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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Prezidentas sveikina 
Šventąjį Tėvą 

Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) — 
Lietuvos katalikų bažnyčia, 
visa Lietuva į savo istoriją įrašo 
epochinės reikšmės puslapį: 
šiandien, 606-aisiais metais nuo 
krikščionybės įvedimo, į Lietu
vą atvyko Jėzaus Kristaus vieti
ninkas žemėje, šv. Petro įpėdi
nis, Romos katalikų bažnyčios 
ir Vatikano valstybės vadovas 
popiežius Jonas Paulius II. 

Kartu su popiežiumi Jonu 
Paulium II iš Vatikano atvyko 
Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Angelo Sodano, vals
tybės sekretoriato vadovas 
arkivyskupas Giovanni Bat-
tista, popiežiaus rūmų prefektas 
vyskupas Dino Monduzzi, kiti 
aukšt i Vat ikano valstybės 
asmenys — Šventojo Tėvo paly
da, taip pat žurnalistai. 

Pasitikti Šventojo Tėvo į Vil
niaus aerodromo prieigas buvo 
susirinkusios minios žmonių. 
Nusileidęs trapu iš lėktuvo, 
popiežius Jonas Paulius II 
pabučiavo Lietuvos žemę. Jo 
Šventenybei buvo pristatyti 
Lietuvos vadovai, diplomatinis 
korpusas. Popiežius nuoširdžiai 
sveikinosi ir su jo pasitikti 
atėjusiu kardinolu Vincentu 
Sladkevičiumi, Lietuvos vys
kupais. Skambėjo Vatikano ir 
Lietuvos Respublikos valstybi
niai himnai. 

Popiežių Joną Paulių II pa
sveikino Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. 

„Lietuva", pasakė preziden
tas, „katalikiška šalis, ir jos 
gyvenimą visais laikais palan
kiai veikė ganytojiška katalikų 
Bažnyčios misija, krikščioniška 
pasaulėjauta. Jau daugiau, kaip 
700 metų, kai Apaštališkasis 
Sostas Dievo vardu palaimino 
mūsų valstybės įkūrėją karalių 
Mindaugą. Jau daugiau kaip 
600 metų, kai Dievo žodis švie
čia Lietuvai ir jos žmonėms". 
Prezidentas su dėkingumu 
prisiminė, kad Vatikanas, dar 
1921 metais suteikęs pripaži
nimą Lietuvos respublikai, ne
pripažino jos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą. Lietuvos diplo
matinė misija veikė prie Švento
jo Sosto visą pokario laikotarpį. 
Tai buvo vilties ir moralinės 
tvirtybės švyturys visai Lie
tuvai. 

Prezidentas savo sveikinimo 
kalboje pažymėjo, kad popie
žiaus apsilankymo išvakarėse iš 
Lietuvos buvo išvesti pasku
tinieji svetimos kariuomenės 
daliniai ir Lietuva po 54 
metų tapo visiškai laisva. Tai 
re ikšmingas ir simbolinis 
sutapimas. „Atvykote į mūsų 
šalį, Švenčiausias Tėve", kalbėjo 
prezidentas, kaip meilės ir ti
kėjimo piligrimas. Mūsų širdys 
atviros maldai, palaiminimui, 
santarvei, vilčiai". 

Šv. Tėvas sveikina Lietuvos 
žmones 

Popiežius Jonas Paulius II į 
visus kreipėsi lietuviškai. 

„Nepaprastai jaudindamasis 
ką tik pabučiavau Lietuvos 
žemę", pasakė Šventais Tėvas, 
„dėkojau Dievui už man duotą 
malonę atvykti pas jus. Vos tik 
neįžvelgiama Dievo valia buvau 
išrinktas į Apaštalo Petro sostą, 
nuskubėjau į Gailestingumo 
Motinos lietuvių koplyčią 
Vatikano Bazilikos požemyje. 
Ten, prie Mergelės Marijos kojų, 
meldžiausi už jus visus. 

„Ši jūsų žemė yra brangi visai 
krikščioniškajai tautai, paskli
dusiai penkiuose žemynuose. 
Lietuva — tyli liudininkė karš
tos meilės religijos laisvei, ku
ri kaip ne kartą pabrėžiau, yra 
visų kitų žmogiškų ir visuo
meninių laisvių pagrindas. Lie
tuva visad stengėsi paliudyti 
savo ištikimybę Katalikų Baž
nyčiai, turėjo ilgą, skausmingą 
kelią į laisvę ir išgarsėjo kaip 
kankinių ir išpažinėjų žemė. 

„Prieš mūsų akis", kalbėjo Šv. 
Tėvas, „iškyla garbingieji 
asmenys: karvedys Mindaugas, 
pakrikštytas ,kartu su didžiule 
daugybe', Inocento IV paprašęs, 
kad Lietuvos karalystė taptų 
,Šventojo Petro nuosavybe' , 

gautų ,Apaštalų Sosto apsaugą 
ir globą' . Vytautas Didysis, 
sutvirtinęs krašto nepriklau
somybę; Jogaila, vedęs Lenkijos 
karalienę Jadvygą ir rūpinęsis 
Lietuvos krikštu 1387 metais. 
Ši data ženklina šalies perėjimą 
į krikščioniškąjį tikėjimą. Šven
tasis Kazimieras, pirmasis 
Lietuvos šventasis, lietuviams 
ir lenkams palikęs šviesų meilės 
ir teisingumo pavyzdį. Tai vis 
asmenys, padėję kurti Lietuvos 
valstybinę ir krikščionišką 

didybę". 
„Įsikūrusi beveik Europos cen

tre tarp senojo žemyno Rytų ir 
Vakarų, pasitikinti savo ilga 
krikščioniška tradicija, Lietuva 
galės iš naujo eiti vienybės at
kūrimo keliu, darniai bendra
darbiauti su kitomis Europos 
tautomis. Galės atsiverti naujo
sios evangelizacijos akiračiams. 
Meldžiu Dievo globos kiekvie
nam iš jūsų, apaštalinei kelio
nei, prasidedančiai šiame sosti
nės aerodrome ir nuoširdžiai 
visus laiminu", iškėlęs ranką 
palaiminimui, baigė kalba 
Šventasis Tėvas. 

Tiesiai iš aerodromo popie
žiaus automobiliu Šventasis 
Tėvas atvažiavo prie Vilniaus 
arkikatedros bazilikos ir, ly
dimas Vilniaus arkivyskupo 
Audrio Bačkio, kitų aukštųjų 
Bažnyčios hierarchų, įžengė į 
šventovę. Čia jo laukė Lietuvos 
kunigai, įvairių kongregacijų 
vienuoliai bei vienuolės, klie
rikai, arkikatedros jaunimo cho
ras, Švento Kazimiero grigališ
kojo choralo studijos giesmi
ninkai, taip pat Lietuvos svečiai 
— dvasininkai iš užsienio. 

Sutiktas arkikatedros-bazili-
kos klebono prel. Kazimiero 
Vasiliausko, Jonas Paulius II 
pagrindiniu taku nuėjo į Šv. Ka
zimiero koplyčią pasimelsti prie 
jo karsto, chorams giedant šv. 
Kazimiero pamėgtą giesmę 
„Ausk Marijai rožių giją". Iš čia 
popiežius atėjo prie didžiojo 
altoriaus pradėti Mišparų. Arki
katedros požemiuose popiežius 
meldėsi prie tremtinio velionio 
arkivyskupo Julijono Stepona
vičiaus karsto. Savo apsilan
kymo proga padovanojo arkika
tedrai liturginį indą — taurę. 

Seimo rūmuose 

Iš arkikatedros Šv. Tėvas Ge
dimino prospektu važiavo Ne
priklausomybės aikštėn. Pro
spekte jo šventenybę sveikino 
tūkstančiai žmonių. Nepriklau
somybės aikštėje. Seimo rūmuo
se yra oficiali prezidento re
zidencija. 

Prie pirmųjų kolonų, toje 
vietoje, kur istorinę, sausio 

Popiežius Jonas Paulius U, lydimas prezidento Algirdo Brazausko šeštadienį 
Vilniaus aerodrome eina pro garbės sargybą — Geležinio vilko pulko karius. 
Savo kalboje aerodrome Šv. Tėvas kvietė tikinčiuosius iš komunizmo 
išsilaisvinusioje Lietuvoje neįžiūrėti nei laimėtojų, nei pralaimėtoju <Jis tačiau 
sakė, kad komunistai turi savo kalte „išsipirkti" (angliškame repvnaže: „ex-
piate") ir reikalavo, kad valdžia nesikištų į Bažnyčios veiklą. „Jūsų akyse", 

Antroji Sv. Tėvo vizito 
Lietuvoje diena 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Elta) 
Sekmadienio rytą Apaštalų 
Sosto nunciatūroje Šventasis 
Tėvas dalyvavo ekumeniniame 
susitikime su tradicinių nekata
likiškų konfesijų — stačiatikių, 
sentikių, evangelikų liuteronų 
ir evangelikų reformatų, taip 
pat karaimų, musulmonų, žydų 
religinių bendruomenių atsto
vais. 

Šiuo metu Lietuvoje yra įtei
sintos devynios tradicinės kon
fesijos. Šešios iš jų — 
krikščioniškos: dvi katalikų — 
Romos ir Rytų apeigų (unitų), 
dvi ortodoksų — stačiatikių ir 

13-osios nak t į , g r e s i an t 
sovietinių tankų atakoms, buvo 
paskubomis įrengtas mažytis 
altorius ir tūkstančiai žmonių, 
susirinkusių ginti parlamentą, 
maldavo Viešpaties ir gailestin
gosios Dievo Motinos Marijos 
apsaugoti Tėvynę, popiežiaus, 
Jono Pauliaus II laukė prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 

Prie centrinių rūmų popiežių 
ir prezidentą pasitiko Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas. 
Rūmų vestibiulyje popiežiui 
buvo pristatytas ministras pir 
mininkas Adolfas Šleževičius, 
kuris tuomet pristatė vyriau
sybės narius. Savo darbo kabi 
nete prezidentas supažindino 
popiežių su savo šeimos nariais. 
Po to įvyko popiežiaus ir pre 
zidento pokalbis, trukęs 30 
minučių, kuriame dalyvavo 
tiktai vertėjas. 

Pasibaigus pokalbiui greta 
esančioje prezidento salėje 
Seimo pirmininkas pristatė 
Seimo vadovybę, komitetų pir
mininkus ir frakcijų vadus. 

Pusę dešimtos vakaro Šventa
sis Tėvas atvyko į Vilniaus 
Aušros Vartų Švč. M. Marijos 
Gailestingumo Motinos koply
čią ir kalbėjo rožančių. Po
piežiaus maldą. Apaštalini pa
laiminimą ir kalbą lietuvių, bal
tarusių ir lenkų kalbomis visam 
pasauliui transliavo Vatikano 
radijas. 

sentikių ir dvi protestantų — 
evangelikų liuteronų ir evan
gelikų reformatų. Įteisintos ne 
krikščioniškos tikybos — žydų, 
musulmonų ir karaimų. Dau
giausia Lietuvoje yra Romos 
katalikų. Jie turi 675 bažnyčias. 
Įregistruota 41 stačiatikių ir 52 
snetikių, 45 liuteronu ir 9 evan
gelikų reformatų bendruome
nės. 

Po šio susitikimo Jonas Pau
lius II aplankė Lietuvos laisvės 
gynėjų amžino poilsio vietą 
Antakalnio kapinėse. Čia Šv. 
Tėvo laukė ne tik šiose, bet ir 
kitų Lietuvos miestu kapinėse 
palaidotų didvyriu artimieji: 
našlės, vaikai, tėvai, broliai ir 
seserys. Čia buvo ir per stebuklą 
Medininkų žudynėse išlikęs 
gyvas tėvynės sienų saugotojas 
Tomas Šernas su žmona Pager
bęs laisvės gynėjų atminimą ty
lia malda prie kryži;ius, Jonas 
Paulius II lietuviu ir lenkų 
kalbomis tarė: 

„Šie dar nauji mediniai kry
žiai, Viešpatie, iškil- čia po 1991 
sausio 13 dienos, neria tavo 
kryžių tuoj po p-isikėlimo, 
Kalvariją ir tuščia <apą. Prie 
~ių kryžių, Viešp.'.ie, regim 
kitus, tikėjimo išau .intus, aša
rom aplaistytus. Jie —gyva at
mintis brangių žnvir.ų, užmigu
sių tavo ramybėje Prie šių 

Prezidentas 
paguldytas j Hgoninę 

Vilnius, rugsėjo d. (Elta) — 
Sekmadienio ryta. ykdamas į 
Mišias Vilniaus Vingia parke, 
prezidentas Algird s Brazaus
kas pasijuto negaluojąs ir 
užsuko į Antakalro universi
tetinę ligoninę. Bu konstatuo
tas tulžies akmeni :ės priepuo
lis. Jam praėjus, rezidentas 
išvyko į namus. 

Sekmadienį vak.re, pasikar
tojus tulžies a k m ligės prie
puoliui, prezidem i Algirdas 
Brazauskas buvo paguldytas į 
Antakalnio universitetinę li
goninę. Atliekami yrimai. 

kryžių teauga meilės, vilties ir 
atlaidumo daigai". 

Apie 130,000 žmonių susirin
ko į Vingio parką dalyvauti 
popiežiaus koncelebruojamų 
šventų Mišių aukoje. Jų tema: 
..Krikštas, Krikšto pažadų at
naujinimas". Važiuodamas per
matomu apsaugotu automobiliu 
pagrindiniu taku, popiežius 
laimino minias maldininkų. 
Pakilęs laiptais prie estradoje 
įrengto altoriaus su didžiuliu 
kryžiumi. Jonas Paulus II visus 
pakvietė džiaugtis ir linksmin
tis: „Nors ir lyja lietus. Aušros 
Vartų Marija tebūnie su mu
mis", pasakė Jonas Paulius II. 
Grįžęs prie maldininkų, prie pir
mose eilėse esančių likimo nu
skriaustų, visokių negalių su
kaustytų žmonių — vaikų, su
augusių, senelių — laimino ne
laiminguosius. 

Mišios krikšto tema 

Prasidėjus šventoms Mišioms, 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Bačkis tarė įžangos žodį — pa
sveikino Šventąjį Tėvą, atvyku
sį į senąją įvairių tautų, kultū
rų ir religijų kryžkelę — Lietu
vos sostinę Vilnių. „Žaliosios 
Vingio pušys'*, kalbėjo ark. Bač
kis, liudininkės lietuvių tauti
nio atgimimo ir ryžto naujai gy
venti, šiandien glaudžia mus 
visus, norinčius išgirsti iš 
Šventojo Tėvo, kokiu keliu 
turime eiti, kad įvykdytume 
nuo amžių Dievo skirią planą. 
Lietuviai, lenkai, rusai, balta
rusiai, ukrainiečiai ir kitų 
tautybių žmonės, suplaukę iš 
įvairių kampelių, esame vienos 
Motinos Bažnyčios vaikai". Arki
vyskupas pareiškė padėką po
piežiui už maldą, rūpestį ir 
meile, už drąsų, viešą žodį 
tuomet, ,.kai mūsų balsas nega
lėjo prasiskverbti pro geležinę 
uždangą.... -lūs. Šventasis Tėve, 
Kristaus pavyzdžiu užstojote 
mažutėlius, kenčiančius ir nu

skriaustuosius". Arkivyskupas 
prašė Šventojo Tėvo visus pa
laiminti, kad „šviesiau ir šilčiau 
pasidarytų mūsų Tėvynėje ir 
visame pasaulyje". 

Mišių pamoksle Šv. Tėvas at
skira? dalis sakė lietuvių, lenkų 
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Azebaidžano gyven
tojai nebepasitiki 

prezidentu 

Baku, Azerbaidžanas, 
rugpjūčio 31 d. — Antradienį pa
skelbti oficialūs rezultatai re
ferendumo, kuriame Azerbai
džano piliečiai turėjo pasisakyti, 
ar pasitikti prezidentu Abulfez 
Elčibėj, parodo, kad didžioji 
gyventojų dauguma juo nepasi
tiki. 

Krašto valstybės sekretorė 
Lala Jadžiava pranešė, kad iš 
beveik 4 milijonų balsuotojų 
97.5% pareiškė nepasitikėjimą 
prezidentu Elčibėj — 58-mečiu 
akademiku, kuris buvo išrink
tas prezidentu 1992 m. birž o 
mėnesį — pirmuose lais1 

prezidentiniuose rinkimuo. 
Nors referendumo rezultate 

nėra įpareigojantis, jis suteikia 
pagrindą buvusiam KGB gene
rolui ir sovietinio politbiuro 
nariui Hejdar Alijev teisėtai 
perimti valdžią. 70-metis Alijev 
jau nuo š.m. birželio mėnesio 
valdo kraštą po to, kai, iškilus 
civiliniam karui, iš sostinės 
pabėgo prez. Elčibėj. Referen
dumas patvirtina, kad Alijev. 
kuris dabar jau sakosi esąs 
Azerbaidžano tautinis patriotas, 
yra poli t iškai iški l iausias 
asmuo krašte. 

Abulfez Elčibėj, kuris buvo iš
rinktas beveik 60% balsavusių
jų, nustojo populiarumo dėl 
dviejų priežasčių: kad Azer
baidžanas pralaimėjo kovą su 
Armėnija dėl armėnų apgyven
to Nagorno-Karabacbo ir dėl 
gandų, jog j :s nepalaiko ryšio su 
piliečiais ir girtuokliais. Prisi
dėjo ir jo propaguojama „visuo
tinio turkiškumo" sąvoka, kuri 
atstūmė krašto etnines mažu
mas. Pagaliau, nors jis pats ne
buvo laikomas susitepęs korup
cija, jo partijos — Populiaraus 
Fronto — nariai, gavę valdžią, ne
trukus pagarsėjo korupcija. 

Stebėtojai iš užsienio bei 
Vakarų diplomatai, buvę krašte 
referendumo metu, pareiškė 
įvairaus laipsnio abejones, kiek 
iš viso galėjo būti balsuotojų, 
kurie sudaro apie 92% visų gy
ventojų. Bet jie neabejojo, kad 
didžioji gyventojų dauguma iš 
tikrųjų nepasitiki prezidentu ir 
atmetė Eičibėj šalininkų tvir
tinimus, kad balsavimų rezul
tatai buvo žymai pakeitinėjami. 

JAV Valstybės departamen
tas pareiškė susirūpinimą apie 
sąlygas, kuriomis buvo praves
tas referendumas, ypač, kad 
prez. Elčibėj negavo progos per 
televiziją patiekti savo pozicijos. 
JAV pareiškė, jog tebelaiko jį 
teisėtų Azerbaidžano preziden
tu. Bet JAV pareigūnai taip pat 
patikslino, jog šis Valstybės 
departamento komunikatas jo
kiu būdu neatmeta referendu
mo rezultato. 

kalbėjo popiežius kunigams, susirinkusiems Vilniaus arkikatedroje, „neturi 
būti nei laimėtoju, nei pralaimėtojų, o verčiau vyrai ir moterys, kuriems reikia 
padėti palikti klaidas praeityje — žmonės, kuriems reikia paramos, jiems 
stengiantis atsigauti nuo smurto, galios piktnaudojimo ir žmogaus teisių 
pažeidinėjimo pasekmių — imtinai ir psichologinių". 

ir baltarusių kalbomis. Šventa
sis Tėvas krikštą suteikė de
šimčiai mergaičių ir jaunuolių. 
Ruošiantis Aukos liturgijai, 
buvo nešamos dovanos. Paskuti
nieji su dovanomis atėjo maldi
ninkai iš Kaišiadorių vyskupi
jos: tremtinys Juozas Puzinas, iš 
kurio trylikos vaikų vienas yra 
kunigas, ir devynių vaikų, iš jų 
dviejų kunigų motina Janina 
Kazlauskienė. Jie atnešė duoną 
ir pintinę vaisių — derliaus sim
bolį. Popiežius kiekvienam do
vanojo po palaimintą rožančių. 

Šventasis Tėvas kartu su kon-
celebrantais lietuviškai kalbėjo 
Eucharistinę maldą. Šventos 
Mišios truko tris valandas. Su 
Šventuoju Tėvu jas konceleb-
ravo 135 kunigai. 

Susitikimai su diplomatais 
ir su lenkais 

Po pietų Jonas Paulius II 
nunciatūroje susitiko su diplo
matiniu korpusu. Šiuo metu 
Lietuvoje nuolat gyvena ir dir
ba 18 valstybių ambasadoriai ar 
reikalų patikėtiniai. Apaštališ
kasis nuncijus, arkivyskupas 
Jus to Mullor Garcia yra diplo
matinio korpuso dekanas 

Vilniaus universiteto Šventų 
J o n ų bažnyčioje Šventas is 
Tėvas susitikt, su mokslo, 
meno ir kultūros veikėjais. 
Šventąjį Tėvą prie Bažnyčios 
pasitiko universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis. Popiežiui 
įžengus į bažnyčia. Universiteto 
akademinis choras (vadovas 
Rimas Zdanavičius' ir moterų 
choras „Virgo" (vadovė Rasa 
Gelgotienė) atliko Šventajam 
Tėvui skirtas giesmes. Jos šioje 
bažnyčioje giedamos nuo 16 
amžiaus, kai popiežius Griga
lius tryliktasis išleido 1579 m. 
spalio 29 d. bule. pripažinusią 
jėzuitų įkurtą Vilniaus univer
sitetą. 

Susirinkusieji į susitikimą iš
klausė rektoriaus Rolando Pavi
lionio ir popiežiaus Jono Pau
liaus II kalbas. 

Šventasis Tėvas pasirašė uni
versiteto svečių knygoje, sveiki
nosi, kalbėjosi su Lietuvos 
mokslo žmonėmis. 

Su Lietuvos lenkų bendruo

mene popiežius susitiko Vil
niaus Šventosios Dvasios baž
nyčioje. Į susitikimą su Jonu 
Pauliumi II Šventosios Dvasios 
bažnyčioje atvyko Lenkijos 
vicepremjeras Henryk Gory-
ševski. Lenkijos katalikų baž
nyčios primas kardinolas Jozef 
Glemp. vyskupai, didelis būrys 
maldininkų iš Lenkijos. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Marijos 
Gimimas; Švč. M. Marija Šilu
voje. Lietuvos padėkos šventė. 
Adelė, Genutis, Daumantė. 

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras 
Klaveras; Sergijus, Serapiną, 
Ramunė, Vaidas, Vylius. 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

r < i D « ^ Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

SUBLIZGO DEIMANTAS 
RAKO MIŠKE 

Pasakoja Sesė Nijolė 
(Tęsinys) 

PARADAS 
Kiekvienos stovyklos viduri

niojo savaitgalio pagrindinė 
tradicija — paradas. Pažiūrėkit, 
mieli tėveliai ir svečiai, kaip 
mes atrodom, kaip mes žygiuo
jam, šaukiam ir dainuojam! 
Pažiūrėkit, kiek mūsų daug! 
Kokie mes šaunūs! 

Jei šie entuziastiški šauk 
tukai ne visada atitikdavo kai 
kurių paradų grožį, tai šis para
das buvo tikrai deimantinis. Jj 
plačiai aprašė j.v.s. Br. Juodelis, 
tad nebekartosiu. Tačiau nega 
liu nepaminėti vieno, visas 
skautiškas širdis sušildžiusio. 
vaizdo skautijos darželinukų 
raporto aukštajam komendan 
tui s.fil. M. Griauzdei. Jis. 
puikiai supratęs momento svar 
bą, raportą iš mažutėlių priė
mė... atsiklaupęs. 

Paradui pasibaigus, dalyvių 
suėjimas į Tautmių-Jubiliejinių 
stovyklų ratus — graži ir nostal
giška tradicija. 

I-ji TS 1928 m! Kas skuba į 
vidurį aikštės? Nagi v.s. J. Dai-
nauskas ir v.s. O. Siliūnienė 
(Mamunėlė) — mūsų brangieji 
amžinieji skautai, kurių pavyz
dys nenustoja patrauklumo. II-
ji TS - 1938 m.! Ratelis jau 
didesnis; III ji TS - 1948 m. de
ja, jau svetur — gerokas ratas. 
Nustembu, kad ir aš jame. Negi 
jau taip seniai? O ratai aikštėje 
didėja ir jaunėja kas dešimt
metį, kol užsisklendžia šios 
deimantinės stovyklos paukšty
tėmis vilkiukais... Skautiškos 
idėjos deimantas įkrito į mūsų 
gyvenimus ir štai nuribuliavo 
ratilais, vis platėjančiais, nesi
baigiančiais... 

LAUŽAS DEGA, AIŠKIAI 
ŠVIEČIA! 

Deja. aiškiai nešvietė. Gal 
malkos buvo drėgnos, gal buvo 
jų per mažai, bet pasirodymai 
vyko patamsy. Ir deja, kai 
paradui buvo galima rašyti 5, 
tai didžiajam laužui 3-. Pa
sirodymai ištęsti, apsunkinti 
ilgomis lietuviškomis frazėmis, 
kurios jauniems vaidintojams 
neįkandamos. Mažai kas buvo 
..trumpai- 'rūtai". kaip prie 
laužo dera. Akiai ir ausiai malo
niausia; pasirodė žavieji skau
tijos darželinukai, sudainuo-
dami-pavaidindami dainelę 
..Kaip mudu abu" ir broliai 
vengrai su džentelmenišku hu
moru pagyre Jubiliejinės sto
vyklos tvarką ir maistą. 

Gaila, kad labiausiai teko 
nusivilti mūsų laužavedžiais. 

Nežinia, kur ir kodėl pradingo 
jų gražūs balsai, sklandus 
dalyvių apvaldymas ir geras 
skonis. Kad dainą galima dar
niai pravesti keliomis grupėmis, 
nekriokiant ir nespiegiant, o 
normaliu balsu ir normaliais 
mostais, įrodė svečias amerikie
tis gilvelistas. Jo maloniai nu
skambėjusi „Chier-chief-chief' 
sutartinė — įsidėmėtina lauža-
vedybos pamoka. 

DEIMANTINIS Į. 
SEKMADIENIS 

Deimantinei stovyklai — dei
mantinis sekmadienis. Saulė 
žeme ridinėja, pagal liaudies 
posakį. 

Vėliavų aikštė vėl pilna skau
tų ir svečių. Šv. Mišias aukoja 
skautininkas vysk. P. Baltakis, 
koncelebruoja v.s. J. Vaišnys, 
SJ; ir v.s. A. Saulaitis, SJ. 

„Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padangėj savo atviroj, 
Ramybėj ir tyloj...'' 

skamba giesmė. Nuostabiai 
tinka jos žodžiai šiam didžiulės 
mūsų šeimos būriui , šioje 
padangėj atviroj... 

Po Mišių pabyram visi pulkais 
ir pulkeliais — „foto sesija" 
prasideda! Brolis Tamulaitis vos 
spėja „šauti" vieną būrį po kito. 
Čia Seserija, čia Brolija; čia 
skautai vyčiai nori savo nuo
traukos, čia — akademikai. O 
mes, kernavietės, aišku, norim 
..atminimo" su kernaviečiais iš 
..Kernavės" Nr. 2. Galų gale 
visi stovyklautojai tartum gyva 
banga užlieja aikštės pakriaušę 
bendrai Jubiliejinės stovyklos 
nuotraukai. Niekas joje savęs 
neatpažins. Bus tik pora tūks
tančių taškiukų — akių miško 
fone, bet faktas kiekvienam, 
kad „ir aš čia buvau" aukštai 
pakels nuotraukos vertę. 

Sekmadienio dienotvarkė 
pilna įvairiausių užsiėmimų ir 
sueigų. Tik spėk dalyvauti. Bėg
te į paežerę, kur jūrų skautai 
švenčia Jūros dieną. 

Lygų, t a r t u m veidrodį, 
ežeriuko paviršių sudaužo 
grimzdamas vainikas miru-
siems-žuvusiems prisiminti, ir 
aš stebėtinu minties ryškumu 
atsiduriu prie Baltijos ant Tim-
mendorfer Strand, kur 1948 m. 
įvyko III Tautinė stovykla. Ten, 
tąsyk, irgi buvo nuleisti vai
nikai žuvusiems pagerbti. Žuvu
siems, kurių šiurpus likimas 
dar tebebuvo visų mintyse, o jų 
klaikūs kapai teberėžė akis. Tai 
šimtai nacių kaceto kalinių, 
paskendusių kartu su juos ga
benusiais anglų subombarduo-

Jubiliejinės stovyklos Rakė keliu eidami, prie Vytauto Didž. vėliavos susitikę — pretendentas 
į „prakalbininkus" vs. Vladas Vijeikis ir pasakojimo apie stovyklą autorė sesė Nijolė (vs. 
Užubalienė). 

tais laivais. Daug jų būtų galėję 
išsigelbėt, nes Timmendorfo 
krantas buvo čia pat, tačiau 
SS-ninkai plaukiančius mušė 
irklais ir mėtė iš gelbėjimo 
laivelių. 

1948 m. dar buvo galima 
aiškiai matyt 3 apvirtusius lai
vus. Jų surūdiję dugnai pūpsojo 
lyg kokios pasakų bangžuvės, 
liudydami, deja, ne pasaką, o 
klaikią realybę. Pats didžiau
s ias laivas vadinosi Kap 
Arkona. Ir dabar to vardo skam
besys man sukelia keistą šiur
pe-

PAS AKADEMIKUS 
„Nerijos" stovyklavietėje šau

niai įsitaisę akademikai manda
giai ir elegantiškai priiminėja 
svečius: su parašų knyga, su 
šypsenomis, su skanutėliais 
užkandėliais ir... su mezginiuo
t a i s skėčiukais. Nuo tos 
deimantinės saulės apsaugot 
svečius (?), o gal baltus sesių 
akademikių veidus? Jos visos 
atrodo lyg iš Georgės Seurat 
paveikslo „Sekmadienio 
popietė", o gal iš vaidinimo ta 
pačia tema? Kaip ten bebūtų 
„Maloni popietė su... ASD". 
Tik... nedavė skėčiuko... 

„KESY ČOKOLOM!" 
Po pietų išvyksta svečiai 

vengrai. Atsisveikinėjam. 
— Kur jūsų plunksnuotos 

žolės ant kepurių? Ar jau nebe-
dėvit? — klausiu vieno vadovo. 
Jis nustemba. Jis labai jaunas 
ir apie tas žoles nežino. Pasako
ju jam apie vengrus skautus 
mūsų IV Tautinėje stovykloje ir 
jų gražiąsias kepures su žolėmis 
lyg plunksnomis. Apie tai jam 
paaiškinti pasišauna ir sesė 
Halina. Prie šio vengriškų uni
formų „aptarimo" prisijungia 
vyresnė vengrė skautininke. 

— Taip, taip. Seniau dėvė-
davom" „arvolainhoi". Bet sun
ku gauti. Jos auga tik Vengri
jos puštoj, reikia importuoti. 

Išlydim simpatingus vengrus. 
Jie giria mūsų stovyklą, mes gi-
riam juos. 

— Atvykit į mūsų stovyklą 
kitais metais. Prie New Yorko, 
— kviečia, — kesy čokolom! 
Visolatasro! 

— Bučiuojam ranką! Iki pasi
matymo! 

(Bus daugiau) 

Vengru skautai LSS Jubiliejinėje stovykloje. Rakė Nuotr N. U ž u b a l i e n ė s 

PRAKALBA 
Jeigu Jubiliejinėje stovykloje 

būtų pakvietė tarti žodi, būčiau 
pasakęs: 

— Vadoves ir vadovai, 
šiandien mū>ų širdyse šventė! 
Bet rytoj laukia sunkus darbas. 
Dar niekad nereikėjo tiek pa
stangų išlaikyti lietuvišką 
skautiją, kaip šiandien. O jūs, 
paukštytės ir vilkiukai, jums 
nusibodo klausyti vadovų. Bet 
kitoje jubiliejinėje sotvykloje jūs 
būsite vadovai. Tvirtai tikiu, 
kad ji bus gražesnė, puikesnė ir 
sėkmingesne Budėkime! 

— Būčiau dar pridėjęs, jeigu 
negailėčiau skautelių, kurie se
niai žiovauja ir laukia pabaigos. 

— Jūs, skautų vadovai, turite 
pasitempti! Kai aš buvau vilkiu
kas, mano akys buvo nukreiptos 
į vadovus. Ir šiandien, daugiau 
kaip po pusšimčio metų, ryškiai 
juos prisimenu. Kai kurių ir pa
vardes. Mečys Rėklaitis — ma
no draugininkas. Kišonas — ma
no vadovas, Šenbergas — Kauno 
tuntininkas. Jonąp Mašiotas — 
skautų globėjas, Kizlaitis. Apie 
kitus vėliau sužinojau. Tad jūs, 
vadovai, turite pasispausti, kad 
būtumėte pavyzdžiai jaunie
siems! Man labai nepatogu 
Jaunųjų akivaizdoje jums tą 
sakyti, bet tokia gera proga, 
kada tiek daug vadovų susirin
kę. 

— Dabar norėčiau šiek tiek 
grįžti į praeitį. Kai 1918 metais 
Petras Jurgėla pradėjo Vilniuje 
organizuoti skautus, ar jis 
tikėjo, kad lietuvių skautai 
išplis po visą pasaulį ir gyvens 
skautiškais idealiais, kuriuos 
jie skiepijo nedidelei grupei 
Vilniuje. Šiandien lietuvių 
skautų atrasi veik kuo ne 
visuose žemynuose, tik Kinijo
je negirdėjau. Bet gal ir ten jų 
yra. Šiandien Amerikoje vyks
tančios tautinės stovyklos skai
čiumi nei kiek nemažesnės už 
Lietuvoje buvusias. Tas mus 
visus labai įpareigoja darbuotis, 
kad išlaikytume skautiją. Juk 
geras skautas yra geras lietuvis. 
Nepasiduokime pragaištingoms 
vilionėms. Laikykimės prie savo 
kamieno. To vilionės labai 
dažnai veda į pražūtį. O lietu
viška skautiją atveria tau var
tus tyrą, nesuterštą gyvenimą. 

Pasakyčiau ir tai. bet geriau 
ne! Perdaug skaudu. 

— Čia. išeivijoje, mes dažnai 
ginčydavomės. Mūsų nuomonės 
nesutapdavo. Bet galų gale mes 
rasdavome bendrą kalbą. Įsisiū
bavusius ginčus spręsdavome 
garbes teisme. Savi tarp savų. 
O ką dabar girdime iš Lietuvos? 
Skautai skautus tempia į teis
mą. Ne į garbės, bet civilinį 
teismą. Dar lietuviškos skauti
jos istorijoje negirdėtas dalykas. 
Siunčia laiškus į Ameriką, 
prašydami paramos ir atidaro 
sąskaitas banke. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais skautai 
niekad nesikreipė į Ameriką ir 
neatidarinėjo sąskaitų bankuo
se, kad galėtų finansuoti teismo 
išlaidas, traukiant į teismą savo 
brolius. Baisiai skaudu! Ir tai 
vyksta Lietuvoje, apie kurią 
mes svajojome, apie kurią mes 

STOVYKLA 

Man pa t inka stovyklauti 
Rakė. Ten yra varlyčių, žuvyčių 
ir uodų. Gamta yra labai graži. 

Rasa Dovilaitė 
Mano mėgstamiausia diena 

buvo mano gimtadienis. Aš 
maniau, kad visi pamiršo mano 
gimtadienį. 

Nyka Aukštuolytė 

Mano mėgstamiausia diena 
buvo ketvirtadienis. Ta diena 
buvo gamtos diena. Mes labai 
smagius užsiėmimus turėjome 
tą dieną. Mes ėjome žuvauti ir 
kanojomis plaukti. Buvo labai 
smagu. 

Rasa Milo 
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ČIKAGOS TUNTŲ BENDRA 
SUEIGA 

Skautų ir skaučių tuntai 
Čikagoje savo metinę veiklą 
pradės bendra sueiga Jaunimo 
centro didž. salėje sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., 11 vai. ryto. Vyks 
„Lituanicos" tunto tuntininko 
pareigų perdavimas. Visi skau
tai ir skautės šioje sueigoje 
privalo dalyvauti. Dėvima tvar-
kingomis išeiginėmis uni
formomis. Turint klausimų, 
kreipiamasi i tuntininkus arba 
savo vienetų vadovus, vadoves. 

KELIONĖ LAIVU 
KARIBŲ JŪROJE 

JAV Vidurio rajono vadijos 
pernai ruošta trijų dienų ke
lionė laivu į Bahamų salas buvo 
sėkminga. Dalyviams pagei
daujant, 1994 m. vasario 5 d. 
ruošiama antra kelionė Karibų 
jūroje. Šį kartą išplaukiame iš 
San Juan, Puerto Rico septynių 
dienų kel ionėn puikiuoju 
,,Costa Class ica" laivu. 
Aplankysime St. Maarten. Mar-
tinique, Barbados, St. Thomas 
(St. John, Serena Cay) Casa De 
Campo salas. Kviečiame visas 
seses, brolius, jų šeimas ir drau
gus keliauti kartu su mumis. 
Kad išsirūpint labai palankią 
kainą, reikia užsiregistruoti iki 
rugsėjo 25 dienos. Informacijas 
teikia Vidurio rajono atstovė vs. 
fil. R i t a Penčylienė, te l . 
708-422-3000. Visus kelionės 
reikalus tvarko American Tra-
vel Service. 
« - — ^ — — • • i 

sapnavome. 
Ir štai vaizdas: Teismo salė. 

Kaltinamųjų suole sėdi skautai. 
Kaltintojai skautai. Bjaurus 
vaizdas! Prašau, nedėvėkite 
skautiškų uniformų ir nesiųs
kite mums fotografijų. Tokio 
vaizdo, nors būtų ryškiausiose 
spalvose, nenoriu matyti. 

Dar skaudžiau, kad j visa tai 
įsivėlę Amerikoje skautavę. Tad 
viso to akivaizdoje atkreipkime 
dėmesį į tą jauną skautelį, 
kuris, užsirišęs geltoną kakla
raištį, žvalgosi paramos. Tegul 
jis būna mūsų dėmesio centras. 
O tie, kurie vaidijasi, tegul! Gal 
susipras. Gal atsimins skautiš
kus idealus. Gal prisimins savo 
skautavimo dienas. Kas buvo 
svarbiausia. 

v.s. Vladas Vijeikis 

Stovykla, stovykla, 
taip gražu ir taip smagu! 
Mes dainavom ir žibėjom! 
Tikrai buvo smagu! 

Nida Lendraitytė 
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Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vlelon Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (708) 448-1777 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312 585 1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W 71at Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Vai 

Kab. tai . (312)565-0348; 
Rez. (312)776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd St . 
pagal susitarimą p<rm. ir ketv. 12-4 
6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 1-6 

E D M U N D A S V I Ž I N A S , M . D . S .C . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Vienintelė valstybė, 

KURIAI DOLERIŲ 
NEREIKIA 

Nors doleris nebėra toks 
karalius, koks jis buvo prieš 
50-40 metų — tačiau, išskyrus 
Lietuvą, visame pasaulyje jis 
y ra pageidaujamas. Beveik 
visame pasaulyje viskas yra 
perkama ir parduodama dole
riais. Tarpvalstybinės ir di
džiųjų bankų paskolos yra nuro
domos doleriais. Kiekviena vals
tybė turi savo valiutas, bet tarp
tautiniuose atsiskaitymuose 
dažniausiai yra nurodomi dole
riai. Tik ne Lietuvoje, kadangi 
doleris yra „bėdoje", tad kaip 
juo būtų galima pasitikėti? O, 
kad doleris yra bėdoje, tai juo
du ant balto rašoma Lietuvos 
spaudoje. 

„Lietuvoje doleris jau buvo pa
siekęs duobės dugną ir pradeda 
brangti. „Duobės" dugnas buvo 
pasiektas praėjusį savaitgalį ir 
šios savai tės pirmosiomis 
dienomis, kuomet komerciniai 
bankai net 2-3 kartus per dieną 
mažino konvertuojamos valiu
tos supirkimo ir pardavimo 
ka inas (Lietuvos ry tas 
1993.V.21 d.)". Bet, kad Lietu
voje ir mūsų tautiečiai, gyve
nantieji Amerikoje, pasiskaitę 
Lietuvos spaudos, nepradėtų 
eilėmis prie bankų stovėti, tai 
buvo paskelbta ir raminanti 
žinia: „Vaistų", pasak valdybos 
pirmininko, Lietuvos Bankas 
turi, todėl „žaliąjį", reikalui 
esant, bus galima paremti, kad 
nenukentėtų pramonė, gau
nanti pelną užsienio valiuta 
(„Draugas 1993.VI.22)". Reikia 
pasakyti, kad čia iš tiesų yra 
gera žinia, nes mūsų pensi
n inkai , laikantieji pinigus 
bankuose, galės ramiai miego
ti, žinodami, kad Amerikos dole
ris buvo iš „duobės" ištrauktas 
ir Lietuvos Banko „vaistais" iš
gelbėtas. 

Paskaičius tokias Lietuvos 
spaudos žinias ir jų interpreta
ciją, darosi aišku, kad Lietuvai 
reikia ne ekonomistų ir banki
ninkų pagalbos, bet psichiatrų. 
Jeigu patys, būdami duobėje, to 
dar nesupranta, tai ir tebūtų 
vienintelė išeitis. Doleriai yra 
uždrausti: jų negalima krau
tuvėse ir viešbučiuose imti, taip 
pat už juos ir jokių patarnavimų 
duoti. Ar tai yra sveikos galvo
senos ekonomistų darbas? Dar 
gražiau, kad daugelis bankų at
sisako juos pirkti . Aš dar 
vaikystėje gavau pirmąją „eko
nomikos pamoką". Būdamas 
11-12 metų, atlikdavau šeimos 
maisto apsipirkimą krautuvėse 
ir tėvo reikalus bankuose. Ne 
vieną sykį teko turėt i 10 
auksinių dolerių rankose. Čia ir 
buvo mano pirmosios pamokos. 
Turėdamas auksinuką rankose, 
negi ramiai eisi, tad mėčiau 
aukštyn, kol ta moneta nukri
to ant medinio šaligatvio ir per 
plyšį į griovį įriedėjo. Turėjau 
daug vargo, kol tą dešimkę iš po 

OKUPANTŲ PADARYTA ŽALA 
TURI BŪTI ATLYGINTA 

KAS PASKELBĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

šaligatvio iškrapščiau. Nuo to 
laiko išmokau su pinigais, ir 
ypač doleriais, atsargiai elgtis. 
O dolerius mielai kiekvienas 
bankas ar įstaiga ėmė ir jokios 
„Maržos" tuomet niekas 
nežinojo. 

Dabar taip Lietuvai tvar
kantis, nereikia stebėtis, kad 
užsienio investacijų atžvilgiu 
beveik paskutinėje vietoje 
pasaulyje stovi. Žurnalai „Han-
delsblatt" ir „Wall Street Jour
nal Europe" apklausė 65 
aukščiausiosios kvalifikacijos 
įstaigų vedėjus dėl investavimų 
į Rytų Europos šalis galimybių. 
Geriausiai įvertinta Čekija (250 
taškų), Rusija — 100 taškų, o 
Lietuva užėmė paskutinę vietą 
- 12 taškų". 

Jeigu jie po penkiasdešimties 
sovietizacijos metų nesiorien-
tuoja verslo ekonomikoje, tai 
dar galime suprasti. Per tiek 
dešimtmečių girdėjo visai prie
šingas mintis. Jiems buvo pasto
viai kalama, kad reikia saugotis 
„supuvusių Vakarų" ir jų 
agentų. Tad ir nenuostabu, 
jeigu į atvykstančius išeivijos 
specialistus žiūri su dideliu 
įtarimu. Be to, jie negal supras
ti, kad galėtų būti savanoriškai 
dirbančių ir savo laiką bei ener
giją eikvojančių, todėl įtaria, jog 
atvykusieji tur i kažkokius 
planus iš jų pasipelnyti. 

Bet kaip paaiškinti, kuomet 
mūsų ekonomistai, kurie Lietu
voje dirbo, sugrįžę mums pusiau 
sovietines mint is porina? 
Nekartosiu to, ką girdėjau 
viename pranešime, bet t ik jo 
atsakymus į keletą klausimų, 
kurie nuskambėjo — lyg būtų iš 
brazauskininkų burnos išėję. Po 
pranešimo, kuomet buvo galima 
klausimus kelti, žinomas eko-
nomistas-bankininkas, dabar 
vykstantis į Lietuvą, paklausė: 
„Kodėl, keičiant valiutą, yra 
vykdomas apiplėšimas? Ir su 
dirbtiniu dolerio kurso numu-
šimu, yra žlugdomos pramonės 
įmonės, kurios sugebėjo į Vaka
rus eksportuoti". Į pirmąjį 
klausimą a tsakė: „Reikia 
pasidairyti ir paieškoti, kas 
geriau moka". O į antrąjį: 
„Pramonininkai visuomet ver
kia ir čia, Amerikoje, verkia". 
Jeigu nuvykusiems tėvynėje 
aplankyti, reikės „šapinti", kas 
dolerius iškeistų — tai, many
čiau, lankytojų skaičius labai 
sumažės. Taip pat lengva 
įmones uždaryti, ypač jeigu jos 
yra ne buvusių partiečių ar ma
fijos kontrolėje. Valstybė, ypač 
bandanti atsikelti iš griuvėsių, 
turi vesti tokią monetarinę ir 
muitų politiką, kuri skatintų 
savo gaminių eksportą. Eko
nomistų patarimai nėra rei
kalingi, jeigu norima atkišus 
kepurę stovėti. 

Juozas Zygas 

Sovietų Sąjungai žlugus, Rusi
jos federacijai teko šios sąjungos 
paveldus — teisės ir su jomis 
susijusios pareigos. Kaip matyti 
iš Lietuvos delegacijos derybų 
su Rusija eigos dėl nuostolių 
atlyginimo mūsų valstybei ir jos 
žmonėms, nuo 1940 m. biiielio 
15 d. iki išvedant paskutinius 
okupacinės kariuomenės dali
nius, Rusija šios pareigos kra
tosi, nors pagal tarptautinę 
teisę — jos pareiga atlyginti. 

Rusija ne t ik delsė išvesti 
karinius dalinius iš Baltijos 
valstybių, bet dar provokuoja, 
kad jos skriaudžia rusakalbius. 
Jų aiškinimu, kariuomenė rei
ka l inga a p s a u g o t i Rusijos 
piliečius. Ir derybose vartoja ne 
diplomatinę kalbą, kaip papras
tai būna tarpvalstybiniuose san
tykiuose, bet demonstruojant 
jėgą ir ja grasinant. Visai taip, 
kaip buvo daroma Stalino lai
kais. 

Tokių Rusijos provokacijų yra 
ir kitur. Štai Rusijos AT spren
dimu paskelbta, kad Sevasto
polis prie Juodosios jūros yra 
Rusijos miestas. Ir tai daroma 
tuo pat metu, kai Rusijos federa
cijos prezidentas B. Jelcinas ir 
jo užsienio reikalų ministras net 
t a r p t a u t i n i u o s e forumuose 
pasisakė dėl rusų teisių pažei
dinėjimo Estijoje ir Latvijoje. 

Prof. A. Štromas pastebėjo, 
kad viduje ta rp savęs konfron
tuojančios politinės jėgos dėl 
politikos už Rusijos ribų visiškai 
sutaria ir veikia vieningai. 
Rusijai svarbu, kur bus Vaka
rų rytinė siena. Baltijos valsty
bės — buvusiai Sovietų Sąjun
gai, kaip ir jos paveldėtojai 
Rusijos federacijai, stovi ant jos 
kel io su V a k a r a i s . Todėl 
suprantama, kodėl Rusijos dery
bų delegacija įvairiais būdais 
stengiasi įtvirtinti Baltijos vals
tybių teritorijose Rusijos ka
r i uomenės s ta tusą . Ka i 
nesiseka ta i padaryti, tai rusai 
griebiasi provokacijų bei bando 
sukelti konfliktus. 

Pažymėtina, kad Lietuvoje ne
seniai buvo išplatinti lapeliai, 
pasirašyti „Lietuvos patriotų", 
provokuojant riaušes, pr ieš 
Lietuvos prezidentą ir valdžios 
institucijas. Kaip buvo rašoma 
Lietuvos spaudoje, tokių agita
cinių a t s i šauk imų buvę ir 
anksčiau. Lietuvos opozicijos 
žmonės pareiškė, kad jie atsiri
boja nuo tokios agitacijos. 

Nereikia manyti, kad Rusija, 
ir išvedusi kariuomenę iš Balti
jos valstybių, Lietuvą bei jos 
kaimynes paliks ramybėje. Tau
ta prieš tokias provokacijas turi 

IGNAS MEDŽIUKAS 

parodyti vieningą nusistatymą, 
nes čia liečiamas likimas viso 
krašto, ne vien valdančios dau
gumos. Nusižiūrėję į mūsų ne
draugus, turime pavartoti tokį 
pat ginklą, kaip ir jie prieš mus. 
Labai gaila, kad valdžios fron
tas Lietuvoje yra nesuderintas 
ir nedarnus. Reikėtų iš visų 
partijų sudaryti patariamąją 
tarybą neatidėliotiniems rei
kalams spręsti. Ne laikas šunis 
l ak in t i , ka i vykstama į 
medžioklę. Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą pagaliau buvo 
įsileista į vyriausybę šalia tau
tininkų ir ki tų partijų veikėjai, 
bet jau buvo per vėlai, nes Tro
jos arklys jau buvo įvestas į 
Lietuvos teritoriją. O dabar net 
atkakliai spardosi ir nenori būti 
išvedamas. 

Jau kuris laikas, kai Lietuvos 
spaudoje rašoma apie derybas 
su Rusija, kad būtų atlyginta 
Lietuvai ir jos gyventojams 
padaryta žala. Rugpjūčio 9 d. 
delegacijos vadovas V. Bulavas 
ir k i t i jos nariai surengė 
spaudos konferenciją, kurioje 
delegacijos vadovas painforma
vo, kad susitarimas nebuvo 
pasiektas. Iš tikrųjų klausimas 
dėl žalos, kurią Lietuvai padarė 
okupacinės jėgos, apytikriai 
skaičiuojant, siekia bilijonus 
dolerių. Bet kas apskaičiuos tą 
skausmą, išvežtų mirti badu 
silpnų kūdikių ir nepajėgių 
senelių,o ir jauni vyrai, įvaryti 
į šachtas, išgyveno tik dvejus ar 
— geriausiu atveju — trejus 
metus. Sunaikinta visa mūsų 
inteligentija, kad paprastą 
žmogų, likusi be vadų, būtų 
lengva paversri mankurtu ir 
sovietiniu žmogumi. 

Lietuvos delegacijos pa
reiškime sakoma, kad Rusija su
t inka atlyginti tik už žalą, 
padarytą 1992 m. pradžioje. 
Tame pareiškime sakoma, kad 
Rusijos sutikimas pradėti dery
bas dėl nuostolių atlyginimo 
Lietuvai ir jos žmonėms, iš pat 
pradžių delegacijos buvo pa
re ikš tas . Šis klausimas iš 
derybų dienotvarkės niekad ne
buvo išbrauktas. 

Rusijos delegacija priekaiš
tavo, kad Lietuvos delegacija 
pateikė naują susitarimo dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
Lietuvos projekto variantą, 
kuris žymiai skiriasi nuo abiejų 
delegacijų rengto praėjusiais 
metais projekto ir nuo to, kurį 
Lietuvos prezidentas atsiuntė į 

veiksmas niekuo nepagrįstas, 
nes projektas buvo jau beveik 
suderintas. Rusija nesutiko į 
pirmąjį projekto straipsnį 
įtraukti formuluotę, kurioje 
kalbama: „Vykdydama savo 
tarptautinius įsipareigojimus". 
Rusijos delegacija reikalavo 
straipsnio pirmąjį punktą, 
kuriame kalbama apie tolimes
nes derybas dėl žalos Lietuvai 
atlyginimo nuo 1940 metų, 
išbraukti. 

Lietuvių tauta referendumu 
pasisakė, kad okupacijos 
padaryta žala būtų atlyginta. 
Pakeisti tautos valią negali nė 
Lietuvos respublikos prezi
dentas. Rusai norėtų, kad pre
zidentas atsisakytų tautos 
reikalavimų. Su tuo atsisakymu 
sunyktų ir pats okupacijos fak
tas, ir jos kaltininkų atsakomy
bė. 

Spaudos nuomone, klaida 
buvo, kai Lietuvos užsienio 
reikalų ministras P. Gylys 
derybų delegacijos rengiamus 
juodraščius, tartum gerbdamas 
vyresnįjį brolį ir norėdamas jam 
pas i tarnaut i , nusiuntė į 
Maskvą. Tokiu savo nediploma-
tiniu veiksmu pasitarnavo Rusi
jos naudai, o ne Lietuvai ir jos 
žmonėms. 

Delegacijos nario R. Ozolo 
pareiškimu, Užsienio reikalų 
ministro Gylio ir prezidento 
Brazausko ryšių palaikymas su 
Maskva, nepasitarus su derybų 
delegacija, ir buvo pagrindinis 
kliuvinys, vadinamiems nesusi
pratimams. Užsienio reikalų 
ministro Gylio „uolumą" dele
gacijos vadovas įvertino kaip ne
etišką žingsnį, o jį norėjo apginti 
prezidentas. Delegacijos nario 
N. Medvedevo pareiškimu, buvo 
blogai organizuotas santykia
vimas tarp atskirų valdžios 
struktūrų. Dabar delegacijos 
paruoštas tekstas turėtų būti 
priimtinas ir prezidentui ir 
toliau deryboms vartojamas. 

Delegacijos nario R. Ozolo pa
reiškimu, Rusijos priekaištai dėl 
Lietuvos delegacijos netikslumų 
nėra tuščias dalykas. „Aš 
anksčiau laikiausi nuomonės, — 
kalbėjo Ozolas, - kad* rninistras 
Gylys nesupranta, ką daro, dėl 
to neatsistatydins, todėl privalo 
būt i atstatytas. Dabar aš 
manau, kad jau suprasdamas, 
ką daro, ir tuo labiau privalo 
būti atstatydintas". 

Atrodo, kad čia įvyko, kaip 
Krylovo pasakėčioje, kai lydys, 
gervė ir vėžys turėjo traukti 
vežimą: lydys traukė į vandenį, 

Rugpjūčio 25 d. Amerikos 
Respublikonų kongresmanų 
grupė suorganizavo pasikalbėji
mą su Lietuvos Parlamento 
(Seimo) užsienio Reikalų 
Komisijos Pirmininku dr. Kaziu 
Bobeliu. Šis pasikalbėjimas 
buvo perduotas per C-span tele
viziją, ir, be abejo, buvo 
stebimas milijonų JAV gyvento
jų. Dr. Bobelis buvo pristatytas 
kaip Lietuvos Vyriausybės at
stovas, kalbąs apie Rusijos 
atsisakymą išvesti iš Lietuvos 
paskutinius Sovietų armijos li
kučius. Tema buvo svarbi, bet 
pats kalbėtojas K. Bobelis buvo 
nepatikimas. Jis labai teisingai 
kalbėjo už tai, kad Rusijos armi
jos daliniai turėtų būti ištraukti 
iš Lietuvos ne vėliau, kaip rugp. 
31d., nes taip buvo susitarta su 
Rusija anksčiau, dar prie Lands
bergio Vyriausybės. Bet ta pačia 
proga K. Bobelis labai stipriai 
užakcentavo reikalingumą Lie
tuvai bendradarbiauti su Rusi
ja. Pagal jo galvojimą, reiks 
laukti bent 20 metų, kol Lietu
va galės tapti nepriklausoma 
nuo Rusijos žaliavų ir jos ekono
mikos. Jis tai mėgino pavaiz
duoti, aprašydamas senosios 
LTR situaciją, kurioje Lietuva 
priklausė SSSR ekonominei sfe
rai. Šis samprotavimas iš esmės 
yra teisingas, bet jis suponuoja, 
kad Lietuva iš tos SSR sferos 
negali ir gal net neturėtų 
pasitraukti. 

Pagal dr. Bobelio samprotavi
mą, Lietuvos nepriklausomybė 
buvo atstatyta Vytauto Land

sbergio ir Algirdo Brazausko 
bendradarbiavimu. Bobelis savo 
pareiškime minėjo, kad iš esmės 
Brazauskas ir buv. Lietuvos Ko
munistų partija daug prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir kad tolimesnė Lie
tuvos nepriklausomybė priklau
so nuo LKP pareigas perėmu
sios LDDP. Dr. Bobelis tvirtino, 
kad jis niekuomet nebuvo ko
munistu ir kad jis komunistų 
niekuomet nėra rėmęs. Tai yra 
gražus pareiškimas, bet vis 
dėlto kyla klausimas, kodėl jis 
dabar atvyko į JAV kaip Lietu
vos Respublikos Parlamento Už
sienio reikalų komisijos pir
mininkas ir mėgino gauti JAV 
televizijos programoje laiką, kad 
pabrėžtų savo lojalumą prezi
dentui Brazauskui? Ar K. Bobe
lis jau pradeda užmiršti dar gan 
neseną istoriją, kurios apimtis 
yra tik treji metai? Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas 
buvo paskelbtas 1990 m. kovo 
11d. Aukščiausios Tarybos, ku
rios daugumą laimėjo Sąjūdis ir 
Landsbergis. Brazauskas tuo 
metu neturėjo daug ką pasaky
ti, ir jo prisidėjimas iš esmės 
buvo išreikštas tylėjimu. Deja, 
Bobelis šitai iškreipia ir savo 
pasisakyme JAV kongrese tvir
tino, kad Lietuvos nepriklauso
mybė buvo atstatyta Landsber
gio ir Brazausko bendradar
biavimo dėka. Tai yra istorijos 
„perredagavimas", paremtas 
melu, kuris primena senojo 
režimo dezinformaciją. 

Maskvą gegužės 21 d. Pareikš- gervė tempė į viršų, o vėžys at-
ta , kad Lietuvos delegacijos bulas rėpliojo. 

Los Angeles Spindulio šventėje matome ansamblio vadovę Danguolę Varnienę 
(dešinėje) ir pianistę Oną Barauskienę, kuri daugiau kaip 44 metus akompa
nuoja ansambliui O. Barauskienė yra prof. Mykolo Biržiškos duktė, dabar 
jau 83 m. amžiaus 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

Nemažiau spalvinga figūra yra Lomakinas. Tik 
pradedantis sėdėti. Matyt, toli eis. Pusiau pamesti 
nukas, pusiau našlaitis gimė vidurio Rusijoje. Aferis
to kraujas jį varinėjo po visą Saiunea. Dabar iam 
dvidešimt dveji. Buvo visur, girdėjo viską. Turi imlią 
galvą ir nepaprastą atmintį. Apie jį nuolat buriasi 
žmonės. Jo istorijos ilgos ir sudėtingos. Tikri detek-

5 3 tyvai. Kartą padovanojau jam pluoštelį atvirukų su 
Vilniumi ir Kaunu. Ten jis niekada nebuvo. Tačiau 

Kampe guli šimtu procentu kurčias ir penkias- bemat Šalia stovintiems pradėjo pasakoti apie savo 
dešimčia aklas barzdotas seneliukas. Čia neišlaiko net gastroles Vilniuje. Nepastebimu kišenvagio judesiu vis 
jis. Pašoka nuo lovos ir šaukia: pažiūrėdavo į užrašą kitoje pusėje. Tačiau nepastebėjo 

— Meluoja jis! Meluoja! Neturėjo lenkų kavalerija vieno: tai du miestai. Vilnius ir Kaunas. Vagiliavimu, 
atominės bombos. Šitą aš pats žinau. ; įvairiausiais juokeliais buvo tiek įgrisęs 17-tam la-

Kas stovėjo, tas nukrito ant lovų. Senukas šaukė gėriui, kad, kai jį vežė į ligoninę, visi lengviau 
toliau. Žvirblis trenkė durimis ir išėjo. Paskui durys atsikvėpė. Neilgam. Greitai geriamo vandens bake 
prasivėrė, ir Žvirblis paklausė: 

— Aš meluoju? 
— Tu. 
Vėl uždarė. Po to pradaręs pridėjo: 
— Durnius. 
Dingo. Po valandėlės grįžo visai ramus ir atnau

jino pokalbį, dabar jau apie kalnus. Senukas prisiminė, 
kad yra aklas ir kurčias — įlindo į savo kamputį, bliz
gėjo tik akys. Mes seniai pastebėjome, kad kurtinys 
girdi net šnibždesį, jei tik nori girdėti, todėl arti jo veng-

rado jo atsisveikinimo su zona dovaną — užmerktus 
įjuodusius Lomakino autus. Dievagojosi, kad nusuks 
jam galvą. O ta galva ir taip pakrypusi į šoną. Veidas 
perkreiptas, viena akis aukštai, kita žemai. Lyg 
plekšnė. Ir visas jis kreivas, keliantis gailestį. Kai jis 
ko prašo, negali neduoti. Ta apgailėtina išvaizda ir 
nau 

turėjo būti. Taip komjaunimas atsisveikino su 
Lomakinu. 

Lomakino auditorija — prausykla prieš išvietę. Ten 
renkamasi jo paklausyti. Prausykloje stovi geležinė 
vandens statinė, bakeliai praustis, lovys. Kitoje pusėje 
ilgokas suolas. Ant jo sėdi publika ir rūko. Kai šalta, 
nėra kur dėtis, rūkyti galima tik čia, išvietėje. Mėly
ni dūmai ir purvas. Dūmuose Lomakino balsas. Zinai, 
kad meluoja, o vis tiek — įdomu. Retkarčiais pro sė
dinčių kojas prasispaudžia kas į išvietę ir atgal. O 
šneka nenutrūksta Ateina net prižiūrėtojai. Jiems 
šitas dvasios penas suprantamas ir lengvai virški-

| namas. Lomakino gyvenimas sklinda po Baraševą — 
kaip knyga, kaip anekdotas. 

Sėdėti išvietėje, kai už durų koks dešimt žmonių, 
drąsiau. Kas dar pagali, eina į užpustytą vasarinę iš
vietę — ten ir vasarą, o juo labiau žiemą, išmatos kyšo 
iš skylių lyg stalagmitai Laimė, kad tokie stalaktikai 
nekaba nuo lubų. Nors ir traukia vėjai su sniegu, čia 
saugiau. Gali tupėti šalia stalagmito, nebijodamas, kad 
žiurkė griebs už kojos ar dar už ko nors. Toje išvietėje, 

Rima KaJubaitė-Binder. pravedusi pašnekesį vaikam Mokytojų studijų 
savaitėje. I eil. ii kairės: I. Newsom. S. Newsom, N. Bailey ir D. Šokas; O 
eil.: M. Sandanaviftiūtė-Newsom, R Kašubaitė Rindor A Kraujelytė-Bailey 

Nuotr. V. Kučo 

davome kalbėtis. Jei tik labiau ginčydavomės, jis nusi 
sukdavo į sieną. Ausys raudonuodavo — taip norėdavo tų trijų šimtų rublių. Važiuodamas pilnu autobusu. 
prisijungti prie mūsų. Kalbėjo, kad Maskvoje, kažkur spyrė ar įgnybo priešais stovinčiai moteriškei. Si pra-
palei pa t r viršų, sėdi kažkoks jo giminaitis, kuris dėjo šaukti. Lomakinas jai pritarė. Kilo maišalynė. 
parūpino senukui ir kurtumą, ir aklumą, ir senatve. Lomakinas šaukė; 
Norėdamas pasisendinti, jis augino barzdą, o pro bandą — Pavogė pinigus! 
švieti raudoni jo skruostai. Kalbėjo dar, kad prie j Milicija surašė protokolą. Bet sugalvojo patikrinti 
vokiečių jis buvo kaimo seniūnas. f įp jį. Pinigų niekas nepavogė, pinigai buvo ten, kur 

kur korpuse, pasikėsinimų buvo. Gyvenime nemačiau 
dSasi ^orriaunuoliu Lomakinas buvo vieną dieną tokio dydžio žiurkių, kaip toje išvietėje. Žiurkės - katės 

- Sočvie ' • didumo. Kailis blizga, nors ant apykaklės dėk. Jei koks 
Priimtas! pažangią organizaciją, tuoj pat gavo įpa- savižudys katinas imdavosi jas tvarkyti, jį rasdavo 

reigojimą platinti loterijos bilietus. Kai dainuodamas, papjautą. įeini į išvietę - pelių ir žiurkių teritoriją, 
šokdamas jėga kišdamas juos išplatino, labai pagailo jos tęsia savo puota, i žmogų nekreipdamos dėmesio. 

Gal viena kita dėbteli raudonomis akimis. 

P R I E I M P E R I J O S Ž E M Ė L A P I O 

Gruodžio 20 diena perskaitė mano pavardę, liepė 
susiruošti. Išvyksiančiojo karštlige Arbata. Krata. Štai 
- jau talkuškoje... ( B u s daugiau) 

i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

SU LIETUVIŠKA OPERA Į 
NAUJA SEZONĄ 

Pokalbis su naujuoju Lietu
vių operos v a l d y b o s pirmi
n i n k u Vaclovu M o m k u m . 

Besirūpinantieji visuomenine 
bei kultūrine veikla atostogų 
kone nemato. Nors renginiai va
sarą sustoja, tačiau planai ir 
pasirengimas jiems vyksta visą 
laiką. 

Nenustojo ve ik la vasaros 
metu nei Lie tuvių operoje. 
Operos nariai, liepos 14 d. susi
rinkę Jaunimo centre, naujuoju 
valdybos pirmininku išsirinko 
ilgametį Lietuvių operos ir 
dažną valdybų narį, Vaclovą 
Momkų. 

Naujasis L ie tuv ių operos 
valdybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus jau daugelį metų yra 
įsijungęs į plačią Amerikos 
lietuvių visuomeninę veiklą. Jis 
buvo VII JAV ir Kanados Dainų 
šventės <1991 metais) pirmi
ninkas; daug metų dirba Lietu
vių fondo valdyboje; jis yra 
nuolatinis ..Draugo" dienraščio 
vajų bei renginių talkininkas; 
Jaunimo centro tarybos pirmi
n i n k a s . K a r t u su žmona 
Margarita, jis plačiai reiškiasi 
k a i p so l i s t a s daugelyje 
lietuviškų renginių. 

Naujai išrinktąjį valdybos 
pirmininką paklausėme kelis 
klausimus apie darbus bei 
rūpesčius, kurie iškyla, praside
dant naujam operos sezonui. 

— Gal p r a d e k i m e nuo J ū s ų 
a r t imiaus ių b e n d r a d a r b i ų , 
Operos v a l d y b o s . Kas j j ą 
š ia is metais įeina i r kok iu s 
d a r b u s j ie a t l iks? 

— I Operos valdybą įeina t ie 
patys asmenys, kurie jau yra , 
sakyčiau. Opera i pašven tę 
nemažai metų. Labai gerbiu 
buvusi ilgametį valdybos pirmi
ninką Vytautą Radžiu. Mes 
esame pažįstami dar nuo Vokie
tijos laikų, kai gyvenome 
stovykloje. J a u t a d a a b u 
dainavome vyrų oktete. At
vykus į Ameriką, Vytauto ini
ciatyva buvo suorganizuotas 
vyrų okte tas , vė l i au Vyrų 
choras, o po to ir bendras Operos 
vienetas, kuriame j is sumaniai 
ir ryžtingai dirba, o Opera jau 
žengia į 38-tąjį sezoną. Nors 
man dabar tenka pirmininkau
ti, bet jo nuomonę ar pasiūly
mus labai vert inu. 

Šių metų valdybą sudaro: 
Vaclovas Momkus — pirminin
kas; Vytautas Radžius — vice
pirmininkas ryšių palaikymui 
su spauda ir visuomene; Jonė 
Bobinienė — vicepirmininkė. Ji 
rūpinasi moterų choru, svečiais 
iš Lietuvos ir įvairiais ren
giniais. Valerija Žadeikienė — 
sekretorė; Ju rg i s Vidžiūnas 
vicepirmininkas, renginių ir 
balių vadovas; Eglė Rūkš-
t e l y t ė - S u n d s t r o m — vice
pirmininkė ryšiams su ameri
kiečių spauda bei visuomene: 
Vytautas Aukštuolis — vicepir
mininkas adminis t rac in iams 
reikalams. 

— D i d ž i a u s i a s L i e t u v i ų 
operos va ldybos rūpes t i s y r a 
lėšų sutelkimas. Ate inančia is 
m e t a i s , s t a t a n t k o m p o z i 
t o r i a u s V y t a u t o K l o v o s 
„ P i l ė n ų " ope rą , finansinė 
p rob lema, re ik ia manyt i , d a r 
p a a š t r ė s . K a i p n u m a t o t e 
š iuos s u n k u m u s įveikti? 

— Aišku, išlaidos bus trupu
tį didesnės, bet mėginsime jas 
kiek galima mažinti — apkar
pyti. Lietuvos Operos režisierius 
Eligijus Domarkas, kartu su 
Operos valdyba, ieškos būdų. 
kaip pigiau pagaminti dekora
cijas, kur ios bū tų lengvai 
supakuojamos ir pri taikytos 
atvežimui į Ameriką. ..Pilėnų" 
aprangą gausime iš Lietuvos 
Operos n e m o k a m a i , m u m s 
reikės juos atsivežti ir po operos 
grąžint i . Ta ip p a t t ik imės 
didesnes paramos iš Lietuvių 
fondo, kuris taip nuoširdžiai 
remia išeivijos mokslą, meną ir 

Vaclovas Momkus. 

kultūrą. Laukiame atsakymo iš 
Illinois Arts Council — jie 
kiekvienais metais skiria sta
tomai operai lėšų. Mes patys 
irgi i eškome įvair ių b ū d ų 
su te lk t i kuo daugiau lėšų: 
reng iame koncertus, laimė
j i m u s , poky l iu s , žodžiu, 
darysime, kas įmanoma, kad 
b i u d ž e t a s s u s i b a l a n s u o t ų . 
M e c e n a t ų g re tos s m a r k i a i 
retėja, mes dedame viltį į 
jaunosios kartos profesionalus, 
kad jie sava auka prisidėtų prie 
šios puikios operos pastatymo. 

— K a i p s e k a s i t v a r k y t i 
m u z i k i n ę „ P i l ė n ų " o p e r o s 
d a l į ? K a s v a d o v a u j a i r 
t v a r k o c h o r o p a r u o š i m ą ? 
K iek g i r d ė s i m e „ P i l ė n u o s e " 
sol is tų i r a r y r a p a k v i e s t a 
sol is tų iš L ie tuvos? T a i p p a t 
n o r ė t ų s i s u ž i n o t i , a r y r a 
n u m a t o m a kviesti t a l k in inkų 
iš L i e t u v o s į chorą . 

— Kompozitoriaus Vytauto 
Klovos 4 veiksmų, o paveikslų 
ope ra . . P i l ė n a i " L ie tuvoje 
dažnai statoma ir žiūrovų labai 
mėgstama. Mes jau seniai svajo
jome apie lietuvišką operą, o da 
bar sutarėme tai įvykdyti. Pats 
kompozitorius dabar per tvarko 
part i tūrą ir norėtų dalyvauti 
mūsų premjeroje Čikagoje . 
Operos r e ž i s i e r i u m y r a 
pakviestas Vyriausias Lietuvos 
Operos režisierius Domarkas, 
kur i s režisavo mūsų s ta ty tas 
operas „Otelio" ir „Normą". 

Operos meno vadovas ir diri
gentas y ra muz. Vasaitis, o jo 
ta lk in inkai — chorvedžiai bus 
Manigirdas Motekaitis ir Ričar 
das Šokas. Šioje operoje dainuo 
ja devyni solistai — dvi moterys 
ir septyni vyrai. Penkis solistus 
kviečiame iš Lietuvos, o kiti bus 
mūsiškiai . Operoje yra daug 
gražaus choro dainavimo ir. 
atrodo, kad reikės kviesti talki
ninkų iš Lietuvos Operos choro, 
gal 6-7 choristus. Tačiau labai 
l auk iame naujų choristų iš 
Č i k a g o s ir a p y l i n k i ų 
Kviečiame visus, neseniai at
vykusius iš Lietuvos ir anksčiau 
dainavusius mūsų gretose, at
vykti į pirma repeticią. kuri 
įvyks penktadienį, rugsėjo 10 d.. 
8 v.v. Jaunimo centre Mūsų 
operos nariai dainuoja iš meilės 
dainai ir pasiaukojimo lietu
viškai kultūrai Amerikoje, todė! 

jokio atlyginimo negauna. 
— S u p a ž i n d i k i t e l i e tuv ių 

v i s u o m e n ę ir su k i t a i s l ietu 
vių o p e r o s ve ik los p l a n a i s , 
k u r i u o s n u m a t o t e š i e m s 
m e t a m s . 

— Opera dalyvauja koncer 
tuose, minėjimuose, giedamo 
bažnyčiose ir 1.1. Kaip žinoma, 
reng iame laimėjimus, kurio 
mums labai padeda spręsti pini 
g i n i u s r e i k a l u s . K a d a n g i 
visuomenei jau išsiuntinėjome 
laimėjimų knygutes, prašytume 
jų nenumesti , o prisiųsti paga! 
išgales savo auką ir bilietėliu 
šakneles. Už parama Oper;* 
nuoširdžiai dėkoja. 

Operos pokylis bus Jaunimo 
cent re spalio 30 d. Operos 
choras a t l iks jo koncert inę 
programą. Tad kviečiame visus 

pabendrauti su Lietuvių operos 
šeima. 

Šiemet taip pa t ruošiame 
Naujų Metų sutikimą gražiai 
išpuoštoje Jaunimo centro salėje 
su geru orkestru, šilta vaka
riene, užkandžiais po vidurnak
čio ir gera nuotaika, pasitinkant 
Naujuosius Metus. 

— Veiklos s ė k m ė y ra ge ra s 
r y š y s su v i suomene . Ka ip 
J ū s t ik i t ės šį ryšį s t ipr in t i , 
k o k s J ū s ų , nau jo O p e r o s 
v a l d y b o s p i r m i n i n k o , 
t r o š k i m a s ir p r a š y m a s lietu
vių v i suomene i? 

— Mūsų Opera per 37 metus 
kiekvienu operos pastatymu 
siekė parodyti Lietuvą ir jos 
gyventojus kultūringais, meną 
mylinčiais žmonėmis. Nei viena 
opera pasau ly je nega l i 
i š s i l a i k y t i be mecena tų 
pagalbos. Mes irgi tikimės, kad 
lietuvių visuomenė, kuri mus 
rėmė per 37 metus, dabar, sta
tan t lietuvišką operą, tikrai 
padės mums nugalėti visus 
finansinius sunkumus. 

Dėkojame Vaclovui Momkui, 
Lietuvių operos pirmininkui, už 
pokalbį. 38 tąjį sezoną Lietuvių 
opera pradės , vadovaujama 
asmens, kuris šiam darbui turi 
tvirtą patirtį ir yra gerai ži
nomas lietuvių visuomenėje. 
Neabejot ina , kad Vaclovas 
Momkus ir šioms pareigoms 

skirs visą savo energiją, talentą, 
t a č i a u v i sų darbų v i e n a s 
n e a p r ė p s . Tikėkime, k a d 
t a l k i n i n k ų jam nepr i t rūks . 
Lietuvių opera Čikagoje vėl 
sužibės seniai laukiamu lietu
viškos operos „Pilėnai" pasta
tymu, kuriuo gėrėsis lietuvių vi
suomenė ir kitataučiai. 

Kalbėjosi Juozas Končius 

ATSTATOMAS SENOSIOS 
KULTŪROS PAMINKLAS 

Medininkų pilis — viena 
tvirčiausių senosios Lietuvos 
mūrinių tvirtovių — pakils iš 
griuvėsių naujam gyvenimui. 
Nutarta atstatyti pilies didįjį 
bokštą. Šią kultūros fondo idėją 
parėmė Pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų sąjunga. J i 

pasišovė sur ink t i r e s t a u r a v i m o 
darbams reikiamų lėšų, konkur
so b ū d u b u s a t r i n k t a s t i n k a 
miausias bokšto a t s t a tymo pro
j ek t a s . Projektą į gyvend in t i 
apsiėmė firmos „ P a m i n k l a s " 
restauruotojai . Liepos 7 d. buvo 
iški lmingai įmūry tas p i rmas i s 
Medininkų pilies didžiojo bokšto 
a t s ta tymo akmuo. J a m e i ška l t a 
da ta - „ 1 9 9 3 " . Padė jus šį 
akmenį v i rš a tkas tos įėjimo 
angos, a n t iš l ikusių gr iuvės ių 
tol iau bus mūri jamos bokš to 
sienos. Bokštas kils į t r isdešim
ties m e t r ų aukšt į . Darbus pla
n u o j a m a b a i g t i p e r d v e j u s 
metus . A t s t a ty t a s Med in inkų 
pilies bokš tas su penkių a u k š t ų 
vidaus patalpomis bus didžiau
sias ku l tū ros židinys pietryčių 
Lie tuvoje . ( „ K a u n o d i e n a " , 
07.09) 

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

* 

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

VVe're banldng 
on the f uture. 

Amanda B r a n d o * 
W- CVYbrook H S 

Yolanda Cardenas 
Cune H S 

Stacey Champion 
Sandbj'g H S 

Ter iah Johnson 
Kelly H.S 

Kristina Laureckas 
Hmsdaie South H S 

Christine Lay 
Dovvners Grove North H S 

Stacey Manthei 
Evergreen Park H S 

Kelly McNeela 
Oak Lawn H S 

Marjean Pagotelis 
Dcvvre-s Grove South H S 

Jetfrey Sarmiento 
Glenbard East H S 

Natalie Weglarz 
Stjgg H S 

Jack Wo7ek 
Shepard H S 

Eiizabeth Zacarias 
K e n e d y K S 

Standard Federal bankas didžiuojasi savo 
gerais investavimais. Todėl šiems jau
nuoliams skiriamos Standard Federal 
banko stipendijos siekti aukštesnio 
mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie 
visi jau yra pasižymėję moksle ir suge
bėjimu vadovauti. 

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jau
nuoliams padėti ir tikime, kad ateityje jie 
daug nuveiks ir daug pasieks. 

Theresa Ztemba 
Richards H S 

Standard Federal Bank 
T^l 

k' sen 
FDK. 
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CLASSIFIED GUIDE 
HELPWAMTED REAL E8TATE 

• -*- - -

gati būti pensininkai, art* priiiūretojats 
laidotuvių namų. Cicero. IL. Už lengvą 
namų ruoeą ir telefonų atsakymą bus 
parūpintas 4 mieg. kamb. butas veltui. 
Reeume, rekomendacijas ir darbo patir
ties aprašymą siųsti: Marąuette 

Home, 2833 W. 71 tt. , 
IL 30(29. Prašome neskam

binti. Tun mokėti lietuvių ir anglų kalbas. 

la ikoma moteris prižiūrėti ligonę 
ir gyventi kartu. Kreiptis: 

tel. 312-927-7828 

laikome moters prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį ir gyventi kartu Flori
doje, St. Pete's Beach. Skambinti An
tanui „coHocf 813-367-1091 arba 
813-360-13934 

MlSCELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANKZAPOUS 
3206 Vt Weat OStti Street 

Tel. — (708) 424-6684 
(312) 881-8684 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 886-8886 
(70t) 428-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

FOR RENT 

Prie Kedrie Ava., 1 M. nuo Mar-
ojuette Parito, Išnuomojam aa 3 
kamb. butas su šiluma ir visais vir
tuvės įrengimais. 8360 Į mėn. Tol. 
706-426-7160. 

IEŠKO BUTO 

Jauna selina nori laaJnoomot ne
brangų 1 mieg. butą Marguette Pk., 
Brighton Pk., Cicero arba Benvyn apyt 
Tel. vafcareJe: 312-438-3706, < 
mis 312-284-6446. 

FOR SALE 
IMEX AMERICA, INC. 

824 State Une Rd. 
Calumot City, IL 60400 

Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel. 708-868-0046, Fax 
708-666-6642. Skambinkite darbo 
dienomis O v.r.—S v.v. 

PAŠAUKĖ MANE.. . 

ši knyga — tai dabartinio Po-

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

T e l . S S S - 4 6 2 4 . N u o 8 ry to Ik i S v . v . 
K a l b e l i liet JVIŠK-.V 

kurią parašė Jo artimas jaunystes 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė tam. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. IH. gyventojams Tax 35 d. Par
siuntimo išlaidos: USA — 2.00 dol., 
Canada — 3.00 dol. 

DRAUGAS 
4848 W. 63 -d St. 

Chlcago, IL 60626 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VIDURNAKČIO SARGYBOJE 11. Lietuva sovie
tinėje okupacijoje. Vytautas Vaitiekūnas. 
371 psl $12.00 

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 207 psl $10.00 

JAUČIU-MATAU-GIRDŽIU, eilėraščiai. Juozas 
Paškevičius. 111 psl $3.00 

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai. 
Antspauduoti Amerikos pašto. Jul. 15,1993 
data. 2 rūšių po $1.50 

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio jubiliejiniai vokai. 
Neantspauduoti. 2 rūšių po $0 35 

GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Ma-
minskaitė-Kulbokienė. 504 psl $8.00 

MARGU RAŠTO KELIU, apysaka. Alė Rūta. 281 
psl $5.00 

ŠV. RAŠTAS—NAUJASIS TESTAMENTAS. Č. 
Kavaliauskas. 648 psl $10.00 

ŠV. RAŠTAS—SENASIS TESTAMENTAS— 
PRANAŠŲ KNYGOS. Vertė kun. Antanas Rub-

šys. 661 psl $12.00 
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 

dienoraštis. Dr. K. Paprockaitė-šimaitienė. 
494 psl $20.00 

HELL IN ICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. On. 
Garbštienė. 255 psl $13.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS 
RoundTrip One Way 

CHICAGO—VILNIUS—CHICAGO S75S $478 
NEW YORK—VILNIUS— NEW YORK $759 $478 

FROM O C T 1 $ $899 $399 
FREGATA TRAVEL 

259 W a * t 57 Street, #1211 
New York, NY 19197 

Ta i . 212-541-5707 
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LITAS NESUSTABDĖ INFLIACIJOS 

Trys ilgametės tautinių šokių puoselėtojos ir mokytojos, susitikusios Daina
voje š.m. rugpjūčio mėn. (iš kairės): Marija Jankauskienė — Detroitas, Jad
vyga Matulaitienė — New Yorkas, Ona Lukienė — Čikaga. 

Nuotr. Danguolės Varnienės 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MOKYTOJŲ KURSAI 

ZITA P E T K I E N Ė 

Lietuvos banko dirbt inis lito-
dolerio san tyk is ir pas t angos 
sustabdyti infliaciją n e a t n e š a 
l auk tų rezul ta tų . N ė r a pagr in
do to ir t ikėtis, stebint dabar t inę 
Lietuvos ekonomiją ir jos sun
kumus , kol l i tas neįėjo į t a rp 
t au t inę r inką. 

„Lietuvos r y t a s " 1993.VTII. 
17 laidoje duoda pa sku t in iu s 
d u o m e n i s iš k a i n ų k i l i m o 
Lietuvoje. 

In f l i ac i j a s a u s i o - l i e p o s 
mėnesia is buvo 126 proc., tuo 
t a rpu t uo pačiu praėjusių me tų 
la ikotarpiu — 336 proc. 

Per pas ta ruos ius t r i s mėne
s i u s l a b a i su l ė t ė jo m a i s t o 
produktų kainų ki l imas. Pavyz
džiui, liepos mėnesį, pa lygint i 
su birželiu, jos padidėjo t i k 0,5 
proc. 

Šių metų rugp. 22-28 d. Dai
navoje Lietuvių taut in ių šokių 
institutas (LTSI) pravedė tau
tinių šokių mokytojų kursus, 
kuriuose dalyvavo per 70 va
dovų, mokytojų ir sekėjų, atsto
vaujančių 22 Amerikos bei 
Kanados šokių grupėms. Tuo 
pačiu, kursų savai tės bėgyje, 
buvo šaukiamas LTSI narių su
važiavimas, kur io metu tarp 
kitko buvo pr i imtas LTSI sta
tuto projektas, sudarytas naujos 
valdybos r inkimo planas ir ap
tar ta ateities veikla. 

Ką tik a tvykusi iš Lietuvos į 
viešnagę Toronto, Kanadoje, 
kursuose, ka ip garbės viešnia 
bei mokytoja, dalyvavo 1994 m. 
Šokių šventės vyriausioji meno 
vadovė Laima Kisielienė, kuri 
p r a s i t a r ė , k a d jos k u r s ų 
dalyvavime t iks las yra paska
tinti visus išeivijos vienetus at
vykti į šventę Lietuvoje. 

K a d a n g i L i e tuvo je a te i 
nančiais meta i s įvykstančioje 
Dainų bei šokių šventėje pirmą 
sykį žada dalyvauti nemažas 
skaičius išeivijos vienetų, kursų 
p r o g r a m a b u v o t a i k o m a 
supažindinti šokių mokytojus 
tiek su šventės repertuaru, tiek 
su pačiu šventės pravedimu. 
Net per a t idarymą buvo ski
r iamas laikas aptar t i aktualius 
klausimus su šventės atstove 
Laima Kisieliene, PLB atstove 
Vitalija Vasai t iene ir kelionių 
agentūros savininku Algiu Gri
gu. 

Vitalija Vasai t iene tvirtino, 
kad kiekvienas išeivijos šokėjas, 
norint is da lyvau t i Lietuvos 
šokių šventėje, privalo per savo 
vienetą ligi spalio mėn. pabai
gos atsiųsti 120 dol. negrąži
namą registracijos mokestį. 
Neįskaitomas į kelionės kainą, 
mokestis — atseit , „dovana 
L i e t u v a i " — bus Lietuvos 
naudojamas ruošiant šventę. 
Mokestį be išimties i ,noka 
kiekvienas šokėjas, neatsižvel
giant nei kelionės būdo, nei jo 
a s m e n i š k o a p g y v e n d i n i m o 
sąlygų Lietuvoje. 

Ke l ion ių a g e n t ū r o s savi
n i n k a s G r i g a s s m u l k i a u 
pranešė, apie kelionių kainas 
bei datas. Jo manymu, vieneto 
nariams susitarus kartu keliau
ti iš Amerikos rytų pakrantės, 
šokėjui bi l ietas į abi puses kai
nuotų maždaug 990 dol; iš 
Amerikos vidurvakarių — 1,000 
dol., iš vaka rų pakrantės — 
1,200 dol. 

Laima Kisielienė teigė, kad 
šokėja i b u s a p g y v e n d i n t i 
bendrabučiuose arba parinktose 
še imose . J i t v i r t i n o , kad 
kiekvienas, į Lietuvą atkelia

vęs, šokėjų vienetas nuo pa t jo 
atvykimo ligi išvažiavimo bus 
globojamas vienos iš Lietuvos 
šokių grupių ar ansamblių. J i ir 
daba r jau turėjo žinių, su 
ka t r a i s vienetais suporintos 
išeivi jos šokių g r u p ė s . L. 
Kisielienė pasakojo, ko gali 
laukti šokėjai Lietuvoje — kokia 
j iems numatyta dienotvarkė. Ji 
smulkiai pranešė apie pačią 
šventę, kokie šokiai bus šokami, 
kur, kada ir kaip ilgai vyks 
repeticijos, kokios numatytos 
vakaro programos ir pan. 

Pranešėja ilgai ir viliojančiai 
kalbėjo apie šventę. Didesnieji 
šokių rateliai jau prieš kiek 
laiko užsiregistravo dalyvauti 
šventėje; o mažesniųjų ratelių 
vaddvai realistiškai tarpsavy 
sprendė,.kad vis dėlto jų grupės 
nelabai pajėgios tokiai kelionei, 
ypač kai dalyvauja daugiau 
kaip vienas asmuo iš tos pačios 
šeimos. 

Pirmadienį kursų savaitės 
dienotvarkė įėjo į savo vagą: po 
pusryčių — energinga maždaug 
3 vai. šokių pamoka. Po pietų 
vėl pamoka praktiška arba teo
retiška. O po vakarienės — 
įdomi vakaronė: pvz., pirma
dienį stebėjome video juostelę iš 
praėjusios šokių šventės Lietu
voje, kitą vakarą dainavome ir 
prisijuokėme prie laužo, vėliau 
savaitėje pasigėrėjom įvairių 
ratelių atvežtomis vaizdajuos
tėmis, išklausėm audėjos Viole
tos Smieliauskaitės-Fabiano-
vich paskaitą apie taut inius rū
bus ir išgirdom Gailiaus Drau
gelio pranešimą apie PLJS 
kongresą, ruošiamą Pabaltijy 
tuoj pat po šokių šventės. O ką 
daryt i pasibaigus vakaro pro
gramai? Tik ne miegoti, oi ne! 
Reikia toliau bendrauti ir dai
nuoti , dainuoti ir dainuoti! 

Savaitės laikotarpyje šokių 
mokė Jadvyga Matulaitienė, 

G e n o v a i t ė B r e i c h m a n i e n ė , 
La ima Kisiel ienė, LTSI pirmi
ninkė Dalia Dzikienė, Danguolė 
Varn ienė ir 1994 m. šokių 
šventės Lietuvoje išeivijos šokių 
programos meno vadovė Ri ta 
Karasiejienė. Vis dėlto ne visos 
pamokos buvo ta ikomos pasi
ruošimui šventei . J . Matu la i 
t ienė ska i tė įdomią paska i t ą 
apie r i tminio judesio svarbą 
vaikui , o L. Kisiel ienė, kur
s a n t a m s pasipraš ius , p ravedė 
net keletą prakt iškų pamokų t a 
t ema. Vaikų šokius mokė L. 
Kisiel ienė ir D. Varn ienė . Sa
v a i t e i p u s i a u p r a ė j u s , J . 
Matu la i t ienė k u r s a n t u s pra
džiugino, vyrus i šmokydama 
pramoginį šokį „Draugai-bi -
č iu l i a i " . Visoms p a m o k o m s 
gražiai ir kan t r i a i akompanavo 
gabus akordeonis tas A u d r i u s 
Polikait is , pamokas bei paruoš
t u s š o k i u s filmaVto L T S I 
valdybos narys Juozas K a r m ū -
za, o kursų dalyvių apet i tus gar
džiausiais valgiais sotino pu ik i 
še imininkė Aldona Šol iūnienė. 

LTSI s u v a ž i a v i m o , k u r i s 
įvyko rugp . 24-25' d., svarb iau
sias? la imėj imas — s t a t u t o pro
jekto pravedimas . R e m i a n t i s 
vienbalsiai pa tv i r t in tu s t a t u t u , 
buvo sudary ta rinkiminė komi
sija, k u r i įsipareigojo ligi 1993 
m. pabaigos praves t i rinkimus 
naujai LTSI valdybai. Komisijai 
p i rmininkauja Lidija Ringienė , 
dalyvaujant Virginijai Jurc ienei 
ir Irenai Smiel iauskienei . Nau
j a i v a l d y b a i t e k s 1995 m . 
mokytojų kursų p raved imas bei 
1996 m. t au t in ių šokių šven tė s 
ruošos darbai . 

Nors kursų sava i tė p r a l ė k ė 
„pas iu tpokės" g r e i t umu , įspū
dž ia i i lga i p a s i l i k s . D a u g 
šokome, daug pr ip raka i tavome, 
daug ir l inksminomės . Stip-
rinom pažint is su savo bendra 
darbiais ir suartėjome, nes m u s 
visus jungė t a pat i k a r š t a mei lė 
l ietuvių šokiui. 

Be to , liepą 5,2 proc. atpigo 
mėsa, 4,9 proc. — cukrus, 3,9 
proc. — sviestas, 2,8 proc. — 
sūriai , 2,1 proc. dešros ir rūkyti 
gaminia i . Net 42,5 proc. vidur
vasary atpigo bulvės, 22,6 proc. 
— šviežios daržovės. 

Tačiau kai kurie maisto pro
d u k t a i pabrango. Tarkim, ne
alkoholiniai gėrimai kainuoja 
16,S proc. brangiau, makaronai 
— 12 proc., žuvis — 11,8 proc., 
konditerijos gaminiai — 8,5 
proc., konservuoti pieno pro
duk ta i ir miltai — 6,5 proc., 
duona — 6,4 proc., kiaušiniai — 
6 proc. brangiau. 

Nemaisto prekių kainos liepos 
mėnesį išaugo 5,8 proc., paslau
gų kainos — 6,78 proc. palygin
t i su birželiu. Ypač pabrango ge
ležinkelio transportas (84 proc.) 
ir kai kurios buities paslaugos. 
Pavyzdžiui, suremontuoti elek

t ros prietaisus kainavo 20 proc., 
gyvenamuosius namus — 12 
proc., baldus - 10,7 proc., ava
lynę — 6 proc. brangiau, skal
byklų paslaugos pabrango 11,3 
proc. 

13 proc. daugiau mokame už 
liepos mėnesio šaltą vandenį, 12 
proc. — už kanalizacijos pa
slaugas. 

Tas , be abejo, privers dar 
daugiau kelt i atlyginimus, nes 
nus ta ty tas minimalus pragyve
nimo lygis — 34 litai per mėnesį 
i r minimali mėnesinė alga — 38 
l i ta i — yra nepakankami kainų 
infliacijai beaugant . J a u dabar 
skelbiama, kad nuo rugsėjo 1 
dienos 10 procentų didinamas 
žalos at lyginimas, nedarbin
g u m o pašalpos , pensijos ir 
studentų bei moksleivių stipen
dijos (L.R. 08.19). Bankuose 
paki lo ir JAV dolerio vertė, o jo 
tikrąjį santykį su l i tu nustatys 
t i k tarptaut inė r inka. 

Br. J . 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

Dainavoje, tautinių šokių kursuose iš Los Angeles, CA tautinių šokių moky
tojai (iš kairės): Danutė Augutė-Scola, Jonas Bužėnas, Spindulio jaunimo an
samblio vadovė Danguolė Varnienė, Nida Gedgaudaitė. 

^ ^ p . INTERNATIONAL 
\^F/ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 

CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkim 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9523 South 79th Avenue 
Hlckory Hllls, Kilnoto 60457 
T«l 7Oft-A30-7272 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

as su garantuotu pristatymu į namus 

223 KatvarflH »atv* 
VNnhM. Lietuva 

T i l U m l 77-7e-§7 Ir 77-tt-tt 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANAS TUMOSA 
Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno 
Senoliai grįžę mano kambary susėda 
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu 

Ir ima tarp savęs įvertint darbus mano* 
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį, 
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury. 

V. Mačernis 

Rugsėjo 7 d. suėjo penkeri metai nuo mūsų mielo Tėtuko 
mirties. Prisimenam jo kruopštų, ramų gyvenimą, pilną pasi
šventimo ir nuoširdžios artimo meilės. 

Kviečiame visus drauge su mumis prisiminti Tėtuko vėlę 
maldoje. 

Duktė Lilė, žentas Valerijus Gražuliai ir vaikaičiai — 
Paul ius , Marius su žmona, Laura , Andrius ir Birutė su 
šeima. 

A.tA. 
• ANTANUI ŠČIUKUI 
mirus, jo žmonai LEONORAI, dukra i su šeima, 
seserims ALDONAI, ONUTEI , ANGELEI , TĘSEI, 
MEIMEI i r jų šeimoms re i šk iame gilią užuojautą. 

Jūra ir Darius Gvidai 
Elena Zimavičiūtė Carter 

A.tA. 
PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą STASĮ ir v isus 
gimines. 

Rūta, Stasė, Kazys Daugėlai 

Bedford, N.H. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Soton HaH Untv«rsl-
tsto stotlM, 89.5 FM banga. „Mušk of Uthuanla" pro
gramos, vodamos anglų kalba, I i tos pačios stotlos, 
taip pat sokmadlsniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Or. 
J . J. Stukas — dlraktorlus, 234 SunlH Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tsl. 908-753-5636. 

A.tA. 
JUOZAS SMULKEVIČIUS 

Gyveno Oak Lawn, IL. anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. rugsėjo 6 d., 1 vai. ryto, sulaukęs 72 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Irena Legner, duktė Danutė Florek, 

žentas Larry, sūnus Pranas; anūkai: Joey, Stephanie, Amber 
Florek; sesuo Patricia Plechavičius su vyru Paul; brolis Jonas 
Smulkaitis; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Priklausė Oak Lawn American Pigeon Club. 
Velionis pašarvotas rugsėjo 8 d., trečiadieni ir rugsėjo 9 

d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai, sesuo, brolis ir 
kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
ALEX KRAUCENKA 

Gyveno Bellwood, IL. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 4 d., sulaukęs 80 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sesuo Julia Puknaitis, sūnėnas John Puknai-

tis su žmona Lydia, dukterėčios Anita Pūkelis ir Valerija Po-
nomarenko; pro-dukterėčios ir pro-sūnėnai: Neringa, Mark su 
žmona Cheryl, Peter ir Julie; pro-pro-dukterėčia Katie Gare 
ir pro-pro-sūnėnas Mark John. 

Velionis buvo pašarvotas antradienį, rugsėjo 7 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Bormann Funeral Home laidojimo namuose, 1600 
Chicago Ave., Melrose Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 8 d. Po apeigų 
koplyčioje velionis bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, dukterėčios ir sūnėnai. 

Laidotuvių direkt. Bormann Funeral Home, Ltd. Tel. 
708-344-0714. 

A.tA. 
PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
m i r u s , jos vyrą STASĮ , seserį NATALIJĄ ir v isus 
g imines nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime 

Rita ir Myron Bezdicek 
Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Dana ir Vytautas Mažeikai 
Kazys ir Birutė Sekmakai 

A.tA. 
solistei 

PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
mirus , vyrą inž. STASĮ JOKUBAUSKĄ ir jų ar t imu-
s ius nuoširdžiai už jaučiame. 

Vyrija' „Plienas" 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
MAGE N 
AIRPOPT 

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

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai i Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,' 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 sts 
SCANDINAVIAN AIRLINES 



i DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Švė. M. Marijos Gimimo pa
rapijos biuletenyje (rugsėjo 5 d.) 
klebonas kviečia parapijiečius 
susidomėti „Draugo" banketu ir 
net primena, kad bilietų gali 
pats parūpinti, jeigu kas į jį 
kreipsis klebonijoje. Tikrai 
dėkojame klebonui už palan
kumą! 

Pirmieji šio rudens sezono 
lietuviškų blynų pusryčiai Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
bus sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
po 8 ir 10:30 vai. Mišių. Visas 
pelnas skiriamas parapijai. 

Inž. Vaclovas ir Vanda Ma
že ika i , t au t inės sąjungos 
veikėjai, įvertindami „Draugo" 
dienraščio svarbą mūsų vi
suomenei, baigia sudaryti 10 
asmenų stalą į „Draugo" banke
tą. Inž. Vaclovas Mažeika yra 
ilgametis Korp! Neo-Lithuania 
narys ir vadovas. „Draugas" su 
visu štabu nuoširdžiai dėkoja 
ponams Mažeikams ir linki 
sėkmės jų tolimesnėje veikloje. 

J a u n i m o Tautinio ansamb
lio „Grandies" šokėjai po vasa
ros atostogų renkasi registraci
jai rugsėjo 12 d., sekmadienį, 6 
vai. p.p. Lietuvių centre Lemon-
te. Tuo pačiu metu į ansamblį 
bus priimami ir nauji šokėjai. 
„Grandis" organizuoja pradžios 
mokyklų mokinių tautinių 
šokių ratelį. 

Rugsėjo 8 dieną, trečiadienį, 
7 vai. vak. „Vyresniųjų centre" 
— Seklyčioje, kalbės trys Čika
gos miesto advokatai, imigra
cijos specialistai. Jie aiškins 
įvairius imigracijos ir emigra
cijos reikalus. Kalbės apie 
nuolat inio apsigyvenimo 
leidimą JAV-bėse, pilietybę, 
vizas, išvažiavimą ir įvažiavimą 
į kraštą , apie piliečio ir 
nepiliečio teises ir t.t. 

Visi kviečiami atvykti pasi
klausyti, klausti klausimus ir 
sužinoti sau ar savo gimi
naičiams reikalingų žinių. 

Į LKDS popiežiaus Leono 
XIII fondą 1,000 dol. įnešė dr. 
Petras Ironis Jokubka. Fondo 
valdyba jam reiškia padėką. 

x J a n k a u s k a s , gyv. Šiau
liuose, ieško savo tetos Jose-
fos Noreikienės, gyvenusios 
10828 S. Wabash Ave., Chicago, 
IL 60628, sūnų ir dukros: Prano, 
Stanislovo, Juozapo, Dominyko 
Noreikų ir Eleonoros Noreikai
tės. Prašomi atsiliepti ar ži
nantys apie juos pranešti: A. 
Balčyčiui, 6819 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629-1825, 
tel. (312) 471-2308. 

(sk) 

x LB Lemonto apylinkės 
gegužinė! Kviečiame visus šį 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. at
silankyti į Lietuvių centrą, 
Lemonte. Lauksime visų pasi
ruošę su skaniais valgiais, gai
vinančiais gėrimais ir gražia 
lietuviška muzika. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., 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 

Šių metų naująją Lietuvių 
operos valdybą sudaro: Vaclo
vas Momkus — pirmininkas; 
Vytautas Radžius — vicepirm. 
ryšių palaikymui su spauda ir 
visuomene; Jonė Bobinienė — 
vicepirm., ku~i rūpinasi moterų 
choru, svečiais iš Lietuvos ir 
įvairiais renginiais; Valerija Ža-
deikienė — sekr.; Jurgis Vi
džiūnas, Eglė Rūkštelytė-Sunds-
trom, Vytautas Aukštuolis — 
vicepirmininkai įvairiems 
reikalams. 

Vilius Bražėnas, gyv. Boni-
t a Springs, FL, vėl sugrįžo į 
„Draugo" skaitytojų šeimą, 
nors tam tikru laiku buvo 
prenumeratą nutraukęs. Jis 
tarp kitko rašo: „Kadangi ma
tau žymų pasikeitimą, bandysiu 
būti lašeliu tame .laše", apie ku
rį įžvalgiai rašėte savo vedama
jame". Džiaugiamės V. Bražėno 
pasitikėjimu ir sveikiname 
sugrįžusį. 

Turbūt mūsų korektoriai 
buvo „užsnūdę", nes J. Pr. pa
teiktoje žinutėje apie miuziklą 
„Oliver Twist" įsivėlė juokinga 
klaida: šis miuziklas 5 metus 
sėkmingai ėjo Londone (Angli
joje), bet ne Lemonte! Atrodo, 
kad jau visi pradedame matyti 
„pasaulio centrą" mūsų Lemon
te... 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės išky
la Michianoje, pas skautininkus 
Alfonsą ir Jolandą Kerelius bus 
šeštadienį, rugsėjo 11 d. Visos 
narės kviečiamos ir laukiamos. 

Rugsėjo mėn. 12 d. 12 vai. 
Šaulių salėje įvyks Lietuvių 
Tauragės klubo linksma geguži
nė. Bus gardaus maisto, atgai
vos, pasisekimo mėginimas ir 
linksma Ramanausko muzika. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

(sk) 

x AKINIAI LIETUVOS 
SILPNAREGIŲ Fondui di 
desnę auką atsiųsdama Irena 
Šerelienė rašo: „Siunčiu auką 
šviesos kibirkštėlėms mielai 
nepažįstamai sesei ir ar broliui. 
Temato ir tesidžiaugia". Ačiū. 
Laukiame aukų. Čekius rašyti; 
Lithuanian Human Services, 
Inc. (Memo: Akiniai Lietuvai) 
ir siųsti: Rūta Spurgis, 4238 S. 
Richmond Ave., Chicago, IL 
60632. (Tas ID 36-3163350). 

(sk) 
x PAGALBA LIETUVOS 

ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius j 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 6433334, Fax: 
416) 643-8980. 

(sk) 

x TIK $39 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vita
minai — viskas užsienietiška. 
55 sv. įvairaus maisto — $98. 
Produktai užsienietiški, išsky
rus mėsos gaminius ir sūrį- 45 
sv. įvairaus maisto be mėsos — 
$75. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
ARAS BOOFING 

Arvydas Kl«l» 
D«ngl«m« Ir t i l i o m * 

visų rusių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v v 

Kun. Arvydas Liepa, mari
jonas iš Marijampolės, prieš 
maždaug dvejus metus įšven
tintas kunigu, atvyko į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapiją 
sekmadienį, rugsėjo 5 d. Ateiti
ninkų konferencijos užbaigimo 
Mišiose, vykusiose 3 vai. po pie
tų šios parapijos bažnyčioje, 
kun. Liepa, vos tik parvežtas iš 
O'Hare aerodromo, koncelebra-
vo Mišias kartu su kun. A. Pas
kum. Parapijos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas Mišių dalyvius 
supažindino su svečiu iš Lietu
vos ir pranešė, kad jis vadovaus 
Šiluvos atlaidam, kurie prasi
dėjo antradienį, rugsėjo 6 d. 
Iški lminga procesija bus 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
12 d. 

Amerikos Lietuvių Preky
bos Rūmų valdyba nupirko viso 
stalo bilietus į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 26 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 
Esame nuoširdžiai dėkingi už 
dėmesį ir paramą! 

Lietuvių fondo kapitalas, 
atskyrus vieną milijoną dolerių 
Lietuvai, sumažėjo. Ir dabar, po 
narių atsiklausimo dėl toli
mesnio LF pagrindinio kapitalo 
tvarkymo, dar labiau sumažės. 
Suprantama, sumažės ir Fondo 
pajamos. Tačiau išeivijos lie
tuviškas gyvenimas eina to
lyn ir reikalavimai nemažė
ja. Paramos prašymai atei
na tiek iš vietinių, tiek iš 
Lietuvos. Tad negalime sustoti, 
bet toliau telkti LF pagrindinį 
kapitalą. Turime toliau remti 
čia lietuvišką Švietimą, kultūrą 
ir jaunimą ir tuomet būsime 
naudingi Lietuvai. Fondas 
rugsėjo ir spalio mėn. skelbia 
naujų narių ir įnašų vajų. At
kreipkime dėmesį ir toliau rem
kime savo reikalus. Įnašus 
siųsti L. Fondo adresu — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuvą siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami doleriais . TRANS
PAK 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Be
leckus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x Siūlome malonų poilsi 
Club Meza Del Mar, Puerto Val-
larta, Meksikoje! Visi kam
bariai su balkonais į jūros pusę. 
Lapkričio 17-24,7 naktys tropi-
kinėje aplinkoje, įskai tant 
kelionę, pervežimus, viešbutį, 
maistą i r vietinius gėrimus 
tik $812.00. Vietų skaičius labai 
ribotas. Skambinti American 
Travel Service, 9439 S. Kedzie 
Ave. Evergreen P a r k , IL 
60642, tel. 708-422-3000. Prašo
me užsirašyti į kelionę iki rug
sėjo 10 d. 

(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 amerikietiš
kų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. I i t o l i a u -
1-800-775-7363. 

(sk) 

^ ^ ^ ^ ^ E _ L * J « • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaut 
Redaguoja J. Ptafcas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 6Sth Place, Chicago, IL 60629 

RUGELIO KIRTIMAS s ^ b r 

Žydi, vai žydi, 
Kvepia, vai kvepia 
Medum saldžiausiu 
Šakota liepa. 

Šakota liepa 
Palei upelį, 
Kur sidabrinės 
Žuvytės nardo. 

O kas taip dūzgia 
Lyg bičių pulkas 
Rugpjūčio pievoj 
Rytą ankstyvą? 

Ten, prie giružės, 
Ten, prie žaliosios, 
Rugelį kerta 
Ir gelsvą kvietį. 

Eisim į talką — 
Tai padirbėsim, 
O rugiagėlėm 
Galvas papuošim. 

Aldona Puišytė 
Šienapjūtė Lietuvoje. Dabar ir rugiapjūtė jau yra pasibaigusi. 

Piešė dail. V. K. J o n y n a s 

UŽKEIKTAS SKAPIŠKIO 
VARPAS 

Maironis šiame eilėraštyje 
rašo apie Skapiškio varpą. Var
pas buvo labai išdidus ir labai 
gyrėsi savo balsu. Kai žmonės jį 
vežė per Skapiškio ežerą, Dievas 
jį paskandino į gelmes. Niekas 
šio varpo nemėgino ištraukti, 
nes žinojo, kad buvo tokia Dievo 
valia. Varpas kartais per audras 
suskamba ir prašo kitų varpų jį 
prisiminti. 

Šis eilėraštis mus moko ne
būti išdidžiais. 

Paulius Ješmantas 

Čia yra eilėraštis apie 
nuskendusį varpą. Radvilų 
šeima valdė Biržus. Vieną kartą 
žmonės plukdė varpus laivu per 
ežerą. Vienas iš tų varpų pra
dėjo girtis, kad visi jį girdės. 
Kilo audra, ir varpas nuskendo. 

Varpas gulėjo vandens dugne. 
Keletas žmonių norėjo varpą 
iškelti į viršų, bet kiti sakė, kad 
jį reikia palikti vandenyje. 

Tik maži varpai skambėjo 
švento Lauryno dieną. Visi 
laukia, kada didysis varpas vėl 
suskambės. 

Didysis varpas dabar gailisi, 
kad jis taip pasididžiavo. 

Audrytė Navasaitytė, 
Abu Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los mokiniai. („Lietuvos 

prisikėlimas") 

STOVYKLOS 
PASILINKSMINIMAI 

Vakar buvo smagu, buvo 
šokiai. Diana ir aš buvome 
lauke, nes viduje per daug 
triukšmo. Kar ta is pažiūrė
davome, kaip visi šoko. Buvome 
tuo patenkintos. 

Andrea Dutton 

Vakar buvo šokiai. Aš šokau 
su dviem berniukais. Mūsų bū
relis buvo iŠ Indijos. Man 
nepatiko knygnešių žaidimas. 
Man patiko Mišios lauke, nes 
pirmą kartą dalyvavau lauko 
pamaldose. Viskas atrodė 
gražiai. 

Audra Motiejūnaitė 

Aš šokau su Daina Valaityte 
ir su keliais vadovais. Mes 
buvome indės. Man patiko 
šokti. Landsbergis nebuvo 
tikras Landsbergis, jis buvo 
vadovas. Taip pat du vyrai su 
šautuvais, buvo vadovai. 

Audra Valiulytė 

Aš nešokau su berniukais, nes 
man nepatinka. Šiandien aš 
šoksiu ir paskiau išvažiuosiu. 
Mes žaidėme knygnešius. Aš 
nuėjau į Lietuvą. Ten nepatiko, 
buvo sunku. Lietuva buvo 
apsupta rusų. Rusus vaizdavo 
vadovai ir vadovės. Aš gavau aš
tuonis taškus. 

Nida Degesyte 
MEDŽIAI 

Ąžuolas yra medis. Jo yra 600 
rūšių. Ąžuolas auga visą 
gyvenimą ir užauga 20-40 
metrų aukščio. Anksčiau buvo 
daug šimtamečių ąžuolų, dabar 
labai mažai jų yra likę. 

J o n a s Bird 

Beržas yra Lietuvos medis. 
Beržo yra 30 rūšių. Beržas 
išauga iki 20 metrų aukščio. Jis 
auga visur: dirvose, šlapiose vie
tose, net smėlyje. Beržas 
sulaukia arti 150 metų amžiaus. 
Sulaukęs 40 metų savo am
žiaus, jis pasiekia savo pilną 
aukštumą. Jam labai patinka 
saulė. Beržas turi baltus ir juo
dus ruožus kamiene. Kai mano 
senelis buvo piemenėlis Lietu
voje, jis darydavo iŠ beržo tošies 
(žievės) krepšelius. Man labai 
patinka beržas, nes yra gražus 
medis. 

Lina Seštokaitė, 
Baltimorės Karaliaus Min
daugo lit. m los mokiniai 

(„Mūsų žinios") 

Vakar buvo nepasisekusi ma
dų paroda. Šokiai buvo geri, tik 
labai trumpi, per kelias dainas 
negalėjau šokti. 

Kovas Boguta 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992). 

ŠEIMA 
Šeimų yra visame pasaulyje, 

bet aš manau, kad viena iš 
maloniausių šeimų yra čia, 
Amerikoje. Tai mano šeima. 

Mūsų šeimoje yra penki 
žmonės: mama, tėtė, Gintaras, 
Arūnas ir Audra (aš). Iš mamos 
aš gaunu meilės, pagarbos, švel
numo ir susitarimą. Mano 
mama visada ten, kai man jos 
reikia. Ji visuomet maloni ir 
gera. Ji visuomet ką nors gero 
pasako. 

Mano tėtė yra labai darbštus 
ir protingas. Jis padeda man 
ruošti pamokas, padeda pasiekti 
mūsų tikslą. Jis moko, kas yra 
teisinga, ką galima daryti. 
Draudžia, kas negera ir ko ne
galima daryti. Kai mums reikia 
pagalbos, jis paliks savo darbą 
dirbęs ir mums visada padės. Jis 
myli mane ir aš jį. 

Gintaras yra mano vyresnis 
brolis. J is šešiolikos metų 
amžiaus ir yra labai gabus. Mes 
kartais pasipešam, bet jis tikrai 
yra geras brolis. Jis, kaip vyres
nis brolis, visada man padeda ir 
pateikia gerų idėjų. Jis yra man 
pavyzdys. Yra švelnaus ir malo
naus būdo. 

Arūnas vienuolikos metų am
žiaus, mano jaunesnis brolis. Jo 
šypsena sute ik ia tamsiam 
namui šviesos. Jis šypsodamasis 
daug padeda kitiems. J i s daug 
laiko praleidžia lauke. Jam la
bai patinka žaisti tinklinį, fut
bolą ir krepšinį. Jis visada 
linksmas. 

Mano mylima šeima labai 
bendrauja. Mes visi dirbam, žai
džiam, einame į bažnyčią, 
kalbame lietuviškai ir smagiai 
praleidžiame dienas kartu. Yra 
labai gaila, kad daug šeimų 
pasaulyje ne ta ip gerai 
sugyvena, kaip mūsų šeima. 

Daugelis pasaulyje nėra tokie 
turtingi, kaip aš. Aš turiu 
mylimą šeimą, daug draugų, 
užtenkamai maisto, drabužių ir 
smagiai praleidžiu laiką šeimos 
ir draugų tarpe. 

Mūsų pasaulyje šiais laikais 
yra labai svarbu, kad vaikai 
augtų su mylimais tėvais savo 
šeimoje. Vaikas , užaugęs 
šeimoje be meilės, nebus laimin
gas. Visi.kurie turi te geras 
šeimas, praleiskite daug laiko 
šeimos tarpe. Neužmirškite, kad 

BIRŽAI 

Biržai visiems gerai žinomas 
miestas šiaurinėje Lietuvos 
dalyje. Seni padavimai sako, 
kad Biržų pavadinimas esąs 
kilęs nuo pačios vietos: senais 
laikais čia buvusios didelės gi
rios, kuriose daugiausia augę 
beržai. Tai viena nuomonė. Yra 
ir antra. Žodis biržė lietuvių 
kalboje dar reiškia liniją, ribą, tik šeimoje patirsite daug daug 
o kadangi Biržai yra netoli lat
vių sienos, tai kai kurie mano, 
kad nuo to žodžio galėjęs kilti ir 
pats Biržų miesto pavadinimas. 

Biržai garsūs didele Radvilų 
pilimi. Rūmai atnaujinti ir įkur
tas muziejus. Yra ir daugiau pa
žymėtinų dalykų. 

meilės. 
Draugai ateina ir dingsta, bet 

tikra šeima pasilieka gerais ir 
sunkiais laikais. 

A u d r a Dūdaitė 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė („Vardan tos 
Lietuvos") 

VILNELĖ 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Nutilus paukštei, jis išsijudino 
ir skardžiai nupliuškeno tolyn, 
galvodamas: koks puikus 
pasaulis — gavau žilvičius ir 
lakštingalą! 

Staiga niūrus šešėlis į srovę ir 
balsas griaudė: 

— Kas tu, kaip vadiniesi, jei 
drįsti artintis į mane? 

Šlaite stovėjo didelis išsiskė
tęs ąžuolas. 

— Nežinau... neturiu jokio 
vardo, — nedrąsiai atsakė upe
lis. 

— Aš draugauju tik su tais, 
kurie galingi ir garsūs. Eik iš 
mano akių! 

Ąžuolas sušniokštė, pakėlė 
galvą į debesų platybes, upelis 
pasi traukė nuo šlaito ir 
nuplaukė tolyn susimąstęs. Jis 
nesuprato, kodėl turi gauti var
dą ir būti galingas, kad pasauly
je ir taip gražu. 

Netoliese pasilenkė baltuolis 
beržas, siūruodamas šakom. 
Upelis sustojo ir nedrąsiai 
guodėsi (nuliūdęs pasakojo). 

— Mes visi turim vardus, — 
atsikvėpė beržas. — Štai mane 
žmonės praminė (pavadino) 
svyruonėliu. Kai sutiksi juos, 
prašyk, tegul duos ir tau vardą. 

Nuliūdo upelis, nematė nei 
žaliaakių žiogų, šokinėjančių 
pakrantės žolėje, nematė nei 
mėlynųjų drugelių, pakibusių 
melduose (vandens augaluose). 
Skundėsi upelio bangos: ką 
veiks pasaulyje, jei nesuras 
žmonių. 

Sutemo. Nakt is ištiesė 
žvaigždynų t inklus viršum 
žilvičių ir beržų. Upeliui dar 
pasidarė graudžiau (liūdniau). 
Prisiminė tolimus ežerus, jų 
žvilgančius plotus, ir jam 
atrodė, kad būtų geriau su jų 
vandenimis drauge tyvuliuoti 
(judėti vandens paviršiuje) metų 
metais ir nieko nematyti, negu 
dabar vienam, nereikalingam, 
nežinomam skubėti pro 
kalnelius. 

Jis verkė taip gailiai, kad pro 
ašaras nematė nei žvaigždžių, 
nei patekančios saulės. O su ja 
pakrantėje iškilo žmogus. 

Jisai žiūrėjo į srovę ir negalėjo 
atsidžiaugti skaidrumu, prūsių 
(burbulų) daugybe. Skandino 
rankas, pylė šaltą vandenį ant 
veido, ir upelis suprato, kad su
tiko žmogų. Susijaudinęs ir dus
damas (pritrūkęs kvapo), 
plaudamas rankas ir į krantą 
šokdamas, upelis prašė duoti 
jam vardą. 

— Pavadinsiu tave Vilnele, 
nes t u sušiurpusi (susijaudi
nusi iš baimės), suskubusi (grei
ta, skubanti). 

Paulius J u r k u s 
(Bus daugiau) 

LAPĖ IR BEŽDŽIONĖ 

Lapė ir beždžionė, tuo pačiu 
keliu keliaudamos, ėmė ginčy
tis dėl savo kilmingumo. Ir 
viena, ir antra daug buvo 
pasipasakojusios. Kai atkeliavo 
j vieną vietą, beždžionė nu
kreipė ten akis ir ėmė aima
nuoti (dejuoti). Lapės paklausta, 
ko aimanuoja, beždžionė, paro
džiusi jai kapų paminklus, 
atsakė; 

— Kaipgi neraudosiu, ma
tydama savo protėvių, laisvųjų 
ir vergų antkapius! 

— Žinoma, — atsakė lapė, — 
gali meluoti kiek tinkama: nė 
vienas iš jų nebeatsikels ir nepa
sakys, kad meluoji. 

Taip ir melagiai žmonės: tada 
labiausiai giriasi, kai nėra kas 
juos sugėdina. 

Ezopas 

' 




