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Deputatai aptaria 
situaciją Parlamente 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Birželio 2 d. (Elta) -
„Nė vienas deputatas ar frakci
ja nemano apie kokį nors 
jungimąsi prie nepriklausomų 
valstybių sandraugos, nerengia 
jokių perversmų, neketina grob
ti svarbių postų", — pareiškė 
birželio 1 dieną Aukščiausiojoje 
Taryboje įvykusiame pranešime 
deputatas Aloyzas Sakalas, ku
ris yra Sąjūdžio centro frakcijos 

pirmininkas. Prieš kalbas apie 
šliaužiančią kontrrevoliuciją, 
perversmus ar panašius daly
kus pasisakė ir liberalų frakci
jos atstovas Jonas Tamulis. 
Tačiau jis pabrėžė, kad situaci
ja Parlamente — sudėtinga. Dir
ba tik viena Aukščiausiosios Ta
rybos dalis, kita — trys frakci
jos ištisai ir viena iš dalies — 
nedalyvauja Parlamento darbe. 
Bet tai, šio deputato įsitikinimu, 
visiškai teisėtas politinės kovos 
metodas. J is išreiškė viltį, kad 
politiniai nesutarimai nesu
trukdys priimti ekonominių, ne 
politinio pobūdžio įstatymų. 

Baltijos valstybių 
tarybos pareiškimas 

Pastaruoju metu padažnėjo 
Rusijos kariuomenės, išvedamos 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teritorijų, neteisėtų veiksmų. 
Baltijos valstybių taryba pa
skelbė pareiškimą, kad visa at
sakomybė už tai tenka Rusijai. 
Rusijos kariuomenės kariškiai, 
vykdantys neteisėtus veiksmus, 
turi būti patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn pagal Lietuvos 
Respublikos, Estijos Respub
likos ir Latvijos Respublikos 
įstatymus. 

Rusijos kariškių 
savivaliavimas 

Gegužės 30 dieną Panevėžyje 
į buvusius karininkų namus 
(dabar paskirtus bibliotekai) įėjo 
apie 10 Rusijos armijos kariškių 
ir jie savavališkai paėmė garažų 
raktus, išsivarė automobilius 
UAZ ir GAZ. Policija vieną 
automobilį jau rado ir grąžino 
bibliotekai. Kito dar ieško. 

Lietuvos keliuose užfiksuota 
įvairių Rusijos kariuomenės 
sunkvežimių susidūrimų su 
civilių gyventojų automobiliais. 

„Amžinai rusų žemė" 
„Kaliningrado sritis priklausė 

ir priklausys Rusijai, ir visi turi 
prisiminti tai, planuodami savo 
politiką", — pasakė Rusijos 
Parlamento pirmininkas Rus-
lan Chasbulatov susitikime su 
šios srities gyventojais. Rusija, 
pabrėžė jis, pasirengus inves
tuoti dideles lėšas į šį regioną, 
suprasdama jo ypatingą geopoli
tinę padėtį. 

Klaipėdoje — laisvo 
tarptautinio verslo teritorija 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė nutarė pritarti Klaipėdos 
miesto pasiūlymui skirti laisvo 
tarptautinio verslo teritorijai 
100 hektarų žemės plotą ir iš
nuomoti jį firmai „V. Paulius & 
Associates" 99 metams. Meti
nis žemės nuomos mokestis 6 
procentai jos nominalios findek-
suotos) kainos. 

Šiame vyriausybės nutarime 
taip pat pabrėžiama, kad laisvo 
tarptautinio verslo teritorijų 
steigimas yra prioritetinė Lie
tuvos Respublikos ūkio vystymo 
kryptis. 

„LitDanija" — Vilniaus 
senamiesčiui 

Vilniaus senamiesčio kvar
talas Nr. 16 bus restauruojamas 
pagal programą, sąlygiškai pa
vadintą „LitDanija". Šią 
programą paruošė Vilniaus sa
vivaldybė, Vilniaus technikos 
universitetas ir Horsenso „Po
litechnika" (Danija). Lietuvos 
vyriausybė nutarė minėtos res
tauravimo programos rengė
jams ir vykdytojams lesiti išsi
nuomoti ne konkurso tvarka ka
pitališkai remontuotinus pas
tatus Liejyklos g. Nr. 5, 7, 9 ir 
11, kurių bendras naudingas 
plotas 4,242 kv metrai. Ne 
mažiau kaip 70 procentų restau
ruotų pastatų ploto išnuomoja
ma restauravimo programos 
vykdytojams ilgam laikui — iki 
99 metų. Nutarime pabrėžiama, 
kad programos vykdytojai ir 
patalpų nuomotojai privalo 
laikytis Lietuvos Respublikos 
paminklosaugos reikalavimų. 

Lėktuvu iš Vilniaus į 
Tel Avivą 

Nuo birželio 1 dienos pradėti 
„Lietuvos avialinijų" čarteri-
niai skrydžiai Vilnius - Tel 
Avivas - Vilnius. Šiuo maršru
tu numatoma skraidyti kartą 
per savaitę. Lėktuvai, anksti 
rytą išskridę iš Vilniaus, 
popiečio valandomis pakus iš 
Ben Guriono aerouosto skry
džiui atgal į Vilnių. 

Šiuo metu Vilnius jau turi 
tiesioginį oro susisiekimą su 
Berlynu, Budapeštu, Ciurichu, 
Frankfurtu prie Maino, Ham
burgu, Kopenhaga, Talinu, Tel 
Avivu, Varšuva, Viena, NVS 
šalimis. 

Kruiziniai laivai 
nebeaplenkia Klaipėdos 

uosto 
Klaipėdoje pradėjo lankytis 

užsienio šalių kruiziniai laivai. 
JAV motorlaivis „Polaris" 
turistų grupę atvežė iš Bahamų 
salų. 

Šią vasarą į Klaipėdą žada 
atplaukti iš užsienio valstybių 
kruizinių laivų. Artimiausiomis 
dienomis laukiama didelės šve
dų turistų grupės, kuri motor
laiviu „Baltic Star" keliauja 
maršrutu „Stokholmas - Tali
nas - Ryga - Klaipėda - Stok
holmas". 

Į JTO konferenciją 
I Jungtinių Tautų organizaci

jos rengiamą aplinkos apsaugos 
ir ekonomikos plėtojimo konfe
renciją, kuri birželio 3 die
ną prasidės Rio de Jeneire, 
išvyko Lietuvos delegacija. Lie
tuvos Respublikos delegacijos 
vadovas — Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis į konferenciją 
numato vykti vėliau. Konferen
cija Rio de Jeneire truks iki 
birželio 14 dienos. 

{vairios žinios 
trumpai 

Šiandien Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos plenari
niame posėdyje be kitų klausi
mų svarstoma: Lietuvos Res
publikos žemės mokesčio įsta
tymo projektas. Įstatymo „Dėl 
Lietuvos respublikos pinigų iš
leidimo įstatymo pakeitimo" pro
jektas, taip pat KGB veiklos 
Lietuvoje tyrimo komisijos 
išvados. 

Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas bendrosios sesijos metu Washingtone. 

JAV Kongreso narių 
privilegijos bei lengvatos 

Washingtonas. — Gegužės 30 
d. — Dar vis nesibaigia kong-
resmenų pasiaiškinimai dėl 
nepadengtų čekių išrašymo. 
Beveik 300 dabartinių Atstovų 
rūmų narių yra tai padarę ir 
todėl keliamas klausimas, ar ta 
įsisenėjusi sistema yra tinkama 
dabartinėse sąlygose. 

Kiekvienam kongreso nariui 
teikiamos įvairios lengvatos ir 
kad tai būtų vykdoma, turi būti 
ir tarnautojai tose srityse. 

Banką uždarė 
Atstovų bankas, kuris sutik

davo su nepadengtų čekių ope
racijomis, praėjusį gruodį buvo 
uždarytas. Įsivėlusiame skan
dale dalyvavo trys šimtai kong-
resmenų. Jie gaudavo paskolas 
be palūkanų. Dirbo penki tar
nautojai, įskaitant ir vyresnįjį 
prižiūrėtoją. 

Kiekvienas iš 435 kongres-
menų gauna nemokamai pasta
tyti vietą savo mašinai 
asmeniškam naudojimui. Prie 
to dar kiekvienas narys turi 
keturias vietas garaže ir dvi 
vietas savo tarnautojų 
mašinoms statyti. Bet kiek
vienas iš šimto senatorių gauna 
veltui keturias vietas savo 
asmeniškoms mašinoms, o taip 
pat savo įstaigos personalui, 
priklausomai nuo tarnautojų 
skaičiaus. 

Pašto privilegijos 
Senato ir Atstovų rūmų 

nariai gauna pašto privilegijas, 
nereikia mokėti už laiškų 
persiuntimą ir tai yra mokesčių 
mokėtojų sąskaiton. Atstovų 
rūmų nariai ir senatoriai 
naudojasi fondais kai kurioms 
išlaidoms apmokėti savo 
distriktuose ir valstijose. 
Maždaug vidutinė suma 
Atstovų rūmų nario išlaidoms 
padengti per metus būna 

Šiandien Vilniuje „Arkos" 
galerijoje atidaroma grupės 

„Vienas" pirmoji paroda (D. 
Kasčiūnaitė, R. Katiliūtė. K. 

Zimblytė, A. Puipa ir kt., iš viso 
— vienuolika autorių). 

Šiandien — Kauno budėjimo 
prie Parlamento diena. \ Vilnių 
išvyko dešimt autobusų žmonių. 

Birželio 3 dieną 9 valandą 
„Lietuvos" viešbučio konfe
rencijų salėje prasidės tarptau
tinis seminaras „Parlamentas ir 
vyriausybė: santykiai įstatymų 
leidybos procese". Jį rengia 
tarptautinė organizacija „Rytų 
- Vakarų parlamentinės prak
tikos projektas". (V.P.) 

178,000 dolerių. O senatoriams 
ta suma siekia nuo 100,000 iki 
1.21 milijono dolerių. 

Kirpyklos ir grožio saliono 
išlaidos Senato nariams yra už 
plaukų nukirpimą apmokamos 
po 8 dol„ o Senato grožio salione 
plaukų kirpimas apmokamas 28 
dol. Atstovų rūmų nario plaukų 
nukirpimas apmokamas 10 dol. 
sumoje, bet grožio salone jau 
mokama 28 dol. už plaukų 
nukirpimą ir sušukavimą pagal 
modernišką stil:.-; iš valstybės 
iždo. 

Policijos išlaidos 
Kapitoliuje yra policija, kurios 

pareigos yra saugoti duris ir 
visus įėjimus į Kapitolių. Jie 
taip pat turi išt ir t i visus 
grasinimus bei pasikėsinimus, 
jei tokių pas i ta iko prieš 
Kongreso narius ir jų šeimų na
rius. Skiriami sargybiniai — pa
lydovai, jeigu narys pareika
lauja apsaugos, kai jis keliauja 
į namus arba į pasitarimus. 
Šiam reikalui kasmet skiriama 
64 milijonai dolerių, kurie 
išmokami 1,239 pareigūnams, 
118 civilių tarnautojų ir 
išlaikoma 80 mašinų ir 50 
motociklų. 

Raštinė, restoranas, vaistai 
Senato raštinės reikmenų 

krautuvėje parduodamos jiems 
reikalingos prekės už savikainą 
priskaitant 5 procentus išlai
doms. Čia dirba 22 darbininkai. 
Atstovų rūmų raštinės reikme
nų krautuvėje prekės apmoka
mos iš mokesčių mokėtojų 
pinigų. Čia paprastai dirba 
20-30 darbininkų. 

Restorane — valgyklose mais
tas yra apmokamas iš valstybės 
biudžeto. Yra keturios valgyk
los Kapitoliaus patalpose. Vie
na yra atidaryta tik nariams ir 

.jų svečiams. Senatoriai turi pir
mumo privilegiją sėdimoms vie
toms bet kokiu metu. Dirkseno 
pastato valgykla po skandalo 
buvo uždaryta senatorių naudo
jimui. Iš viso valgyklose dirba 
230 darbininkų, įskaitant kavi
nes ir šiaip užkandines. 

Medicinos pa tarnavimus 
Kapitoliuje teikia gydytojų 
kadras su gailestingųjų seserų 
štabu ir medicinos technikais, 
kurie teikia savo patarnavimus 
Kongreso nariams nemokamai. 

Taip pat Kapitoliuje veikia 
sporto ir mankštos salės. 
Atstovų rūmų nariai moka 100 
dol. per metus, kad galėtų nau 
dotis tomis patalpomis. 

Kitos lengvatos 
Jei kas nori, gali pasiskolinti 

iš JAV Botanikos sodo gėlių ir 
kitokių augalų. Geologijos 
skyrius nemokamai parūpina 
Kongreso nariams žemėlapius. 
Automobiliai oficialiam narių 
naudojimui ilgalaikiam ter
minui gali būti išnuomoti, kad 
jie atliktų gerai savo pareigas. 
Kongreso biblioteka teikia 
nariams ir jų šeimoms medžia
gą, ir asmeniškam naudojimui. 
Publika iš miesto tuo negali 
naudotis. O vėliavos, kurios 
plevėsuoja virš Kapitoliaus, na
riams yra veltui gaunamos, 
kurias jie paprastai padovano
ja savo balsuotojams. Taip pat 
Kongreso nariai gali nemoka
mai naudotis mašinoms pasta
tyti aikštėmis, kai jie skrenda 
iš VVashingtone esančių aero
uostų į užsienį arba ir į vietinius 
miestus. 

Paskutiniu metu Atstovų 
rūmų speakeris Thomas Foley 
įsakė peržiūrėti visas lengvatas 
ir žadama įvesti daug pakei
timų, kad sumažintų daugelį 
privilegijų. 

Lietuvos delegacija 
Lisabonoje 

Briuselis. — Lietuvos 
ambasadoriaus įstaiga prie 
Europos bendrijos pranešė, jog 
gegužės 23-24 d. Lisabonoje 
įvyko Europos Bendrijos kon
ferencija dėl koordinuotos pa
galbos naujai išsilaisvinusiems 
kraštams. 

„Mes norime ištesėti mūsų 
įsipareigojimus, bet ne atlikti 
tik paprastą šalpos operaciją", 
konferencijos įžangos žodyje 
sakė J. Pinheiro, Europos Bend
rijos Ministerių Tarybos pirmi
ninkas. Šioje konferencijoje 
dalyvavo 70-ties kraštų atsto
vai. Lietuvos Respublikos dele
gaciją sudarė Užsienio Reikalų 
ministeris A. Saudargas. LR 
Ambasadorius prie Europos 
Bendrijos A. Venskus, minis
teris be portfelio A. Abišala ir 
URM patarėjas E. Vareikis. 

LR delegacijos pirmininkas 
min. A. Saudargas savo kalbo
je konferencijos metu ypatingai 
iškėlė buv. sovietų kariuomenės 
greito pasitraukimo iš Lietuvos 
būtinybę. Šiuo svarbiu klausi
mu labai ryškiai ir įtikinančiai 
savo kalbose pasisakė Švedijos, 
Norvegijos. Islandijos, Danijos ir 
Luksemburgo užsienio reikalų 
ministrai bei NATo gen. sekre
torius Amadeo de Franchis. 

ALTO veikla 
kariuomenės 

išvedimo reikalu 
Chicago . — ALTo pirm. G. 

Lazauskas, kaip JBANC prezi
dentas, Amerikos pabaltiečių 
vardu parašė laiškus sen. Clair-
borne Pell ir kitiems senato
riams, ryšium su S. 2532 rezo
liucijos sekcijos 7(9) (8) papil
dymu dėl kariuomenės išvedi
mo. Taip pat JBANC atstovai 
Washington, DC, niekad nepra
leidžia progos tiesiogiai 
padiskutuoti ir patarti šiuo 
svarbiu klausimu. 

JBANC taip pat yra paruošęs 
B. Jelcino lankymosi proga 
raštą — peticiją Rusijos amba
sadoriui Vladimirui Lukinui ir 
JAV sekr. James A. Bakeriui. 
Šią peticiją pasirašyti JBANC 
kviečia lietuvių, latvių ir estų 
organizacijų pirmininkus iki 
birželio 4 d., pranešant JBNC 
tel. 301-340-1954 arba ALTUI. 

Prašome visus siųsti mail-
gramas savo senatoriams pa
naudojant Western Union Hot 
Line 1-800-372-2626, per ope
ratorių #9253, ir tai kainuos 
9.75 dol. 

Mailgramos turinys: Dear 
Senator, The former USSR Ar-
my still occupies Estonia, Lat-
via and Lithuania. Ask Mr. 
Yeltsin to withdraw all former 
USSR armed forces from the 
Ealtic countries. Support the 
DeConcini Amendment to S. 
2532, the FREEDOM Support 
Act. 

Mailgramas galima siųsti iki 
Boris Yeltsino atvykimo birželio 
15 dienos. 

Daugiau rusų 
Ryga. Gegužės 27 d. — Latvi

jos ir Rusijos delegacijos ku
rioms vadovavo latvių valstybės 
ministras Janis Dinevics ir rusų 
ambasadorius Sergei Zotov, su
sitiko dačoje už Maskvos praė
jusį antradienį. Latviai reika
lavo nustatyti tvirtą buvusios 
sovietų kariuomenės išvežimo 
datą. o rusai norėjo diskutuoti 
rusų, gyvenančių Latvijoje, tei
ses. Rusų delegatai teužsimine. 
kad reiktų sudaryti planą laips
niškam pasitraukimui iki šio 
amžiaus galo. Latvijos atstovai 
pareiškė, kad toks planas jiems 
visiškai yra nepriimtinas. Tuo 
pačiu metu delegacija sužinojo 
iš savo Gynybos ministerijos, 
kad Rusija siunčia dar daugiau 
naujų kareivių į Latvijos Kul
digos sritį — savo lėktuvais, kad 
išvengtų tikrinimo pervažiuojant 
per sieną. Tai priešinasi Latvi
jos — Rusijos susitarimui, kuris 
buvo pasirašytas vasario 
mėnesį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rio de Janeiro mieste 
šiandien prasideda Žemės rei
ka lų konferencija ap t a r t i 
pasaul iniu mastu aplinkos 
svarinimo klausimus. Joje daly
vauja maždaug 100 vyriausybių 
vadų, 10,000 delegatų ir maž
daug 20,000 stebėtojų. Panaši 
konferencija įvyko prieš 20 
metų. Jungtinių Tautų speciali 
komisija spėja, jog dar šiais 
metais mirs 40,000 žmonių, 
daugiausia vaikų, nuo bado, 
kuris surištas ir su apnuodyta 
gamta. 

— Ammane, Jordano sosti
nėje, ligoninėje guli PLO vadas 
Yasser Arafatas, kuris, kaip 
daktarai sako, gydomas nuo 
susidar iusių komplikacijų 
balandžio mėnesį, kai įvyko 
lėktuvo nelaimė, kuriame jis 
skrido. 

— Atstovų rūmų Gynybos 
komitetas pasisakė už bran
duolinių ginklų bandymų nu
traukimą. Tai būsią galima tuo 
būdu daugiau laimėti tarptauti
nėje bendruomenėje, kad būtų 
sulaikytas branduolinių ginklų 
plitimas. 

— Maryland universitete 
prof. Jonas Genys skaitė paskai
tą tema „Lietuva po atgautos 
nepriklausomybės". Jis kaip 
Fulbright profesorius, dėstė 
kelis mėnesius Kaune ir Vilniu
je ir yra Vytauto Didžiojo 
universiteto senato narys. 

— Estija formaliai įsijungė į 
Tarptautinį pinigų fondą pra
ėjusią savaitę. Estijos banko 
prez. Siim Kalias pasirašė rei
kalingus susitarimus VVashing
tone su to fondo vadovybe. 

— Ukrainos Respublikos pre
zidentas Leonidas Kravčiukas 
buvo atvykęs į Estiją ir Taline 
pasirašė abipusio bendradar
biavimo politinę, ekonominę ir 
kultūrinę sutartį. 

— Suomija paskelbė, jog at
silygins tiems estų kareiviams, 
kurie 1943-44 metų kare kovo
jo kartu prieš Sovietų Sąjungą. 
Maždaug 86,000 dol. bus iš 
Helsinkio .banko pervesta į 
Estijos banką, iš kurių bus ap
mokami „Suomijos berniukai", 
kurie gyvena Estijoje, pasilikę 
po minėto karo. Tokių esama 
maždaug 600 vyrų. 

— Serbijoje, kai buvo Jung
tinėse Tautose paskelbtos jai 
tarptautinės sankcijos, tuoj 
buvo įvestas gazolino suvaržy
mas. 

— Valstybės departamentas 
pranešė, jog sekretorius James 
A. Baker III nepasitrauks iš šio 
posto, nežiūrint kursuojančių 
žinių VVashingtone. kad perim
tų vadovauti prez. Busho rin
kimų komitetui. Spaudos direk
torė M. Tutwiler pareiškė, jog 
šis klausimas Bakerio ir prez. 
Busho net nebuvo diskutuotas. 

— Washington Post" skel 
bia. jog nepriklausomasis kandi
datas Ross Perot veda žmonių 
apklausinėjimuose ir už jį 
daugiau pasisako negu už prez. 
Bushą ir už demokratą Bill 
Clinton. 

KALENDORIUS 

Birželio 3 d.: Karolis . 
Klotilda. Develta. Dovile. Oliva. 
Tautkantas. 

Birželio 4 d.: Kornelijus. 
Deimena. Dausprungas. Vin
centa. Biržis. Vilma. Vendra. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:18. leidžiasi 8:19. 
Temperatūra dieną 79 L, 

naktį 56 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. birželio mėn. 3 d. 

2U2 
GLOBOJA C H I C A G O S S K A U T I N I N K I Ų . KŲ R A M O V Ė 

Redaguoja |.v.s. Irena Regienė. 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ 
ČIONAI SUSIRINKO! 

Šie dainos žodžiai išniro iš 
atminties gelmių, stebint gražų 
pulką „Kernavės" tunto sesių, 
drausmingai ir susikaupusiai 
dalyvaujančių savojo tunto 
šeimos šventėje. J i prasidėjo ge 
gūžės 17 rytą šv. Mišiomis 
Jėzuitų koplyčioje. Pagarbūs 
žvilgsniai lydėjo sesių Stefutės 
Utz, Alisos Kosmopoulos ir 
Indrės Žukauskaitės įnešamą 
tunto vėliavą. Klausėmės ilga
mečio tunto kapeliono kun. J 
Vaišnio, SJ, pamokslo žodžių 
apie kasdieninį gerąjį darbelį ir 
savos asmenybės kilninimą. 
Gražia lietuvių kalba skaityti 
Mišių skaitiniai ir maldos 
(Danutė Ankutė, Rima ir Elytė 
Žukauskaitės, Ramutė Kemė-
žaitė, Sofija Jelionienė). Skam
biai giedamos giesmės (ypač 
dviem balsais melodingai 
atlikta ,,Gloria") bei Gailės 
Butts ir Ramutės Kemėžaitės 
fleita ir g i ta ra palydimas 
švelnusis „Marijos varpelis" 
glostė širdį, vyresniesiems 
drėkino akis... 

Šiuo giesmių ir dainų giedoji
mu „Kernavė" garsėja kaip 
„dainuojantis tuntas". Tai vis 
jaunos tuntininkės sesės R. 
Kemėžaitės nuopelnas. Ji su 
savo gitara skatina jaunąsias 
seses pamilti lietuvišką dainą, 
giesmę. 

* * * 
- • . - • - • 

Ši diena lyg išskirtinai pa
rinkta kernaviečių šeimos 
šventei: ir pakili nuotaika, ir 
ore besisklaistantis pražydusių 
pavasario gėlių kvapas lydėjo 
seses, jų tėvelius bei kitus šeimų 
narius į Jaunimo centro apatinę 
salę, kurioje mamyčių komiteto 
sesių Dainos Aukštuolienės ir 
Vidos Milavickienės buvo pa
ruoštos vaišės. Pukšėjo kavos 
virdulys, kvepėjo baltų pakal
nučiu puokštelės. Pavalgius, sa
lės priekyje išsirikiavo arti 60 
sesių. Įnešama tunto vėliava, 
suskamba visų giedamas Lietu
vos himnas. Sueiga veda tunto 
adjutante ir komendante vyr. 
sk.v.sl. Gailė Butts. Vyriausios 
skautininkės įsakymu ordinu 
Už Nuopelnus apdovanojama tė
vų komiteto pirmininkė ps. 
Julytė Žukauskienė. Parei
gingai, maloniai sesei — svei
kinimai, katutės ir gėlių puokš
tė. 

Prieš vėliavą pusračiu stoja 

septynios paukštytės (jų tarpe — 
trys sesytės iš Lietuvos): Audra 
Brooks, Milda Bunikytė, Alina 
Meilytė, Tara Mikužytė, Emilija 
Reneckytė. Julija Tschantz ir 
Rolanda Urbonavičiūtė. Garsiai 
tardamos pirmojo įžodžio žo
džius, jos pagarbiai bučiuoja vė
liavą; skaisčiai raudonas kakla
raištis, be abejo, kiekvienai liks 
pačiu svarbiausiu prisiminimu 
skautybės kelyje. „Dubysos" dr-
vės draugininke s. M. Utz ir jos 
pavaduotoja vyr. si. Danutė 
Ankutė veda šį iškilmingą pasi
žadėjimą. Kaklaraiščius užriša 
tunto kapelionas kun. J. Vaiš-
nys,SJ, Tėvynės meilės mazgelį 
užmezga mamytės, Gerojo dar 
belio — sesė Danutė. Tuntinin-
kė visas apdovanojo paukštyčių 
ženkleliu — kregždute, gintarė
liu, gėlyte ir spalvinga saldžių 
čiulpukų puokštele. Žaviai 
atrodė tas džiaugsmu švytintis 
paukštyčių septynetukas, papil-

, , K e r n a v ė s " t u n t o še imos šventėje p<*UKsi.yies dainuoja ,Bus , b u s d a r ger iau . . . " 
N u o t r . N. Užubal ienės 

lyte, išvykstančia į tolimąją 
„koalų žemę". Tunt ininkė 
įteikė jai gėlių ir miniatiūrinę 
kraičio skrynią (gal patiems 
gražiausiems prisiminimams iš 
kernavietės! 
— laikyti?), padėkojo už darbą 
„Kernavėje". Susigraudinusią 
sesę Dovilę betgi pralinksmino 
pasiūlymas, kad kada nors visas 
tuntas atvyksime pas ją paišky
lauti! Iždininkės pareigas nuo 
birželio 1 d. sutiko eiti ps. fil. 
Rasa Markulytė-Aleksiūnienė. 
Sėkmės jai! 

Vėliavą išnešus, „suskrido" į 
du ratelius paukštytės, o jų 
tarpe — sesė Marytė Utz. Ak, ta 
sesė Marytė! Kokia gausybe 
talentų Dievulis ją apdovanojo! 
Svarbiausia gi — auklėjimo dar
bu, sugebėjimu subtiliai pa
traukti jauną sielą. Ir ne tik 

Ir mažos, ir didelės ke rnav ie tė s šypsosi „ K e r n a v ė s " t u n t o šventėje. 
N u o t r . N . U ž u b a l i e n ė s 

dęs kernaviečių eiles. 
Prieš vėliavą stojasi „Graži

nos" dr-vės sesė Audra Apke, duo
danti prityrusios skautės įžodį. 
Jai kaklaraištį užriša draugi
ninke vyr.sk.vyr.sl. Dana Butts, 
Tėvynės meilės mazgelį — kape
lionas kun. J. Vaišnys,SJ. Gero
jo darbelio — Vidurio rajono 
vadė s. M. Utz. 

Ps. fil. Dalios Trakienės vado
vaujamos, Lemonte veikiančios 
„Šešupės" dr-vės jaun. skautės 
įsigijo dainininkės ir dailinin
kės specialybes. Tai — A. Augiū-
tė, A. Bielskutė, A. Juškaitė, A. 
Končiūtė, R. Matranga, Kr. 
Norkutė ir V. Trakytė. 

Buvo dar sesių, išeinančių iš 
pareigų ar jas perimančių. At
sisveikinome su pareiginga tun
to iždininke ps. Dovile Užuba-

paukštyčių, kurioms ji daugelį 
metų vadovauja. Teko įsitikinti, 
kad ir priaugančios jaunesnės 
kartos vadovės sėkmingai eina 
jos pramintu keliu. Štai kodėl 
draugovių šūkiai, „visais plau
čiais" šaukiami, kėlė dalyvau
jančiųjų simpatijas, šypsenomis 
veidus papuošė. 

Paukštytės, daina pritarda
mos, atliko du žaidimus šokius 
„Sėjau rūtą. sėjau mėtą" ir „Vil
niaus šakos linko linko". Pasta
rosios priedainis: „Bus bus dar 
smagiau, kaip paukštyčių bus 
daugiau!" buvo lyg ir nuojauta, 
kad šis „dainuojantis tuntas" 
dar ilgai gyvuos, gal greit ir 
Lietuvos miškuose stovyklaus?! 

„Gražinos" dr-vės sesių šeše
tukas: Stefutė Utz, A. Kosmo-
poulos A. Stankevičiūtė, B. An

kutė, D. Lukaitė ir I. Žukaus
kaitė energingai padeklamavo 
ilgą rašytojos v.s. N. Užubalie
nės „Poemą mamytei". Po pa
skutinio priedainio: „Negaliu 
atsistebėti, kaip ji gali taip 
mylėti!" visos skautės pasvei
kino tėvelius ir mamytes, pado-
vanodamos jiems savo pačių 
darbo rėmelius su kiekvienos 
nuotrauka skautiškoje unifor
moje. Ar begalėjo jiems būti 
vertingesnė dukrelių dovanėlė?! 
Margų gėlių puokšte apdovano
ta ir eilėraščio autorė sesė N. 
Užubalienė. 

Buvo ir dar vienas labai 
malonus programos punktas: 
viešnia iš Lietuvos — sesė dr. 
Birutė Urbienė. Jai, jos žodžiais, 
buvo didelis netikėtumas ir 
stiprus įspūdis, pirmą kartą 
lankantis šiame krašte, patirti, 
kokia gyva lietuviška dvasia 
šiose jaunose širdyse. Supran
tama, visa tai — ne be tėvelių 
ir skaučių vadovių nuopelno. 
Tuntininkės linkėjimas buvo, 
kad Dievas ir toliau leistų jiems 
suprasti skaūtiškumo svarbą 
jaunuolės gyvenime. Tai savo 
tartame žodyje patvirtino ir 
mieloji viešnia, kurios skautavi-
mas prasidėjo) prieš daugelį 
metų Joniškyje. Skaut i ška 
dvasia ją lydėjo sunkiaisiais 
laikais, tebejuagia ją su skau-
tija ir dabar tėsvynėje. Apdova
nota pavasario^žiedų puokšte ir 
„Kernavės" tunto ženklu šio ap
silankymo prisiminimui, sesė 
buvo palydėta nuoširdžiais ploji
mais. 

Po to, tuntininkės pakviestos, 
paukštytės nuliuoksėjo prie 
vaišių stalo, kur puikavosi 
didžiulis baltas tortas su jame 
išrašytu tunto šūkiu: „Kerna-
vietė žiūri - mato, klauso - gir
di, budi - vykdo, šypsosi!" Tun-
t ininkei pagelbstint, visos 

pjaustė tortą, krykštė, valgė, 
dalino tėveliams ir vadovėms. 

O * 4> 

Graži ir prasminga buvo ši 
tunto šeimos šventė. Džiugu 
buvo matyti apypilnę salę 
tėvelių, senelių, svečių. Tačiau 
užvis gražiausias įspūdis tai — 
skaučių ištikimybė, nuoširdžiai 
išgyvenamas skautiškojo auklė
jimo momentas. Visa tai neme
luotai tryško iš jaunųjų sesių 
širdžių ir veidų. 

Čia daug ko gera galima pa
sakyti apie neseniai tuntininkės 
pareigas parėmusią s. Ramutę 
Kemėžaitę. Ji ir su gitara 
rankose, ir su daina sesių 
sueigose, ir su naujom idėjom, 
kurios jaunai sesei skautišką 
kelią padaro įdomiu ir patrauk
liu. 

Dar daug gražių šeimos šven
čių dainuojančiai „Kernavei"! 

Sofija Jelionienė 

1992 M. VASAROS 
STOVYKLOS 

Liepos 6 - 11 d. — Jūrų 
skautų,-čių buriavimo stovykla 
Ludington, Michigan, netoli 
Rako stovyklavietės. 

Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų,-čių stovykla Rako sto
vyklavietėje, MI. 

Liepos 24 - rugpjūčio 1 d. — 
Europos skautų,-čių stovykla 
„Sodyboje", Anglijoje. 

Liepos 25-rugpjūčio 8 d.— 
Ramiojo Vandenyno rajono sto
vykla „Rambyno" stovyklavie
tėje, Big Bear apylinkėje, Cali-
fornijoje. 

Rugpjūčio 1-15 d^ -
Kanados rajono skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje. 

Rugpjūčio 15-22 d. - „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių,-ų 
mokyklų stovykla „Rambyno" 
stovyklavietėje, 150 mylių į 
šiaurės rytus nuo Toronto. 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MIDtCAL 6UILDING 

6446 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kedzie Ave., CMcago 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

. .Kernavė?" t u n t o p a u k š t y t ė s l a n k o „California Gardens" gyvenančius 
l ietuviu* senelius. Iš k. — N a t a l i j a P a d a l i n o , s. Marytė Utz, Laura Dainytė 
ir n a m ų gyventoja A n t a n i n a Č e s n a k a v i č i e n ė . 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 63rd 6t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-6; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 
7722 S. Kedzie Ave., 

Chicago, III. 60652 

Cardiac Oiagnosis, Ltd 
Marguette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.DJ 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Putaskl Road. 
Tel. (1-312) 566-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St. Chicago. IL 
Tel. (1-312)476-2112 

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

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. (1-312) 825-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hickory H t Ils. IL 
1 mylia t vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1443 6o. Mth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

Kai paukš tyč iu b u s daugiau! Kandidatės pasiruošusios paukštyčių įžodžiui „ K e r n a v ė s " t u n t o 
šventėje. Nuo t r N . U ž u b a l i e n ė s 

KERNAVIETĖS 
PRADŽIUGINO 

„CALIFORNIA GARDENS" 
NAMŲ GYVENTOJUS 

Nors jau prabėgo ilgesnis lai
kas, bet negalima pamiršti šių 
metų balandžio 4-tos dienos, 
šeštadienio popietės, kuri buvo 
labai įdomi „California Gar
dens" senelių namų gyvento
jams, ypač lietuviams. Sesės 
Marytės Utz dėka gražus būrvs 

„Kernavės" tunto sesių ir va
dovių vėl aplankė ir pradžiugino 
šių senelių namų gyventojus, 

įdomi jaunųjų sesių progra
ma: skautiškos dainos, žaidimai 
ir jų pačių meniškai sukurtos 
spalvotos verbos, išdalintos 
lietuviams seneliams, tai kilnūs 
skautiški darbeliai, kurie pasi
liks ilgai visų šių namų gyven
tojų — žiūrovų atmintyje. Valio, 
kerverrrvietės! 

P.T. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
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DR. 
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Problemos, problemos — 

O KĄ ŽADA ATEITIS? 
Sekant šių dienų ekonomines 

problemas ir galvojant apie 
studentiją, kuri tikisi gerai 
apmokamų darbų, a te ina 
nevisai l inksmos mintys . 
Geriau eisis gal tiems, kurie 
palinko į griežtuosius mokslus, 
kurie turėjo norą ir gabumus 
matematikoje, fizikoje, chemi
joje ir panašiose srityse, bet tie, 
kurie manė pragyventi ir pagar
sėti poezijoje, muzikoje, vaidy
boje ir dailėje, gali susilaukti 
bent laikinai ne rožėmis klotos 
ateities. Aišku, bus išimčių, bet 
jos bus retos ir gana ribotos. 
Todėl šių metų abiturientai su 
baime žiūri į rudenines dienas, 
kai vis kylančios kainos ir užsi
darančios įstaigos į visuomenę 
grąžina didžiulį bedarbių 
skaičių, vietoj ieškodamos naujų 
tarnautojų. 

Ši padėtis pareikalaus ir 
galvosenos keitimo. Užsidari
nėja net garsūs teatrai, tele
vizija irgi jau retai bepasiūlo 
turiningas programas, dažnai 
atkartojami seni filmai, vietoj 
ieškant naujų veidų ir idėjų. 
Daugiausia vis rausiamasi pro
blemų pristatyme, vietoj siūlant 
ką nors naujo ir vertingo. 
Kasdienybe susirūpinęs žiū
rovas mažai tesidomi gerais 
veikalais su senovės kuni
gaikščių gyvenimais ir meilė
mis. Taigi jau ir šiame krašte 
jaučiasi gerokai kritusi jaunimo 
nuotaika. 

* * * 

Ta proga galvon ateina min
tis, kad tokie jauni mūsų pro
fesionalai būtų labai reikalingi 
mūsų atgimusioje laisvoje, bet 
dar laisvam gyvenimui ir eko
nominei gerovei nepasiruošu
sioje Lietuvoje. Ten jau yra keli 
profesoriai, politiniai patarėjai 
ir verslininkai, bet to neužteks. 
Reikia anglų kalbos mokytojų 
su amerikietiška tarsena, kuri 
dabar ten labai šlubuoja. Tau
tinių šokių grupės ir koncertai 
labai praskaidrina tautiečius, 
bet rytdiena vis vien išaušta, 
grąžindama senus rūpesčius ir 
nepasitikėjimą ateitimi. Ten 
viskas dabar suskilę pusiau ir į 
priešingą pusę žiūrima su 
nepasitikėjimu ir pykčiu, ko 
mes čia iš jų tikrai nelaukėme 
ir esame dėl to labai nusiminę. 
Todėl mūsų jaunoji karta, pilna 
natūralaus entuziazmo, ten gali 
daug padėti. Čia daug pareina 
ir nuo tėvų tiek finansiškai, tiek 
patarimais. O lietuvybei tai 
padės ir ten, ir čia. 

* * * 

Spaudoje (Chr. Sc. M.) štai 
randame esto žurnalisto straips
nį apie šių dienų problemas jų 
krašte. Čia žurnalistas visai aiš
kiai rodo tą patį nusivylimą 
Vakarų veido atsukimu į kitą 
pusę, jei kuri naujai ant kojų no
rinti atsistoti tauta susiduria su 
komunistinėmis pastangomis 
užgniaužti tas natūralias tautos 
atgimimo viltis, kaip ir mes 
nesykį esam pastebėję ne tik 
savo kraštuose, bet ir visame 
pasaulyje. 

Šiame straipsnyje yra labai 
tiksliai atpasakojami rusų no
menklatūros žygiai savo inte
resų palaikymui. Plačiai atpa
sakojama Estijos sovietizacija 
per 50 metų, — tautos, kuri 
prieš antrąjį pasaulinį karą 
buvo garsi savo demokratinėmis 
tradicijomis ir veidu į Vakarus. 
Artėjančiuose rinkimuose ten, 
kaip ir pas mus, buvo paskelb
ta, kad galimybę juose balsuoti 
turi ir išeivija, bet ten Aukš
čiausias sovietas tą teisę tuojau 
atėmė, o dabar visiškai perrašo 
estų naująją Konstituciją, pa
liekant galiojančią senąją neri
botam laikui, kol įstatymai 
vienas po kito bus truputį vėliau 
peržiūrimi. Šiame straipsnyje 
plačiai nurodoma prieš karą 
buvusių Pabaltijo valstybių 
vakar ie t i ška demokratiška 
galvosena ir to požiūrio at
s ta tymo nauda Vakarams, 
drauge apgailint, kad to visiškai 
nesusilaukiama ir ateitis darosi 
labai miglota. Čia tenka tik 
liūdnai nusišypsoti, — ar nema
tome to Vakarų reakcijose 
visame pasaulyje, je i ten 
Amerika neturi finansinių 
interesų? 

Mes šiek tiek sužinome iš spau
dos Latvijos ir Estijos demokra
tizacijos problemas, bet dažniau
sia mūsų galvojime yra ta pati 
viltis, kad pagaliau komunizmo 
likučių ten irgi atsikratoma, 
kaip ir Lietuvoje. Nors jokia pa
slaptis, kad ten grynų estų yra 
beveik mažuma ir į ten sugužėjo 
daugybė rusų, žinodami apie 
ten esantį aukštesnį gerovės 
lygi, bet gerovės siekimas, 
atrodė, nebūtinai turėjo atnešti 
ir komunistinį požiūrį į tos gero
vės pasidalinimą tarp senų kie
tasprandžių. 

KAIP IŠKOPTI IŠ KRIZĖS 
Pokalbis su Lietuvos vicepremjeru Zigmu Vaišvila 

* * * 

Lietuva yra kiek geresnėje pa
dėtyje, nes piliečių dauguma yra 
ryškiai mūsų pusėje. Net ir rusų 
tautybės žmonės ten nekelia 
didelio triukšmo, nes ir jiems 
gyvenimas čia geriau patinka, 
negu savo varganose tėviškėse 
Nors gal įvesti tikrą Vakarų sti
liaus ekonomiją bus neabejo
tinai sunku tarp žmonių, kurie 
pilni pavydo turtingesniems, 
bet auga jaunoji karta, kuri gal 
jau bus pajutusi asmens vertės 
supratimą ir teisę stengtis kur
ti savo pasaulį. 

Čia kreivą šypseną sukelia 
besilankančio Gorbačiovo garbi
n imas , nors t a s nori tik 
Amerikos pinigų savo „funda
cijai". Kokias meilėžoles jis 
uždavė Bushui ir Reaganui, kad 
buvo čia priimtas kaip anglų 
kunigaikštis? Kokią „ateities 
viziją" jame mato mūsų „educa-
tion" ir „environment" prezi
dentas? 

Klausant visų Šių kvailysčių 
tikrai kyla susirūpinimas už ką 
reikės balsuoti šį rudenį. Kas
dien girdime kandidatų žodžius 
ir pažadus, palydimus gausių 
plojimų ir mosikavimų plaka
tais. Ar įstatysime į Busho vietą 
„slick Willy", ar laimės gudria-
galvis finansininkas Perot, ar ir 
vėl reikės klausyti Busho nuo
bodybių, praktikoje nustumiant 
į šalį demokratijos ištroškusius 
kurdus, pabaltiečius, armėnus 
ir kitus? 

RKV 

PATARNAVIMAI 
BENAMIAMS 

Chicagos humanitarinių pa
tarnavimų skyrius Department 
of Human Services, jau trejus 
metus vadovaujamas komi-
sionieriaus Daniel Alvarez, Sr., 
perorganizavo šį skyrių, įkur-
damas specialų padalinį teikti 
patarnavimus benamiams, pa
daugino patarnavimus lokali
nėms miesto agentūroms tei
kiančioms šiuos patarnavimus 
ir kai kurias įstaigas perkėlė į 

žmonėms lengviau prieinamas 
patalpas. Perorganizavimu taip 
pat buvo nukreipta daugiau 
pinigų kovai su narkotikais ir 
gengėmis mokyklose, kad būtų 
ga l ima vykdyti daugiau 
programų, kurios padėtų iš
vengti tų problemų. 

GRIEBS GREITUOLIUS 

Kennedy greitkely paleista 
daugiau policijos patrulių, kad 
gaudytų pergreit važiuojančius, 
ypač taisomose zonose. 

Per paskutinias kelias savai
tes Lietuvoje yra vykusios ašt
rios diskusijos, svarstybos dėl 
pakeitimų valdžioje. Krizė 
vyriausybėje kasdien didėja su 
kaltinimais, kontrakaltinimais 
visų pusių. Čia teikiame progą 
susipažinti su Lietuvos vice
premjero Zigmo Vaišvilos min
timis šia tema. Pokalbis vyko 
Vilniuje gegužės 17 d. 

R. Razgaitienė: Ar krizė 
Lietuvoje didėja? 

Z. Vaišvila: Žmones slegia 
netikrumas, nežinia, ar rytojaus 
dieną jie dirbs a r nedirbs tame 
valdiškame darbe. Visur, savi
valdybėse, ministerijose, vals
tybinėse žinybose yra sustojęs 
valstybės darbas dėl tokios labai 
nevykusios atmosferos. 

R. Razgaitienė: Kas gresia 
pozityviems pasikeitimams? 

Z. Vaišvila: Manau, kad visiš
kai nėra abejonės dėl vadinamų 
buvusiųjų kairiųjų siekių, kurie 
daugiausia buriasi apie LDD 
partiją. Tai yra dirbtiniu būdu 
gimusi partija ir tai yra žmonės, 
kuriuos riša senos pažintys, 
tarpusavio interesai ir siekimas 
išlaikyti buvusias pozicijas ar 
net atstatyti prarastas. Yra ir 
kitų įvairių jėgų, tarp jų ir gims
tantys verslininkai, kurie ne 
visada užsiima švaria veikla. Jų 
interesai persipina su jau minė
tais kairiaisiais ir todėl papras
tam žmogui susigaudyti yra gan 
sudėtinga šitoje situacijoje. 

R. Razgaitienė: Kokie yra 
svarbiausi klausimai? 

Z. Vaišvila: Mes šnekame jau 
seniai, daugiau kaip pusmetį, 
kad senoji sistema, paveldėta iš 
tarybinių laikų, reformų laiko
tarpyje, atsakingame laiko
tarpyje, trukdo. Nauji įstatymai 
ir vyriausybės nutarimai ne 
visada yra vykdomi. Reformų 
laikotarpis yra labai atsakingas 
ir spartus, todėl yra būtini sver
tai, kurie efektingai veiktų ir 
greitai veiktų, ar tai administ
racinėje ar net teisinėje srityje. 
Tačiau be abejonės yra būtina 
atsakomybė valdžioje esančių 
žmonių už jų priimtus spren
dimus. Kam suteikti pirmeny
bę būsimoje mūsų valstybės 
struktūros sistemoje? Ar prezi
dentui ar parlamentui — būsi
mam seimui? Opozicija, neturi 
aiškaus ryšio. 

R. Razgaitienė: Ar prezi
dento institucija palengvintų 
darbą įvykdant Sąjūdžio nu
statytus planus? 

Z. Vaišvila: Aš manau, kad 
taip, nors Sąjūdžio programos 
praktiškai didžiulė dauguma 
punktų jau yra įvykdyti. Sunku 

RASA RAZGAITIENĖ 

būtų surasti, ypač šiais laikais, 
net ir vakaruose, tokią rinki
minę programą, kuri būtų taip 
išsamiai ir tokia didele dalimi 
įvykdyta. 

R. Razgaitienė: Kokia buvo 
Jūsų pagrindinė kritika min. 
pirmininkui Vagnoriui, kuri 
buvo kelta laiške Aukščiau
siajai Tarybai ir pasirašė 
dešimt ministrų ir Jūs pats? 

Z. Vaišvila: Tai buvo labai 
mandagus ir neiššaukiantis 
kreipimasis į Aukščiausiąją 
Tarybą ir ministerį pirmininką, 
atkreipiantis dėmesj, kad tokia 
atmosfera, kuri susidarė vyriau
sybėje, toliau negali klestėti. 
Sprendimai praktiškai yra pri
imami tik vieno žmogaus, prem
jero. Vyriausybės nariai sutinka 
dalintis visa atsakomybe, bet jie 
mano, kad reikėtų vis tiek išsi
aiškinti kieno yra kokia kompe
tencija. Ministeriai tikrai nuo
širdžiai pergyvena ir dėl tų klai
dų, kurias premjeras daro, 
priimdamas vien asmeniškus 
sprendimus, kartais net nepasi
tardamas su ministerijom ir jų 
specialistais. Tai buvo nuošir
dus susirūpinimas. 

R. Razgaitienė: Ar kas nors 
tiesiogiai iššaukė šio laiško 
parašymą? 

Z. Vaišvila: Mes šitą kreipi
mąsi parašėme po to, kai prem
jeras priėmė garsųjį potvarkį, 
numeris 363B, dėl kadrų suma
žinimo ministerijose ir kitose 
valstybinėse tarnybose ir savi
valdybėse nuo 309c iki 509c. Visi 
sutinka, kad tai galima 

padaryti, bet potvarkis buvo 
parašytas taip nemokšiškai, kad 
bet kuris iš atleistų pagal šį po
tvarkį be jokių abejonių teismo 
būtų grąžintas atgal į darbą. 
Kuomet tolimesnėje eigoje ir 
diskusijose ministeriai bandė 
pakeisti šitą potvarkį, kad jis 
atitiktų įstatymų reikalavimus, 
premjeras atsisakė su minis-
teriais iš viso kalbėtis. Ir tai 
įvyko ne vieną kartą. 

Pats faktas, kad kreipėsi 
daugiau kaip pusė ministerių; 
jau rodo, kad kažkas tikrai nėra 
gerai. Gali klysti vienas ar du 
ar trys, bet kai jau didesnė dalis 
kabineto sako, kad netvarka, tai 
reikia susimąstyti visiems. 
Premjeras gi ne vieną kartą 
viešai prisipažino, kad jis siekė 
ne to pačio tikslo, t.y. žmonių 
pakeitimo, bet kad tai yra poli
tinis žingsnis. Jei tai yra poli
tinis žingsnis, tada reikia aiš
kintis t iesiai , šviesiai ir 
paklausti: ko siekiama? Jeigu 
viena sakoma, o daroma kita, 
daroma suirutė, paraližuojamas 
valstybės darbas, tai yra dau
giau negu neatsakinga. O Aukš
čiausia Taryba yra savotiškai 
dabar sutrikusi. Sutrikę Sąjū
džio deputatai, nes juos slegia 
nežinia. Aišku, baisu atsisakyti 
premjero, kurį patys siūlė, bet 
klausimas yra toks: ko ger
biamas premjeras šitais dirb
tiniais žingsniais, konfliktais 
siekia? 

R. Razgaitienė: Kokias J ū s 
įžvelgiate problemas premje
ro Vagnoriaus ėjimuose? 

Z. Vaišvila: Dalykai pradėjo 
aštrėti, na tarkim, geriausiu at
veju, kad tai sutapimas, pradėjo 

Zigmas Vaišvila, su kuriuo daromas Rasos Razgaitienės pasikalbėjimas 
Vilniuje. 

aštrėti prasidėjus p> ezidento 
institucijos aptarimo reikalui. 
Aš labai abejoju, ar šita dirb
tinai konfliktinė situacija ir 
suirutė yra naudinga žmonėms. 
Premjeras kuo toliau, tuo labiau 
yra bandęs visus reikalus spręs
ti praktiškai vienas arba tik su 
kelių žmonių pagalba, t.y. vice
premjero Vytauto Pakalniškio 
ir vadinamo Valstybės sekre
toriaus Kęstučio Čilinsko. Tai 
nėra geriausias atvejis todėl, 
kad ir kokie protingi būtų žmo
nės, keli žmonės niekada neat
stos visų institucijų ir žinybų. Ir 
galų gale negali taip būti natū
raliai. Bet svarbiausia kas sle
gia šitoje situacijoje, kad 
daugybė konfliktų yra išpūsti. 

R Razgaitienė: Ar galėtu
mėte duoti pavyzdi? 

Z. Vaišvi la : Kai matai 
vyriausybės vardu premjero pa-
teiktus siūlymus pajungti 
prokuratūrą prie Teisingumo 
ministerijos, tai yra daugiau 
negu neatsakingas žingsnis. 
Argi šis iššūkis prokuratūrai 
buvo reikalingas? Tokio sujun
gimo pasėkoje vieno žmogaus, 
Teisingumo ministerio Vytauto 
Pakalniškio rankose atsirastų 
ne tiktai teisėjų parinkimas 
f kas dabar yra šios ministerijos 
funkcija ir netiesioginė bei tie
sioginė įtaka teisėjam), bet ir 
tai, kas dabar yra prokuratūros 
rankose, būtent sunkių nu
sikaltimų tyrimas, tardymas, 
kaltinimo palaikymas ir įsta
tymų priežiūra. O dar tas pats 
žmogus yra ir vicepremjeras ir 
centrinės privatizavimo komisi
jos pirmininkas. Pačioje priva
tizavimo eigoje yra labai daug 
paspartėję pažeidimų, nesu
sipratimų. Jei to paties vieno 
asmens rankose bus ir šių visų 
procesų vykdymas ir organiza
vimas ir visiška kontrolė, tai 
yra nesąmonė. 

R. Razgaitienė: Gegužės 16 
d. G. Vagnorius per televiziją 
pasakė, kad jis atsistatydina 
iš pareigų, bet rytojaus dieną 
Vilniaus mitinge nieko apie 
atsistatydinimą neminėjo. 
Kaip J ū s interpretuojate 
šiuos pasirodymus? 

Z. Vaišvi la: Seniai yra 
šnekama apie atsistatydinimą. 
Per televiziją išgirdom dar 
vieną pareiškimą, bet dažnai 
tokiais atsistatydinimais naudo
jamasi kaip grasinimais. Prem
jeras, naudodamasis ta sudė
tinga padėtimi, ją išnaudoja, ja 
piktnaudžiauja. Net galima 
pasakyti savotiškai šantažuoja 
visus, varydamas kartais į ne
viltį. Visi suprantame, kad 
reikia stabilumo, negalima 
daryti krizės, o jis tuo tarpu 
kelia tokius didžiulius reika
lavimus ir ne visada teisėtus, ku
riuos galima interpretuoti ir sa
vanaudiškais ir kaip sunkiai 

suprantamus. Užtai, ko gero, 
taip trumpai galima apibūdinti 
susiklosčiusią labai nevykusią 
situaciją. 

R, Razgaitienė: A r J ū s žino
jote, kad premjeras Vagno
rius siūlys par lamentu i gegu
žės 13 d. J u s ir t a i p p a t t r i s 
m i n i s t e r i u s a t l e i s t i i i 
pareigų? 

Z. Vaišvila: Man apie ta i nie
kas nepranešė, sužinojau ne
tyčia Ir aišku, tai vienas iš 
tokių pavyzdžių, kokiais meto
dais yra di rbama. Aš j a u 
senokai nuo šių metų pradžios 
esu pasakęs ir vieniem ir ki
tiem, kad, jei aš esu nereikalin
gas ir trukdau, tai prašau man 
apie tai pasakyti ir nurodyti, 
kodėl u- aš galiu pasitraukti . 
Bet į akis niekas nepasakoma ir 
viskas daroma taip mane elimi
nuoti. Todėl ir natūraliai , kai 
matai visą šitą dirbtiną si
tuaciją, norisi dar kartą pa
klausti kodėl taip vyksta ir kam 
tai naudinga? 

R. Razgaitienė: J ū s ų nuo
mone, kas b u s to l iau? 

Z. Vaišvila: Kas bus? Manau, 
kad Gediminas Vagnorius iš 
tikrųjų negalvoja apie atsistaty
dinimą. O tai reiškia, kad vėl 
tesis šita beprotybė. J a u dabar 
yra toleruojama daug neteisėtų 
dalykų, kurie yra naudingi ne-
visada pažangiom jėgom. Na 
galiu ir duoti vieną pavyzdį. Ne 
kas kitas, o gi vyriausybė su
grąžino buvusioms komunis
tinėms jėgoms la ik rašč ius , 
žurnalus, kurie buvo suvalsty
binti. Tai yra labai skaudus 
dalykas, bet tai y ra faktas. 
Tokių panašių simptomų, pa
ramos arba, sakykim, galbūt 
įtampos neišlaikymo, galima ir 
taip bandyti pa te i s in t i , iš 
premjero pusės yra nemažai. 
Simpatija senųjų jėgų staty
tiniam, rėmimasis žmonėmis, 
kurie, švelniai tariant, nekelia 
pasitikėjimo, kelia diskusinį 
klausimą ir labai norisi apie tai 
kalbėti. Atvirai norisi išgirsti ir 
premjero poziciją, o ne abstrak
čias kalbas ir daugybę kon
fliktų, kurie griauna valstybe. 
Tiesiog katastrofa gresia todėl, 
kad paraližuojamas visas vals
tybės darbas. 

R. Razgaitienė: Kokie da
bart iniai santykiai su Lietu
vos d i d ž i a u s i a k a i m y n e 
Rusija? 

Z. Vaišvila: Rusijos pozicija 
yra labai pasikeitusi mūsų 
atžvilgiu. Ten užsikonservavo 
bet kokios derybos su mumis ir 
laukiama tik naujos Lietuvos 
valdžios, kuri būtų „sukal-
bamesnė". To jie nebesugebėjo 
nuslėpti. Ir tai mes matome tiek 
susitikimuose rytuose Vilniuje, 
kiek ir diplomatiniuose užkuli-

(Nukelta į 4 psl.) 
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Vaizdas, kai įžengi į šią vietelę, nepaprastai gražus, 

nes vienoje Šv. Onos gatvės pusėje stovi Šv. Onos ir 
Bernardinų bažnyčių gotinis ansamblis, o kitoje — Šv. 
Mykolo bažnyčia ir gražūs pastatai. Prieš pravedant 
Šv. Onos gatvę — vietelė buvusi uždara. Gatvę pravedė 
1869-1870 m. laikotarpyje. Vedant gatvę buvo nu
griauta Bernardinų vienuolyno dalis, mūrinė tvora su 
barokiniais vartais ir varpinė. Gatvė buvo pravesta pro 
Bernardinų bažnyčios šventorių ir bernardinų soda 
Rusų valdžia ją pravedė dėl geresnio susisiekimo su 
Spaso cerkve, pastatyta netoli Vilnelės upės. 

Kai buvo pravesta gatvė, 1874 m. prie Kristaus 
laiptų koplyčios, stovinčios Bernardinų bažnyčios ribo
se, buvo pastatyta dabartinė neogotinio stiliaus var
pinė. Ji stovi vietoje, kur stovėjo klasikinė varpinė, nu
griauta 1869 m. vedant Šv. Onos gatvę. Senoji nugriau 
ta varpinė buvo pastatyta 1809 m. pagal arch. Mykol' 
Šulco projektą trijų tarpsnių, kuriuos skyrė viena 
nuo kito platūs karnizai. Jos sienos buvo nutinkuotos 
ir nudažytos baltai bei papuoštos piliastrais. 
Viduriniame tarpsnyje langai buvo dideli, o trečiame, 
kuris buvęs žemesnis, langai žemesni. Varpinę dengė 
varpo išvaizdos stogelis su kryžiumi. 

Iš visų mažiausių yra Šv. Onos bažnyčia. Apie jos 
atsiradimą tikrų žinių nėra. Spėjama, kad ji buvo 
pastatyta 16 šimt. viduryje, kai bernardinai (pranciš

konai observantai) pradėjo kelti Šv. Onos kultą, steig
dami jos garbei bažnyčias ir koplyčias. Pastatyta visai 
arti prie Bernardinų bažnyčios. Jos statyba, kaip mano
ma, rūpinosi Ona Jogailaitė, D.L.K. Aleksandro žmona, 
padedant Vilniaus vyks. Jurgiui Radvilai ir kapitulai, 
o jos išlaikymu -Šv. Onos brolija, kuriai priklausė visa 
eilė žymių asmenų, kaip Slucko kunigaikščiai, kardi
nolas Jurgis Radvila, Mykolas Radvila Našlaitėlis, Le
onas Sapiega ir kiti. 

Istorikė Daugirdaitė-Sruogienė savo išleistoje 1956 
m. Lietuvos Istorijoje, psl. 406, rašo, kad Šv. Onos 
bažnytėlę pradėjo statyti D.L.K. Zigmantas Augustas, 
mirus jo žmonai Barborai Radvilaitei, kurios palaikai 
buvo laikomi Šv. Stanislovo katedros požemy prie pir
mos žmonos Elžbietos Habsburgaitės. Šv. Onos bažny
tėlę jis statęs kaip antkapį, į kurią jis norėjęs perkelti 
Barboros Radvilaitės palaikus, bet jo troškimas neiš
sipildė, nes neužbaigęs jos statybos mirė. Taip jos pa
laikai, mirus Zigmantam Augustui, liko neperkelti. 

Nors Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas sudaro 
senamiestyje didžiausią gotikos ansamblio dalį, bet Šv. 
Onos bažnytėlė yra viena iš jų gražiausių. Apie ją yra 
rašę Juozas Kraševskis, Teodoras Narbutas, Mykolas 
Balinskis, Jonas Grinius ir kiti. Tai yra Rytų Vidurio 
Europos architektūros paminklų šedevras. Ja nepa
prastai buvo susižavėjęs Napoleonas. Jis yra net 
išsireiškęs, kad jei jis galėtų ją uždėti ant savo delno, 
tai parneštų i Paryžių. Ir net dabartiniai Lietuvos 
komunistai, kaip sakysim J. Jurginis savo knygoje 
„Lietuvos meno istorijos bruožai", išleistoje 1960 m., 
rašo: „Žiūrėdami į jos fasadą, mes jaučiame ritmingą 
linijų žaismą, nesulaikomai kylantį aukštyn. Jeigu 
kitos garsiosios Europos gotinės bažnyčios stebina 
žiūrovus savo kilnia didybe, tai ši — savo lengvučiu 

žaismingu grakštumu.... Atidžiai įsižiūrėjus, galima 
suvokti, kiek rūpestingumo, drąsos ir sumanumo 
privalėjo turėti tie menininkai, kurie derino detales, 
kūrė įvairiausių santykių arkas, bokštelių pumpurus 
ir ornamentus". 

Šv. Onos bažnyčios istorija neaiški ir grindžiama 
hipotezėmis. Literatūroje minimos net 4-rios jos 
statybos datos, būtent: 1392,1499,1501 ir 1581. Pirmą 
kartą ji paminėta 1501 m. popiežiaus Aleksandro VI 
rašte, kuriame rašoma, kad D.L.K. Aleksandras ją 
gausiai apdovanojęs, iš to galima padaryti išvadą, kad 
ji buvo pastatyta 15 a. pabaigoje. Architektas neži
nomas. Jos fasade atsispindi vėlyvojo gotikos sudėtin
gų motyvų derinys. Apatinė jos dalis sunki ir plytų 
mūrijimo stilius paprastas, o viršutinė — lengva, žais
mingai kylanti į dangų. Manoma, kad apatinė fasado 
dalis ir Šoninės sienos ar tik nebus pirmosios koply
čios dalis, kuri sudegė apie 1560 m. 

Šv. Onos bažnytėlė, esant plonoms jos sienoms, daž
nai buvo restauruojama, nes negalėjo atlaikyti skliau
tų svorio ir įgriūdavo (sienos turėjo 1 ar 1,5 plytos 
storio). Didžiausias remontas buvo atliktas 1902-1909 
m. laikotarpy, nes 19 a. pabaigoje nusėdo jos pamatai 
ir suplaišėjo sienos. Buvo sudarytas komitetas, kuriam 
vadovavo kan. Laboko. Atlikti buvo šie darbai: 
išmūryti nauji pamatai, pakeistos sudūlėjusios plytos, 
atkurtos 18 a. gale užmūrytos portalo arkos, vietomis 
mūras sustiprintas geležinėmis sijomis, sustorintos 
viduje jos sienos, atstatytas vidurinis bokštelis, 
restauruota vargonų-choro tribūna, kuri skaitoma 
viena iš gražiausių interjero dalių, bei atl ikti kiti 
darbai. 

(Bus daugiau) 

N 
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VIENO KAIMO 
ISTORIJA - KARAS 

E. RINGUS 

Karui prasidėjus NKVD pa
reigūnai sukrovė savo seimas ir 
baldus į sunkvežimius ir iš
važiavo. Visus vartus užrakino 
ir kaliniams nieko nesakė. Ka
dangi buvo vakaras, visus 
suvarė j barakus. Kitą rytą 
kaliniai pastebėjo, kad nėra 
sargybinių, ir slankiojo 
vykios aikštėje. Staiga pamatė 
atvažiuojančius tankus. Dabar 
jau žinodami, kodėl sargybiniai 
išbėgiojo, manė, kad at
važiuojantieji t anka i yra 
vokiški. Daugumas kalinių, 
suradę bet kokį baltą skudurą, 
mojavo juo virš galvų. Daug jų 
pribėgo prie vartų norėdami 
juos atidaryti. Tik tada paste
bėjo, kad tankai buvo sovietų, 
kurie veržėsi pro užrakintus 
vartus. Pirmas tankas, nugrio
vęs vartus, pradėjo šaudyti į 
kalinius iš kulkosvaidžio. Pro 
kitus įsiveržė kitas tankas ir 
irgi paleido ugnį. Kaliniai krito 
kur stovėjo, viens ant kito. 

Ramoškos draugas buvo 
kalinių grupės viduryje. Nušau
tas kalinys griuv> ant jo ir par
bloškė jį ant žemės. Kitas 
kalinys krito ant jo draugo. 
Abiejų kraujas apipylė Ramoš
kos draugą. Gulėdamas jis 
matė, kaip tankistai vaikščiojo 
£arp lavonų ir šaudė į dar gyvus. 
Viskas tęsėsi ne ilgiau 15 
minučių. Grįžo į tankus ir nu
važiavo. Pagal jo pasakojimus 
lageryje žuvo apie 500 žmonių. 
Nusilpęs draugas atsirado 
Vilniuje tik po savaitės ir vis 
dar negalėjo grįžti į pusiau
svyrą. Nuėjo į psichiatrinę 
ligoninę, bet turėjo grįžti, nes 
personalas ir daug ligonių buvo 
išbėgioję, o blogiausia nebuvo 
maisto. 

Draugų padedamas Ramoška 
užsirašė į policininkų eiles. 
Kodėl ne. Jie buvo ponai ir 
valdovai. Saugodami paliktus 
dar pilnus sandėlius visi gyveno 
neblogai. Krautuvėse irgi dar 
liko nemažai produktų. Žodžiu, 
Plikių kaimo berniokui, jo 
nuomone, sekėsi neblogai 
Tačiau tuoj priskyrė jį prie žydų 
varymo į getus. Žydų Vilniuje 
prieš karą buvo 40,000 ar dau
giau. Karui prasidėjus jų skai
čius padidėjo dar 10,000. Taigi 
suvaryti visus į du getus nebuvo 
lengva. Be to, jau matęs sovie
tišką žiaurumą, nenorėjo daly
vauti panašiame darbe. Kiek 
apsirūpinęs žydiškomis gė
rybėmis, nutarė, kad bus sau
giau savo gimtinėje. Aišku, 
pildydamas anketą tikros 
gimtinės antrašo nedavė, be to, 
gimtinė buvo už Lietuvos ribų. 
Žodžiu jis jautėsi vėl saugiai. 

savanorių eiles ir padėti Reichui 
veržtis į rytus. Pogrindžio spau
dos gaudavo ir, ne tik pats skai
tydavo, bet ir platindavo už 
Lietuvos ribų. Nežinojo tada. 
kad už tai vėliau atkentės, bet 
jau nuo lenkų. 

Tuo tarpu vokiečių maršas į 
rytus ėjo sklandžiai. Sovietų ar
mija netikėtai užklupta nerodė 
daug pasipriešinimo. Jau po 
trijų mėnesių nelaisvėje buvo 
3,5 milijonų karių. Vokiečiai 
tam irgi nebuvo pasiruošę, todėl 
belaisvių priežiūra ir mai
t inimas sudarė neišspren
džiamų problemų. Tai pajuto ir 
Plikių kaimas, nes belaisviai 
ėmė bėgti iš stovyklų ir plukdė 
aplinkinius kaimus, geruoju ir 
bloguoju reikalaudami maisto. 
Tie, kurie nesuspėjo grįžti į savo 
gimtines, pradėjo slapstytis 
miškuose ir pelkėse, kurių 
Plikių apylinkėje buvo užtek
tinai, nes kaimas buvo apsuptas 
iŠ trijų pusių pelkėmis ir upe. 
Tos pelkės tęsėsi su mažom per
traukom iki Pripetės garsių 
pelkynų. Dėl tokios geografinės 
padėties kaimo gyventojai karo 
bausmių išvengė. Bet neilgam. 

1942 metų pabaigoje girdėjo 
gandus, kad pradedami orga
nizuoti lenkų partizanų viene
tai. Jis netgi rado lenkišką laik
raštuką, kur buvę kariai ir kari
ninkai buvo skatinami or
ganizuotis. Vėliau net iš Angli
jos atsiųsti karininkai pradėjo 
vadovauti sukurtiems dali
niams. Tuose laikraštukuose 
vietiniai gyventojai buvo 
užtikrinami, kad lenkų Lon
dono vyriausybė yra gavusi iš 
Stalino užtikrinimą, jos praras
tos rytinės sritys vėl bus 
grąžintos Lenkijai. Ši žinia pri
vertė Ramošką ir visus kaimo 
gyventojus susirūpinti savo 
ateitimi, nes lenkų partizanai 
vis dažniau atsilankydavo 
Plikiuose ir reikalavo duoklių. 
Lenkų partizanų įkyrumas dar 
labiau padidėjo 1943 m., kai 
vokiečių armija pradėjo 
trauktis. Ramoška vėl rado Lon
dono lenkų instrukcijas. Šį 
kartą partizanams įsakyta pa
gyvinti užfrontės akciją. 

Daugiau išmesta parašiu
tininkų su sprogstamomis me
džiagomis, ginklais ir angliškais 
ir amerikietiškais pinigais. Be 
to, įsakyta koordinuoti savo 
veiksmus su sovietų parti
zanais, kurių buvo pilna Vilni
jos miškuose. Vilnijoje ir Ukrai
noje lenkų partizanai turėjo 
užimti pagrindinius miestus, 
lyg norėdami įrodyti Maskvai, 
kad atvaduoti miestai turėtų vėl 
priklausyti Lenkijai. Vilnijoje 

(Atkelta iš 3 psl.) 
šiuose vakaruose, kur mūsų dip
lomatai susitinka su jų atsto
vais. Ir tai kelia nerimą. 

Paskutiniu metu pagausėję 
Rusijos kariškių ginklų išparda
vinėjimai Lietuvoje taip pat 
kelia didelį įtarimą. Šį mėnesį 
Rusija tikisi tarp 15,000-20,000 
naujai pašauktų vyrų į ka
riuomenę permesti į Lietuvą. 
Nežiūrint į mūsų protestus ir į 
visas pastangas sutrukdyti tam, 
jie vykdo šitą planą, nors ne 
visuomet pasiseka — kai ku
riuos pagaunam ir išsiunčiam 
atgal. Neseniai įvedėme griežtą 
kontrolę Rusijos kariškių trans
portui. Čia po Lietuvą važinėti 
be mūsų krašto apsaugos ko
mendantūrų leidimo jie ne
begali. Tiesiog atiminėjam ma
šinas iki išsiaiškinimo, kas ir 
kodėl važiavo. Darome viską ką 

Vysk. Sigitas Tamkevičius. Kauno arkivyskupo augziliaras, specialiai lankėsi 
Vokietijoje, lydimas kun R. Grigo, ir laimėjo katalikų prielankumą Lietuvai. 

I^Juotr. J . Tamula ič io 

RINKIMINIAI METAI 
JAV ir Lietuvoje ruošiamasi 

valdžios pasikeitimams. Kovoja 
partijos dėl savo kandidatų 
išrinkimo, renkamos aukos 
rinkiminei propagandai, kan
didatai nevengia paspausti 
rankos ir tokiam, su kuriuo 
ateityje nenorės ir susitikti. O 
rinkiminės kalbos persunktos 
dangiškomis vertybėmis. Jei 
bus išrinktas — žemėje bus ro
jus. Gyvenimas parodė, kad dar 
nė vienas kandidatą? patekę? i 
valdžią, tokio rojaus nesukūrė. 
Kurie buvo turtingi, jie ir liko 
turtingais, o neturtingas ir 
toliau tempė savo nedalią. 

Man gaila žmonių, kurie susi
žavėję gražbyliste, išrenka savo 
pažadų nesilaikančius asmenis. 
Kodėl žmonės taip paviršutiniš
kai žiūri į kandidatus? A'tsaky 
mas paprastas — žmonės nesido
mi politika. Gal jiems svarbiau 
prekyba, pramonė, sportas, ne
rūpestingai leidžiamas laikas, 
T.V. ir t.t. Tiems dalykams 

paskyrę žmonės laiką turėtų pa
galvoti, kad i»" minėtos progra
mos gali nukentėti, jei išrink
tasis asmuo daugiau kreips 
dėmesį į asmeninius poreikius. 
o ne į valstybės gerovę. 

Trumpai pažvelkime į dabar
tinį gyvenimą. Kriminalas žydi. 
Teismai nespėja bylų spręsti, o 
nuteistiesiems trūksta kalėjime 
vietos. Nuteistieji be baimės 
tęsia savo nusikalstamus veiks
mus. Kriminalistai ne tik atima 
žmonių turtą, sužaloja ar nužu
do, bet ir mokesčių mokėtojų 
pinigais ištaigingai gyvena 
kalėjimuose. Ar ne pasityčioji
mas iš žmonių? Retai kandida
tai prisimena savo kalbose 
kriminalą, tas5jiems mažiau ak
tualu, nes f š r ink tas gaus 
asmeninę apsaugą. Su krimina
listais valdžia'galėtų susidoroti, 
jei to labai uorėtų, išleisdami 
griežtus įstatymus ir juos 
vykdydami. Jei sutvarkytų val
džia kriminalą, neturėtų prob

lemų subalansuoti valstybes 
biudžetą, o žmonės atsikvėptų 
tikra laisve. 

Čia paliečiau vieną blogybę — 
kriminalą. Tų blogybių yra ir 
daugiau. Patekę į valdžią doro
vingi, sąžiningi žmonės greitai 
pakeistų valstybės gyvenimą 
teigiama linkme. Rinkėjų užda
vinys yra tokius žmones išrink
ti. Pirmiausia, rinkėjai turėtų 
kandidato gyvenimą išanalizuo
ti: šeimos gyvenimą, moralę, sąži
ningumą anksčiau turėtose tar
nybose, valstybingumo suprati
mą, kas kandidatą stipriai 
finansiškai remia jo rinkiminėje 
propagandoje ir panašiai. Jei 
kandidatas ryžtasi žmonių tar
nybai, žmonės jį turi gerai 
pažinti. Jei doras kandidatas 
mažai turi pinigų rinkiminei 
propagandai, jį reikėtų finansiš
kai paremti. Ne visada reikia 
pasitikėti partijų parinktais 
kandidatais, bet labiau žiūrėti 
į kandidatą — asmenį. 

Ne vienas paklaus, o iš kur 
tokių žinių gauti? Didžioji 
spauda, radio, TV ne visada 
duoda. Tokiomis žiniomis etninė 
spauda turėtų susirūpinti. Su
rinkti žinias iš tų apylinkių, kur 
kandidatai gyvena ir informuoti 
rinkėjus. Žinios turėtų būti 
tikros, kad nebūtų jokių nesu
sipratimų. 

Šios mintys labiau taikytos 
Amerikos politikai, bet jos tinka 
ir Lietuvai. Lietuva turi turėti 
stiprų prezidentą šiame pereina
majame laikotarpyje, kuris iš
vestų kraštą iš chaoso. Per daug 
į valdžią įsiskverbė buvusio 
režimo šalininkų, kurie sėdi ant 
dviejų kėdžių, nežiūrėdami 
krašto gerovės. Tokie žmonės 
pavojingi, kai krašte tebėra 
okupacinė kariuomenė. Lietu
voje žmonės mažai turi supra
timo apie tikrą demokratiją, 
juos reikia tam paruošti, reikia 
laiko. 

J . Plačas 

CLASSIFIED GUIDE 

Nereikėjo badauti ir baugintis Jiems buvo lengviau negu 
visokių vokiškų šaukimų į dar- Ukrainoje. Ukrainiečių UPA 
bus Vokietijoje ar stoti į daliniai, nusivylę vokiečių 

KAIP IŠKOPTI... 
galime. Deja, to Latvija ir Estija 
dar nesugeba padaryti. Nėra 
tiek sustiprėjusios struktūros jų 
valdžios. Tai rodo, kad įtampa 
didėja. Todėl dar turime būti 
budrūs, žiūrėti, kas darosi, ar 
nėra vėl iš naujo ginkluojamas! 
pogrindyje. Žodžiu, situacija 
įtempta, sudėtinga ir praktiškai 
kiekvieną dieną didesnės ir di
desnės naujienos. 

R. Razgaitienė: Ką daryti, 
kad reikalai pasuktų į gerą 
pusę? 

Z. Vaišvila: Anksčiau Sąjū
džio pradžios ir savotiškos kovos 
laikais visada išgelbėdavo at
viras žodis, viešumas ir aiš
kumas. Būdavo labai sunku, bet 
visada iškopdavom. Aš manau, 
kad ir šį kartą mes iškopsime iš 
šitos nežmoniškai sudėtingos si
tuacijos. Reikia grįžti prie atvi
rumo. 

politika, suorganizavo savo 
dalinius apie 40,000 ir kovojo ne 
tik su sovietų partizanais, bet ir 
su lenkais. Lvovo lenkams taip 
ir nepavyko ..išsivaduoti ".* 

I Vilnių Ramoška atvyko tuo
jau po paskelbimo, kad gen. Ple
chavičius organizuoja lietu
viškus savisaugos dalinius. 
Pamatęs tų dalinių paradą 
Vilniaus katedros aikštėje, jis 
tuojau užsiregistravo ir buvo iš
siųstas į Ašmeną, lenkų parti
zanų lizdą. Ten jie rinkosi būsi
mam antpuoliui Vilniaus „atga 
vimui'". Kova tarp lietuviško 
dalinio Ašmenoje buvo nelygi. 
Lenkai buvo apginkluoti geriau 
vokiškais ginklais. Jie ginklus 
gaudavo iš vokiškų sandėlių 
pagal Vilniaus apskrities 
vokiško komisaro leidimą. Šis 
vėliau buvo karo teismo nuteis
tas mirčiai ir sušaudytas. Po 
vieno susikirtimo su lenkais 
Ramoškos dalinys buvo su
naikintas ir tik keli vyrai liko 
gyvi. Lenkai juos išrengė ir 
leido vykti, kur kas norėjo. 
Aišku, visi pagaliau atsirado 
Vilniuje, dėvėdami tik ha! 
tinius, pilni neapykantos už tokį 
asmenišką įžeidimą. 

1944 m. balandžio mėn. į 

Kauną atvyko vokiečių komi- nebijojo, nes mokėjo lenkiškai, 
saras ir paHietė gen. Plecha- Per dvi dienas turėjo progos ste-
vičių, kuriam įteikė naujus rei- °ėti dvi defiliadas, pirmiausiai 
kalavimus: 70,000 karių į lenkišką vienoje šalutinėje gat-
vokiečių armiją, 30,000 į avia- v ėJe, o kitą dieną lietuviškos 
ciją, 80,000 darbininkų į Vokie- raudonos kuopos paradą Gedi-
tiją. Gen. Plechavičius atsisakė mino gatvėje, 
vykdyti tuos reikalavimus. Už Bolševikai grįžo. Ramoška vėl 
tai jis ir 23 karininkai tuojau grįžo į savo kaimą. Lenkų parti-
suimami ir nusiunčiami į zanų jau nebuvo. Daugumas, 
stovyklą. grįžo į savo gudiškas gimtines, 

1944 m. birželio mėn. keli kiti keliavo per girias į vakarus 
tūkstančiai lenkų partizanų ginti Lenkijos. Areštai didėjo ir 
puolė Vilnių ir miestą užėmė, lenkai skundėsi, kadjų žuvo per 
Ramoška, atsikratęs kariškos 
uniformos, su draugais sutvar
kė porą litrų, kad užgniaužus 
širdgėlą ir nemalonų vaizdą, 
ateinantį nuo Gedimino kalno, 
kur plevėsavo lenkiška vėliava. 
Kitą litrą jie paaukojo aukščiau
siam, nes tas vėliavos kitą dieną 
jau nebuvo. Džiaugsmas 
nekoks, r^s dabar plevėsavo 
raudona. I tratvę išeiti Ramoška 

FOR RENT 

M«rqustta Pk. Išnuomojamas 3 
kamb. butas antrame aukšte vyr. 
amžiaus asmeniui arba porai, kurie ga
lėtų padėti prižiūrėti namą. 

TOL 312-735-2047 

REAL ĖSTATE 

AZIJOS MENO PARODA 

Chicagos Meno muziejuje bir
želio pradžioje atidaromas nau
jas specialus Azijos meno sky
rius su daugiau kaip 20,000 
eksponatų, kai kurie jų net apie 
5,000 metų senumo, kokių net 
jų šalys savo meno muziejuose 
neturi. 

NEW JERSCY, NEW YORK — ..Llatuvoa Ats imin imai " 
sakmsdlsnlala nuo 2 Iki 3 v. p.p. Is Saton Hali UntvaraJ-
tato stotlas, 89.5 F M banga. „Mualc of Uthuania pro
gramos vadamos anglų kalba. I i tos pačio* a tot las. 
taip pat sakmadlaniais girdimos nuo 1 Iki 2 v p.p. Or 
J. J. Stukas — d i rak to r lus . 234 Sunllt Dr., VVatchung, 
N. J 0 7 0 6 0 Tai 9 0 8 - 7 * 3 - 5 6 3 6 

Osmsslo Turistams vykstanttams Į 
LUtuvąl Vilniuje, Centre, pigiai 
išnuomojami privatūs butai, su visais 
patogumais. Kre ip t is : Flor idoje 
004-245*017, Vilniuje 62-O4-O0, ar
ba 22-50-50, arba 63-82-49. 

M 

išnuomojama* gražu*, šviesus 2 mleg. 
butas pirmame aukšte, naųesniame name 
66 St. & Kedzie Ave. apyl. šaldytuvas, 
virykla, oro vėsin., skalb. mašina. Galima 
nuomoti ir garažą. Suaugusiems. $350 į 
mėn. Kreiptis: t»J. 708-656-6599. 

FOR SALE 

Parduodamas Aaroflot lėktuvo 
bilietas New York — Maskva. 
Galioja iki rugpjūčio mėn. Kreiptis 
po 6 v.v. Tai. 310-395-0249. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

5529 S. Katria Ava., 
C h l c a g o , IL 5 0 5 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba aatuvlskal 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šlmarus 

Iraną Bttnstrubisna 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8 . Kedzie Ave. 
Ta i . 436-7878 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wost 95th Strat 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąii-
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS P.UMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Dackys 

Te). 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A puhlic service of this newspaper 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Roonan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra
timu pajautimu Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

du mėnesius daugiau negu per 
penker ius metus vokiečių 
okupacijos. 

Ramoška, paragavęs bolševi
kinės duonos per pirmą okupa
ciją, daugiau jos nenorėjo. Vėl 
patraukė į Vilnių ir nuėjo su 
„žaliais" ir į gimtą kaimą nesu
grįžo. Žuvo kartu su draugu 
netoli Vilniaus prie Žaliųjų 
ežerų. 

Lenku Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Patkovičlus 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

INTERNATIONA! 
J _ 

TRAVEL CONSULTANTS Z*ib*Š" 
Organ-zuojame grupmes ir individualias Keliones 11 etuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

CAROO - siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų pake' j pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus Lietuvoje per 10 da't>o dienų. 

8828 South 7»tr« Avanua 
Hlcfcory HM. IIHnols 804 57 
TsJafons* (708) 430-7272 

223 KarvaHIų gatvO 
VUnlua, Uatarva 
Ta&afonaa 350-115 Ir 778-302 

PRIMENAME: Lietuvoje labai laukiami Jūsų siuntiniai 
PATARIAME: kreiptis tik į BALTIA EXPRESS 
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimiausiai pristatanti 

Jūsų siuntinius 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
SUBSIDIARY OF AMBEB GROUP PRES. VIDMANTAS RAPSYS 

TIK 90 et. UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 sv. 
$1 00/sv. IKI 80 sv. 

- APDRAUDŽIME, PAKUOJAME, PAIMAME iŠ NAMŲ 
- SIŲSKITE VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ: RŪBUS, MAISTĄ, 
VAISTUS, BALDUS IR AUTOM08ILIUS 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA BIRŽELIO 8 D. 
MŪSŲ SUPAKUOTI TIK GERIAUSIŲ AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI YPAČ LAUKIAMI LIETUVOJE 40 sv. TIK $85 00 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENI 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3752 W. 7001 SI. 
CHICAGO , IL 00852 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TELEFONU 
1 -800 SPARNAI (1 -0OO.772-7024) 1—312-284-6448 

BALTIA EXPRESS TAI GARANTIJA 
SIUNČIAME PATIKIMAI IR GREITAI 



DVIGUBA NAUDA DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. birželio mėn. 3 d. 

„Grandies" tautinių šokių grupė, vadovaujama Irenos Smieliauskienės, pasiruošus šokti Tautinių 
šokių šventėje. 

„GRANDIS" SUGRĮŽTA 
Į ROSEMONT HORIZON 

Prieš dv ideš imt aštuonerius 
metus Chicagoje tau t in ių šokių 
mokytoja I r e n a Smieliauskienė 
svajojo, k a d t a i p subūrus didelį 
būrį į t a u t i n i ų šokių ansamblį. 
Kiek čia j a u n i m o gyventų lie
tuviškoje aplinkoje, bešokdami, 
kiek daug i š j ų įsisąmonintų į 
lietuvių t a u t i n ė s kul tūros lo
bius. Svajonę realizavo. 

1964 m. gruodžio 2 d. pirmasis 
bandymas — 12 jaunuolių, pasi
ryžusių šokt i t a u t i n i u s šokius. 
Irena Smiel iauskienė , mokyto
ja ir vadovė, v i l t ingai žvelgia į 
ateitį. Jos b a l s a s neliko tyruose 
šaukiančiu balsu . Į „Grandies" 
gretas jungės i vis nauji ir nauji 
nariai ir š t a i rezul ta tas . Jau
nimo t a u t i n i u ansambl iu 1971 
m. pas ivadinus „Grandis" savo 
gretose per 28 m e t u s turėjo net 
804 šokėjų t r i jose grupėse. 
„Grandis" savo reper tuare turi 
apie 64 šok ius bei stilizuotus 
žaidimus. „Grandis" nuo pat įsis-
teigimo da lyvavo visose Tauti
nių šokių šven tėse , o vadove 
išliko ansambl io steigėja I rena 
Smiel iauskienė. 

Dabartinės „Grandies" moky
tojos jau y r a išaugusios „Gran
dyje", ka ip Dal ia Bilaišytė, 
Violeta Smiel iauskai tė-Fabia-
novich, Rėdą P l iū r i enė „Gran
dinėlėje". 

„ G r a n d i e s " v e i k l a p l a t i , 
įvairi. Yra pas tač ius i „Lietu
viškas vestuves", dalyvavo viso
je eilėje festivalių: lietuvių, lat
vių, lenkų, švedų, čekų ir ukrai
niečių. D a l y v a v o a t l i k d a m i 
programas un ivers i t e tų rengi
niuose, įvair ių t au tyb ių prog
ramose, Amerikos aukštesniųjų 
mokyklų mokytojų suvažiavi
muose, YMCA kul tūr inėse pro
gramose, Amerikos jaunųjų ūki
ninkų sąjungos š imto m ^ ų su
kakties minėj ime Conrad Hil-
tone. Per savo veiklos metus 
„Grandis" tu rė jo 26 savo pa
grindinius koncer tus Chicagoje 
ir 371 didesnius a r mažesnius 
pasirodymus. 

„ G r a n d i s " ke l iavo ne t ik 
Amerikoje, be t aplėkė ir daugelį 
pasaul io š a i i ų . Konce r t avo 
Montrealyje, Toronte , St. Ca-
therines, Hami l tone , Kanadoje, 
St. Louis, Milwaukee, Kenosha, 
East Chicago, Grand Rapids, 
Clevelande, Detroi te , Urbanoje, 
Ba l t imorė je , I nd i anapo ly j e , 
Omahoje, Nebraskoje , Los An
geles, Hot Spr ings , Ark., New 
Yorke, St. Pe t e r sbu rge , Fla., ir 
kitur. Kai ku r iuose miestuose 
koncertavo po keletą kartų. 
Negana to „Grand i s " keliavo po 
platų pasaulį . 

Koncertavo Australijoje — 
Adelaidėje, Melbourne, Cambe-
roje ir Sydnejuje. Svečiavosi ir 
gerus koncer tus ne t ik lietu
viams, bet i r sve t imtaučiams 
atliko Venecueloje ir Brazilijo
je. Dalyvavo trečioje Dainų 
šventėje, k u r muzikinę dal} 
paruošė seselė Bernarda . 

JURGIS J A N U Š A I T I S 

Keitėsi ir „Grandyje" veidai. 
Vieni išaugo, išėjo, kiti papildė 
retėjančias gretas, i r ansamblis 
iki šiol išliko vienas iš gausiau
sių savo nariais visoje išeivijoje. 
Ansamblyje lietuviška, j auk i , 
maloni aplinka, gražus jaunimo 
pabendravimas, pažin tys ir ne 
vienam teko laimė ansamblio 
gretose sukurti graž ias lie
tuviškas šeimas, kur ios aug ina 
prieauglį ir jų a tža lynas jau 
dabar šoka ansambliuose. 

Ansamblis turėjo ir turi stiprų 
užnugarį, įgalinantį platesnę 
ansamblio veiklą. Tai „Gran
dies" globos komitetas. J į pra
džioje suorganizavo ir 12 metų 
jam vadovavo darbščioji visuo
menininke Irena Kriaučeliūnie-
nė. Ir dabar Irena i r dr. Leonas 
Kriaučeliūnai ka ip ir anksčiau 
yra stiprūs ir nuoš i rdūs an
samblio globėjai, r emian tys jį 
stipriomis aukomis. 

Dabartinį globos komitetą 
sudaro Alicija B r a z a i t i e n ė , 
Milda Jakštienė, Angelė Gece-
vičienė ir Violeta Mikai t ienė. 

„Grandies" ansamblio rūpes
čiais gyvena ir v i sus re ika lus 
tvarko ryžtinga a n s a m b l i o 

valdyba: Vida Brazaitytė, Rima 

Pol ika i ty tė ir Viktoras Puo
džiūnas. Ta i šaunus j aun imas , 
geri darbin inkai . 

Šia proga prisimintini visi an 
sambl io buvę akordeonis ta i : 
A lg iman ta s Ingaunis, P e t r a s 
Kivėnas, Raimundas ir Edmun
das Šilkaičiai, Pe t ras Blekys, 
Ąžuolas S t e lmokas , D a r i u s 
Pol ikai t i s . Šiuo metu akorde
onistai y r a Audrius Polikait is , 
Vik toras Puodžiūnas, Dain ius 
Brazai t i s i r Marius Polikait is . 

Stambiais brūkšniais nuženk
l inome J a u n i m o a n s a m b l i o 
„ G r a n d i e s " našią veiklą. Tai 
pasididžiavimo ir pagarbos ver
t a s ansamblis ir padėka jo sielai 
Irenai Smieliauskienei su talki
n inkėm už sugebėjimą ansamblį 
vesti našaus darbo keliu. „Gran
d i e s " svajonė-aplankyti tėvų 
žemę Lietuvą. Praėjusiais me
t a i s nepavyko, negavo vizų. 
Šiais meta i s ansamblio svajonė 
pildosi. 

Tuojau po devintosios Taut i 
n ių šokių šventės liepos 9 d. 
ke l ia spa rnus Tėvynėn, k u r ke
l iaus per Lietuvą, koncertuos 
įvairiuose miestuose. 

Šokių šventė liepos 5 d. Chi
cagoje bus visos išeivijos t r ium
fas. Šventę aplankysime, o prieš 
ta i atsiminsime rengėjų rūpestį. 

PADĖKA 

Gydytojai Ona ir Jonas Daugirdai savo naujagimio 
Mykolo Gedimino krikštynų proga atsiuntė „Lietuvos Vaikų 
Vilties" fondui $300 su laiške išvardintais aukotojais, o kiti 
atskirai atsiuntė savo aukas. Mes esame labai dėkingi už jų 
didelį norą dalintis savo džiaugsmu su ne taip laimingais 
vaikais. Įdedam dr. Daugirdų laišką tikėdami, kad tas laiškas 
paskatins ir kitus dalintis savo džiaugsmu su pagalbos rei
kalingais Lietuvos invalidais vaikais, kuriems galima 
sugrąžinti sveikatą Amerikoje. 

Regina Kulienė, Ph. D. 
„Lietuvos Vaikų Vilt ies" pirmininkė 

Lietuvos Vaikų Vilties Fondui 
Gerbiamieji, 

1992 m. kovo 21 d., mūsų ketvirtasis sūnelis, Mykolas Gedi
minas, šventė savo krikšto dieną. 

Mes pagalvojom, kad mūsų mažasis Mykolas, turėdamas 
nepaprastus senelius, mylinčias geras tetas, lepinančius dėdes, 
šaunius pusbrolius ir pusseseres ir tris pasaulyje geriausius 
vyresnius broliukus, yra tikrai be galo turtingas — dovanos jam 
tikrai nereikalingos. 

Taigi, Mykolo krikštynų proga, siūlėm savo draugams — 
svečiams vietoj dovanos skirti auka L. V. V. fondui. Mūsų šeimos 
džiaugsmas yra didelis. Tegul šios aukos padeda mažiau lai
mingiems Lietuvos vaikams ir jų šeimoms paragauti to džiaugsmo. 

Ona Ir Jonas Daugirdai 

Siunčiamos aukos: 

1. Petras ir Jadvyga Klioriai 
2. Vytas ir Rita Klioriai 
3. dr. Linas ir Rima Sidriai 
4. dr-ai Vytenis ir Loreta Grybauskai 
5. Leonas ir Vakarė Valaičiai 
6. dr Antanas ir Asta Razma 
7. Rimantas ir Danutė Žemaitaičiai 

Aukas atskirai atsiuntė: 
8. Gytis ir Grasilda Petkai 
9. dr. Lenius ir Sylvia Bendikas 

$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$25.00 
$25.00 

$25.00 
$50.00 

Viso: $375.00 

Aną dieną, neturėdamas ką 
veikti, užsukau į tropikinių 
žuvelių prekybą. Ir nesigailiu. 
Pamačiau, ko iki šiol nebuvau 
m a t ę s . K o k s grožis, koks 
spalvingumas. Tų mažų sutvė
rimų vikrus judėjimas mane už
būrė. 

Pa r ė j ę s n a m o , pradėjau 
galvoti, k u r galėčiau savąjį 
akvar iumą laikyti. Vieta prie 
linguojamos kėdės, iš kurios 
seku TV programas, pasirodė 
t inkamiausia . Dėl atsargumo 
n u t a r i a u įs igyt i mažą 
akvariumą, nes nenorėjau per 
daug pinigų išleisti. O jeigu 
nepatiks, kas tada? Išmesti 
pinigai. 

Visai k i ta i s reikalais atėjęs 
pas Woolworthą, radau, mano 
manymu, ka ip tik mano reika
lavimams atitinkamo dydžio 
šešiakampį indą su visais prie
dais laikyti žuveles. Ir tas ma
lonumas m a n kainavo 19.99. 
Amerikietiškai sakant, mažiau 
dvidešimt dolerių. 

Visas komplektas susidėjo iš 
3 galionų plastikinio akva
r iumo, motoriuko pumpuoti 
deguonį, e lektors lemputės, 
spalvoto žvyro maišelio ir keleto 
dirbtinių vandens augmenijos 
šakelių. Betrūko vandens ir žu
velių. Žuvelių nepirkau, nes 
norėjau pirmiau išbandyti, kaip 
viskas veiks. 

P a š i l d ę s vandenį iki 68 
laipsnių, pripildžiau tanką. 
Lemputė akvar iumo dugne 
a t v ė r ė povanden in į grožį. 
Plas t ikinė augmenija, gerai 
padaryta Kinijoj, atrodė labai 
natūral ia i . Motoriuko pagalba 
vandens burbuliukai priminė 
čiurlenantį upokšnį. Bet kažko 
trūko. Trūko gyvybės. Išskubė
jau nusipirkti bent porą žuvelių. 

Prekyboj, prekiaujančioj tro-
pikinėmis žuvelėmis, sužinojau, 
kad šiltų kraštų žuvelės reika
lauja ir šilto vandens . Be 
vandens šildymo prietaiso neiš-
siversiu. Entuziazmas atslūgo. 
Bet prekybininko sumanum" 
p r o b l e m a buvo išspręsta: 
auksinės žuvelės buvo išeiti? 
Jos gerai laikosi kambario tem
peratūroje ir yra atsparios tem 

peratūrų svyravimams. Pra
džiai p i rkau dvi vidut inio 
dydžio. 39 centai kiekviena. 
Prekybininkas neužmiršo pri
minti ir žuvelėms specialaus 
maisto. Į balą puolęs, sausas 
nekelsi. Pirkau ir to. 10 gramų 
— 79 centai. Mano nuostabai 
smulkūs dribsniai buvo paruošti 
Vakarų Vokietijoj ir su vokišku 
kruopštumu buvo išvardinta ir 
jų sudėtis. Neapsiėjo ir be 
analizės: proteino 32%, riebalų 
3% ir t.t. 

Suleidęs žuveles į vandenį, 
atsilošiau savo kėdėj ir stebėjau. 
Stebėjau 10 minučių. Neatitrau
kiau akių ir pusvalandžiui 
praėjus. Tų dviejų gyvybių 
judesiais, vikrumu, mirgėjimu 
buvau užhipnotizuotas. Nuo
stabiai vikrūs judesiai, gaudant 
pluduruojančius dribsnius, ma
ne taip prirakino, kad pražiop
sojau ir vakarines TV žinias. 

Nenuostabu, kad 1980 metų 
Pennsylvanijos univers i te to 
pravestos studijos konstatavo, 
kad, stebint akvariume žuveles 
atslūgsta įtempimas. Atsileidžia 
nervai. Laikas praeina nepaste
bimai, kaip stebint ugniakuro 
liepsną. 

Iš k i tos pusės ž iū r in t , 
akvariumas priklauso prie buto 
apstatymo. Kas nori ir sugeba, 
gali pats pas idaryt i spintą 
akvariumui laikyti iš 2 x 4 ir, 
apkalus su pri taikyta baldams 
fanera, t u r ė s baldą, k u r i s 
pagražins ne tik svečių kam
barį, bet ir saloną. 

Akvariumo dydis priklauso 
nuo asmeniško skonio. Dides
n iam a k v a r i u m u i r e i k i a 
stipresnio stovo, nes pripildytas 
vandens pasidaro labai sunkus. 
Pats akvariumo dekoravimas 
gali būti labai kūrybingas. Tam 
re ika lu i p a s i r i n k i m a s y r a 
didelis: pilys, nuskendę laivai, 
lobių skrynios, undinės, narai , 
olos ir panaš ia i , sumania i 
išdėsčius, visuomet bus akstinas 
svečių kalboms. 

Nemokamai siunčiama spal
vota brošiūra, rašant adresu: 
Tetra Sales, 201 Tabor Rd., Mor
ris Plains, N.J. 07950. 

E d m u n d a s J a k a i t i s 

L 

PADĖKA 
Mirus mūsų vyriausiajam Broliui, 

JO EKSCELENCIJAI 
A.tA. VYSKUPUI 

VINCENTUI BRIZGIUI, 
nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie jo pasku
tinės valandos, jo iškilmingo palaidojmo ir už mums pareikš
tas užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje bei aukojusiems Velio
nio pageidaujama intencija. 

Dėkojame Kardinolui Joseph L. Bernardin, Chicagos arki
vyskupui, už laidotuvių šv. Mišias ir pamokslą. 

Dtkojame Šv. Kazimiero Seserų vienuolijos generalinei 
vyresniajai Marilyn Kuzmickus ir visoms Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolijos narėms už ilgametę globą ir rūpestingą 
palaidojimą bei iškilmes. 

Esame dėkingi kun. Jonui Kuzinskui, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonui, už rūpestingas laidotuvių 
iškilmes, palydėjimą su kitais į Šv. Kazimiero kapines Amži
nam Poilsiui. Taip pat dėkojame Juozui Polikaičiui už 
koment-ivimą Mišių eigoje. 

Dėkingi esame kun. Antanui Zakarauskui ir kan. Vaclo
vui Zakarauskui už laidotuvių išvakarėse prie mirusio 
pasaky.us paguodžiančius pamokslus. 

Dėkojame nuoširdžiai Šv. Kryžiaus ligoninės seserims, 
kapelio įams, kun. Frank Kelpšui, kun. James Sweeney ir 
kun. Thomas Morrison už nuolatinę mūsų brolio globą ir 
nuoširdų slaugymą ligoje. 

Esa ne nuoširdžiai dėkingi už šv. Mišias arkivyskupui 
Charles Salatkai, vyskupui Pauliui Baltakiui už Mišias ir 
pamokslą, vyskupui Antanui Deksniui, atvykusiam iš 
Romos, ir visiems Jų Ekscelencijoms vyskupams J. R. Gor-
man, R. E. Goedert, T. J. Lyne, PI. Rodriguez, Th. J. Jaku-
bowski, A. L. Abramowicz, W. D. Gregory, W. E. McManus 
ir visiems kunigams ir Mišių dalyviams. 

Su nuosnrdžiu dėkingumu prisimename parapijos chorą 
ir jo dirigentą Antaną Liną, vargonininką Kazimierą Skais-
girį ir Kolumbo Vyčių Kardinolo Mundelein kuopą už garbės 
sargybą prio karsto. 

Dėkingi esame visiems karsto nešėjams ir visiems Amži
nybėn mūši Brolį palydėjusiems. 

Dėkojau e laidotuvių direktoriui Donald Petkui už malonų 
ir rūpestingą laidojimo patarnavimą. 

Nuliūdę broliai: Simonas, Juozas ir Petras su šeimo
mis. I ietuvoje likusios seserys Mngdelena Pečiulienė ir 
Marija Akelienė su šeimomis. 

P R I G Ė R Ė 6 Š E I M O S 
N A R I A I 

Charles Jonės gegužes 3 d., 
būdamas įs ikaušęs, įvažiavo 
Chicagoje į Michigano ežerą. 
Pa t s spėjo iššokti, bet kūdikio 
laukianti žmona ir mergai tė čia 
pat prigėrė, o kiti šeimos nar ia i 
buvo ištraukti , bet vienas po ki
to visi mirė, o tas Jonės r a s t a s 
net neturėjęs galiojančio leidi
mo vairuoti. 

O man vis viens miers, kad 
t ik t mėsos prisivalgau. 

K. D o n e l a i t i s 

IŠ KINŲ HUMORO 
Kartą vienam kvailam kurje

riui buvo pavesta pristatyti 
skubų paketą. Jo viršininkas bi
jojo, kad pėsč ias kur je r i s 
pranešimą gali nunešti pavėluo
tai, todėl jam davė arklį. Tačiau 
kurjeris ant arklio nesėdo, o 
vedėsi jį už pavadžio. Kelyje su
tikti žmonės jį klausinėjo: 

— Je igu t u t u r i nuneš t i 
skubų pranešimą, t a i kodėl gi 
nesėdi ant arklio? 

— Betgi t r im porom kojų 
greičiau nueisi, negu dviem, — 
atsakė kurjeris. 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, giliam s k a u s m e likusius — vyrą dr. VYTAUTĄ 
TAURĄ, s ū n u s ir visą TAURŲ šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame. 

„Aušros" šaulių kuopa 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , jos vyrą dr. VYTAUTĄ TAURĄ ir sūnus su 
šeimomis nuoši rdžia i užjaučiame. 

Olga ir Vacys Numgaudai 
Marija ir Mečys Bužėnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquet te Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Sou thwes t Hwy. * Palos Hi l ls 
9236 S. Rober ts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708 -974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marque t te Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C h k a g o . Illinois 60629 

l-(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 Sou th Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Pe tkus-Butkus Funeral Home 
1446 Sou th 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
D O N A L D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I 

m 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. birželio mėn. 3 d. x Sol. Jo l an t a Staneiyte, 
Lietuvių Fondo stipendininkė, 
šiuo metu studijuojanti Italijoje, 
gegužės 30 d. tarptautiniame 
Fabiano Labo dainavimo 
konkurse užėmė pirmąją vietą 
ir laimėjo dviejų tūkstančių 
dolerių premiją. Margučio 
kviečiama, sol. Jolanta Sta
neiyte atvyksta į JAV. Jos kon
cer tas bus rugsėjo 20 d. 
Jaunimo centre. 

x Dalia Dzikienė, Tautinių 
šokių šventės vyriausia meno 
vadovė, iš Hartfordo, Conn., 
buvo atvykusi į Chicagą pasi
tarti dėl muzikos ir komiteto 
darbų. Ji buvo apsistojusi pas 
Violetą Smieliauskaitę-Fa-
bionovich ir posėdžiavo penkta
dienio ir šeštadienio dienomis. 
Lydima Irenos Smieliauskienės, 
„Grandies" šokių grupės vado
vės, ji lankėsi „Draugo" redak
cijoje ir painformavo apie šokių 
šventę, Hartfordo lietuvių 
veiklą ir užmojus. 

x Lietuvos ambasadoriaus 
Washingtone Stasio Lozoraičio 
ir jo žmonos Danielės pager
bimas bus Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje šį penktadienį, birželio 5 
d. Visi kviečiami su ambasado
rium susipažnti ir paremti 
ambasadą, nes Lietuvos valdžia 
dar yra silpna. 

x šv. Antano parapijos mo
kyklai Cicero, UI. su šių mokslo 
metų pabaiga užs idarant , 
sekmadienį, birželio 14 d., 8:30 
v.r. bus ypatingos padėkos 
pamaldos už Šv. Kazimiero se
seles, kurios parapijos mokyk
loje darbavosi nuo pat 1920 m. 
Po Mišių bus pasivaišinimas pa
rapijos salėje ir proga asmeniš
kai išreikšti seselėms padėką. 

x Gustave Černius, Des An-
ges Mountauban, P.Q., Kanada, 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, lietuviško žodžio rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 
100 dol. (US Fund) dienraščio 
stiprinimui ir 25 dol. (US Fund) 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x A.a. Stefanijos Baltūsie-
nės atminimui jos dukra Geno
vaitė Baužienė, Kenosha, Wisc., 
atsiuntė 100 dol. „Draugo" pa
ramai. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Juozas Janulaitis iš To
ronto, Kanada, pratęsė prenu
meratą su 150 dol. (kanadiškų) 
auka. J. Janulaitį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už palaikymą savos spaudos 
tariame nuoširdų ačiū. 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė i r I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
§eštad. 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 00621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

t Salomėja Endrijonienė, 
Jaunimo centro valdybos pirmi
ninkė, turėjo sunkią operaciją 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Dar te
beguli ligoninės šeštame aukšte 
ir pamažu sveiksta. Tikisi 
greitai grįžti į savo pareigas. 

x Balfo rinkliavai prie Švė. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčios vokeliai bus 
dalinami birželio 14 d. prieš 
visas Šv. Mišias. Vokeliai su 
aukomis surenkami birželio 21 
d. prieš visas šv. Mišias. Balfo 
Chicagos skyriaus valdyba 
prašo visuomenę paremti šį 
šalpos darbą. 

x Lietuvių Sielovados tary
b o s su vysk. P. Bal takiu 
suvažiavimas vyks Chicagoje 
liepos 4 d. nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. p.p. Jaunimo centro 
Čiurl ionio galerijoje. 
Suvažiavimo tema: „Sielovada 
— visų mūsų rūpestis". Pro
gramoje du simpoziumai, 
pranešimai iš parapijų ir prel. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
žurnalui, daugiausia pasitarna
vusiam sielovadai. 

x Prof. dr . V. Stanley Var
dys iš Norman, Ok., parėmė 
„Draugą" 30 dol. auka. Jonas 
Bulotas iš Baltimore, Md., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 20 dol. Po 10 dol. įvai
riomis progomis pridėjo Peter 
Pranis, Adelė Staniulis, Ona 
Jogėla, Stasys Kezutis ir Emili
ja Dėdinas. Dėkojame. 

x Amerikos LKVS Omahos 
Ramovės skyrius per iždininką 
S. Pangonį atsiuntė „Draugui" 
25 dol. auką. Metiniame susi
rinkime buvo ši suma paskirta 
lietuviškos spaudos paramai. 
Dėkojame. 

x J o s e p h K u č i n s k a s iš 
Dowagiac, Mich., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 30 dol., 
„kad dienraštis stiprėtų ir 
lankytų kiekvieno lietuvio 
šeimą". J. Kučinską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. aukų 
įvairiomis progomis: Vincas 
Brazys, S. B. Sakalas, V. Makie-
jus, J. Rauba, Vincas Mikulonis, 
A. Liudzius, Maria Bonatas, 
Anelė Grigelis, Anthony Matu
lionis, R. H. Valiulis, Walter 
Maciunskas, Petras Kaušas, 
Sophia Jurkūnas. Ačiū. 

x Anykščių miestas rengia 
savo gyvavimo 550 metų ju
biliejų š.m. liepos 20-26 d. ir 
kviečia iš to miesto bei apy
linkių kilusius tautiečius ar jų 
palikuonis atvykt į Pasaulio 
Anykštėnų Suvažiavimą. Sve
čiai bus apgyvendinami miesto 
viešbutyje „Puntukas" ir poilsio 
namuose „Šilelis". Platesnei in
formacijai skambinkite: 5-13-32 
(Anykščių savivaldybė), 5-13-51 
(paveldo tarnyba), 5-15-54 (mu
ziejus), fax (8-251) 5-17-78, arba 
rašykite: A. Verbickas, Vie
nuolio 4, Anykščiai, Lithu-
ania. Kelionės reikalus iš JAV 
tvarko A m e r i c a n T r a v e l 
Service, 9439 S. Kedzie, E ver 
g reen Pk . , IL 60642, tel . 
708-422-3000. Išvykimo da t a 
— liepos 13 d. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills. Fla.* 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x B & D Lounge, 6600 S. 

Kedzie, Ch icago , tel.312-
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansamblis iš Lietuvos 
kiekvieną ketvirtadienio, penk
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau 

Redaguoja Medžiagą siusti: 66th Place, Chicago, IL 60629 

x „Br idges" , Lithuanian 
American News Journal, gegu
žės mėnesio Nr. 4, pasiekė 
redakciją. Šiame numeryje yra 
daug gerų straipsnių apie 
Lietuvą ir lietuvius Amerikoje. 
Rašo Rimantas A. Stirbys, 
Silvia Kučėnas Foti, Renee 
Lanz, Audronė Gulbinas, dr. 
Vitalis Vengris, Ramunė Kubi
lius. Žurnalą redaguoja Joseph 
Arlauskas, jam padeda Ramunė 
Kubiliūtė. Si pastaroji parašo ne 
tik išsamius straipsnius, bet 
surenka įvairią kroniką, kuri 
verta didelio pripažinimo. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Vincas Simana
vičius, Salt Lake City, UT, 
Halina Žitkus, Jupiter, Fla., 
Vladas Gelažius, St. Petersburg, 
Fla., Juozas Milas, Hawthorn 
VVood, 111., Vitalis Svazas, Bel-
rius, rėmėjas, pratęsė prenu-
levue, Wash. Dėkojame. 

x Povilas Karosas iš New 
Bri tain, Conn., „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas daugelį 
metų, garbės prenumeratorius, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 40 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 
x Pratęsė prenumeratą su 

20 dol. auka: kun. J. Pragulbic-
kas, Cranford, N.J., dr. Joseph 
Sonta, Akron, Ohio, Pranas 
Povilaitis, Evergreen Park, 111. 
Dėkojame. 

x Joseph Guzulaitis, Chi
cago, 111., „Draugo" garbės 
prenumera tor ius , pratęsė 
prenumeratą su 25 dol. auka. 
Dėkojame už savo spaudos 
rėmimą. 

x Mr. & Mrs. Matt Vilutis 
(LL) atsiuntė 250 dolerių IX 
Tautinių Šokių šventės ren
gimo išlaidoms sumažinti. Šven
tės lėšų telkimo komisija nuošir
džiai dėkoja už paramą. 

(sk) 

x Br igh ton P a r k o Liet. 
Bendruomenė per pirm. S. 
Daulienę ir Tauragės klubas per 
pirm. V. Paliulionį įteikė po 
$1,000 komitetui Lietuvos 
ambasadai paremti. Juo dau
giau bus lėšų surinkta, tuo di
desnė bus dosniojo aukotojo pa
dvigubinta suma. 

(sk) 

x Birželio 7 d., sekmadieni 
12 vai. cepelinų pietūs Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. Kvie
čiame skaniai ir sočiai pavalgy
ti. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia J ū s ų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, DL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Visi kviečiami susitikti 
su Lietuvos ambasador ium 
Stasiu Lozoraičiu ir jo žmona 
Daniela Lozoraitiene. Po 
daugelio metų, didžiuojamės vėl 
turėdami Lietuvos ambasadorių 
Washingtone. Įėjimo laisva 
auka parems ambasados išlai
kymą. Ambasadoriaus priėmi
mas bus Balzeko muziejuje, 
penktadienį, birželio 5 d., 7 v.v. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešt i Ba lzeko muzie jui 
312-5824500. 

(sk) 

x Visi kviečiami susitikti su 
Lietuvos amb. St. Lozoraičiu 
penktadienį, birželio 5 d., 7 v.v. 
Balzeko muziejaus „Gintaro" 
salėje. 

(sk) 

EGLUTEI 

O, eglute, tu žalioji! 
Kokia tu graži esi. 
Žiemą, vasarą vienoda, 
Žaliu rūbu vis dėvi. 

Kai pavasarėlis grįžęs, 
Barsto žiedus ant laukų, 
Šviesiais ūgiais pasipuošus, 
Širdis džiugini visų. 

Čia toks mažas paukštužėlis, 
Į žvirbliuką panašus, 
Susisukęs sau lizdelį, 
Peri savo vaikučius. 

Tankios, tankios tavo šakos, 
Ir spygliukai kaip ežys, 
Neįlips čia katinukas, 
Nei šuniukas neprilįs. 

Kai saulutė teka rytą, 
Žėri rasos ant laukų. 
Žėri rašo s žiburėliai, 
Ant visų tavo šakų. 

O, eglute, tu žalioji! 
Kokia tu visad graži; 
Ar pavasarėliai vieši, 
Ar žiemos speigai šalti. 

M. Merkevičius 

TRAKAI 

Šį vardą Lietuvoje kiekvienas 
žino: jaunas, ir senas, darbi
ninkas ir moksleivis. Apie 
Trakus parašyta daug knygų, 
eilėraščių, daug susižavėjusių 
keliautojų. Trakus yra vaizdžiai 
apdanavęs mūsų poetas Mai
ronis. 

Trakuose ir jų apylinkėse 
lietuviai grūmėsi su kryžiuo
čiais. Tuos laikus primena 
dviejų didelių(pilių griuvėsiai, 
kuriuos labai lanko turistai. A p 
link Trakus yra nepaprastas 
gamtos grožis. Čia daug ežerų, 
ežerėlių, pasipuošusių žaliomis 
salomis. Šilai virsta giriomis. 
Šis grožis palieka neišdildomą 
įspūdį. Trakai yra už 30 
kilometrų nuo mūsų sostinės 
Vilniaus. Trakus kasmet ap
lanko šimtai tūkstančių 
žmonių. Čia keliolika viena į 
kitą nepnašių salų, o valtys 
plaukioja vandens paviršiumi iš 
vieno ežero j kitą. 

Lietuvos sostinė Vilnius gali 
didžiuotis savo apylinkių vaiz
dingumu, įspūdingumu. Ne 
kiekvienas didelis miestas yra 
taip apdovanotas gamtos grožiu, 
spalvų darnumu. Pušimis 
apsikaišiusios Panerių kalvos, 
upių juostos, švelnus paplū
dimio smėlis, svajingi Žalieji 
ežerai, apsupti miškų, viena mė
giamiausių vilniečių poilsio 
vietų. 

Trakai nė į vieną Vilniaus 
apylinkių vietą nepanašus. Čia 
susipynę gamta ir istorija. Daug 
kam kelia susidomėjimą, kaip 
atsirado tarp kalvų įstrigę šie 
ežerai su žaliuojančiomis 
salomis tokiame nedideliame 
plote. Trakų ir apylinkių gam
ta, prieš daug tūkstančių metų 
buvo padengta ledynų klodu. 
Traukdamasis ledynas paliko 
gausybę kalvų kalvelių gilių 
daubų, kurių dauguma virto 
ežerais. Trakų apylinkėje ežerų 
daugybė, net yra laikoma eže-
ringiausia vieta visoje Lietu
voje. Todėl sakoma „Trakai tai 
tikras miestas ant vandens". 

Taip atsirado ir Senieji 
Trakai. Šioje vietoje 14 amžiaus 
pradžioje Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas pastatė pilį. I Trakus 
iš Kernavės buvo perkelta sos
tinė. Trakai ilgą laiką buvo 
kunigaikščių gyvenamoji vieta, 
karinis ir politinis Lietuvos 
centras. 

Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys tarp gamtos draugų — 
voveraitės ir varnėno. 

Iš Algirdo Gustaičio vaikams knygutės „Sodininkai". 
Piešė dail. Dona Brazdžionienė 

Galvė yra didžiausias ir gra
žiausias Trakų grupės ežeras. 
Jis yra visų ežerų centras. J is 
sudaro tartum žmogaus galvą ir 
liemenį. Labiausiai ežerą puošia 
salos, kurių čia yra arti 20, 
didelių ir mažų, kalvotų ir 
lėkštų, apaugusių tankiais krū
mokšniais ir senais medžiais. 
Apsi lankyt i jose mėgsta 
kiekvienas ekskursantas. 

Užlipus į salos pilies bokštą, 
galima pamatyti ežerą kaip ant 
delno. Vingiuoti, kalvoti jo 
krantai. Vienoje pusėje Trakų 
miestelio namai, o kitur žaliuoja 
šileliai ir tankūs krūmokšniai. 
Čia galima matyti irkluojančius 
vandens sporto sportininkus, 
kurių čia yra ir varžybų vieta. 

Zigmas Woodward, 
K. Donelaičio lit. m-los 8 kl. 

mokinys 

AUKSAPLAUKIS IR 
AUKSAŽVAIGŽDĖ 

(Lietuvių liaudies pasaka) 

Kartą buvo karalius, kuris ki
tokios nenorėjo vesti, kaip tik 
gražiausią ir mandagiausią iš 
visos savo žemės. O ir pripiršo 
jam tokią mergaitę su aukso 
plaukais, į kurią jis atsižiūrėti 
negalėjo. 

Karalius ją labai pamilo, bet 
senoji jo motina marčios ne
kentė. J i labai pyko, kad ji jų 
namuose gyvena ir galvojo, kaip 
padaryti, kad ją iš čia išvarytų. 

Po metų jaunoji karalienė 
susilaukė sūnaus. Senoji atėjo 
vaikelio pasižiūrėti. Kai jauno
ji karalienė iš kambario išėjo, 
senoji tuoj jį pagriebė ir išsinešė 
į kitą kambarį- Iš kito kambario 
atsinešė kačiuką, įvyniojo į vys
tyklus ir paguldė į lopšį. J i 
surado medinę dėžutę, į ją įdėjo 
vaikelį, uždengė dangteliu, 
nunešė į upę ir paleido, kad 
vandens srovė jį toliau neštų. 

Rytmetį moterys suėjo pažiū
rėti vaikelio ir ėmė stebėtis, kad 
jis p laukais apaugęs. Kai 
išvystė iš vystyklų, pamatė, kad 
kačiukas. Jaunoji karalienė la
bai nusiminė, o senoji tylėjo. 
Paskiau visi ėmė kalbėti, kad 
jaunoji karalienė esanti ragana 
ir gimdanti kačiukus. 

Antrais metais vėl taip atsi
tiko. Jaunoji karalienė susi
laukė labai gražios mergytės, 
kaip saulės dukrytės. Senoji vėl 
taip pasielgė. Vietoje mergaitės 
į lopšį įdėjo suvyniotą katytę, o 
gražiąją mergaitę įkišo į dėžę ir 
paleido į upę. 

Karalius supyko ant savo 
žmonos. Karalienė labai per

gyveno ir daugiau vaikų nebe-
susilaukė. Žmonės vis kartojo, 
kad jaunoji karalienė yra 
ragana. 

Tą pačią naktį, kai karaliaus 
rūmuose gimė pirmasis vaike
lis, žvejys upėje žvejojo. Bežvejo-
damas išgirdo mažyčio verksmą. 
Jis laiveliu nuplaukė į tą pusę 
ir pamatė dėžutę. Iš vandens iš
traukė ir viduje rado vaikelį. 
Apsidžiaugęs žvejys, skubėjo 
namo su vaikeliu ir paklausė 
savo žmonos: 

(Bus daugiau) 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Princesė 

Mano vardas Vika Gylytė. Aš 
esu princesė. Visi Dainavoje 
klauso manęs. Aš esu graži ir 
protinga. Aš gyvenu didelėje 
pilyje miške. Man tarnai pasta
tė pilį. Aš mėgstu gyventi savo 
karalystėje. Mano draugės kar
tu su manim gyvena. Jų vardai 
yra Austė ir Viktutė. Bet taip 
pat jos yra mano tarnaitės, užtat 
jos norėjo gyventi mano didelėje, 
gražioje pilyje. Mes visos esame 
laimingos. 

Vika Gylytė 

Nykštukai 

Kartą gyveno nykštukai, 
kurie buvo turtingi ir laimingi. 
Vieną dieną jie žaisdami lauke 
su sviediniu pamatė ateinantį 
milžiną. Jie labai išsigando, bet 
vėliau susžinojo, kad tas milži
nas yra draugiškas. Taip jie 
gražiai susidraugavo. 

Audra Valaitytė 

Kas aš 
Labas! Mano vardas yra Ven

ta Civinskaitė, esu dešimties 
metų amžiaus. Aš dalyvauju de
vintame būrelyje. Mano vadovė 
yra Kristina Mataitė. Man pa
tinka maudytis ir turiu daug 
draugų. 

Venta Civinskaitė 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

PROTO BIRŽA 

Lietuvoje leidžiamas labai 
įdomus jaunimui žurnalas 
„Žvaigždutė". Gražios spalvotos 
iliustracijos, daug įdomių 
straipsnių, juokų ir galvosūkių. 
Verta visiems susipažinti ir 
skaityti. 

Štai kelios ištraukos iš „Pro
to biržos": 

1. Jei kvailys trukdo dirbti, 
pasiūlykite jam pasitraukti ir 
eiti kur nors... viršininkauti. 

2. Pardavęs biržoje savo 
kvailumą, protingesniu neliksi. 

3. Neišradinėk dviračio, jei 
kur reikia gali ir pėsčias nueiti. 

4. Jei kvailys gyvena turtin
giau už išminčių, tai protingiau
sia tokio kvailio visai nepaste
bėti. 

MANO MĖGIAMIAUSIAS 
METŲ LAIKAS 

Pavasaris yra mano mėgia
miausias metų laikas. Visur 
gėlės žydi ir gyvuliai, pajutę 
saulės šilumą, išeina iš savo 
žiemos guolių laukan. Vaikai 
žaidžia lauke, o suaugę dirba 
darže arba džiaugiasi gražiu 
oru. 

Kur tiktai pažiūrėsi, visur 
auga ir žydi gėlės: narcizai, tul
pės ir hiacintai. Gamta puošiasi 
gražiomis spalvomis. Krūmai 
pasipuošia naujais lapais ir žie
dais. Ant medžių šakų auga vis 
daugiau naujų lapų. Žolė vėl 
sužaliuoja. Viskas visą vasarą 
atrodo kaip Kalėdų eglutė. 

Gyvuliai, išlindę iš savo 
žieminių namų, ieško maisto. 
Voverys bėga į medžių viršūnes, 
kur galima pažaisti. Paukščiai 
skraido nuo vienos šakos prie 
kitos. Jie maudosi lietaus 
pelkėse. Šunys mėgsta bėginėti 
lauke ir žaisti su kitais šunimis. 

Mano bloke yra labai daug 
vaikų. Pavasarį jie išeina iš 
savo namų ir mes žaidžiame ka
muoliais. Daug žmonių vaikš
čioja gatvėmis. Vieni eina į 
krautuves, kiti vaikščioja dėl 
mankštos. Kiti bėga aplink 
bloką, dar kiti važinėja dvi
račiais. Oras toks gražus, kad 
kartais nei švarko nereikia. 
Oras švelnus, nors būna vėjų ir 
lietaus. 

Man labai patinka pavasaris. 
Aš pilnai išnaudoju kiekvieną 
pavasario dieną. 
K a r i n a T u r n e r y t ė , 8 sk. 
mokinė, Dariaus Girėno lit. 

m-la. 

GALVOSŪKIO NR. 146 
ATSAKYMAS 

Kaip piešinyje matote, žirklių 
negalima suglausti, tuo pačiu jų 
negalima naudoti. 

GALVOSŪKIO NR. 148 
ATSAKYMAS 

Kol mama ruošia pietus, tėvas 
skaito laikraštį. Atsakymas bus 
teisingas, jei vietoje tėvo bus 
kitas asmuo paminėtas. Svarbu, 
kad kas nors skaito laikraštį ar 
knygą. 

GALVOSŪKIO NR. 149 
ATSAKYMAS 

Tas laivas vadinosi Argo, o tie 
jūrininkai — argonautai. 

GALVOSŪKIO NR. 150 
ATSAKYMAS 

Jeigu jiems pritrūko šovinių, 
kaip jie galėjo ilgiau šaudyti. 

PALYGINIMAI 
Apkerėtas . (Enchant, be-

witcht). 1. Kaip apkerėtas jojo 
Jonas ir klausė... 2. Minia, lyg 
užkerėta, klauso Martinkaus. 3. 
Ot, smirdalius, lenda prie kitų, 
kaip užkerėtas. 4. Draskosi, 
kaip apkerėta. 


