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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Pasirašyta Pabaltijo 
regioninio saugumo 

sutartis 
Vilnius, rugsėjo 14 d. — Esti

jos parlamento ir vyriausybės 
rūmuose įvyko Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vyriausybinių dele-
gacijų, vadovaujamų šalių 
premjerų Adolfo Šleževičiaus, 
Valdis Birkavs ir Mart Laar 
derybos. 

Po derybų trijų Baltijos šalių 
premjerai pasirašė regioninio 
saugumo deklaraciją. Joje pa
brėžiama, jog Baltijos šalyse 
neturi būti jokios svetimos ka
riuomenės. Jie taip pat pasirašė 
tr išalę laisvosios prekybos 
sutartį, Baltijos šalių vyriau
sybių vadovų deklaraciją, nusta
tančią šių valstybių santykius 
su Europos Bendrija, kai ku
riuos kitus dokumentus. Šios 
sutartys laikomos itin svarbios 
tolimesniam Baltijos šalių bend
radarbiavimui, nes pastaruoju 
metu buvo kalbama apie krizę 
jų santykiuose. 

Bus rūp inamas i Lietuvai 
žalos atlyginimu 

„Aš įsitikinęs, kad derybos su 
Rusija vyks toliau'', pareiškė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, duodamas tradicinį pirma-
dieninį pasikalbėjimą Lietuvos 
radijui. „Rengiamas nemažas 
sąrašas susitarimų, kurie bus 
naudingi ir Lietuvai, ir Rusijai", 
pažymėjo jis. 

Prezidentas informavo, kad 
jau a r t imiaus iu laiku jis 
rengiasi sudaryti specialią dar
bo grupę, kuri rūpinsis žalos 
Lietuvai atlyginimo problemo
mis. Dėl to bus konsultuojamasi 
ne tik su Latvija ir Estija, bet 
ir Vakarų Europos šalimis, taip 
pat pasaulio ir tarptautinėmis 
organizacijomis. 

Komentuodamas rugsėjo 
pabaigoje numatomą vizitą į 
JAV, prez. A. Brazauskas pa
brėžė, kad jo programa didelė ir 
labai įtempta. Svarbiausias 
kelionės akcentas — Lietuvos 
prezidento kalba Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjo
je rugsėjo 29 d. ir susitikimas su 
JT generaliniu sekretoriumi 
Boutros Boutros-Ghali. A. Bra
zauskas taip pat susitiks su 
įvairių valstybių užsienio rei
kalų min is t ra i s , kitais 
poli t ikais , bankininkystės, 
verslo atstovais. Numatoma plati 
susitikimų su išeivija programa. 
Prezidentas dalyvaus JAV ir 
lietuvių verslininkų surengtoje 
konferencijoje, taip pat susi
tikime su verslininkais, pasa
kys kalbas. 

Visokavičiaus nušalinimas — 
politinis, ne ekonominis 

„Lietuvos Banko valdyba 
nėra įsitikinusi, kad valdybos 
pirmininko nušalinimas yra 
teisingas žingsnis", pasakė 
spaudos konferencijoje valdybos 
pirmininko pavaduotojas Gin
tautas Preidys. Tuo žingsniu 
būtų praktiškai sustabdoma 
centrinio banko veikla. Pir
mininko nušalinimą jis vertino, 
kaip politinį klausimą. 

Pasak G. Preidžio, kai kurios 
politinės jėgos reikalauja, kad 
bankas darytų kredito emisiją, 
kuriai šiuo metu nėra jokių 

kams ir tokiu būdu didinama 
pinigų masė apyvartoje. Pinigų 
emisija be jokio materialinio ar 
valiutinio pagrindo yra netiks
linga, nes tai sukeltų infliaciją. 

Banko pirmininko įgaliojimus 
nutarta sustabdyti po to, kai 
Vilniaus miesto prokuratūra 
pateikė kaltinimus Romualdui 
Visokavičiui dėl piktnaudžia
vimo tarnybine padėtimi, ski
riant 20 milijonų kreditą vyriau
sybei per „Litimpex" banką. 

Lietuvos Banko valdyba rug
sėjo 11d. išplatino pareiškimą 
prezidentui ir Seimo pirminin
kui, kuriame sakoma, kad kal
tinimai R. Visokavičiui yra 
nepagrįsti ir byla sufabrikiuota. 

Įvykusiame susitikime su pre
zidentu, R. Visokavičiui buvo 
pasiūlyta atsistatydinti, tačiau 
jis atsisakė tai padaryti. 

Tėvynės Santaros — Seimo 
opozicinės koalicijos seniūnas 
Audrius Kubilius atskiroje 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad Visokavičiaus nušalinimas 
„nėra nei ekonominė, nei fi
nansinė, bet politinė problema". 

Ruošiamasi JT sesijos 
atidarymui 

Rugsėjo 13 d. Pabaltijo šalių ministrai pirmininkai — Latvijos Valdis Birkavs, Estijos Mart Laar 
ir Lietuvos Adolfas Šleževičius — pasirašė regioninę saugumo sutartį. 

Brazausko pokalbis 
užsienio ir vidaus 

politikos klausimais 

Seimo opozicija nori 
pravesti socialinius -

ekonominius įstatymus 

„Seimo rudens sesijos darbų 
programoje per mažai dėmesio 
skiriama Lietuvos socialinei -
ekonominei padėčiai", pareiškė 
Seimo narys, Tėvynės Santaros 
frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius spaudos konferenci
joje. Reikėtų įtraukti į prog
ramą bent 20 svarbiausių so
cialinių ekonominių įstatymų 
projektų, kurių priėmimas šį 
rudenį būtų garantuotas, pa
brėžė jis. 

Tėvynės Santaros frakci
jos seniūnas informavo, kad ji 
yra parengusi keletą socialinių 
-ekonominių įstatymų projektų, 
tarp jų įstatymo dėl žemės ūkio 
produkcijos konkurentingumo. 
akcinių bendrovių įstatymo 
pataisų dėl akcininkų dalyva
vimo bendrovės valdyme, taip 
pa t įstatymo teisėtvarkos 
klausimais projektus. Baigia
mas rengti įstatymo projektas 
dėl Seimo narių pajamų ir tur
to deklaravimo. 

Vienas projektų, kuris arti
miausiu metu bus pateiktas 
Seimui, tai įstatymo dėl indėlio 
indeksavimo. Jau surinkta 
100,000 Lietuvos žmonių pa
rašų, kad šis įstatymas būtų 
svarstomas Seime, nurodė jis. 

Grūdų derlius didesnis, 
bet jo nepakaks 

Lietuvoje 20 grūdų perdir
bimo įmonių iki rugsėjo 13 d. 
jau supirko apie 200,000 tonų, 
dar tiek pat grūdų priėmė sau
gojimui. Palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, 
šiemet produkcijos supirkta dvi
gubai daugiau. 

Deja, jeigu ir bus supirkti visi 
krašto žemės ūkio bendrovių ir 
ūkininkų siūlomi grūdai, numa
toma, kad ateinančiais metais 
Lietuvai reikės importuoti vien 
maistinių kviečių ne mažiau 
kaip 200,000 tonų. 
Sių metų derliaus grūdams ; 
supirkti skirta 76 milijonai litų, 

ekonominių prielaidų. Bankas pusė jų jau panaudota. Tačiau 
kas savaitę vykdo valiutos iš viso reikėtų ne mažiau, kaip 
varžytines komerciniams ban- 100 milijonų litų. 

Vilnius, rugsėjo 4 d. — „Visi 
užsienio atstovai, lankęsi šalyje 
Rusijos armijos išvedimo proga, 
teigė gerų santykių su Rusija 
būtinybę Lietuvai, nors šalies 
spaudoje pastaruoju metu būta 
daug priešingų vertinimų", 
pasakė Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas susitikime 
su „Lietuvos aido'', „Respub
l ikos" , „Lietuvos r y t o " , 
„Tiesos", „Kurier Wilenski", 
„Echo Litvy" bei Lietuvos radi
jo žurnalistais prezidento darbo 
kabinete. 

Prezidento pasisakymus šia 
proga aprašė Ramunė Sakalaus
kaitė ir Rimvydas Valatka „Lie
tuvos ryte" rugsėjo 4 dieną. 

Pastebėjęs, jog Lietuvoje nei
giamai vertintą jo kalbą tele
vizijoje dėl santykių su Rusija 
Europos žiniasklaida vertino 
teigiamai, prezidentas pabrėžė, 
kad negalima užsidaryti tik 
savo šalies rėmuose. Jo nuo
mone, šiuo metu bent dešimt 
valstybių yra panašioje padėtyje 
dėl stalinizmo moralinės, mate
rialines žalos. Todėl, teigė pre
zidentas, svarbu žinoti, kaip šią 
problemą traktuoja Latvija, Es
tija, Lenkija, Čekija, Slovakija, 
Vengrija, Jungtinės Tautos, 
taip pat Europos Taryba bei 
Europos Bendrija. 

Kalbėdamas apie paskelbtą 
146 bilijonų dolerių sumą, 
kurios neva reikalauja Lietuva 
už padarytą žalą, prezidentas 
pasakė, jog tai — ne jo ad
ministracijos paskaičiavimai. 
Pasak Algirdo Brazausko, „šita 
antis išskrido ne iš mūsų". Jis 
sakė, jog šios sumos niekas 
nesvarstė, buvo kalbama tik 
apie derybų tvarką. Žalos at
lyginimą, A. Brazausko tvir
tinimu, įpareigoja referendu
mas. 

Kodėl pravalgomi kreditai? 

„Lietuvos rytas" paklausė, 
kodėl tuo metu, kai skolos Rusi
jai grąžinamos iš užsienio kredi
tų, kuriuos po kurio laiko reikės 
grąžinti, Lietuvoje esančios va
liutos niekas nesuperka? Šalies 
vadovas atsakė, kad tai labai 
blogai, prastai dirba ir šalies 
ekonominės tarnybos. Algirdas 
Brazauskas taip pat pripažino, 
jog „užsienio kapitalas neina į 
Lietuvą". Į „Lietuvos aido" 
klausimą, ar kreditus teikian
čios organizacijos nesiruošia 
pasirašyti sutarčių su opozicija 

dėl tikslinių kreditų. A. Bra
zauskas atsakė, jog jis ..nežino, 
su kuo reiktų pasirašyti tokią 
sutartį, nes juk niekas nežino, 
kas po kelerių metų bus iš
rinkti". Lietuvon prezidentas 
taip pat pastebėjo <ad įtarumas 
tik komplikuoja valstybės gy
venimą, nes, jo n ;omone, kiek
vienas, atėjęs i valdžią, visiSKai 
atsako už savo veiksmus. Prezi
dentas taip pat sakė, kad „kre
ditų nepravalgom, išsisukam ir 
mokėdami už dujas, ir tai, mano 
nuomone, jau pasiekimas". 

Tęstinumas užsienio 
politikoje 

„Respublikai'" pasiteiravus, 
ką prezidentas mano apie užsie-

II vizito reikšmės, kuri Lietuvai 
būsianti milžiniška!'Pats prezi
dentas Lietuvoje dabar pasigen
da „vidinės katalikybės". 

Į klausimą, kaip prezidentas 
vertina Restitucijos akto įgy
vendinimą, A. Brazauskas at
sakė, kad būtina laikytis jau 
priimtų įstatymų, o Bažnyčiai 
Lietuvoje reikia sukurti nor
malias darbo sąlygas. 

Dėl Rusijos kar iuomenės 
išvedimo 

Grįždamas prie klausimo, 
kodėl nebuvo teisiškai įfor
mintas Rusijos kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos, šalies 
vadovas kalbėjo, jog tai buvęs 
neorganizuotas reikalas. „Ma
nėme, kad įgaliojimus tur i 
vieni, o pasirodė, jog ne. Tikslas 
pasiektas. Tvarkaraštis išlai
kytas, bazės perduotos", šnekėjo 
A. Brazauskas. Jis pareiškė, 
kad ne visi Lietuvoje norėję, kad 
Rusijos kariuomenė laiku pa
liktų Lietuvą vien todėl, kad 

New Yorkas, rugsėjo 10 d. — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
misijų prie Jungtinių Tautų 
pareigūnai ketvirtadienį Latvi
jos Misijoje aptarė pasiruošimą 
48-ajai JT Generalinės Asamb
lėjos sesijai. Derindami svar
biausias savo veiklos kryptis su 
savo šalių Užsienio ministeri
jomis, jie šiuo metu ruošia svar
biausių veiklos krypčių planą. 

Rugsėjo 8 d. Baltijos valstybių 
ambasadoriai prie J T — A. Si
mutis (Lietuva), A. Baumanis 
(Latvija) ir E. Jaakson (Estija), 
kreipėsi į JAV ambasadorę M. 
Albright paremti Baltijos vals
tybių prezidentų prašymą ben
dram pasimatymui su JAV pre
zidentu Clinton. Daugybė vals
tybių vadų, atvykstančių į Ge
neralinės Asamblėjos atida
rymą, prašo panašaus susiti
kimo. Žinia, Lietuvos preziden
tas A. Brazauskas rugsėjo 28 d. 
kalbės Generalinėje Asamblė
joje, o JAV prezidentas — 
rugsėjo 27 d. 

Jungtinis Amerikos Pabaltie-
čių komitetas JBANC Washing-
tone rugsėjo 10 d. parašė laišką 
prezidentui Bill Clinton, prašy
dami, kad New Yorke jis susi
tiktų su „demokratiškai išrink
tais trijų Pabaltijo šalių prezi
dentais", jiems dalyvaujant 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijos atidaryme. 

Laiške jie primena, jog nors 
Rusija yra padariusi šiek tiek 
pažangos kariuomenės išvedimo 
reikalu, Rusijos pareiškimai ir 
didelis skaičius jų dalinių, 
likusių Latvijoje bei Estijoje, 
kelia abejones apie Rusijos ryžtą 
išvesti savo kariuomenę ir iš 
Latvijos bei Estijos. Jie rašo, jog 
susitikdamas su Pabaltijo šalių 
prezidentais, prez. Bill Clinton 
pademonstruos, jog JAV iš tik
rųjų remia šių šalių suverenias 
demokratijas ir paskatins Rusi
ją vykdyti kariuomenės išvedi
mą, kad pagaliau ir Latvija bei 
Estija taip pat galėtų tapti 
tikrai nepriklausomos. 

Patvirtinta pataisa, 
sąlygojanti JAV karinę 

pagalbą Rusijai 

nio politikos tęstinumą, buvo at- paskui būtų galima kelti triukš-
sakyta, jog politikos tęstinumas mą, jog A. Brazauskas neįvykdė 
vykdomas, nes nė viena V. 
Landsbergio administracijos su
tartis nebuvusi panaikinta. 
Lygindamas buvusio Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko ir 
savo politiką, prezidentas sakė, 
jog tarp jų brūkšnio nėra. Jis 
taip pat nesutiko su spaudos 
apžvalgininkais, kurie rašė, kad 
Lietuvoje apskritai nėra jokios 
užsienio politikos koncepcijos. 
Šalies vadovą- taip pat teigė, 
kad viešumo užsienio politiko
je yra tiek kiek reikia. 

Ar slepiama informacija 
dėl privatizacijos? 

Prezidentas nesutiko su 
žurnalistų tvirtinimu, jog pri
vatizacijos procese informacija 
slepiama sąmoningai. Jo nuo
mone, tai paprasčiausias ap
laidumas. Nors konstitucinės 
normos dėl žemės pardavimo 
nebus keičiamos, A. Brazauskas 
pats pasisak už žemės par
davimo teisei suteikimą užsie
niečiams. 

Šalies vadovas nepritarė min
čiai, jog jis kritikuoja vyriau
sybės darbą. Jo žodžiais tariant, 
tai yra skatinanti kritika — ne 
žudantis, o normalus procesas. 

Prezidentas pasigenda 
„vidinės katalikybės" 

Į klausima, kiek Lietuvai 
kainuos popiežiaus vizitas ir 
kodėl ši informacija slepiama 
nuo žurnalstų, prezidentas 
neatsakė. Kaip teigė Algirdas 
Brazauskas .. šitaip apskritai 
negalima vertinti Jono Pauliaus 

referendume pareišktos lietuvių 
tautos valios. Prezidento nuo
mone, du sakiniai apie kariuo
menės išvedimą būtų fiksavę 
tik simbolinį faktą. 

Į „Lietuvos ryto" klausimą, ar 
yra paskaičiuota nauja konkreti 
suma, kurią Rusija turėtų sumo
kėti Lietuvai už padarytą žalą, 
A. Brazauskas atsakė, jog tokia 
suma dar nepaskaičiuota. 

Dėl išeivių ta lkos Lietuvai 

Šalies prezidentas savo įžan
ginėje kalboje taip pat daug kal
bėjo apie tai. jog būtų gerai, kad 
kuo daugiau išeivių atvyktų į 
Lietuvą ir talkintų vyriausybė
je, bankuose, visuose valstybės 
ir verslo baruose. Tačiau kai 
„Lietuvos rytas" paklausė, kaip 
jis vertina faktą, kad jo vyriau
siasis patarėjas, taip pat da
bartinis finansų ministras pa
dėjo daug pastangų, kad išgrūs
tų iš Lietuvos Investicijų banko 
kūrėją, JAV lietuvį Vytautą 
Dudėną, prezidentas pareiškė, 
„kad mes negalime absoliuti-
zuotis". 

„Negi jūs manote", sakė A. 
Brazauskas, „kad V. Dudėnas 
yra absoliučiai tobulas?"' Anot 
prezidento, V. Dudėno bankas 
nesuvaidino jokio vaidmens, o 
jeigu šis bankas paleistas, vietoj 
jo reikia kurti naują. 

„Lietuvos ryto" paklaustas, ar 
yra naujų žinių apie Preziden
tūros pastatą, valstybės vadovas 
atsake: „Būsiu čia. Nėra kur 
dėtis. Siūlo Menininkų rūmus, 
tačiau sąmata — milijonai. 
Dabar — ne ta aplinka. Būčiau 

Washington, DC, rugsėjo 13 
d. — Prie JAV Atstovų rūmuose 
priimto įstatymo, leidžiant skir
ti lėšas Gynybos biudžetui, buvo 
priimta kongresmano Richard 
Durbin pataisa, reikalaujanti, 
kad Rusija padarytų žymią pa
žangą išvedant savo ir Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos dalinius iš Latvijos ir Esti
jos, prieš skiriant bet kokią JAV 
gynybos pagalbą Rusijai. 

Kongresmanas Richard Dur
bin, kuris pirmininkauja Ats
tovų rūmų Pabaltijo laisvės 
bū re l iu i (Baltic Freedom 
Caucus), pastebėjo, jog rugpjūčio 
31 d. pasibaigė Lietuvos oku
pacija, iš jos išvykus paskuti
niams Rusijos kariams. „Ši 
pataisa paskatins Rusiją toliau 
tęsti savo kariuomenės išvedi
mą iŠ kitų dviejų Pabaltijo šalių 
— Latvijos ir Estijos". 

Pravestoje pataisoje taip pat 

reikalaujama, kad Rusija paro
dytų geranoriškas pastangas už
baigti ir kitus karinius veiks
mus, pažeidžiančius Pabaltijo 
valstybių suverenumą, pvz. ar
tilerijos pratybas, negavus 
šalies leidimo joms vykdyti; 
kišimąsi į tų valstybių oro ir 
jūrų erdvę; įvedimą naujų 
dalinių bei karinės įrangos ar jį 
aptarnaujančio civilinio per
sonalo, negavus valstybės 
leidimo; vykdymas ekonominės 
blokados ar kuro tiekimo nu
traukimas. 

Valstybinio turto 
privatizavimas už 

valiutą tęsis 
Vilnius , rugsėjo 10 d. — 

Lietuvos vyriausybe nutarė tęs
ti valstybės turto privatizavimą 
už laisvai konvertuojamą valiu
tą. Tačiau Lietuvos piliečiai ar 
firmos privalės atsiskaityti 
litais, perskaičiavus įsigyto ob
jekto kainą pagal tos dienos Lie
tuvos Banko kursą. Užsieniečiai 
per užsienio bankus galės atsis
kaityti užsienio valiuta. Rugsėjo 
13 d. turėtų būti patikslintas už 
užsienio valiutą parduodamų 
objektų sąrašas — iš 100 objek
tų bus paliktos t ik tos įmonės, 
kurios galėtu sudominti užsie
niečius. 

— Lietuvos vyriausybė nu
tarė panaikinti visus muito mo
kesčius išvežamiems maisto pro
duktams. 

patenkintas, jeigu kitam pre
zidentui sugebėčiau palikti 
t ikrus Prezidento rūmus". Že
mutinė pilis Prezidentūrai, jo 
nuomone, turėtų ir politinę 
reikšmę. Vilniuje, anot pre 
zidento, ypač svarbu atstatyti 
Lietvos valstybingumo simbo
lius. 

Geras derlius, bloga 
ekonomija 

Vilnius, rugsėjo 10 d. — Šie
met Lietuvoje užderėjo neblogas 
derlius, tačiau dėl nepalankaus 
oro sunku žemdirbiams jį nuim
ti. 0 ir nuėmus derlių nėra kam 
ji parduoti, nes perdirbančioji 
pramonė neturi už ką supirkti, 
tad priima grūdus tik laikinam 
saugojimui, už kurį turi mokėti 
žemdirbiai. O šie dėl didelių 
palūkanų, nesiryždami imti 
valstybės siūlommų paskolų ir 
neturėdami grynų pinigų dega 
lams pirkti, negali pradėti sėjos. 

Lito vertė nepakilo, 
kiek tikėtasi 

Vilnius, rugsėjo 10 d. — Lito 
kursas per pastarąsias dvi 
savaites nukrito nuo 2.8 iki 4.3 
už JAV dolerį. Prieš atvykstant 
Šventajam Tėvui į Lietuvą buvo 
tvirtinama, kad popiežiaus 
vizito metu litas bus lygus JAV 
doleriui. Tačiau nesulaukus 
tiek daug maldininkų, kiek 
tikėtasi, litas staiga krito. 

Nemažai piliečių tikėjosi šiek 
tiek uždirbti, tad pardavė sutau
pytus dolerius, prieš atvykstant 
popiežiui. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 15 d.: Švč. M Mari
ja Sopulingoji; Nikodemas, Eu
genija, Rolandas, Vismantas. 

Rugsėjo 16 d.: Šv Kornelijus 
ir Kiprijonas; Eufemija, Lud-
mila. Rimgaudas. 

• 
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SKAUTYBES 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė ODė 1 

SUBLIZGO DEIMANTAS 
RAKO MIŠKE 

P a s a k o j a S e s ė Nijolė 

K a u k i ų p a r a d a s 
Juokas ir t r iukšmas sklinda iš 

Bendrijos. K a u k i ų p a r a d a s 
ateina! F a n t a s t i š k a eisena. Ir 
kokių sutvėr imų čia nėra! Net 
Sn i eguo lė ( b r o l i s ba l to j 
suknytėj, labai gražus, bet ne-
gracingas' ir septyni nykštukai 
ir t ikras Rako miško k a u k a s 
'brolis Antanas Paužuol is vos 
įžiūrimas pro papa rč ių ap
darus1; ką sesė Ri ta Penčylienė 
vaizduoja, užsivožusi piltuvą 
ant galvos, dar neaišku. Na . bet 
bendras parado vaizdas pasigė-
rė t ina i j u o k i n g a s . P a u k š t y 
tės-ūdrytės. vilkiukai-bebriukai 
klykauja iš džiaugsmo. 

Miško Ž e n k l o s u e i g o j 

Šią sueigą matau pirmą kartą 
ir smalsiai stebiu. Čia susirinko 
didelis būrys mūsų gilvelistų su 
savo s v e č i a i s . Gilvvelio 
mokyklos vedėjais, ir su mumis 
— suinteresuota is žiūrovais. 

Š i and ien pi lkąj i Gillvvell 
k a k l a r y š i . k a u l i u k u s ir 
pažymėj imus g a u n a g ražus 
būrelis mūsų vadovų. Jų ta rpe 
ir Vyr. Skau t in inke v.s. Birutė 
Banaitienė. 

Svečiai gilvelista; pasakoja 
apie Miško Ženklo programą, 
ženklu reikšme ir tą neišvaizdų 
kaklaryši, kurio pilkoji pusė 
re iškia k u k l u m ą , r a m u m ą , 
tarnavimą, o rausvoji vidinė — 
artimo meilę, brol iškumą. 

M ū s i š k i a i g i l v e l i s t a i 
papasakoja apie t i k r a i neleng
va Miško Ženklo programą. 
galima sakyt, skau t av imo uni
versitetą. Smagu maty t , kad 
tiek daug jų tą . .universi te tą" 
baigė ir į gy tomis ž in iomis 
dalinasi, aktyviai skautaudami. 

Po Miško ženklo insignijų bai
gusiems į teikimo, naujieji gil
velistai visus pavaišino specia
liomis v a i š ė m i s , a t i t i n k a n 
čiomis jų skilties vardą. Pvz. pas 
„Meškas7 ' gavome medaus ir gi
ros. 

V a k a r o r a m i o j ty lo j . . . 

Spragsi l a u ž e l i s j auk io je , 
mažoje . . K e r n a v ė s " ' t u n t o 
stovyklavietėje. Aplink — sesės-
broliai. skaut in inka i . -ės . Tie. 
kurie vakar suda rė mažuosius 
Tautiniu s tovyklų dalyvių ra

tel ius: 
1958.. 

1928.. 
1968... 

1938... 1948... 
Žilos galvos, ty

lios šnekos, seniai dainuotos 
dainos... 

Brolis Alkis iš Anglijos, sesė 
Lilė iš Plainview, New York, — 
laužavedžiai. Vienas po kito 
siūlome jiems mielas jaunystės 
laužų dainas pravesti, ir dainuo
jam, dainuojam... Sesė Albina 
Ramanauskienė apkasą bulves 
žarijomis. Greit paskl inda jų 
skanus kvapas. 

Kas niekada nesėdėjo su drau
gais prie laužo, sunkiai supras 
tą ramybės jausmą, tą ryšį žmo
gaus su žmogum ir su jį supan
čia gamta. 

Mūsų, jaunos širdies „senių", 
pasiklausyt a tš lamena jaunieji 
svečiai iš Lietuvos. Energingas 
vilnietis s.v. Vygis praveda dar 
negirdėtą daną: 

„Aš pasiversiu bal ta gulbele 
Ir sau plaukysiu po ežerėlį. 
Ale nebūsiu aš tavo! 
Ale nebūsiu aš tavo. . ." 
Laužo apšviesti medžiai, kaip 

bokštai, ka ip skl iauta i priberti 
žvaigždžių. „Štai miškas rimsta 
vakarop, ramybė skleidžiasi 
aplink. Tu maldą mūs priimk". 
S u n e r t o s r a n k o s , , , A t e i n a 
nak t i s " , pasidalintos karštos 
piemenėlio bulvės... 

„Nors sakome dabar sudie, 
bet susitiksim vėl!" 1998 metais 
Aštuntoje Tautinėje stovykloje. 

Iki pasimatymo! 

(Pabaiga) 

Lietuvių Skautų sąjungos nariai iš Austrąhjos, Anglijos, JAV ir Kanados Lietuvos skautijos 
Jubiliejinėje stovykloje Kunigiškėse. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ STOVYKLOS 
LIETUVOJE 

balas, slinkti po virve, laipioti 
visur ir kuo greičiausiai grįžti. 
Aš jaučiausi kaip kariuomenėje, 
beveik! Bet buvo labai smagu. 
Grįžome pavargę, bet su di
dž iaus iom šypsenom. Tuo 
momentu nebuvo svarbu, kad 
mes visi purvini , t i k kad 
ba igėme ka r tu . Man buvo 
įdomu, kad visi gausiai daly
vavo, nors buvo purvini, nei 
vienas nesiskundė, tik juokėsi. 
Man pat iko , kad n ieks 
nesirūpino, kaip jie atrodė, tik 
kalbėjo apie jų smagius nuo
tykius. Nenorėjau išvažiuoti, 
nes visi tokie draugiški. 

Po to aš ir sesė Tina Petru-
šytė (irgi iš Los Angeles) kelia
vom į Palangos stovyklą. Matyti 
Lietuvą buvo pasakiška — ne
tikėjau, kad po tiek metų esu to
je šalyje, k u r gimė mano 
seneliai ir prosenoliai, ir apie 
kurią mokiausi lietuviškoje 
mokykloje. Netikėjau, kaip 
gražu buvo, kiek miškų ir pie
vų, kiek laukų ir kaimų, kiek 
karvių ir gandrų... 

Pagaliau atsiradom Palangoje 
— t e n s t o v y k l a v i e t ė ka ip 
svajonė. J ū r o s kvapas supo 
mišką, viskas tyliai ūžė, vėjas 
švelnia i g los t ė s k a u t u s ir 
svečius. Kaip visų nuotaikos at-

LSS Statuto 67-60 straipsniai skambinki te Prezidiumo pirmi- spindėjo tą gamtos grožį — 
teikia privilegiją visiems įžodi ninkuif i l . vs. Eugenijui Vilkui, pastebėjau skautų veiksmuose, 
davusiems (ne jaunesniems kaip tel. 805-259-3909. Kokia bus Pastovy klės buvo suskirstytos 
18 metų) ir Sąjungos nariais iš- a t e inanč ių trejų metų L S S pagal rajonus, ne pagal amžių, 
buvusiems paskut in ius dvejus vadovybė, priklauso nuo kiek- kaip mes įpratę JAV-ėse. Tai aš 
me tus , da lyvau t i korespon- vieno dalyvaujančio rinkimuose stovyklavau su „Kernavės" tun-

LSS vadovybės brolio ir sesės. 

Los Angeles sesių gražiniečių 
dėka, aš turėjau nuostabią va
sarą — buvau pirmą ka r t ą 
Lietuvoje i r dalyvavau Ju 
biliejinėje skautų stovykloje. 
Palangoje. Tokia kelionė m a n 
buvo įspūdinga, ir noriu pasi
dalinti savo mintimis. 

Lietuvoje buvo dvi Jubilie
jinės stovyklos — viena netoli 
Vilniaus ir kita — Palangoje 
(yra kelios skautų grupės). 
Pirmiausiai aplankiau Vilniaus 
stovyklą. Man buvo malonu ma
tyti, kad ten patogiai stovykla
vo — miegojo namukuose, turėjo 
vieną bendrą valgyklą ir buvo 
gražiausioje vietoje, miške pr ie 
ežero. Atrodo visi buvo linksmi 
ir entuziastiškai dalyvavo užsi
ėmimuose. Įdomus įspūdis m a n 
buvo, kai visa stovykla dalyvavo., 
estafetėje, kuri buvo paruošta 
vyresnių brolių. Stovykla buvo 
suskirs tyta komandomis, ir a š 
irgi su t ikau dalyvauti. K a i 
prasidėjo žaidimas, aš pradėjau 
bijoti, nes visi grįžo visiškai 
šlapi ir purvini. Reikėjo bėgti su 
komanda per prūdus ir purvo 

AR PASINAUDOJOTE 
PRIVILEGIJA? 

. . 2 v ; i i e ž d v n o " p a s t o v v k l e s žvaig/ .du 
lės . .Ne r i j os " t u n t o f id ry tes Ž ibu te . 
V i i v t :r L i n a . 

Nuotr. N. Užubalienė* 

denciniuose 
r inkimuose. 

LSS Tarybos Pirmija savo š.m. 
g e g u ž ė s 20 d. i š s i ų s t a m e 
„Kvies ly je" rašo: 

. .Kviečiame visus brolius, 
seses dalyvauti LSS Vadovybės 
r inkimuose. Su pakilia nuo
ta ika švęsdami 75 m. lietu
v iškos s k a u t y b e s jubi l ie jų , 
nelikime abejingi naujos LSS 
vadovybės rinkimuose. Gausiai 
dalyvaukime ir siūlykime kan
didatus, nes reikia naujų idėjų 
ir j aunų vadovų šiuo metu. kai 
daugelio organizacijų dėmesys 
k r e i p i a m a s į a t e i n a n č i o 
šimtmečio uždavinius. Naujos 
LSS vadovybės privalės vesti 
trečios ir ketvirtos kartos lietu
viška užsienio jaunimą suderin
tai veiklai su Lietuvos skautais 
didingoje Pasau l io Lietuvių 
šeimoje". 

Ar pasinaudojote privilegija ir 
atlikote savo skautišką pareigą, 
užs i reg is t ruodami dalyvauti 
LSS vadovybes rinkimuose? Jei 
esate vienas iš atidėliojančių, 
tuoj pat suraski te kažkur „nu
dėtą"' registracijos lapą ir ilgiau 
nebedelsdami — pasiųskite. Jei 
siūlote kandidatus — tuoj pat 
siųskite a t i t inkamai užpildytus 
k a n d i d a t ų s i ū l y m o l apus . 
Reg i s t r ac i jos ir k a n d i d a t ų 
siūlymo lapai Rinkimų Pre 
zidiumą turi pasiekti su ne
vėlesne kaip š.m. rugsėjo 18 d. 
p a š t o a n t s p a u d ą . Je i re
gistracijos lapų neberandate, ar 
tur i te kitų klausimų, tuoj pat 

tu iš Vilniaus. Sutikau ir vie
t inius akademikus skautus. Aš 
pirmiausiai pastebėjau, kad 
žmonės ten nebijojo elgtis keis
tai ar juokingai — visi mėgsta 
išdykauti. Pavyzdžiui, vieną 
dieną akademikai nutarė rekla
muoti mugę, kuri įvyko kitą 

„Neringos" skaučių t u n t a s dieną. Mes visi keistai apsiren-
1993-94 veiklos metus pradeda gėm: broliai kaip sesės, ir sesės 

Budėkime! 
jvs I r . R e g i e n ė 

S E S Ė S C L E V E L A N D E 
P R A D E D A N A U J U S 

VEIKLOS M E T U S 

pirmadienį, rugsėjo 20 dieną. 
Visos skautės ir norinčios skau-
t au t i mergaitės kviečiamos 7 
vai. vak. susirinkti Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje Šiais 
meta is numatytas naujas ir 
įvairus darbo planas su skau
t i ška i s žaidimais, dainomis, 
i š k y l o m i s , s k a u t o r a m o m i s . 
rankdarb ia i s ir kitais įdomiais 
i r l i n k s m a i s u ž s i ė m i m a i s . 
T u r i n t k l aus imų , p r a š o m a 
kreiptis į vadoves: Ingridą Ci-
vinskienę. tel. 838-0652, Viliją 
Kl imienę - 382-9318 arba 
Liviją Pollock - 708-248-0049. 

Vyr skaučių „Židinys" savo 
poatostoginę veiklą jau pradėjo 
Pirmoji šio darbo sezono sueiga 
Dievo Motinos parapijos sve
t a i n ė j e įvyko a n t r a d i e n į , 
rugsėjo 14 d., 7:30 v.v. 

Visoms sesėms linkime sma-

su juokingais rūbais ir keistom 
šukuosenom. Mes bėgom per 
visą stovyklą, šūkaudami gar
siai, daužydami indus. Visiems 
buvo linksma — man įdomu, 
kad niekas negalvojo, jog mes 
keistai atrodėm. Akademikai 
ten yra t ik ra šeima, nes jų yra 
mažai — ir j ie tokie draugiški! 
Pati mugė man buvo keista, nes 
mes pardavėm suvenyrus ir 
maistą už pinigus — aš to nesu 
da r iu s i s k a u t ų s tovykloje 
JAV-ėse. Tas^man parodė, kaip 
dabar t inė je ' Lietuvoje laisvi 
žmones bando įsteigti kapi
talizmo sistemą, ir tas viską 
paveikia. Buvau nustebusi, kaip 
visi gražiai prisidėjo prie mugės 
— s tovyk la buvo gyva ir 
linksma. Visi kvietė ateiti į jų 
kavinę, žaisti jų žaidimą ir 
panašiai. Ten labai kūrybingai 

gių, sėkmingų ir skaut iškai sugalvojo ka ip uždirbti pinigų. 
k ū r y b i n g ų 
metų. 

1993-94 ve ik los 

Man patinka stovykla, be t aš 
pasii lgau namų. Mes tu r ime du 
šunis, t r i s kates, papūgą ir du 
„hams te r s" . 

E r i k a T r e j o 

Labai reikalinga buvo, nes tun 
tams ten labai reikia pinigų 
uniformoms, juostoms, ženk
liukams. Daug skautų Lietuvoje 
dalyvauja be uniformų iškil
mėse <tik su paprastais drabu
žiais). Aš manau, kad yra puiku, 
kad jie nors ir skautauja — yra 

t ikras noras — ir tur i skautišką 
dvasią širdyse, o gal neturi uni
formų. Aišku, y ra skautų, kurie 
turi uniformas, t a i bus malonu, 
kai visi galės j a s dėvėti. 

Vieną vakarą mes dalyvavom 
akademikų įžodyje, kuris buvo 
r imtas ir pilnas jausmo. Nauji 
akademikai tarė žodžius po ap
eigų, ir buvo matyt i , kad jiems 
buvo didelė garbė ir t ikrai jautė 
ką pažada. Bendrai, aš mačiau, 
kad ta naujai įsikūrus organiza
cija — skautai — Lietuvoje 
veikia su visomis širdimis ir di
džiausiu noru. Gal jie skautauja 
skirtingai, negu mes išeivijoje — 
nežaidėm skautoramos, nebuvo 
paskaitų. Žaidimai kitokie, bet 
jie t ikrai bandė, ir j iems labai 
svarbu. Jie moka kaip sukrau
ti laužą ar vakarienę išvirti ne 
dėl to, kad buvo patyr imų 
pamoka, bet kad reikėjo mokėti, 
kaip tai atlikti. Aš irgi paste
bėjau, kad p e r sunkesn ius 
l a ikus (kai buvo š a l t a , ar 
smarkiai lijo) nieks nesiskundė, 
tik toliau dirbo. Aš tą gerbiu, 
nes pas mus yra kitaip — kai ly
ja Californijos stovykloje, mums 
geriau eiti į palapines, a r lošti 
kortomis. 

Man buvo sunku t ikė t i , kad 
buvau Lietuvoje, iki kol atėjo 
v iena d i ena . Per vėl iavų 
nuleidimą viena jauna skautė 
Monika žiūrėjo į mano uni
formą. Po apeigų ji atėjo pas 
mane ir pradėjo atrišti vieną 
mazgelį ant mano kaklaraiščio. 
Aš klausiau: „Ką tu dara i?" Ji 
atsakė: „Aš a t r i šu tavo tėvynės 
ilgesio mazgą — tu esi tėvynėje, 
ta i n e r e i k i a i l g ė t i s " . Tuo 
momentu t ikrai jaučiausi , kad 
esu Lietuvoje. 

Bendrai, dienos stovykloje ne
buvo labai užimtos. Buvo kele
tas bendrų užsiėmimų, bendrų 
laužų, bet dažniausiai pasto-
vyklėse vyko užsiėmimai. Aš 
laiką pra le idau, ka lbėdama 
su skautais — visiems buvo 
įdomu sužinoti apie jaunimą 
Amerikoje, k u r išmokau lietu
viškai ir kodėl, kaip stovyk-
laujam... Aš irgi daug klausimų 
turėjau ir sužinojau keletą 
įdomių dalykų: labai daug jau
nimo kalba rusiškai ka ip antra 
kalbą, beveik visi buvo pionie
rių stovyklose, daug kas domisi 
politika, ir daug nori angliškai 
išmokti ar j au moka. 

Vieną dieną buvo stovyklinis 
žaidimas. KGB ir partizanai. 
Buvo didžiulis mūšis per visą 
dieną, ir visi r imtai prisidėjo. 
Buvo daug taisyklių, ir keletą 
dienų prieš j au pradėjo ruošti 
strategijas. įdomu matyt i , kaip 
lietuviai atrodo daugiau pripra
tę kariauti — kasdieniniame 
gyvenime (sunkumai) ir už jų 
nepriklausomybę. Kažkaip a š 
mačiau tokią stiprybe ir jėgą, 
kurios mes Amerikoje neturim. 
Taip pat buvo kiti užsiėmimai 
— grožio konkursas, akademikų 
paruošt i ža id imai va ikams , 
šokiai... Paskutinį vakarą buvo 
šokiai, kurie man labai smagūs 
— gan panašu į amerikiet iškus 
šokius (stovykloje). Visi kartu 
šoko, išdykavo ir dainavo 
Amerikos roko grupių dainas. 
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Jaun imas visame pasaulyje turi 
daug panašumų! 

Yra laba i daug ką pasakoti 
apie tą stovyklą Lietuvoje. Ne 
viską paminėjau. Tikiuos, kad 
per metus lietuviai visur skau-
t aus ka r tu , nes mes galim daug 
išmokti vieni iš kitų ir gauti 
naujas perspektyvas. Džiau
giuos, k a d turėjau tokią progą 
susipažinti su Lietuvos skau
tais! Širdingai dėkoju sesėms 
gražinietėms už paramą — ačiū 
Jums už progą įsijausti į savo 
skautybes supratimą ir sielą. 
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Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco. M.D. 
Bozena VVitek. M.D. 

vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L I G O S 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . . 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmo 3 v p p-7 v v antra 12 30-3vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquett« Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arpą (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, U 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba hetuv:škai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Streat 

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. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Kab tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. S3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6-9 antr 12-6. penkt 10-1? 16 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybe — Vidaus )<gų gydytoms 

Kalbame Iietuvškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 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 

I 
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Tikroji laisvė ir 

ILIUZIJA 
Prezidentas Algirdas Brazaus

kas rugpjūčio 30 d. kalbėjo per 
Lietuvos radiją: „Ta proga krei
piuos į jus, mielieji, pradėdami 
gyventi visiškai laisvi, pasisten
kime būti geresni, atlaidesni 
vieni kitiems, visi pasistenkime 
atsikratyti įtarimų, įtūžio, 
aptemdančio mūsų gyvenimą". 

Šie žodžiai skamba labai 
krikščioniškai, jie net primena 
pamokslą. Stebėtina, kad pasta
ruoju metu Lietuva išgyveno 
du stebuklus: rusų kariuomenės 
taikingą pasitraukimą ir Lietu
vos komunistų transformaciją į 
taurius dievobaimingus krikš
čionis. 

Deja, faktai neatitinka šios 
tikrovės. Tai iliuzija. Labai 
norėtųsi tikėti, kad Rusija leis 
lietuviams ir kitiems pabal-
tiečiams savarankiškai tvarky
tis, todėl ir traukia savo ka
riuomenę iš okupuotų kraštų. 
Tačiau tikrovė rodo rusų supra
timą, kad šarvuočiai nėra 
efektingi, kontroliuojant moder
nios visuomenės gyvenimą. Šių 
dienų pagrindinė kontrolė yra 
ekonominė, ir jie toliau sieks 
šiuose kraštuose dominuoti eko
nomiškai. 

Labai norėtųsi tikėti, kad 
buvę komunistai tikrai pasidarė 
dievobaimingi krikščionys, 
kurie nuoširdžiai ragina kitus 
būti geresniais. Deja, visi faktai 
rodo, kad partokratijos darbai 
neatitinka žodžių. Pateiksiu pa
vyzdžių iš medicinos srities, 
tačiau manau, kad panašūs 
reiškiniai vyksta ir kitose 
srityse. 

Po Nepriklausomybės paskel
bimo Santariškių ligoninės va
dovybė leido Lietuvos pilie
čiams, sunkiai sergantiems 
kardiologinėmis ligomis, numir
ti, o pirmenybė operuotis buvo 
suteikta ne piliečiams, atvyku
siems iš pietinių respublikų, nes 
šie atvažiavo į Lietuvą su di
deliais kyšiais. Kai vienas lietu
vis kardiochirurgas užprotes
tavo, kad taip negalima su lietu
viais elgtis, „svečiai", greitai 
apie tai sužinoję, ėmė jam gra
sinti ir nesėkmingai bandė jį 
nužudyti. 

Antras pavyzdys. Kauno akių 
ligoninėje Vaikų skyriuje yra 
pusė šimto sveikų vaikų, kurie 
gydomi labai skausmingomis 
akių injekcijomis. Šitaip ban
doma pagal rusišką metodą 
gydyti trumparegystę. Vaka
riečiai oftamologai yra pasi
baisėję barbarišku vaikų 

LENKIJOS LIETUVIŲ VARGAI 

gydymo būdu, kuris trumpare
gystės nepagydo. Jau prabėgo 
treji metai, ir šis gydymas te
bevyksta. Ligoninės vadovybė 
laikosi rytietiškų pažiūrų ir 
nenori mokytis naujoviškos 
vakarietiškos medicinos. 

Trečias pavyzdys. Jau ketveri 
metai, kai bandoma steigti 
Lietuvoje katalikišką ligoninę. 
Lietuviai katalikai susitaikė su 
mintimi, kad jiems buvo paskir
ta prasčiausia, seniausia, dau
giausia apleista Vilniaus ligoni
nė. Tačiau steigėjai turėjo viltį, 
kad bent bus galima sukurti 
nuoširdžią, geranorišką, 
krikščionišką dvasią. Bent 
aplinka būtų švari, tarnautojai 
mandagūs, linksmi, paslaugūs. 
Bent pacientų vaistai ir jų 
atsineštas maistas nebūtų iš
vogtas. Tačiau nomenklatūra 
įvairiausiais būdais trukdo šios 
ligoninės steigimą, neleidžia 
pakeisti personalo, laiko li
goninę prirakintą prie Sveika
tos ministerijos. 

Kai piktas žmogus užgauna 
krikščionį, tas krikščionis gali 
ir turi atleisti savo skriaudėjui. 
Tačiau to pikto žmogaus nuo
dėmė lieka prieš Dievą. Nuken
tėjusio krikščionio atleidimas 
nepanaikina nuodėmės. Tik 
pats žmogus gali nuodėmę 
panaikinti, kai jis atsiprašo ir 
atgailauja, kiek įmanoma, ati
taiso padarytą skriaudą. Kai 
gydytojai skriaudžia senukus, 
vaikus, ligonius ir kūdikius, 
Lietuvos žmonės jiems negali 
rodyti atlaidumo. Todėl Lie
tuvos žmonės, pradėdami 
gyventi laisvo žmogaus 
gyvenimą, tegu įsisąmonina, 
kad tikroji laisvė yra tik tų 
žmonių, kurie seka Jėzaus Kris
taus pėdomis. Jėzus Kristus 
rūpinosi ligoniais, vargšais, 
aklaisiais, jis rodė žmonėms 
Dievo meilę, bet kartu reikala
vo ištikimybės Dievo Įsaky
mams. Jis griežtai smerkė fari
ziejus, pabaltintus antkapius, 
kurie sakė vienaip ir darė kitaip, 
jis pyko ant vadų, kurie sa
vanoriškai išnaudojo žmones. 
Įdomu pastebėti, kad jis nepyko 
ant romėnų kareivių, kurie 
okupavo jo kraštą. Ta nuolatinė 
kova prieš nuodėmes savo 
širdyje ir prieš nuodėmės pasek
mes visuomeniniame gyvenime 
yra krikščioniui daug svarbiau, 
negu svetimos okupacinės ka
riuomenės išvijimas iš savo 
krašto. 

Linas Sidrys 

Lenkijos lietuvių dvisavai
tinis žurnalas „Aušra" birželio 
mėn. laidoje persispausdino iš 
Vilniaus „Vorutos" platų pasi
kalbėjimą su Lenkijos Lietuvių 
draugijos pirm. Eugenijum Pet
ruškevičium. J a m e nušvie
čiamas sunkus lietuviško gyve
nimo kelias Suvalkų trikampyje 
ne tik kultūriniame ar politi
niame gyvenime, bet taip pat ir 
religiniame. 

Nesibaigęs yra Vidugirių baž
nyčios a te i t ies k laus imas , 
kadangi už jo slepiasi lenkiška 
klasta — lietuvių skaldymas, 
sumažinant jų įtaka Punske ir 
Seinuose, perkeliant religinį 
gyvenimą, ga l ima a tv i ra i 
sakyti, jau į Suvalkų vaivadijos 
užkampį. Teisingai pirm. sako, 
kad Vidugirių parapijos istorija 
yra ilga ir paini, nes reikėtų 
grįžti 8-9 metus atgal. Mat, sta
tant Vidugirių bažnyčią galvo
ta, kad ji bus Punsko parapijos 
poskyris, o ne atskira parapija. 
Lietuviai nėra priešingi bažny
čios ar parapijos įsteigimui. 
Manding, tame steigime slypi 
politinis tikslas, kadangi prie 
Vidugirių parapijos būtų pri
jungti kone visi lietuviški 
kaimai iš Seinų parapijos ir tai 
neatsižvelgiant, kad kai kurių 
kaimų gyventojai į naujai 
steigiamą Vidugirių parapiją 
turėtų važiuoti apie 12-14 
kilometrų iki Seinų ir dar 12 
km į Vidugrius į savo parapiją. 
Čia ir slepiasi ta lenkiška kla-
ta, norint lietuvius visiškai 
išguiti iš Seinų bazilikos. Aišku, 
jeigu lietuvių liks tiek, kiek 
Seinuose, tai lietuviškos pa
maldos vyks kas antra savaitė, 
po to kas trečia, kas mėnesis, o 
vėliau visiškai jų neliks. Dar 
toliau, prie projektuojamos 
Vidugirių parapijos turi būti 
priskirta maždaug trečdalis 
kaimų iš Punsko parapijos. Tuo 
tarpu šiuo metu Punsko para
pijos etninė sudėtis yra: du treč
dalius sudaro lietuviški kaimai 
ir trečdalį lenkiški. Atskyrus 
vieną trečdalį lietuviškų kaimų 
nuo Punsko parapijos, tai Puns
ke bus tiek pat lenkų, kiek ir 
lietuvių. Tuomet Punsko para
pijoje nustos būti lietuviškumo 
židinys. Toks pavojus gresia 
greta visų kitų sunkumų: trūks
ta pinigų, reikalingos kapinės, 
reikia statyti kleboniją. Bet 
svarbiausias iš jų yra politinis, 
todėl lietuviai nelinkę leisti 
įsteigti ten parapiją. 

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad labai nepalankus lietu
viams yra Punsko parapijos kle
bonas prel. Ignas Dzermeika 
(tėvas lietuvis, motina lenkė). 

"KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Parapijos taryba, matydama 
daug naujų darbų ir nesuderi
namą darbą su prelatu, paraše 
Elko vyskupui raštą, prašyda
ma priimti kard. Vincento Slad
kevičiaus pateiktą kandidatūrą 
į Punsko parapijos postą. Deja, 
Elko (anksčiau Punskas pri
k lausė Lomžos vyskupijai) 
vyskupija jį atmetė motyvuo
dama 1921 m. i onkordatu ir 
jaunu kandidato į klebonus 
(32-33 m) amžiumi. 

Punsko parapijos taryba tuoj 
pat parašė raštą Elko vyskupui 
pažymėdama, kad gavus naują 
kleboną, sėkmingai baigsis 
esantys visokie nesusiptratimai 
ir vis augantys konfliktai. Taip 
pat parapijos taryba buvo ap
stulbinta, kad nepriėjo iki 
susitikimo su vyskupu bei kan
didatu į Punsko parapijos 
klebonus. Tad Punsko parapijos 
taryba, atsiklaususi Lenkijos 
LB-nės, Lenkijos lietuvių 
draugijos, Šv. Kazimiero draugi
jos nusprendė: 1. pasitraukti iš 
bet kokių konsultacijų dėl Puns
ko parapijos klebono pareigų 
apėmimo ir už tą sprendimą 
nesiimti jokios bendros atsa
komybės; 2. dėl šios padėties in
formuoti kard. Juozą Glempą; 3. 
savo tolimesnių sprendimų im
tis priklausomai nuo besiklos
tančios padėties, informuojant 
apie tai Lenkijos ir Lietuvos 
žiniasklaidą (radiją, televiziją, 
spaudą). Nuorašus gavo apašta
liškasis nuncijus Lenkijoje, 
Lietuvos respublikos ambasada 
Lenkijoje, kard. V. Sladkevi
čius, Lietuvos episkopato sekre
toriatas, vysk. P. Baltakis,OFM. 

Politinė pusė. Lenkijos lietu
vių d-jos pirm. E. Petruškevičius 
nurodo, kad aukšti Lietuvos pa
reigūnai, ministrai, vengia su
sitikti su Lenkijos lietuvių ats
tovais. Priešingai lenkai. Jie, 
vykdami į užsienį, pirmiausia 
aplanko lenkiškus telkinius, 
pvz. Prancūzijoje, ir tik vėliau 
vyksta į Paryžių, jeigu važiuo
davo į buvusią Sov. Sąjungą, 
pvz., gen. Jaruzelski, jis apsisto
jo ir Vilniuje, susitiko su 
lenkais, ko Lietuvos valdžios 
vyrai nedarydavo. Mano nuomo
ne, pirm. E. Petruškevičius 
labai teisingai sako, kad Lie
tuvos pareigūnai turėjo, o gal 
net ir dabar tebeturi Turgenevo 
mužiko bruožų: esu mužikas ir 
didžiausia garbė, jeigu ponas 
leido prisiartinti prie bendro 
stalo. Jis prisimena A. Bra

zauską, kai jis, būdamas Suval
kuose apie 1986-87 m., spaudos 
konferencijoje pasakė, kad yra 
nepaprastai dėkingas Lenkijai, 
o ypač generolui Jeruzelskiui, 
kuris malonėjo jį priimti. Taigi 
čia yra mužiko psichologija. 

Nepalanki Lietuvai yra Len
kijos spauda, kuri ir toliau veda 
plačią Vilniaus propagandą. 
Pasekmės? Lenkų tauta neatsi
sakė ir greitu laiku neatsisakys 
Vilniaus ir Vilniaus krašto. 
Tačiau įdomu, ar Lietuvoje visi 
suvokia tą lenkišką nusista
tymą, o gal net lenkišką anta
gonizmą Lietuvai. 

Įdomu, ar Lietuvai yra žino
mas toks įvykis. Vatikane buvo 
laikomos šv. Mišios, dalyvau
jant Lenkijos prez. Lech Walen-
sai (lenk. „Walęsa" - bastūnas) 
ir prof. V. Landsbergiui. Lie
tuvis ištiesė ranką lenkui , 
tačiau L. Walensa ją atstūmė. Tai 
įdomus mostas ir lietuvių t au ta 
neturėtų šito pamiršti. Juk ta i 
buvo šv. Mišių metu, kada tikin
tieji vienas kitam paduoda ran
ką susitaikymui. Tuo tarpu L 
Walensa neištiesė savosios, 
ištiestai V. Landsbergio rankai. 
Jis pažemino ne tik V. Lands
bergį, bet ir visą lietuvių tautą. 

i Spėju, kad E. Petruškevičiui 
nėra žinoma L. Walensos uošvių 
gimtinė. Tėvai yra gimę Vil
niaus krašte, jo žmonos vardas 
yra Danutė, o geriausios D. 
Walensienės draugės vardas 
Gražina. Ko galima tikėtis iš L. 
Walensos, kuriam uošviai tikrai 
pripasakojo daug siaubingų da
lykų apie lietuvius? 

Bet Lietuva turi taip pat 
draugų lenkų tarpe. Prie jų pri
klauso Paryžiuje leidžiamo 
„ K u l t ū r a " žurnalo r e d a k . 
Jurg is Giedroyc, L ie tuvos 
lenkas (sulenkėjęs lietuvis), 
kuris ši įvykį paminėjo prancū
ziškame laikraštyje. 

Lenkijos LB-nė Seinų vidur-
miestyje norėjo pastatyti vysk. 
A. Baranausko paminklą. Deja, 
miesto burmistras pranešė, kad 
Seinų vidurmiestyje tokiam pa
minklui vietos nėra, kadangi 5 
m. paminklo dydis verčia ieškoti 
vietos, kurioje paminklas papil
dytų architektūrą, ne konku
ruotų su ja. Įterpus paminklą 
pagal L LB-nės pasiūlymus, 
paminklas sudarytų konkuren
ciją Šv. Agotos koplyčiai. Bur
mistras siūlo paminklą statyti 
šalia projektuojamų Lietuvių 
kultūros namų. 

Liepos 3^4 d. Punske bei Seinų 
ir Punsko ap. kaimuose įvyko 
jau antras Suvalkų krašto Klo
jimo teatrų festivalis. J ame 
dalyvavo Marijampolės rajono 

KONFERENCIJOS SU 
LIETUVA IR JŲ 

NEVEIKSMINGUMAS 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Š. m. bi ržel io 19 ir 20 
dienomis Detroito priemiestyje 
įvyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės šaukta konferencija 
spręsti bręstantį konfliktą tarp 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių. Į 
šią konferenciją buvo atvykęs ir 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. 

Buvo daug posėdžių, pageida
vimų, pasisakymų, aiškinimosi 
ir nutarimų, kurie iki šiol dar 
nėra vykdomi. 

Detroito konferencijos tęsinys 
buvo perkeltas į Birštoną. 
Konferencija prasidėjo rug
pjūčio 16 dieną. Vėl tos pačios 
temos: Lietuva — išeivija; ryšiai 
ir neišnaudotos galimybės. 

Be kitų kraštų svečių, kaip 
rašo Lietuvos spauda, į Birštoną 
atvyko JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovai, valdybos pir
mininkas V. Maciūnas, St. 
Petersburgo lietuvių atstovė — 
J. Lauciutė ir kiti. 

Konferencijos tikslai geri — 
suartinti išeiviją su Lietuvą, 
supažindinti su naujais poky
čiais, pasitarti, kaip išvengti 
nesusipratimų tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių. Deja. susi
dariusią prarają tarp Lietuvos 
ir išeivijos nelengva panašaus 
pobūdžio konferencijomis užkas
ti. Čia turėtų būti Lietuvos vy
riausybės autoritetingas spren
džiamas žodis šią padėtį pa
kreipti teigiama kryptimi. 

Ministras pirmininkas Adol
fas Sleževičius Detroito kon-

kultūros centro lėlių teatras su 
A. Gudelio pasaka „Pasėjo sene
lis avižas mėnesienoje", Trakų 
karališkasis rūmų teatras su P. 
Petliuko-Pundzevičiaus ,,Neat-
mezgamuoju mazgu". Ukmer
gės mėgėjų teatras su J. Žemai
tės „Mūsų geruoju", Telšių 
Žemaitės teatras su J. Žemaitės 
„Piršlybomis", Kalvarijos klo
jimo teatras su J. Žemaitės 
„Piršlybomis" (du tie patys 
spektakliai?!), Vaitakiemio 
dramos būrelis su J. Žemaitės 
„Mūsų geruoju", Punsko Lietu
vių kultūros namų teatras su J. 
Žemaites „Piršlybomis". Ren
giniai vyko Pristavonių, Bur
biškiu, Klevų kaimuose bei pa
čiame Punske. Šventė pagal tra
dicija prasidėjo eisena nuo bend
rabučio. Dalyvavo visi teatrai 
su savo vėliavomis, apsirengę 
vaidinimų personažų rūbuose. 
Spektaklius stebėjo apie 500 
žiūrovų. Daugiausia žiūrovų 
susilaukta Pristavonių kaime. 

ferencijos susitikimuose su lie
tuviais aiškino, kad jo partija ir 
vyriausybė daranti viską, artin
dama išeiviją prie Lietuvos. De
ja, grįžęs į Lietuvą, liepos 9 
dieną jis pasirašė įstatymą iš
eivijos lietuvių siunčiamų į 
Lietuvą siuntinių apdėjimą 
muitu. 

Laikraštis „Lietuvos rytas" 
Vilniuje, komentuodamas šį 
vyriausybės nutarimą apie išei
vijos lietuvių dovanų daugiau 
negu 50 dolerių vertės apmo
kestinimą, rašo: 

„Belieka stebėtis išeivijos 
lietuvių taktu ir kantrybe. Po to, 
kai beveik vieningai demokra
tinės darbo partijos socialdemo
kratų ir vadinamųjų dešiniųjų 
atstovai Seime dar kartą patvir
tino atimtų iš pasaulyje išsi
barsčiusių lietuvių Lietuvos 
pilietybę, po to, kai beveik visus 
užsienio lietuvius asmeniškai 
įžeidė, šalies ambasadoriaus 
JAV Stasio Lozoraičio atleidi
mas, išeivijos lietuviai kantriai 
tebelaukia iš Lietuvos valdžios, 
kad ji vieną gražią dieną ims ir 
pakeis tokį netoliaregišką savo 
kursą". 

Laikraščiai „Lietuvos aidas", 
..Respublika" ir „Lietuvos 
ry t a s " aštrokai kri t ikuoja 
Lietuvos vyriausybę, pasisaky
dami prieš nutarimą muituoti 
dovanų siuntas. 

Laikraščiai įspėja, kad smul
kių dovanų apmokestinimas ga
li tapti paskutiniu lašu krašto 
santykiuose su išeivija, ir jei 
vyriausybė artimiausiu metu 
nepakeis savo nutarimo, tarp 
Lietuvos ir lietuvių emigracijos 
gali atsirasti nebeįveikiama 
praraja. 

Praeitis parodė politinių kon
ferencijų neveiksmingumą. 
Pageidavimai, sumanymai, 
naujos idėjos, norai yra geri 
dalykai, tačiau esminis veiks
nys nutarimų vykdymas palie
kamas nuošalyje. Lietuvoje 
sprendžiamą žodį turi ir vykdo 
vyriausybė su jos ministrais ir 
vadovaujasi Seimo nutarimais. 

PLB ir kiti išeivijos veiksniai 
gali reikšti savo norus, pagei
davimus ar nepasitenkinimus. 
Mūsų politinės konferencijos ne
išspręs šių problemų. 

Tik tiesioginis ryšys, mūsų 
išeivijos veiksnių, užmegztas su 
Lietuvos vyriausybe Vilniuje, 
abipusis išsiaiškinimas, vieni 
kitų supratimas. Kantrybė ir 
laikas atneš abipusius tei
giamus rezultatus. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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„Sudiev, mokykla", — abiturientų vardu žodį prie paminklo Jaunimo cen
tro sodelyje taria Čikagos lit. mokyklos abiturientė Onutė Utz. Toliau — 
Audra Prialgauskaitė. Abi jos rugsėjo 11d. vėl grįžta į Jaunimo centrą, tik 
šį kartą i Pedagoginį lituanistikos institutą. 

Nuotr Gintaro Plačo 

— Aišku, apie šokoladą. 
Razmikas vaikštinėja, sukdamas galvą. Po kelių 

dienų vėl priėjo: 
— Nesutikau, — sako. — Nei dėl šokoladų, nei dėl 

pranešinėjimų. 
Mūsų mokslo dienos baigiasi, bet mūsų dar 

nesupažindino su darbo apsaugos taisyklėmis. Tai bus 
mūsų argumentas — keliomis paromis atitolinsime 
karcerį. Gaminame po vieną dvi dėžutes. Tik Augis be
veik pasiekė normą. Vieną dieną Augis pradėjo piešti 
ant dėžučių baidykles. Sekėsi neblogai. Kitą dieną at
bėga Pašninas, pakliuvęs už Moldavijos nepri
klausomybę. Dėl to gavęs aštuonerius metus. Klausia, 
ar kas iš mūsų piešia. Augis prisipažįsta: bandau. 

Pasirodo Pašninas, vienintelis zonoje žinomas daili
ninkas, atsiėmė savo porcįją. Po dažymo visos baidyklės 
išlindo, tik jau raudonos spalvos — buvo pieštos chemi
niu pieštuku. 

Pagaliau atsitiko tai, kas užbaigė mūsų ir admi
nistracijos bylą. Kieme į dalis supjaustė garvežį. 
Atvažiavęs kranas turėjo sukelti tuos gabalus į va
gonus. Aišku, pasiuntė mane ir Augį. Braidėme po snie
gą iki juosmens, užkabinome kelis gabalus Vargais 
negalais pavyko juos iškelti. Ėmėmės katilo, ir tapo 
visai nelinksma. Kabliai, padaryti iš armatūros nuo 
svorio atlinkdavo Kelis kartus nukrito visai šalia. 
Spėk pabėgti. 

— Aš dar noriu gyventi, - pasakiau ir nuėjau. 
Triukšmas. 

— Nesu supažindintas su saugumo technika. Neno
riu, kad doras žmogus mane užmuštų ir sėstų į 
kalėjimą. 

Po kelių dienų Bolonkiną, Augų ir mane kviečia 
į meistrų kambarį. Čia mūsų laukia saugumo tech
nikos inžinierius. Ilgai lakstė, kol jį surado. Kažkas, 
žinoma, ima pinigus, tik jo zekai niekada nemato. Kaip 
ir daugelio, už kuriuos zekai dirba. O jau saugumo tech
nikos inžinieriaus t ikrai niekas niekada nebuvo re
gėjęs. Jei reikėdavo, zekas brigadininkas pakišdavo 
pasirašyti žurnale. Tačiau šį kartą pasirašyti prašo pats 
viršininkas. Mes atsisakome. Mes turime išklausyti in
strukcijos. Inžinierius paaiškina, kad neverta kišti na
gų prie elektros. Ir vėl patiesia žurnalą. Mūsų neap
gausi: aš pats kurį laiką dirbau saugumo technikos 
inžinieriumi. Todėl mums dar neaiškus instruktažo 
periodiškumas, darbo drabužių koplektavimas, jų 
nešiojimo terminai, oro drėgmė ir temperatūra patalpo
je. O koks leidžiamas dulkėtumas? Kaip matuojamas? 
Prašome parodyti saugius darbo metodus. Ir gauname 
pažadą: kitą kartą mus instruktuos išsamiau. 

Kitas kartas po dviejų dienų. įeiname kuo rimčiau
siais veidais. Sėdame ant kėdžių. Išsiimame popierių. 
Mes pasirengę užsirašyti. Žmogelis aiškina apie darbą 
prie šlifavimo mašinos. Dabar jis skaito papunkčiui iš 
instrukcijos. .Mes rašome. Ramu ir saugu. Inžinierius 
leidžia sau pajuokauti kaip tikras rusas; darbo metu 
nepatariama gerti spiritinius gėrimus. Bolonkinas 
prikanda liežuvį, burba sau po nosimi, stengiasi užsi
rašyti kiekvieną žodį: 

— Antras punktas. Negerti... Kaip sakėte, ko? 
— Spiritinių gėrimų. 
— Aha, spiritinių. 
— Čia aš, vaikinai, pajuokavau, — susigėsta. 
— Kaip sakėte, juokauti? 
Ir krebždena: juokauti. 
Mokytojas nebežino, ką daryti. Pradeda klausinėti 

Paaiškėja, kad nors ir užsirašėme, ir viską taip, kaip 
sakė, bet viskas ne taip. Meistrai ir brigadininkai 
kikena, nusisukę į kampą. Pagaliau įeina būrio vir
šininkas. Baigiame kankinti tą niekuo dėtą žmogų. 
Pasirašėme. Kartu tai ir nuosprendis mums — į karcerį. 
Formalumai baigti. 

K A R C E R Y J E 

Einame pro darbo zoną. Pro gyvenamąją zoną. Nė 
gyvos dvasios. Paskambina prie lentinės tvoros. Ateina 
kitas prižiūrėtojas. Atrakina. Įleidžia vidun. Čia vėl 
kelios eilės vielų, tvora — atskiras aptvaras, o jame 
mažas namelis. Prižiūrėtojų kambaryje liepia nusi
rengti nuogai. Iščiupinėja apatinius, įtartinai apžiūri 
mano kojines. Numeta išblukusius plonus darbinius 
drabužius ir nuplyšusias, įsispiriamas šlepetes. Apsi
rengiu — palaidinė nudryžusiais skvernais, viena 
rankovė tik iki alkūnės, viena saga. 

Mane nuveda į kamerą. Netrukus taip pasipuo
šusius pristato ir tuodu - Bolonkiną su Pašninu. 
Kamera mažytė. Viduryje iš rąstgalių kokių 30 cm 
aukščio stalelis ir suoliukai, tvirtai įbetonuoti į grin-

' dis. Šonuose užlenkti ir užrakinti spynomis lentiniai 
gultai. Sėdime ir šnekamės. Trise gana linksma. Nu
tar iame kiekvieną dieną primint i apie save 
pareiškimu. J a u dabar pradedame reikalaut i 
popieriaus ir pieštuko. Gauname. Ir įteikiame tr is 
pareiškimus. 

Signalas miegoti. Prižiūrėtojas atrakina ir atlenkia 
nuo sienos ant grandinių kabančius plikų lentų gul
tus. Užlipu į antrą aukštą. Teoriškai — kuo aukščiau, 
tuo šilčiau. Nemiegu visą naktį. Girdžiu, kaip vartosi 
ir dūsauja mano kolegos. Vis šalčiau ir šalčiau. Pra
verstų ir ta pusė rankovės. Suprantu, kodėl atėmė ba
tus. Batai puikiausia pagalvė Dedu ranką ir šiaip ir 
taip ant geležinio apkausto. (Bus daugiau) 
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MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ 

V I D A BRAZAITYTĖ 
(Pabaiga) 

Tautinių šokių pamokos metu 
J. Matula i t ienė miklino šokėjų 
kojas. 

Vietoj paska i tos tu rė jome 
susikaupimo valandėlę. Pra
dėjome procesija nuo baltųjų rū
mų į kryžių kalną. Meldėmės ir 
g iedojome. S u s i k a u p i m ą 
baigėme šv. Mišiomis. 

Pradėjus lietučiui lyti , vėlia
vų nuleidimo nebuvo. Nors ne
daug tepalijo, vakar inės pro
gramos — laužo nebuvo gal ima 
pravesti lauke. Jaukioje salėje. 
Švietimo tarybos pirmininkei ir 
studijų savai tės v i rš in inkams 
uždegus žvakių laužą, smagia i 
praleidome laiką dainuodami, 
va id indami , d e k l a m u o d a m i , 
besijuokdami, šokdami: „Laužai 
liepsnoja vakaruos, pietuose, 
š i au rė j ir r y t u o s . N u o j ų 
lietuviška dvasia aplėks pasau
lį keldama.. ." 

Penk tad ien i s , r u g p j ū č i o 20 d. 

Atrodė, kad po vakarykščio 
l ie taus oras turė jo a t v ė s t i . 
Atsikėlę pajutome, kad k a r š t a 
saulutė vėl ka i t i n s . Ry t inė 
darbotvarkė — įprasta t v a r k a . 
L i e t u v i u k a l b o s k u l t ū r o s 
pamokoje tėvas Vaišnys tęsė 
įva i r ių k l a i d ų t a i s y m ą i r 
taisyklių mokymąsi. 

Apskr i to s t a l o d i s k u s i j a s 
praleidome padarydami disku
sijų san t rauką visos savai tės . 
Perė jome v i s u s k a l b ė t u s 
punktus: visi sutiko, kad tiek li
tuanistinėje mokykloje, t i ek 
lietuvių bendruomenėje svarbu 
turėt i bendrą tikslą — išlaikyt i 
lietuvių kalbą savo t a rpe . Pri
valome vieningai dirbt i savo 
tikslų įgyvenidinimui, neišski
r iant ir nelietuvius, nes j ie t a ip 
pat priklauso mūsų bendruo
menei. Tur ime bendradarbiau
ti su lietuviais iš Lietuvos. 
Didelė padėka pr iklauso dr. 
Daliai Katil iūtei-Boydstun už 
šios savai tės apskri to s ta lo 
d i s k u s i j ų f o r m u l a v i m ą . J i 

- n u s t a t ė bendras ga i r e s po
kalb iams, kur ias vėliau plė tė 
visi diskusijų dalyviai. 

Po diskusijų Los Angeles Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos moky
tojos Danguo l ė s V a r n i e n ė s 
paskai tą „Dainų, žaidimų, vai
dinimų ir programų abėcėlė". 
Jos šūkis — kiekvienas šešta
d ien i s mokykloje t u r i b ū t i 
šventė. Šiai dienai D. Varn ienė 
pas i r inko „ P " ra idę (turėjo 
pasikabinusi P raidės „gran
d inė lę" >. Ir š i taip pradėjo: „Pa
pras ta , prakt iška, pavyzdinė 
pamoka. Prašom prašom pa
klausyti — programą pins ime 
pa tys" . Vaidinimo ap l inka — 
pavasario popietė, pajūry pučia 
pietų vėjelis; veikėjai — ponas 
Pe t ras , ponia Pupienė, panelė 
Pupytė Pelytė . Šie veikėjai 
pamatė Pingviną iš P a s a k ų 
pasaulio. Mokytoja k iekvienam 
vaidinimėlio veikėjui tu r i kos
t iumą (ji pasikvietė kai ku
riuos stovyklautojus vaidinimą 
s u v a i d i n t i ) . Tol iau s e k ė m e 
pasaką. 

Vaidinimą pabaigus , t emą 
galime tęsti a t i t inkamomis dai
nomis, žaidimais ir šokiais . 

Visi žavėjosi šia paska i t a ! 
Mokinių žodynas plečiamas, j ie 
patys gali padėti ku r t i pasaką. 
Mokytojai gali sukur t i da inas , 
eilėraščius, pasakas tos dienos 
t e m a i . Mokytoja V a r n i e n ė 
perėjo j k i t as abėcėlės t e m a s 
kiekvienai raide. J i pabrėžė, 
kad kiekvieną šeštadienį a te ina 
j pamokas su krepšiais , krepše
l i a i s , m a i š a i s , m a i š e l i a i s , 
kur iuose mokiniai r anda kos
t i u m u s , butaforiją. P a s k a i t a 
p u i k i , o p a s k a i t i n i n k e — 
puikesnė! 

Popietinė programa — daina
vimas, pietūs , laisvalaikis, dar
bo grupė (šį kar tą j au be Jū ra 
tės Harris) . t au t in ia i šokiai — 

vyko t a pačia tvarka . 
Popiet inė paska i ta — dr. Joli-

tos Kaval iūna i tės „Vytautės Ži
l i n s k a i t ė s k ū r y b a " . Paskai 
t i n inke t r u m p a i apibūdino Ži
l i n s k a i t ė s k ū r y b ą " . K e l i 
stovyklautojai perskaitė ištrau
ką iš V. Ži l inskai tės kūrybos. 

V a k a r i n ę p r o g r a m ą p ra 
dėjome šv. Mišiomis, vėliavų 
n u l e i d i m u i r v a k a r i e n e . 
Tol imesnė p rograma buvo pa
v a d i n t a „ L i n k s m a v a k a r i u " . 
Nuo p a t ryto stovyklautojai 
k lausė studijų savai tės vado
vybės, k a s ta i bus . A t sakymas 
— staigmena! O staigmena buvo 
tokia . Visi s tovyklautojai susė
do didžiojoje salėje išskyrus 
kelis. Dvi mergai tės , maršui 
grojant , į sa lę atvedė nieko 
nežinant į (apie staigmeną) kun . 
Juozą Vaišnį , SJ , pasodino jį 
i šk i lmingam sostan ir pradėjo 
vėdint i didžiuliais lapais. Susi
r inkusiej i k u n . Vaišnį sut iko 
plojimais. S ta igmena — kun. J . 
Vaišnio , SJ , 50 metų kunigys
t ė s j ub i l i e j aus sukakt is ! J o 
gyvenimo nuotrupas apibūdino 
buvus i jo mokinė Vida Bra-
zai ty tė . Po to suvaidinta „Kun. 
Vaišnio gyvenimas" trijuose 
ve iksmuose . P i rmame veiksme 
— k ū d i k ė l i s Juoze l i s , savo 
ke tur ių sesučių lepinamas, pra
dėjo r e ikš t i s kalbininku. An
t r a m e v e i k s m e k l i e r i k a s 
Vaišnys moko visus (studentus, 
mokytojus , v isuomenininkus) 
ta i sykl ingos lietuvių kalbos. 
Trečias ve iksmas — Dainavoje, 
Mokyto jų s tud i jų sava i tė je . 
Moko mokytojus , o t ie vis t iek 
n e m o k a ga lūnių , ta isykl ingų 
i š s i r e i š k i m ų . K u n . V a i š n į 
vaidino Ona Lukienė , pranešė
j a buvo Graž ina Kramer , o ki t i 
vaidintojai — studijų savai tės 
dalyviai . Pagr ind inė vaidinimo 
režisierė — Nijolė Gieršt ikienė. 
Visų s tovyklautojų vardu kun . 
Vaišnį pasve ik ino jo buvęs 
mokinys Apolinaras Bagdonas. 
K u n i g a s buvo papuoštas ąžuolo 
lapų vainiku ir jam įteiktas visų 
s t o v y k l a u t o j ų p a s i r a š y t a s 
s v e i k i n i m a s . S u g i e d o j u s 
„ I lg iaus ių me tų" , jub i l i a t a s 
padėkojo vis iems už nuostabią 
s t a i g m e n ą . S e k ė va išės ir 
jubi l ia to va lsas , kur io metu 
visos s t o v y k l a u t o j o s turė jo 
progą pašokt i su kun. Vaišniu. 
V ė l i a u b u v o r o d o m a vaiz
dajuostė „The Baltic States", 
kurią a tvežė Šviet imo tarybos 
narė R a m u n ė Kubiliūtė. 

Š e š t a d i e n i s , r u g p j ū č i o 21 d. 

L i e t u v i ų k a l b o s k u l t ū r o s 
pamokoje t ė v a s Vaišnys pasi
gai lė jo s t u d e n t ų ir vietoje 
pam okos p ravedė k l a u s i m ų 
sesiją. Pasku t in į kartą ta isėme 
kla idas , mokėmės taisyklių. 

Vietoj apskri to stalo diskusijų 
— mokyklų ir Švietimo tarybos 
p raneš imai . Angelė Bailey, Va
š ingtono lit. mokyklos vedėja, 
p r a n e š ė , kad mokykloje 12 
mokinių. Mokosi 30 šeštdienių. 
Švenč iama Motinos diena ir 
mokslo metų užbaigimas Lietu
vos ambasados rūmuose. Tėvai 
padengia visas išlaidas. Bendra
d a r b i a u j a su B a l t i m o r ė s 
Kara l iaus Mindaugo lit. mokyk
la. Ją l anko 38 mokiniai , dau
g iaus ia j aunesn io amžiaus. 

O m a h o s l i t . mokyklos vedėja 
Aušre lė Saka la i t ė pranešė, kad 
mokyklą l a n k o 14 suaugisiųjų 
ir 3 va ika i (visi besimokanys 
l ietuviškai). Mokinių amžius — 
6-70 metų. Tur i naujas patalpas 
parapijos mokykloje. Suaugę 
re ika lauja kalbos kursų, nes 
daugel i s v y k s t a } Lietuvą arba 
susi raš inėja su Lietuva. Švie
t imo t a r y b a padeda knygomis, 
o O m a h o s M o t e r ų k l u b a s 
padeda mokyklą išlaikyti. 

D e t r o i t o , , Ž i b u r i o " l i t . 
mokyklos vedėjai atstovavo dvi 

mokytojos. Mokinių maždaug 
60. Darželį lanko kalbantys 
lietuviškai, suskirstyti į jau
nesniuosius ir vyresniuosius. 
J ie pamokas lanko šeštadieniais 
ir trečiadieniais. Turi 1, 2, 5, 8, 
9, 10, 12 skyrius. Yra du 
besimokančių lietuviškai sky
r i a i : visai nekalbantys ir 
pažengusieji (abiejuose įvai-
raamžiai vaikai). Mokytojus 
sunku rasti. Tėvų komitetas 
padeda materialiniai. Mokykla 
tu r i nuolatines patalpas parapi
joje. 

Čikagos lit. mokyklą lankė 
maždaug 130 mokinių. Direkto
rė Jūra tė Dovilienė pranešė, 
kad tai dešimtmetė mokykla. 
Baigusiems dešimtą skyrių, 
į te ikiami mokyklos baigimo 
atestatai . Šiais metais baigė 12 
mokinių. Šių metų mokyklos 
šventės: Vėlinės, Kalėdų eglutė 
(suvaidino D. Bindokienės 
parašytą vaidinimą), Vasario 
16-toji, Lietuviško žodžio šventė, 
skaitymo konkursas, meno pa
roda. Vasaros m e t u baigs 
įrengti mokyklos biblioteką. 
Trūksta mokytojų. Tėvų komi
te tas padėjo 6 mokytojoms at
važiuoti į Mokytojų studijų sa
vaitę. 

Didžiaus ia JAV-se litua
nist inė mokykla, turinti 260 
mokinių, yra Maironio lit. 
mokykla Lemonte. Kadangi 
direktorė Eglė Novak buvo jau 
išvažiavusi, Švietimo tarybos 
p i r m . t rumpai ap ibūdino 
mokyklos padėtį. Klasėse daug 
mokinių, todėl kiekviena moky
toja turi padėjėją. Patalpos 
darosi per mažos. Mokykla 
šventė įvairias šventes, iš Švie-
t i m o tarybos p e r k a daug 
vadovėlių ir knygų. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos direktorė y r a Marytė 
N e w s o m . Mokyklą lanko 
115-120 mokinių. Turi „kiškių" 
darželį (nuo 3 m.i. Mokyklos 
11-12 skyriai pavadinti semina
ru. Yra besimokančių lietu
viškai skyrius (10 vaikų) ir 
klasė fl5-18 suaugusių). Tėvų 
komitetas „priverčia" visus 
tėvus užsirašyti darbo komite
tams . Lietuvių Bendruomenė 
labai padeda mokyklai, atkrei

pia dėmesį į jaunas šeimas. 
Po mokyklų pranešimų vyko 

LB Švietimo Tarybos praneši
mas apie jos atliktus ir numa
tytus atl ikti darbus. 

„Vilniaus vaško muzie jų" 
savo paskai toje a p i b ū d i n o 
Detroito „Žiburio" lit. mokyklos 
besimokančių lietuviškai moky
tojos padėjėja Vilija Idzelytė. 
Šiam projektui ruošėsi vieną 
mėnesį. Kiekvienas mokinys 
p a s i r i n k o Lietuvos ž y m ų 
asmenį, kurį turėjo „ištyrinėti". 
Mokiniai, apsirengę savo vaid
menų rūbais, supažindino į 
vaško muziejų atsilankiusius su 
svarbiausiais bruožais. Matėme 
Vytautą Didįjį, knygneš ius , 
Antaną Smetona. Šarūną Mar
čiulionį, Loretą Asanavičiūtę ir 
ki tus. Paskait ininke parodė 
vaško muziejaus vaizdajuostę, 
kurią mokiniai „ suva id ino" 
mokslo metų paba iga i . V. 
Idzelytė trumpai papasakojo, 
kaip besimokantys l ietuviškai 
susipažino su Lietuvos miestais. 

Po pietų buvo tautinių šokių 
ir dainavimo paskutinės repe
ticijos, pasiruošimas vaka ro 
programai. Popietę užbaigėme 
Broniaus Keturakio paska i ta 
„Įspūdžiai iš Lietuvos sportinio 
gyvenimo". 

Kun. J. Vaišnys, SJ , 6 vai . 
vak. aukojo iškilmingas šv. Mi
šias. 

Po Miš ių vyko o f i c i a lus 
uždarymas. Studijų savai tės 
v i rš in inkė Marytė Nevvsom 
trumpai apibūdino, kas buvo 
at l ikta studijų savaitės metu , 
apdovanojo stovyklos vadovybę. 
Antroji studijų savaitės vir
šininkė Angelė Bailey apdo
vanojo visus stovyklos darbi
ninkus ir paskaitininkus. J A V 
LB Švietimo tarybos p i rm. 
Regina Kučienė ta rė uždaro
mąjį žodį, padėkodama visiems 
už dalyvavimą s tovyk lo je , 
atl iktą darbą. Lietuviško švie
timo darbas — „tai yra mūsų 
visų pastangos, atiduotos lais
valaikis lietuviško šviet imo 
i š l a ikymui . Mes sė jame, o 
jaunimas derliumi gėrėsis". 

Po uždarymo — paskutinioji 
vakarienė ir linksmasis vaka
ras. 

UBTUV.U TBLK,N,A, C L A S S I F I E D G U I D E 

BOSTON, MA 

PIRMASIS 1993-1994 METŲ 
SEZONO PABALTIEČIŲ 

KONCERTAS 

Naujosios Anglijos Pabal -
tiečių draugija 35-ąjį koncerti
nį sezoną pradeda lietuvių at
likėjų reči tal iu rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. F i rs t & 
Second Church, Bostone. Tai 
bus reta proga išgirsti pirmą 
kartą apjungusius savo jėgas 
lietuvių kilmės muzikantų trio: 
Vytas Bakšys (piano), Lawrence 
Golan (smuikas) ir J o h n C. 
Boden (ragas). J ų ta lent ingas 
at l ikimas tapo pripažintas ne 
t ik Jungt inėse Valstijose, bet ir 
užsienyje. Programoje — J . Gai
delio „Trijų lietuvių šokių" 
premjera, Banaičio sonata D 
minors s m u i k u i . T a i p pa t 
skambės Brahms 'o , Dūkas ir 
Liszt'o kūr in ia i . Po koncerto 
prie kavutės vyks susitikimas 
su muzikantais. Rengia NA Pa-
baltiečių draugija, pirm. I. Vei-
t ienė. 

L.Ž. 

GRĮŽTA I LIETUVĄ 

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
dail. Viktoro Vizgirdos palaikai, 
lydimi našlės Elenos Vizgir
dienės ir sūnaus Rimanto su 
žmona Birute , grįžta į Lietuvą. 

Spalio 1 d. Vilniuje, Dailės 
muziejuje įvyks da i l i n inko 
apžvalginės parodos atidary
mas. Spalio 4 d. toje pat vietoje 
bus oficialus su velioniu a t s i 
s v e i k i n i m a s . Spa l io 5 d. 
Vi ln iaus Arkika tedro je bus 
aukojamos šv. Mišios, kurių 
metu giedos Birutė Vizgirdienė. 
Dailininko pala ikai bus- palai
dot i A n t a k a l n i o k a p i n ė s e , 
Vilniuje. Velionio pagerbimo or
ganizatoriai y ra Dailės ins
t i tutas, Dailės muziejus ir Dai
lininkų sąjunga. 

S. Š. 

U N T A S J A U N K O N G 

Ar žinote, kas įvyks 
ateinančią vasarą? 
1994 meti} vasara bus vpatingai svarbi lietinių jaunimui - liek Lietuvoje, tiek už jos 

ribų. I Aštuntąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą rinksis jaunintas iš viso pasaulio 

apsvarstyti jam rupinius klausimus. Trijų savaičių bėgyje, aphnkvsime Lietuvą 

susipažinti su dabartine Lietuvos jaunimo padėtimi: keliausime laivu Baltijos Jūra 

%.Wc apl a n^v U lietuvių jaunimą, gyvenantį Latvijoje ir Estijoje: ir kelionę už-

Sid>*ž5e baigsime Londone, kur vvks Studijų Dienos - Jaunimo Kongreso 

•ttlT^T akademinė dalis. Lietuva, Laivas, Londonas - 1994 m. vasara! 

ATSTOVAI: 
• 6-dienos Lietuvoje. 

dahvaujant seminaruose, 
programose, bei išvvkose 

• 3-dienų/4-naktų kelionė 
Baltijos Jūra (Klaipėda. 
Risja. Tallinn ir Helsinki) 

• Skrvdis iš Helsinkio i Londoną 
• H-nios Studijų Dienos Londone 
• Apgyvendinimas, maitinimas 

ir transportas tarp miestų. 

isSl,850.0O 

DALYVIAI: 
• (klienos Lietuvoje. 

dahvaujant seminaruose. 
programose, bei išvvkose 

• 5-dienu 4-naktų kelionė 
BaltijosJūra (Klaipėda. 
Riga, Tallinn ii Helsinki) 

• Skrvdis iš Helsinkio i Londoną 
• Ekskursijos po Didi. Britaniją 
• Apgyvendinimas, maitinimas 

ir trans[>ortas taip miestų. 

us$l,990.00 

TURISTAI: 
• 5-dienų 4-naktų kelionė 

Baltijos jūra (Klaipėda. 
Riga.Tallinn ir Helsinki). 

US$790.00 

A: 
t » < ' l 4 i . 
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• TAIP: Norėčiau paremti jaunimo pastangas ' QTAIP: Norėčiau gauti MII Pasaulio Lietuvių 
išlaikyti lietuvybe, ui Lietuvos ribų. Pridedu auka. Į Jaunimo Kongreso registracijos info. ir anketas. 

_ _ ^ _ • PAVARDĖ. Vardas PAVARDE. Va'das 

Adresas 

liestas 

Va:stiĮa Pašto Kodas 

i Adresas 
i 

Valstija 

,S50 • 
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l ' V 1 O N 3 

Prašome čekius rašyti: 
UTHUANIAN YOUTH CONGRESS 1 » 4 

c/o Taupa. P.O.Bo* 95. S.Boston. MA 02127 
TV \rttiuaoiar Youffi Congress" rs a ryyi-coM orgamzara-

"our conmtutan 1$ sau Seductide as a*owed By iRS $* 

1 Telefonas 
i 

Pašto Kodas 

Gimimo Data 

I • Atstovas Into LJ Į7Į>I|<IW,< .mkrt.i [>i.*.v>in< MIĮSII: 

' • Dalyve info Q PUK/PUS Informacija 
1 .Tunstaslnfo G P.O.Box 2812. SpringfiekJ. VA 22152-0812 

HELP WANTED REAL ČSTATE 

i suaugusios moters gyvent kar
tu ir padėti vyr. amžiaus moteriai namų 
ruošoje, bei valgio gaminime. Maistas 
ir alga susitarus. Kreiptis: 
708-825-6404. 

LAMCO 
Lietuvių-amerikiečių kompanija Wa-
shington. D.C ieško žmogaus kiemo-
namų tvarkymo ir remonto darbams 
Atlyginimas pradžiai $5 į vai. 

Kreiptis: tel. 202-244-2373 

Reikal ingi darbininkai turinys 
patirtį namų išorės bei vidaus 
remonto darbuose. Turi turėti au
tomobilį. Skambint i Vy tu i : t e l . 
3 1 2 - 5 2 3 - 7 2 8 9 . 

UISCĖLLANEOUS " 

^•^^••^•^•••••^•••aBa^^^BBaaaMsai^^saaaaaaaaaaBiMMaaaBBBi 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 Va Weet t» th Street 

Tel . - (708) 424-8854 
(312) 581-8854 

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

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Deckys 

V * 585-6624 Nuo 8 »yto Iki « v.v 
Kalbėti lietuviškai 

' $ # j į j ^ | GREIT 
1 ^ ^ _ / PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 588-5859 
(708) 425-7161 

R I M A S L S T A N K U S 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
ML8. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas voltui 
Perkame ir Parduodame Namus. 
Apartmentus ir Žemę 
Pensininkams Nuolaida. 

FOR R E N T 

I M E X A M E R I C A , I N C . 
524 State Une Rd. 

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

išnuomojamas 4 k a m b . 1 mkeg. 
butas pirmame aukšte Brkjhton 
Pk. apyl. Te l . 3 1 2 - 9 2 7 - 3 2 3 1 . 

Išnuomojamas erdvus butas , pir
mas aukštas, arti 68 St. ir Rockvvell 
Ave; su Šiluma, „Utilities". $400 į mėn. 
Skambint Zakarauskui, 

tel .312-776-8340. 

FOR RENT 
4 rm.. newly remodeted apt. 71 St. & 
Sacramento Ave. vtc. Stove and refirg ; 
heat & hot vrater inekt. $450 m© + sec. 
deposit Call Sandra; 312-277-8801 er 
312-434-OS4S. 

FOR SALE 

Nebrangia i p a r d u o d a m i m l e g . 
kamb. baldai ir knygų spinta. 

Skambinti: 3 1 2 - 5 8 2 - 7 7 5 6 

V & A C O N S T R U C n O N 
Ali roofing & roof repair jobs; 

laying of tites & carpentry. 
Ca l l : t e l . 3 1 2 - 2 5 4 - 3 0 4 1 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
ĮUiJr -=«=- IŽU 

. <i, t.00C0<l(,^jliAL : 
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„Armonikos" ansamblis. Vadovas Stasys Liupkevičius viduryje 

ARMONIKA KONCERTUOJA 
Rugsėjo m ė n . 

1 7 d . 7 v.v. 

1 8 d . 7 v.v. 

1 9 d . 3 v. p.p. 

24 d. 

Jaunimo centre, Chicago, IL, akt. Tomo 
Vaisietos vakaronė 

ARMONIKA 

ARMONIKA 

Liet. Bendruomenės bankete. Brcokside 
Country Club Glendale, CA 
„Grok, Jurgeli!" koncertas šv. Kazimiero 
parapijos salėje Los Angeles, CA 
Lietuvių radijo valandėlės bankete, Los 
Angeles C A 

„Lietuvių Dienos", Los Angeles, C A 

Lithuanian Culture Clubof Dayton, Dayton, 
O H 
Community Hali, Sunny Hills, FL 

Amerikos Lietuvių klubo s a l ė j e , St . 
Petersburg, FL 

Lietuvių namuose. Philadelphia. P A 

Dievo Apva izdos parapi jos s a l ė j e , 
Southfield. Ml 

Pateiktos karnos gal* kestis be pranešimo Nurooytos karnos neiškarto sk-ydaų >s kitu kraštu i Lietuva arba atgal \ namus Papigintus lėktuvo bilietus galima 
i/sakyt, per PUK-o keliones agentūrą (Transeair. Ine tel 1-800-666-4901). Tunstu" kaina neiškarto skrydžiu atgal i Lietuva arba i kitas v*toves 

KONGRESO ATSTOVU DALYVIU ir TURISTU SKAiClUS RIBOTAS Prašome užp»Wyti ir išsiųsti anketa smulkesnei PUK-o ir skrydžiu kamu lentelei gauti 

Maršrutą tvarko 
SHrtlene 312-238-1638 

• Inc. , Pranė 

V\ 
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LAIŠKAI 
KUR TOLIAU SEIMAS VES 

LIETUVĄ? 

Gamtoje neregėta, kad ežys 
virstų undine, ar varna — lakš
tingala. Bemaž tokius reiški
nius stebime besivaduojančioje 
Lietuvoje. Pačia savo prigim
timi tik smurtu ir prievarta 
paremta komunistų partija stai
ga pavirto demokratais. Lietu
vos Komunistų partija (LDDP) 
pasiskelbė esanti Lietuvos De-
-mokratine Darbo parti ja 
(LDDP). Naujai pasidažiusioji 
atsinešė visą savo kraitį, o 
pasogoje buvo ir Gorbio , juodai 
dienai" užkišti pinigai. Liko 
nepakitęs ir visas LKP „apara
t as" — sekretoriai, ideologai, 
agitatoriai, kegėbistai, informa
toriai, tardytojai su teisėjais, 
visi sovietiniai valdininkai, 
buvę stribai, kolchozų pir
mininkai bei šių „antrininkai" 
ir t.t. Eiliniai partijos rekrutai 
daugiausia išsilakstė ir į ska
nesnį kąsnelį nepretenduoja. 
Kombinuoti, valdiško gero pasi
vogti buvo įprasta „parteinų" 
privelegija, o jų buvę viršinin
kai jau tapę demokratais. Ir dar 
daugiau — Lietuvos patriotais! 

LKP CK Sekretorius ideologi
jai L. Šepetys tapo Lietuvos 
Aukščiosiosios Tarybos atstovu. 
Įžymus stribas V. Petkevičius — 
Lietuvos Respublikos Seimo Na-
cionalino Saugumo komiteto 
nariu; KGB kankintojas — ne
mažu kariuomenės vadu ir t.t. 
O ilgametis visų šių (o ir 
nesuminėtų) bosas — LKP CK 
Pirmasis Sekretorius, pasek
damas M. Gorbačiovu, tampa 
Lietuvos Respublikos preziden
tu. Toks staigus ir masinis 
pasikeitimas, keičiant poziciją ir 
kryptį, primena tik nepaaiš-

. kinta banginių šokimą į krantą. 
Kol šiuos nesuprantamus reiš
kinius tiria mokslas, mes visi 
liekame nežinioj: ar tai yra 
neregėtas fenomenas, ar komu
nistų tai diversija, ar eilinė Par
tijos klasta? 

Baigiasi seimo stostogos. Jėgų 
naujiems siekiams pasisėmę, 
sugrįžta Pirmininko draugai, 
bendraminčiai — LDDP bend
ražygiai. Naujiems darbams bu
riasi seimo dauguma. Po atos
togų pavargusi, sušilusi renkasi 
ir seimo mažuma — prezidentą 
už skvernų turėjo, Maskvon 
kaži ką pasirašinėti neišleido. Ir 
dažnam rūpi, kokie po atostogų 
bus seimo planai, nes nuosto
lingai toliau Maskvai dirba fab
rikai. Ukrianiečių Kravčiuk 
nori Kremliui atiduoti laivyną, 
tai ką Maskvai įteiks lietuviš
kas Brazauskas? Lietuva spar
čiai eina skurdyn. Ką toliau tur
tins seimo dauguma? Kva toliau 
seimas ves Lietuvą? 

Šiurpą, o ne abejones daug 
kam sukėlė prezidento parink
t a seimui vadovauti kandi
datūra. Gerai ir aš prisimenu 
Česlovą Juršėną iš sovietmečiu 
gausių „politvalandėlių", kada 
gamyklų, įstaigų, aukštųjų 
mokyklų ir kiti politrukai, 
atitraukdami iš darbo suvary
davo žmones klausyti paskaitų, 
nes buvo „vedamas politinis ta
rybinės liaudies švietimas". 
Dažnas snausdavo, stengdama
sis išlaikyti sėdinčio padėtį ir 
atmerktas akis, nes salėje sėdė
davo politrukas, direktorius tai 
bent vaizduoti reikėjo, kad klau
sai. Dzeržinskiškai tvirtas savo 
lenininėse pozicijose būdavo 
„Žinijos" lektorius Č. Juršėnas 

Jis liepsningai griovė supuvusį 
kapitalizmą, privatinę nuosavy
bę, smerkė Vakaruose išsislaps-
čiusius buržuazinius naciona
listus, rūgojo ant Lietuvoje 
užsilikusių „kitaip galvojančių" 
kenkėjų, įrodinėjo šviesios 
žmonijos ateities - KOMUNIZ
MO neišvengiamą visam pasau
ly būtinybę. Ir daugybė jį 
girdėjusių man pritars, kad Č. 
Juršėnas buvo idėjai ir savo dar
bui atsidavęs Partijos sūnus, 
kad jo įsitikinimai gilūs ir nepa
keičiami. Nežinios migla pra
dėjo sklaidytis jau pirmaisiais 
LDDP valdymo mėnesiais. 
Vėl ryškėja pažįstami komunis
tų veidai, jų darbai ir stilius. 
Šiandien jau nedaug ką stebina 
ir pasipylę sovietiškai represi
nio pobūdžio įstatymai ar dikta
toriška „kitaip galvojančių" 
seimo narių atžilgiu posėdžių 
vedimo tvarka. Matome, kad 
seimo vadovas Partijai pritiko. 
Tiko seimą kreipti kitur — Lie
tuvą stumti atgal diktatūros ir 
imperijos apkalto link. Tačiau 
tokia savo veikla jie atsako ir į 
po rinkimų kilusį klausimą, ar 
masinis persivertimas komu
nistų demokratais „persikrikš-
tijimas" buvo eilinė jų klasta. 
Be priežasties ir banginiai 
nešoka į krantą. LKP pasida-
žymai buvo skirti ne laisvės 
Lietuvai siekimui, o tik „dai
nuojančios revoliucijos" 
žlugdymui. Pritilus dainai — 
rišami sparnai. 

Su nerimu stebėdamas šian
dienos įvykius, jaučiu pareigą 
pasidalinti savo pat i r ta is 
įspūdžiais iš „brandaus socializ
mo" su tikriausia to tiesiogiai 
nemačiusiais „DRAUGO" skai
tytojais. Tikiu, kad mano prisi
minimai, o ir įvykių vertinimai 
pravers Jums įvardinant šian
dieninės Lietuvos valdžios 
veiksmus. 

Bronius Maknickas 
Camarillo, CA 

KĄ GALVOJA LB VADAI? 

Pastaruoju metu lietuviškuose 
laikraščiuose pasirodė 
skelbimas, prašant paremti LB 
įstaigą Washingotne, DC. Šį 
kreipinį-skelbimą pasirašė 
Krašto valdybos pirm. Vytas 
Maciūnas,_yisuomeninių reika
lų tarybos pirm. S. Gečys ir eko
nominių reikalų tarybos pirm. 
Antanas Dambriūnas. 

Spaudoje ne kartą rašyta, kad 
įsisteigė naujos organizacijos ir 
fondai, prašydami paramos jų 
vykdomiems uždaviniams atlik
ti. Neabejojama iniciatorių ge
ra valia ir kilniais norais, bet jų 
veikla dažnai yra dublikuojama 
ir neturi kontrolės apie suteik
tos paramos pasiektą tikslą. 
Neužtenka ministrų ar įstaigų 
direktorių gražių padėkos 
laiškų ir prašymo remti senelių 
bei našlaičių namus, grįžusius 
iš Sibiro tremtinius, ligonius bei 
kitus pabėgėlius, reikia žinoti, 
kad siųstoji parama tikrai pa
siekė tikslą, o ne ištirpo 
administratorių labirintuose ar 
nepasklido Gariūnuose. 

Apie tai prisiminiau, todėl, 
kad naujosios organizacijos 
išvystė plačią veiklą, rinkdamos 
aukas ir tuštindamos išeivijos 
geraširdžių žmonių kišenes, pa
miršdamos mūsų pačių kultūri
nę ir lituanistinio švietimo 
veiklą. Ir pati LB-nės vadovybė 
jau pamiršo nusistovėjusią 
tvarką ir neužprotokoluotą susi
tarimą, paskirstant laiką, kurio 
metu renkamos aukos sutar
tiems tikslams. Iki šiol buvo 
laikomasi šios tvarkos: rugsėjis 
— lituanistiniam švietimui, 
spalis ir lapkritis — šalpai, 

sausis ir vasaris — laisvinimo 
reikalams, o visi kiti — kitiems 
reikalams. 

Grįžtant prie LB Krašto 
valdybos skelbimo, mus stebina 
Krašto valdybos nesusigaudy
mas esamoje padėtyje ir visiškas 
LB atskirų tarybų nesusikal
bėjimas. Švietimo taryba šiuo 
metu - rugsėjo mėnesį, kaip ir 
kiekvienais metais, vykdo vajų 
lit. mokyklų išlaikymui, nes 
Lietuvių fondo skiriama para
ma tik palengvina mokyklų 
išlaikymą, bet toli gražu 
nepadengia visų išlaidų. Visuo
meninių reikalų taryba, remia
ma Krašto valdybos pirmininko, 
skelbia vajų įstaigos išlaikymui. 

Šiuo metu Washingtone vei
kia Lietuvos ambasada ir 
atstovauja jos reikalams, o LB 
veda savo politiką ir veikia at
skirai. Ar negalėtų gauti kampą 
ambasados patalpose ir veikti 
bendrai, tuo sumažinant išlai
kymo išlaidas? Suprantama, 
šiuo netikru Lietuvai metu LB 
ir kitų pagalba yra reikalinga. 
Jos reikšmės nesinori paneigti 
ar nuvertinti, bet taip daryti, 
kaip šiuo metu pasielgta, neran
du žodžio pateisinti. 

Realiai galvojantieji aukotojai 
savo auką turėų skirti lietu
viško švietimo reikalams, o ne 
abejotinos įstaigos išlaikymui. 
Reikia bausti už nedovanotiną 
ir ne laiku išėjimą aukas rinkti, 
užmirštant svarbiausią LB veik
los .paskirtį. 

A. Juodvalkis 
Chicago, IL 

NORIU KAI KĄ 
PATIKSLINTI 

„Drauge" (1993.VIII.8) laiškų 
skyriuje buvo išspausdintas R. 
Biveinio, R. Nomickaitės ir F. 
Bajoro pasirašytas laiškas „Vla
do Jakubėno sukaktį sutin
kant", j 

Su džiaugsmu ir dėkingumu 
perskaičiau taip gražiai api-
budintą brolio Vlado asmenybę. 
Tačiau kai ką norėčiau patiks
linti. Man užkliuvo pasakymas, 
kad Vladas buvo „Lietuvos 
evangelikų reformatų vadovo ir 
caro patarėjo dukros sūnus". 
Mūsų tėvas Povilas Jakubėnas 
visų pirma buvo reformatų 
kunigas, vėliau generalinis 
superintendantas - tolygu vys
kupui. Vadovas jis buvo ne vien 
reformatams, kovodamas su 
rusų valdžia dėl lietuvių teisių. 
Iškovojęs valdžios leidimą, jis 
dėstė lietuvių kalbą Biržų ke
turklasėje mokykloje, padėdavo 
knygnešiams ir glaudžiai bend
radarbiavo su katalikų kunigu 
Rimkevičium. 

Mūsų motinos tėvas nebuvo 
caro patarėjas, bet „Impera-
torienės Marijos Fiodorovnos 
vardo mokymo įstaigų" globė
jas. Tiesa, patarėjo laipsniu. 
Caro patarėjas turėtų būti 
rusas, o mūsų senelis buvo 
lietuvių kilmės. Jo šeima už 
dalyvavimą 1831 m. sukilime 
buvo ištremta į Rusiją. 

Liūdna buvo skaityti rašinėlio 
pabaiga: ... „Vlado Jakubėno 
draugijai vadovauja nekompe
tentingi asmenys". Kažin, ar iš 
tikrųjų taip? Pavyzdžiui, ar 
tiktų muzikologą prof. dr. L. Ši
mutį pavadinti nekompetentin-

LAIŠKAS ŽURNALISTAMS 

Baigiasi mūsų Centro valdy
bos laikas, o apie norinčius 
perimti šias pareigas mažai 
girdžiu. Bet iš tikrųjų noriu čia 
duoti mūsų žurnalo #17 apys
kaitą. Spausdinimo sąskaita 
buvo apie 1.443 dol., o kur dar 
pašto ženklai ir vokai? Sugebė
jome „Draugui" įteikti 743 dol. 
už darbą, o 700 likome skolingi. 
Ir vėl dauguma neatsiskaitė. 
Kas galite, padėkite sutvarkyti 
skolą, bet daugiau žurnalų leisti 
neberizikuosiu. Suprantu, kad 
nesame piniguočiai, bet valdy
bai skolą padengti nebus leng
va. Naujų narių neturime, tik 
trejetą iš Lietuvos, tai para
ginkite kolegas dar paskirti po 
keletą dolerių, nes beveik pusė 
neatsiskaitė (vienas garbės 
narys atsiuntė 3 dol., lyg paštas 
žurnalą jam veltui atneša). 

Taigi toks mano kreipimasis, 
— ir nuo to priklausys, ar mes 
sutiksime, kaip dažno nario 
prašomi, likti dar vienai kaden
cijai. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 
Valencia, CA 

NETIKSLUS PASISAKYMAS 

Gal būtų geriau prieš rašant 
ir skaitytojus informuojant pasi
tikrinti. Štai laiškų skyriuje 
vienas kalifornietis rašo: „Ru

sams ir kitiems išduodami lie
tuviški pasai, tik deja ne išei
viams. Netiesa, arba labai pase
nusi tiesa. Štai 1992 m. turėjau 
ekskursiją iš Los Angeles, CA, 
ir daugelis parsivežė lietuviškus 
pasus. Tik reikia nueiti į Vi
vulskio g-vę, pasų skyrių ir 
antrą savaitę pasas bus tau 
įteiktas, dar su labai mandagiu 
pasveikinimu ir palinkėjimais. 
Tik prieš tai reikia padaryti 
nuotraukas, išsiimti gimimo 
metrikus ir pristatyti kokį nors 
įrodymą arba su liudininkais 
pas notarą padarytą pažymėji
mą, kad 1940 metais gyvenai 
Lietuvoje. Su šiuo pasu gali 
pirktis nuosavybę, ją parduoti 
ir, jei iš Vilniaus nuvyksi į 
Kauną, gausi viešbutį už 8 dol. 
nakčiai (kitaip mokėsi 80 dol.), 
nes jau būsi pilnateisis pilietis. 
Taigi nustokime, patys nežino
dami, kitus informuoti. 

Juozas Kaributas 
Los Angeles, C A 

TELEKOMO TARIFAI 

Pagal Lietuvos Telekomo 
tarifus, kurie, šios valstybinės 
bendrovės nuomone, yra labai 
maži, viena minutė pokalbio su 
JAV kainuoja 3 dolerius 20 cen
tų, su Europa — apie du dole
rius. Todėl paskambinimas iš 
Vilniaus į Olandiją kainuoja 
dvigubai brangiau, negu iš 
Olandijos į Lietuvą. 
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Ilgamečiui lietuviškos veiklos ir Ka
talikų Akcijos Vadui 

A.tA. 
JUOZUI B. LAUČKAI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai IZABELEI, dukroms su šei
momis ir kartu su visa lietuvių vi
suomene liūdime. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos Valdyba 

ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS 
Round Trlp 

CHICAGO—VILNIUS—CHICAGO $75» 
NEW YORK—VILNIUS— NEW YORK $75« 

FROM OCT 16 $899 
FREGATA TRAVEL 

250 WMt 57 Street, #1211 
New York, NY 10107 

T«i. 212-541-5707 

On» Way 
$475 
$475 
$389 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 80842 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

S. - —" 
',--> 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones {Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 

katvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. treed. 9 v.r.—7 v.v. 

guY 
Vladas nemėgo jokių ginčų ir 

intrigų. Norėtųsi, kad bet koks 
darbas, ruošiant jo 90 m. su
kaktį, vyktų sklandžiai ir drau
giškai. 

Halina Jakubėnai tė-
Dilienė 

Chicago, IL 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZaitxaS~ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9523 South 79th Avanua 228 Ketvertų gatve 
Htekory Hllla, Illinois 90457 Vtales. Uetuva 
Tai. 70S-43O-7272 Himnai 7MMT W 7* 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

A.tA. 
ALEKSANDRA PAKULIENĖ 

Ščerbaitė 

Gyveno Chicagoje, Ashburn apylinkėje. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 13 d., 5 vai. p.p., sulaukusi 65 metų. 
Gimė Lietuvoje, Varniuose. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Nuliūdę liko: vyras Ignas, motina Franciska Sčerbienė, 

sesuo Genovaitė Juodikienė, broliai Ščerboe su šeimomis: 
Alfonsas, žmona Margaret, Vaclovas, žmona Vilma, Steponas, 
žmona Gertrude, Antanas, žmona Edda. Taip pat daug kitų 
giminių. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, buvo Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėja. 

Velionė pašarvota rugsėjo 15 d., trečiadieni nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 16 d., ketvirtadieni. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. r. gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, motina, sesuo, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 

312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
Elena L. Rimkus-Rimkevičius 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. rugsėjo 13 d., 3:05 vai. p.p., sulaukusi 70 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Stanley Rimkus, marti Kim, anūkės: 

Stacey ir Audra; motina Ona, sesuo Aldona Jablonskis, brolis 
Juozas Liubinskas; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė pašarvota trečiadienį, rugsėjo 15 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Modeli Funeral Home laidojimo namuose, 5725 S. Pulaski 
Rd., Chicago. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 16 d. Iš laidojimo 
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, motina, sesuo, brolis, anūkės ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Modeli Funeral Home. Tel. 
312-767-4730. 

B u v u s i a m A t e i t i n i n k ų Federacijos Vadui ir 
krikščioniškosios veiklos išeivijoje puoselėtojui 

A.tA. 
JUOZUI LAUČKAI 

mirus, jo žmoną IZABELĘ, dukteris PRANUTE 
DOMANSKIENE ir IZABELĘ HOVVES bei jų seimas 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Ateitininkų Federacijos Valdyba 

NEVY JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Hd 3 v. p.p. I i S«ton M«H Universi
teto stoties. 89.5 FM banga. „MusJc of Lithuania" pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung, 

N. J. 07060. Tsl. 908-753-5636. 

x*»£> 

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 Į 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 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Jus tas ir J a n i n a Lieponiai, 
gyv. Lockport, IL, atsiuntė stei
giamam „Draugo" paramos fon
dui 1,000 dol. įnašą ir laiškelį, 
kuriame rašo: „Perskaitę Jūsų 
(D. Bindokienės) straipsnį 
„Drauge", kur nupiešėte sunkią 
finansine „Draugo" padėtį, 
siunčiame savo pradinį įnašą 
1,000 dol. būsimam „Draugo" 
fondui mūsų dukros, a.a. Biru
tės atminimui. Linkėdami 
Jums geros sveikatos ir iš
tvermės, o „Draugui" dar ilgai 
išsilaikyti!" Šalia nuoširdžios 
padėkos J. ir J. Lieponiams, 
jaučiame tikrą džiaugsmą, kad 
dar yra žmonių, kuriems rūpi 
lietuviškos spaudos išlikimas. 

A.a. inž. J u o z u i L e k u i 
Amžinybėn persikėlus, jo atmi
nimui — vieton gėlių — suauko
tus 100 dol. J. Mockaitis iš Lan-
sing, MI, atsiuntė „Draugui" 
paremti. Esame labai dėkingi. 

Vilius Bražėnas, gyv. Bonita 
Springs, FL, yra mūsų dien
raščio skaitytojas ir kartkar-
tinis bendradarbis. Jo laiškus 
redakcijai dažnai spausdina Flo
ridos laikraščiai. Pvz., liepos 
mėn. V. Bražėno laiškus iš
spausdino „Bonita Banner" Qie-
pos 7 d., ilgoką laišką) ir 
„Naples Daily News" (liepos 15 
d.). 

Lithuanian Mercy Lift dar
buotojai džiaugiasi, kad rugsėjo 
13 d. Vilnių pasiekė 5 LML 
talpintu vai. Talpintu vus per
siuntė JAV Krašto Apsaugos 
departamentas. Siuntą sudaro 
įvairūs vaistai, medikamentai, 
30 lovų ir čiužinių, dizenfektas 
ir specialus maistas. Siunta 
nukreipta į šias ligonines: 
Vilniaus Reabilitacijos, An
takalnio Vaikų Tuberkuliozės, 
Mažeikių Centrinei, Telšių 
Gimdymo namams, Skuodo 
Centrinei ligoninei, Elektrėnų 
Vaikų sanatorijai, Kulautuvos 
Vaikų Tuberkuliozės sana
torijai, Vilniaus spec. Kūdikių 
namams, Kačerginės Vaikų 
sanatorijai, Druskininkų Saulu
tės sanatorijai, Šiaulių 
Logopedinių Vaikų Globos 
namams ir Šiaulių psichiatrinei 
ligoninei. 

Laisvalaikio darbų paroda 
bus spalio mėn. 22-24 dienomis 
Jaunimo centre. Užbaigtus dar
bus prašome pristatyt i į 
Jaunimo centro raštinę arba 
susisiekti su S. Endrijoniene. 
Kviečiame visus prisidėti, 
parodą ruošia Jaunimo centro 
Moterų klubas. 

x Šie a s m e n y s p a r ė m ė 
„Saulutės" darbą aukodami 
Lietuvos našlaičiams: Vidas 
Kazlauskas $36, Centric Co. 
$60, Laima Ardickienė $60, 
Rasa Šarauskienė $26, Sigutė ir 
Juozas Užupiai $25, Rėdą ir 
Juozas Ardys $00, Lorraine Talz 
$20. Labai ačiū! 

(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. 
§eštad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

D u iš Lietuvos jaunųjų poe
tų Vytautas V. Landsbergis ir 
S i g i t a s P a r u l s k i s rugsėjo 
mėnesi ir spalio pradžioje lanko
si Amerikoje. Šią savaite jiedu 
vieši Čikagoje: dalyvavo Santa
ros-Šviesos suvažiavimo pro
gramoje , k u r l i te ra tūros 
vakare skaitė savo eilėraščius, 
Vytautas V. Landsbergis rodė 
savo režisūros ir gamybos 
filmus, o Sigitas Parulskis 
skaitė paskaitą apie dabartinę 
lietuvių literatūrą. Literatūri
nėmis temomis Sigitas Paruls
kis turėjo pokalbį su Lituanis
tikos katedros studentais UIC 
rugsėjo 14 dieną. Šį penktadienį 
Vytauto V. Landsbergio filmai 
bus rodomi Seklyčioje 3 v. p.p. 
Sekmadienį svečiai jau bus 
Detroite, kur yra pakviesti 
popietės programai. Iš ten 
kviečiami lankytis Clevelande, 
Bostone, New Yorke, Phila-
delphijoje ir Baltimorėje bei Wa-
shingtone, kur vietiniai lietu
viai taip pat turės progos pama
tyti naujojo Lietuvos meninio 
filmo pavyzdžius ir išgirsti švie
žią nūdienės lietuviškosios 
poezijos žodį. 

Apie savo viešnagę Ameriko
je, susitikimus su Čikagos lietu
viais ir įspūdžius jaunieji meni
ninkai papasakojo, užsukę ir į 
mūsų redakciją (rugsėjo 13 d.). 

Lietuvių evangel ikų refor
matų bažnyčios Sinodas įvyks 
rugsėjo 25-26 d. reformatų 
bažnyčioje 5230 S. Artesian 
Ave., Čikagoje. Šeštadienį, 
rugsėjo 25 d., 2 vai. po pietų 
Sinodo atidarymas. Sekma
dienį, rugsėjo 26 d., 10 vai. ryto 
pamaldos. Po pamaldų pietūs 
parapi jos salėje ir Sinodo 
uždarymas. Laukiami atstovai 
iš įvairių valstybių. Iš Lietuvos 
atvyksta ev. reformatų kolegijos 
pirmininkas P. Jašinskas. 

F a u s t a s Strolia, muzikas ir 
Lietuvos Vyčių veikėjas, yra 
„Dantų sveikatos ta lka Lietu
vai" rengiamos spalio 2 d. va
jaus vakarienės komiteto narys. 
Kartu su žmona Terese daly
vavo 80-jam Lietuvos Vyčių 
Seime Worcester, MA, kur in
formavo apie steigiamą vakarie
tišką dantų gydymo skyrių 
Kauno Medicinos akademijos 
odontologijos fakultete. 

Dariaus ir Girėno minėjimui 
rengti komitetas per iždininkę 
Valeriją Stanaitienę atsiuntė 
dienraščiui paremti 50 dol. auką 
su padėka: „Ačiū už garsinimą 
ir aprašymą Dariaus ir Girėno 
t ransat lant inio skrydžio 60 
metų sukakties, kurią mi
nėjome Čikagoje š.m. liepos 
17-18 d." 

x R u d e n s b a l i u s , kurio 
visas pelnas skiriamas „Lietu
vos Vaikų Vilčiai" įvyks šešta
dienį, š.m. spalio mėn. 23 d., 6 
v.v., Palos Country Club. Balių 
organizuoja Lietuvių Ama
tininkų klubas. Bilietus įsigyti 
ga l ima „Lietuvos Vaikų 
Vilties" raštinėje (Seklyčioje) ar
ba skambinant (312) 476-0664 
a r (312) 284-6786. 

(sk) 

x J A V LB Vid. Vaka rų 
a p y g a r d o s va ldyba , pildy
dama Tarybos nutarimą, rug
sėjo 22 d., trečiadienį, 7 v.v. 
„Seklyčioje" šaukia apygardos 
tarybos, apylinkių pirmininkų 
ir valdybų narių pasitarimą. 
Bus diskutuojama LB veikla ir 
siūlomi nutarimai ateinančiai 
LB Tarybos sesijai, kuri įvyks 
spalio 9-10 d. Čikagoje. ( s k ) 

ARAS R O O F I N G 
Arvydas Klola 

D*nglam« Ir ta isome 
visų rusiu s togus 
Tel 708 2S7 0746 

Skambinti po 6 v v 

VĖL GIRDĖSIME 
„ARMONIKĄ" ČIKAGOJE 

Jau trečią kartą į Amerikos 
žemyną atvyksta populiarusis 
„Armonikos" kolektyvas, kuris 
savo viešnagę šiame krašte pra
dės nuo Čikagos ir čia rugsėjo 
18-19 d. turės pirmuosius 
pasirodymus. Iš viso svečiai iš 
Lietuvos Amerikoje žada su
rengti net 14 koncertų ir savo ' 
viešnagės metu pasieks net to
limąją Kaliforniją. 

Kas yra ta „Armonika", jau j 
aiškinti nebetenka, nes daugu-
mas mūsų tautiečių juos scenose 
matė ir girdėjo. O tie, kuriems 
tokia proga nebuvo suteikta, tai 
bent iš plokštelių (o jų „Armo
nika" ne mažai išleido) ar per 
radiją su šia grupe susipažino. 
Grupei vadovauja muzikas Sta
sys Liupkevičius, kuris yra 
subūręs tikrai pajėgų kolekty
vą. 

Į Ameriką atvyksta net 11 
žmonių, kurių tarpe yra keturi 
solistai vokalistai. Pirmasis 
koncertas Čikagoje įvyks šešta
dienį, rugsėjo 18 d. 7 vai. vakaro 
Jaunimo centre. Antrasis pasi
rodymas bus rytojaus dieną, 
sekmadienį, toje pačioje vietoje, 
3 vai. p.p. Reikia pažymėti, jog 
tai nebus pirmojo koncerto pa
kartojimas, nes grupė žada duo
ti dvi visiškai skirtingas prog
ramas. Todėl klausytojai, ku
riems „Armonika" patinka, 
turės progą abi dienas išgirsti 
skirtingus kūrinius. 

Kartu su „Armonika" atvyks
ta Vilniaus Akademinio teatro 
aktorius Tomas Vasieta, kurio 
atskiras pasirodymas Jaunimo 
centre rengiamas rugsėjo 17 d. 
7 vai. vak. Čia bus pažymėta ir 
šio žymaus aktoriaus 60 metų 
amžiaus sukaktis. 

„Armonikos" iškvietimu ir 
koncertais rūpinasi žinoma 
Čikagos visuomenininke Pranė 
Šlutienė. Tie, kurie mėgsta 
linksmą, nuotaikingą lietuvišką 
muziką bei dainas, turėtų 
nepraleisti šių „Armonikos" 
pasirodymų. 

Edv. Š. 

IfSk. ŽVAIGŽDUTE 
I^MadkiL W Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Rugsėjo aštuntosios šventei prisiminti 

I rena Leonavičiūtė-Brat-
k a u s k i e n ė , Vilniaus Aka
deminio teatro aktorė, po va
saros pertraukos, praleistos Flo
ridoje, rugsėjo 8 d. grįžo į Čika
gą. Ji/nuo ankstyvo pavasario 
su vietinio „Vaidilutės" teatro 
aktoriais nemažai dirba, reži-
suodama Petro Vaičiūno dramą 
„Nuodėmingas angelas", šio 
veikalo premjera bus spalio 31 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

x Savo mylimo dėdės a.a. 
Stepo Nenorto, mirusio Lon
done birželio mėnesį, atmi
nimui , Regina Griškelienė 
atsiuntė $100 auką paremti 
Lietuvos našlaičius. „Saulutė", 
Lietuvos našlaičių globos bū
relis, dėkoja ir nuoširdžiai 
užjaučia gimines ir artimuosius. 

(sk) 

x LB Švietimo t a ryba nuo
širdžiai dėkoja Baltic Bakery 
savininkui Algiui Ankui už 
paaukotus produktus Mokytojų 
studijų savaitei. 

(sk) 
x Madų paroda „Rudens 

simfonija" spalio 3 d., sekma
dienį, 12 vai. PLC Lemonte. 
Vietas užsisakykite telefonu: 
708-301-5180, - R a m u n e i . 
708-246-1938, - Genei. 

(sk) 

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 „Armonikos" koncertams 
bilietus galite užsisakyti skam
binant 312-238-1536. Koncertai 
įvyks Jaunimo centre, šešta
dieni, rugsėjo 18 d. 7 v.v. ir 
sekmadienį, rugsėjo 19 d. 3 v. 
p.p. 

Kateguoja J. Mačas Medžiagą siusti: 3306 W. 65th PUce, Chicago, IL 60629 

VYTAUTUI 

Vytaute galingas. 
Didis kunigaikšti. 
Aš žinau, ką tavo 
Vardas turi reikšti. 

Vytaute Didysis 
Mūs tėvų valdove, 
Tu meni man gražią 
Lietuvos senovę. 

Tavo garsūs žygiai 
Man krūtinę gundo 
Ir dvasia didvyrio 
Manyje pabunda. 

Širdyje tėvynės 
Meilė degti ima 
Ir girdžiu senolių 
Amžiną šaukimą: 

— Vilnius mūsų mintys, 
Vilnius mūsų sostas, 
Vilnius mūs šventovė, 
Mūsų laisvės uostas. 

Vytaute, tas šauksmas 
Lietuvon vadina. 
Mes vis tiek atgausim 
Pilį Gedimino! 

Vytaute, sustiprink 
Mūsų jauną dvasią — 
Tautai laisvės rytą 
Mes tikrai nunešim! 

Vytė Nemunėlis 

Red.: Šis eilėraštis parašytas 
tada, kai Vilnius buvo lenkų 
okupuotas. Jo pranašystė išsi
pildė, šiandien Vilnius laisvas 
ir nepriklausomos Lietuvos sos
tinė. 

Šį mėnesį Lietuva švenčia vėl 
didelę šventę. Prieš daug šimtų 
metų Vytautas Didysis pasi
rinko rugsėjo 8 dieną vaini-
kavimosi karaliaus vainiku. 
Nors lenkai sutrukdė vainika-
vimosi iškilmes, tačiau Vy
tautui buvo paskirtas karaliaus 
vainikas ir jį teisėtai galime 
vadinti Lietuvos karaliumi. 
Savo iškilmingam momentui 
pasirinko reikšmingą dieną. 
Rugsėjo 8 d. mes prisimename 
Dievo Motinos Marijos gimta
dienį. Matomai Vytautas 
Didysis buvo didelis Marijos 
gerbėjas. Taigi rugsėjo aštuntoji 
yra dviguba šventė: religinė ir 
tautinė. Užsienyje gyveną 
lietuviai eina į pamaldas ir 
ruošia minėjimus tų dviejų 
švenčių proga. 

Ir jūs pasimelskite į Mariją, 
kad Ji globotų Lietuvą šiomis 
siunkiomis dienomis. Ir 
popiežius Jonas Paulius antra
sis prašė visus lietuvius atkreip
ti ypatingą dėmesį į Mariją, kad 
ji padėtų Lietuvai sustiprėti 
dvasiškai ir kad pakiltų iš be
dievybės sutemų. 

VASARA AMERIKOS 
DYKUMOSE 

Mes važiavome į pietus ir 
vakarus atostogauti . Man 
patiko Didysis Tarpeklis (Grand 
Canyon), kuriame matėme 
Colorado upę. Uolos raudonos, 
krūmai žali, o apačioje platus 
tarpeklis. Jis skendo karščio 
ūkanose. Oi, koks grožis! Koks 
didingumas! Be to, buvome 
gamtos muziejuje Arizonos vals
tijoje. Ten buvo daug driežų ir 
daug kaktusų. Matėme bebrų ir 
erelių, pelyčių ir kolibrių. 
Geriausiai patiko barškuolės 
gyvatės. Labai patiko Dažytos 
dykumos (Painted Desert) pla
tumos. Šios atostogos buvo 
įspūdingos. 

Aliukas Šilgalis, 
Lemonto Maironio lit. m-los mo

kinys. („Baltijos aidai") 

DAINAVOS KABARETAS 
STOVYKLOJE 

Talentų vakaras buvo įdomus. 
Daug žmonių skambino 
pianinu. Keli dainavo, keli šoko, 
keli atliko gimnastikos pra
timus. Penktas ir dešimtas bū
reliai turėjo galimybės atsisėsti 
prie gražiai papuoštų stalų. 
Kitiem teko sėdėti tik ant 
kėdžių. Mes padėjom papuošti 
stalą talentų vakarui. Kai 
baigėme darbą, atrodė labai 
gražiai. Puodukus ir lėkštes su 
aliuminium apvyniojom. Pri
rinkę gėlių, aprišome jomis puo
dukus. Ant puodukų viršaus 
uždėjome žvakes. Labai įtemp
tai dirbome, bet buvo linksma. 

Inga Žymantaitė 

Vakar naktį šokome, o po to 
miegojome. Šiandien matysime 
ir klausysime mūsų talentų. Po 
to pokyliausim, šoksim ir nesu
stosi m visą naktį. 

Dvyliktas būrel is 

Muzika yra Dievo dovana: 
skambink, grok, dainuok, 
klausyk ir žiūrėk. Muziką 
reikia mylėti. 

Penk tas būrel is 

Šiandien garsūs muzikai at
vyks stovyklon, kaip tai: Čiur
lionis, Leonardo ir kiti. Mes jų 
muzikos pasiklausysime ir jų 
meną pamatysime. 

Tryliktasis būrelis 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992) 

DAINAVA 

Dainava yra labai svarbi 
lietuviška stovyklavietė. Ji yra 
prie Manchester miestelio, Mi-
chigan valstijoje, visai netoli 
nuo mano namų. 

1950 m. Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija 
(ALRKF) sumanė įkurti vasaros 
stovyklavietę lietuvių jaunimui. 
1952 m. buvo vėl sprendžiamas 
šis klausimas, o 1953 m. 
ALRKF seimas jau nutarė 
nupirkti stovyklavietę, tačiau 
tais metais nebuvo įvykdyta. 
1954 m. ARLKR kongresas 

(Clevelande) nutarė būtinai 
įkurti stovyklavietę. Per ištisus 
1955 metus buvo ieškoma vieta 
stovyklavietei. Buvo norima 
nupirk t i žemę Clevelando, 
Čikagos ir Detroito trikampyje. 
Pagaliau Detroito visuomeni
ninke Helen Rauby surado 
parduodamą 226 akrų ūkį prie 
Manchester, MIch. Kunigas 
Bronius Dagilis apžiūrėjo ūkį, 
jam patiko ir 300 dolerių savo 
asmeniškų pinigų įmokėjo 
žemės pardavimo agentui ir 
paprašė šį ūkį trijų savaičių 
laikotarpyje niekam nepar
duoti. Tuo laikotarpiu ALRKF 
tarybos susirinkime, naujai iš
r inktas pirmininkas dr. A. 
Darnusis prikalbino opoziciją 
remti šį pirkinį. Savininkai 
norėjo 20,000 dolerių. Iš karto 
reikėjo įmokėti 6000 dol. 
Stovyklos pirkimo ižde buvo tik 
2,500 dol. Iš keletos žmonių 
buvo gauta paskola ir 1955 m. 
lapkričio 22 d. buvo pasirašyta 
ūkio pirkimo sutartis. 

Dainavos stovyklavietė labai 
panaši į Lietuvos gamtovaizdį: 
kalnel ia i , ežerėlis, miškas. 
1956-1957 m. buvo pastatyti pir
mieji pastatai: vasarinė salė, 
v i r tuvė ir du miegamieji 
namukai. 1961 m. buvo pasta
tyta svetainė ir garažas, o 1962 
m. — seselių namas. 1963-1964 
m. buvo pastatytas apšildomas 
p a s t a t a s , kuris dabar 
vadinamas baltuoju namu. 
Paruoštos aikštelės tenisui, 
krepšiniui ir tinkliniui. Pa
statyta valgykla vasarojančiai 
visuomenei aptarnauti. 

Š ia is metais Dainavoje 
stovyklavo ir gal dar sto
vyklaus: moksleiviai, jaunučiai, 
studentai ir sendraugiai atei
tininkai, „angeliukai", fronti
ninkai, mokytojai ir tautinių 
šokių vadovai. 

Aš pernai praleidau didelę 
dalį vasaros Dainavoje: vado
vaudamas, stovyklaudamas ar
ba tik apsilankydamas. Šiais 
metais neturėjau progos taip il
gai pabūti Dainavoje. Man 
Dainava yra labai svarbi vieta, 
kurioje aš galiu pailsėti, pamąs
tyti, pasidžiaugti ir pabendrau
ti lietuviškoje aplinkoje. AŠ nie
kada neužmiršiu Dainavos ir 
kaip galiu užmiršti gyvendamas 
vos 30 minučių kelio nuo jos. 

Almis Udrys 
„Židinio" neakivaizdinės 

mokyklos 11 sk. mokinys. 

GATVĖS SARGĖS 

Kai aš dar buvau pradžios mo
kykloje, mano draugė ir aš 
buvome paskirtos gatvės sar
gėmis prie bažnyčios. Po 
pamokų nuėjome į mums pa
skirtas vietas ir užsidėjome savo 
diržus. Buvo žiema, daug snie
go lauke. Mano draugė pradėjo 
mėtyti sniegu į mane. Aš į ją. Ji, 
nenorėdama sušlapti, įbėgo į 
bažnyčios koridorių. Aš paskui 
ją su sniego gniūžte rankoje. Tą 
sniego gniūžtę mečiau į ją. Tuo 
metu pasirodė klebonas. Jis 
mane pašaukė vardu ir liepė 
man sutvarkyti ištirpusį sniegą. 
Klebonas manęs nebarė, bet aš 
jaučiausi labai sugėdinta. 

Onutė Utz, 
Čikagos lit. m-los abiturientė 

VILNELĖ 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

— Aš Vilnelė! — iš karto leng
viau atsikvėpė upelis ir, 
suspindęs saulėje, nuplaukė, 
nuputojo. Dabar visoms 
pakrantėmis skardeno (garsiai 
pasakojo) savo vardą. Atėjo 
grakščios stirnos, rūstūs (pikti) 
taurai, šernai, atkišę iltis (dan
tis), skroblai, jovarai ir pušys 
lingavo, bet upelis neišsigando 
ir nesustojo. Atrodė, kad visą 
laiką taip verpetuos ir džiaug
sis. 

Kartą pamatė aukš tus 
kalnus. Ir kas Vilnelei — ap
suko linksma ir norėjo skubėti 
tolyn, kai puolė į plačius van
denis. Persigando ir aiktelėjo. 

— Nebijok manęs, nerk tolyn, 
nes aš Neris. — Subangavo upė. 

— Bet aš turiu savo kelią, ne
jaugi Čia pasibaigsiu? — drums
tėsi (nerimo) Vilnelė. 

— Taip. Mes visi baigiamės. 
Aš surenku daugelį panašių 
upelių ir nešu į vakarus, kur 
teka Nemunas, mūsų didysis 
tėvas. Jam atiduodu save ir jus 
visus. Jis keliauja į marias, ku
rioms nėra nei pradžios, nei 
galo. Tačiau tavęs nenuskriau-
sim, priimsim į draugę. Sakyk, 
kaip vadiniesi? 

— Vilnelė. 
— Menkas ir negražus var

das! Kaip tu gyvensi, kuo 
pasižymėsi?! Manęs nesibijok, 
tau padėsiu, tik būk nuolanki 
(paklusni) ir mandagi, kaip dera 
(tinka) mažam. 

Vilnelė nesuprato kalbos, dar 
šoko, verpetavo, kol pamatė, 
kad tikrai čia jos galas. Atsiduso 
gailiai ir vandenis atidavė 
Neriui. 
Iš pradžios, iš tolimų, krūmais 

apaugusių pelkių, iš ežerų ir gi
rios šaltinių vėl rinko lietų ir 
nešė pro žilvičius, lenkdama 
(plaukdama pro šalį) puikuolį 
ąžuolą, draugaudama su beržu, 
skardėdama lakštingalomis. Ji 
pamėgo savo vagą — kalnelius 
ir klonius. Skubėjo vasarą, 
drumstėsi rudenį, nerimo 
žiemą, prisidengus ledu, o 
pavasarį tai siautė, tai putojo, 
daugelį vandenų ir daugelį 
metų nunešė į Nerį. 

Paulius J u r k u s 
(Bus daugiau) 

Solistas sako korespondentui: 
„Tu gali parašyti laikraštyje, 
kaip mano balsas pripildė visą 
salę!" — „Aš visą laiką stebėjau, 
kaip žmonės vienas po kito ap
leido salę, palikdami daugiau 
vietos tavo balsui". 




