kainas, dėl ko 
išaugo visų Lietuvoje gamina
mų produktų kainos. Produktai 
brangsta, žmonių gyvenimo ly
gis krenta, konkurencinės gali
mybės Rytų ir Vakarų rinkose 
mažėja. Tačiau valstybei 
reikia!!!

Kas ta valstybė? Tik preziden
tas, Seimas ir vyriausybė, ar ir 
Lietuvos žmonės? Ir nebesu- 
pranti, ar valdžia tarnauja žmo
nėms? Juk visi yra prisiekę 
tarnauti.

Kai keliami mokesčiai, sa
koma: „Argi nereikia švietimui, 
sveikatos apsaugai, pensinin
kams ir vargšams remti?” O kai

skirstomas biudžetas, tai pa
mirštama. Rūpi daugiau skirti 
valdžios žmonėms. Ir jau niekas 
neprieštarauja, kad tos žmonių 
grupės atlyginimai turi būti 
didesni. Einant į rinkos ekono
miką, kurioje, lyginant su socia
listine ekonomika, reikia bent 
penkis kartus mažiau valdinin
kų. O mūsuose — atvirkščiai: 
kuriamos vis naujos valstybinės 
tarnybos, inspekcijos, kontrolės 
institucįjos. Šiuo metu Lietuvė
lę valdo net 20 ministerįjų. At
kakliai siūloma įsteigti energe
tikos agentūrą, Alkoholio tarny
bą, tarpžinybinę maisto ir mity
bos komisiją, dvi Seimo kontro
lės komisijas (ne Seimui kon
troliuoti, nes kontroliuos Seimo 
statytiniai). O juk prirašyta 
tūkstančiai traktatų, kuriuose 
aišku, kad biurokratų gausa ga
li sužlugdyti bet kokį verslą, bet 
kokią iniciatyvą. Dabar Lietu
vai, manau, pakaktų aštuonių 
ministerijų ir pusės esančių 
valdininkų. Deja, niekam tai 
nerūpi.

Žiūrint į valdžios sprendimus, 
aišku, kad nei dabartinė (deja, 
nei ankstesnioji) nerealizuoja jo
kios ekonomikos plėtojimo ar 
bent stabilizavimo programos. 
Jokių priimtų programų nesilai
koma, dirbama pagal principą 
„einame tenlink, nežinia kur
link”.

Keičiasi valdžios ir vyriausy
bės, kairieji keičia dešiniuosius, 
keičiasi ministrai, tik Lietuvos 
ekonomika ir žmonių pragyve
nimo lygis stabiliai ritasi 
žemyn. Statistika rodo, kad 
1994 m. pabaigoje Lietuvoje te
buvo gaminama tik 16 proc. 
promonės produkcįjos, lyginant 
su 1989 metais. Bendroji žemės 
ūkio produkcįjos gamyba tesie
kia 31 proc., o bendras Lietuvos 
produktas tik 32 proc. 1989 m. 
lygio. Plataus vartojimo prekių 
kainos per 1994 m. pakilo 1.6 
karto, o vidutinis darbo užmo
kestis — tik 1.3 karto.

Atsiliekame ir nuo mūsų kai
mynų — Estijos ir Latvijos. 
Vidutinis 1994 m. rugsėjo mėn. 
uždarbis Lietuvoje buvo 92 dol., 
Estijoje — 141 dol., Latvįjoje — 
146 doleriai. Vidutinė senatvės 
pensija: Lietuvoje — 29 dol., 
Estijoje — 34 dol., Latvįjoje — 50 
dolerių. Per 1994 metus varto
jamų prekių ir paslaugų kainos 
Lietuvoje pakilo 1.6 karto; Esti
joje — 1.5; Latvįjoje — 1.4 kar
to. Neverta tęsti šiuos skaitli
nius sugretinimus, nes jie visi 
ne mūsų naudai (išskyrus gal 
tautybės klausimą).

Užvis blogiausia, kad krenta 
pramonės ir žemės ūkio pro
dukcijos gamyba, o mokesčiai ir 
suvaržymai bei apribojimai dar 
labiau „riečia juos į ožio ragą”. 
Galbūt dabartinei vyriausybei 
nerūpi, iš ko rinks mokesčius 
busimosios vyriausybės, jei ne

bus nei pramonės, nei žemės 
ūkio, nei verslų?.. „Po mūsų 
nors ir tvanas!” Bet juk valdo 
visi, „prisiekusieji visomis išga
lėmis stiprinti Lietuvos nepri
klausomybę, sąžiningai tar
nauti Tėvynei, demokratijai, 
Lietuvos žmonių gerovei”. Kiek 
kartų tatai kartota Seime, per 

i Lietuvos radįją, TV. Deja, rieda- 
| ma vis „tenlink”...

KNYGOS SUTIKTUVĖS
Gegužės 19 d. Washington, 

DC, Lietuvos ambasadoje JAV 
buvo pristatyta nauja dr. Alfred 
E. Senn knyga „Gorbačiovo 
nesėkmė Lietuvoje” (Gorba- 
chev’s Failure in Lithuania). Ši 
knyga, kurios viršelyje pavaiz 
duotas dabartinės Lietuvos kon
tūras, yra šešta Wisconsin uni
versiteto istorijos profesoriaus, 
Lietuvos mokslų Akademijos 
nario A. Senn knyga, skirta lie
tuviškai tematikai. Dvi iš anks
tesnių autoriaus knygų, „Lietu
vos valstybės atkūrimas, 1918- 
1920” bei „Bundanti Lietuva”, 
buvo išverstos ir i lietuvių kal
bą.

Naujausioje dr. A. Senn kny
goje aptariami 1988-1991 metų 
politiniai įvykiai trijose sostinė
se — Vilniuje, Maskvoje ir Va
šingtone bei taikus, neprievarti
nis pasipriešinimas, kurį naudo
dami lietuviai atstatė nepri
klausomą valstybę.

Ambasadorius A. Eidintas, 
pristatydamas susirinkusiems 
knygos autorių, su kuriuo jis 
pažįstamas jau daugiau kaip 10 
metų, papasakojo apie dr. A. 
Senn svarbiausius darbus ir jo 
ryšius su Lietuva. Ambasa
dorius pabrėžė pastarosios kny
gos apie Lietuvą ypatingą 
vertę, kadangi autorius anali
zuoja įvykius iš dviejų pozicijų 
— kaip betarpiškas tų įvykių 
liudininkas ir kaip stebėtojas iš 
JAV.

Dr. A. Senn, pristatydamas 
savo naująją knygą, papasako
jo apie savo vizitus Lietuvoje, 
kur jis betarpiškai galėjo stebėti 
istorinius pokyčius. Savo asme
ninį patyrimą ir sukauptą me
džiagą apbendrindamas isto
rinėje studijoje, jis siekė pateik
ti platesnę perspektyvą tuo
metiniams įvykiams Lietuvoje 
bei jų tarptautinei reikšmei.

Po to įvykusioje diskusijoje 
kalbėjo žymus JAV politologas 
Paul Goble. Jis gerai įvertino A. 
Senn knygą, pabrėžė knygos 
privalumus, tame tarpe tai, kad 
knygoje teisingai parodoma, 
kokią rolę suvaidino Lietuva, 
sugriaunant Sovietų Sąjungą. 
P. Goble papasakojo apie tuo
metinio oficialaus Vašingtono 
reakciją į įvykius Lietuvoje, 
analizavo Sovietų Sąjungos va
dovybės, taip ir nesupratusios 
Baltijos tautų nepriklausomy-

Fanatikai visuomet 
pavojingi

Šiomis dienomis jau paruošti 
planai visiškai sugriauti Ok- 
lahoma City centre esančius fe
deralinio pastato likučius, iki 
š.m. balandžio 19 d. priglaudu
sius valdžios įstaigas. Daugiau 
kaip mėnesį pastato „griaučiai” 
iš televizijos ekranų ir spaudos 
puslapių nuolat priminė baisią
ją balandžio 19 d. tragediją, iš
tikusią ne tik Oklahoma City, 
bet visą Ameriką. Galbūt nuo 
tos dienos jau niekas nesijaus 
tikrai saugus valdiškųjų ar kitų 
svarbiųjų pastatų viduje, nes, 
kas atsitiko Oklahoma City, 
gali pasikartoti bet kur, bet ka
da.

Nusėdus sprogimo dulkėms ir 
nutilus sužeistųjų riksmui, be
veik tuoj pat žiniasklaida 
nukreipė dėmesį į pirmojo ap
kaltinto šiuo smurto veiksmu 
asmens galimą ryšį su Ameri 
kos kraštutiniųjų dešiniųjų, ar
ba patriotų milicijos, grupuočių 
veikla. Daugeliui buvo tikra 
staigmena, kad JAV gali egzis
tuoti ir laisvai veikti prieš- 
vyriausybinės karinės organiza
cijos. Per palyginti trumpą laiką 
apie tų organizacijų veiklą buvo 
daug kalbėta, dar daugįau rašy
ta ir dabar jau turbūt retas šio 
krašto gyventojas nieko apie jas 
nežino.

Manoma, kad tokių patrioti- 
nių-karinių organizacijų veikla 
reiškiasi bent 27-se valstijose ir 
turi per 100,000 gerai ginkluo
tų, susipažinusių su karo lauko 
technika bei praktika, narių. 
Organizacijos yra ne vien kari
nės, bet ir ideologinės. Bendras 
jų vardiklis: nepasitikėjimas 
Amerikos vyriausybe, svetimų
jų invazijos baimė ir tvirtas 
įsitikinimas, kad tik stipriai 
ginkluota pilietinė milicija gali 
apsaugoti kraštą nuo savų ir iš 
užsienio ateinančių grobuoniš
kų kėslų.

Milicininkų vadai pasižymi 
karšta patriotiška retorika ir 
paprastai turi daug daugiau pri
jaučiančių JAV piliečių negu 
yra formaliuose milicijos 
sąrašuose. Pavieniai žmonės ar 
grupuotės, bet kada turėję vie
nokių bei kitokių nesutarimų su 
JAV vyriausybe, patyrę, jų ma
nymu, per didelį valdžios 
kišimąsi į asmeniškus reikalus, 
mielai klausosi milicijos vadų 
idėjų ir reiškia joms simpatijas.

bės siekių, politiką.
Dr. A. Senn ir P. Goble atsakė

į gausius susirinkusiųjų 
klausimus.

Danutė Bindokienė

j Tikima, kad tokių prįjaučiančių 
susidarytų per 12 milijonų.

Nors patriotinės milicijos or
ganizacijų istorija faktiškai 
siekia Amerikos revoliucijos lai 
kus, moderniosios versijos la 
biau pradėjo reikštis po 1945 m. 
spalio 24 d., kai buvo sukurta 
Jungtinių Tautų organizacija, 
kuri „siekianti užimti JAV, pa 
naudojant didmiesčių gaujas ir 
Tautinę gvardiją”. Milicininkai 
įsitikinę, kad iš tikrųjų JAV vy 
riausybė yra paruošusi planus, 
kaip efektingai kontroliuoti sa
vo piliečius, nepaliekant jiems 
nei kiek asmeninės laisvės ar 
pasirinkimo. Vienas pirmųjų 
žingsnių to kontroliavimo keliu 
yra uždraudimas turėti priva 
čius ginklus. Tad didelio skir
tumo čia nėra: jeigu ne svetimo 
okupanto pajėgos, tai nuosava 
valdžia ketina pavergti Ameri
ką, nors vis tiek JT, besiekian 
čios sukurti „globalinę” valdžią 
visame pasaulyje, yra pagrin
dinis priešas, prieš kurį nu 
kreipta patriotinės milicijos 
propaganda, vykdomas ginklą 
vimasis ir mokomasi ginklus 
naudoti.

Milicijos nariai yra daugiau 
šia baltosios rasės vyrai, nusis
tatę prieš juoduosius, emigran 
tus, ""'dus ir įvairias kitas 
mažu .;as. Daugelio poskyrių 
ideologija labai panaši į nacių 
arba Amerikos pietuose pradžią 
gavusių Ku Klux Klan 
fanatikų. Įdomu, kad patriotinė 
milicija labai daug pasekėjų turi 
Amerikos Vidurio vakaruose — 
Indiana, Michigan, Iowa ir 
kitose aplinkinėse valstijose. 
Nariai tvirtai tiki, kad ateityje 
bus priversti susiremti su vy
riausybės kariuomene ir galbūt 
svetimšalių daliniais, kurie jau 
slaptai treniruojami šiame kraš 
te. JAV vyriausybė turi net nu
mačiusi vietas koncentracijos 
stovykloms, kuriose bus laikomi 
nepaklusnieji piliečiai; yra pa
daryti planai krematoriumams, 
kur bus likviduojami mirtimi 
nubaustųjų lavonai...

Amerikiečiai kartais pakalti 
narni patriotizmo stoka, bet, pa 
sirodo, yra ir kitokių: patrio
tinės milicijos grupuotės „tėvy
nės meilę” nustumia toli už 
sveiko proto ribų. Kaip ir visi 
kiti fanatikai žmonijos istorijoje, 
šie yra tikrai pavojingi.

Pasibaigus oficialiai renginio 
daliai, norintys galėjo įsigyti 
knygą su autoriaus autografu

Spaudos skyrius

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI
Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS
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Į darbą eidavome apie 3 km. Darbovietė — stati ir 
aukšta akmens siena — 8 kg kųjis ir pleištas (kylys 
metalinis). Šių įrankių pagalba skaldai akmenis, krauni 
į vagonėlį, veži į nuokalnę ir ten išverti. Ir taip kasdien 
po keletą vagonėlių. Vakare atvažiuoja platforma 
(geležinkelio) ir suverstus akmenis turi kraut. Darbui 
jėgų nėra, o kaip pareit į lagerį? Niekam nesvarbu, kad 
tu neturi jėgų — paragins brigadininkas basliu į nugarą 
— jėgų atsiras. Skaitėm V. Hugo „Vargdienius”. Pas 
mus Žano Volžano nebuvo, tuo pačiu nebuvo ir užtarėjo.

Po darbo, susikibę už rankų slinkdavom į lagerį. O 
čia prie sargybinės reikėjo pastovėt iki visus patikrins. 
Tie, kurie jau nepąjėgė praeiti pro vartus, sargybiniai 
kartais sutempdavo į vidų, o šie, pagulėję prie jų, 
atšliauždavo į baraką. Rytoj — vėl į darbą. Žiemą ilsėtis 
prie vartų, nors ir trumpai, bet ne visai malonu.

Mano aprašomas „Kalnelio” gyvenimas vyko žiemą. 
Jaučiu, kad mano fizinės jėgos baigiasi ir vieną dieną 
vos vos parsvirduliavau iš darbo ir nuo sargybinės 
patraukiau į medpunktą. Ten gydytojas — jūrų kapi
tonas. Šiaip taip peržengęs per slenskčius sustojau prie 
stiklinės „vaistų” spintos ir žiūriu. O „daktaras”, pa
stebėjęs žvilgsnį sako: „Kvaily, ko ten žiūri? Ten viskas

lotyniškai!” (Tuo, matyt, norėjo parodyti lotynų kalbos 
žinojimą). „Supykau” ant daktaro ir sakau: „Tai Hora
cijus, Romėnų I amžiaus rašytojas!”, sakau.

Daktaras metė rašyt, žiūri į mane., Aš tave atleidžiu 
tris dienas nuo darbo”, prašneko. „Ačiū!” Matau, kad 
aš jį „pagavau". Toliau pasiūliau, kad jei jis pageidauja, 
galiu padeklamuot Romėnų rašytoją-poetą Virgilijų. 
Atsisako, galvoja daktaras. Pacientų daugėja. Pagaliau 
išdrožia: „Kadangi tu moki lotyniškai (o aš galvojau, 
kad „moku”), tave padarysiu sanitaru, vyr. sanitaru, 
padėsi man ligonius priiminėt, dalinsi vaistus”.

Padėkojęs išsvirduliavau į baraką. Džiaugiuosi ir 
dėkoju Dievui, kad tris dienas ilsėsiuosi, o toliau — 
pamatysim.

Trečios dienos pavakary klausau, kad barake šaukia 
mano pavardę. Sanitaras, būsimas mano pavaldinys, 
vedasi pas „daktarą”. Daktaras primena, kad jis išlaiko 
žodj ir aš nuo rytdienos turiu pereiti į medpunktą gyven
ti kaip vyr. sanitaras. Tokią laimę ir už didžiausius pini
gus sunku nusipirkti. O aš ją nusipirkau už Horacijaus 
„Monumentą”.

„Kalnely” tokią laimę, kuri išgelbėtų nuo visiško 
išsekimo ir mirties, mažai kas randa. Šiame lagery 
pažymėtina asmens „švara”, vasarą prausiesi retkar
čiais, marškinių pusmetį neskalbia. Vanduo visą laiką 
vežamas statinėm dviem jaučiais.

Pirmoje eilėje vandenį veža virtuvės reikalams, an
troje — administracijai, už tvoros, o kas lieka — kali
niams. Taigi, marškiniai nesuplyšta, bet sulūžta. Utėlės 
nelabai mėgsta tokius nešvarius skudurėlius. Naujai 
atvežtas, su švariais baltiniais, daugiau kenčia, negu 
kiti.

Aš dirbu medpunkte. Geresnio gyvenimo ir darbo 
ieškoti būtų nuodėmė. Mano darbas: parnešti daktarui 
pusryčius ir pietus. Dalyvauti ligonių priėmime, iš
davinėti vaistus, rūpintis ligonine (8 lovos), švara, 
tvarka. Daktaras labai patenkintas, kai mes naudojame 
lotyniškus terminus.

Siame drausmės lagery bausmę atliko 7 lietuviai 
politiniai kaliniai, kiti vagys, sadistai, žmogžudžiai. Iš 
šių nužmogintųjų, vienas vyriausias „karalius” — 
blatnesnis. Jo įsakymo klauso kiekvienas vagis — karia, 
skerdžia, dusina, vykdo jo įsakymą. Atamanas į darbą 
neina. Prie vieno stalo virtuvėj valgo lagerio viršininkas, 
o prie antro — atamanas. Apie jų darbus, kalbas bei tra
dicijas — atskiras „kūrinys”.

Virėjai jį gerbia ir parenka geresnį kąsnį. Kartais 
virtuvėje susitinka lagerio viršininkas ir „karaliukas” 
— valgo skirtinguose virtuvės kampuose ir vienas ant
ram netrukdo.

Daktaras, eidamas į priėmimą, imdavo ir mane, kaip 
pulko vadas adjutantą. Vaistus pasakydavo lotyniškai 
arba panašiai, o aš, pakartojęs vaistus parduodavau li
goniui. Tiem ligoniam ne vaistai buvo reikalingi, bet 
geras gabalas duonos ir gyvenimo sąlygos.

Greit šioje gydymo įstaigoj likau vienas. Prieš mane 
buvusį lietuvį, kaip „pasitaisiusį”, išsiuntė. Pasidarė 
liūdna, bet liūdėjau neilgai. Savo padėjėju gavau estą, 
kuris dar blogai kalbėjo rusiškai. Greit susidraugavau 
ir susitarėm gydytojui negirdint kalbėti vokiškai — 
abiem nauda — kalbos kartojimas.

Nemalonus reikalas, kai ligonis kalinys sugalvojo 
iškviesti prokurorą badaudamas. Vieną rytą paskelbia, 
kad jis badauja ir nepriima valgio, duonos. Gydytojas 
įsako man, kad jo duonos porcįją padėčiau jam prieš akis

ant lentynėlės ir nuolatos siūlyčiau valgyti. Taip tęsėsi 
6 dienas, o lagerio prokuroras, matyt, spjovė į tai, kas 
žmoniška — neatėjo. Septintą dieną pavyko man į jo 
burną per jėgą įbrukti kąsnelį duonos ir čia gyvybė 
nugalėjo badą. Pradėjo valgyt ir būtų visą duonos atsargą 
suvalgęs, jei būčiau davęs. Visą savaitę valgė dukart 
sriubą, kaip paprastai, naują ir sutaupytą porcįją duonos. 
Daktaras patenkintas, kad jo ligonis nuo vienos ligos 
(išsikviesti prokurorą) pasveiko.

Kartą daktaras, grįžęs iš centro (Vitlosenų), pranešė 
man gerą naujieną — tenai mano vardu yra 5 siuntiniai 
iš Lietuvos. Nustebau ir apsidžiaugiau, bet netikėjau, 
jog tiek daug. Daktaras užtikrino — po kelių dienų gau
siu.

Paaiškėjo, kad siuntiniai tikrai yra 5. Kada mane 
ruošė mirties egzekucijai, perkėlė iš lagerio į lagerį, o 
paštas taigoj toks skubus, kad manęs „nepagavo”.

Daktaras įspėjo, kad siuntinius pasiimti (į sargybinę 
už tvoros) aš neičiau, nes liksiu be siuntinių ir be galvos 
Tiek žmogžudžių, vagių! Įsakė gulti į lovą ir „sirgt”, o 
jis prižiūrėtojui pasakė, kad aš sunkiai sergu ir manęs 
iš ligoninės neišleidžia. Girdžiu, kad už sienos abu kolio- 
jasi. Prižiūrėtojas grasina atgal siųst, o daktaras savo: 
„Siųsk!” Mano širdelė jau užkulniuose: „Tiek daug. . ir 
grąžins”.

Pagaliau daktaras: „Neša, pasiruošk!” Greit pasi 
ruošėm su savo sanitaru. Daktaras du prižiūrėtojus išsi
varė lauk. Paliko vieną. Tas ir atidarinėjo dėžutes: 
pirmą, antrą ir — penktą. O aš tik rūšiuoju ir dedu į 3 
paklodes. Seilės visiems ištyso. Daktarui parodau - gal 
prižiūrėtojui reikia duoti gabalėlį lašinių, o jis man rodo: 
„Nebūk kvailas”.

(Bus daugiau)
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NUOTRUPOS IŠ LIETUVOS
Gražus oras ir saulė balandžio 

6 dieną išlydėjo iš Čikagos, 
lietus ir šaltas oras pasitiko 
Kopenhagoje, sniegas ir lietus 
Vilniuje. Visi dėvi žieminius ap
siaustus ir šiltus batus, o aš — 
kaip iš dangaus iškritusi — su 
lietpalčiu ir lengvais bateliais. 
Visa laimė, kad kolegė Vida turi 
dvi poras šiltų batų.

Į Lietuvą atskridau anksti 
praleisti šv. Velykas savo gim
tajame mieste su savo broliais 
ir jų šeimomis. Mano ir brolių 
amžių pasiekus, nesi tikras, kad 
sulauksi kito pavasario.

Likusį laiką iki birželio 
pradžios lankysiu Montessori 
klases, įsikūrusias įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Labai 
džiaugiuosi, kad ir Mažeikiuose 
jau yra 5 klasės trijuose darže
liuose. Birželio pradžioje baig
sim antrą kurso dalį, pradėtą 
pernai vasarą Vilniaus Montes
sori centre.

Kokia neatpažįstama, sveti
ma mūsų išsvajota Lietuva! Ra
šydama šias nuotrupas, ban
dysiu rašyti ir džiaugtis tuo, kas 
gera Lietuvoje, nes apie viso
kius išnaudotojus, aferistus, 
sukčius, žudynes ir girtuoklystę 
pilni laikraščiai čia ir Ameriko
je, kaip ir apie varganą, labai 
varganą žmonių gyvenimą.

Verbų sekmadienis

Verbų sekmadie .s šaltas, 
žvarbus. Nutarėm važiuoti, iš
sišaukę taksi į universiteto šv. 
Jonų bažnyčią, į katedrą galim 
neįtilpti. Rankose nešdami ver
bas, visi skuba į bažnyčias. 
Senamiesčio gatvėmis sunku 
net praeiti. Vieni turi kadugio 
šakeles su įvairiomis džiovinto
mis žolėmis, kiti tikrąsias 
Vilniaus verbas, supintas iš 
įvairiaspalvių gėlelių ir žolių. 
Prisiminiau senovišką pasaky
mą: „Jei neturi rankose verbos, 
tai velnias pakiš savo uodegą”. 
Atvykom į bažnyčią anksčiau, 
tai dar gavom vietą sėsti, bet 
labai greitai bažnyčia prisipildė 
stovinčiais.

Studentų choras giedojo au
siai malonias giesmes, kunigas 
pamokslo nesakė turbūt todėl, 
kad po pamaldų vyko religinis 
koncertas. Prie Komunijos ėjo 
beveik visi bažnyčioje esantys. 
Naujas dalykas tai, kad ir čia 
dabar kalbama tikėjimo išpaži
nimas, užuot tikiu į Dievą Tėvą, 
kaip dar pernai buvo kalbama.

Po pamaldų vykom į „Stiklių” 
kavinę, pavadintą „Ponių 
laimė”, pietauti. Labai maloni, 
švari aplinka, gražūs indai, pa
tarnauja tik jauni, malonūs, 
mandagūs vyrukai. Už pietus 
(žinoma, ne brangiausius) trim 
užmokėjom 69 litus, iš jų 10 litų 
pridėta arbatpinigiams.

Daugelyje didžiųjų miestų 
bažnyčiose ir koncertų salėse po 
Velykų vyksta religiniai kon
certai, net visą savaitę tarp 
Velykų ir Atvelykio.

Velykos

Velykas praleidau tėviškėje, 
Mažeikiuose. — Prisikėlimo 
pamaldos vyko 8 vai. ryte. Jei 
norėjai gauti vietą atsisėsti, tai 
reikėjo atvykti pusantros vai. 
anksčiau. Bažnyčia sausakimša: 
nei pajudėti negalima. Kol kas 
čia tėra vienintelė bažnyčia, o 
miestas išaugo iš 6-7 iki 60,000. 
Vieta jau duota naujamiestyje 
kitai bažnyčiai, bet kol kas 
niekas nejuda.

Velykų procesija, kaip ir 
senais laikas, vyksta lauke, 
aplink bažnyčią. Laimė, kad 
nelijo, nors oras šaltokas. Su šia 
bažnyčia ir joje apeigomis mano 
vaikystė artimai surišta. Tada 
naujai pastatyta bažnyčia atro
dė taip didingai ir gražiai. 
Didžiąją savaitę pasikeisdami 
valandą klūpodavome prie kars
to, didžiausia laimė tam, kas

buvo išrinktas klūpoti prieš 
Prisikėlimą. Velykų rytą pro
cesijoje laikėm vėliavų kaspi
nus, pasipuošusios baltom suk
nytėm, kaip ir dabar. Tik viskas 
kažkaip toli toli praeityje, lyg 
sapne.

Nors čia esu apsistojusi savo 
tėvų namuose, miegu beveik to
je pat lovoje, bet neturiu to 
jausmo, kad čia, Lietuvoje, 
mano namai, lyg tikri mano 
namai yra ten toli už marių, 
Čikagoje. Koks sulaužytas mū
sų vyresniųjų gyvenimas!

Grįžtu prie reltgįjų. Balandžio 
20,21,22 d. Mažeikiuose, nauja
jame rajone, kino salėje kalbės 
pasaulyje žinomas pamokslinin
kas (preacher) Billy Graham. 
Labai nustebau perskaičiusi 
platinamus lapelius. Gaila, kad 
nepasirašė, kas organizuoja, kas 
jį iškvietė ir finansuoja.

Visi skaitėme, kaip po nepri
klausomybės atstatymo į Lietu
vą pradėjo plūsti įvairios sektos, 
religiniai sąjūdžiai, pranašai ir 
„Tikėjimo žodis”. Balandžio 20 
d. TV buvo prie apskrito stalo 
sukviesti žodžio ir Katalikų 
Bažnyčios atstovai, kuriuos su
darė: katalikų kunigas, psicho
logijos dėstytojas, studentai, 
filosofijos dėstytojas ir studen
tai. Buvo labai įdomios diskusi
jos, kurių metu „Tikėjimo žo
džio” atstovai atsidūrė gynėjų 
pozicijoje, kai buvo pasakyta ir 
paskaityta jų pasisakymai.

Geros TV programos

Tel-3 dr. Baškauskaitės veda
ma TV kasdien popiet duoda 
gamtos programą, anglų kalbos 
pamokėles vaikams, platesnes 
žinias po „Panoramos”. Lietuvos 
TV teko matyti programas apie 
dantų priežiūrą, akių priežiūrą, 
sveiką maitinimąsi. Dažnai su
daromos diskusijos prie apskrito 
stalo. Paskutinę mačiau apie 
krašto apsaugą, kur į žurnalis
tės ir paklausėjų klausimus at
sakinėjo kariškiai su apsaugos 
ministru. Manau, žmonėms ver
tinga žinoti, kas padaryta, kas 
daroma, su kokiom užsienio val
stybėmis artimai bendraujama 
ir gaunama didelė karinė para
ma pabūklais ir apmokymu. 
Tai mažesnės Europos valsty
bės, kurios žinoma, turi ir savo 
krašto apsaugos interesus, nes 
didžioji meška gi ne už kalnų.

Leidiniai

Iš man į rankas patekusių lei
dinių noriu paminėti tik naujai 
išleistą žurnaliuką vaikams 
apie gamtą, pavadintą „Lutu- 
tė”. Geras popierius, geros 
kokybės spalvotos nuotraukos, 
trumpi apsakymėliai apie duotą 
nuotrauką. Keistas pavadini
mas žurnaliukui. Pasirodo, Lu- 
tutė yra mažiausia Lietuvoje 
pelėdėlė, retai matoma. Turėjau 
progos susipažinti su šio žurnalo 
autorium ir fotografu. Jo pla
nai dideli, likimas priklau
sys, žinoma, nuo žurnaliuko 
pasisekimo. Montessori au
klėtojos platina tarp vaikų po
4 litus, kraštuose, rodos, bus po
5 litus. Redaktorius sakė, kad 
antras numeris pasirodys greitu 
laiku, tai, grįždama Amerikon, 
parvešiu po kelis žurnaliukus. 
Jie būtų labai tinkami lituanis
tinėse mokyklose.

Kitas geros kokybės turinio ir 
išvaizdos atžvilgiu žurnalas yra 
„Mano namai”, turinyje: namų 
aplinka, gėlės, įvairūs patari
mai, kūdikiai, virtuvė, rank
darbiai.

Esu tikra, yra ir daugiau ver
tingos spaudos, bet dar per 
trumpas laikas daug ką pa
matyti. gtagė Vaišvilienė

Prieš 70 metų... „Aušros” gimnazijos Kaune II Algirdo draugovės štabas 1923-24 metais. Iš k.: 
I eil. — S. Bagdonavičius, A. Varnas, K. Grigaitis, J. Bagdanavičius U, Lukošius. II eil. — Galinis, 
V. Čepas ir Tumėnas.

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
pnemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 Re*. 312-7783971 
F»x. 7084987006 Pager 312-3080307

McHanry, M mln. (iiaurėa vakaru* nuo
CMcegoa parduodama vasarvietė saloje; 53 
pėdo* pakrantės; ramu; 30 pėdų lieptas, na
mas didelis, 3 mieg., 1 Vi vonios kamb ; rytų 
pus*) virtuvė, vakarų pusėj atvira veranda; 20 
pėdų pantonims laivelis S149.M0. Kreip
ti* 312-781-13*3. Kalbėti angMkai.

LIETUVIŲ TELKINIAI

GRAND RAPIDS, MI

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės 14 die
ną, Grand Rapids skyriaus 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjunga gražiai 
paminėjo Motinos dieną. Tuoj po 
Mišių narės ir svečiai susirinko 
Švento Petro ir Povilo parapijos 
salėj. Kunigas Dennis Morrow 
atidarė minėjimą malda ir pa
sveikino motinas šventės proga. 
Susirinkusieji buvo pavaišinti 
narių suneštais skaniais patie
kalais.

Benas Kušlikis pristatė meni
nės dalies atlikėjus — lietuvių 
bendruomenei gerai pažįstamą 
Čikagos solistą Algimantą Bar- 
niškį ir jo bendradarbį Alfonsą 
Seniūną. Su jais iš Čikagos buvo 
atvažiavusios, tenai gimines 
lankančios, dvi gražios lietuvai
tės, Ligita ir Rūta. Benas 
Kušlikis taip pat atkreipė 
dalyvių dėmesį į Šv. Mergelės 
Marijos paveikslą, išstatytą 
salėje, Moterų sąjungos gautą 
dovaną iš lietuvių pradžios 
mokyklos mokinių Lenkijoj. Ta 
proga susirinkusieji pagiedojo 
„Marija, Marija”.

Vaišių metu Sofija Lastienė 
pravedė laimėjimus ir daugelis 
dalyvių buvo netikėtai apdova
noti įdomiom dovanėlėm. Algi 
mantas ir Alfonsas svečius 
linksmino gražiom lietuviškom 
dainom. Alfonsas taip pat pagro
jo armonika. Muzikantų pa
kviesti, svečiai įsijungė į dau
gumą dainų. Pertraukos metu 
dalyviai turėjo progą parodyti 
savo meninius talentus. Parapi
jos diakonas Manuel Herrera 
skambino gitara ir dainavo po
puliarią meksikiečių dainą „La 
Bamba”. Jo pakviesti, Benas ir 
Algis Kušlikiai padėjo su prie 
dainių.

Vėliau broliai Kušlikiai pa
dainavo keletą linksmų daine
lių iš Grand Rapids lietuvių dai-

norėlio. Laimutė Kušlikytė- 
Braune ir lietuvaitė Ligita dai
nininkams irgi padėjo. Progra
mos metu, įsilinksminę svečiai 
karts nuo karto ir pasišoko.

Sąjungos narės ir svečiai Mo
tinos dieną labai linksmai pami
nėjo ir dėkojo narėms, kurios 
nenuilstamai darbavosi paren
gimą ruošiant.

Pranas Lekutis 

ST. PETERSBURG, FLA

PAGERBTAS
KĘSTUTIS GRIGAITIS

Šiame telkinyje visiems labai 
gerai žinomas narys K. Grigai
tis š.m. balandžio 24 d. šventė 
savo amžiaus 90 metų garbingą 
sukaktį. Šia proga į svetingus ir 
visada vaišingus Grigaičių 
namus sukaktuvininką pagerb
ti susirinko gausus giminaičių 
ir svečių būrys.

K.G. yra gimęs Rygoje. Tačiau 
jo tėviškė ir kilimo vieta yra 
Pakruojo-Klovainių apylinkėse. 
Atseit jis yra tikras Šiaurės 
Lietuvos lygumų sūnus. Savo 
profesiniam darbui jis pasirinko 
teisininko pašaukimą. Teisės 
mokslus studijavo Kauno uni
versitete. Vėliau ėjo įvairias 
atsakingas pareigas Lietuvos 
teismuose. Jam yra tekę būti 
prokuroro padėjėju, teisėju, ju
riskonsultu, advokatu...

Tačiau daugiausiai turėtų 
būti vertinama jo atmintina vi
suomeninė tautinė veikla. Dar 
studijų metais jis įsijungė į 
studentų varpininkų organi
zaciją. Buvo vienas „Žalgirio” 
korporacijos steigėjų. Su studen
tais varpininkais jis nenutraukė 
ryšių ir užbaigęs studijas.

Atlikęs karinę tarnybą Lietu
vos Karo mokykloje, buvo pa
keltas į leitenanto laipsnį ir tuoj 
įsijungė į Šaulių s-gos veiklą ir 
ėjo atsakingas pareigas jos 
padalinių vadovybėje. Artėjant 
Lietuvos pavergimo metams, jis 
įsijungė į ginkluoto pasiprieši

nimo pastangas kovoje su bolše
vikais ir naciais. Neišvengė 
arešto ir kalėjimo.

K.G. nuolat sielojosi lietu
viško jaunimo tautiniu ugdymu. 
Įsijungė į Lietuvos Skautų or
ganizaciją. Vėliau pateko į šios 
organizacijos vadovybę ir buvo 
pakeltas į vyresnio skautininko 
laipsnį.

Nuo pat jaunystės jį žavėjo dr. 
V. Kudirkos idealizmas ir pilnu
tinė tautinio susipratimo 
samprata. Tad savo visuome
ninę veiklą jis puoselėjo vals
tiečių liaudininkų gretose. Šios 
politinės partijos veikloje jis 
gyvai reiškėsi Lietuvoje. Jis jos 
neapleido ir pasitraukęs į Vaka
rus. Nuolat rėmė liaudininkų 
veiklą, dalyvavo jos konfe
rencijose ir rūpinosi spaudos iš
laikymu. Atstovavo liaudi
ninkams ir keliuose VLIKo sei- 
mudse bei kitose bendrinėse 
lietuvių organizacijose.

Gimtadienio puotoje keli sve
čiai pasakė sveikinimo kalbas ir 
išryškino sukaktuvininko asme
nybę. Vietinio klubo vardu 
kalbėjo pirm. A. Karnius. Dr. E. 
Gerulis iškėlė sukaktuvininko 
humanizmą ir gilų tolerancijos 
pajautimą.

Bendraminčių vardu sveiki
nimo žodį tarė iš Daytona Beach 
atvykęs J. Daugėla. Jis kiek 
plačiau apibūdino K. G. charak
terio bruožus ir paryškino jo 
ideologinius įsitikinimus ir išti
kimybę tiems įsitikinimams. 
Baigdamas kvietė visus puotos 
svečius visai gyvenamąjai aplin
kai paliudyti, kad šio gimta
dienio kaltininkas, pagal V. 
Kudirką, per visus tuos ilgus 
gyvenimo metus „niekada ne
buvo į tinginį kliuvęs” ir neišeis 
iš šio pasaulio „be likusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs”.

Šį visą malonų vakarą paruo
šė, programai vadovavo ir labai 
šiltu žodžiu sukaktuvininką 
pasveikino jo žmona Alena. Ogi 
ir ji pati praėjusių metų pabai
goje toje pačioje Grigaičių re
zidencijoje atšventė savo tiek 
pat metų gimtadienį.

J. Dgl.

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

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

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

Information, reservations and t.cket sales at the off.ces of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.

AOl/f M AMHMNT*
New York: 212-869-1074. 

Chicago; 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

treal. PQ.: 514-844-2674. 
,10. Ont 416-236-4242. 
ee 800 223 0593.

GREIT
PARDUODA

MISCELLANEOUS

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

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FOR RENT

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS/ 
3208’/* W«st 95th Stroot 

Tol. (708) 424-8854 
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 706-969-2658.

Many happy 
returns.

A public -tervice of thu neu vpaper

CAPE COD, HYANNIS
Išnuomojamas didelis butas 
vasarai; 3 mieg., virtuvė. Netoli
jūros Kreiptis: 508-771-5050

HELP VVANTED

Restoranui Floridoje reikalinga 
padavėja. Tai. (813) 823-7071.

JANITOM NBCOBO
Janitorial Company tooking (or men 4 wom*n to 
ciean onics Duiioings in m® nonn ® rvonnwosi 
Suburba Parį Urna eveninga. For more Into caH:

t Msaaasm.

IEŠKO DARBO

Moteris lė Lietuvos laiko dar
bo. Skambinti:

tel. (809) 694-2997

FOR SALE

Parduodami garai išlaikyti 
salono Ir kt. baldai ir 1989 Pon- 
tiac Boneville auto, už žemą kainą. 
Skambinti Jonui: 708-498-1898.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO I tomas. Vingiuotas mano 
gyvenimo kelias biografiniuose atsiminimuose. 1912-1960. 
443 psl. Knygos kaina $10.00. Užsakant paštu, persiuntimo 
išlaidoms pridedama $2.50. Illinois gyventojai dar prideda 
Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO II tomas. Atsiminimai apima 
1960-1970 metų laikotarpį. 428 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlaidoms pridedama $2.50. Il
linois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

NUO DUSIOS IKI TIBERIO III tomas. Atsiminimai apima 
1970-1979 metų laikotarpį. 390 psl. Knygos kaina $10.00. 
Užsakant paštu, persiuntimo išlakioms pridedama $2.50. Illi
nois gyventojai dar prideda Sales tax $0.88.

Užsakant visus 3 tomus mokama papigintai: $15.00. Užsa
kant paštu persiuntimo išlaidoms pridedama $4.00 Illinois 
gyventojai dar prideda Sales tax $1.31.

Knygos užsakoma: DRAUGAS, 4848 West 83rd St., 
Chicago, IL 80629.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 19161940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje Knygos kaina 18.09 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.89 dol., j Kanadą 3.99 dol., kitus kraštus 3.89 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4848 W. 83rd Stroot, CMeago, 
IL 80829.
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Iš užsienio lietuvių
spaudos

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn 24 d.

„TRIS KARTUS ‘VALIO’ ”

„Darbininkas” (1995.05.12), 
Brooklyn, NY

Patyrus, kad JAV LB pirmi
ninkė Regina Narušienė pa
siuntė laišką prezidentui Clin
ton, kuriame ji logiškai ir gan 
griežtai protestuoja prieš jo 
dalyvavimą Maskvoje rengia
mame Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos minėjime, norėtųsi jai 
sušukti „Valio”!

Propagandos srityje išsitobu
linusi, pasaulyje visada pirmavo 
Rusija, tai ir dabar, skelbdama 
„demokratizavimo” mitą, toliau 
apgaudinėja naivius Vakarus, 
kurie rusų gražbylyste tiki, kaip 
prieš penkis dešimtmečius tikė
jo Kremliaus melu, skelbiančiu 
Baltijos valstybių „prašymą iš
laisvinti” ir „savo noru” įstoti 
į Sovietų Sąjungą. Gal tai ir 
nėra tikras naivumas, bet tik 
atviro, neklastingo vakariečių 
charakterio išdava, pasitikint 
oficialiais žodžiais, sutartimis, 
pažadais. Amerikos vyriausybė, 
ypatingai prezidentas Clinton, 
žavisi Jelcin ir stengiasi palai
kyti labai gerus santykius su 
„demokratine” Rusija, jai įvai
riais būdais talkininkauti, nu
tylint ir apie neteisėtą ir 
brutalią agresiją Čečėnijoj. Tyla 
yra paprastai suprantama kaip 
pritarimo ženklas. O jei Rusijos 
užsienio reikalų ministro An
drėj Kozyrev pakartotinas ir 
viešas grasinimas Baltijos res
publikoms dėl jose tariamai 
„persekiojamų tautiečių apgyni
mo” taptų žiauria tikrove, Rusi
jos tankantt įsibrovus į pagaliau 
laisvės sulaukusias tautas, ar 
Amerikos prezidentas jas už
stos, ar tylės? Nejaugi Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai gresia senos 
istorijos pasikartojimas? Jei 
Amerika tyli dėl Čečėnijos, tai 
ar ji savo balsą keltų dėl Balti
jos respublikų?

„LAIKOTARPIŲ MOTINA”

„Tėviškės žiburiai” (1995. 
05.09), Ont. Canada

...Pagarba ir meilė motinoms, 
kurios saugo Dievo duotą gyvy
be, galinčią tarti tą pirmąjį žodį, 
iškylantį virš kitų žodžių ir 
žodynų. Švenčiame Motinos die
ną ir galime tikrai pasidžiaugti, 
kad išeivijos lietuvių gyvenime, 
kuriame lietuviškumas plačiąja 
prasme dar nėra išblėsęs ir kur 
principinė laikysena „galima — 
negalima, tinka — netinka” turi 
dar augančiam žmogui įtakos, 
— ir jauna, čia užaugusi motina 
mažiau susiduria su skaudžio
mis šiuolaikinėmis problemo
mis. Tas faktas akivaizdžiai pa
tvirtina savito gyvenimo reikš
mę ir prasmę.

Čia labai didelį vaidmenį at
lieka savosios parapijos, mokyk
los, jaunimo organizacijos, o 
svarbiausia šeimos, kuriose mo
tinos ir močiutės sugeba savo 
augintinius pavesti iki tokios 
vietos, nuo kurios jau patiems 
yra daug lengviau eiti. Per 
ankstyvas tėvų atsiskyrimas 
nuo vaikų sudaro pastariesiems 
sąlygas ieškoti kitų atramų, 
nors kartais atrodo, kad vaikai 
jokių atramų neieško. Todėl 
šeimos, juo ilgiau išsilaiko kar
tu, juo mažiau yra galimybių 
bet kuriam šeimos nariui at
sidurti abejotinos vertės sū
kuriuose.

Daugeliu atvejų tokia šeimos 
glaudaus bendravimo jungtimi 
būna motina. Prisimename ir jų 
kilniausius pavyzdžius. Miru
sioms antkapiai nevienodi, bet 
atliktų meilės ir pasiaukojimo 
darbų vainikai — iš tų pačių 
žiedų. Besisielojant šeimų 
griuvimu, tekrypsta žvilgsniai į 
motinas, už kurias turėtume 
melstis, kad šeimose jos skleistų 
meilę ir šilumą.

„MOTINOS DIENAI”

„Laisvoji Lietuva” (1995, ge
gužė), Chicago, IL.

Mums lietuviams motina yra 
ir pats didysis kultūros nešėjas, 
lietuviško žodžio mokytoja ir jo 
išsaugotoja. Susirišusi skarute, 
palinkusi prie ratelio, iš mal
daknygės ji mokė ir didžiuosius 
rašytojus bei kovotojus dėl Lie
tuvos laisvės. Jos mokykloj iš
augo Valančiai, Daukantai, 
Maironiai, Kudirkos, Basanavi
čiai, Voldemarai ir šimtai bei 
tūkstančiai kitų didžių vardų 
Lietuvos istorijoje. O pati Moti
na ir toliau liko tyli ir mylinti, 
bet ir nežinoma. Jos patriotizme 
išaugo Lietuvos savanoriai ir 
partizanai, kurie savo krauju 
pirko Lietuvai nepriklauso
mybę ar kovojo dėl jos naujo 
atgimimo.

Lietuvė Motina buvo kukli ir 
viską,ką tik gražiausio ir bran
giausio turėjo savo širdyje, jaus
muose ir visame gyvenime, ji 
atidavė savo vaikams:

— Vaikeli, būk doras ir geras 
žmogus, — ji kalbėjo savo maža
jam. — Gerbk vyresnius, nieko 
neskriausk, brangink dorą, gėrį, 
mylėk Dievulį ir tėvynę. Su 
maldos žodžiais ji kartojo tuos 
žodžius ir prašė Dievulį ir Jo 
Motiną Mariją, kad jie vestų jos 
vaikus tuo doros ir gėrio keliu.

„MOTERS ĮNAŠAS Į 
*’ ‘MIRTIES KULTŪRĄ’ ’

„Lietuvių balsas” (1995.05. 
11), Chicago, IL 
( Pasaulis galėjo išrasti kom

piuterius, pasiekti Mėnulį, 
laboratorijose gali apvaisinti 
lesbietę, kad galėtų su „myli
mąja” gyvendama pagimdyti 
kūdikį, bet negali išrasti tokios 
santvarkos, kad darbininkas ga
lėtų išlaikyti šeimą bent kol 
vaikai užaugs. Nes nenori. Nes 
nedirbanti moteris yra tyliai 
niekinama. Vis daugiau ir dau
giau prie darboviečių steigiami 
lopšeliai ir darželiai, kur kūdi
kius auklėja valdžia, o vakare 
pavargusi mama.

Ko reikia Lietuvai? Ar tokių 
idėjų, kokias perša pasaulinės 
moterų konferencijos? Vyrai ir 
moterys yra lygūs kaip asme
nys, tačiau Kūrėjas yra skyręs 
kitokius uždavinius ir prigimtį 
apdovanojęs reikalingais priva
lumais tiems uždaviniams mo
teriai įvykdyti vienas kitą papil
dant. (Čia nekalbu apie išimtis, 
kurių yra ir vienoje, ir kitoje 
pusėje).

Mūsų Tėvynei reikia mote- 
rų-motinų su neiškreipta pri
gimtim. Reikia motinų, kad 
kūdikį ne tik pagimdytų, bet jį 
doru žmogum išauklėtų. Reikia 
moterų, kurių įgimtas meilės ir 
pasiaukojimo jausmas pasiektų 
našlaičius, vienišus genelius, 
vargstančius. Tai sunki parei
ga, bet tik tokios moterys 
atstatys moraliai sugriautą, 
suniokotą Lietuvą, jos žmogų.

„NUOLANKUMO
SINDROMAS”

„Dirva” (1995.06.11), 
Cleveland, Otyo

Tebedegame noru gerbti ne 
žmogų, o jo užimamą poetą. 
Sovietuose, kur niekas nebuvo 
renkamas, tokia nuostata buvo 
logiška. Kas nežino gilios išmin
ties: „Ty načalnik — ja durak, 
ja načalnik — ty durak” (Tu 
viršininkas — aš kvailys, aš vir
šininkas — tu kvailys). Tebe
sergame ir Šia liga. Ar negir
dėjome kalbų, kaip būsią, jei 
opozicija negerbs kai kurių, tu
rinčių tautos mandatus? O kiek 
teismų dėl pažeisto orumo? Dar 
nesugebėjome suvokti, kad žmo
gus gerbiamas ne pagal užima-

Gegužės 13 d. Čikagoje Įvykusioje Lietuvių fronto bičiulių konferencijoje svarstyti su ateities 
veikla surišti klausimai. Tarp kitų buvo svarstybos ir tema „Nepasaulietinė politika”. Kalba 
prie mikrofono prof. Kęstutis Skrupskelis, sėdi (iš kairės): dr. Petras Kisielius, Juozas Baužys,
dr. Adolfas Oamušis ir Jonas Pabedinskas.

LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ

KONFERENCIJA (I)
Kiekviena organizacija ar są

jūdis retkarčiais turi pažvelgti 
atgal į nueitą kelią ir aptarti, 
kuria kryptimi veikti toliau. 
Kaip tik dėl to š.m. gegužės 
12-13 d. savo konferencijon į 
Čikagą buvo suvažiavę Lietuvių 
fronto bičiuliai. Penktadienio 
dieną Ateitininkų namuose, Le- 
monte, posėdžiavo JAV ir Kana
dos Lietuvių fronto bičiulių 
taryba kartu su Į laisvę fondo, 
Lietuviškų studijų centro ir vie
tinio Čikagos LFB sambūrio va
dovybėmis. Posėdžiui vadovavo 
LFB tarybos pirmininkas Vytas 
Petrulis iš Detroito. Buvo iš
klausyti įvairių komisijų prane
šimai, pasiinformuota apie da
bartinę veiklą Amerikos žemy
ne ir Lietuvoje. Tą patį vakarą 
Ateitininkų namuose įvyko po
būvis, kuriame dalyvavo bičiu
liai ir jų kviestieji svečiai. Buvo 
malonu matyti svečius ir iš Lie
tuvos: prof. Ighacą Uždavinį, 
Seimo narį, vieną iš Lietuvos 
Krikščionių demokratų partijos 
vadovų; ir Olitą Dautartaitę, 
aktyviai dirbančią su Tėvynės 
Sąjunga, žinomą aktorę ir poezi
jos interpretatorę. Abu svečiai 
plačiai nušvietė politinę ir 
ekonominę Lietuvos krašto pa
dėtį. Olita Dautartaitė atliko 
taip pat ir lietuviškos poezijos
rečitalį.

Gegužės 13 d. nuo pat ryto,
LFB konferencija vyko Marijo
nų salėje, Čikagoje. Rengėjų 
vardu konferencijos dalyvius 
pasveikino Čikagos LFB sambū
rio pirm. dr. Petras Kisielius,

mą postą, o pagal tai, ką tame 
poste yra nuveikęs.

Susipainiojo ir negali atšipai 
nioti mūsų terminologija. Jau 
buvome išgirdę: „brangūs tau
tiečiai”, „broliai lietuviai”, 
„lietuvių tauta”. Kur jie dabar? 
Išnyko. Nusigandome, kad 
tampame Lietuva? Kad nebėra 
ko paklausti, ar gerai darome? 
Ir tapome „mielais Lietuvos 
žmonėmis”. Įdomu, ar pasauly
je yra bent viena valstybė, taip 
įvardinanti savo tautą. Taigi, 
mes nebe Lietuva. Lietuva — tai 
kažkas tokio virš mūsų, kam 
mes lietuviai esam tik brangūs 
žmonės... 0 gal grįžkime prie 
„Lietuvos liaudies”?..

Pavergėjai nuolankumą ir 
perdėtą paisymą vien svetimų 
interesų ugdė šimtmečiais. 
Galima įtarti, kad tai įsiskver
bė į lietuvio genetinį kodą. 
Tačiau prisimeni Sąjūdžio 
laikus ir supranti, jog taip nėra. 
Šis sindromas, matyt, dau
giausia lydi tuos tautiečius, 
kurie linkę į kolaboravimą, ir 
pasireiškia savanorišku verga
vimu kitoms tautoms, dažnai 
pastarosioms to net nereika
laujant. Mes turime gerbti visas 
tautas, bet prieš tai turime 
išmokti gerbti savąją — lietuvių 
tautą, aito neišmokę, ir ban
dydami valdyti, — dar daug 
žalos padarysime savo atgimu
siai Valstybei...

kviesdamas visus įsijungti į 
svarbias šios dienos temų svar- 
stybas. LFB tarybos pirm. V. 
Petrulis invokacijai pakvietė 
kun. dr. Vytautą Bagdanavičių. 
Taip pat susikaupimo minute 
buvo pagerbti mirusieji bičiu
liai, perskaitytas iš Lietuvos 
gautas Į laisvę fondo filialo 
sveikinimas, sudaryta nutari
mų komisija.

Juozas Ardys, LFB tarybos 
prezidiumo narys, pateikė susu
muotus apklausos duomenis, su
rinktus iš bičiulių atsakymų 
anksčiau išsiuntinėtose anketo
se. Nors ir ne visi bičiuliai į 
anketą atsiliepė, tačiau gauti 
pasisakymai yra gan įdomūs. 
Pavyzdžiui, net 55% pasisakė už 
bičiulių didesnį jungimąsi į 
politinę veiklą Lietuvoje, 62% — 
už asmeninį rėmimą Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos, 
o 45% norėtų remti ir Tėvynės 
Sąjungą. Į laisvę fondo filialo 
veiklai Lietuvoje pritarė net 
83%, „Į laisvę” žurnalo leidimui 
dviem laidom (Amerikoje ir Lie
tuvoje) — 86%. Įdomu, kad už 
išeivijos lietuvio kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus pasisakė 
tik 41%, nepritarė 45%. Tačiau 
jau 52% galvojo, kad pritarimas 
tokiai kandidatūrai priklausytų 
nuo paties kandidato asmens.

Konferencijoje buvo svarsto
mos trys pagrindinės temos:
1) Tolimesnė LFB veikla;
2) Nepasaulėžiūrinės politikos 
klausimai; 3) Pilnutinės demo
kratijos galimybės Lietuvoje. 
Pirmosioms svarstyboms dėl 
tolimesnės LFB veiklos vadova
vo Vytautas Volertas. Savo 
mintis pirmiausia pateikė refe
rentai: Juozas Kojelis, Juozas 
Ardys, dr. Zigmas Brinkis ir dr. 
Kazys Ambrozaitis. Juozas 
Kojelis pabrėžė, kad Lie
tuvių fronto 50 metų praeities 
įpareigoja mus ir ateičiai. Iki 
šiol pagrindinis LFB egzistenci
jos tikslas buvo tarnauti Lietu
vos reikalams. Mūsų sąjūdis ne
nuklydo nuo rezistencinės dva
sios išlaikymo bei ugdymo kelio, 
nors iš išeivįjos liberalų pusės ir 
kitų dažnai tekdavo išgirsti už
puolių ir įvairių bandymų LFB 
veiklą suniekinti.

Priminęs prof. Juozo Brazaičio 
mintis, kad organizacija privalo 
pirmiausia daryti tai, kas svar
biausia lietuviškam reikalui, 
kad reikia numatyti konkrečius 
uždavinius kiekvienam atvejui 
ir kad naujos idėjos gimsta at
skirų žmonių pastangomis, Juo
zas Kojelis pateikė savo siūly
mus tolimesnei LFB veiklai. Jo 
siūlymai buvo: 1. LFB veiklos 
dėmesį nukreipti į politinių 
uždavinių vykdymą Lietuvoje.
2. Suderinti pilnutinės demo
kratijos idėjas su idėjiškai ar
tima Lietuvos partįja, asmeniš
kai jungtis bei talkinti LKDP 
arba TS partijoms. Visi konfe
rencijos priimti nutarimai bus 
paskelbti vėliau.

Dr. Zigmas Brinkis nenorėjo 
visiškai sutikti su J. Kojelių dėl

Nuotr. Jono Urbono

politinės veiklos primato. Jo 
nuomone, jokiu būdu negalima 
išjungti kultūrinės veiklos rei
kalo. Dr. Kazys Ambrozaitis at
kreipė dėmesį, kad Lietuvių 
frontas gimė 1941 metų tautos 
sukilimo dvasioje. Sis sąjūdis ir 
jo žmonės visą laiką išeivijoje 
buvo pagrindiniai visuomenės 
aktyvistai, todėl ir šiuo metu 
nėra klausimo, kad veikla turė
tų būti tęsiama. Juk, pagal 
Aloyzą Baroną, „mirti visada 
suspėsime”. LFB veikla jau 
daugel metų buvo politinio ir 
kultūrinio darbo sintezė. Tokia 
ji privalo išlikti ir toliau. Per 
kultūrinę veiklą išugdomi ne 
tik kultūrininkai, bet ir politi
kai. Ypač dabar tebėra aktualus 
ir lietuviškosios rezistencijos at
skleidimas. Kol partizano var
das nebus įrašytas Lietuvoje 
aukso raidėmis, tol mes priva 
lome kalbėti apie rezistenciją, — 
sakė Ambrozaitis. Pagal jo siū
lymus, negalima sustabdyti 
LFB veiklos išeivijoje, reikia 
padidinti visokeriopą paramą I 
laisvę fondo Lietuvos filialui, 
reikia tartis su idėjiškai ar 
timomis partijomis Lietuvoje, 
jeigu jos to norėtų, dėl bendro 
politinio darbo prieš naujo 
Seimo rinkimus.

Gyvose diskusijose be prele
gentų dalyvavo dr. P. Kisielius, 
dr. R. Šomkaitė, dr. K. Skrups
kelis, V. Naudžius, P. Vaiče
kauskas, prof. I. Uždavinys ir 
kiti.

Juozas Baužys 

(Bus daugiau)

Mielam Bičiuliui

A.tA.
VIKTORUI PALŪNUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, jo žmoną ALDONĄ, 
dukras RASĄ CHAMBERS ir MONIKĄ, sūnus AND 
RIŲ, VIKTORĄ, POVILĄ ir JULIŲ ir jų šeimas, bro
lius VLADĄ ir MEČĮ su šeimomis ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Fronto bičiulių sambūris 
Clevelande

Uoliajam Dainavos jaunimo stovyklos darbuotojui

A.tA.
VIKTORUI PALŪNUI

mirus, jo mylimą žmoną ALDONĄ, dukras RASĄ 
CHAMBERS ir MONIKĄ, sūnus ANDRIŲ, VIKTO 
RĄ, POVILĄ ir JULIŲ ir jų šeimas, jų vaikaičius, 
brolius VLADĄ ir MEČĮ su šeimomis ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dainavos Jaunimo stovyklos 
Globos komitetas Clevelande

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

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

taupys jums ne 
rūpesčio valandą.

vieną skausmo ir

CHICAGO PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

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

LEMONT

ANTHONY B.

CICERO

/
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Gediminas Balanda, War- 
ren, MI, Draugo fondo garbės 
narys, savo 1,200 dolerių įnašus 
vėl pasidino su 2,000 dolerių, 
tapdamas Draugo fondo antro 
laipsnio garbės nariu. DF di
rektorių taryba už taip gausią 
paramą Draugo fondui reiškia 
didelę padėką garbės nariui Ge
diminui Balandai ir visus 
kviečia pasekti šiuo gražiu pa
vyzdžiu.

Julija (Daraškaitė) ir Ro
bertas Balzekai susilaukė 
pirmgimio sūnaus — Motiejaus. 
Naujagimiu džiaugiasi Jessie ir 
Jonas Daraškai, pirmą kartą ta
pę seneliais, taip pat Stasys Bal
zekas — trečiuoju vaikaičiu, ir 
promočiutė Emilųa Balzekienė

Lietuvių farmacistų draugi
jos L.A.P.A.S. susirinkimas ir 
pietūs vyks trečiadienį, gegužės 
31 d., 7 vai. vak. ,,Papa Joe’s” 
restorane, 14459 S. La Grange 
Road, Orland Park, IL. Pro
gramoje numatyti naujos valdy
bos rinkimai, video filmas apie 
skausmą ir dažnai vartojamus, 
be receptų perkamus, vaistus 
skausmui numalšinti. Kviečia
mi visi L.A.P.A.S. draugijos na
riai susirinkime dalyvauti. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
draugijos pirmininkei dr. Ange
lei Dirkienei, tel. 708-655-6908 
iki gegužės 26 dienos.

Už a.a. gen. Vlado Mieželio
sielą devintųjų mirties metinių 
proga šv. Mišios bus aukojamos 
Jėzuitų koplyčioje, Chicago, IL, 
birželio 4 d., sekmadienį, 10 vai. 
ryte. Generolo gimines ir drau
gus prašome prisiminti jį savo 
maldose.

Melrose Parko Lietuvos 
Dukterų draugijos išvyka bus 
birželio 4 d., 1 vai. popiet, Judi
tos Mauersberger rezidencijoje, 
907 Hirsch Avė., Melrose Park. 
Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio, kurio paskelbimą 
palaimintuoju sutikome taip 
džiaugsmingai, byla dar nebaig
ta. Per Dievo malonę, galime 
sulaukti jo paskelbimo šventuo
ju, o Lietuva — tikro savo tautos 
sūnaus užtarimo. JAV arkivys
kupo Matulaičio kanonizacijos 
bylos reikalais rūpinosi kun. 
Stanley Saplis, MIC, tačiau po jo 
mirties šioms atsakingoms 
pareigoms paskirtas marįjonų 
provincijolas kun. Donald Pet
raitis, MIC. Tikintieji supranta, 
kad reikia daug karštų maldų, 
norint sulaukti altoriaus garbės 
palaimintajam ir lietuvių 
pamiltajam arkivyskupui. Kun. 
Petraitis prašo, kad visi, kurie 
gavo Dievo malonę per pal. 
Matulaičio užtarimą, praneštų 
jam adresu: 6336 S. Kilbourn 
Avė., Chicago, IL 60629-5588.

Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų rėmėjų metinis 
susirinkimas ir pusryčiai bus 
birželio 4 d., sekmadienį, Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 8 vai. ryte bus aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir mirusius 
narius. Visi nariai ir svečiai ma
loniai kviečiami šv. Mišiose ir 
susirinkime dalyvauti.

Šios savaitės ketvirtadienį,
fegužės 25 d. yra Kristaus 

engimo į dangų šventė, Šešti
nės. Tai yra privaloma šventė ir 
visi katalikai turi dalyvauti šv. 
Mišiose.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Šeštinėse, Kris
taus į Dangų žengimo šventėje 
(gegužės 25 d., ketvirtadienį), 
šv. Mišios bus 8 vai. ryte ir 7 
vai. vakare.

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijoje, Brighton 
Parke, Šeštinių Mišios lietuvių 
kalba bus 10 vai. ryte. Primena
me, kad Kristaus Dangun Žen
gimo šventė — Šeštinės, yra ket
virtadienį, gegužės 25 d. Visi 
katalikai privalo dalyvauti Mi
šiose.

Paskutinės vaikų Mišios 
prieš vasaros atostogas Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje bus bir
želio 4 d.

Sekmadienį, gegužės 28 d.,
prie Sibiro tremtiniams pasta
tyto paminklo Tautinėse lietu
vių kapinėse bus prisiminti 
žuvusieji mūsų broliai ir 
seserys. Prisiminimas įvyks tuo
jau po apeigų kapinėse (maž
daug 12 vai.). Pagrindinį žodį 
tars ALT sąjungos pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, ir bus 
prie paminklo padėtos gėlės. 
Šauliai, skautai, Dariaus 
Girėno postas ir kitos organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis. Lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai raginama 
dalyvauti šiame prasmingame 
minėjime.

Kun. Algirdui Paliokui, Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos kape
lionui, PLC renginių komitetas 
ruošia pietus gegužės 28, sek
madienį, 12 vai., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti tuose su
sipažinimo ir padėkos pietuose. 
Paskubėkite užsisakyti stalus 
ar pavienes vietas. Rengėjoms 
tai labai svarbu. Vietas užsisa
kyti galima pas Aldoną Pale- 
kienę 708-448-7436 arba Vilę 
Marchertienę 708-985-7216. 
Savo atsilankymu parodysime, 
kad mes domimės jo darbais ir 
pastangomis tvarkant Misijos 
darbus, o kaip žinome darbo čia 
daug.

x Danielius ir Vida Marka, 
Winnetka, IL, gerieji Lietuvos 
našlaičių globėjai, atsiuntė 
$150, pratęsdami globą kitiems 
metams. Ačiū! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. (sk.)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. 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 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)

Raimundas A. Novak.

Raimundas Antanas No
vak, Ray ir Eglės Stelmokaitės , 
Novak sūnus, baigė Lemonto 
gimnaziją, kurioje jis pasižymėjo 
džiazo orkestre ir taip pat re
guliariame gimnazijos orkestre 
kaip geras pianistas. Su orkest
ro gastrolėmis Raimundui teko 
keliauti Amerikoje ir Europoje.

Raimundas yra baigęs Mairo
nio lituanistinę mokyklą Le
monte. Priklauso lietuvių skau 
tų Lituanikos tuntui, yra akty
vus budžių kandidatas. Jis šoka 
tautinius šokius „Spindulio” 
ansamblyje Lemonte ir lošia 
krepšinį „Lituanikos” klube.

Laisvalaikiu Raimundas 
mėgsta muziką, slidinėti, bu 
riuoti ir keliauti. Šį rudenį ža
da pradėti studijas College of 
DuPage. Studijuos kompiuterių 
mokslą, verslą ir muziką.

Loreta Viržintaitė.

Loreta „Lėlė” Viržintaitė, 
yra Mariaus ir Reginos Viržintų 
duktė. Baigė Nazareth Acade- 
my College Prep gimnaziją, ku
rioje besimokydama visus ket
verius metus buvo gerųjų moki
nių sąrašuose.

Loretai patinka drama, muzi
ka, groti gitara. Ji priklausė 
Gamtosaugos rateliui, kuriam 
šiais metais pirmininkavo, taip 
pat literatūros laikraščio redak
cijai, o šiemet buvojo vyriausia 
redaktorė; priklausė ir dramos 
būreliui.

Lėlė toliau tęs mokslą Univer- 
sity of Illincis Čikagoje, kur 
norėtų studijuoti psichiatriją, 
vėliau dirbti su vaikais bei pa
augliais. Ateityje ji taip pat 
norėtų kiek laiko pašvęsti, dirb
dama su Peace Corps.

Ji baigusi Čikagos lituanis
tinę mokyklą, šokusi tautinius 
šokius „Grandies” ansamblyje 
ir buvo veikli ateitininkė, kas 
vasarą stovyklavusi Dainavoje.

x Prel. dr. Juozas Pruns- 
kls, labai vertindamas Lietuvos 
jaunimo auklėjimo darbus, atei
tininkų sėkmingai vykdomus, 
jiems remti paaukojo prieš mė
nesį $1,000, o dabar pridėjo dar 
$5,000. Ateitininkų federacijos 
fondas už tokias dideles aukas 
labai nuoširdžiai dėkoja, nes per 
jaunimą tiesiausias kelias į Lie
tuvos dvasinį štgimimą.

(sk.)

x Anna Mieželis, iš Sun Ci
ty, AZ, atsiuntė $150 Lietuvos 
našlaičio metinį globos mokes
tį. Ji ir anksčiau globojo Lietu
vos našlaitį. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk.)

Redaguoja J. PlaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 05th Place, Chicago, IL 60629

Lietuvių tautodailės kampelis pavasario temomis.
Piešiniai Birutės Zokaitytės

MANO MAMYTE
Pavasaris yra gamtos atgimi

mas iš po šaltos žiemos. Pava
sarį žmonės prisimena savo 
mamytes. Ar myliu savo mamą. 
Myliu ją labai dėl daugelio 
priežasčių. Ji mane myli ir sten
giasi man padėti. Nuveža mane 
kur aš noriu ir nuperka dalykų, 
kurie man patinka. Leidžia man 
pasikviesti draugų pas save, 
nors kartais ją ir supykina. Ji 
man atleidžia, kai aš ką negera 
jai padarau.

Mano mama mėgsta gėles, to
dėl aš jai nupirkau didelę 
puokštę gėlių.

Andrius Skrabulis,
Bostono lit. m-los

VI sk. mokinys

VELYKŲ RYTĄ

(Tęsinys)
— Nagi dėdė Kazimieras bū

tų prigėręs (nuskendęs), jei ne 
subėgę žmonės. O vis per tą 
beprotišką lėkimą (skubėjimą). 
Lenkė kitą vežimą, ir jo bričkos 
ratai nusklendė (nuvirto) nuo 
kelio į tvenkinį. Žmogus išvirto 
į vandenį, o išsigandę arkliai su 
vežimu pabėgo. Ištraukėme visą 
permirkusį (sušlapusį). Ir ark
lius žmonės sulaikė.

— O kur jis dabar?
— Sėdo į bričką ir vėl nulėkė.
— Visas šlapias? Dar peršals 

ir susirgs.
— Jau toks karštuolis žmogus 

— tas Kazimieras.
Žmonės skirstėsi, ir mudu žen- 

gėva namų link. Mama pasako
jo apie dėdės Kazimiero smar
kumą ir sakė, kad pats Dievu
lis jį bus nubaudęs už išdidumą.

— Gerai, kad mudu nesėdova. 
Širdis jautė... — kalbėjo mama.

O eiti namo buvo visai smagu. 
Čiulbėjo vieversėliai. Saulutė 
sfnagiai šildė. Visa žemė kvepė
jo pavasariu.

Velykų stalas laukė skaniais 
valgiais apkrautas. Visi sveiki
nome vienas kitą, linkėjome ir 
džiaugėmės. Širdyje buvo šviesu 
ir gera.

Pavakarėje ėjome į kaimyno 
sūpuokles pasisupti. Dainavo
me, tiainėmės margučiais, žai
dėme gaudynes. Visi džiaugėsi, 
kad šiemet Velykos labai gra
žios. O aš žinojau, kad jos pačios 
gražiausios mano gyvenime. 
Toks šviesus pasaulis skleidėsi 
prieš mano akis.

Pranas Naujokaitis
(Bus daugiau)

JAU GREIT ATEIS 
PAVASARĖLIS

Jau greit ateis pavasarėlis — 
Sučiulbs tuoj vieversiai. 
Vaikai taip laukia vasaros, 
Ilgos, šiltos dienos.

Pavasarį ir vasarą
Taip šilta, gera.
Vaikai sustoję ratuku 
Ir sukasi aplink ratu.

Pavasarį vieversiai sau suka 
lizdus

Ir laukia gražios, išauštančios 
dienos

Norėtų jie pasveikint saulę, 
Bet nesulaukė jos...

Rita Ivonytė,
Utenos „Saulės” gimnazijos 

6 kl. mokinė

KAZIUKO MUGĖ
Kaziuko mugė buvo labai 

smagi. Aš ir Daina gavome gel
tonus kaklaraiščius. Mes 
pardavinėjome šokoladines ro
žes. Daug žmonių pirko. Daug 
žaidimų žaidžiau. Pagaliau atė
jo vaidinimo laikas. Aš nebijo
jau, nes daug kartų vaidinau. 
Man labai patiko, kai atėjo stip- 

- rusis žmogus ir kai rūkas paki
lo. Vaidinimui užsibaigus, žmo
nės mums plojo ir sakė, kad mes 
gražiai vaidinome. Po kelių va
landų pasibaigė mugė ir mes 
grįžome namo. Buvo labai ilga 
diena, bet ilgai ją ir prisiminsiu.

Loreta Kazakaitytė
Bostono lit. m-los mokinė

ŠIS BEI TAS
Vienas didžiausių senovės 

Egipto matematikos laimėjimų 
buvo dešimtainės skaičiavimo 
sistemos išvystymas: Egipto raš
te jau yra specialūs ženklai iš
reikšti skaičiams 1, 10, 100,
l, 000,10,000,100,000, o milijo
ną vaizdavo žmogus, iš nustebi
mo iškėlęs rankas.

* * *
Seniausias žinomas kilimas 

išaustas penktame amžiuje 
prieš Kristų. Jis surastas 1949
m. Altajaus kalnyne, kasinėjant 
Pazaryksko pilkapį. Iš avies vil
nos išaustas kilimas amžiname 
pašale gulėjo maždaug 2,500 
metų, tačiau išliko beveik nesu
gadintas. Dabar kilimas yra 
Sankt Peterburgo buvusiuose 
carų rūmuose.

PAUKŠTELIAI
Seniai, seniai gyveno paukšte 

lė. Ji padėjo keturis kiaušinius, 
iš kurių turėjo greitai išsiperė- 
ti paukščiukai. Kai išsiperėjo, 
pasirodė, kad buvo viena mer
gaitė ir trys berniukai. Jų var
dai: Daina, Mindaugas, Tomas 
ir Gytis. Mindaugas buvo di
džiausias iš visų paukščiukų. 
Kai atėjo laikas mokytis skristi, 
jis pirmu bandymu apskrido vi
są pasaulį. Tada buvo Tomo eilė. 
Ir jam pasisekė taip pat, kaip ir 
Mindaugui. Neatsiliko nuo jų ir 
Gytis. Kai atėjo Dainos eilė, ji 
pradėjo taip drebėti, kad iškrito 
iš medžio, kuriame buvo jų liz
das. Ji krito ir krito... Atrodė, 
kad niekada nepalies žemės. 
Staiga ją krentančią kažkas pa
griebė už sparno. Daina pasi
žiūrėjo į savo sparną ir pamatė 
angelą. Angelas buvo toks švie
sus ir gražus, kad Dainai pradė
jo akys skaudėti į jį bežiūrint. 
Angelas Dainą pakėlė ir vėl pa
leido. Net nemokėdama, Daina* 
pradėjo skristi. Ir ji apskrido 
visą pasaulį. Ji niekada daugiau 
nematė angelo, bet ji niekada jo 
neužmiršo, kaip jis jai padėjo.
Lina Sirgėdaitė, 10 būrelis, 

(Dainavos „Pasakų pilies” 
laikraštėlis. 1994 JAS stovykla)

DĖKOJAME

Ačiū brangiajai Neringos sto
vyklai, taip pat ir vadovams. 
Ačiū stovyklai už žaidimus. 
Ačiū vadovams už gerumą. 
Donatas Eidintas, 2 namelis

Ačiū už skanų maistą ir visus 
skanius desertus ir už gėrimus.

K Aidas Rygelis
Ačiū labai seselėms už Nerin

gą. Man čia labai smagu.
Justinas Trumpickas

Padėkokime Norby, nes jis 
strėles ir „zipline” tvarko. Ačiū 
Norby!

Vytas Bradūnas
Man patinka Neringa. Labai 

patinka šaudyti iš lankų ir mau
dytis.

Antanui: ačiū už tavo juokin
gus vaidinimus — pomidorą.

Gintautas Rugenius
Ačiū Neringa. Man labai pa

tinka strėlės ir sportas. Patin
ka plaukti. Ačiū, ponia Aldona!

Aistis
Man patinka Neringa, nes 

mes einame uogauti. Aš labai 
dėkoju tiems vadovams, kurie 
vadovavo sportui.

Danielius Rastonis
Man patinka Neringa, nes 

tvenkinyje yra „zipline”, 
šaudome strėlėmis ir turime 
pamokėles. Noriu padėkoti 
visiems vadovams už Neringą.

Linas Vaškys
Visi antro namelio gyventojai. 

(Neringa, 1994, 25 metai)

LIŪTAS IR ŠERNAS
Vasarą, kai nuo karščio kan

kino troškulys, prie šaltinėlio 
atsigerti atėjo liūtas ir šernas. 
Čia jiedu susiginčijo, katras turi 
gerti pirmas. Iš to ginčo prasi
dėjo žūtbūtinė kova. Staiga jie
du, norėdami atsikvėpti, atsi
suko ir pamatė peslius, kurie ty
kojo suėsti tą, kuris kris pirmas. 
Todėl nutraukė grumtynes sa
kydami:

— Verčiau susidraugaukime, 
arba pesliai ir varnos mus les.

Gera yra mesti piktus ginčus 
ir vaidus, nes jie ir vienai, ir 
kitai pusei pavojingi.

Ezopas

KAIP MANO SENELIAI
ATVYKO I AMERIKĄ

Mano seneliai gimė ir gyveno 
Lietuvoje. Jie ten baigė moks
lus. Viskas buvo gerai iki 1940 
metų. Tais metais komunistai — 
rusai užėmė Lietuvą. Rusai val
dė Lietuvą vienerius metus. Tai 
buvo labai žiaurūs metai. Sovie
tus 1941 metais užpuolė vokie
čiai ir patys įvedė kitą žiaurią 
valdžią.

Kai sovietai grįžo 1944 me
tais, mano seneliai traukėsi į 
Vakarus. Jie žinojo, kad sovietai 
juos suims arba nužudys. Keli 
mano močiutės šeimos nariai 
buvo laisvosios Lietuvos ka
rininkai ir vienas jų buvo 
Lietuvos partizanas. Mano sene
lio artimieji draugai veikė Lie
tuvos pogrindyje.

Mano seneliai su mano tėčiu, 
kuris buvo labai mažas vaikas, 
atsidūrė pabėgėlių stovykloje, 
Vokietijoje. Juos apsiėmė globo
ti šeima iš Amerikos. 1949 me
tais jie laivu atplaukė į Ameri
ką kartu su kitais pabėgėliais. 
Mano seneliai naujai įsikūrė 
Clevelande.

Mikas Rukšėnas,
Clevelando šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys

PAGALVOK
1. Kuri pirma statė (valsti

ja) patvirtino (ratifikavo) JAV 
Konstituciją? 2. Vaikščiojo 
panelė po pievelę ir išbarstė 
aukso perlus. Mėnuo matė — ne
pasakė, saulė kėlėsi ir surinko.
3. „Vingurgurkli, kur gurklio- 
ji?” — „Tylėk, skvanke praskus
toji!” 4. Kuris iš jų gyveno se
niausiais laikais: Mozė, Abrao
mas, Nojus ar Jobas? 5. Filadel
fijoje ir Kaune yra du „laisvės 
varpai”. Kokius šūkius randa
me užrašytus ant tų varpų? Pas
kutinius du klausimus parūpino 

kun. dr. E. Gerulis.

GALVOSŪKIO NR. 146 
ATSAKYMAI

1. Beisbolas, futbolas. 2. Bu
rokas, ridikėlis. 3. Smuikas, gi
tara, pianinas. 4. Paprastas 
laikrodis, saulės laikrodis. 5. 
Valtis, burinis laivas, garlaivis.
6. Višta, žąsis, antis. 7. Tigras, 
zebras. 8. Arbata, lemonadas, 
vaisių sultys. 9. Pieštukas, krei
da, šratinukas. 10. Kanada, 
Meksika, Anglįja, Ispanija. Gali 
būti ir kitokie pavadinimai.

GALVOSŪKIO NR. 149 
ATSAKYMAI

1. Kaspija. 2. Oda. 3. Mažvy
das. 4. Utena. 5. Nerija. 6. Iva
nauskas. 7. Zapyškis. 8. Minija. 
9. Asvejos. 10. Saulė. Žemyn: 
Komunizmas.

GALVOSŪKIO NR. 150 
ATSAKYMAI

1. Julius Cezaris, 47 m. prieš 
Kristaus gimimą, ties Zela, nu
galėjęs Panto karalių Fernaką 
II senatui Romoje pranešė: „Ve- 
ni, vidi, vici!” (L. E. 6-176, Bos
ton, 1955). 2. Žmogaus akių, au
sų, arba rankos pirštų galų po
jūčiai lekia į smegenis 300 kilo
metrų per valandą greičiu. 
(„Diena”, nr. 11,9 psl., Vilnius, 
1994.VII. 16). 3. Anties vyras 
yra vadinamas gaigalu. (Dabarti
nės lietuvių k. žodynas. 158 psl., 
Vilnius, 1972). 4. Po Didžiojo 
tvano nuo vyno pirmasis pasigė
rė Nojus. (Pr. 9:20-21). 5. JAV 
emblemos — erelio vardas yra 
ne „Bold”, bet „Bald” eagle, tai 
reiškia, ne drąsusis erelis, bet 
praplikęs. (The American Peop- 
les Enc. 7-446; E. Brit. 20-128, 
Chicago, 1968).
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