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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Litai iš vežiojami po 
Lietuvos bankus 

Vilnius, birželio 22 d. (Elta) -
Birželio 21 d., spaudos konferen
cijoje Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas Romualdas Viso
kavičius pažymėjo, kad lietuviš
ki pinigai išvežiojami po visus 
šalies bankus ir jų skyrius. 

R. Visokavičius pasidalijo 
įspūdžiais iš kelionės į Estiją, 
kur i minėjo kronos įvedimo 
metų sukaktį. J i s pasakė, kad 
Estijos bankas išlaiko nuolatinį 
kronos kursą. „Metų rezultatai 
įrodė, kad Estijos Banko veikla 
y r a teisinga, ir ta i padrąsino 
mano veiksmų programą", pa
sakė R. Visokavičius. „Mes į litą 
įplauksime, kai doleris kainuos 
430-470 talonų". Nuo šio pirma
dienio Lietuvos Bankas ėmėsi 
priemonių doleriui pabranginti: 
anksčiau sukaupto privalomo 
rezervinio talonų fondo dalį 
komerciniams bankams leista 
pasikeisti į valiutą — jie gali 
pirkti daugiau valiutos ir su
mažinti talonų atsargas. 

Kol kas nenuspręsta, iki ko
kios sumos talonus į litus bus 
galima keisti nedeklaruojant. 
Manoma, kad ši suma turė tų 
siekti apie 400,000 talonų. 
Pilietis, atnešęs deklaruotiną 
pinigų sumą, t u r ė s paaiškinti 
mokesčių inspektoriui, a r su
mokėjęs už ją pajamų ir ki tus 
mokesčius, nurodyti įsigijimo 
šaltinius. 

Pagerėjo s a n t y k i a i t a r p 
Lie tuvos ir R u s i j o s b a n k ų 

Praėjusios savai tės pabaigo
je Maskvoje įvyko svarbios de
rybos t a rp Lietuvos ir Rusijos 
bankų. J a s vedęs Lietuvos Ban
ko valdybos pirmininko pava
duotojas Gediminas Preidys pa
sakė, kad bankų santykiai „šil
tėja". Diskutuota dėl abiejų 
šalių įmonių tarpusavio skolų. 

Jau art imiausiausiais mėne
siais gali būti pradėti grąžinti 
piliečių indėliai, kurie buvo 
užšaldyti buvusiame Užsienio 
Ekonominių Ryšių Banke. Si 
suma sudaro beveik 9 milijonus 
JAV dolerių. P. Preidys pažy
mėjo, kad Rusija Lietuvos pilie
čiams ta ip pat sut inka mokėti 
ir palūkanas lėšų — beveik 110 
milijonų JAV dolerių. 

Susitarta, kad nuo liepos 
15 d. Rusijos komerciniuose 

bankuose bus leidžiama ati
daryti sąskaitas ir Lietuvos 
įmonėms, kurios turės Lietuvos 
Banko licenciją. Lietuvos ir 
Rusijos bankų vadovai ta ip pat 
pasikeitė nuomonėmis dėl ban
kų filialų atidarymo, obligacijų 
išpirkimo, ats iskai tymų orga
nizavimo. 

Rusijos Banko vadovai teigia
mai reagavo į lito įvedimą ir 
numato skelbti oficialų rublio ir 
lito kursą. 

Prez idento sus i t i k ima i 
Šveicari joje 

Šveicarijoje vykusios Crans 
Montana konferencijos metu, 
kur prez. Algirdas Brazauskas 
skaitė pranešimą Lietuvos rei
kalais, jis susit iko ir su Švei
carijos Konfederacijos preziden
tu A. Ogi. Abu prezidentai aukš
tai įvertino tą faktą, jog Švei
carijos firmos pirmauja pagal in
vesticijas Lietuvoje. 

Susitikime su Slovakijos mi
nistru pirmininku V. Mečiar 
pasikeista informacija apie 

va l s tyb ių v idaus padėt į ir 
užs ien io pol i t ikos k r y p t i s . 
Sus i t a r t a plėtoti ekonominį 
bendradarbiavimą. I Bratislavą 
pakviesta Lietuvos vyriausy
b inė delegaci ja . Slovakijos 
minis t ras pirmininkas kreipėsi 
į A. Brazauską, prašydamas pa
ramos ryšium su numatomu 
Slovakijos priėmimu į Europos 
Tarybą. 

Šveicarijoje prez. Brazauskas 
surengė spaudos konferenciją, 
kurioje dalyvavo ne t ik žurna
listai, bet ir ekonominius ryšius 
skatinančios organizacijos „Pro 
Ba l t i kum" atstovai. Preziden
tas a t sakė į daugelį klausimų: 
dėl t au t in ių mažumų padėties, 
dėl santykių su Rusija ir kt . 

Šveicarijos parlamento depu
t a t a s , Šveicarija-Baltijos ša
lys prekybos rūmų preziden
tas F . Loeb pabrėžė, kad nauji 
Lietuvos vyriausybės žingsniai 
liberalizuojant ekonominius ry
šius su užsieniu atveria neblo
gas perspektyvas. 

„ S v a r b i a u s i a , n e p a s i d u o t i 
Rus i jo s , s k a l d y k i r v a l d y k ' 

po l i t i ka i " 

Lietuvos delegacijos Europos 
Tarybos parlamentinėje asamb
lėjoje narys , Lietuvos Demokra
t inės Darbo Partijos frakcijos 
Seime ats tovas A. Gricius bir
želio 21 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje žurnalistus infor
mavo, jog Rygoje įvykusiame 
Baltijos valstybių delegacijų 
susitikime buvo derinama bend
ra pozicija, kuri bus pareikšta 
šio mėnesio pabaigoje, Stras-
bourg mieste prasidedančioje 
Europos Tarybos parlamentinė
je asamblėjoje. 

Susi tar ta remti Latviją dėl jos 
įstojimo į Europos Tarybą, ap
t a r t i Rusijos kariuomenės išve
dimo klausimus. 

A. Gricius taip pat informavo 
apie Estijos atstovo pasiūlymą 
surengt i bendrą trijų Baltijos 
šalių bei Europos Tarybos ats
tovų susitikimą, pasikviečiant 
ir rusus , kad galima būtų visa
pusiškai apsvarstyti šią proble
mą. 

Komentuodamas santykius su 
Rusija ir pastarosios spaudimą 
Estijos atžvilgiu, A. Gricius 
teigė, kad šis spaudimas yra 
planinis . „Tokio spaudimo mes 
neišvengsime — ta i pastovi 
Rusijos politika". Todėl, pasak 
A. Griciaus, „svarbiausia — 
nepasiduoti Rusijos vedamai 
,skaldyk ir valdyk' polit ikai". 

I nven to r i zuos KGB a r c h y v u s 

Birželio 21 d. spaudos kon
ferencijoje Lietuvos Archyvo 
generalinis direktorius Gedimi
nas I lgūnas informavo, kad Lie
tuvos vyriausybei jau į teiktas 
komisijos, kuri inventorizuos 
buvus ius KGB archyvus, nuo
s ta tų ir reglamentų projektas. 
J i e tu rė tų būti apsvarstyti dar 
šią savai tę . 

I šį archyvą bus perduoti KGB 
archyvų dokumentai, ta ip pat 
buv. Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos ir dalis vidaus 
reikalų ministerijos įstaigų ar
chyvų, kuriose buvo vadinamie
ji „pirmieji skyriai" archyvai. 
Praėjusią savaitę buvusio KGB 
pasta to kabinetai, kur yra lai
komi įvairūs dokumentai , už
antspauduot i dviem antspau-

Siūlo uždaryti sovietų 
statytas atomines elektrines 

Pabaltijo šalių ministrai pirmininkai (iš k.) Lietuvos Adolfas Šleževičius, Estijos Mart Laar ir 
Latvijos Ivars Godmanis balandžio mėnesį buvo susitikę Vilniuje aptarti ekonominio bendradar
biavimo galimybes. 

Prancūzija ir toliau 
padės Lietuvai atsistatyti 

Viln ius , birželio 22 d. (Elta) 
— Birželio 21d . vidurdienį grį
žęs iš šešias dienas trukusios 
viešnagės Prancūzijoje ir Švei
carijoje, prez. Algirdas Bra
zauskas jau po trijų valandų 
surengė spaudos konferenciją. 

Svarbiausias darbo vizito į 
Prancūziją t ikslas , pasakė jis, 
buvo susi t ikimas su prezidentu 
Francois Mitterrand. Prancūzija 
yra viena iš iniciatorių, kad 
greičiau ir naujomis formomis 
vyktų Europos valstybių inte
gracija. Prancūzijos prezidentas 
sakė, jog Europos Bendrijoje jis 
norįs matyt i ir Baltijos valsty
bes. Tačiau tai ilgas kelias. Jį 
įveikti, Algirdo Brazausko nuo
mone, bus galima lengviau, jei
gu Lietuva, Latvija ir Estija 
žengs koja į koją. 

Prez. Francois Mitterand pa
lankiai atsiliepė apie Pran
cūzijos ir Lietuvos santykius. 
Prancūzija stengiasi ir stengsis 
padėti , į tv i r t inant Lietuvos 
nepriklausomybę, įveikiant eko
nominių ir socialinių reformų 
sunkumus. Prancūzijos prezi
dentas pažadėjo, kad vyriausy
bė, be kita ko, rems Lietuvos 
pastangas a tgaut i ambasados 
pastatą Paryžiuje, kurį tebėra 
užėmusios Rusijos diplomatinės 

įstaigos. 
Pokalbyje su Prancūzijos pre

zidentu Algirdas Brazauskas 
papasakojo apie Lietuvos san
tykius su Rusija, Lenkija, Bal
tarusija. Prez. Mitterrand pa
geidavo, kad ir ateityje jie bū tų 
grindžiami tarpusavio pasitikė
j imo ir geros kaimynystės prin
cipais. Susitikime su Prancū
zijos prezidentu buvo paliestos 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
problemos. Algirdas Brazauskas 
pasakė, jog netrukus šiuo klau
simu bus pasirašyta politinė 
sutart is . Prez. Mitterrand pri
t a r ė šiam žingsniui. 

Prez. Algirdas Brazauskas 
Prancūzijoje ir Šveicarijoje 
susitiko su daugeliu žinomų 
verslininkų, stambių bankų 
atstovais. J is atkreipė dėmesį į 
t a i , kad Vakaruose t rūksta in
formacijos apie Lietuvos ūkį, jo 
infrastruktūrą, kapi talo in
vestavimo galimybes ir siūlė 
verslininkams skubiai pasirū
pinti reklama. Jo nuomone, bū
t ina išsamiau informuoti Va
karus, ta ip pat ir su ambasadų 
pagalba, apie Lietuvos r inkos 
galimybes bei naudą, kurią ga
lėtų gauti užsienio investitoriai. 

Tačiau, pasakė prez. Brazaus
kas, Lietuva neturėtų nusigręž

ti ir nuo Rytų rinkos. Tai, beje, 
pa ta r ia ir Vaka rų poli t ikai bei 
versl ininkai . J ie nuolat pabrėž
davo, jog b ū t i n a pala ikyt i eko
nominius ryš ius su visomis ša
limis, pirmiausia su kaimyninė
mis. 

P a k l a u s t a s , kokią reakciją 
Vakaruose sukėlė p r a n e š i m a s 
apie įvedamą litą, Algirdas Bra
zauskas atsakė, jog žinia su t ik ta 
kaip dar v ienas va ls tybingumo 
į tv i r t in imas ir naujas e t a p a s 
ekonominės reformos kelyje. 
P rez iden tas , be to , p r a n e š ė 
žurna l i s tams , kad a r t imiaus io
mis dienomis bus paskelbtos pa
j a m ų d e k l a r a v i m o są lygos . 
Finansų ministerija pasiūlymus 
jau parengė , j ie bus ap t a r t i šią 
savaitę, grįžus iš JAV ministrui 
p i rmininkui . 

Pa ryž iu s , birželio 21 d. (NYT) 
— Konfidencialiame pranešime 
apie a tominę energet iką buvu
sios Sovietų Sąjungos kraštuose 
rašoma jog y r a galimybė, kad 
šešiose šalyse, jų tarpe ir Lie
tuvoje, esan tys dvidešimt penki 
pavojingiausi reaktoriai gali 
būti uždary t i sekančių kelių 
metų la ikotarpyje , o jų vietoje 
pastatyti dujomis varomos elek
tr inės. 

Šiame praneš ime, kur is bus 
pr is ta tytas Didžiojo Septyneto 
vadams liepos mėnesį, rašoma, 
jog minimos šalys priešinasi tam 
planui ir nori tur imas atomines 
elektr ines naudot i kiek galint 
ilgiau. Pasau l io Banko ir Tarp
tau t inės Atominės Energetikos 
Agentūros paruoštą pranešimą 
liepos mėnesį išklausys į Toki
jo suvažiavę Didžiojo Septyneto 
pramoningų demokratiškų šalių 
vadai, ten vyksiančioje viršūnių 
konferencijoje. Šį pranešimą už
sakė D-7 ša lys 1992 m. liepos 
mėnesį Miunchene vykusioje jų 
viršūnių konferencijoje, kai jie 
nu t a r ė skir t i s tambias Vakarų 
lėšas, s t eng ian t i s sumažint i 
pavojų nuo nelaimių nesaugiuo
se buv. sovietinių kraš tų reak
toriuose. 

P raneš ime rašoma, kad Rusi
ja , kur ia i re ikės beveik pusės 
apskaič iuotų multibilijoninių 
Vakarų lėšų atominėms elektri
n ė m s modernizuoti , spiriasi 
pa l ik t i v i sas savo atomines 
elektr ines , nes Rusijoje eksplo
atuojamas gamtines dujas nori 
eksportuot i į užsienį valiutai 
įsigyti . Kitos buvusios sovie
tinės valstybės, anot pranešimo. 

dais: Lietuvos archyvų genera
linės direkcijos ir Komisijos 
KGB veiklai ir tirti darbo 
grupės. 

Archyvų inventorizavimas, 
pasak G. Ilgūno, gali užtrukti 
iki 1995 m. sausio 1 d. Iki tol 
jais naudotis tu rės teisę t ik Na
cionalinio Saugumo Tarnybos 
darbuotojai , Aukščiaus ias is 
teismas, Generalinė prokura
tūra ir Lietuvos Gyventojų 
Genocido Tyrimo centras. 

Modern izuo jami 
sus iž ino j imo ryšia i 

su Italija 

Birželio 21-ąją ryšių ir infor
matikos ministras Gintautas 
Žintelis bei viceministras Al
fredas Basevičius išskrido į Ro
mą. Su Italijos Telekomo ir fir
mos ,,Telespazin" atstovais, 
kitais pareigūnais jie aptars 
tiesioginių ryšių kanalų tarp 
Lietuvos ir Italijos organizavi
mo problemas. Tiesioginiais — 
greitais ir patogiais — ryšiais 

Dolerio kaina krenta 
Lietuvoje 

V i l n i u s , birželio 20 d. — 
Toliau k ren t a dolerio k u r s a s 
talono atžvilgiu. Už 1 dolerį duo
dama 390-410 talonų. Daugel is 
bankų nebesuperka val iutos. 
Toks dolerio k r i t imas verčia 
b a n k r u t u o t i įmones , k u r i o s 
šiaip ne ta ip vertėsi, eksportuo-
damos dalį savo gamybos į Va
karus . Mokesčiai ir a t lyginimai 
turi būt i mokami ta lona is , o 
įmonės negali iškeisti dolerių į 
ta lonus , nepa t i rdamos nuosto
lių. Val iu tos a tp ig imas susijęs 

ypatingai suinteresuoti abiejų 
šalių verslininkai, ir ne t ik jie. 

Italijoje ir Vatikane ministe
rijos vadovai aptars ir pasiren
gimą popiežiaus Jono Pauliaus su ta lonų t r ū k u m u . 
II kelionei į Lietuvą. Vienas 
svarbiausių uždavinių — pa 
rengti technines priemones 
radijo ir televizijos t r a n s 
liacijoms iš visų popiežiaus 
buvojimo vietų: Aušros Vartų . 
Vingio parko. Santakos, Kryžių 
kalno. Bet kuriuo kelionės 
momentu Šventajam Tėvui turi 
būt i užt ikr intas t iesioginis 
telefono ryšys su Vat ikanu. 

Daug ir modernių ryšio prie
monių — telefonų, te leksų, 
telefaksų — reikės „Lietuvos" 
viešbutyje plan.iojamam spau
dos centrui. LauKiama rekordi 
nio žurnalistų skaičiaus; jų žada 
atvykti net ik. .000. 

Tarptautiniu- pasikalbėjimų 
punktus teks (rengti ir maldi
ninkams, kuriu vien Vilnius 
žada priimti apie 750,000 -
daugiau, nei sostinėje gyven 
tojų. 

— Vi ln iu j e įvyko J u n g t i n i ų 
Tautų-Lietuvos asociacijos stei
giamasis sus i r ink imas . Šios ne-
valdiškos organizacijos t iks las 
— būt i t a rp in inku t a r p Jung t i 
nių Tau tų ir pa r l amento , supa
žindinti šalies žmones su J T pro
gramomis ir projektais. 

— N o r s d a u g u m o s Lietuvos 
įmonių gamyba gegužes mėnesį 
smarkia i sumažėjo, kai ku r ių 
pramonės šakų gamyba padidė
jo. Pavyzdžiui, 1 0 7 ^ daug iau 
perdi rbama metalo a t l iekų ir 
laužo. 34*? daugiau medienos ir 
jos dirbinių, 25*3? daugiau iška
sus akmens , smėlio ir molio. 
Daugiau gaminių var to to jams 
gegužės mėnesį, pa lygint i su 
balandžiu, pateikė pieno (17<#) 
bei mėsos perdirbimo jmonės 
(4%). (R. Va la tka) 

Kozyrev kaltino 
pabaltiečius 

Viena , birželio 16 d. (RFE/RL) 
— Rusijos užsienio minis t ras 
Andrėj Kozyrev sakytoje kalboje 
Tarptaut inėje žmogaus teisių 
konferencijoje parėmė JAV ir 
V a k a r ų valstybių atsišaukimą 
rag inant į J u n g t i n e s Tau ta s 
įkur t i Aukščiausią žmogaus 
teisių komisiją žmogaus teisių 
pažeidimams spręsti. 

Savo kalboje Kozyrev tačiau 
taip pat smerkė pabaltiečių 
„agresyvų nacionalizmą" ir 
kritikavo juos už diskriminaciją 
prieš jų teritorijoje gyvenančius 
r u s u s bei k i t a s mažumas. „Ne
kreipimas dėmesio į taut in ių 
mažumu teises rizikuoja paken
k imu Baltijos regionui", sakė 
Kozyrev. „ i r gali paversti Eu
ropą į specialių — žemesnių ir 
dvigubų, ne aukštesnių, — stan
da r tų zoną", pareiškė A. Kozy
rev. 

Tuo tarpu, vienu konferenci
jos vicepirmininkų buvo išrink
tas Latvijos užsienio minis t ras 
Georgs Andrejevs. 

Rusai Latvijoje 
vykdys manevrus 
R y g a , Latvija, birželio 16 d. 

(RFE/RL) — Atsiliepdamas į 
Latvijos valdžios pareigūnų pro
tes tus . Rusijos Šiaurės Vakarų 
Armijos š t abas nutarė atidėti 
biržel io 21-25 dienoms nu
m a t y t u s k a r i n i u s p r a t imu s . 
Latvija ypat ingai protestavo 
t iems p ra t imams numaty t a s 
da tas , nes jos išpuola kaip tik 
per vidurvasario šventes, kai 
daugumas latvių išvyksta į 
kaimus. Nors latviai norėjo, kad 
pratybos bū tų iš viso atšauktos. 
Rusijos Šiaurės Vakarų Armijos 
š tabas tik nu ta rė juos atidėti iki 
liepos mėnesio. 

ta ip pat priešinasi šiam suma
nymui , nes elektra iš atominių 
elektrinių yra pigesnė, negu iš 
importuotų natūral ių dujų. 

Pasaulio Banko pranešime, 
kurio data yra 1993 m. kovo 
mėn. ir kuris bus papildytas 
liepos mėn., apskaičiuojama, 
kad tarp 1993 ir 2000 metų 
prireiks 18 bilijonų dolerių, 
norint uždaryti rizikingiausias 
elektrines ir jų vietoje pastatyti 
gamtinėmis dujomis varomas. 
Anot pranešimo, tą darbą būtų 
ga l ima įvykdyti iki 1990 de
šimtmečio vidurio. 

Kitas pasirinkimas, kaip rašo
ma pranešime, būtų moderni
zuoti esamas elektrines, kad jos 
galėtų saugiai veikti iki jų nu
matyto amžiaus galo. Tai kai
nuos 24 bilijonus dolerių. 

Abiems pasirinkimams ap
skaičiuotos išlaidos yra žymiai 
didesnės, negu buvo numatyta 
pernai Miunchene, kai Vokieti
ja sakė, kad modernizuoti buvu
sios Sovietų Sąjungos elektrines 
kainuos tik 9 bilijonai dolerių, 
o JAV apskaičiavo, kad tai gali 
kainuoti tarp 11 ir 20 bilijonų 
dolerių. 

Studijoje rašoma tik apie šešių 
šalių elektrinių sumoderninimą 
(Rusijos, Ukrainos, Armėnijos, 
Lietuvos, Bulgarijos, Slovaki
jos), nes jose esančios elek
trinės, Vakarų ekspertų nuomo
ne, esančios pavojingiausios. 

Šiame raporte pirmą kartą 
Vakarų ekonomistai bei energe
t ikos special is tai oficialiai 
teigia, kad buvusiuose sovie
tiniuose kraštuose būtų galima 
uždaryti nemažą skaičių atomi
nių elektrinių, nesuparalyžuo-
jant jų ekonomijų. Neramumų 
tačiau kelia kitas klausimas. 
Dujomis varomos elektrinės be 
abejo bus saugesnės ir, jei jas 
finansuos D-7 šalys, jos beveik 
nieko nekainuos jas priiman
čioms šalims. Bet kuo už dujas 
susimokės tie kraš ta i , kaip 
Lietuva, kuri turi gamtines du
jas importuoti iš užsienio? 

Lenkijos vyriausybė 
nepasmerks 
Želigovskio 

V a r š u v a , birželio 19 d. — 
„Lenkijos vyriausybė nesutiks, 
kad tarpvalstybiniame Lietuvos 
ir Lenkijos traktate būtų įrašyta 
apie ginkluotą lenkų įsiveržimą 
į Vilnių 1920 metais", spaudos 
konferencijoje pareiškė Lenkijos 
premjerė Hanna Suchocka. Pa
sak jos. tai būtų vienpusiškas 
komplikuotų istorinių įvykių 
ver t in imas , pre iš taraujant is 
sausio mėnesio susitarimui su 
Lietuvos premjeru. 

„Lietuvos pasiruošimas siekti 
kompromiso gali išryškėti dar 
šią vasarą mano vizito Vilniuje 
metu", pasakė Suchocka ir pri 
paž ino , kad pasku t in ie j i 
signalai iš Vilniaus ją nuteikia 
optimistiškai. 

Žu rna l i s t ams ji t a ip pat 
pasakė, kad Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos pateikta 
lietuvišką sutarties projektą 
„ re ik ia t ik s l i a i išversti iš 
išanalizuoti". 

K A L E N D O R I U S 

Birželio 23 d.: Zenonas. Van
da, Arvydas. Vaida 

Birže l io 24 d.: Šv. Jono 
Krikštytojo gimimas, Simplici-
jus , Budyte, Eiviltė. 
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PRO „SKAUTŲ AIDO" 
REDAKTORIŲ AKINIUS 

DRAUGYSTĖ 
kartu su Elizabeth „Šarūno" 
draugove, skaitėme drau-
gininkės Ignatavičiūtės (dabar 

Taorienės) iš Clevelando 
s iunčiamus jos paukštyčių 
raš inėl ius , žiemą lankėme 
Romuvą ir juokėmės, žiūrėdami 
į Č. Senkevičiaus globojamos 
Toronto skautų „Mindaugo" 
draugovės piešinius. 

Tuo pačiu prisimenu ir savo 
labai tolimą nuotykį. Vieną die
ną mūsų tuntininkas („Vil
niaus" tunte, Uchtėje) man 
sako: „Nupiešk puslapį juostų 
raštų, pasiųsim į ,Skautų Ai
dą' ". 

Koks ilgas buvo tas mėnuo, 
kol atkeliavo lauktasis numeris. 
Gavusi, skubu versti lapus. Ir 
štai: mano raštai per visą pusla
pį! Apačioje .parašyta; „Juostų 
raštai iš... rinkinio". 0 pavardė 
aname trumpame sakinėlyje 
visai ne mano! Tik vėliau 
paaiškėjo, kad tą patį mėnesį 
dvi sesės buvo pasiuntusios savo 
skautų raštų rinkinius „Skautų 
Aidui", ir taip redakcijoje susi
maišė pavardės. 

v.s. Alė Namikienė 
(red. 1974-1975) 

„Skautybės kelio" redakcijos 
prierašas: v.s. Alė Namikienė į 
„Skautų Aidą" įtampa lietuvių 
liaudies pasakos „Devyni bro
liai ir sesuo Elenytė" stiliumi: 
po devynių Brolių redaktorių, 
Alė yra pirmoji Sesė, užėmusi 
šios redakcijos kėdę! 

„Nerijos" t u n t o jūrų skautės sueigoje. 

SUSIPAŽINKIME 

v.s. Alė N a m i k i e n ė 

Draugystė su „Skautų Aidu" 
prasideda nuo jo pirmojo nume
rio išeivijoje — Vokietijoje. Kas 
mėnuo jis buvo laukiamas, skai
tomas ir saugomas (iki dabar) 
ka r tu su k i t a i s lagerio 
kambarėlyje telpančiais svar
biais daiktais. 

„Skautų Aido" puslapiai 
dažnai rodo mūsų vadovų 
rūpestį, meilę savo vienetams ir 
sugebėjimą auklėti lietuvišką 
atžalyną. 

Man neužmirštami pavyzdžiai 
yra — „Toronto „Šatrijos" tun
to paukštyčių draugininke B. 
Abromaitienė, kuri ne tik drau
govės sesių darbelius ir nuo
traukas siuntė savam žurnalui, 
bet išleido ir kelis jo numerius, 
suruošdama jaunųjų žygius lė
šoms sutelkti; draugininko K. 
Matonio dėka „Skautų Aido' 
puslapiuose dažnai iškylavome 

v.s. IRENA 
MARKEVIČIENĖ 

Sesė Irena Markevičienė gimė 
Kaune, a.a. Alfonso ir a.a. Ele
nos Kausevičių iš Kybartų šei
moje. 1941 m. su tėveliais pasi
traukė į Vokietiją. Iš ten atvyko 
į Ameriką — New Orleans. Po 
kelių mėnesių persikėlė į Wor-
cester, MA. Mokėsi Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos mokyk
loje. Commerce High School ir 
kitus mokslus baigė tame pačia
me mieste. 

1952 m. įstojo į Lietuvių 
Skaučių ,,Neringos" tuntą. 
1963 m. buvo vyr. skaučių „Šat
rijos Raganų" draugininke; tose 
pareigose buvo iki 1971 m. 1977 
m. buvo paskirta „Neringos" 
tunto tuntininke ir tose parei
gose išbuvo iki 1979 m. Nuo 
1987 m. iki 1990 m. vyr. skau
čių draugovės draugininke, o 
nuo 1990 m. iki dabar „Nerin
gos" tunto tuntininke. 

NUO KALNIUKO 
Važiuosiu į Jubi l ie j inę 

stovyklą. Taip nutariau. Ne da
bar. Dabar ten parengiamieji 
darbai vyksta. Grupė pasi
šventusių da rb in inkų 
techniškus darbus atlieka. Tad 
dabar nevažiuoju. Tegul jie sau 
dirba, jeigu jų kraujuje darbas 
įrašytas. Aš nuvažiuosiu didįjį 
savaitgalį, kada daugumas 
darbų bus padaryta. Dalyvausiu 
iškilmėse. Kadangi man ne
reikia nieko dirbti, atsisėsiu ant 
kalniuko. Jų Rako stovyklavie
tėje yra. Taigi, atsisėsiu ir ste
bėsiu, kur ka< ne taip padaryta. 
O aš turiu teisę. Pats prisidėjau 
prie penkiasdeš imtmečio 
Tautinės stovyklos. Viskas, ką 
aš padariau buvo be priekaištų. 
Bet dabartiniai vadovai neturi 
jokio supratimo. Iš kur jie atsi
rado? Ar manote, kad jie mane 
pakvies į garbingųjų svečių 
tarpą? Nemanau. Man pačiam 
reikės kaip nors įsibrauti. 

Tad. sėdžiu ant nedidelio 
kalniuko ir stebiu. Skautai 
kažką veikia. Mano laikais 
buvo ne taip. Vadovai irgi kažką 
<laro. Ar jie žino ką daro? Nema
nau. Baisiausia paradas. Žy
giuoja ne į koją. Žvalgosi į visas 
puses. Kur disciplina? Viena 
paukštytė moja savo mamai. 
Rikiuotėje. Baisenybė! 

Pamaldos. Pamokslas baisiai 
ilgas. Tiesą pasakius, mano 
stovykloje buvo dar ilgesnis. Bet 
turėjo pasimokyti. Neišmoko. 

Mai t in imas . Irgi nieko 
neišmoko. Pažiūrėk į šiukšių 
dėžę ir žinosi, ko skautai 
nemėgsta. Neišmoko. 

Laužas. Dainuoja kažkokias 
dainas. Jokio patriotizmo, jokio 
sielą keliančio veiksmo. 

Ir taip sėdžiu ant kalniuko ir 

matau visas klaidas. Galybė!.. 
Bet s ta iga išgirdau balsą 
kažkur mano viduje. Ir beldžiasi 
ir šaukia. Turėjau atkreipti 
dėmesį. O tai buvo mano sąžinė. 
Ir ėmė šaukti didžiu balsu: 

— Ar tu padarei viską, ką 
galėjai? 

— Nebuvo laiko, — bandau 
aiškintis. 

— Ar tu nepadarei klaidų? 
Pagalvok gerai! Dabar kri
tikuoji, o kaip buvo tada? 

— Nesikabink! Dariau kaip 
galėjau. 

— O ar jie nedaro kaip gali? 
O dabar sėdi ant kalniuko ir kri
tikuoji. Baisenybė! 

— Gal galėčiau kuo padėti? 
Galiu pamokyti jaunus vado
vus. Galiu paskaitą paskaityti 
apie Lietuvos senovę. O gal kri
tikas! Čia mano specialybė. 
Parodysiu, kas blogai padaryta, 
kad nesikartotų. 

— Dabar nereikia, bet baigsis 
stovykla. Reikės daug darbų 
atlikti. Visi išvažinės, o čia dar 
daug darbų stovyklavietei 
uždaryti. Kviečiame. 

Na, ir išsižiojau, kur nereikia. 
Ne aš, mano sąžinė. 

Tad, suglaudęs ausis, tyliai 
pasišalinau iš stovyklos. Aš 
geriau kritikuosiu. Išpoškinsiu, 
kas buvo padaryta blogai, ko ne
buvo padaryta , ką reikia 
padaryti, ko nereikia daryti. 
Visiems paaiškės, koks esu 
žinovas. 

vs. Vladas Vijeikis 

DŽIAUGIUOSI GRAŽIA 
DOVANA 

„Skautų Aido" 70 metų 
sukaktuvinės šventės metu 
LSS Pirmijos pirmininkas vs. 

v.s. I r e n a Markevičienė 

Baigė „Miško Ženklo" mo
kyklą 1979 m., Treasure Valley 
Scout Reservation Camp — Pax-
ton, MA., ir „Miško Ženklo" 
instruktorė 1984 m. — Bolton, 
MA. Pakelta į v.s. laipsnį 1986 
m., apdovanota Už Nuopelnus 
Ordinu 1983 m. 

Be draugovės draugininkės ir 
tuntininkės pareigų 9 metus 
buvo Atlanto rajono Seserijos 
iždininkė. 1983 m. Jubiliejinės 
stovyklos Atlanto rajono Seseri
jos pastovyklės viršininkės pa
vaduotoja. 1986 m. Atlanto Ra
jono Seserijos stovyklos virši
ninkė. Atlanto rajono stovyk
lose vykdė programos vedėjos ir 
stovyklos adjutantės pareigas. 
Nuo 1991 m. iki dabar yra LS 
Seserijos iždininkės pareigose. 

1967-1971 m. buvo Worceste-
rio skautų,-čių seksteto „Aido" 
narė ir Worcesterio skautų,-čių 
tautinių šokių grupės „Žaibo" 
vadovė nuo 1978 iki 1985 m. 

Aktyviai dirba Lietuvių Bend
ruomenėje, Putnamo seselių 
rėmėjų tarpe, yra Dr. Vinco 
Kudirkos Šaulių kuopos iždi
ninkė. Yra „District Commisio-
ners" pareigose su Boy Scouts 
of America — Mohegan Council, 
Worcester, MA. Priklauso Lie
tuvos Vyčių 26 kuopai, Šv. 
Kazimiero parapijos chorui ir 

Sigitas Miknaitis įteikė man 
gražią dovaną — jvs. Genutės 
Treinienės kūrinį. Savo darbo
vietėje pakabinau ant sienos. 
Tegul man primena, kad man 
reikia dar daug padirbėti, kad 
būčiau vertas tokio gražaus 
įvertinimo ir puikios dovanos. 
Dėkingai tiesiu kairę. 

Budėkime 
vs. Vladas Vijeikis 

Lietuvių Labdaros draugijai 
(Maironio Parkui). 

1962 m. sukūrė gražią šeimą 
su skautu vyčiu Edmundu J. 
Markevičium. Susilaukė dukrelės 
vyr. skautės Lindos M. MarKe-
vičiūtės-Aiello. dabar gyve
nančios Thompson, CT, ir pri
klausančios ASS Worcesterio 
skyriui. Sūnus prityręs skautas 
Edmundas A. Markevičius, gy
vena Sterling, MA. Sesė Irena 
džiaugiasi 1-1/2 metų vaikaičiu 
Michael J. Aiello. 

Šią vasarą sesė Irena Jubilie
jinėje stovykloje įsipareigojo ne
lengvomis Seserijos Ūkio sky
riaus viršininkės pareigoms. 
Linkime ištvermės ir sėkmės. 

v.s. ROMAS OTTO 

Skautininkas Romas Otto 
š.m. Jubiliejinėje stovykloje 
įsipareigojo LS Brolijos sto
vyklos viršininko pavaduotojo 
pareigoms. Susipažinimui pap
rašėme žinių apie jo asmenį ir 
skautavimo „karjerą". Reikia 
pripažinti, kad brolis Romas yra 
labai kuklus asmuo ir apie savo 
asmenį kalbėti nemėgsta. „Pri
s ipažino" tik, kad gimęs 
Lietuvoje, 1935 m. gegužės 19 
dieną. Apie savo skautavimą ir 
įvairias jame vykdytas pareigas 
štai ką pasakoja: 

„Į LSS įsijungiau 1947 metais 
Vokietijoje. Tais pat metais da
viau skauto įžodį, o 1969 m. — 
skauto vyčio įžodį. 1970 m. 
buvau pakeltas į paskautinin-
kio laipsnį, o 1987 m. - į skau
tininko. 1974 m. buvau apdova
notas Už Nuopelnus ordinu. 

1978-85 metų laikotarpį tunti-
ninko pareigose dirbau su italų, 
graikų ir prancūzų skautų tun
tais Scouts Canada Southern 
District, Montrealyje. 

1978 m. baigiau Gillvvelio mo
kyklą su Scouts Canada. Spe
cialybė — skautų skiltis ir 
draugovė — „Troop Wood-
badge". 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

JŪRŲ SKAUTUOS 
DĖMESIUI 

i 

9-ji buriavimo stovykla 
Jūrų skautų ir skaučių, jau- \ 

nųjų vadovų ir vadovių buria-; 
vimo stovykla liepos 17-31 die-
nomis vyks Muskegen State 
parke, Muskegen, Michigan. ' 
Visiems kvalifikuojantiems šiai 
stovyklai buvo pasiųsti registra
cijos lapai. Prašome užpildytus 
registracijos ir atpalaidavimo 
lapus, pasirašytus tėvų ir gydy
tojo, kartu su 150 dol. mokesčiu 
siųsti g.v.v. Laimai Pauliūtei, 
109 Shagbark Lane, Elgin, IL 
60120. Informacijai tel. — 
708-584-5527. Prašoma nedels
ti. 

Šiai stovyklai vadovaus: 
viršininkas — jūrų budys v.v. 
Audrius Rūbas ir virš. pavaduo
toja gintare v.s. Laima Pauliū-
tė. Stovyklos vadija sudaryta iš 
jaunų patyrusių vadovų,-ių ir 
vyresnių patarėjų: j .b. ps. Linas 
Paulius, j.b. Aidas Palubinskas, 
g. valt. Larą Bartkutė, gintare 
v.v. Lidija Jurcytė, j.b.v.v. Vidas 
Paulius, jvs. dr. Algis Paulius, 
js. Violeta Paulienė, dr. Birutė , 
Pumput ienė , js . Antanas 
Levanas, js. Vacys Macieža ir 
Klaudijus Pumputis. 

Bus stovyklaujama tikrai 
skautiškai . Maistą gamins 
kiekvieną dieną vis kita stovy
klautojų valties įgula. Ypa
tingas dėmesys bus teikiamas 
jūrų skautų,-čių programai, 
plaukimui, vandens saugumui, 
bur iav imui , i rklavimui , 
gyvybės gelbėjimui ir kt. 

Stovyklą organizuoja LSS 
jūrų skautų ir jūrų skaučių 
skyriai. 

Šiai stovyklai pasibaigus, visi 
dalyviai,-ės vyks į liepos 31 d. 
Rako stovyklavietėje, Mich., 
prasidedančią LSS Jubiliejinę 
stovyklą. 

Akivaizdinis suvažiavimas 
Akivaizdinis jūrų budžių ir jū

rų skautininkų suvažiavimas 
vyks LSS Jubiliejinėje sto
vykloje, Rakė, šeštadienį, 
rugpjūčio 7 dieną. Yra daug 
svarbių reikalų. Visi prašomi 
dalyvauti ir stovyklon atvykti 
jau penktadienio popietę. 
Informacijai kreiptis į jvs. dr. 
Algį Paulių, tel. 708-584-5527. 
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s. Romas Otto 

1992-93 m. Baigiau Gillwelio 
mokykla su Scouts Canada. 
Specialybė — prityrusių skautų 
ir sk. vyčių programa — „Ven-
turer Woodbadge". Tuo pat 
metu buvau Scouts Canada 
(Quebck) žiemos ir vasaros 
iškylų programų narys. 

Esu baigęs St. Johns pirmo
sios pagalbos ir „CPR" Winter 
Survival programą. 

Lietuvių skautų „Geležinio 
Vilko" tunte, Montrealyje esu 
buvęs tuntininko, skautų vyčių 
vado, skautų draugininko ir 
skautininkų Ramovės seniūno 
pareigose. „Baltijos" stovyklos 
Montrealyje stovyklos viršinin
ko pareigose. 

1992 m. „Romuvos" (Toronto) 
stovyklos iškylų vadovas. Tais 

Tradicinis pokylis 
Chicagos jūrų skautų ir skau

čių tradicinė „Puota jūros 
dugne" vyks spalio 16 d. Lietu
vių centre, Lemonte. Pasižy
mėkite savo kalendoriuose. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanlay Ava., Barwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai . (708) 749-4817 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roborts Rd., Palos Hllla, IL 
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Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p—7 v.v. 

6321 Avondale, Ste. 102 
Chicago, IL 60631 
Tel. 312-774-0042 

T o m a s K i s i e l i u s , M . D . 
S t e v o n S a n d l e r , M . D . 
A d r i a n B i a n c o , M . D . 
B o z e n a W t t e k , M . D . 

Vėž io ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol . (1-312) 787-7575 
5780 Archor Ava. 

(6 blokai ( vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v. p p -7 v v antrd 1230-3 v.p.p, 
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p., 

penkt. ir šeitd 9 v.r.-12 v.p.p. 
6132 S. Kedzie Ava., CMcego 

(312) 778-6*69 arte (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

K a b . t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K e d z l e A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquotta Madlcal Bulldtng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60829 

Tol . (312) 438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, I I I . 
Tol. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, I I I . 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

pat metais ir LSB „Ąžuolo" 
vadovų lavinimo mokyklos ins
truktorius. 

1991-93 m. LSB Kanados ra
jono atstovas. 

1992 m. buvau paskirtas 
Scouts Canada komisijon tirti 
skautų mažėjimo priežasčių 
Scouts Canada organizacijoje. 
Esu narys Human Resources 
Comittee of Scouts Canada 
(Quebeck Branch), taipogi ir 
Volunteer Services Scouts 
Canada . Dabar patarėjo 
pareigose aktyviai dirbu su 
lietuvių „Geležinio Vilko" tun
to Dr. Jono Basanavičiaus 
skautų vyčių būreliu. 

Tikiu, kad savo skautišku 
patyrimu būsiu naudingas 
Jubiliejinėje stovykloje". 

Broliui Romui linkime sėk
mės „Dariaus Girėno" Brolijos 
Jubiliejinėje stovykloje. 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roborts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

Palos Vision Cantsr, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ke»" vai. 3-6 v.v. 

Tol . (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec. Sešt. 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai : antr. 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-886-1955 
172 ScMHor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 
Kab. tol. (312) 585-0348; 

Raz. (312) 779-5633 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4285 W. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 
6-9; antr 12-6. penkt 10-12; 1-6 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D SC 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Conter-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdon Ava . , Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tol. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.; pirm , antr. ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Vėl įėjus į Lietuvą 

JAU PRO ATVIRAS 
DURIS 

Štai bandau truputį atsigauti 
po nelengvo mėnesio kelionėje 
į Tėvynę Lietuvą, į dešimtis 
miestų - miestelių bei po gausių 
susitikimų, suruoštų atskirų 
vietovių žurnalistų Sąjungos ir 
Draugijos skyriuose. Aišku, 
keliais žodžiais visko neiš
sakysi, reikės kiek atgauti jėgas 
ir giliau pasinerti prisimi
nimuose. Tačiau nesirengiu 
įspūdžių dailinti, nes jie dar la
bai stipriai tebegyvena manyje, 
tiek malonūs, tiek gąsdinančiai 
blogi. Suprantama, mieliau 
norisi vis gaivintis taip nuošir
džiai suruoštais spaudos darbuo
tojų pobūviais, pro automobilio 
langą stebint tokią žalią, vešlią, 
atsigavusią pagaliau po sausros 
ir pilną miškų - miškelių gamtą, 
atstatomas miestelių bažnyčias, 
ir mėginti negalvoti apie tą 
sunkią kaimo žmogaus dalią, 
apie tais nuskurusias moteris, 
bandančias be geresnių įrankių 
dirbti parudavusią žemę, nes 
vyrų ten mažokai teko paste
bėti. Taigi šiandienos Lietuva — 
daug kraštutinumų. Kas labiau
siai krito į širdį? Šiandien 
kalbėsiu ir vėl apie mūsų gražio
sios kalbos darkymą spaudoje, 
apie žmogaus pagarbos kitam 
žmogui grąžinimą, savo vidaus 
pasaulio praplėtimą, o ne tik 
apie pavydą kitam. 

Taigi vėl apie mūsų brangią 
kalbą. Čia pacituosiu keletą iš
traukų iš plačiai skaitomų laik
raščių: nauja operatyvi frakcija; 
šis sportininkas laimėjo jau 
keletą tarptautinių kultūrų; 
dabar seka anonsas; yra apro
buota chartija; išdraskytų 
fermų kvapas, ir t.t. O kokie šių 
dienų lietuvių vaikų vardai? 
Kai kas yra mėginęs tvirtinti, 
kad Lietuvos krikštas suardė 
mūsų vardų lietuviškumą. Gal 
čia yra dalis tiesos, betgi kas 
verčia tęsti tą nesąmonę, krikš
tijant vaikus, kaip pastebėjau. 
Džerardu, Deivydu, Roksana, 
Artūru, o ne Liutaurą, Egle. 
Daugvile, Laima? 

Gal ne visi žmonės taip 
pakrikę, nes štai radau ten 
„Lietuvos ryte", birželio antros 
dienos laidoje tokį pasipiktinusį 
straipsnelį, kurį laikau vertu 
pakartoti ir mūsų spaudoje, nes 
čia tai tikra tiesa. Štai jis, pa
vadintas: „Žiupsnis šiukšlių į 
ausis". 

„Pirmadienio rytas. Per radiją 

IŠKART Į DVI DUOBES 
Reportažas iš Lietuvos JUOZAS KOJELIS 

kalba gana aukštas pareigūnas. 
Ir klausosi visa Lietuva. Girdi 
tokių kalbos perlų: „Jeigu 
pasakyt keliais žodžiais, tai 
reikia primint... Paraše raštą, 
kad pritart tam nutarymui. 
Daug skelbymų patalpyna. 
Gaunasi taip, kad... Visumoj 
tokiom funkciom užsiima tokios 
įstaigos. Kumysia nusprendė. 
Visai nesenai Seimo komitetas 
pryeme toki sprendyma. Vot ką 
reiškia, kai žurnalystai neturi 
informacios ir t.t." 

Kas Lietuvos žmonėms 
pasakys, kad šalutiniai sakiniai 
su jei, kad + bendratis netaisyk
lingi, kad straipsnis spausdi
namas, dedamas, kad gaunasi 
tik ligonis, bloga statinė, o kas 
nors pasidaro, kad visumoj 
lietuviškai tai apskritai, iš 
esmės, kad vot yra štai, o 
nesenai reiškia senyvai ir 
nerodo laiko! 

Visi tylim, visiems gerai, o lie
tuvių kalba rauda kruvinomis 
ašaromis, darkoma net 
nesumirksint". 

Dabar pora žodžių ir kita 
tema: didėjantis nusikalsta
mumas. Kaip ir Amerikoje, 
žmonės yra perspėjami niekur 
neiti vakarais. Tačiau krito į 
akis ta tema kalbančio per vie
tos žinias televizijos sampro
tavimas: „Lietuvoje policija 
nesikiša į ne savo srities 
nusikaltimus". Duodamas ir pa
vyzdys: štai neseniai vieno 
deputato žmoną primušė bernai, 
pavogdami ir jos automobilį. Pro 
šalį važiuojąs policininkas 
nesikišo, nes jis toje srityje ne
dirba, be to, nenorėjo būti liu
dininku... Ar bereikia geresnių 
sąlygų vagims? Mums čia 
sunku įsivaizduoti tokį atsi
tikimą, čia net ir eilinis pilietis, 
pamatęs tokį užpuolimą, bėgtų 
šaukti policiją arba bandytų 
stabdyti smurtą. Gerai išsi
reiškė vienas žurnalistas apie 
teismus Lietuvoje: „Teisėjai turi 
mantijas, o dirbti dar nepra
deda". Tą patį galima pasakyti 
ir apie vadinamuosius laisvai 
išrinktus deputatus. Vienas 
žmogelis apie visuotiną tingi
nystę taip išsireiškė: „Profeso
rius Kudaba buvo kitoks depu
tatas — graužėsi, graužėsi ir 
mirė, nes ten visi savanaudžiai. 
O jau kalbų kalbelių ilgis neiš
matuojamas ir nesustabdomas". 

RKV 

Tuo pačiu metu Lietuvos 
vyriausybės vežimo ra ta i 
pataikė į dvi duobes, iš kurių 
išsikrapštyti net vienpartinei 
Lietuvos valdžiai nebus lengva. 
Normalioje demokratinėje vals
tybėje ir viena tokia duobė 
sukeltų jau rimtą vyriausybės 
krizę. Bus įdomu stebėti, kaip 
šią krizę spręs Lietuvos 
vyriausybė. 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
iškjyla vis daugiau faktų, 
rodančių, kad Lietuvos amba
sadoriaus Vašingtone Stasio 
Lozoraičio atšaukimą iš pareigų 
lydėjo daug užkulisinių spazmų, 
kurios dabar prasiveržia į 
dienos šviesą. Birželio 11d. pats 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas viešai prisipažino, 
kad Lozoraičio atšaukimas bu
vusi jo klaida ir Lozoraičio 
atsiprašė, o prezidento patarėjai 
atvirai už tą klaidą kaltina 
užsienio reikalų ministrą Povilą 
Gylį ir šios akcijos instigatorių, 
Seimo užsienio reikalams komi
teto pirmininką Kazį Bobelį. 

Ne pats atšaukimo faktas, 
sukėlęs a š t r i a s reakcijas 
Lietuvos visuomenėje, iššaukė 
krizinę situaciją, bet miglotas 
Lozoraičio įpėdinio Vašingtone 
paskyrimas bei prezidentūros 
atviras išėjimas prieš užsienio 
politikos vadovus — Gylį ir 
Bobelį. Tai jau bent dūmai, rodą 
valdžios viršūnėse rusenančią 
nesutarimų ugnelę. Tą įtarimą 
paremia ir kitas faktas, kad iš 
pareigų visai neseniai buvo 
atleistas prekybos ir pramonės 
ministras Albertas Sinkevičius. 

Kokią rolę tame užkulisinia
me žaidime vaidino artimas K. 
Bobelio bendramintis garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas, sunku pasakyti. Vos paskli
do gandai, ne tik žodžiu, bet ir 
spaudoje, kad jis skiriamas am
basadoriumi į Vašingtoną, jo 
ištikimi šalininkai Los Angeles 
mieste šventė kažkokią pergalės 
šventę. Jų iniciatyva buvo 
sukviestas uždaras pasitarimas 
naujam Lietuvos konsului Los 
Angeles mieste parinkti. Buvo 
linksniuojamos net kelios pa
vardės, žinoma, iš tos pačios 
grandies. Į pasitarimą buvo pa
kviesti bent pora Lietuvių fron-
ro bičiulių, bet jie nėjo, moty
vuodami, kad ,,op!" reiktų sa
kyti tik peršokus upelį. Upelis 
neperšoktas, ir naujasis kandi
datas į Vašingtono postą 
pliumptelėjo į vandenį. Mat il
gainiui išaiškėjo, kad Čeka
nauskas skiriamas ne ambasa
doriumi, o laikinuoju ambasa
dos patikė iniu. Ambasadoriaus 

vieta Vašingtone, kaip politiniai 
stebėtojai Lietuvoje mano, iš 
tikro buvusi rezervuota Kazio 
Bobelio sūnui Jonui, kuris šiuo 
metu padarytas Lietuvos užsie
nio reikalų ministro P. Gylio pa
dėjėju. 

Lietuvoje manoma, kad ar
timu laiku Lietuvos užsienio 
reikalų politinėje vadovybėje 
galima laukti didesnių pakei
t imų, juoba, kad užsienio 
reikalų ministro veikla esąs 
nepatenkintas ir ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius, 
kaip VI. 12 rašo gerai infor
muotas dienraštis „Lietuvos ry
tas" . 

Tuo pačiu metu, kai Lietuvos 
spauda kasdien linksniavo Lo
zoraičio ir Bobelio pavardes, 
staiga Lietuvos vyriausybei iš
kilo naujas nemalonumas. Bir
želio 10 „Lietuvos aidas" pa
skelbė finansų ministro Eduar
do Vilkelio pasirašytą doku
mentą — „prašymo ir neatšau
kiamo įsipareigojimo laišką" 
(Letter oif Reąuest and Irrevo-
cable Acceptance"), pagal kurį 
Lietuva priima 1.5 bilijono 
dolerių paskolą, o gavimo ope
racijai tarpininkauja UFINCO, 
Inc., firma . Už tarpininkavimą 
Vilkelis vyriausybės vardu pa
žada 80 mil. dolerių ir įsiparei
goja už paskolintus pinigus „ne
pirkit narkotikų ir jų nenaudoti 
kitai, nehumaniškai veiklai." 
Keisti pažadai! 

Žinia lyg prerijų gaisras 
perėjo visus laikraščius, nes 
niekad negirdėta, kad privati 
finansinė institucija be garan
tijų kam nors duotų tokią mil
žinišką pinigų sumą. Dar blo
giau, kad netrukus išaiškėjo, jog 
tokios UFINCO firmos visai 
nesą. •; 

Į seimą pakviestas, Vilkelis 
aiškinosi, kad jo pasirašytas 
dokumentas esąs tik „ketinimo 
protokolas" ir nieko neįparei-
gojąs, o UFINCO firmos ats
tovai M. Botje duoti įgaliojimai 
esą V. 18 atšaukti. Bet kai kurie 
teisininkai būgštauja, kad „ne
atšaukiamo sutikimo laiškas" 
gali reikšti daugiau, negu 
„ket in imo protokolas" ir 
fantominė UFINCO firma gali 
Lietuvai padaryti nemalonių 
komplikacijų. Visai neseniai į 
panašią klampynę su 400 mil. 
paskola iš neaiškios reputacijos 
firmos buvo įbridusi Latvijos 
vyriausybė ir tik paskutinę 
minutę išsigelbėjo. 

Seimo opozicija svarsto, ar čia 
buvo nešvarūs kėslai kam nors 
pasipelnyti, ar Finansų minis
terijos vadovu nekompetencįįa. 
Vilkelio aiškinimu, apie tokios 

paskolos galimybes jam prane
šęs prez. Brazauskas ir paprašęs 
„pasidomėti". Jokiu būdu nega
lima prileisti, kad prezidentas 
tai būtų daręs nepastūmėtas pa
tarėjų. 

Su 2.5 bilijono dolerių „pasko
l a " r i š amos ir Lietuvos 
invest ic i jų banko likimas. 
Bankui vadovauja JAV lietuvis, 
finansininkas Vytautas Dudė
nas, anksčiau dirbęs finansų 
ministrės Elvyros Kunevičienės 
pa ta rė ju . „Lietuvos rytas" 
VT.10 vedamajame „Laiko 
ženklai" rašo, kad „iš Lietuves 
vejamas Lietuvos investicijų 
banko valdybos pirmininkas, 
JAV lietuvis V. Dudėnas. Ko
votojų prieš jį ir jo vadovaujamą 
banką gretose — beveik tie 
patys asmenys kurie dalyvauja 
2 milijardų kredito aferoje. Ar 
tai nieko nesako?" 

Lietuvos investicijų bankas, 
t a ikydamas i s prie Europos 
rekons t rukc i jos ir Šiaurės 
kraštų investicijų bankų rei
kalavimų, yra parengęs juridi
nius statutų pakeitimus ir pa
te ikė Seimui tvirtinti . Pir
mais ia i s dviem skaitymais 
pakeitimai praėjo, nes pritarė ir 
prezidentūra, ir Finansų minis
terija, ir Seimo biudžeto-finansų 
komitetas. Trečiasis skaitymas 
mįslingai vis nukeliamas. Į 
„Draugo" korespondento ran
kas yra patekusi kopija laiško, 
kuri Inter- Atlantic Capitol Part-
ners, Inc. viceprezidentas Wil-
liam S. Ogden 1992.X.16 parašė 
tuometiniam finansų ministrui 
Andriui Misevičiui. Čia siūlo
mos paslaugos 400 mil. dolerių 
paskolos gavimui iš JAV eks
porto ir importo banko, žinoma, 
už riebų atlyginimą. Minimos 
kai kurių suinteresuotų įtakin
gų žmonių pavardės. Galima 
spėlioti, kad tie asmenys ir 

i galėjo Lietuvos vyriausybės nu
sistatymą V. Dudėno vadovau
jamo banko atžvilgiu pakeisti. 
Gi Dudėnas, turbūt geriausiai 
suprantąs paskolų gavimo pro
cedūras, paaiškino, kad valsty
bei paskolą gauti iš JAV impor
to - eksporto banko privačių tar-

| pininkų nereikia. Tarpininkai 
su paslaugomis veržiasi dėl savo 
pelno. Ar pelno troškimas neat* 
sikreipė ir prieš Vytautą Dudė-

LIETUVA YRA BRENDIMO 
LAIKOTARPYJE 

KAROLIS MILKOVAITIS 

nąr 
Seimo pirmininkas Česlovas 

Juršėnas kartą viešai pareiškė, 
kad LDDP esanti pajėgi viena 
pati valstybei vadovauti, nes 
tur int i ir žmonių, ir patirtį. 
Pastarieji įvykiai rodo, kad 
žmonių su demokratiniais įgū
džiais ir pilietine atsakomybe 
net vyriausybės aparate trūks
ta. Dar blogiau žemesnėse gran
dyse. 

Dažniausia išeivijos lietuvių 
pokalbių tema nūdien yra Lietu
voje vykstančios negerovės ir te
nykščių mūsų tautiečių požiūris 
į gyvenimą, kuris mums dažnai 
nesuprantamas, gal net nepri
imtinas. Ir klausiame: kas atsi
tiko, mes Lietuvos neatpažįs
tame? Kiti dar prideda: mes su 
broliais Lietuvoje nesusikal
bame! 

Nemėgindamas jų visai pa
teisinti, vis dėlto norėčiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad Lietu
va, po ilgos ir sunkios okupa
cijos nusimetusi priespaudos 
jungą, atgimė į dar ne visai 
suprantamą nepriklausomą 
gyvenimą, ir, kaip neprityręs 
kūdikis, daro klaidų. Tad gal 
tikslu būtų sakyti, kad Lietuva 
šiuo metu atsidūrusi brendimo 
laikotarpyje. 

Žinoma, lengvai galėtumėm 
visą kaltę už nesutarimus su
versti Lietuvos gyventojams, 
sakydami, kad jie yra nejautrūs, 
savanaudžiai, kurie neįvertina 
mūsų pastangų jiems padėti. 
Bet ar tai būtų visiškai tikslu ir 
teisinga? Padėję ranką ant šir
dies patyrinėkime savo sąžines 
— ar viskas ten be priekaištų? 
Manau, kad ne — tas mus ski
riantis kardas yra dviašmenis! 
Teisingai J. Dunčia gegužės 18 
d. „Drauge" rašo: „Gyvenant 
išeivijoje, visi lietuviai turėjo 
būti vienminčiai, nes vienintelis 
vienijantis visus ryšys buvo 
Lietuva ir jos likimas. Taip 
turėjo būti, bet, trūkstant pa
kantos, išsisklaidyta..." Na. 
jeigu būtų tik išsisklaidyta, tai 
žala nebūtų didelė, jeigu 
atskalūnai gerbtų kito žmogaus 
nuomonę. Bet tas išsisklai
dymas, kurio likučiai dar ir 
dabar reiškiasi, tapo nesu
tarimų, vienpusių apkalbų 
gausa, anoniminių užgaunančių 
laiškų rašymu, laisvinimo 
pastangų trukdymu, nepri
tariančių tautiečių grupavimu 
į „rausvus", „raudonus" ir kitų 
spalvų pabaisas , spaudos 
puslapių naudojimu visokioms 
rietenoms. Negana to, kad tie 
reiškiniai vyko šiapus, bet štai 
spaudoje skaitome, kad „išeivių 

atstovai Vilniaus televizijoje 
sukėlė nusistebėjimą Lietuvoje. 
Supratingi lietuviai nusivylė 
Amerikos l ietuvių nevie
ningumu". Tad, nebūdami be 
nuodėmės, negalime Lietuvos 
broliams būti šventais pavyz
džiais. Negalime ir A. Bra
zausko vienminčiui R. Rajeckui 
atsikirsti, kai jis vilniškiame 

„Lietuvos ryte" drožia:„Kas dėl 
ketinimų suvienyti tautą... 
skamba . kiek mistiškai. Gal 
kolegoms iš užjūrio pirmiausia 
derėtų sutaikyti išeiviją..." 
Nemaloni tiesa! 

Žinoma, mums daromi sun
kumai gauti pilietybę yra ne tik 
nesuprantami, bet ir užgau-
nantys! Žinoma, mes nepri
tariame Landsbergio pakeitimu 
į Brazauską; žinoma, mes esame 
prieš būsimų Lietuvos ka
rininkų siuntimą į Rusijos karo 
mokyklas; žinoma, mums 
neramumą kelia Lietuvos 
vidinės negerovės... Bet 
atsiminkime 1918 metų nepri
klausomybės pirmuosius metus 
— jie buvo pilni ne tik žudynių, 
plėšikavimų bei savivaliavimo, 
bet ir didelės politinės įtampos 
bei nesantaikos. Politinis susi
skaldymas, stipriai pasireiškęs 
jau valstybės kūrimosi pra
džioje, išsivystė į nenugalimas 
rietenas, kurių audroje net 
veiksmingo pirmojo seimo ne
buvo galima sudaryti. Valstybė 
artėjo prie visokių priešvals
tybinių gaivalų anarchijos: ko
munistų būriai triukšmavo, 
demonstravo ir net užpuldavo 
karininkus, kai šie demonstran
tams internacionalą dainuojant, 
nesaliutuodavo. Visa tai vyko 
1926-taisiais, t.y. aštuntaisiais 
nepriklausomybės metais. Šiuo 
metu Lietuva gyvena dar tik 
ketvirtuosius nepriklausomo 
gyvenimo metus, taigi yra 
vilties, kad padėtis pagerės. 
Turime suprasti, kad paki
tėjusios gyvenimo aplinkybės, o 
ypač komunistinėje priespau
doje gyvenant, paveikia žmo
gaus galvoseną. Tačiau pagrin
diniai tautinės dorovės dėsniai 
ir priespaudoje nekinta, jie tik 
iškrypsta. 

Su laisve atėjo laikas grįžti į 
lietuviškas tėvų ir protėvių 
puoselėtas gyvenimo vėžes. Pri
brendo laikas gydyti okupanto 
ir tarpusavio nesusipratimų 
padarytą žalą bei žaizdas, 
siekint vienybės, tarpusavio 
susipratimo ir sutarimo. Bra
zauskas amžius nesėdės prie 
valdžios vairo ir raudonojo 
gaivalo likučius partizanų krau
ju siektos laisvės audra 
galutinai išvaikys. 

Kantrybe ir gera valia ties-
kime tiltą į mylimą Lietuvą! 

• 1963 m. birželio 21 d. kar 
dinolas Giovanni Battista Mon-
tini buvo išrinktas popiežiumi. 
Jis pasivadino Paulium VI. 

Prof. Juozas Meškauskas, skaitės paskaita jubiliejiniame ALGS 80 metu 
minėjime Seklyčioje balandžio 25 d. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
1 

JIE 

Praveriu priebučio duris. Pirmoji kovo pabaigos 
saulė pro nuogas obels šakas puola į akis. užlieja 
šiluma, blyksteli spalvota Wolfo ir Engelmano butelio 
šuke. Tarsi atminties nuolauža, tarsi mano tėvo mažytė 
pokario nuotrauka: dar ankstyvas rytas, dar rasoti 
medžių šešėliai, dar laukia manęs begalinė nerūpes
tingų žaidimų diena,ir sėdžiu tik išsiropštęs iš lovos, 
užsimerkęs nuo šilumos ant to paties savo namų 
slenksčio. 

Palaima perlieja karšta banga, bet — vėl suvirpa 
bjaurus kirminas. Skubėk! Laiko turi nedaug. 

Išeinu, kaip ir kasdien - į darbą. Lenkdamas 
kampą, pastebiu priešais baltą „Volgą". Patraukia 
dėmesį ne mašina, o vairuotojo žvilgsnis. 

Pasuku skersai gatvės. Puse akies žiūriu šonan. 
Mašina didina greitį, lekia link sankryžos, nes ap
sisukti vietoje trukdo žalia juosta. Apsisuka ir nepri
važiavusi gal dešimties metrų vel lėtai seka mane Jie... 

Iš priekio du vyrai šviesiais lietpalčiais. Kaip kine. 
Štai ir viskas. Už nugaros — mašina. Dešinėje - šlai
tas ir tvora. įsitempiu, einu tiesiai. Dar žingsnis — 
susilyginsime. Jie prasiskiria. 

— Labar rytas, Vidmantai, — instinktyviai 
pasisuku į balso pusę, o kitas išmankštintu judesiu 
užsuka man ranką. Pirmasis, augalotas drimba, grie
bia už kitos. Čia pat mašina atidarytomis durelėmis. 

ir mes jau lekiame. Sėdžiu ant užpakalinės sėdynės, 
laikomas iš abiejų pusių. 

Pradedu atsipeikėti. Už lango — tas pats rytas. 
Saulė ir reti praeiviai. Keista ramybė, viskas aišku. 
Palaidi minčių lapeliai tvarkingai klostosi į kartoteką: 
prieš dvi savaites parduotuvėje, daiktų saugykloje, pa
vogė sakvojažą. Neseniai Tėtis buvo iškviestas į 
miliciją. Mama tuo metu — į socialinio aprūpinimo 
skyrių, veltui laukė ten keturias valandas. Namuose 
darė slaptą kratą. Ir dar... 

— Ko vėluoji į darbą? — klausia vienas. 
Matyt, ilgu jiems buvo laukti, kol tvarkiausi. 
— Kas jūs, ko norite? — klausiu. Atrodo, ramiu 

balsu. 
— Tuoj paaiškės, — krizena stambusis. 
Važiuojame. Tylime. Parodos kalnu žemyn, ir — 

mašina stabteli. Vienas iššoka, įbėga į pilką daugia
aukštį, žinomą kiekvienam kauniečiui. Dideliu greičiu 
apsukame kvartalą ir nuo įgulos bažnyčios pusės vėl 
privažiuojame prie Saugumo. Vartai prieš nosį atsi
daro. Mašina, įšokusi į kiemą, staiga sustoja. 

Tik pamatęs baltą „Volgą", supratau: namo ne
begrįšiu. Statau koją Saugumo kieme ir tai tarsi ant
spaudas: t ikrai . Tamsu ir šalta. Aukštas pastatas iš 
dviejų pusių užstoja saulę, o iš kitų pusių užkalta 
aukšta lentinė tvora, dar apkaišiota ir spygliuota viela. 

Mano palydovai šiek tiek atsipalaiduoja, nebe taip 
smarkiai laužia rankas. Pora laiptelių žemyn, paskui 
į viršų — į kokį trečią aukštą. Koridoriuose prietema, 
ant grindų takai. Durys, durys. Pro vienas ir įeiname. 
Užuolaidos užtrauktos, bet saulė vis tiek veržiasi pro 
plyšius. Keli stalai suremti šonais. Stambusis atsisė
da už vieno iš jų. Mane pasodina nugara į langą. Maža
sis įsitaiso prie durų. įeina keli tipai, nužiūri mane. 
išeina. 

Girdžiu: plaka širdis. Delnai pradėjo prakaituoti. 
Stambusis neskuba. Trauko iš stalčių popierius, 
skaitinėja. Ruošias. Leidžia man išsigąsti. 

Neturiu apie ką galvoti. 
Šiandien antradienis. Prieš kelias dienas buvau 

Vilniuje. Turėjau reikalų. Per kelias dienas visko 
nespėjau apeiti. Penktadienio vakarą Čiurlionio meno 
mokykloje vyko kraštotyrininkų ekspedicijos ap
tarimas. Susirinko daug kagėbistiškų snukių, bet jau 
buvau įpratęs jų nebesisaugoti. Linksma buvo 
vakaronė. Išėjau, atrodo, niekas nesekė. Kitą dieną 
susitikau su sese. Nuėjome į koncertą Paveikslų 
galerioje. Aplinkui — daug veidų, matytų vakaronėje. 
Nenorėjau painioti sesers, beveik su jais nesikalbėjau. 
Sekmadienio vakarą susitikome su Rima traukinyje. 
Buvo labai neramu. Tą patj jautė ir sesuo. Atvirai 
niekada nesikalbėjome, nors supratome vienas kitą. 
Nesikalbėjome, nes neturėjome nei laiko, nei progos. 
Šį kartą jaučiau: turiu pasakyti daug. Bet be kelių 
užuominų nieko neišėjo. Priešais sėdėjusio tipo ausys 
linko į mus. Sutarėme susitikti kitą sekmadienį. 

— Noriu duoti tau kai ką paskaityti ir turiu 
pasakyti ką daryti tuo atveju, jei man kas nors atsi
tiks, — pasakiau Ąžuolyne, pakeliui į namus. 

Kitą rytą dar miegojau, kai ji išsirengė į Vilnių. 
Nespėjau. Suima toks gailestis: kiek nebaigtų 

darbų. Viskam galas. 
Laukiu, iš kur puls. Ką jie žino? Kišenėje užrašų 

knygelės, priekinėje kišenėlėje nesunaikinti užrašai iš 
užvakarykščiu pokalbių Vilniuje. 

Laiko nejaučiu. Jie prisistato. Drimba — kapitonas 
Neverauskas. Antrasis — leitenantas rusiška pavarde. 
Matyti, vietinis, nes kalba be akcento. 

- Tai pats ideologas. - sako Drimba. 
(Bus daugiau) 
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ŠAMPANU... IR GAUJOMIS 

S.m. gegužės 8 d. apsilankęs Lemonte (iš kairės) Rennie Day, JAV senatoriaus 
Paul Simon administracinis asistentas, dr. Antanas Adomėnas-Van Reenan 
ir Maironio l i tuanist inės mokyklos direktorė Eglė Novak. 

Nuotr. Larry W. Kane 

SAVO KILMĖS ŠAKNŲ 
IEŠKANT 

Dr. Antanas Adomėnas — 
Van Reenan, knygos „Lithu-
anian Diaspora: Koenigsberg to 
Chicago'" autorius, savo darbe 
sprendžia tautiškumo principų 
supratimą akademine ir popu
liaria prasme. Autorius savo 
mintijimu duoda suprasti, kad 
savęs atpažinimas yra reikalin
gas kultūrinio prado bei ati
tinkamo išsimokslinimo. Šį kar
tą afro-amerikiečiai susidomėjo 
savosios kultūros bei savojo tau
tiškumo šaknimis, todėl jie susi-
interesavo mūsų šeštadieninių 
mokyklų veikimu, jų suorgani
zavimu. Dr. Antano Adomėno -
Van Reenan dėka, Rennie Day 
turėjo progos susipažinti su 
Lietuvių pasaulio centru ir PLB 
pirmininku Bronium Nainiu, 
kurie Rennie Day kultūrinę 
veiklą suprato ir maloniai jį 
priėmė. Taip pat maloniai jis 
buvo sutiktas ir Maironio šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los Lemonte direktorės Eglės 
Novak. Lemonte taip pat susi
tiko tuo metu ten besilankančią 
iš Clevelando Mildą Lenkaus
kienę, Maironio mokyklos mu
zikos mokyt. Rasą Poskočimie-
nę. Rennie Day susipažino ir su 
mokyklos mokiniais, lankėsi 
pirmame ir aštuntame skyriu
je. Jis buvo painformuotas ne 
tik apie mokyklos programą, 
drausmę, ki ta ip sakant , tą 
savitumą, kurio kiti gali tik 
ilgėtis. Dabar, praėjus kiek lai
ko, po nuolatinio ir sunkaus 
organizacinio darbo, siekiami 
planai realizuojasi: dr. Antanas 
Adomėnas — Van Reenan yra 
šeštadieninių mokyklų projekto 
direktorius — Project Director of 
Urban Agenda: Five Stars Over 
Chicago — tikslas suorganizuoti 

mokyklų sistemą, kuri būtų 
naudinga mažiems, jauniems ir 
suaugusiems amerikiečiams, 
ypač nepasiturintiems. Demo
kratų partijos aktyvistas Ren
nie Day bus pirmasis tokio nau
jo modelio mokyklos direkto
rius. Mokslo metus mokykla 
turėtų pradėti 1994 metais. 
Mokyklos vieta: 74-tos ir Hoyne 
gatvių vietovėje, t.y. vakarinėje 
Englewood Čikagos dalyje. 

Dr. Antano Adomėno — Van 
Reenan organizuojamos mokyk
los projektas yra pateiktas kaip 
modelis prezidentui Clinton ir 
viceprezidentui Gore, pavadini
mas „Reinventing America"'. 
Senatoriaus Paul Simon padė
jėjas Bob Shireman yra paskir
tas patikėtiniu, derinant šį 
projektą su Čikagos projektais. 
Šis planas ..Urban Agenda. Five 
Stars Over Chicago'? savo šak
nis bei idėjas turi ir Yale uni
versiteto profesoriaus Edmund 
Zigler samprotavimuose, kurie 
iškilo, stebint švietimo sistemos 
veikimą miestuose. Havvardo 
universiteto profesoius Oscar 
Handlin labai susidomėjęs dr. 
Adomėno — Van Reenan projek
tu ir jam pritaria. Morgan State 
University, Maryland valstijoje. 
ragina išsimokslinusius afro-
amerikiečius rašyti konkursi
nius darbus tema „African Dia
spora". Kvalifikuotas konkurso 
laimėtojas laimės Marvland 
universitete profesoriau? pozi
ciją. Žodžiu, raginama tautines 
grupes susirūpinti — pažinti 
savo šaknis, atpažinti save. su
rasti savo tautiškumą bH įsi
jungti į bendra kultūrinio gy
venimo raidą. Jau 37 etninės 
grupės parodė susidomėjimą 
sava etnine diaspora ir laimė 
tojo pozicija. AVR 

KĄ MES ŽINOME APIE 
SAVO VALSTYBĖS KILMĘ 

Baigėsi Karaliaus Mindaugo 
kolegijos skelbtas konkursas 
„Mūsų žinios apie Lietuvos vals
tybės k i lmę" . Kiekvienam 
norinčiam dalyvaut i šiame 
konkurse reikėjo raštu atsaky
ti i devynis klausimus. 

Tiksliausiai ir išsamiausiai į 
visus klausimus atsakė moks
leivė Aistė Urbonaitė iš Šiaulių. 
Geriausiųjų dešimtuko — ir 
Australijos lietuvis žurnalistas 
Albinas Pocius. Jis ne tik atsakė 
į klausimus, bet ir atsiuntė savo 
išspausdintų straipsnių Lietu
vos istorijos klausimais. Šis 
konkursas buvo skirtas artė
jančiai valstybės dienos šventei 
— M i n d a u g o k a r ū n a v i m o 
740-osioms metinėms. 

Lankydami Lietuvą, mes daž
niausiai esame vaišinami ska
niu Alytaus gamybos šampanu, 
kuris eksportuojamas ir į už
sienį. Gal per didelis šampano 
sunaudojimas pačiame Alytuje 
ar kurios kitos priežastys visiš
kai apsvaigino jaunuolių protus, 
iiems susigrupuojant net į tris 
, , reketo" gaujas, plėšikau
jančias duoklių mokėjimo reika
lavimu iš įvairių žmonių, ypač 
verslininkų. Nepaklausiusius 
t ie , ,reketieriai" kankina, 
sprogdina jų turtą ir kitaip te
rorizuoja. Dvi pagrindinės gau
jos — „Baubliai" ir „Plikiai" — 
reikalauja duoklių iš tų pačių 
asmenų. Tokios ..konkurenci
jos" nepakęsdami, gaujų nariai 
pradėjo tarpusavio karą. Apie jų 
karą rašo Ainis Gurevičius 
„Lietuvos ryto" 1993 m. gegu
žės 26 d. laidoje. 

„Maždaug prieš trejetą metų 
Alytuje atsirado Baublių gauja 
(pavadinta pagal vado pavardę). 
Gaujos nariai palyginti intelek
tualūs, negeriantys, sportuojan
tys. Iki tam tikros ribos jie gan 
taktiški ir malonūs — reketuo
ja be grasinimų ir įžeidinėjimų. 

Pusantrų metų „Baubliai" 
buvo vienvaldžiai miesto valdo
vai, o paskui atsirado „Plikiai" 
— grubi, be kompleksų gauja. 
Joje nemažai teistų, daugelis 
smarkiai geria, kelia skandalus, 
intelektu nepasižymi. 

„Plikiai" įsiveržė į „Baublių 
teritoriją ir ėmė reketuoti tuos 

pačius žmones Kalbos nedavė 
jokių rezultatų ' pernai įvyko 
pirmasis susišaudymas tarp šių 
gaujų: į petį sužeistas vienas iš 
„Baublių". Prasidėjo karas. 

Po kurio laiko Baubliai", su
pratę, kad šiame kare nuga
lėtojų nebus, suorganizavo gau
jų susitikimą, ir buvo paskelb
ta taika. 

Bet praėjusių metų pabaigoje 
„Baubliai" skilo - dalis gaujos 
apkaltino vadą. kad šis nesąži
ningai naudoja bendrus pinigus. 
Atsiskyrusiems emė vadovauti 
broliai Tamošaičiai. Mieste at
sirado trečia grupuotė. 

Šį pavasarį restorane „Žuvin
tas" „Baublių vadas šventė 
gimtadienį. Ten jam pasipainio
jo vienas iš Tamošaičių gaujos, 
jį sumušė. O tada į restoraną at
važiavo Tamošaičiai ir stipriai 
sumušė patį Baublį. Tą pačią 
naktį buvo peršautos vieno iš 
brolių buto durys. 

Šįsyk naujai prasidėjusiame 
kare dalyvavo jau trys gaujos. 
Jos ėmė suvedinėti sąskaitas ir 
tuo pačiu kovoti del įtakos zonų. 

Mieste per kelis pastaruosius 
mėnesius įvyko ne vienas susi
šaudymas (yra sužeistų), vienas 
„Plikis" iki šiol guli ligoninėje 
po to, kai „Baubliai" į jo butą 
įmetė sprogmenis, balandžio 
mėnesį užminavus vieno Tamo
šaičių gaujos nario butą stirpiai 
sužaloti du vyrai, prieš porą sa
vaičių „Plikiai" sumušė „Baub
liams" duoklę mokančius žmo
nes ir t.t. 

Taigi praėjusio pirmadienio 
rytą du Tamošaičiai (trečiasis — 
pats jauniausias — dar lyg ir 
nedalyvauja „vyriškuose" rei
kaluose) atvažiavo į privačią au
tomobilių remonto dirbtuvę: 
norėjo pasiimti savo mašiną. 

Pasak rajono prokuroro J. Lie
tuvininko, vyresnysis Tamošai
tis dar buvo pastate, kai jaunes
nysis išėjo į kiemą. Ten tuo me
tu buvo apie dešimt vyrų. Jiems 
matant, privažiavo VAZ-2109 
be numerių. Vairuotojas (užsidė
jęs juodus akinius) pasiliko 
mašinoje, o kiti du, veidus už
sidengę kaukėmis, išlipo. Jiedu 
ėmė šaudyti į G. Tamošaitį iš 
pistoletų. Vaikinas dar bandė 
bėgti, bet viena kulka iš trijų 
pataikė. Šaudyta iš 10-12 metrų 
atstumo. 

Beje, G. Tamošaičiui buvo 
iškelta byla už ginklo laikymą. 
Prokuroras spėja, kad galbūt 
todėl jis dabar buvo neginkluo
tas ir neatsišaudė. 

Žudikai sėdo į automobilį ir 
nuvažiavo. Teisėsaugos organai 
dar nežino, kurios tai gaujos — 
„Baubl ių" ar , ,Plikių" -
darbas. 

Karo padėtis Alytuje vis dar 
neatšaukta". 

Lietuvos spauda ir privatūs 
laiškai dažnai mini apie „reke
to" gaujų siautėjimą Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. 
Tai Lietuvos didmiesčiai, pre
kybos pramonės centrai. Alytus 
buvo ramių, širdingų dzūkų 
miestas. Ar dabar čia šampanas 
kaltas? Kur yra miesto policija 
ir teismai, jei gaujos siautėja jau 
trejetą metų? 

Br. J . 

CLASSIFIED GUIDE 

Š.m. kovo mėn. po visuotinio LB Marąuette Parko susirinkimo. Sėdi iš kairės: Birutė Vindašienė, 
vadovavusi susirinkimui: Aldona Palukaitienė, apylinkės valdybos pirm.; p. Adamkienė; Soc. 
reikalu vedėja Birutė Jasaitienė; stovi: apylinkės ižd. Herkulis Strolia, specialių reikalų vedėjas 
Kęstutis Palukaitis; Valdas Adamkus, skaitęs paskaitą; apygardos pirm. Kazys Laukaitis ir 
valdybos narys Dirda. 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS ^ a i k ^ T 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — s iunč iame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pr istatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 791h Avenue 223 Katverlft gatvė 
Hlckery Hill, Illinois 60457 Vilnius, Lietuva 
Tel. 708-430-7272 M l M t 77-7S-97 Ir 77-83-92 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

SO1 

V.o% s e * 
lApi 

COPEN 
HAGEN 
AIRPWT 

Skriskite SAS iš Š. Amer ikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Č ia iš
vengsite keleivių spūst ies. ' 
Skrydžiai į Vilnių — tr is kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkarašt is at i t inkamai 

pritaikytas t ransat lan t in iams. 
Kai būsite Kopenhagos ae rod rome , ' 

aplankykite ..tax f r e e " parduotuves. 
Nemažai sutaupysi te! 

Mileage P lūs" ir . .OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukel iautas mylias. Platesnei in forma
cijai skambinki te savo kelionių agentu i a rba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 West 9 5 t h Stre t 
Tsl . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Krsiptts Į Hsrmis Deckys 

T e l . 5 8 5 - 6 6 2 4 . Nuo 8 r y t o iki 6 v . v . 
Kalbėti lietuviškai 

GREAT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalba'; 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

' • Pensininkams Nuolaida. 

IMEX A M E R I C A , INC . 
524 State U n s Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą. 
Te l 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

FOR RENT 

G r a ž i a m * naujasnlam* pastatą 59 St. ir 
PulasKi Rd . išnuomojamas butas. Arti par
duotuves ir naujoji traukinuko linija į miesto 
centrą 5'/2 kamb 3 mieg. kamb.. antras 
aukštas, oro vėsinimas. $525 Į mėn Išnuo
mojamas ir garažas Kreiptis: Aušra Padą 
l i n o , First Rata R.E.. t a i . 312-787-2400. 

H E L L IN I C E 
Onutė Garbšt ienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), vvhich begins in 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatched to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a vvoman — a 
people-a nation, ravaged by a 
vicious occupying force. but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA $2.00. Canada — S3.00. 
Illinois residents add S1 14 for sales 
tax Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, II 
60629-5589. 

B U T E U A I PENSININKAMS 
1 ar 2 kambariai su vonia ir vir
tuve/valgomu. Lietuviška aplinka, 
graži gamta, netoli Nek. Pr. Marijos 
Seserų vienuolyno. Kreiptis: Vila 
Mar i j a , P.O. Box 155 . Thompson, 
Ct. 0 6 2 7 7 . Te l . (203) 923-1810. 

HELP VVANTED 

REIKALINGA MOTERIS, 
tarp 22 ir 75 metų amžiaus prižiūrėti 
senesnio amžiaus vyrą. Geros darbo 
sąlygos, atlyginimas, puikus privatus 
kambarys su visais patogumais. 

Vieta: tik 2 blokai nuo Atlanto 
vandenyno, ant salos, Daytona Beach, 
FL. Skambinti po 9 v.v. (904) 
677-0450. 

l a i kom darbščios ir tvarkingos Jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1V2 m. amž., padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvena ne Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis (Viliją, tel. (darbo
vietės) 1-909-920-0373, (namų) 
1-619-868-4882. 

H E L P VVANTED 
A u t o - m e c h a n i c . 

M u š t speak Eng l i sh . 
C a l l 3 1 2 - 5 8 5 - 2 1 0 1 8 a m - 6 p.m. 

E x c e p t Sa tu rdays . 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ Į NIEKUR IR ATGAL, S ib i ran t r emt inės 
ats imin imai . Antan ina Ba l t ruša i t i enė . 158 
psl $7 .00 

LIETUVOS Ž E M Ė L A P I S , spa lvotas. 3 7 x 2 7 " $5 .00 
N E P R I K L A U S O M O S L I E T U V O S I S T O R I J A 

1918-1940. Juozas Jakš tas . 272 ps l . . . $15 .00 
SUSITIKIMAS PAMARY, novelės. Au re l i j a Ba la-

šait ienė. 215 psl $8 .00 
LIETUVIŲ PAPROČIA I IR T R A D I C I J O S IŠ

EIVIJOJE. Danutė Brazytė B i n d o k i e n ė . 364 
psl $15.00 

GYVENIMO V INGIUOS, a ts im in ima i . Ver . M a -
minskai tė-Kulbokienė. 304 psl $8 .00 

RAGE OF S ILENCE, L i thuanian P E N . 1992. 128 
psl $5 .00 

NIGHT OF T H E HAWK, romanas . Da le B r o w n . 
462 psl $22.95 

HELL IN ICE, dienorašt is. Onutė Garbš t i enė . 255 
psl $13 .00 

A GUIDE T O THE BALTIC S T A T E S . Ingr ida 
Kalninš. 309 psl $17 .95 

I S T H A T Y O U LAUGHING C O M R A D E ? , anekdo
tai iš rusų komunistų g y v e n i m o . A lg i s 
Rukšėnas. 182 psl $5.95 

PAVEIKSLUOTAS Ž O D Y N A S , l i e tuv ių -ang lų 
kalbomis. 3336 i l iustraci jos, R e n e y $20 00 

TIKIU, katalikų t ikybos vadovė l ia i . I, I I , I I I , IV. V 
dalis v isos po$5 .00 

KITUOSE K R A Š T U O S E , kel ionių į spūdž ia i . S ta 
sys Dal ius. 383 psl * $9 .00 

Pastaba . Užsakant knygas per paš tą , p in igų nesiųst i . 
Užsimokėsi te gavę sąskaitą, ku r io je b u s p r idė ta ir pers iun
t imo išlaidos. 



Veronika Taraškaitė, vienintelė š.m. Šv. Kazimiero lituanistines mokyklos Clevelande abiturientė. 
Iš dešinės — mok. S. Stasienė, V. Taraškaitė, jos broliukas Pilypas, tėvai — Barbara ir Vincas 
Taraškos ir kiti du jos broliai. 

ČIKAGOS LITUANISTINE 
MOKYKLA 

J u o z a s P l a č a s 

Ši mokykla gegužės mėn. 22 
d. užbaigė mokslo m e t u s . 
„Draugo" puslapiuose spaus
dinti aprašymai ir nemažai nuo
traukų. Todėl nekartosiu kas 
parašyta. Prisiminiau prieš ke
letą savaičių skaitytą p . Šlau-
nienės laišką š iame dienraštyje 
apie Čikagos l i tuanis t inę mo
kyklą, kuriame džiaugiasi mo
kyklos veikla ir nuotraukomis. 
Linki šiai mokyklai geros sėk
mės ir toliau t a i p gražiai veikti. 
Tame straipsnyje ji klausia ke
letą klausimų, į kuriuos norėtų 
gauti atsakymą iš mokyklos tė
vų komiteto. Nežinau, ga l tėvų 
komi te tas n e p a s t e b ė j o to 
straipsnio, a r išvyko atostogų, 
nes iki šiol n ieko tai poniai ne
paaiškino. Aš esu šios mokyklos 
mokytojas. Gavau iš tėvų komi
teto visus veiklos biuletenius, 
todėl esu susipažinęs su mokyk
los veikla. Ga l ši informacija 
bus naudinga ir visumenei, 
besidominčiai l ietuvišku švie
timu. 

P. Šlaunienė girdėjusi iš 
kažkur, kad Čikagos l i tuanis
t inė mokykla yra ne lega l i . 
Pirmą kartą girdžiu tokį da
lyką, kad y r a ir nelegalių lit. 
mokyklų. Meskim žvilgsnį neto-
limon praeitin. 

Kai 1949 m. pradėjo plaukt i į 
šį kraštą naujieji lietuviai atei
viai, dar nesutvarkę savo eko
nominių reikalų, mokytojai, su 
tėvais susitarę, pradėjo steigti 
lituanistines mokyklas. Tuomet 
dar nebuvo ne i Lietuvių Bend
ruomenės su Švietimo taryba, 
nei Lietuvių fondo. Mokyklos 
gražiai tvarkėsi , progresavo, 
didėjo. Kadangi jos buvo priva
čios, neprašė Amerikos valdžios 
pinigų, o Amerikos valdžia 
nedraudė j o m veikt i , todėl 
laikau jas legaliomis. Vėliau jos 
gavo šiokios tokios pagalbos iš 
Lietuvių Bendruomenės ir Lie
tuvių fondo. Pradžioje litua
nistinių mokyklų buvo aaug , 
visos pilnos mokinių. Laikas 
buvo mums nedėkingas. Mažėjo 
l ietuvių t e l k i n i a i , p radė jo 
lietuviai sklaidytis po plačią 
Ameriką, n a ir taut inis en
tuziazmas sumažė jo . Pvz . , 
Čikagoje y ra buvę pe r 20 l i t . 
mokyklų, dabar užtenka vienos 
rankos pirštų joms suskai ty t i . 
Sumažėjus mokykloms ir moki
nių skaičiams, nesumažėjo iš
laidos joms išlaikyti. Atsirado 
tėvų — iniciatorių, k a d re ikia 
jungtis. Vietoj trijų nuomų, 
užtektų v i e n o s ir m a ž i a u 
reikėtų mokytojų. Klasės bū tų 
pilnesnės, mokiniams smagiau 
bendraut i . Kaip t a r ė , t a i p 
padarė. K. Donelaičio, Dar iaus 
Girėno ir Čikagos aukštesnio
sios mokyklos tėvai nu ta rė su
sijungti į vieną mokyklą Jauni 
mo centro patalpose. Nepr i ta rė 
tik K. Donelaičio lit. mokyklos 
vadovybė, apsišarvavusi įvai
riais statutais ir paragrafais . 
Kai prasidėjo mokslo metai , 
beveik visi tėvai užregistravo 
savo vaikus sujungtoje mokyk
loje. Kelios šeimos liko K. Done
laičio mokykloje, bet kitą šeš
tadienį ir tos šeimos užre
gistravo Savo vaikus Lemonto 
mokykloje. Donela ič io l i t . 

mokyklos vadovybė liko viena 
su savo paragrafais . 

Kiekvienos mokyklos mokyto
jai ir tėvai sudaro savo tvarkos 
ir drausmės nuos ta tus . Tas yra 
natūralu. Tačiau t ie nuostatai 
nustoja galios, ka i viena susi
tarusiųjų pusė jų nebevykdo. 
Šiuo atveju K. Donelaičio mo
kyklos tėvai a ts i sakė ankstes
nių susitarimų ir pasuko prak
tiškuoju keliu. Čikagos litu
anistinė mokykla sudarė su 
tėvais naujus nuosta tus . 

Iš šių t rumpų paaiškinimų p. 
Š l a u n i e n ė s u p r a s , kad ši 
mokykla yra legali , nes svar
biausias žodis priklauso tėvams, 
kurie leidžia savo vaikus ir savo 
aukomis mokyklą išlaiko. 

Minėto laiško autorė dar vie
ną klausimą paklausė: kas at
sitiko su pinigais, kurie banke 
buvo užšaldyti? Vėl trumpas pa
aiškinimas. 

Susijungus mokykloms, visi 
pinigai ir inventorius priklauso 
susijungusiai mokyklai , šiuo 
atžvilgiu Čikagos lit. mokyklai. 
Dar iaus Girėno ir Čikagos 
aukštesnioii lit. mokykla visus 
likusius pinigus ir savo įgytą 
inventorių pavedė Čikagos lit. 
mokyklai . Iš K. Donelaičio 
mokyklos nieko nebuvo gauta, 
o juk mokykla turėjo nemažai 
knygų, mokslo priemonių ir 
apie 28,000 dol. pinigais. Šis 
reikalas buvo pavestas spręsti 
Lietuvių Bendruomenės Garbės 
teismui. Teismas ilgai delsė, bet 
pagaliau pasakė, kad pinigai 
turi priklausyti K. Donelaičio 
lit. mokyklos vdovybei, t.y. 
tariamai mokyklai be mokinių 
tik su s ta tu ta is ir paragrafais. 
Nors tie pinigai teisėtai turėtų 
priklausyti Čikagos lit. mokyk
lai, ši mokykla nesikreips į 
Amerikos valdžios teismą, neda
rys gėdos l ietuviams ir nenorės, 
kad tie pinigai t ek tų teismo iš
laidoms apmokėti. Ačiū Dievui, 
mokykla užbaigė mokslo metus 
be skolų. Jei tėvai bus pasiryžę 
ir toliau šią mokyklą išlaikyti, 
mokės didesnius mokslapini-
gius, gal atsiras mecenatų ir to
liau, mokykla gyvuos. Jei būtų 
gavus tuos te isė tus pinigus, 
būtų galėjusi d a u g pagerinimų 
atlikti, ne tur t ingus mokinius 
nuo mokesčių atleisti . 

Susijungusiai mokyklai pra
džia buvo nelengva. Reikėjo 
suder int i visų susijungusių 
mokyklų programas, sistemas, 
vadovėlius. Tos visos kliūtys jau 
n u g a l ė t o s , a t e i t i e s ga i rės 
sustatytos. Kiti mokslo metai 
turėtų prasidėti normaliai ir 
būtų vykdoma stipri programa. 
Šią mokyklą reikėtų bet kokia 
kaina išlaikyti. Yra tėvų, gyve
nančių mieste, nemažai šeimų 
atvyksta iš Lietuvos, neturi 
automobilių keliauti į užmies
čius, bet miesto susisiekimo 
priemonėmis gali savo vaikus 
atvežti į J aun imo centrą. Visi 
skelbti gandai apie šią mokyklą 
nepasitvirtino. Gal atsiras ir 
daugiau piktos valios žmonių, 
kuriems l ietuviškas švietimas 
yra rakštis, net ikėki te , kol ne
pa t ik r ins i t e ž inių iš t ikrų 
šaltinių. Laikykimės visi vie
ningai, kad lietuvybė čia ne-
menkėtų, o st iprėtų. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

LAIŠKAI 
PYKTI NESVEIKA 

Šį laišką buvau pasiuntęs 
„Laisvajai Lietuvai", bet j is iš
s p a u s d i n t a s nebuvo . N o r s 
redaktor ius , pasikalbėjus tele
fonu , b u v o žadėjęs l a i š k ą 
grąžinti, bet kol kas to nepa
darė. Kopiją siunčiu J u m s ir 
tikiuosi, kad bus išspausdinta. 

„Man nėra reikalo žinoti, 
kokios buvo priežastys, dėl ku
rių po daugelio metų Jūs, Dak
t a re , iš „Draugo" pasitraukėte. 
Vis dėl to , paskaič ius Jūsų 
straipsnį („Laisvoji Lietuva", 
nr. 8) „Kūno vėžiui atsparumas 
— nuo jo išsigelbėjimas", atro
dytų, kad, atsisveikinant su re
dakcija, išsibučiuoti neteko, nes 
k i t a ip „. . .Drauge dirbančių, 
mar i j onų vyresniojo prote
guojamų mote ržudž ių (mano 
pabraukta , P.P.)..." vardo nebū
tumėt panaudojęs. Tenka stebė
t i s , kad J ū s , visą laiką kalbėjęs 
ir rašęs apie gėrį bei žmoniš
kumą, t ų gėrybių sau pašykš-
tėjote. 

Tame pačiame „Laisvosios 
Lie tuvos" numeryje dr. Romas 
Ul inskas rašo apie „Aukšto 
kraujo spaudimo priežastis". 
Ten jis aiškina, kad. norint to iš
vengti, t a rp kitko reikia saugo
t is : „įtampos ir konfliktinių 
situacijų". Esu t ikras, kad tuo 
metu, kai Jūs rašėte apie „mo-
teržudes" . Jūsų kraujo spūdis 
buvo gerokai pakilęs. Daktare , 
saugokite savo sveikatą, nes 
„ į tampa ir konfliktinės situ
acijos" ir Jums nieko gero 
nežada. 

Be reikalo jaudinatės ir dėl 
s v e i k a t o s s k y r i a u s J ū s ų 

KĄ JIE REIŠKIA? 

Lietuvos spaudoje užtinku vis 
daugiau svetirni'*lžių, kurių ne
r andu „Tarptautinių žodžių 
žodvne". Ka reiškia rekursas? 
broniruoti? „Perkame poro
loną"? Akc. bendrovė KAL-
VIJA siūlo ūkininkams nusi
pirkti chederiu ir tentų... O 
kad taip „Draugas" įsivestų 
lietuvių naujakalbės svetimžo
džių kampelį, kur kalbos žino
vas paaiškintųjų prasmę. Ilgai
niui susidarytų kišeninis žody
nėlis, n a u d i n g a keliaujant į 
Lietuvą. 

Jurgis Gimbutas 
Arlington, Mass. 

KOKS PREZIDENTAS, 
TOKS IR GYVENIMAS 

„Draugas ' ' — mūsų laukia 
mas ir skaitomas dienraštis 
Domimės ir sekame įvykius 
Lietuvoje, todėl pirmiausia 
ieškome žinių iš Lietuvos ir jų 
vertinimo. Žinių užtenka. Bet 
vert inimų pasigendame. Esant 
toli nuo Lietuvos, trumpų ir 
„sausų" žinių apie politinius 
įvykius ir asmenis nebeužtenka. 
G a u n a m e „Lietuvos aidą", 
kur iame randame ir įvykių 
kroniką, ir įvykiu bei reiškinių 
aptarimus, komentarus. Tačiau 
ne mažiau įdomu žinoti, kaip 
tuos pačius reiškinius vertina 
išeivijos visuomenės veikėjai ir 
žurnal is ta i . Su nekantrumu 
laukiame „Draugo" numerių, 
kurių vedamojoje skiltyje randa
me nūdienos gyvenimo Lietuvo
je vertinimus, parodant įvai
r iose sferose su t i nkamus 
s u n k u m u s , jų priežastis ir 
galimus jų įveik:mo būdus. Nes 
t ik žinodamas, kur klysta, 
žmogus gali vaduotis iš savo 
nesėkmių. 

P a r a š y t i Jums paskat ino 
b i rže l io 5 d. d ienraš ty je 
patalpinta informacinė žinutė 
„Prez iden to *pirmas š imtas 
dienų". Norėčiau pasidalinti 
keliomis mintimis, kurias suža
dino minėtas straipsnelis. Gal 
rasim atsakymus Jūsų dien
raštyje? 

Laikas negailestingas — 100 
dienų! Tai daug ar mažai nau
jojo Lietuvos prezidento kelyje? 
Manyčiau, tegali apspręsti ne 
kiekybė, o kokybė. Tai yra — ne 
d ienų , mėnesių ar metų 
skaičius, bet nuveikti naudingi 
tauta i ir valstybei darbai. 

„181 susitikimai su Lietuvos 
ir 59 užsienio šalių valstybi
niais, politiniais ir visuomeni
niais veikėjais, organizacijų at
stovais". O kas svastyta, nutar-

tarimai pasirašy-

pasakytas kalbas. Ant ra vertus, 
prezidento pareigos įgalioja jį 
pasisakyti įvairiomis progomis 
susitikimuose, pasi tar imuose, 
priėmimuose, e t c , i r tai yra 
savaime supran tamas veiks
mas. Kodėl akcentuojamas bū
tent 9 pasakytos kalbos? Gal jos 
a tneš Lietuvai apčiuopiamą 
naudą? Jei taip — gal per mažai 
tų 9 ka^bų per 100 prezidenta
vimo dienų? 

Nubrėžtas svarbiausias užda
vinys užsienio polit ikos srityje 
— t ap t i Europos Bendr i jos 
nare. Kai jau a t s i ek ta ir kas 
šiuo metu daroma š i am uždavi
niui įgyvendinti? K a s padaryta 
paties prezidento per šias 100 
dienų? 

Papildant neseniai skelbto 
„Drauge" straipsnio an t raš tę — 
„Kokia t au t a , t o k s ir pre
zidentas", belieka pr idur t i — 
koks p r e z i d e n t a s , t o k s ir 
gyvenimas. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. birželio mėn. 23 d. 

R ū t a K u n c i e n ė 
Vilnius—Lemontas 

pal ik tame „Drauge". J i s nėra 
dingęs. Jame dabar rašo 'arba ta, kokie su 
rašyt i y ra pasižadėję) daug *"i pradėti, įgyvendinti? Kokia 
daktarų. Aš tebeskaitau „Drau
gą", o, jo skaitytoju pasilikęs. 
apie sveikatą skaitysiu ne tik 
„Drauge" , bet ir „Laisvojoje 
Lietuvoje". Pasirodo, kad, kaip 
sakoma, nėra to blogo, kas į 
gera neišeitų". 

P e t r a s P a l y s , 
Tobyhanna, PA 

reali nauda r>us juos įgyven 
dinus Lietuvai? 

Pasakytos kalbos 9 pasi
tarimuose ir suvažiavimuose. 
Kalbos — ne darbai. Net anais, 
sovietiniais laikais, mes buvom 
mokomi atsiskaityti už atliktus 
d a r b u s , be' ne už susi
r ink imuose ar posėdžiuose 

KURIA KRYPTIMI PASUKTI 

Skaitant įdomius įspūdžius iš 
Lietuvos (birželio 10 d.), Lietu
vių fondo į g a l i o t i n i u i t e n 
besilankant, kyla min t i s , ar iš 
t ikro nėra ga l ima perduot i 
paramą legaliai, pagal DUS nuo
status, nesusirišant su valdžios 
pareigūnais? 

Atrodo, jog mokslas ir ku l tūra 
yra tokia plati sąvoka, kad jos 
da rbo l a u k a i t a u t i n i u o s e 
rėmuose yra t iesiog neriboti . 
Reikia t ikėti , kad , a ts idar ius 
uždangai į V a k a r u s , daug savo 
t au t a susirūpinusių žmonių 
norėtų dirbti ir dirba, deja, 
t rūks ta lėšų net min imal i am 
pragyvenimui. Asmeninės pre
mijos, nors jos eitų ir šalpos var
du, atneštų pas tebimų rezulta
tų. Turint dėmesyje, jog vidu
t inis uždarbis Lietuvoje nepra
šoka 50 dol. mėnesiui, sunku įsi
vaizduoti, kiek bū tų gal ima pa
siekti mokslo, meno ir muzikos 
srityje, skir iant k iekviena i šių 
šakų po 100,000 dol. 

Meno galerijos i r muziejai y ra 
labai svarbūs tau t ine i ku l tū ra i , 
tačiau, kaip parodė praei t is , jų 
prasmę lengva pakeis t i , palie
kan t tik imponuojančią pas ta to 
išorę. 

A t s i l i k u s i o s v a i k ų p r i e 
glaudos su apverk t inomis gy
venimo sąlygomis tu rė tų užsi
ta rnaut i greitos šalpos, nors jų 
gyventojai ir bandomi nurašyt i , 
kaip niekam nere ikal ingi . Tai 
būtų šalpa k i ln iaus ia to žodžio 
prasme, nieko nes i t ik in t i gau t i 
atgal . Skir iant t i k 200,000 dol. 
iš tos milijoninės sumos, bū tų 
ga l ima i š l a i k y t i b e n t 5 0 0 
nelaimingų vaikų visus me tus . 
Žmogus yra neįkainojama ver
tybė ir tokia t u r ė t ų l ikt i , ne
svarbu, kur i s is tema kraš tą be-
valdytų. Galbūt čia ir y ra skir
tumas ta rp Rytų ir Vakarų . 

M i k a s Jurga i t i s , 
Venice, F L 

REIKIA IR „DIEVIŠKOSIOS 
KONSTITUCIJOS" 

Rusijos kar iuomenei okupa
vus Lietuvą ir įvedus sovietinio 
komunizmo santvarką, buvo su
na ik in ta Lietuvos v a i s t y k jos 
vals tybininkai ir pajėgiausia 
inteligentija, kurios dalis išliko 
gyva, suspėjusi pas i t raukt i į 
Vakarus. Beveik 50 metų laiko
tarpyje mokyklos, universi te tų 
marksizmo-leninizmo katedros, 
organizacijos, komunistų parti
jos prižiūrimos, p laningai ugdė 
sovietinio tipo žmogų, kur i s ir 
d a b a r v y r a u j a į v a i r i o s e 
gyvenimo srityse, vėl a tgavus 
vals tybinę nepr ik lausomybę. 
Todė l L i e t u v o s v a l s t y b ė s 
sėkmingam a ts ta tymui t rūks t a 
žmonių su demokratinio valsty
b i n g u m o s a m p r a t a , pa t r i o 
t i š k u m o n u o v o k a , p o l i t i n e 
ku l tū ra ir idealizmu. Vietoje to 
d a u g k u r r e i š k i a s i s a v a 
naudiškumas, nesąžiningumas, 
v e i d m a i n i a v i m a s , n u s i k a l 
t ima i , nesugebėj imas pozi
tyviai galvoti ir konstruktyviai 
veikti. Krikščioniškų dvasinių, 
moralinių vertybių ugdymo pa
neigimas sužalojo tautą . Užta t 
mes negalime per daug kalt int i , 
kad šiandien ji tokia yra . 

Daba r labai s v a r b u , k a d 

DOVANA VETERINARIJAI 

Nesen ia i L ie tuvą pas i ekė 
eilinė labdaros s iunta iš Didžio
sios Britanijos. Veter inar in ių 
vaistų, gydymo ins t rumen tų ir 
apara tų Lietuvos veterinarijos 
akademijos klinikoms paaukojo 
Pasau l inė gyvūnų globos drau
gija ir Didžiosios Britanijos 
veterinarijos firmos bei gyvūnų 
globėjai. („Kauno diena", 06.18) 

Lietuvos vyriausybė suprastų ir 
rūpintųsi ne t ik ekonomine bei 
socialine gerove, bet ir dvasinio 
a tg imimo p a s t a n g ų pa ska 
t inimu. Juk reikia laikytis ne 
tik seimo priimtos konstitucijos, 
bet ir dieviškosios k i l m ė s 
konstitucijs: „Dešimt Dievo 
įsakymų", kur ie galėtų būt i 
iškabinti seimo posėdžių salėje, 
mokyklose ir kalėjimuose. 

J u o z a s N a v a k a s 
Gulfport, FL 

PLAUKIOJANTIS 
R E S T O R A N A S VILNIUJE 

Vilnius stengiasi vis daug iau 
įvairenybių pateikti užsienio tu-
r is tamas ir tur t ingiems žmo
nėms, kaip skelbia „Vi lniaus 
pa rkų" direktorius Algirdas 
N o m e i k a „ L i e t u v o s r y t o " 
1993.VI.8 laidoje. Nerimi plau
kiojančiame „Ryga" garlaivyje, 
su bal tais staliukais, vyneliu i r 
pr i ta ikyta muzika įrengti visi 
p rabangaus restorano patogu
mai. Garlaivį-restoraną gal ima 
užsisakyti vestuvėms, gimtadie
niui ar kokiai kitai progai, 
mokant už vieną valandą 150, 
už dvi - 200, už tris - 250 J A V 
dolerių. Po šių metų liepos 20 d„ 
be abejo, viskas bus lietuviškais 
litais, jors apie tai straispnyje 
nepaminėta . Tik visagalis J A V 
doleris minimas. Neminima, 
kiek vietų t u r i restoranas „Ry
gos" garlaivyje ir dar ki tuose 
dviejuose laivuose, kurie pri
klauso „RimVal" firmai. 

P r i e p l a u k o j e s t o v i n č i a m e 
„Rygos" garlaivyje veiks ba ra s 
už įvairią valiutą. Jis veiks i r 
žiemą, nes garlaivis apšildomas. 
J is plaukios ir žiemos metu, j e i 
upė neužšals. 

Br. J . 

A.tA. 
NATALIJAI PETKEVIČIENEI 

Lietuvoje m i r u s , jos seserį MARIJĄ BUŽĖNIENE, 
brolį LEONARDĄ bei jų šeimą, g imines , ar t imuosius 
nuoširdžiai už jaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Aleksandra ir Stasys Petokai 
Vytautas Petrauskas 

Visų myl imai 

A.tA. 
NATALIJAI LUKOŠEVIČIENEI 

Amžinybėn i ške l i avus , dukrą moky t . ELVYRĄ NA-
RUTIENE, žentą dipl inž. PILYPĄ NARUTĮ, velionės 
sūnus BALI ir VIKTORĄ su še imomis , vaikaičius dr. 
VYTAUTĄ, DAINĘ, RASĄ, VITĄ, RIMĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia 

Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Pranutė ir Juozas Masilioniai 
Ona Lukienė 
Marija ir Juozas Plačai 
Stasė ir Ričardas Petersonai 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., antrad.. 
trečd., ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

Judita Martin. R.D.H . burnos higieniste 'vidurinėje eilėje, už vaikųK kilusi iš KansasCity, nuvyko 
į Lietuvą padėti tenykščiams stomatolo^: < susipažinti su Vakarų pasaulio technika Čiaji yra 
su Vilniaus ketvirtos klases mokiniais, k. uos supažindino su dantų valymo reikšme, dantų 
gedimo procesu ir cukraus (be saldainiu \ -...:ymo žala dantims Judita Lietuvoje lankėsi ir dar 
bavosi gegules men 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Ustuvoa Atsiminimai", 
sakmadlanials nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton HaH Untvarsl-
tato atotlaa, 89.5 FM banga. „Mustc of Uthuanla" pro
gramos, vadamoa anglų kalba. I i tos pačios stotis*, 
taip pat sskmadianlais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunttt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tol 908-753-5636. 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Saulius Šaltenis, Lietuvos 
seimo atstovas ir Tėvynės atgi
mimo (konservatorių) partijos 
įgaliotinis Detroito konferen
cijoje, šį penktadienį, birželio 27 
d., 7 vai. v. Jaunimo centro ka
vinėje kalbės apie Seimo veiklą, 
santykius su LDDP ir ekonomi
ka. Saulius Šaltenis su pasise
kimu kalbėjo ir dalyvavo Det
roito konferencijoje praėjusį 
savaitgalį. Kas domisi dabar
tine Lietuvos padėtimi — daly
vaukime. Bus saugomi automo
biliai prie Jaunimo centro. Va
karonę ruošia JAV Krašto val
dyba. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba, vado
vaujama darbščiosios Salomėjos 
Daulienės, sekmadienį, birželio 
27 d., tarp 9 vai. ryto ir 1 vai. 
po pietų Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje ruošia lietu
viškus pietus. Gautas pelnas 
skiriamas bažnyčios stogo 
taisymui. 

„Chicago Sun-Times" dien
raštis (birželio 18 d.) išspausdino 
ilgą ir išsamų straipsnį, pa
vadintą „New Rapid Transit 
Gives Southwest Side a Lift:' 
Straipsnio autorius Don DeBat 
pateikia daug duomenų apie 
Čikagos pietvakarių apylinkes, 
ypač Gage Park, Chicago Lawn 
ir Marąuette Parką. Pažymima, 
kad Marąuette Parke gyvena la
bai daug lietuvių, o 69-toje gat
vėje, pavadintoje Lithuanian 
Plaza, daug kur galima lietu
viškai susikalbėti. Žinoma, 
autorius nesiteikia paminėti, 
kad dabar, besikeičiant rasinei 
ir etninei gyventojų sudėčiai, 
69-toje gatvėje lietuviškumui 
didėja išnykimo pavojus. 

Pozityvus šio straipsnio bruo
žas yra teigimas, kad apylinkėje 
pradėjo gerokai kilti nuosa-
„vybių kainos, ne tik namus par
duodant, bet ir nuomojant 
butus. Apskritai šių pietvaka
rinių apylinkių ateitis numa
toma gan šviesti, nes jų populia
rumas didėja dėl Ford City ap
sipirkimo centro tobulėjimo, 
naujai nutiestos elektrinio 
traukinėlio linijos tarp 
vidurmiesčio ir Midway 
aerouosto ir pradedančio atgyti 
verslo Western gatvėje. 

x Petras Žvirgždys iš Pa
nevėžio nuoširdžiai dėkoja 
nepažįstamam geradariui, 
pasiuntusiam jam „Naująjį Tes
tamentą". „Kiekviena religinė 
knyga gauta iš ,Draugo" — 
džiaugsmas sielai. Teatlygina 
gausia malone Viešpats 
Dievas", rašo Petras. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 S*., Chicago, 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. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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

Brighton T arke buvusioje 
antrojoje rinkliavoje birželio 20 
d. Sibiro tremtinams sušelpti 
buvo surinkta 803.30 dol. Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
klebonas kun. Anthony Puchen-
skis yra labai palankus lietuvių 
reikalams ir leidžia lietuviškų 
Mišių metu įvairiomis progomis 
pravesti rinkliavą. 

J ū r ų budžių ir jūrų skauti
n i n k ų suvaž iav imas vyks 
Lie tuvių Skautų sąjungos 
Jubiliejinės stovyklos metu — 
šeštadienį, rugpjūčio 7 dieną, 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan. Pageidaujama, kad 
šio suvažiavimo dalyviai stovyk-
lon atvyktų jau penktadienio 
popietę. Suvažiavimas svarbus, 
todėl visi pasistenkite jame 
dalyvauti. 

J o n a s Juška , ilgametis spor
to skyriaus „Drauge" bendra
darbis, ir jo žmona Ada. pra
ėjusią savaitę kukliai paminėjo 
savo vedybų 53-ją sukaktį. 
Sukaktuvininkams linkima dar 
daug metų sveikiems džiaugtis 
Dievo palaima ir vedybinio 
gyvenimo laime. 

Praėjusiais metais 929c Il
linois vairuotojų, sulaikytų 
važiuojant įkaušus, prarado 
savo vairavimo teises. Kadangi 
policija įgėrusius vairuotojus 
pastaruoju metu labai neatlai-
džiai gaudo, nelaimių, o ypač 
mirtinų sužeidimų automobilių 
avarijose, kai vairuotojas yra 
nebla ivus , pernai meta is 
gerokai sumažėjo. 

Čikagoje ir apylinkėse ne
trukus (maždaug po 9 dienų) 
numatoma „uodų epidemija", 
nes pastaruoju laiku pasitaikė 
labai daug lietaus ir uodai turi 
geras peryklas tebestovinčiose 
balose. Uodų masės turėtų pasi
rodyti apie birželio 24 d. 

Baigiama surinkti medžia
ga veikalui „Lietuvių švie
t imas išeivijoje". Mokyklos, 
kurios dar nėra atsiuntusios 
savo mokyklų aprašymų, pra
šomos medžiagą siųsti Stasei 
Petersonienei, 2534 W. 40th 
Street, Chicago, IL 60632. 

A.a. Valerijonas Jakovic-
kas , gyv. Lemonte, buvo nuola
tinis „Draugo" skaitytojas. -Jam 
mirus, jo artimiesiems pagei
daujant, „Draugo" siuntinė
jimas sustabdytas, o prenu
meratos likutis 50 dol., jo at
minimui paaukotas „Draugui'*. 

x Baltia Express garantuo
ja patikimiausią jūsų siuntinių 
pristatymą į Lietuvą. Laivo 
talpintuvas birželio 30 d. Siun
tiniai Lietuvoje — liepos mėn. 
Atvežkite arba siųskite UPS. 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. Skambinkite nemoka
mai: tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIAI! LITUANICA 
C O M M E R C E & CARGO, 
INC. ne tik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuvą 
labai prieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
klientams. Atliekamos įvairios 
prekybinės operacijos su 
Lietuva. Skambinkite arba at 
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r. 
3 v. p.p. Tel. 312-585-8700, fax 

312-585-8922. 6607 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

(ski 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ktola 

Dangtama Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tai. 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

ra*. ZVAIGZD UTE 
• H M ^ B M J L * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąpmgos Chicagos skyriaus 

Ingrida N'audžiūtė 

NAUJA MAGISTRĖ 
Ingrida Aldona Naudžiūtė, dr. 

Aid. ir inž. V. Naudžių duktė, 
Loyolos universitete Čikagoje 
gavo magistro laipsnį iš verslo 
administracijos (MBA). Tame 
pačiame universitete anksčiau 
buvo gavusi bakalaurą iš 
„Marketing". 

Ingrida — šauni Amerikos 
lietuvaitė, baigusi lietuviškas 
mokyklas: Dariaus-Girėno pra
džios mokyklą, Čikagos aukš
tesniąją ir Pedagoginį lituanis
tikos institutą. 

Priklauso lietuvių skautams 
ir šoko Vyčių bei Vilties taut. 
šokių grupėse. Studijuodama 
priklausė Loyolos universiteto 
lietuvių studentų klubui. Lais
valaikiu lanko Boitsov baleto 
mokyklą ir skambina pianinu. 

Šiuo metu dirba Wigoda & 
Wigoda advokatų firmoje. 

Linkime Ingridai sėkmės jos 
pasirinktoje profesijoje, toliau 
skautauti su lietuviais skautais 
ir šokti Lietuvoje, busimoje Tau
tinių šokių šventėje. 

L. T. 
Dariaus ir Girėno 60-mečio 

minėjimo komiteto susirin
kimas ir spaudos konferencija 
įvyks birželio 26 d. (šeštadienį), 
1:30 vai. p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose. 

Labai svarbu, kad šiame susi
rinkime dalyvautų visi komi
teto nariai, o taip pat spaudos 
bei organizacijų atstovai, nes 
bus pateikta abiejų dienų 
minėjimo programa ir visos, su 
minėjimu surištos, detalės: 
laikas, vieta, kur pastatyti 
mašinas, kur susirinkti, kas ką 
darys, ir t.t. Organizacijos turi 
tą visą informaciją perduoti 
savo nariams, o spaudos atsto
vai — visuomenei per laik
raščius ir radijo laidas. Tikimės, 
kad dalyvaus svarbūs ir įta
kingi valdžios pareigūnai, todėl, 
gausiai dalyvaudami visuose 
minėjimo parengimuose, pa
rodysim lietuvių solidarumą. 

Aniceta Disler, Montello, 
Wisc. anksčiau gyveno Chica-
goje, pakeisdama „Draugo" 
siuntinėjimo adresą atsiuntė 
auką, rašo, kad „Draugo"' 
laukianti kas dieną, mielai skai
tanti . 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
birželio 27 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. In
formacijai teiraukitės nemoka
mu telefonu: 1-800-SPARNAI 
a rba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, te l . (312) 
434-2121. Iš toliau — 1-800-
775-7363. 

(sk) 

Piešė: Adomas Daugirdas, 

*«»««w>i* J P*tas. Medžiagą supti: 3206 W. 65th Ptoce. Chicago. IL 60629 

PALMIŲ PAVĖSY 

Aš palmių pavėsy sėdėjau 
Ir vyturio giesmę girdėjau. 
Ir vėjas iš tėviškės pūtė, 
Ir dainą dainavo motutė. 

Kaip gintaro jūra ten švietė 
Ir žaist gintarėliais ją kvietė, 
Kaip eglė sodyboj žaliavo, 
Ir liepa šlamėjo prie klevo. 

Leonardas Žitkevičius 

MIŠKE 

Kaip gražu miške! Tik 
pasisuk, tik pažiūrėk! Medžiai 
šlama, ošia. Tylu. ramu, gražu, 
smagu. Paukščiai čiulba, vove
rytės lasstc medžiuose. Grybai 
auga samanose. Smagu miške 
grybauti, pasivaikščioti. Sma
giausia stovyklauti miške. 

'.sąrą smagiausias pasivaikš
čiojimas miške. Miško ežerėlyje 
galima išsimaudyti, paplaukio
ti. Miške sveika pakvėpuoti 
švariu grynu oru. 

Gilija Aukštikalnytė, 
Bostono lit. m-l;os 

6 sk. mokinė 

PAVASARIS 

Pavasariui atėjus, visa gamta 
pasikeičia. Medžiai sužaliuoja, 
gėlės pradeda žydėti, paukščiai 
grįžta iš pietų, oras pradeda šil
ti, ir lauke darosi vis smagiau. 
Žiemos metu medžiai neatrodo 
gražiai, nes jie be lapų. Tik 
pavasarį parodo savo grožį, dar 
prisideda ir gėlių žydėjimas. 

Paukščiai, grįžę iš pietų, ieško 
savo paliktų namų. Ir gyvuliai 
pradeda atgyti: šunes smagiau 
loja, katės meiliau kniaukia, 
voveraitės, linksmai lakstyda
mos medžiais, ieško maisto. Visi 
džiaugiasi atbudę po ilgo žiemos 
miego. 

Pavasarį ir saulė leidžia šiltes
nius savo spindulius. Žmonės 
vis dažniau apleidžia savo kam
barius, išeina padirbėti daržuo
se, patvarkyti namų išorę. Daug 
žmonių eina pasivaikščioti į 
gamtą. Visur pilna žaidžiančių 
vaikų. 

Pavasaris yra mano pats 
mėgstamiausias metų laikas. Po 
šaltos žiemos pavasaris at
naujina visą gamtą. 

Karina Turnerytė , 
Čikagos lit. m-los 
8 klasės mokinė. 

KIŠKIŲ DARBYMETIS 

Buvo labai šilta pavasario 
diena. Kiškis išėjo į lauką. 
Lauke vėjelis pūtė, gėlės žydėjo. 
Pabuvęs kiek lauke, jis vėl įėjo 
į savo namus ir garsiai pasakė: 
„Velykos artėja, reikia imtis 
darbo". Jis pasiėmė krepšiuką, 
kiaušinių ir nuėjo į savo dirb
tuvę. Žemė buvo šlapia, nes lie
tus vakar lijo. Medžiai atrod* 
kiek paaugę — aukštesni. Kiš
kio vaikai žaidė įvairius žaidi
mus su kiaušiniais. Medžių la
pai jau pradėjo augti. Kai kiškis 
nuėjo į savo dirbtuvę, ten kve
pėjo įvairūs saldumynai. Čia jis 
susitiko visus savo draugus. Jie 
dirbo keturiasdešimt dienų. Po 
to kiškiai pradėjo pardavinėti 
viską, ką jie padarė. Jie labai 
laukė atostogų, nes pavargo be
dirbdami. Kai visus dalykus 
pardavė, jie uždirbo porą 
milijonų dolerių. Visi linksmai 
dainavo: „Mes turime daug pi
nigų!". Kai Velykos pasibaigė, 
jie visi nuėjo miegoti. Miegojo 
tol, kol išalko. Miegas buvo 
labai ilgas, iki kitų darbo metų. 

Matas Laniauskas, 
Clevelando Sv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 

„Žiburėlio" Montessori mokyklėlė 

BALTOJO ŽIRGO PASAGA 

(Legenda) 

(Tęsinys) 

Sukilo miestas, susirinko ties 
pirklių langais ir grasino: koks 
jų žirgas, kad nepakelia aukso 
pasagų ir nusvaido sidabrą? Jis 
netinka valdovui! Reikia jį 
atiduoti vilkams! 

Vilniaus pirkliai sėdėjo tarp 
storų gelumės (brangi medžia
ga) rietimų, lingavo galvas 
ir kalbėjo: 

— Mes nežinome, kaip jį reikia 
laikyti ir kaip kaustyti; mes 
žinome, kad jis greitesnis už 
vėją žemėje. Jo kraujas nera
mus, jo karčiai — liepsnos, o 
širdis — ugnis. 

Tada karalius išsiuntė šauk
lius į visą kraštą, gal atsiras, 
kas pakaustytų jo greičiausią 
žirgą. 

Iš girios tankumos atsišaukė 
žmogus. Atėjo į dvarą pats, neš
damas sakų kvapą. Jis nusilen
kė valdovui ir tarė: 

— Galiu žirgą pakaustyti. 
Karalius liepė atidaryti san

dėlius ir atnešti visus metalus, 
bet senis pasiėmė tik surūdiju
sią geležį. Iš tyrų versmių 
atsinešė vandens, įdėjo miško 
žolelių ir tik tada sukūrė ugnį. 
Jis kalė pasagas, lankstė ir 
metė į šaltinio vandenį. Jos 
buvo juodos ir nedailios. Giliai 
susikaupęs pats kaustė žirgą, o 
juokdariai kalbėjo: 

— Jos lyg plieno kalavijai kirs 
į žemę. 

Valdovas sėdosi į balną, ir 
žirgas išlėkė. Dar nesuspėjo su
sirinkti jo playda, kaip raitelis 
dingo iš jų akių. Karalius šuo
liais perlėkė miestą ir pasileido 
laukais. Jis lėkė taip greit, kad 
vėjas nesiekė žirgo karčių, upės 
nepagavo skaistaus baltumo. 
Krūmai traukėsi iš kelio iš šna-
reno, (šlamėjo, šnabždėjo): 
valdovo kalavijas piktesnis už 
perkūnus, kalnai ir miškai dun
dėdami dainavo: „Mūsų karą 
liūs joja!" 

Toli toli, kur teka upės drums
tos, priešo pulkai jau trypė 

valdovo žemę. Staiga sušuko jų 
vyriausias, kad kažkas atidun
da. Dar nespėjo apsižvalgyti, kai 
prieš juos išaugo raitelis. Žirgas 
stojo ant dviejų kojų ir garsiai 
sužvengė, kad plyšo palapinių 
drobės (medžiagos), iškrito 
šaudyklės iš rankų ir sutruko 
būgnai. Visi puolė prieš karalių, 
daužė galva žemę, o jų vyres
nysis kalbėjo: 

Paulius J u r k u s 
(Bus daugiau) 

KAZIUKO MUGĖ 

Lietuvos sostinė Vilnius buvo 
garsi savo mugėmis-prekyme-
čiais. Jau 17 amžiuje ten buvo 
žinomos Kaziuko mugės. Ir da
bar Vilniuje, senamiestyje, 
vyksta šios mugės, kur susi
renka daug žmonių. Čia galima 
nusipirkti rankdarbių, medžio 
drožinių, odos ir molio dirbinių, 
papuošalų iš gintaro ir kera
mikos. 

Kovo mėnesio pradžioje 
Kaziuko mugė buvo ir Čikagoje. 
Skautai daug dirbo ir visus savo 
dirbinius suvežė į Jaunimo cen
tro didžiąją salę. Po iškilmingo 
mugės atidarymo, prasidėjo 
linksmybės visame centre. 

Antrame aukšte buvo mūsų 
jūrų skautų suruoštas video 
žaidimų kambarys, kurį pava
dinome „Video zona". Čia 
vaikai ateidavo žaisti visokius 
žaidimus, mes skautams sutel
kėme nemažai pinigų. 

Pirmame aukšte buvo daug 
tortų, o salėje skautų darbeliai 
ir loterija. Daug vaikų dalyvavo 
laimėjimuose ir laimėjo įvairių 
mažų dalykėlių. 

Rūsyje-salėje buvo parduoda
mas lietuviškas maistas, ten 
mano mama dalino kugelį. Ka
vinėje , .Kernavės" tunto 
skautės gražiai dainavo; žmonės 
ateidavo pasiklausyti. 

Ši Kaziuko mugė man patiko, 
lauksiu kitos ateinančiais 
metais. 

Tomas Šatas 
8 skyrius Lemonto 

Maironio lit. mokykla 

GALVOSŪKIŲ 
S P R E N D Ė J A M S 

Praeitame T.Ž. numeryje buvo 
išspausdinti paskutiniai galvo
sūkių atsakymai. Kas pavėlavo 
atsiųsti atsakymus, nebesiųski-
te, jie nebus užskaityti. 

Kai bus gauti Lietuvių Fondo 
skirti pinigai galvosūkių spren
dėjams, bus paskelbti galutiniai 
galvosūkių sprendimo rezulta
tai ir premijų dydis. Aš manau, 
kad ilgai neteks laukti. 

R e d a k t o r i u s 

J O N I N E S 

(Lietuvių tautosaka) 

Didžioji vidurvasario šventė 
Lietuvoje yra Joninių išvakarės. 
Tuoj po pietų pievose ir laukuo
se prasideda „Kupoliavimas" — 
vaistinių žolių rinkimas. Jau
nimas eina būriais, renka žoles 
ir dainuoja Kupolines dainas. 
Mat, po Joninių žolės netenkan
čios savo gydomosios galios, 
raganos jos sugadinančios. 

Vakare užkuriamos Joninių 
ugnys: ant kalnelių sukuriami 
laužai, ant ilgų karčių iške
liamos uždegtos smalinės bač
kutės arba senų ratų stebulės. 
Šios ugnys apšviečia laukus ir 
bebręstančius javus, tikima, 
kad tada apsaugo derlių nuo 
visokių kenkėjų užbūrimo ir 
kitų pavojų. I laužą metamos ir 
deginamos žolės, kad dirvose 
piktžolės išnyktų. Laužo pelenai 
ir anglys išbarstomi po dirvas, 
nuodėguliai įkaišiojami j javų 
laukus — visa tai apsaugą 
derlių nuo visų galimų pavojų. 
Mat, tą naktį esančios sujudu
sios visos raganos ir kitos piktas 
būtybės, jos nori pakenkt i 
derliui, gyvuliams ir žmonėms. 
Apsaugai nuo jų yra daromos 
visos tos apeigos bei būrimai. 
Jaunimas eina aplink laužą 
ratelius, poromis susikabinę 
šokinėja per laužą, kad sveiki 
būtų. Iš Joninių laužo paima
momis žarijomis iš naujo įku
riama namų židinio ugnis, pir
ma senąją užgesinus. Nuodė
gulių atplaišos kišamos ariant 
po žagre Jos apsaugančios dirvas 
nuo piktžolių. Šeimininkas 
Joninių rytą (kartais jau iš
vakarėse) nuogas apibėga 
aplink lauką, arba joja aplink 
apsižergęs medžio šaką, tada 
laukų niekas nepakerėsiąs, per 
išgesusias Joninių laužavietes 
pervaromi gyvyliai, tai busią 
sveiki. 

Joninių naktį, sako, pražysta 
papartis. Jo eina ieškoti. Kas 
suranda, tas pasidaro visažinąs. 
Prie paparčio žiedo sunku pri
eiti, visos ba idyk lė s 
trukdančios. 

Dar yra daug ir kitokių Joni
nių papročių, neįmanoma visų 
aprašyti. 

Iš dr . J o n o Balio a rchyvo . 

/ 

VIENA NAKTĮ 

Praeitais metais, vos užmigus, 
kažkas nepaprasto atsitiko. 
Apie pirmą valandą nakties aš 
išgirdau tylius žingsnius kam
baryje, bet niekas kambaryje 
nevaikščiojo. Tada mano lova 
pradėjo judėti. Aš pažiūrėjau į 
mergaitę, kuri gulėjo viršuti
nėje lovoje, ji ramiai miegojo. Po 
penkių minučių viskas nurimo. 
Aš niekad to neužmiršiu. 

Aus tė Ringutė 
(JAS Universiteto 
laikraštėlis, 1992) 
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