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Januška: Lietuva turi 
geras perspektyvas 

tapti NATO nare

Lietuvos finansų 
ministras aiškinosi 

ES pareigūnams
Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 

— NATO plėtimo studija dar 
kartą įrodė, kad Lietuva lieka 
perspektyvi kandidatė įstoti į 
šią Vakarų gynybinę sąjungą, ir 
visi nepalankūs gandai neturi 
jokio pagrindo, mano Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška.

Pirmadienį jis susitiko su 
NATO generalinio sekretoriaus 
pavaduotoju politikai Gerhardt 
von Moltke, kuris Lietuvos pa
reigūnams pristatė NATO plė
timosi studiją-programą. Su 
šiuo rugsėjo mėnesį patvirtintu 
dokumentu ambasadorius G. 
Moltke lanko aštuonias suinte
resuotas Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybes.

Albinas Januška, kuris koor
dinuoja Lietuvos integracijos į 
NATO pastangas, po pokalbių 
su NATO ambasadoriumi sakė 
įsitikinęs, kad sąjungos plėti
mas nėra sustabdytas, bet toliau 
tęsiasi kaip laipsniškas, evoliu
cinis procesas.

Gerhardt Moltke bendroje 
spaudos konferencijoje pirma
dienį taip pat pabrėžė evoliucinį 
proceso pobūdį, pakartojęs 
įprastinius NATO užtikrini
mus, kad besiplečianti sąjunga 
niekam negrasina, nebrėžia 
naujų Europos padalijimo linijų 
ir siekia vien stabilumo bei 
saugumo žemyne.

Moltke aiškiai leido suprasti, 
kad NATO visokeriopai vengs 
konfrontacijos su Rusija, kuri 
kategoriškai pasisakė prieš 
sąjungos plėtimąsi į Rytus. 
Pasak NATO generalinio sekre
toriaus pavaduotojo, Maskva 
vertinama kaip rimtas Europos 
stabilumo veiksnys ir raginama 
aktyviai įsijungti į jo užtikrini
mą.

NATO pareigūnas drauge sa
kė, kad NATO dar nežino oficia
lios Rusijos vyriausybės nuomo
nės apie plėtimosi planus. Pa
klaustas apie Maskvos grasi
nimus Baltijos valstybėms, jei

Seimo narys siūlo 
referendumą

Vilnius, spalio 12 d. (Elta) — 
Vienintelis būdas išspręsti 
Lietuvai svarbius, „gyvybinius” 
klausimus — surengti referen
dumą, pareiškė Seimo narys 
Kazimieras Antanavičius ket
virtadienį spaudos konferenci
joje.

Pagal jo parengtą referen
dumo projektą, pirmiausia 
žmonės turėtų pasakyti savo 
nuomonę dėl Seimo narių skai
čiaus. Kazimiero Antanavičiaus 
nuomone, vietoj Konstitucijoje 
numatytų 141 Seimo nario, už
tektų ir 91 .Juokdario”, anot jo.

Antanavičius taip pat įsitiki
nęs jog visiškai nereikalinga 
Pramonės ir prekybos ministeri
ja. Jo nuomone, taip pat reikėtų 
panaikinti Ekonomikos ir Fi
nansų, Statybos ir urbanistikos, 
Žemės ir miškų, Švietimo ir kul
tūros, Sveikatos ir Socialinės 
apsaugos ministerijas.

Kazimieras Antanavičius taip 
pat siūlo atšaukti vyriausybės 
įgaliotinius regionuose, sugrą
žinti žemę rinktoms savivaldos 
institucijoms, neapmokestinti 
pajamų, investuojamų į Lietu
vos ekonomiją.

Referendumui siūlomo teikti

jos taptų NATO narėmis, jis 
atsakė neturįs pagrindo abejoti 
Rusijos pasirengimu laikytis 
tarptautinio sambūvio normų.

Gerhardt Moltke neatsakė į 
primygtinus žurnalistų klausi
mus apie Lietuvos narystės per
spektyvas ar pasirengimo lygį, 
palyginti su kitomis pretenden
tėmis. Jis pakartojo, kad NATO 
plėtimosi studija nemini jokių 
konkrečių kandidatų ir jų priė
mimo laiko, o kiekvienos pre
tendentės prašymas bus spren
džiamas individualiose derybo
se. Ambasadorius tik užtikrino, 
kad NATO labai patenkinta 
bendradarbiavimu su Lietuva ir 
tikisi jo plėtos.

Tuo tarpu Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Albinas 
Januška sako, jog įžvelgė opti
mizmą skatinančių nuostatų 
plėtimo studijoje, įskaitant 
NATO ir Europos Sąjungos di
dinimo lygiagretumą ir kai ku
riuos preliminarius reikalavi
mus kandidatėms.

Lietuva, kuri drauge su Bal
tijos kaimynėmis Latvija ir Esti
ja birželio mėnesį pasirašė aso
ciacijos sutartis su Europos Są
junga ir nori tapti tikrosiomis 
narėmis dar šiame amžiuje, tiki
si ypač palankaus NATO dėme
sio ir laiko save perspektyvia 
kandidate į NATO. Lietuva taip 
pat jau dabar yra įvykdžiusi ke
lias preliminarias NATO sąly
gas — aktyviai dalyvauja „Part
nerystėje vardan taikos” bei 
turi nuolatinius atstovus NATO 
būstinėje bei Jungtinių pajėgų 
Europoje štabe (SHAPE).

Ambasadoriaus Moltke vado
vaujama NATO delegacija pir
madienį Vilniuje dar susitiko su 
krašto apsaugos bei užsienio rei
kalų ministrais Linu Linkevi
čiumi ir Povilu Gyliu, Seimo Už
sienio reikalų bei nacionalinio 
saugumo komiteto nariais.

NATO delegacija į Vilnių at
vyko iš Varšuvos, o savo misiją 
tęs Rygoje.

klausimą dėl dviejų pakopų gy
ventojų apmokestinimo tarifo, 
kad gaunantys mažesnius atly
ginimus, mokėtų ir mažesnius 
mokesčius. Pajamų ir pelno 
mokestis neturėtų būti didesnis 
kaip 28%.

Kazimiero Antanavičiaus ini
ciatyvai jau pritarė Seimo na
rys Julius Veselka, kai kurie 
verslininkai, profsąjungos.

Baltijos savivaldybės nori 
šalių politinės sąjungos

Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
savivaldybių delegatai Druski
ninkuose vykusioje konferenci
joje praėjusį savaitgalį pasisakė 
už Baltijos šalių politinės sąjun
gos sudarymą.

Konferencijos rezoliucijoje sa
koma, kad Baltijos šalių savi
valdybių konferencija, įvertinu
si Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
gyventojų siekį plėsti bendra
darbiavimą ir ginti nepriklau
somybę, ragina Baltijos šalių 
parlamentus ir vyriausybes 
sudaryti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos politinę sąjungą, kuri gin

Rugsėjo 29 d. Lietuvos Avialinijų naujas Boeing 737 lėktuvas „Stasys Girėnas” iš Vilniaus aerodromo iškilo į 
pirmą skrydį. Besiruošiantį skrydžiui lėktuvą pašventino mons. Kazimieras Vasiliauskas ir palinkėjo laimingo 
kelio jį pilotuosiantiems E. Barkauskui, D. Čapui ir E. Jonušui.

Nuotr. Vacio Valužio „Dienoje”

Landsbergis: Baltijos vadovai 
turėtų bendru laišku kreiptis 

į Clintoną
Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 

— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis mano, kad trijų 
Baltijos valstybių vadovų ben
dras laiškas JAV prezidentui 
Bill Clinton būtų tinkamiausias 
atsakas į Rusijos grasinimus 
Baltijos šalims jėga.

Pirmadienį spaudos konferen
cijoje V. Landsbergis pabrėžė, 
kad nors tokie Rusijos grasini
mai prieštarauja tarptautinėms 
konvencijoms, Vakarų politikai 
net nesvarsto, ar Rusija turi 
būti pašalinta iš Jungtinių Tau
tų ar Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Organizacijos. Jis 
pavadino tai „stručio politika”, 
kuri netinka Baltijos valsty
bėms, nes paliečia jų gyvybinius 
interesus.

Toks trijų Baltijos šalių prezi
dentų laiškas neliktų nepaste
bėtas, ypač artėjant prezidento 
rinkimams JAV, ir tikriausiai 
Baltijos šalys gautų kokių nors 
saugumo garantijų, mano 
Landsbergis. Jis taip pat siūlė 
panašiu laišku kreiptis ir į JAV 
rinkėjus, kilusius iš Baltijos 
šalių.

Komentuodamas šiuos opozi
cijos vado siūlymus, prezidento 
Algirdo Brazausko patarėjas už
sienio politikos klausimais Jus
tas Paleckis kitoje spaudos kon
ferencijoje teigė, kad Lietuva 
laikosi panašių pozicijų, kaip ir 
daugelis Vakarų valstybių. Jis 
sakė, kad tokie Rusijos pareiš
kimai yra netoleruotini, tačiau 
ragino „nenurašyti” Rusijos,

tų Baltijos šalių nepriklauso
mybę.

Baltijos savivaldybės taip pat 
sieks sukurti vieningą ekono
minę erdvę bei supaprastinti 
sienų perėjimo taisykles šių ša
lių piliečiams.

Baltijos valstybių savivaldy
bių konferencija vyko spalio 
12-15 dienomis. Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai atstovo maždaug po 
100 savivaldybių vadovų bei ša
lių savivaldybių asociacijų dar
buotojų. Konferencijoje taip pat 
dalyvavo apie 70-ies JAV atsto
vų delegacija.

Konferenciją surengti pasiūlė

kaip siekiančios tapti europie
tiška ir demokratine valstybe. 
Rusijos nurašymas būtų didelė 
pagalba toms Rusijos jėgoms, 
kurios gali nukreipti šalį auto
ritariniu keliu, sakė prezidento 
patarėjas.

Justas Paleckis pastebėjo, kad 
opozicija gali laisvian-nei šalies 
vadovybė siūlyti įvairias idėjas 
ir net kiek dramatizuoti padė
tį. V. Landsbergis žurnalistams

taip pat atkreipė dėmesį į tam 
tikrą Lietuvos pozicijos dvilypu
mą. Pasak jo, Lietuva prašosi į 
NATO, tačiau „prezidento lūpo
mis skelbia, kad joks pavojus 
negresia”. Toks dviprasmišku
mas, sakė V. Landsbergis, ne
stiprina pasitikėjimo, kad Lie
tuva vykdo vakarietišką politi
ką.

Jis taip pat ragino prezidentą 
Algirdą Brazauską neatleisti 
Lietuvos ambasadoriaus Euro
pos Sąjungoje Adolfo Venskaus. 
Pasak opozicijos vado, A. Vens
kaus veikla Briuselyje turėjo ne
patikti Rusijai, o jo atleidimas 
kaip tik patiktų.

Įvedami nauji metodai šeimų 
finansams tirti

pagal naująjįVilnius, spalio 9 d. (AGEP) — 
Šią savaitę Lietuvos Statistikos 
departamentas pradės naujais 
metodais tirti Lietuvos šeimų 
pajamas ir išlaidas. Šio depar
tamento socialinės statistikos 
tarnybos viršininkė Zita 
Šniukštienė sako, jog naujasis 
tyrimo būdas atitiks pasaulio ir 
Europos statistikos standartus 
ir leis surinkti tikslesnę 
informaciją apie tai, kokios 
vargingiausių, vidutinių ir 
turtingiausių šeimų pajamos, 
išlaidos ir kaip jos pasiskirsto.

Be to, tyrimuose galės daly
vauti įvairiausių visuomenės 
sluoksnių atstovai, nes jie bus 
parenkami visiškai atsitiktinai, 
remiantis gyventojų registru.

Bandomajame tyrime, kuris 
pradedamas šią savaitę, daly
vaus 375 šeimos arba vadina
mieji namų ūkiai. Specialiai 
paruošti apklausėjai išdalins 
šeimoms dienoraščius (klausi
mynus), kuriuos jos per nusta
tytą laikotarpį turės pildyti. Bus 
naudojamas taip pat Fokalbinis 
apklausinėjimas, kuriuo iki šiol 
nebūdavo naudojamasi.

Lapkričio rnėr.-sį visa gauta 
informacija bus įvedama į 
kompiuterį ir apdorota, o iki 
gruodžio mėnesio numatoma pa- 
tobulinti klausimus ir paruošti 
galutinį klausimyną. Nuo sau
sio 1 d. naujoji metodika bus 
naudojama nuolatiniams tyri
mams.

Praėjusią savaitę Pasaulio 
Banko ekspertai apmokė Lie
tuvos statistikus ir apklausinė-

Lino Kojelio vadovaujama 
JAV organizacija US-Baltic 
Foundation. Konferenciją finan
savo JAV ambasados trijose Bal
tijos šalyse ir Pasaulio Bankas.

tojus dirbti 
metodą.

Pasak Z. Šniukštienės, Pasau
lio Banko ekspertų darbą finan
suoja pats bankas, o Lietuvos 
statistikos darbuotojų apmoky
mą — Jungtinių Tautų vystymo 
programa.

Spalio 5 d. vyriausybė nutarė, 
jog šeimos, teikiančios infor
maciją apie savo pajamas ir 
išlaidas, kas mėnesį bus skati
namos, joms mokant 15% mini
malaus gyvenimo lygio sumą. 
Tai bus kiek daugiau nei 10 
litų. Iki šiol paskatinimas buvo 
8% minimalaus gyvenimo lygio 
sumos.

Naujoji metodika garantuoja 
visišką šeimų anonimiškumą.

Daniela Lozoraitienė 
lankosi Lietuvoje

Vilnius, spalio 13 d. (Elta) —
I Lietuvą iš Romos kelioms die
noms atvyko Vilties prezidentu 
pavadinto diplomato Stasio Lo
zoraičio našlė Daniela Lozorai
tienė,

Sekmadienį viešnia dalyvaus
Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos Vargdienių 
seserų ordino vienuolyno atida
rymo iškilmėse Kaune, Žeime
nos 6. Šią vienuoliją įkūrė 
Stasio Lozoraičio dėdė vyskupas 
palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Vienuolyno koplyčioje už Da- 
nielos Lozoraitienės aukas 
įrengti vitražai velionio amba
sadoriaus Stasio Lozoraičio at
minimui. Viešnagės metu D. Lo
zoraitienė aptars paminklo 
Stasiui Lozoraičiui bei kitus 
velionio atminimo įamžinimo 
klausimus.

Ilgesniam laikui Daniela Lo-

Vilnius, spalio 16 d. (AGEP) 
— Finansų ministras Reinoldi
jus Šarkinas pripažino, kad 
skirstant Europos Sąjungos pa
skolą Lietuvos bankams ir įmo
nėms, dėl ministerijos darbuo
tojų kaltės buvo pažeista proce
dūra.

Kalbėdamasis su korespon
dentu, R. Šarkinas sakė, jog 
Lietuvos ir Europos Sąjungos 
paskolos memorandumas nu
mato, jog skirstant paskolą, 
būtinos išankstinės konsultaci
jos su Europos Sąjunga. „Jie 
mano, kad šiuo atveju tokių 
konsultacijų nebuvo”, pasakė 
ministras.

Be to, ES pareigūnai buvo su
sirūpinę ir todėl, kad didžioji 
paskolos dalis skirta vienam 
bankui. Tačiau, pasak Šarkino, 
iš esmės jie neprieštarauja to
kiam paskolos skirstymui. Jis 
neabejoja, kad po ES atstovų 
vizito į Lietuvą spalio pabaigo
je ar lapkričio pradžioje likusi 
paskolos dalis bus atiduota 
pagal paskirtį.

Reinoldijus Šarkinas praėju
sią savaitę Vašingtone susitiko 
su Europos komisijos atstovu 
Joly Dixon, kuris atsakingas už 
paskolą Lietuvai. „Mes išaiški- 
nom ES atstovams, kokiu prin
cipu ir kam buvo paskirstyta pa
skola, jie nusiramino ir mūsų 
pakviesti sutiko atvykti į Lietu
vą ir dar kartą viską išsiaiškin
ti”, sakė R. Šarkinas po vizito 
Vašingtone.

Pasak finansų ministro, vals
tybinė užsienio paskolų komi
sija laikinai pristabdė ne visos 
Europos Sąjungos paskolos iš
mokėjimus, d tik 4.975 milijo
nus ekiu, skirtų tiesiogiai įmo
nėms. Apie paskolas, skirtas 
„Hermio” ir „Tauro” bankams, 
nekalbama, nes jie pinigus jau 
gavo ir greičiausiai baigia nau
doti, pasakė Šarkinas.

Rugpjūčio mėnesį Europos Są
junga suteikė Lietuvai 24.975 
milijonų ekiu lengvatinę 
paskolą investiciniams projek
tams finansuoti. Didžiausią jos 
dalį — 17 milijonų ekiu — 7 me
tams vyriausybė patikėjo skirs
tyti „Tauro” bankui, 3 mili

Lietuva Pakistanui nuomos 
daugiau lėktuvų

Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) — 
Spalio pradžioje į Vilnių atvyko 
Pakistano bendrovės „Bhoja 
Airlines” delegacija, vadovau
jama jos generalinio direkto
riaus Aijaz Ali Faizi. „Lietuvos 
avialinijų” (LAL) generalinio 
direktoriaus padėjėjas Eugeni
jus Skerstonas sako, kad su 
Pakistano bendrove bus dera
masi dėl tolimesnio bendradar
biavimo, galbūt bus pasirašyta 
sutartis dėl lėktuvų JAK-42 
nuomos ar pardavimo.

LAL komercijos skyriaus vir
šininkas Henrikas Galinis ko
respondentui pasakė, jog „Bjoha 
Airlines” norėtų išsinuomoti 
trečią lėktuvą JAK-42, o du 
tokius pat orlaivius, kuriuos ji 
išsinuomojusi jau anksčiau, nu
sipirkti. „Tačiau kokie bus de
rybų rezultatai, kol kas neži
nia”, sakė H. Galinis.

zoraitienė žada į Lietuvą at
vykti Kalėdoms, kai pirmą 
kartą bus atliekamas naujasis 
kompozitoriaus Osvaldo Bala
kausko kūrinys „Rekviem Sta
siui Lozoraičiui”.

jonus ekiu — „Hermio” bankui, 
2.9 milijonus ekiu suteikė Vil
niaus mašinų gamybos bendro
vei „Neris” ir 0.6 milijonus — 
parodų centrui „Litexpo”. Dar 
beveik 1.5 milijonų ekiu liko ne
paskirstyta tam atvejui, jei smar
kiai pasikeistų ekiu ir JAV do
lerio santykis ir jei įmonėms ne
užtektų skirtos sumos.

Reinoldijus Šarkinas atmetė 
gandus, jog paskolos mokėjimų 
pristabdymas susijęs su „Tau
ro” banko prezidentu Genadi
jumi Konopliovu. Tokias prielai
das praėjusią savaitę išsakė 
Seimo narys Justinas Karosas, 
teigęs, jog Europos Sąjunga 
prašė pristabdyti paskolą po 
spaudos rašinių apie G. Kono- 
pliovo nesumokėtus mokesčius 
už įvežtą didelę sumą grynųjų 
pinigų.

Lietuvos delegacija Vašingto
ne, kurioje taip pat buvo Lietu
vos Banko valdybos pirminin
kas Kazys Ratkevičius bei kiti 
pareigūnai, be to, pasirašė ben
dradarbiavimo sutartį su JAV 
EXIM banku. Pagal sutartį Lie
tuva galės gauti iš banko ne tik 
trumpalaikių, bet ir ilgalaikių 
paskolų iki 7 metų.

Šarkinas sako, jog ši sutartis 
nekalba apie kokias nors konk
rečias paskolas, pavyzdžiui, 
Būtingės terminalui. Ministras 
sakė, jog dėl žadėtos 80 milijonų 
dolerių paskolos Būtingei dar 
deramasi, ir jei bankas nesu
švelnins savo sąlygų, Lietuva 
neims tos paskolos. EXIM ban
kas, be palūkanų, reikalauja 
dar 12 proc. rizikos mokesčio. 
„Tai labai didelis mokestis, ir 
mes norim, kad jie peržiūrėtų 
šią sąlygą”, sakė ministras.

Šarkinas taip pat paneigė ži
nias, jog Pasaulio Bankas ne
skuba suteikti 30 milijonų dole-, 
rių paskolą Lietuvos žemės 
ūkiui, kol jį subsidijuoja vyriau
sybė. „Šią paskolą numatyta 
suteikti 1996 metais, ir manau, 
mes ją tikrai gausim”, sakė 
finansų ministras. Dėl jos toliau 
vyksta derybos, nes Lietuvos vy
riausybė nori dalį tos paskolos 
panaudoti Žemės Ūkio Banko 
kapitalui padidinti.

Pagal kovo mėnesį pasirašytą 
susitarimą LAL Pakistano avia- 
bendrovei išnuomojo du lėktu
vus JAK-42 su įgulomis ir 
techniniais darbuotojais. Va
sarą pasirašytas protokolas dėl 
trečiojo lėktuvo nuomos, tačiau 
atitinkamos sutarties šalys dar 
neturi. Nuomos sutartis su 
Pakistanu yra pirmoji, kai LAL 
išnuomoja naudotus rusiškus 
lėktuvus.

Dabar Pakistano sostinėje 
Karači esančius du Lietuvos 
lėktuvus aptarnauja 30 įgulos 
narių ir technikų.

Iš viso LAL turi 12 rusiškų 
lėktuvų JAK-42. Iš dešimties, 
kuriais skraido LAL, vienas 
dabar remontuojamas Minske.

KALENDORIUS

Spalio 18 d.: Šv. Lukas, 
evangelistas; Petras, Jodotas, 
Jaugilė.

Spalio 19 d.: Šiaurės Amer- 
tikos kankiniai, jėzuitai mi
sionieriai šv. Jonas Brebeauf ir 
šv. Izaokas Jogues (mirė 1647 
m.); Akvilinas, Gritė, Sangėla.
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PRATĘSIAMAS LSS RAŠINIŲ 
KONKURSAS

2

janti prel. s. Juozo Prunskio Lie
tuvių fonde paskirtos sumos 
palūkanas.

7. Vertinimas:
Speciali komisija.
8, Pastabos:
Patartina, ypač mažiesiems, 

rašinius ruošti sueigų metu. 
Tuo būdu konkursas bus suei
gos dalis, o ne kažkokia pašalinė 
pareiga.

Įsijungimas į konkursą ir kon
kurso sėkmingumas priklausys 
nuo vadovų,-ių tinkamo jam dė
mesio ir jo naudingumo supra
timo. Vienetai, kurių nariai,-ės 
aktyviai įsijungs į dalyvavimą 
konkurse, bus specialiai įvertin
ti.

Dėl papildomos informacijos 
skambinkite: vs Marytei Utz, 
tel. 1-708-423-0307, arba fil. s. 
Ramunei Lukienei, tel. 1-708- 
422-4288.

Rašiniai su archyvinė medžia
ga bus sugrąžinami. Patariame 
archyvinę medžiagą siųsti tik 
„Photo” ar ,,Xerox” kopijų 
pavidale.

Sėkmės rašyti ir budėti.
Lietuvių Skautų sąjungos 

Tarybos Pirmija

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
LSS už Lietuvos ribų atkūri

mo ir 50 metų veiklos istorija 
„Lietuviškoji Skautija” jau 
baigiama spausdinti. Visi LSS 
nariai ir narės raginami nedel
siant ją užsiprenumeruoti. Pa
raginki ir savo draugus bei 
pažįstamus, besidominčius lie
tuviškos skautijos veikla, kny
gą užsiprenumeruoti. Prenume
ratos kaina 25 dol., garbės pre
numerata — 50 dol. Prenumera
tą atsiuntę iki š.m. lapkričio 
1 d. dar bus įjungti į knygoje 
spausdinamą prenumeratorių 
sąrašą. Knyga bus 700 psl., 
iliustruota 1,000 skautiškos 
veiklos nuotraukomis. Užsaky
mus ir prenumeratas siųsti: vs. 
fil. Kostas Nenortas, 44 Alban 
Street, Boston, MA 02124-3709. 
Nedelskite.

Lietuvių Skautų sąjungos pa
vasarį paskelbtas 1995 metų 
rašinių konkursas LSS nariams 
ir narėms yra pratęsiamas iki 
š.m. gruodžio 31 d. Raginame 
visus brolius ir seses konkurse 
dalyvauti. Čia pakartotinai 
spausdiname konkurso sąlygas.

1. Tema:

„Mano šeimos kelionė iš 
Lietuvos į užsienį”. Konkurso 
dalyvis,-ė paruošia projektą, ku
riame aprašo savo šeimos, sene
lių, tėvų ar jų pačių kelionę iš 
Lietuvos į užsienį. Projektas 
gali būti iliustruotas nuotrau
komis, archyvine medžiaga, šei
mos medžiu, pašnekesiais su 
šeimos nariais, kurie šią kelionę 
iš tėvynės pergyveno ir 1.1.

2. Laikas:
Rašiniai turi būti išsiųsti iki 

1995 m. gruodžio 31 d. (pašto 
antspaudo data).

3. Dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visų 
LSS šakų vienetams priklau
santys Sąjungos nariai ir narės.

4. Suskirstymas:
a. Jaunesnieji skautai ir skau

tės (vilkiukai, paukštytės, 
bebriukai ir ūdrytės).

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni, kaip vieno puslapio rank
raštis (neįskaitant archyvinės 
medžiagos).

Premijos: I vieta 75 dol., II 
vieta 50 dol., III vieta 25 dol.

b. Skautai, skautės ir kitos to
kio pat amžiaus grupės.

Rašinėliai turi būti ne trum
pesni kaip du rankraščio pusla
piai (neįskaitant archyvinės me
džiagos).

Premijos: I vieta 100 dol. II 
vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

c. Prityrę skautai ir skautės 
bei kitos tokio pat amžiaus gru
pės.

Rašiniai turi būti ne trumpes
ni kaip du rankraščio puslapiai 
(neįskaitant archyvinės medžią 
gos).

Premijos: I vieta 100 dol., II 
vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

d. Skautai vyčiai, vyr. skau
tės, jūrų budžiai, gintarės, 
A.S.D. ir Korp! Vytis nariai.

Rašyta medžiaga turi būti ne 
trumpesnė kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant archyvi
nės medžiagos).

Premijos: I vieta 150 dol., II 
vieta 100 dol., III vieta 75 dol.

Pristatymas:
Po rašiniu pasirašoma sla

pyvardžiu, pažymima amžiaus 
grupė ir vieneto pavadinimas. 
Atskirame (užklijuotame voke
lyje) įdedama: autoriaus tikra 
pavardė, vardas, adresas, tele
fono numeris. Viskas sudedama 
į voką ir visa medžiaga siunčia
ma šiuo adresu: s. fll. Ramunė 
Lukienė — LSS Konkursas, 
2900 W. 100 PI., Evergreen 
Park, IL 00805.

6. Mecenatas:
LSS Tarybos Pirmija, naudo

„Praeitis — Ateitis" suvažiavimą Dainavoje atidaro vs. Valentina Čepienė.
Nuotr B. Banaitienės

„Praeitis — Ateitis” suvažiavimo Dainavoje rengėjai ir vadovai. Iš k. I eil. — LS Seserijos VS 
Birutė Banaitienė, Vida Jankauskienė, Gediminas Deveikis, Valentina Čepienė, Aldona Linger 
taitienė, LS Brolijos VS Albinas Sekas, Giedrė Stankūnienė. II eil. — Gintaras Plačas ir Vytautas 
Dilba.
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metams M metų 3 mėn.
JAV....................................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. $55.00 $40.00 $30 00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant | Lietuvą
(Air cargo)........................ $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MICLSS „PRAEITIS - ATEITIS” 
SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE

v.s. ANTANAS PAUŽUOLIS

(Pabaiga)

Visi suvažiavimo dalyviaiį 
džiaugėsi dvi dienas savo tarpe 
turėdami veiklią visuomeni- 
ninkę — LB JAV Krašto valdy
bos pirm. fil. Reginą Narušienę. 
Visi su dideliu dėmesiu klausėsi 
jos kalbos, o baigus, apibėrė ją 
gausiais klausimais, į kuriuos 
viešnia maloniai atsakinėjo.

Sesė Regina Narušienė kal
bėjo apie Lietuvių Bendruome
nę ir jos pastangas jaunojoje 
kartoje išlaikyti lietuvybę. 
Plačiai gvildeno ir mūsų jauni
mo bendravimą su jaunimu 
Lietuvoje. Kalbėtoja teigė, kad 
1990 metai iškėlė Lietuvą į 
tarptautinę areną. Lietuva, 
nusikračiusi okupanto, tapo 
laisva valstybė. Tačiau laisvė 
neatnešė trokštos gerovės. 
Daugelis gyventojų ir Lietuvos 
jaunimas pergyvena nusivylimą 
dėl skurdo, dvasinio ir morali
nio nuosmukio. Ten dabar pini
gai ir greito praturtėjimo sieki
mas statomas virš visko. Lietu
va neatsikratė buvusių komu
nistinių šulų — jie krašto vy
riausybėje užima vadovaujan
čias vietas. Susipratusiems Lie
tuvos žmonėms reikės daug pa
stangų sukurti geresnį ir sau

KAI ŠIRDIS NE TIK SUŠYLA, BET 
ĮKAISTA

Skautai akademikai pakvietė 
mane jiems pakalbėti jų pokyly
je. Ką nori — tą ir sakyk! Man
dagiai nesakė, kad, kaip senam 
skautui, bet — kaip dideliam. 
Šiek tiek nejauku buvo prabilti 
į susirinkusius, kurių tarpe tiek 
daug daktarų. Bet drąsa man 
pagelbėjo. Prikalbėjau jiems 
visokių niekelių. Man atrodo, 
kad po rimtų studijų jiems buvo 
pramoga išgirsti ne visai 
gudrius išgyvenimus, kuriais ir 
buvo pagrįstas mano pašneke
sys. Atrodo, kad jiems patiko, 
nes nemėtė vakarienės liku
čiais.

Labai buvo smagu matyti

daug gražaus jaunimo. Išgirdęs, 
kad orkestre groja Gierštikas, 
nuėjau su juo pasikalbėti. 
Sakau: „Gerai pažinojau tavo 
tėvą” ir ėmiau pasakoti kiek 
gražių nuotykių turėjau su Jo
nu Gierštiku. Besikalbant pasi
rodė, kad tai ne Jono sūnus, bet 
vaikaitis. Gražiai kalba lietuviš
kai. Taigi akademikų tarpe jau 
yra trečia karta. Kaip kaitina 
širdį.

Bet didžiausia nuostaba buvo, 
kada būrelis akademikų atėjo 
prie mano stalo ir sudainavo 
mano parašytą dainą (gal prieš 
25 metus). Visus tris posmus. Su 
entuziazmu ir net nesuklys- 
dami. Ašaros veržėsi, bet, bū
damas didelis skautas, laikiau
si kiek begalėdamas. Ir taip 
gražiai skambėjo „sutrenks pro
peleriai, motorai ir vėjas baltą 
burę skleis...” Žinoma, tai ne 
mano vieno nuopelnas. Nes 
muzika labai patraukli. O ją 
parašė geras skautų draugas 
Faustas Strolia.

Ir ilgai dar minėsiu, ir niekad 
neužmiršiu tos gražios gyve
nimo akimirkos, kurią man pa
dovanojo akademikai skautai. Junkime juos į savo gretas. Yra 
Tokios dovanos lyg ordinas už nemažai atvykusių iš Lietuvos 
nuopelnus. Kaip atjaunina ir (gal ne tais pačiais tikslais kaip 
paskatina... me9); stenkimės suprasti juos,

Vladas Vijeikis pažinti ir kviesti į mūsų sukur-

gesnį gyvenimą. Sąžiningi žmo
nės Lietuvoje savo gyvenimą 
kuria sunkiu ir kietu darbu.

Susidūrę su Lietuvos tikrove 
pasikeitėm ir mes. Iki 1990 
metų mes visi buvome lietuviai, 
dabar, nuvykę į nepriklausomą 
Lietuvą, esame laikomi ameri
kiečiais. Kalbėtoja kėlė 
klausimą — Kokie liksime 
gyvendami Amerikoje, lietu
viais, ar amerikiečiais? 
Šiandien Lietuvos atžvilgiu esa-

Nuotr. M. Mickienės

tas organizacijas. Skautai turė
tų stengtis kviesti neseniai iš 
Lietuvos atvykusį jaunimą į 
savo gretas.

Lietuvos ir išeivijos ateitis yra 
jaunimo rankose. Lietuvai 
visada reikės stiprios ir susipra
tusios išeivijos, kuri padėtų iš
laikyti Lietuvą laisvą. Išeivija 
turės daug įtakos, Lietuvos pri
ėmimui į NATO. Amerikos lie
tuviai turės JAV vyriausyb$> 
laiškais ir telegramomis įtikin
ti, kad Lietuva yra verta NATO 
narystės.

Turime visi vieningai dirbti ir 
ieškoti kas mus jungia. Jauni
mas skautų, ateitininkų ir ki
tose organizacijose dirba tau-

Lietuvių Bendruomenės JAV Krašto v-bos pirmininkė fil. Regina Narušienė 
kalba „Praeitis — Ateitis” suvažiavime Dainavoje.

Nuotr. B. Banaitienės

me labai nusivylę. Iki šiol Lietu
vą idealizavome. Jaunimui kal
bėjome apie Lietuvos grožį, 
žmonių geraširdiškumą, didvy
riškumą. Lietuvą vaizdavomės 
Aušros žvaigžde — šviečiančią 
čia ir kovojančią už savo laisvę. 
Šiandien girdime kitokius at
siliepimus, skaitome apie vis 
didėjančius nusikaltimus, 
moralės smukimą. Tačiau dėl to 
negalima nusigręžti nuo Lietu
vos. Privalome diegti savo jauni- 

i mui meilę Lietuvai, jos žmo
nėms ir kalbai. Be Lietuvos nu- 
tautėsime. Teikdami per didelį 
dėmesį iš Lietuvos atvyks
tantiems menininkams, užmir
šome savus. Pirmiausia 
remkime savuosius, daugiau 50 
metų ne savo noru gyvenančius 
už Lietuvos ribų, bet nepraradu
sius lietuviškumo, neužmiršu
sius gimtosios kalbos.

Vystykime abipusį bendradar
biavimą. Jau įkurta bendradar
biavimo komisija: Lietuva — 
išeivija. Tikėkimės, kad ji pajėgs 
apjungti visus lietuvius, kur jie 
begyventų. Šį rudenį bus at
stovų rinkimai minėton komi
sijom Esam Lietuvai reikalingi, 
o mums reikalinga Lietuva, jei 
norim išlikti lietuviais.

LB rūpinasi visais lietuviais, 
net lietuviškai nebekalbančiais.

tinį-visuomeninį darbą. Jie 
laukia ir priima mūsų teikia
mus patarimus. Įsidėmėtina, 
kad neklysta tas, kas nieko ne
veikia. „Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse”, — baigė 
pašnekesį advokatė fil. Regina 
Narušienė, padėkojusi, už 
pakvietimą į šį suvažiavimą ir 
galėjimą pabendrauti su skau
tijos vadovais ir skautiškuoju 
jaunimu.

Vakaronę — lietuviškų vestu
vių pavaizdavimą pravedė ps. 
Aldona Lingertaitienė, LS Sese
rijos vyr. skaučių skyriaus 
vedėja. Vakaronė buvo įspūdin
ga. Į vestuvių papročių vaiz
davimą buvo įtraukta daug 
jaunimo, o likusieji buvo šio vai
dinimo žiūrovais. Ypač malonų 
įspūdį sudarė iš virtuvės indų ir 
kitų vietoje rastų daiktų sudary
tas orkestras.

Sekmadienį, neradus kunigo 
galėjusio atvykti į suvažiavimą, 
religinis susikaupimas buvo 
pravestas ps. A. Lingertaitienės, 
turinčios pasiruošimą pamaldų 
vedimui. Ji paruošė maldas, 
giesmes, surado tinkamus skai
tytojus. Šio susikaupimo daly
viai jautėsi esą Dievo namuose. 
Jo akivaizdoje, nors ir nebuvo jų 
tarpe kunigo.

Po religinio susikaupimo, pa
skutinį šio suvažiavimo pašne
kesį pravedė dr. Leonas Saba
liūnas, Eastern Michigan u-to 
politinių mokslų fakulteto 
direktorius. Jis yra gerai susi-

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

pažinęs su Lietuvos Kons
titucija ir jos nuostatais. Po 

t trumpo įvado apie gyvenimą 
Lietuvoje, santykius su kaimy
nais ir Karaliaučiaus krašte 
gyvenančių rusų įtaka Lietuvai, 
kvietė statyti jam klausimus. 
Klausimų buvo daug ir įvairių. 
Buvo panagrinėti ir Lietuvos 
prezidento rinkimai, pasibaigus 
dabartiniam terminui.

Dr. Sabaliūnas kėlė mintį, 
kad visam Pabaltijui ir kaimy
nams būtų naudingiausia, jei 
Karaliaučiaus sritis taptų 4-ta 
Pabaltijo valstybe. Kadangi šia
me krašte dabar gyvena 95%

Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708-423-8114
Valandos susitarus

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 81., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260

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

3SOO W. 99 St. Tsl. (700) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šešld 9 v r -12 v p p

0132 S. Kedzla Ava.. Chicago 
(312) 778-0900 arba (312) 419 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Danių Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tai. (706) 598-8101
Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 8ch8Ur 81., Elmhuret. IL 60126 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 708-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 60852 
Tai. 312-434-2123 

Holy Croaa Phyalclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago. IL 80638 

Tol. 312-664-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzla Avo., 
Chicago, III. 60852

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

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

rusų. Daugelis kėlė pasitikėjimo 
rusais klausimą. Tokia 4-ji Pa
baltijo valstybė gali kelti pavojų 
Lietuvos laisvei ir nepriklau
somybei.

Pagaliau atėjo laikas sakyti 
„Ačiū” ir „Sudieu”. Buvo įteikti 
padėkos pažymėjimai pranešė

jams ir suvažiavimo organizato
riams. Tuos pažymėjimus labai 
meniškai sukūrė vs. architektas 
— menininkas Vytautas Dilba.

Nuleidę vėliavas ir pasistipri 
nę šeimininkių pagamintais už
kandžiais, paspaudę, vieni ki
tiems rankas, suvažiavimo daly
viai skirstėsi į savo vietoves pra
dėti 51-sius LSS užsienyje gyva
vimo ir veiklos metus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 8. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

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

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

Priima „Medlcare Aaalgnmant”.Sumokama po vizito.
Cardlac Dlagnoals, Lt d.

6132 S. Kedzla Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto lai. (312) 776-2660 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Csntsr 

Napervllle Campua 
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Lietuva vėl dėmesio
centre

Netenka abejoti, kad rinkimai 
yra esminė demokratinės val
stybinio gyvenimo santvarkos 
dalis. Tik laisvais rinkimais val
stybinio gyvenimo vairas gali 
būti patikėtas pačiai tautai. 
Rinkimai sudaro sąlygas tautai 
patikėti savo likimą rinktiems 
atstovams, o taip pat ir juos nuo 
valdžios nušalinti.

Tad nenuostabu, kad Vidurio 
ir Rytų Europos tautos, vos tik 
išsivadavę iš bolševikinės tiro
nijos, visų pirma vykdė demo
kratinius rinkimus. Ir Vakarų 
pasaulis neteikė toms naujoms 
valstybėms jokios paramos, 
kol įvyko laisvi demokratiški 
rinkimai.

Laisvės kovų metais kiek
vienoje tautoje iškilo nauji 
laisvės kovotojai ir naujos 
asmenybės. Šių asmenybių ryž
tas, patriotizmas, noras pasi
aukoti tautos idealams ir nulė
mė tautų laisvės troškimus. 
Tautų masėse jie iškilo naujais 
didvyriais, sektinais pavyz
džiais.

Dideliu dėmesiu ir neslepia
mu džiaugsmu tautų laisvės ko
vas ir jų pastangas atkurti savo 
nepriklausomas valstybes de
mokratijos pagrindais stebėjo 
visas Vakarų pasaulis, o ypač 
JAV. Juk šiame pasaulyje buvo 
tikima, kad tik demokratija gali 
pašalinti tautų tarpusavio nesu
sipratimus ir tuo pačiu bet 
kokius ginkluotus susidūrimus. 
Demokratinės valstybės san
tvarka gali įgyvendinti darnaus 
tarptautinio bendradarbiavimo 
ir taikaus tautų sugyvenimo 
siekius.

Bet taip pat tas Vakarų pa
saulis labai nustebo ir nusivylė, 
kai demokratinės pergalės šven
tė labai greitai užsibaigė. Veik 
visos, iš bolševikų vergijos išsi
laisvinusios, tautos šiandien jau 
yrįi į valdžią susigrąžinusios ko- 
-munistus, kurie taip neseniai 
kankino jų žmones ir besąlygiš
kai vykdė Kremliaus diktato
rių valią.

Už kelių savaičių tos roman
tiško patriotizmo lenkų tautos 
žmonės vėl rinksis į balsavimų 
būstines ir rinks savo valstybės 
prezidentą. Užmarštyje jau din
go tos atmintinos dienos, kai 
plieno fabriko darbininkas su
būrė savo draugus į „Solidaru
mo” sąjūdį,išvedė juos į lemtingą 
kovą prieš pavergėją ir už savo 
tautos laisvę. Jie išėjo į kovą 
vien ginkluoti nepalaužiama 
kovos valia ir šarvuoti tėvynei 
meilės jausmais. Ogi tuo metu 
jų žemėje dar buvo stiprūs, tan
kais ir patrankomis ginkluoti, 
Varšuvos pakto kariniai dali
niai. Šalį karo lauko teismų 
įstatymais valdė užkietėjęs ko

munistas, ištikimas Kremliaus 
vasalas, W. Jaruzelski.

Solidarumo vadas Lech Walę- 
sa šią kovą laimėjo. Rusų 
kariuomenė pasitraukė iš Len
kijos žemės, o komunistas Jaru
zelski turėjo užleisti valdžią 
tautos didvyriui ir neabejoti
nam demokratui Walęsai. Be 
savosios tautos pagarbos jis 
susilaukė tarptautinio dėmesio 
ir pripažinimo. Jo kalbų klausė
si JAV Kongreso ir JTO asam
blėjos nariai. Jo asmenybė 
buvo pagerbta Nobelio taikos 
premija.

Be jokios abejonės, lenkai jį 
išrinko prezidentu. Jis tuojau iš 
patikimų demokratų sudarė ir 
pirmąją Lenkijos vyriausybę. 
Tačiau netrukus įvyko Lenkijos 
seimo rinkimai. Ne tik patys 
lenkai, bet ir visas pasaulis 
nustebo, kai tuos laisvus ir 
demokratiškus rinkimus laimė
jo Lenkijos komunistai. Seimo 
dauguma tuojau nušalino demo
kratinę Walęsos vyriausybę ir 
pakeitė ją komunistais. Taip pat 
buvo pakeista ir šalies konstitu
cija. Tuo pačiu prezidentui L. 
Walęsai buvo paliktas tik stebė
tojo vaidmuo su labai ribotomis 
valdžios galiomis.

Taip staiga dingo tautos dė
mesys savo laisvės kovų vadui 
ir didvyriui, kurio drąsa ir 
nepalaužiama kovos dvasia bu
vo atstatyta Lenkijos nepri
klausomybė. Šiandien niekas 
nebetiki, kad Walęsa galėtų ir 
vėl būti išrinktas prezidentu. Jo 
populiarumas visai kritęs. Kai 
kas tvirtina, kad šiandien jis 
tautoje turi mažesnį pasitikėji
mą už komunistą Jaruzelski.

Tačiau ne vien Lenkijoje ko
munistai laisvų rinkimų keliu 
sugrįžo į valdžią. Komunistų 
prezidentus ir parlamentų dau
gumą laisvais rinkimais išsirin
ko taip pat Vengrija, Rumuni
ja, Bulgarija ir Slovakija. Tik 
Estijoje, Čekijoje ir iš dalies Lat
vijos valdžioje dar iki šiol išsi
laikė demokratinės jėgos.

Labai gaila, bet ir mūsų tauta 
demokratiškais rinkimais susi
grąžino komunistus į valdžią, 
tuo pačiu nusisukdama nuo sa
vo laisvės kovų didvyrio V. 
Lansbergio.

Besiartinant Lenkijos rinki
mams ir stebėdami šiandienines 
lenkų tautos nuotaikas, Vakarų 
politikai bei žurnalistai bando 
nuspėti priežastis, kurios taip 
regimai ir per labai trumpą lai
ką pakeitė tautų nuotaikas, jų 
politinę valią. Kokios priežastys 
privertė tautų mases staiga pa
likti užmarštyje savo laisvės 
kovotojus ir visai nuo jų nu
sisukti.

Walęsa nepajėgė savo Solida-

Kauno senamiestyje Vilniaus gatvė, kurioje uždraustas automobilių judėjimas

rūmo sąjūdžio greitai suorgani
zuoti į stiprų vientisą junginį, 
kurį galima būtų, be abejo, va
dinti politine partija. Jis rėmėsi 
daugiau tik savo ir savo draugų 
asmenišku populiarumu. O juos 
visus jungė tik kovos nuotaikos 
ir bendras tikslas pašalinti 
pavergėją iš savosios žemės, 
pašalinti jo pakalikus iš val
džios. Tačiau, kovai pasibaigus, 
nebeliko tos jungiamosios jėgos. 
Walęsa nepajėgė sukurti bent 
kokią aiškią tautos politinio 
gyvenimo programą. Tad ir pats 
Solidarumas subyrėjo į daugelį 
smulkių politinių junginių, ku
rie visai neberėmė savo vadovo.

Walęsa yra fabriko dar
bininkas. Jis atėjo į valdžią, 
neturėdamas net mažiausio ad
ministracinio darbo patirties, 
tad valstybės valdymo ir jos 
tvarkymo uždaviniai pralenkė 
sugebėjimus. Lygiai tokie pat 
vyriausybėje buvo ir jo ben
drininkai. Ant skurdaus bolše
vikinio palikimo kurdami naują 
valstybę, jie padarė daug klai

dų. Walęsa ir jo vyriausybė dėjo 
visas pastangas socialistinę 
ūkio santvarką pertvarkyti pri
vačios nuosavybės pagrindais. 
Tačiau šiam dideliam darbui ne
buvo nei laiko, nei žinovų-spe- 
cialistų, todėl ūkinės reformos 
daugeliu atveju atsidūrė visiš
koje suirutėje.

Žinoma, šias visas klaidas ir 
nepasisekimus labai gabiai iš
naudojo demokratijos priešinin
kai. Jie taip pat sugebėjo pa
laužti tautos pasitikėjimą de
mokratija ir jos pirmtakūnais.

Tačiau visi pripažįsta, kad 
šiandien Lenkijoje negalima pa
stebėti bet kokio ideologinio 
lūžio.

Tauta neatsisakė savo dvasi
nių vertybių. Kasdieniniame 
gyvenime ir toliau jaučiamos 
stiprios religinio ir tautinio 
patriotizmo nuotaikos. Visas 
nepasitenkinimas kyla tik dėl 
kasdieninio ekonominio gyveni
mo nepatogumų bei trūkumų.

Rinkėjų akyse visi šie sunku
mai atsirado tik dėl demokrati
nių jėgų nesugebėjimo vadovau
ti valstybiniam gyvenimui.

Antra vertus, demokratijos 
priešininkai turėjo didesnį ad
ministracinio darbo patyrimą. 
Juk jie visi ėjo aukštas pareigas 
komunistinėje valdžioje. Tuo pa
čiu jie ir gavo didesnį tautos 
masių pasitikėjimą. Tik labai 
gaila, kad jie šį pasitikėjimą 
dažnu atveju piktnaudoja.

Artinasi rinkimai ir Lietuvo
je. Paskutiniuose rinkimuose 
mūsų tautos demokratinės jėgos 
taip pat patyrė skaudų pralai- 
mėjimą. O tų demokratinių jė
gų vadovą, tautos didvyrį V. 
Landsbergį ištiko Lech Walęsos 
likimas. Vis dėlto yra daug 
pagrindo tikėti, kad ir mūsų 
tautoje nėra didesnio dvasinio 
lūžio. Nėra pagrindo manyti, 
kad mūsų tauta jau yra išsiža
dėjusi demokratijos, pasidavusi 
LDDP-jos diktatūrai. Tiesa, daž
nai girdime ne vieną mūsų tė
vynainį šaukiant: „seniau buvo 
geriau” arba „kas man iš tos 
demokratijos, man reikia duo
nos”. Tačiau gyvenimo patirtis 
rodo, kad labai dažnai, praradus 
demokratiją, žmonės netenka ir 
duonos.

Tad mūsų demokratinės jėgos 
jau dabar turi stropiai ruoštis 
rinkimams. Visų pirma turėtų 
būti dedamos pastangos visas 
tas demokratines jėgas suburti 
į vieną junginį. Džiugu, kad 
berods Tėvynės sąjunga ir 
Krikščionys demokratai sutarė 
bendrai veikti, derinant savo 
veiksmus. Taip pat ir stiprė
jantis Centro partijos pasi
reiškimas duoda daug gra
žių vilčių. Stipresnės tautiniai 
demokratinės centristų jėgos ga
li įnešti pusiausvyrą į kraštuti
numuose besiblaškančią „de
šinę” ir „kairę”. O, be to, 
stipresnė Centro sąjunga turė
tų dėti pastangas apjungti visas 
smulkiąsias politines apraiškas, 
kurios gali atimti gan daug bal
sų, bet neįveikti 4% balsuotojų 
ribos.

į■r

Šiuo metu nei iš šio, nei iš to, 
pati save pavadinusi „opozicija” 
užsiima beatodairine kritika ir 
neapykanta dabartinei valdan
čiai partijai. Vien negatyvia kri
tika ir pykčiu sunku rinkimus 
laimėti. Norint gauti balsuotojų 
daugumos pasitikėjimą, yra bū
tina sukurti pozityvią ir 
kūrybingą opoziciją. O svar
biausia, rinkėjams pateikti 
apčiuopiamą savo veiklos pro
gramą ir sugebėti įtikinti 
balsuotojus, kad partija bei jos 
vadovai yra pajėgūs šią progra
mą įgyvendinti.

Lietuvos demokratams ir jų 
vadovams pasitinkant naujus 
Seimo ir vėliau prezidento 
rinkimus, L. Walęsos nesėkmės 
gali būti naudinga pamoka.

NAUJOJI TEISĖS 
KATEDRA VDU

Šiais metais Vytauto Didžiojo 
universitete (VDŪ) socialinių 
mokslų fakultete įkurta teisės 
katedra. Jos mokslo metų oficia
lus atidarymas vyko rugsėjo 14 
dieną.

VDU rektorius prof. B. Vaške
lis apžvelgė teisės studijų 
istoriją nuo 1922 m., kada buvo 
įkurtas teisės fakultetas. VDU 
prorektorius aukštosioms studi
joms V. Kaminskas kalbėjo, kad 
universitete yra 27 aukštųjų 
studijų programos. Iš jų 2 teisės: 
tarptautinė ir komercinė. Šie
met teisę studijuoja 36 magis
trantai: 18 — tarptautinę ir 18 
— komercinę. Pasak jo, Lietu
voje teisininkus ruošia tik 
dvi aukštosios mokyklos: VDU 
ir VU.

Teisės katedros vedėjas kun. 
A. Jagelavičius išvardino teisės 
studijų dėstytojus bei dėstomus 
dalykus: dr. J. Meyers dėstys 
profesinę etiką bei valstybės ir 
teisės teoriją; hab. dr. P. 
Miškinis — valstybės ir teisės 
istoriją bei daiktinę teisę; dr. V. 
Paškevičius — kriminologiją; dr. 
A. Pivoriūnas — teisėsaugos 
įstaigos funkcijas.

Kai televizijos ekrane sumir
ga žodis „Lithuania” arba iš
girstame pranešėją suminint 
lietuvius, bematant, iš seno 
pripratimo, „pastatome ausis”. 
Taip buvo ir praėjusį sekma
dienį, kai antrojo kanalo pro
gramos „60 Minutes” pradžioje 
užsiminta, kad numatytas re
portažas apie Lietuvą, Rusiją 
ir... mafiją. Tai nieko gero neža
danti kombinacija, todėl repor
tažo teko laukti su nemažu 
nerimu.

Būkštavimas šį kartą nepasi
tvirtino, nes Lietuva buvo pri
statyta, kaip „good guy” — tei
giamoje rolėje, kai mūsų poli
cijai Vilniuje pavyko sučiupti 
pavojingą siuntą, pakeliui iš 
Rusijos į Šveicariją. Lietuvos 
Akcinio inovacinio banko rūsyje 
Vilniuje rasta 4.4 tonos stip
raus, bet lengvo, pilkšvos spal
vos metalo, kurio kilogramas 
juodojoje rinkoje kainuoja apie 
600 dol. Ištirta, kad dėžėse buvo 
sukrautas baris (beryllium). Jis 
vartojamas branduolinių ginklų 
gamybai ir, pagal tarptautinį 
susitarimą (pasirašytą ir Rusi
jos), bario pardavimas griežtai 
varžomas, arba bent legaliu 
būdu. Rusijos organizuoto nusi
kalstamumo grupuotės mokėjo 
„apeiti” draudimus ir pavo
jingasis išsiųstas Vaka
rų link.

„60 Minutes” programoje pa
minėta, kad platesnis repor
tažas bus išspausdintas „U.S. 
News” žurnale (spalio 23 d.). Iš 
straipsnio paaiškėjo kai kurios 
reportažo detalės, nespėtos pa
gauti televizijos laidoje (Nuclear 
Stockpiles: Hot Property. Spe- 
cial Report: The Russian Con- 
nection).

Prie ilgo, labai išsamaus 
straipsnio taip pat paaiški
nama, kaip šio įvykio užuomaz
ga pasiekė žurnalistų ausis ir 
vyko tolimesnis medžiagos rin
kimas. Pasirodo, kad jau š.m. 
gegužės mėn. „U.S. News” 
žurn. Tim Zimmerman nugirdo 
apie paslaptingą „branduolinių 
reikmenų” siuntą, konfiskuotą 
Lietuvos policijos. Įvykį tirti tuo 
pačiu metu pradėjo ir CBS „60 
Minutes” žurnalistai, vėliau nu
sprendę dirbti visi kartu. Reikia 
suprasti, kad istorijos pradžia 
buvo 1993 m., o pabaiga — su
spenduota, siuntos dalis, netu
rinti radioaktyvių užkrėtimų, 
grąžinta į banko požemį ir ten 
stūkso iki šių dienų.

Metalo siunta pasirodė tikrai 
esanti „karšta bulvė”. Jos šal
tinis — Boris Jelcino gimtojo 
miesto Jekaterinburgo apy
linkės Sverdlovsko vietovėje. 
Jos kelionė: Sverdlovskas-Vil- 
nius-Šveicarija, o galutinis savi
ninkas, manoma, turėjo būti

Šiaurės Korėja. Nustatyta, kad 
šis „biznis” suorkestruotas 
rusiškosios mafijos sū neabejo
tina aukštų vyriausybės parei
gūnų žinia. Kaip kitaip bario 
siunta būtų galėjusi išeiti iš 
stropiai saugomų branduolinių 
tyrimų laboratorijų Fizikos ir 
energijos inžinerijos institute 
Obninsko mieste (apie 60 km 
nuo Maskvos) ir pervežta per 
Rusijos sieną į Lietuvą?

Visa tai vystosi tarytum 
įdomiausias detektyvinis 
romanas, kuriame Lietuva nuo
lat parodoma kaip centrinė 
veikėja, bet niekuomet nepa
vaizduojama per daug nei
giamai. Iš tikrųjų pasirodo, kad 
dėl šios siuntos Lietuvos vy
riausybė turėjo daug bėdų ir su 
Maskva, ir su Vašingtonu. Kai 
bario siunta buvo atrasta, Lietu
vos valdžia kreipėsi į Maskvą, 
prašydama perimti dėžes, bet 
Maskva savo ruožtu reikalavo 
siuntą grąžinti Sverdlovsko fir
mai, kuri buvo pasirašiusi tran
zito dokumentus. Nepavykus 
susitarti, bario siunta dar porą 
metų gulėjo Vilniaus banko rū
siuose. Tuo tarpu Vašingtonas 
per tuometinį JAV amb. Lietu
vai Darryl Johnson premjerui 
A. Šleževičiui pranešė sustab
dyti bet kokį tolimesnį bario 
siuntimą ar grąžinimą, nes 
Rusija jau buvo pasišovusi jį 
parduoti kitam klientui. Atsidū
ręs tarp „kūjo ir priekalo”, 1994 
m. Šleževičius raštu kreipėsi į 
Rusijos prem. Černomyrdiną, 
dar kartą prašydamas imtis 
atsakomybės už siuntą. Atsa
kymo nesulaukė. Nepaisant Vil
niaus ir Vašingtono spaudimų, 
Maskva liko nepajudinama ir 
tik reikalavo siuntą grąžinti į 
Sverdlovską. Laimėjo vis dėlto 
Vašingtonas, todėl 1994 m. 
gegužės mėn. Lietuvos vyriau
sybė vėl sukrovė „švarų barį” 
banke.

Pasirodo, kad tai nebe pirmo
ji pavojingų medžiagų siunta iš 
Rusijos. Kaip JAV Federalinės 
apsaugos (FBI) virš. Louis Freeh 
pareiškė: „Bet kuri organizuo
ta nusikaltėlių grupuotė, turinti 
platų tarptautinių ryšių tinklą, 
galinti prieiti prie pavojingų 
medžiagų ir jas parduoti ati
tinkamiems pirkėjams, kelia 
neabejotiną pavojų”. O Rusijoje 
„prieiti” daug kas gali. Žurna
listų apklausinėti įtakingi 
asmenys dėlto net nesijaudina, 
nes „tokie laikai, gyvenimas 
sunkus”. Tokia „atlaidi filoso
fija” labiausiai ir kelia baimę 
Vakarų pasauliui, nes už kiek
vienos susektos ir sulaikytos pa
vojingos siuntos galbūt stovi 
kelios, prasmukusios nepastebė
tos, patekusios į teroristų 
rankas.

PRISIMINIMAI
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Buvau su Antanu Hamftarge ir pirkau bilietus 

sekmadieniui į cirką. Šiandien rinko aukas mūsų antrą 
kartą išvietintiems žmonėms, kurie jau ryt turi apleis
ti mūsų stovyklą. Išvažiuoja dvi šeimos po šešis asmenis. 
Jie repatriantai, bet ar jų kaltė, jei jie repatriavo tik dėl 
rusų baimės? Pavyzdžiui, Enzelienė su savo senute 
motina vokiškai net kalbėti nemoka. Mes jiems visi 
suaukojom pradžiai gyvenimo. Sako vešią į Hamburgą 
Funkturmo stovyklą, iki jie gaus privačius butus ir įsi
jungs į Vokietijos ūkį.

Gegužės 6 d. Šiandien jau atsisveikinom su savo 
„išskrininguotaisiais”. Mačiau jų liūdnus veidus, išvyks
tant į nežinią. Nesidžiaugė nė vienas išvažiuodamas, 
akyse matėsi ašaros. Verkiau ir aš. Senutė Bervingienė 
pasidžiaugė gavusi pašalpos iš mūsų surinktų aukų 500 
RM. Jos duktė Endzelienė su keturiais vaikais gavusi

t

1,000 RM.
Vakar vėl gavau Vinco laišką. Gailiuosi anuomet 

jam parašiusi tiesą apie jo santykius su Antanu. Jo 
laiškai dabar nebeturi to ugningumo ir įdomumo, kaip 
pradžioje. Jis netiki manimi ar nesupranta mano laiškų. 
Gaila. Ne to tikėjaus. Mėgstu tiesą, mėgstu atvirumą 
patikimam draugui, bet jei tas draugas supranta klai
dingai mano gerus norus, tai jau blogai. Jaučiu

padariau klaidą, parašydama jam tiesą, bet tojau nebe 
atitaisysiu. Labiausiai gaila jo gražių svajonių, kurias 
aš sudrumsčiau. Kodėl įstūmiau žmogų į nusiminimą? 
Antanas man tėra tik draugas, o Vincas? Vincas mano 
jaunystės dienų idealas. Tai gėlė, kuri buvo pastebėta 
ir siekta skinti ir čia staiga, kada ja norėta pasigrožėti 
dar iš tolo, kažkieno buvo nuskinta. Po ilgo klaidžiojimo 
ir kančios lyg pradėta užmiršti. Neužmiršti, ne. Aš jo 
nebuvau užmiršusi, tik nustojau vilties surasti mielą 
gėlę. Staiga ją suradau... Gaila. Svetimas daržas. Toks 
jis tolimas ir nepasiekiamas. Gėlė pamesta pakelyje, pra
eiviai pasižiūri. Vieni su užuojauta apleistai gėlei, sau
godami nesugniuždyti į purvyną savo purvinu batu, kiti 
gal paabejoja jos ateitimi, o moterys tiesia rankas prie 
jos, bet neišdrįsta ir susilaiko, širdyje slėpdamos meilę 
jai. Gėlė išgyvena kažką, drąsiai galiu pasakyt, baisaus. 
Ilgesys tėvynės laukų, pievų, miškų. Moteris, nuskynusi 
gėlę, likosi kažkur nežinioje, o gėlė? Jaučiu, jog gailisi 
praeities, gailisi, kad išaugo prie tako, kuriuo vaikščioja 
šviesiaplaukės-mėlynakės. Spėju, jog buvusioji gėlės 
savininkė neprižiūrėjo ją ir gal neišnešdavo į ryto rasą, 
kad gėlę atgaivintų. Įsivaizduoju, kaip labai gėlė trokš
davo saulės spindulių, kurie pažaistų jos švelnučiuose 
lapeliuose. Gėlė silpo, vyto ir kažko laukė. Tas kažkas 
atėjo dar žiauresnis. Tai audra. Audra nubloškus) ją į 
svetimą daržą, kur viskas svetima. Čia aš ją lyg sura
dau, bet gaila — nepasiekiu. Jaučiu, kad ji tolinasi nuo 
manęs. Laikas, lyg susimokęs su likimu, plėšia ją iš 
manęs. Aš gi laukiu, laukiu kažko. Ko? Gyvenimo ar

kančios. Ne. Gana kančios ir klajonių. Laukiu to, kas 
užbaigtų mano kančias ir beviltį blaškymąsi. Laukiu 
to, kas žmogaus gyvenime yra paskutinis.

1947 m. birželio 31 d. Vakar išvažiavo mūsų pirma
sis transportas į Angliją, beveik vieni vyrai. Iš lietuvių 
tik dvi moterys. Latvių ir estų taip pat gal po dvi. Moterų 
bus daugiau kitame transporte. Keista. Išvažiavo 105 
žmonės, išskyrė vyrus nuo moterų — šeimų. O jei karas? 
Padėtis dabar įtempta. Važiuoja vyrai, šeimas palikę, 
tikėdamiesi taip greičiau įsikurti. Šeimas gal negreit 
veš. Klaikus vaizdas. Atsisveikinimai, ašaros, moja
vimai. Ar pasimatys dar? Ir Dievas žino, kada tas baig
sis, kada pagaliau į tėvynę grįšim? Jau septyneri metai 
vis tas pats vaizdas. Važiuojam ir važiuojam, nežino
dami, kada pagaliau apsistosim. Niekas mūsų nelaukia, 
niekas nenori.

Gavau Stepono laišką, kuriame jis rašo, jog patei
kiant konsului afidevitus, reikalinga įrodyti, jog 
1945-taisiais metais gruodžio 21 d. buvęs UNNROS glo
boje, o jis tuo metu buvo nelaisvėje, taigi tokio liudįjimo 
niekas neišduos. Taigi ir afidevitai jam yra be reikalo. 
Tai tik dėdės išmesti pinigai. Matomai jis norėtų važiuo
ti Anglijon, bet iš amerikiečių zonos neveža. Jis prašo, 
kad aš jį į savo blanką įrašyčiau kaip giminę. Aš tą jau 
esu padariusi seniai.

Birželio 8 d. Paskutinė naktelė savo kambarėlyje. 
Ryt išvažiuosim į Wendorf, iš ten į Seedorf, o ten — į 
laivą. Vadinasi, esame pakeliui į Angliją. Jaučiuos bai

siai pavargus po atsisveikinimo su visais. Džiaugiuos, 
kad aplankė Steponas. Nebuvau jo mačiusi daugiau kaip 
trejus metus. Užvakar jis atvažiavo, o vakar vėl išvažia
vo, nes gavęs tik tris dienas atostogų.

Buvau šiandien paskutinį sykį bažnyčioje prieš iš
važiuojant ir gal jau niekad nebematysim Vokietijos. 
Kažko gaila. Susigyvenau čia su žmonėmis ir graudu, 
kad reikia palikti ir vėl klajoti nežinomam krašte. O kas 
ten laukia?

Birželio 9-toji d. Dar pora valandų ir išvažiuojame. 
Kaip tik prieš išvažiuodama gavau laišką iš Brazilijos 
nuo pusseserės. Šių metų vasario 3 d. buvau parašius 
Lietuvos konsului Brazilijoje paieškojimą.

Jau esame vadinamam susirinkimo punkte, Wen- 
torf stovykloje. Iš Wedel išvažiavome trimis 
sunkvežimiais. Mano kūmas Julius padėjo nugabenti la
gaminus ir juos įkelti į sunkvežimį. Daugelis latvių atėjo 
su manim atsisveikinti. Mano kūma P. Šiuipienė įdavė 
man baltų pinavijų puokštę. Ji buvo atėjusi mane išleis
ti su savo dukryte ant rankų — Janyte. Matyti latvių, 
kurios turėjo po kelias gėlytes, o aš taip laukiau, kad 
gaučiau iš kur nors gėlių, ir gavau didelę puokštę tokių 
brangių gėlių. Šoferis buvo malonus, kad pakvietė nihne 
prie savęs — buvo patogu, iš Wedel išvažiavom puse pir
mos popiet, o puse antros jau buvom vietoj. Išsikrovę 
savo mantą kieme, ilgai laukėme registracijos. Užsi
registravę ir „notpasus” atidavę, gavome paskyrimą į 
kambarius, maisto korteles irgi gavome.

• Bus daugiau)
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JAUNŲJŲ TALENTŲ POPIETĖS 
PROGRAMOS DALYVIAI

t z

1995 m. spalio 22 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre, Čikagoje

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT
PARDUODA

Rasa Poskočimienė, "Spindulio" va
dovė. Spindulio studentų ratelis pasi
rodys jaunųjų talentų popietės pro
gramoje.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT
Modern 2 bedrm. apt. heat 

incld. 71 & Francisco.

FLAT RATE CALLS 
Any Day • Any Time

Latvia, Lithuania, Estonia
Russia, Ukraine = $.85/min 

for Information call
1-800-453-0957 ext112 

CYBERLINK

FOR RENT

Tel. 312-436-0844

Aleksandra Gražytė 
—vadovaus programai.

Jaunimo tautinis ansamblis "Grandis", taip pat pasirodys su 
savo talentingų šokėjų būriu.

Janina Adickaitė

. ■ (,

"Dainavos" ansamblio kamerinis vi 
Vadovas—muz. Di

tas žavės savo dainomis, 
Polikaitis

I

Audrė Budrytė

Jūratė Jankauskaitė Rita K. Kazlauskaitė Alisa Kosmopolous

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angelps, Calif. ir 
Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS

Haris Subačius Lina Viržintaitė ir Andrius UtzAlvydas Vasaitis

Aleksas Mitrius

Marius Vygantas

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, I ir II dalis.
Gieda „ŪLA” choras. Religinės giesmės. Abi

kasetės po..................................................... $8.00
EASY WAY TO LITHUANIAN. 6 kasetės ir vado

vėlis mokytis lietuvių kalbą....................... $50.00
LIETUVIŲ MARŠAI IR DAINOS. Br. Jonušas . $10.00
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN

SAMBLIS ......................................................... $10.00
EIKIME MUDU ABUDU. Harm. liaudies dainos.

Balys Pakštas.................................................. $10.00
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS. Lyriškos,

griaudžios, linksmos humoristinės dainos $15.00
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE. Pasaka

vaikams........................................................... $10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS. Lietuviškos dainos ... $10.00
MES DAINUOJAME. Los Angeles SPINDULYS

choras VHS hi-fi stereo .............................. $35.00
PRAKARTĖLĖN SKUBU. Kalėd. giesmės. CD’s $15.00
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS. J. Stankū

nas. Gieda angliškai „Cantemus” choras $10.00

Pastaba. Užsakant kasetes paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pašto 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales Tax 8.75% nuo 
kasetės kainos.
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Lemonto LB apylinkės gegužinės rengėjų grupė po pasisekusio renginio š.m. rugsėjo 10 d.
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

MINTYS APIE PLB VALDYBOS VARGUS
Žmonės sako, kad tik tas ne

klysta, kuris nedirba. Teisybė, 
dėl kurios, atrodo, būtų sunku 
ginčytis. Tik visa bėda, kad, jei 
žmogus ir dirbi, tai vis ne taip, 
kaip reikia. Bent taip viską 
žinantys žinovai tvirtina.

Tokios ir panašios mintys 
įkyriai šmėkščiojo galvoje, 
išėjus vėlai vakare. iš PLB 
valdybos posėdžio, įvykusio tą 
pačią dieną, kai tame pačiame 
Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte, vyko JAV Vidurio Vaka
rų apygardos valdybos sureng
tas „Lietuvių dienos”, kitų 
vadinamos gegužine. Girdėjau 
apie tos gegužinės pasisekimą, 
apie gausią pagalbą, kurios 
apygarda sulaukė iš savo apy
linkių, ir gailėjausi, kad 
negalėjau ir savo darbu prisidė
ti, nes dalyvavau PLB valdybos 
posėdyje, trukusiame visą dieną. 
Posėdžio nutarimai ir spren- , 
dimai, kaip žinome iš patyrimo, 
visų bendruomenės narių ar 
veikėjų, nepatenkins. Bet, kaip 
prez. Truman sakydavo, — „Jei 
bijai karščio, neik į virtuvę”.

Viena didžiųjų problemų, tai 
parengiamieji darbai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimui, 
kuris, pagal PLB konstituciją, 
turi įvykti 1996 metais. Dabar
tinio PLB seimo kadencija, pra
dėjusio savo pareigas eiti 1992 
m. liepos 1-4 d. posėdžiais Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, 
baigiasi kitais, 1996 metais. Per 
ateinančius metus turės būti 
išrinktas naujas seimas ir susi
rinkti į posėdžius kada nors 
1996 metais.

Kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenė turės išrinkti į 
seimą PLB valdybos nurodytą 
atstovų skaičių (tai PLB 
valdybą įpareigoja PLB konsti
tucija, kurį PLB valdyba ap
spręs ir praneš kiekvieno krašto 
LB dar šį rudenį, taip duodama 
pakankamai laiko kiekvienam 
kraštui išrinkti savo atstovus.

Kadangi PLB yra labai plačiai 
pasklidusi po pasaulį, — jos 
veiklos plotas dar prasiplėtė, 
įsijungus iš sovietinės vergijos 
išsilaisvinusių kraštų naujoms 
Lietuvių Bendruomenėms — ir 
dabar jis driekiasi nuo Urugua- 
jaus iki Sibiro ir nuo Australi
jos iki Kanados, todėl labai svar
bu visiems į PLB seimą išrinktų 
kraštų Bendruomenių atstovų 
posėdžiams parinkti daugiau ar 
galimai patogesnę, bet ir ekono- 
miškesnę vietovę. Tai ypač svar
bu sunkesnėse ekonominėse są
lygose gyvenantiems lietuviams 
Pietų Amerikoje ir Rytų kraš
tuose. Seimo posėdžiams vieto
vės parinkimas PLB valdybai 
sunkus galvosūkis, todėl tuo 
galvosūkiu nutarėme dalintis 
su visų kraštų LB vadovybėmis. 
Iki šiol esame gavę jau ir pasiū
lymų. Australijos LB taryba
1994 pabaigoje savo suvažiavi
me beveik vienbalsiai nutarė 
PLB valdybai siūlyti PLB seimą 
į posėdžius kviesti Lietuvoje 
(pirmas pageidavimas) arba ar
ti Lietuvos — Vokietijoje, Vasa-

ma. Numatyti keli kandidatai, 
kurie, atrodo, sutiktų įeiti į pro
gramos parengimo komitetą. 
Pavyzdžių dar nenorime minėti, 
kol negavome visų pakviestųjų 
sutikimo.

Vicepirmininkas Rimas Česo- 
nis papasakojo apie Lietuvos 
Pilietybės komisijos darbo pa
baigą. Įstatymo projektas buvo 
komisijos priimtas, kurį pvz. 
Brazauskas pateikė Lietuvos 
Seimui svarstyti. Paskiausiomis 
žiniomis, Seimas priėmė projek
tą be pataisymų. Todėl PLB 
valdyba dabar gali didžiuotis 
atlikusi reikšmingą darbą 
visiems užsienio lietuviams. 
Taigi, turime džiaugtis, kad 
pagaliau po trijų metų vargo ir 
rūpesčio išeiviai bus tokie pat 
kaip ir Lietuvos lietuviai.

PLB valdybos pirm. Bronius 
Nainys galėjo pasidžiaugti, kad 
„Lietuvos kovų ir kančių istori
jos” pirmosios knygos pataisos 
buvo pagaliau tas pataisas tikri
nančios komisijos priimtos, ir 
knyga dar šįmet turėtų pasiekti 
skaitytojus. Čia pat betgi primi
nė, kad su tokia komisija, suda
ryta iš JAV, Kanadoje, Vokieti
joje ir Lietuvoje gyvenančių 
žmonių, dirbti tikrai nelengva. 
Bet kitaip negalima — tai, ne 
vieno žmogaus darbas, nors at
sakomybę turi nešti vienas. 
Tolimesnes LKKI knygas ruo
šia Lietuvos laisvės kovų istori
kai. Du tomai jau paruošti, o dar 
trys tomai ruošiami. Jei tai pa
sisektų, tai iki kadencijos 
pabaigos PLB valdybos planas 
būtų beveik įpusėtas.

PLB valdybos vicepirminin
kas Vacys Garbonkus pranešė 
apie savo komitetą, tyrinėjantį 
galimybes Vilniuje pastatyti 
gyvenvietes vyresnio amžiaus 
išeiviams lietuviams, norin
tiems persikelti gyventi į 
Lietuvą. Kaip žinome, tuo gali
mu persikėlimu į Lietuvą susi
domėjimas yra gerokai kritęs,

ALEKSAS VITKUS

rio 16 gimnazijos patalpose. Kiti 
gauti pasiūlymai yra Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir Kanada. 
Dėl seimo posėdžių laiko PLB 
valdyba pasiūlymų dar nėra 
gavusi.

Tos mintys maždaug taip ir 
buvo išdėstytos PLB valdybos, 
bendraraštyje, išsiųstame visų 
kraštų LB valdyboms jau birže
lio mėnesį. Vietovės klausimas, 
PLB valdybos nuomone, yra per 
svarbus, kad į jos nutarimą ne
būtų įtraukta daugiau veiksmų. 
Todėl ypač nemalonu matyti ir 
girdėti kaltinimų PLB valdybai, 
kad ji planuoja šaukti PLB 
seimą Lietuvoje, neatsiklaususi 
kitų. Bus atsižvelgta į visų 
nuomones, o labiausiai trijų 
„didžiųjų” — JAV, Kanados ir 
Australijos pageidavimus. Ne
trukus įvyks ir JAV ir Kanados 
LB tarybų sesijos, kurių metu 
tas klausimas turėtų būti gerai 
išgvildentas ir nuomonė praneš
ta PLB valdybai, nes ji, pagal 
PLB konstituciją, šaukia Seimo 
sesijas, nustato jų laiką ir vietą, 
parengia sesijos darbotvarkes ir 
darbo taisyklių projektus.

Taigi, uždavinys sunkus, ir 
kaip jį bespręsi, kas nors bus 
nepatenkintas, kas nors gal net 
kaltins lietuviškų reikalų iš
davimu.

Jau praėjusį seimą šaukiant, 
buvo balsų, siūlančių jį kelti į 
Lietuvą, bet tos minties at
sisakyta, ir seimas įvyko JAV, 
o prieš tai (1988) — Toronte, 
Kanadoje. Vasario 16-osios gim
nazija Vokietijoje gal ir būtų 
neblogas kompromisas, bet bi
jome, kad Vokietijos LB ir gim
nazijos personalui (mokytojams) 
būti seimo šeimininkais būtų 
per didelis krūvis.

Dabar, kai į PLB šeimą įsijun
gė dar devynios lietuvių ben
druomenės iš buvusios sovietų 
okupuotų valstybių (Lenkija, 
Ukraina ir kt.), vėl manoma, 
kad šaukti seimą arčiau jų, 
Lietuvoje, nėra visiška negali
mybė. Tuo reikalu buvo kalbėta 
su ministru pirm. A. Šleževi
čium, kuriam išaiškinta PLB 
seimo paskirtis, apytikris daly
vių skaičius ir 1.1. Šleževičius 
atsakė, kad Lietuvos vyriausybė 
seimą globotų Lietuvoje, o Rytų 
kraštų atstovams apmokėtų ir 
kelionių išlaidas. Vakariečiai, 
žinoma, keliautų savo lėšomis. 
Bet ir čia reikėtų ypatingos at
sargos, priimant šeimininkų pa
tarnavimus ir nenorint girdėti 
priekaištų, kad apsunkiname ir 
taip silpną valstybės iždą.

Jau keli paskutiniai seimai, 
turėjo 140 atstovų. Šįmet po ilgų 
svarstybų nutarėme tą skaičių 
padidinti iki 165, nes ir PLB 
seime atstovaujamiems kraš
tams skaičius yra pašokęs net 
iki 28. Šiaip didelių pasikeitimų 
nebuvo, o tikslus renkamų at
stovų skaičius bus netrukus 
praneštas kiekvieno krašto Ben
druomenės valdybai. 

Diskutuota ir Seimo progra

„DRAUGO”RĖMĖJAI

60.00 dol. Kazys ir Vena 
Laukaitis, Palos Heights, IL; 
Jadvyga Jankauskienė, Chica- 
go, IL;

50.00 dol. Prel. kun. Antanas 
Bertašius, Paterson, NJ; Albi
nas ir Aldona Karaliūnas, Cice
ro, IL; Vladas Juzėnas, South- 
field, MI; kun. John Tamulis, 
Cadillac, MI;

50.00 dol. Viktoras Naudžius, 
Chicago, IL; A. Sudkus, Home- 
wood, IL; Stasys Griežė, Dud- 
ley, MA;

45.00 dol. Vincenta Udrys, 
Northville, MI;

40.00 dol. Nijolė Nelson, Chi
cago, IL;

35.00 dol. Efrozina Mikuckis, 
Green Valley, AZ; P. Rulis, Be- 
verly Shores, IN;

30.00 dol. Valentina Manelis, 
Davis, CA; B. Kasperavičius, 
Seven Hills, OH; Stasė Kazlie
nė, Chicago, IL; Mykolas Ance- 
rys, Chicago, IL; Antanina Rep
šienė, Chicago, IL;

30.00 dol. Vanda Vaitkevi
čius, St. Petersburg Beach, FL; 
Genovaitė Norus, Detroit, MI;

31.00 dol. Irena Radienė, Pa
los Hills, IL;

25.00 dol. Vytautas Sinkus, 
Chicago, IL; St. Baltrukenas, 
Dania, FL; A. Traška, Oak 
Lawn, IL; Dalia Šlenys, Le; 
mont, IL; V. Salčiūnas, Port St. 
Lucie, FL; dr’s Vacys ir Viktori
ja Šaulys, Lemont, IL; L. J. Rim- 
kunas, Oak Forest, IL; Juozas 
Kudirka, Forest Hill, MD;

25.00 dol. Vanda Bichnevi- 
cius, Cicero, IL; Roma Mastis, 
Pinellas Park, FL; Regina Ba
nionis, Los Angeles, CA; V. 
Lukas, Evergreen Park, IL; Po
vilas Savickas, Dearborn, MI; 
Sofija Romanauskienė, Miami, 
FL; Antanas ir Jūratė Budrys, 
Chicago, IL; Vytautas Krasaus
kas, Hickory Hills, IL;

20.00 dol. Regina Petrauskas, 
Dearborn, Hts,, MI; N.S. Rauc- 
kinas, Lemont, IL; K. Indreika,, 
Chicago, IL; Jonas Miežinskas, 
Hot Springs, AR; Paulius Jur
kus, Woodhaven, NY; E.S. Kir
kus, Lemont, IL; Kostas Čepai
tis, Chicago, IL; O. ir S. Budė
jus, Palos Hts, IL; Vytautas Bi- 
litavičius, Orland Park, IL; 
Vaitiekus Kazlauskas, Hamil- 
ton, Ont., Kanada; kun. Petras 
Kairiūnas, Calgary, Alberta, 
Kanada; Vita Muklewicz, Le
mont, IL; Lilija Kizlaitis, Oak 
Lawn, IL; L. Baltrušaitienė, 
Chicago, IL; Svetlana Donets- 
Florey, Chicago, IL; Stasys 
Augonis, So. Boston, MA; Biru
tė Prasauskienė, Lomita, CA; 
Bronius Uzusienis, Chicago 
Ridge, IL;

15.00 dol. Juozas Plačas, 
Chicago, IL; Vita Baleišytė, Chi
cago, IL; Edward Seibutis, Lock- 
port, IL;

vyks tik per vieną bendruomenę 
— JAV LB. O darbas prasidėsiąs

tai ypatingų pastangų PLB vai- jau šį rudenį.
dyba tuo reikalu kol kas nedės. Pastangos ir paraginimai su- 
Garbonkus taip pat tyrinėja ir rengti, kaip būdavo anksčiau, 
Vilniaus senamiesčio atnau- JAV ir Kanados lietuvių kultū- 
jinimo galimybes, bendradar- ros kongresą, kol kas pasekmių 
biaujant su viena Danijos firma, nedavė. Dr. Vitalija Vasaitienė,
kuri tam reikalui esą gavusi iš 
pasaulinio banko 250,000 JAV 
dolerių paramą.

Posėdyje buvo svarstyta ir 
Lietuvos Seimo nario dr. Bobe
lio siūlomas LR Seimo ir užsie
nio lietuvių bendros komisijos 
sudarymas. Ir čia PLB valdyba 
atsiklausė visų kraštų bendruo
menių, ir ypatingo pritarimo 
neatrado PLB valdyba pasiūlė 
dr. Bobeliui šį klausimą atidėti 
iki 1996 metais įvykstančio 
PLB seimo. Atrodo, panašios 
nuomonės būtų ir Z.V. Reka
šius, vienas iš „Akiračių” 
redaktorių, savo paskutiniuose 
straipsniuose nagrinėjęs tokios 
komisijos reikalingumą, ir ne
radęs jai jokio pateisinimo, 
(liepos ir rusėjo numeriai). 
Nepaisant visko, tokia komisija 
kažkaip „gimė”, bet bendradar
biavimas su Lietuvos Seimu

PLB valdybos vicepirmininkė 
kultūros reikalams tuo reikalu 
dar kartą kreipsis į JAV LB 
Kultūros tarybą. Tikimės, kad 
į šį PLB valdybos kvietimą bus 
atsižvelgta.

Lietuvos pilietybės komisijos 
darbas PLB valdybos iždui kai
navo apie 11,000 JAV dolerių. 
Su malonumu prisimename Ka
nados LB valdybos pagalbą. 
Pernai buvom gavę iš jos 7,140 
kanadiškių dolerių, o dabar 
visai neseniai mus pasiekė KLB 
valdybos čekis už 6,261 kanad. 
dolerių. Džiaugiamės ir Australi
jos LB krašto valdybos tvar
kingu su mumis atsiskaitymu. 
Deja, to negalime dar pasakyti 
apie JAV KV. Turime pripažin
ti, kad yra nesklandumų. Bet, 
turint geros valios ir čia tikimės 
prieiti prie to klausimo iš
sprendimo.

11.00 dol. A. Liutkevičius, 
Norwood, MA;Br. Mikulskis, 
Chicago, IL;

10.00 dol. Jonė Bobinas, Ber- 
wyn, IL; K. ir L. Avižienis, Or
land Park, IL; Stanley Patlaba, 
Lemont, IL; Vytautas Sendži- 
kas, Etobicoke, Ont., Kanada; 
Elena Lapėnas, Oak Forest, IL; 
Albinas Dzirvonas, Chicago, IL; 
V. Ruseckas, Sun City, AZ; Ali
na Vadeiša, Chicago, IL;

10.00 dol. K. Keblys, Baton 
Rouge, LA; Julia Lungys, Chi
cago, IL; Stepas Ingaunis, Hot 
Springs, AR; Stasys Dzikas, Col- 
lingwood, Ont., Kanada; Vladas 
Šulskis, Chicago, IL; Irena ir 
Juozas Polikaitis, Lemont, IL; 
C. Baksys, Orland Park, IL; 
Aleksas Šatas, Riverside, IL; 
Balys Rymantas, St. Petersburg 
Beach, FL; Vytautas Rastonis, 
Centerville, MA; dr. L. Seibutis, 
Chicago, IL; Guntis ir Rūta 
Ozers, Woodridge, IL; Br. Valiu
kėnas, Dearborn, Heights, MI; 
B. Norkūnas, Dearborn, MI; 
Algirdas Lansbergis, Freeport, 
NY; A.P. Bagdonas, Chicago, 
IL; Nijolė Užubalienė, Chicago, 
IL; Stasys Škėma, Toronto, 
Ont., Kanada; William Alonis, 
Lake Ozark, MO; Regina Pad- 
leckas, Oak Park, IL; Marija 
Graužinis, Chicago, IL; Jean 
Vance, Cicero, IL; Ona Gradin- 
skienė, Chicago, IL; M. Zabulio
nis, Toronto, Ont., Kanada; R.. 
Thies-Gimbutas, Topanga, CA; 
dr. Benediktas Rockus, Oak 
Park, IL; B. Polikaitis, Palos 
Hills, IL; J. Mozoliauskienė, Le
mont, IL; Irena Valiulis, Bever- 
ly Shores, IN; V. Juskauskas, 
Salt Lake City, UT;

10.00 dol. Leonas Žėruolis,
Hot Springs, AR; Liuda Pap
lauskas, Camarillo, CA; Gedi
minas Rygertas, Putnam, IL; A. 
Musteikis, Buffalo, N Y; Nijolė 
Dėdinas, West Chester, PA; Po
vilas Grigalauskas, Sunny Hil
ls, FL; Alfonsas Šidagis, Chica
go, IL; Antanas Tuskenis, Bur-

No One Offers You 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently 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,\LITHUAN1A.

Take advantage of L()T's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

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

KUINAMIMI
New York: 212-869-1074. 

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

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

Toll-free: 800-223-0593.

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTI!

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES - susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:
2929 WEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.
PETKUS FUNERAL HOMES 

Patarnauja jums šiose vietovėse;
2533 W. 71 St., Chicago, IL 60629 

12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439
5940 W. 35 St., Cicero, II 60650

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
WILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS
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bank, IL; Genė Vosylius, Chica
go, IL; K. S. Dauliai, Chicago, 
IL; Stella Bajalis, Los Angeles, 
CA; R. Apanavičius, Euclid, 
OH; A. S. Petraitis, Toronto, 
Ont., Kanada; Juozas Janulai
tis, Toronto, Ont., Kanada; B. 
Navickas, Wisc. Delis, WI; An- 
na Meidunas, Baltimore, MD; 
K. Daugėla, Bedford, NH, J.L. 
Šalčius, Arlington Hts., IL; 
Estera Alšėnienė, Brecksville, 
OH; A. Dapkus, Wheaton, IL; 
Pranas Naris, Darien, IL; A. 
Kalavinskas, Lake in the Hills, 
IL; L. Maskeliūnas, Palos Park, 
IL; Anastasia Binkis Plymouth 
Meeting, PA; L. Juraitis, Or

Mokytojas - Švietėjas

A.tA.
ANTANAS MASIONIS

Gyveno Philadelphia, PA, anksčiau Fair Lawn, N.J.
Mirė 1995 m. spalio 16 d., 1:15 vai. p.p., sulaukęs 86 metų.
Gimė Lietuvoje, Dzūkijoje, Leipalingyje.
Nuliūdę liko: duktė Teresė Gečienė, žentas Algimantas, 

anūkės dr. Gintarė su vyru George Akerley ir Aušra su vyru 
Peter Gause, gyv. Pennsylvanijoj; duktė Danguolė Na
vickienė, žentas Jonas, anūkė Rymantė Vizgirdaitė, gyv. Kali
fornijoje; brolis Stasys Masionis, anūkas Tadas Vizgirda su 

žmona Renata ir kiti giminės gyv. Lietuvoje.
Velionis buvo vyras a.a. Aleksandros Savickaitės-Masio- 

nienės.
Velionis pedagoginį darbą dirbo Lietuvoje, Pranciškonų 

gimnazijoje, Kretingoje ir Lazdijų gimnazijoje; Vokietijoje 
Uchtės lietuvių gimnazijoje ir Amerikoje West Milford, NJ 
amerikiečių gimnazijoje.

Priklausė ateitininkams, JAV LB-nei ir eilei kitų 
orgnizacijų.

Atsisveikinimas su velioniu įvyks š.m. spalio 21 d., šešta
dienį, Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčioje, 19th & Wallace St., 
Philadelphia, nuo 9:00 iki 10:00 vai. ryto. Po 10:00 vai. ryto 
aukotų gedulingų šv. Mišių, velionis bus laidojamas 
Prisikėlimo kapinėse, Bensalem, PA.

Vietoje gėlių, prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių Globai 
(Lithuanian Orphan Care) arba Lietuvos Vaikų Vilčiai 
(Lithuanian Children’s Hope), Los Angeles skyriui.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direkt. Roman Funeral Home (215) 765-4110.

land Park, IL; Antanas Kriščiū
nas, Chicago, IL; Emilija Zaka
ras, Toronto, Ont., Kanada; A. 
Matulaitis, Richmond Hill, NY.

10.00 dol. Ona Pusdešrienė, 
Detroit, MI; Anatolijus Milunas, 
Dovvners Grove, IL; Alfonsas 
Rauckinas, Lockport, IL; Pranas 
Judickas, Hot Springs, AR; Lie
tuvos Dukterų Draugija, Chica
go, IL; Stasys Liutkus, Water- 
bury, CT; J. H. Zakarka, Ever
green Park, IL; Ona Kreivėnie
nė, Media, PA; O. Girnius, Bos
ton, MA;

Esame nuoširdžiai dėkingi 
už paramą.

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchertas 
Marius Buivydas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų Lietuvių centre,

„Seklyčioje”, spalio 18 d., trečia
dienį, 2 *al. popiet, bus sveika
tingumo paskaita, kalbės dr. 
Antanas Razma, Sr. Jo tema — 
Alzheimer’s liga. Bus rodoma ir 
vaizdąjuostė. Nepraleiskite pro
gos įsigyti daugiau žinių svei
katos reikalais. Visi kviečiami 
ir laukiami. Bus ir bendri 
pietūs. Atvykite!

Vakaronė Ateitininkų na

muose, šį penktadienį, spalio 
mėn. 20 d. Arbatėlė 6:30 vai. 
vakaro, dr. Dalios Kučėnienės 
žodis — „Partizanas Herojus 
Vėtra”, 7 vai. vak., punktualiai. 
Kas slypi už šito legendarinio 
partizano vardo sužinosite dau
giau atsilankę į šią vakaronę. 
Savo atsilankymu atiduosime 
pagarbą. Šio partizano patrio
tinės meilės gyvenimui ir jo 
mirties atminimui bus uždegta 
žvakutė. Visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama vakaronėje 
dalyvauti.

Nekalto Prasidėjimo para

pija Brighton Parke ruošia 
iškilmingus pietus šeštadienį, 
spalio 21 d. parapijos salėje. 
Pelnas skiriamas parapijos 
bažnyčios atnaujinimo skoloms 
sumažinti. Iškilmės prasidės 
4:30 vai. p.p. šv. Mišiomis, o 
pietūs — 6 vai. Kviečiami para
pijiečiai ir svečiai iš toliau. Mes 
remiame bažnyčias Lietuvoje, 
padedame jas remontuoti, bet 
nepamirškime ir savo tarpe 
esančiųjų.

LKVS-gos „Ramovės” Čika
gos skyriaus narių susirinkimas 
bus spalio 22 d., sekmadienį, 12 
vai. — vidurdienį, Jaunimo 
centre. Kviečiami visi skyriaus 
nariai susirinkime dalyvauti.

Vytautas Kernagis koncer
tuos spalio 22 d., 12 vai. (po šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje) Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Jis atliks ne 
tik dainų, bet linksmų istorijų, 
komentarų bei „kernagiškų” 
pasakojimų pynę, taip pat jo 
repertuare yra poetų Marceli
jaus Martinaičio, Sigito Gedos, 
Antano Vienažindžio, Dalios 
Saukaitytės, Juozo Erlicko 
eilės. Koncertą rengia ir visus 
kviečia PLC renginių komite
tas.

x Tradiciniu virtęs Lemon- 
to apylinkės rudens pokylis ren
giamas ir šįmet, lapkričio 11d., 
šeštadienį, PL centro didžiojoje 
salėje. Šių metų pokylyje įdomi 
meninė programa. Šokančius ir 
sėdinčius linksmins Roberto 
Raudžio vedamas „Nemuno” or
kestras. Paaiškės ir loterijos 
laimingieji. Aldonos Šoliūnie- 
nės pagaminta vakarienė, įskai
tant ir gėrimus — $30 asmeniui. 
Laukiame svečių iš plačių apy
linkių. Laiko nebedaug, pasku
bėkime! Rezervacijas priima: 
Gediminas Kazėnas (708) 

963-0467 ir Vladas Stropus 

(708) 257-7677.

(sk.)

Čikagos studentų ateitininkų 
susirinkimas penktadienį, spa
lio 20 d., 8 vai. vak. vyks 
Polikaičių namuose, 1209 Coun- 
try Lane, Lemonte. Kviečiami 
visi studentai, kurie domisi 
ateitininkų veikla.

A.a. Magdalenos Lendrai- 

tienės vienerių metų mirties 
sukakties proga šv. Mišios bus 
aukojamos sekmadienį, spalio 
22 d., 8:30 vai. ryte, Jaunimo 
centro Jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Po Mišių paminklas bus 
pašventintas Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

NENUMIRK, NEPASAKĘS, 

KUR IŠEINI

x Lietuvių Operos rengia
mas metinis tradicinis balius 
bus lapkričio 11 d., Jaunimo 
centre. Operos choras atliks 
specialiai paruoštą programą, 
pritaikintą tokio baliaus nuotai
kai. Chorui diriguoja Ričardas 
Šokas, Operos chormeisteris. 
Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto pas valdybos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, tel.: 312-767- 
5609. Paskambinus, bus suteik
tos visos kitos informacijos. Vi
sas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymui. Padėkime išlaikyti 
savo operą!

(sk.)
Žurn. Ignas Medžiukas,

gyv. Los Angeles, CA, yra ketu
rioliktasis kandidatas, prista
tytas žurnalisto premijai. Pre
mijos paskyrimo komisija nu
mato posėdžiauti ketvirtadienį, 
spalio 19 d. Komisijai pirminin
kauja Bronius Juodelis.

Redaguoja J. Piktas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 06th Place, Chicago, 1L 60629

„Giedra” yra ateitininkių mo
terų korporacija. Lietuvoje joje 
veikė įvairūs būreliai ir korpo- 
rantės juose dalyvavo pagal sa
vo polinkius bei interesus. At
kūrus Korp! Giedrą Amerikoje, 
korporacija puoselėjo visuome
ninę, kultūrinę veiklą, skiriant 
knygų premijas, ruošiant kon
certus ir meno parodas, ren
giant į Amžinybę iškeliavusių 
pasižymėjusių moterų pami
nėjimus, kad jų gyvenimo pa
vyzdys liktų mums kelrodžiu.

Su pagarba prisimename ir 
savo tarpe pasigendame a.a. Ali
cijos Rūgytės, a.a. Emilijos Pa- 
liokienės, a.a. Emilijos Vili
maitės, a.a. Monikos Žukaus
kienės, a.a. Julijos Lungienės ir 
kitų mirusiųjų narių. Brangi
name mūsų vyresniąsias nares 
Jadvygą Damušienę, Eugeniją 
Daugirdienę, Albiną Dumb- 
rienę, Stasę Jakubonienę, 
Eleną Juknevičienę, Stefą 
Kisielienę, Bronę Kizlauskienę, 
Elvyrą Narutienę ir Viktoriją 
Kleivienę. Didžiuojamės korpo
racijos garbės narėmis a.a. Juze 
Daužvardiene, a.a. Ona Krikš
čiūniene ir Marija Rudiene. 
Vertiname mūsų dviejų vėliavų 
kūmus: pirmosios — a.a. Aliciją 
Rūgytę ir Simą Sužiedėlį, o ant
rosios Emiliją Paliokienę ir 
Antaną Repšį.

Daugelį metų Korp! Giedrai 
vadovavo Elena Juknevičienė 
bei Dalia Kučėnienė, o pasku
tinį dešimtmetį korporacijai 
sumaniai pirmininkauja Ra
minta Marchertienė, kurios 
dėka tęsiasi korporacijos veiklos 
gija. Giedrininkės ne tik 
reiškiasi savo profesijose ir 
visuomeninėje veikloje, bet 
stengiasi auklėti vaikus, kad jie 
būtų dori žmonės, naudingi 
lietuvių tautai ir savam kraštui.

Dienraščiui „Draugui” pa
skelbus finansinę krizę, Korp! 
Giedra stojo į talką, 1992 me
tais, suruošiant „Jaunųjų talen
tų popietę”, kad nežūtų vienin
telis užsienio lietuvių dienraš
tis. Giedrininkės buvo įsitikinu
sios, kad mūsų jaunimas įver
tina lietuvišką spaudą ir noriai 
prisidės prie „Draugo” išlai
kymo. Buvo džiugu, kai sceno
je pasirodė Maureen ir Raimun
das Mickai, Alvydas Blinst-

rūbas ir Vytautas Šiškauskas, 
Janina Adickaitė, Vilija 
Bogutaitė, Kazys Motekaitis, 
Dalia Lietuvninkienė ir Lidija 
Rasutienė, Rita Kazlauskaitė, 
Vainis Aleksa, Sheila ir Marius 
Gražuliai, Algimantas 
Barniškis, Linda Veleckytė, 
Robertas Mockus, Laima 
Šulaitytė Day, Dalia Eidukaitė 
Fanelli, Petras Aglinskas, 
Daiva Markelytė, Rokas ir 
Sonata Zubovai. Sceną tvarkė 
Vida Momkutė, dekoravo Rasa 
Sutkutė, programą pranešinėjo 
Aleksandra Gražytė.

Mūsų jaunuoliams nelengva. 
Jie mokosi, dirba, sportuoja, 
lanko muzikos ir šokių pamo
kas. Jie eina į lituanistines mo
kyklas, dalyvauja skautuose ir 
ateitininkuose, šoka tautinius 
šokius, dalyvauja choruose. Sa
vaitgaliai greitai prabėga, o 
laisvalaikio mažai.

Todėl ešame laimingi, kad ir 
šį kartą jaunjmas neapleido 
„Draugo”, ir sekmadienį, spalio 
22 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re, Čikagoje (5620 S. Clare- 
mont), atliks antrosios „Jau
nųjų talentų popietės” pro
gramą. Su jaunatvišku entu
ziazmu jie suvažiuos ne tik iš 
Čikagos ir jos tolimų priemies
čių, bet net iš kitų valstijų. Jie 
gros, šoks, dainuos, skambins, 
deklamuos, skaitys savo kūry
bą. Girdėsime smuikus, vio- 
lenčelę, styginį kvartetą, gitarą, 
savas kompozicijas pianinu. 
Programai vadovaus Alek
sandra Gražytė, o dail. Rasa 
Sutkutė sukurs scenos deko
raciją.

Programa yra. Tai tikri 
„Draugo” draugai. Laukiame 
žiūrovų, kurie, pripildydami 
salę, parodys jaunimo pastan
goms pritarimą ir įvertinimą. 
„Nenumirk, nepasakęs, kur 
išeini” yra filmo pavadinimas. 
Turint ištikimų draugų, „Drau
gas” nenumirs ir iš mūsų tarpo 
neišeis.

Indrė Tijūnėlienė

x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec

kus, 540 Ambassador Ct., 

Sunny Hills, FL 32428, tel. 

904-773-3333.

(ak)
x TRANSPAK įstaiga LE

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v., šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Transpak tel. Lemonte: 
708-257-0497.

(sk)
x Baltic Bakery, 2616 W. 69 

St., tel. 312-737-6784, naujos 
darbo valandos: nuo pirmad. 

iki šeštd. 9 v.r. - 5 v. p.p., 

sekmd. 10 v.r. - 2 v. p.p. Duo
ną siunčiame į kitus miestus 
UPS.

(sk)

Algis Grigas, GT Interna
tional kelionių agentūros savi
ninkas ir vedėjas, šešiasdešimt 
metų sukakties proga buvo pa
gerbtas Lietuvoje. „Muzikos ba
rai”, Lietuvos muzikų draugijos 
leidinys, leidžiamas nuo 1931 
m., savo 13-14 m. numerio virše
lyje išspausdino A. Grigo nuo
trauką, o apie jo, kaip daini
ninko, veiklą aprašė straips
nyje, kuriame minima, kad A. 
Grigas nepamirštamas Lietuvos 
Operos ir baleto teatro scenoje, 
kur sukūrė Žermono vaidmenį 
Verdi operoje „Traviata”. Kaip 
žinome, solisto karjerą A. Gri
gas baigė 1990 m. gruodžio 
mėn., kai vyko koncertas Lietu
vos operos sukakčiai paminėti.

Dr. Dalia Kučėnienė skaito 
paskaitą „Žemaitės feminiz
mas” Ateities savaitgalyje, 
kuris šįmet įvyksta lapkričio 3-5 
dienomis Jaunimo centre Čika
goje ir Ateitininkų namuose. 
Lemonte.

UOGAUTOJA

Šildyk, šildyk, saulytėle, 
Nunokinki avietėlę.
Tai dėkos vaikučiai,
Pempės ir zuikučiai.

Tos kraitelės talpumėlis! 
Žemuogyčių skanumėlis!
Šlept — pašlept per dieną, 
Gurkt — mugurkt po vieną.

Ei, sesytės ir broliukai,
Sirpsta bruknės karoliukai!
Kai rytoj uogausim,
Bruknių paragausim.

Vyrai, mūrai, duokit kelią, — 
Žengia uogos į kraitelę!
Iš visų — mėlynė 
Traukia paskutinė.

Jonas Minelga

PIKTOJI PAMOTĖ 

(Legenda — pasaka)

Užkietėjusi blogais darbais 
žmogaus širdis, neklauso įspė
jimų iš dangaus, kol jį neištin
ka kokia nelaimė. Blogas žmo
gus džiaugiasi klaidinga laime, 
kol nesusilaukia bausmės, nes 
ir patarlė sako: „Kas ką užsi
tarnaus, tas tą ir gaus”.

To nežinojo piktoji pamotė. 
Pas ją augo našlaitė, labai 
skriaudžiama mergaitė. Jos 
tėvas buvo užimtas šeimos iš
laikymo reikalais. Jis leido savo 
antrajai žmonai daryti viską, ką 
ji nori. Jis ramiai žiūrėdavo į 
savo vaiko vargus, bet niekada 
nesudrausdavo savo žmonos už 
mergaitės skriaudimą. Skriau
džiamoji buvo labai gera mer
gaitė ir dažnai melsdavosi saky
dama: „Pasigailėk Dieve, arba 
Tu, Motina švenčiausioji, manęs 
našlaitės!..

Negailestingoji moteris ir ge
ruoju, ir bloguoju kalbėjo vyrui, 
kol gavo jo leidimą mergaitę iš
varyti iš namų. Jis norėjo ramy
bės namuose.

— Vilkas iš tavęs pasi
džiaugs, o ne aš, — pasakė išves
damas dukterį į tankią ir klai
džią girią, neva uogų rinkti. Pa
likdamas ją girioje, liepė per vi
są dieną žemuoges rinkti.

Rinko vargšė našlaitė ir pa
klydo girios tankumynuose. 
Nieku būdu nebegalėjo iš girios 
išeiti ir atrasti tikrąjį taką į 
namus. Kur tik pažvelgs našlai- 
tė-mergaitė, visur giria, tanku
mynai dengia takus, dangaus 
pro mežių šakas nebesimatė. 
Tik rūsčiai giria ūžia, o tame 
ūžime girdisi lyg iš po žemių 
balsas:

— Pražūsi, tu čia, vargše 
mergaite!..

IŠ STOVYKLOS 

GYVENIMO 

Sekmadienis

Aš atvažiavau 2:40 vai. p.p. į 
Dainavą. Visi pakelėm vėliavas 
ir ėjome Mišių klausyti. Prieš 
vakarienę būreliai susirinko ir 
pasirinko pavadinimus. Mano 
būrelis vadinsis „Bulvės”. Pas
kiau valgėme vakarienę. Po to, 
žaidėme žaidimus. Pirmas žai
dimas buvo panašus į „Musical 
chairs”. Visi su tam tikromis 
ypatybėmis. Pvz. mėlynomis 
akimis turėjo pasikeisti vieto
mis. Kas liko be kėdės, tas 
turėjo pasiskelbti ir išrinkti kitą 
ypatybę. Tada šokome ir daina
vome „Grybų raut”. Žaidėme 
„Mėsa, mėsa, kumpis”. Paga
liau šokome.

Rasa Šimkutė, 10 būrelis

Pirmadienis

Pirmadienį buvo karšta. Mū
sų būrelis užsiėmė gamtoje. Ko-

Per šį Marijai skirtą mėnesį, prisiminkime Aušros Vartus Vilniu- 
Piešė Beatričė Sturonaitėje-

pėme į Rambyno kalną, kur bu
vo skanių aviečių. Grįžę gavo
me valgyti. Pavalgę — plaukė
me ir dainavome. Paskiau susi
rinkę tarėmės su vadove. Po to 
buvo laužas. Pavargę, ėjome 
miegoti.

Živilė Bielskutė, 9 būrelis
Abi 1995 JAS stovyklautojos
(„Keliaujame per pasaulį”)

MANO MAMYTĖ

Mano mama yra labai maloni 
ir lietuviška. Ji visuomet sten
giasi surasti laiko gaminti 
lietuviškus valgius. ^lan labiau
siai patinka kugelis,'dešros ir 
kopūstai. Mano mamytė kalba 
lietuviškai su šeima. Ji mane 
veža į lietuvišką mokyklą.

Jeigu jūs atvyktumėte į mū
sų namus, tai pamatytumėte 
daug lietuviškų daiktų. Mano

GALVOSŪKIS NR. 11

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Piešinėlyje matote moters gal
vą sudarytą iš skaičių. Parašy
kite visus skaičius, kuriuos čia 
matote.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 12

(Žiūrėkite brėžinėlį)
Nupieštas gyvenimo kelio švy

turys. Iš čia prasideda keliai į 
įvairias žmogaus dvasines ver
tybes. Pasirinkite kurią nors 
vieną ar kelias vertybes ir spal
votu pieštuku nubrėžkite kelią 
į ją-

mama yra papuošusi namus 
daugiau negu trisdešimt įvairių 
gintaro dirbinių. Velykų laiko
tarpiu ji numargina daug mar
gučių. Ant sienų kabo lietuviš
kos juostos, o kiekviename kam
baryje yra po lietuvišką kryžių. 
Ji dirba lietuviškos mokyklos 
tėvų komitete tautinių šokių 
reikalais. Ji dirba su lietuviais 
skautais ir daug padeda jauni
mui. Ji priklauso ir daug dirba 
Švento Petro lietuvių parapijai. 
Taigi, mano mama yra labai lie
tuviška.

Gintas Adomkaitis,

Bostono lit. m-los mokinys

LAUKINIS IR NAMINIS 

ASILAS

Laukinis asilas, pamatęs na
minį asilą, besiganantį saulės 
atokaitoje, priėjo jo pasveikinti, 
kad jis esąs toks riebuilis (rie
bus), toks išsiganęs, kad jis ne
šioja krovinius, o varovas iš 
paskos eina ir jų vėzdu (pagaliu) 
plaka, tarė:

— O aš tavęs jau nebelaikau 
laimingu: matau, kad tą pra
bangą turi tik už didelius var
gus.

Nepavydėtina nauda, kurią 
lydi didžiuliai pavojai ir vargai.

Ezopas

GALVOSŪKIS NR.13

LIETUVIŠKAS SODAS

Sodas yra vieta, kur augina
mi vaisiniai medžiai ir krūmai. 
Lietuvoje yra visokių vaisme
džių sode. Amerikoje sodai 
dažniausiai būna dideli. Juose 
auga tik vienos ar kelių rūšių 
vaisiniai medžiai ar krūmai. 
Lietuvoje ūkininkai augina 
sodus sau, ne dėl pinigų. Jiems 
svarbu, kad turėtų vaisių vasa
rą ir žiemą. Ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje daugiausia 
augina obuolius.

Tadas Sajauskas

Sodas būdavo apsodintas įvai
riais lapuočiais medžiais: kle
vais, uosiais, liepomis ir ber
žais. Įėjimui arba įvažiavimui į 
sodybą būdavo vartai. Vartus 
darydavo gražius, nes su jais bu
vo susiję tam tikri papročiai. 
Prie vartų pasitikdavo jaunuo
sius, prie jų sustodavo laidotu
vių eisena. Prie daugelio sody
bų vartų stovėdavo gražus medi
nis kryžius, aptvertas tvorele ir 
papuoštas žalumynais ir gėlė
mis.

Linas Radžius

Abu Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los mokiniai. 
(„Mūsų žinios”)

LINKSMIAU

Alkanas tėvelis grįžęs iš dar
bo klausia mamytę:

— Ar jau pietūs paruošti?
— Dar ne, — atsako mamytė.
— Aš einu į restoraną valgyti.
— Palauk penkias minutes, — 

sako mama.
— Ar per penkias minutes 

paruoši?
— Ne! Aš eisiu kartu su 

tavim į restoraną, — atsakė 
mama.

GALVOSŪKIS NR. 14

(Žiūrėkite piešinėlį)

Čia nupiešta didelė sala, 
apaugusi žole, kuri nuo karščio 
pasidarė sausa. Saloje piemuo 
gano avis. Staiga dėl nežinomų 
priežasčių, šiauriniame salos 
pakraštyje prasidėjo gaisras. 
Vėjo nešama ugnis iš lėto slenka 
pietų kryptimi. Pavojus pieme
niui ir avelėms, tačiau jie išsi
gelbėjo. Parašykite kaip? Pie
muo salos neapleido, niekas ne
sušlapo. Visa salea£olė nudegė.

Atsiuntė A. Petrulis 

(5 taškai)

Matote nupieštą raidę T, ku
ri padalyta į langelius. Į kiek
vieną langelį reikės įrašyti po 
raidę, iš kurių susidarys žodžiai. 
Skersai: Žemaitijos upės pava
dinimas. Žemyn: Siaura žemės 
juosta tarp vandenų, tai gra
žiausias Lietuvos pajūris.

(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 15

Vyresnieji galvosūkių spren
dėjai, pasiskaitę literatūros, at
sakykite į šiuos klausimus: 1. 
Kiek kiekvieneriais metais 
Maltos saloje nužudoma keliau
jančių paukščių? 2. Kur ir kada 
kareiviai privalo žygiuoti ne į 
koją? 3. Ką reiškia žodžiai Ale
liuja ir Osana? 4. Ar maras ir 
cholera yra viena ir ta pati liga? 
5. Žmonijos istorijoje, kuris buvo 
vertingiausias išradimas: garo 
mašina? Edisono elektros lem
putė? Branduolinė energija? 
Kompiuteris? Ar kas kita?

Už visus teisingus ir plates
nius atsakymus — 10 taškų, o už 
trumpus ir apytikrius — 5 taš
kai.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis


