
2ND CLASS MAIL
May 17,1995

Vol. LXXXVI Kaina 50 c.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, GEGUŽĖ - MAY 17, 1995 Nr. 95

, <

Landsbergis: Lietuva negali 
leisti Rusijos tranzito į 

Čečėniją

Konservatoriai tebelaukia 
atsakymo į siūlytą ūkio 

gaivinimo planą
Vilnius, gegužės 15 d. — 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pirmadienį 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
rašo, kad valstybių vadovai la
biau padėtų Rusįjai išlaikyti de
mokratiją, jei atvirai kritikuotų 
karą Čečėnijoje. Jis taip pat 
rašo, kad Lietuva neturi leisti 
Rusijai per Lietuvą gabenti ka
rius į Čečėniją. V. Landsbergio 
pareiškimas toks:

Demokratinių valstybių vie- 
šioji nuomonė, tarptautinės 
organizacijos bei atskiri 
pareigūnai daug griežčiau 
smerkia Rusijos nusikalstamą 
karą Čečėnijoje su masinėmis 
civilių gyventojų žudynėmis, 
negu tai daro valstybių vadovai 
ir vyriausybės, įklimpusios į 
tam tikrą iliuzionistinę politiką. 
Gegužės 10 d. Maskvoje B. Jelci
nas viešai teigė, jog „Čečėnijoje 
nėra jokio karo veiksmų”, o tuo 
pačiu metu ten vyko kaimų bom
bardavimai, apšaudymai rake
tomis. Niekas nepasakė „prezi
dentas meluoja”, nes galbūt jis 
iš tiesų pastoviai dezinformuo
jamas savo aplinkos, kaip tada, 
kai padarė sprendimą pulti Če
čėniją.

Panašioje padėtyje buvo M. 
Gorbačiovas 1990 m. pabaigoje, 
ir Lietuvoje tai gerai prisime
nama, kaip ir agresyvios dezin
formacijos pasekmės. Vakarai 
tada nesiėmė smurto prevenci
jos, ir smurtas buvo panaudotas, 
ir pati Sovietų Sąjunga krypo į 
perversmą. Atviras, konkretus 
kritiškumas ir šiandien daugiau 
padėtų Rusijai, negu nuolaidžia
vimas ir pataikavimas blogiui.

Tačiau dar blogiau už nuolai
džiavimą ir taikstymąsi yra 
bendradarbiavimas, parama 
blogiui.

Genocido tyrimo institutas 
minėjo okupacijos aukas

Vilnius, gegužės 8 d. (LR) — 
Lietuvos Gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo Institutas 
gegužės 6 d. surengė konferen
ciją okupacijos aukoms paminė
ti, rašo „Lietuvos rytas”.

„Kai daugelis valstybių 
džiaugsis pergalės prieš fašizmą 
metinėmis, mums derėtų tik 
viena — nulenkti galvas prieš 
rezistencijos aukas”, sakė Eltai 
instituto direktorius Algiman
tas Liekis. Lietuvos Mokslų 
Akademijoje surengtoje konfe
rencijoje „Antiokupacinis lie
tuvių tautos pasipriešinimas: 
formos ir metodai”, prisimini
mais dalijosi buvę partizanai, 
sukilimų dalyviai, įvykių ver
tinimus pateikė istorikai.

„Šiandien būtina dar kartą 
prisiminti prieš pusę amžiaus 
Lietuvą drebinusius įvykius, 
nes tik taip galima įvertinti 
visų trijų to meto okupacijų — 
dviejų sovietinių bei nacistinės 
— padarinius. Nurimti net ir 
dabar negalima dėl to, kad Lie
tuva per visas tris okupacijas 
neteko apie trečdalio tautos: 
dalis žmonių žuvo pasiprie
šinimo kovoje ar buvo sušau
dyti, dalis buvo ištremti, kiti 
patys emigravo”, kalbėjo Algi
mantas Liekis. Jis pakvietė 
pagerbti aukas tylos minute.

Kalbant apie rezistencijos 
kovas, negalima užmiršti ir 
paties gėdingiausio Lietuvos is
torijos laikmečio — 1940 metų

Nė viena Vakarų šalis, net ir 
labiausiai nuolaidžiaujanti 
Rusijai, neleistų per savo 
teritoriją arba oro erdve gaben
ti rusų kareivių ir bombų į 
Čečėniją. Tikriausiai neleistų to 
nei Suomija, nei Lenkija, nei 
Latvija su Estija. Lietuvos 
vyriausybė leidžia ir tuo būdu 
daro Lietuvą suvereniteto ir 
padorumo požiūriu žemesnio 
rango valstybe negu paminėtos 
kaimynės. Savo ruožtu taip 
realizuojami Maskvos planai 
įtraukti mūsų šalį į Rusijos-Bal- 
tarusijos-Lietuvos karinį al
jansą: pirmiau primesta tikrovė, 
o po to sutartys, įtvirtinančios 
jau esamą tikrovę.

Tokį metodą Rusijos valdžia 
naudoja ir savo didžiojoje 
tarptautinėje politikoje, bet 
Lietuva turi būti ypatingai at
sargi. Suteikdama informaciją, 
kur ir kokiu tikslu į Čečėniją 
per Lietuvą gabenama kariuo
menė ir ginkluotė, Rusija nepa
lieka jos kompromituojamai 
Lietuvai net pasiteisinimo, 
atseit, ne viskas buvo žinoma, 
bendradarbiavimas nesąmonin
gas. Todėl Lietuvos vyriausybė 
turi nutraukti šią ydingą, 
gėdingą ir pavojingą slinktį.

I Rusijos paraiškas gabenti 
Kaukazo kryptimi per Lietuvą 
kareivius ir ginkluotę turi būti 
atsakoma neigiamai. Tuo pačiu 
Lietuva ir kaip tarptautinės 
bendrijos narė pareikštų kon
krečiai nesutinkanti, kad Rusija 
argantiškai laužo tarptautinius 
įsipareigojimus, koncentruoja ir 
kuria naują armiją ten, kur jos 
negali būti.

Priešinga nuomonė — sutiki
mas, kad Rusijai viskas galima 
— būtų pražūtinga pirmiausiai 
pačiai Lietuvai, jau dabar siur
biamai į satelito ir agresijos tal
kininko padėtį.

vasaros, — mano istorijos moks
lų daktaras Liudas Truska. Jo 
teigimu, tuomet Lietuvą buvo 
apėmusi „visapusiška moralinė 
ir politinė krizė”.

Istorikas Truska teigė, kad 
nors poreikis ginti tautos laisvę 
kiekvienam turi būti refleksiš
kas, deja, nei politikai, nei 
inteligentija neišdrįso pasakyti 
„ne” 1940 metų okupantams. 
Anot jo, politikai staiga tapo 
grobėjiškos Rusijos politikos ad
vokatais, kariuomenė sudėjo 
ginklus teigdama, kad vykdo 
valdžios įsakymą, o tylinčio in
teligento nebuvo galima rasti 
tarp ditirambus „naujajam ke
liui” giedančių rašytojų ir 
poetų.

Tačiau būtent tą vasarą „vie
nas kraujo lašas būt tave nuplo
vęs”, taip tuometinę padėtį 
apibūdinusiam poetui Jonui 
Aisčiui pritarė istorikas.

Vėliau — okupacija, gimusi 
tautos rezistencija, sukilimai ir 
pasipriešinimas nacių okupan
tams, į Vakarus emigravusių 
lietuvių veikla, partizaninės 
kovos, dvasinis pasipriešinimas 
sovietiniuose lageriuose. Paskui 
— ilgi sovietinės okupacijos de
šimtmečiai, disidentų veikla. 
Šių įvykių priežastys ir pasek
mės gegužės 6 d. dar kartą buvo 
prisimintos pranešimuose ir dis
kusijose.

Už Lietuvos laisvę kovoję 
rezistentai buvo prisiminti ne

Japonijoje policija elektriniu pjūklu prapjauna duris slėptuvės, kur slėpėsi sektos Aum Šinrikijo 
vadas Šoko Asahara. Jį policija suėmė ir apkaltino žmonių nužudymu, kai jie žuvo kovo mėnesį 
nuo sektantų paleistų nuodingų dujų Tokijo požeminio traukinio stotyje. Vadas kaltinamas, nes 
jis raginęs sektantus dujomis naikinti „netikinčius” ir kadangi sektantų būstinėse rasta daugybė 
tonų medžiagų nuodingoms dujoms gaminti. Japonijos valdžia viliasi, kad suėmus vadą ir 40 
šios sektos vadovų, pasibaigs ligšiol vykęs tolygus karas tarp sektantų ir Japonuos valdžios.

Prezidentas ir partijų vadovai 
tarėsi dėl valdininkų 

korupcijos
Vilnius, gegužės 15 d. (Elta)

— Pirmadienį prezidentas Algir
das Brazauskas susitiko su po
litinių partijų ir judėjimų ats
tovais, kur aptarė kovos su nusi
kalstamumu problemas. I susi
tikimą atvyko septyniolikos iš 
dvidešimt vienos šiuo metu įre
gistruotų partijų vadovai. Ja
me dalyvavo ministras pirmi
ninkas, vidaus reikalų ir tei
singumo ministrai, generalinis 
prokuroras ir kitų institucijų 
vadovai.

A. Brazauskas pažymėjo, kad 
apie pusę įvykdomų nusikalti
mų sudaro valstybės ir priva
taus turto vagystės, su 
kuriomis, deja, kovojama toli 
gražu nepakankamai. Didelį 
susirūpinimą kelia valdininkų 
korupcija, nesiliaujantis turto 
prievartavimas ir ypač mo
kesčių nemokėjimas, pasak pre
zidento, jau tapęs piktybiniu 
reiškiniu.

Susitikime iš esmės pripa
žinta, kad nusikalstamumą 
skatina ir netobuli privatiza-

Alytaus rajone 
minimas partizanų 

mūšis
Vilnius, gegužės 12 d. (Elta)

— Alytaus rajone, Simne, gegu
žės 13 d. buvo minimas Kalniš
kės mūšio penkiasdešimtmetis.

1945 m. gegužės 16 d. Simno 
apylinkės Kalniškės miške oku
pacinės sovietinės kariuomenės 
22-asis Kutūzovo pulkas užpuo
lė 90 Lietuvos partizanų būrį. 
Kautynių metu žuvo apie 400 
okupantų ir 44 partizanai, iš jų
— dvi moterys. 1989 metais par
tizanų palaikai buvo perlaidoti 
Simno kapinėse, žuvusiems pa
statytas paminklas.

Gegužės 13 d. Simno bažnyčio
je buvo aukojamos šv. Mišios už 
žuvusius partizanus, po to vieti
niai gyventojai bei svečiai Sim
no kapinėse bei Kalniškės miš
ke padėjo gėlių.

»
tik kalbose — 120 jų gavo pa
šalpas nuo 500 iki 5,000 litų. 
Pašalpas skyrė Lietuvos Gyven
tojų Genocido ir Rezistencijos 
Aukų Fondas, lėšas gavęs iš 
valstybės.

vimo įstatymai bei jų taikymo 
praktika. LDDP pirmininko pir
masis pavaduotojas Gediminas 
Kirkilas, pavyzdžiui, pabrėžė, 
jog būtina mažinti ekonominę 
socialinę visuomenės diferen
ciaciją; kartu su tuo mažės ir 
ekonominio pobūdžio nusikal
timų.

Daugelis pasitarimo dalyvių 
reikalavo, kad greičiau būtų 
priimti įstatymai dėl deklara
vimo ne tik valdininkų pajamų, 
bet ir turto. Būtina, sakė jie, 
įvesti valstybės tarnautojų 
kodeksą, kuriame turėtų būti 
numatyta griežtesnė atsakomy
bė už tarnybinius prasižengi
mus ir ypač už piktnaudžiavimą 
tarnybine padėtimi.

Nemažai diskusijų sukėlė 
konservatorių pasiūlymas į vie
šosios tvarkos apsaugą pasi
telkti visuomenę. Tačiau beveik 
visi pripažino, kad šiuo atveju 
reikia priimti įstatymus, regla
mentuojančius tvarkos saugoji
mo savanorių teises ir pareigas.

Generalinio prokuroro Vlado 
Nikitino nuomone, nusikalsta
mumo problema labai sudėtin
ga, tačiau jos nereikia drama
tizuoti. „Profesionaliai taikant 
galiojančius įstatymus, su nusi
kalstamumu galima sėkmingai 
kovoti”, pabrėžė jis.

Pagerbtos Červenės 
aukos

Vilnius, gegužės 12 d. (Elta) 
— Lietuvos ambasadorius Balta
rusijoje Viktoras Baublys ir šios 
šalies lietuvių bendruomenės 
nariai gegužės 11d. Červenėje 
pagerbė stalininio režimo aukų 
atminimą.

1941 m. naktį iš birželio 26 ir 
27-ąją Červenės apylinkėse 
buvo nužudyti keli tūkstančiai 
įvairių tautybių žmonių, tarp jų 
ir 70 lietuvių politinių kalinių, 
atvarytų čia iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Kai kam pavy
ko ir išsigelbėti, pasislėpus tarp 
lavonų, apsimetus negyvais. 
Vienas iš jų — pulkininkas 
Jonas Petruitis Červenės 
baisybes yra aprašęs knygoje 
„Kaip jie mus sušaudė”, kuri 
yra išversta į vokiečių ir anglų 
kalbas.

Čekija Lietuvai
padovanojo
ginkluotės

Vilnius, gegužės 15 d. (Elta) 
— Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
turtą pirmadienį papildė Čeki
jos 2 milijonų Čekijos kronų 
vertės dovana — karinės aviaci
jos technika bei sausumos ka
riuomenės ginkluotė.

„Tai pirmas kartas, kai Lie
tuvai dovanojama ginkluotė, 
kuri, tiesa, jau nenauja”, sakė 
Eltai Lietuvos kariuomenės 
vado pavaduotojas pulkininkas 
Arvydas Lekavičius, kuris ats
tovavo Lietuvai derybose dėl 
šios paramos. Ligi šiol Vakarų 
valstybės dovanojo karinėms 
pajėgoms pritaikytą įrangą — 
transporto, ryšio priemones, 
amuniciją ir panašiai, o ginklai 
buvo perkami.

Dovanotoji karinėms oro pa
jėgoms skirta technika — tai 
speciali išbandymo aparatūra, 
matavimo, kontrolės, apšvie
timo įranga, radijo stotys, 
mašinos. Pulkininko A. Leka
vičiaus apskaičiavimu, dova
notais prietaisais bus galima 
visiškai aprūpinti kurią nors 
vieną Lietuvos karinės aviacijos 
bazę.

Sausumos kariuomenei čekai 
skyrė minosvaidžių, kulkosvai
džių, granatsvaidžių. Jų apytik
riai užteks dviem batalionams.

Savivaldybėms leis 
valdyti energetikos 

įmones
Vilnius, gegužės 12 d. (Elta) 

— „Biudžeto formavimas yra di
džiausias vyriausybės rūpestis”, 
pasakė premjeras Adolfas Šle
ževičius per vyriausybės narių 
susitikimą su rajonų savivaldy
bių merais. „Šiuo metu valsty
bės biudžeto skola yra 72 mili
jonai litų. Tačiau sugriežtinus 
mokesčių surinkimo tvarką, 
tikimasi, jog po 2-3 mėnesių šis 
deficitas bus panaikintas ir 
savivaldybių biudžetai bus fi
nansuojami normaliai”, užtikri
no premjeras.

Kalbėdamas apie pasirengimą 
būsimam šildymo sezonui, mi
nistras pirmininkas pareiškė, 
kad savivaldybėms, norinčioms 
valdyti rajono energetikos įmo
nes, jokių kliūčių nebus daroma. 
Svarbu, kad gyventojai be jokių 
problemų būtų aprūpinami šilu
ma.

Vilnius, gegužės 9 d. (LR) — 
„Terminas 'stabilizavimas* jau 
tampa parodijos parodija”, sakė 
ekonomikos ministras Albertas 
Vasiliauskas gegužės 8 d. Seime 
įvykusiame susitikime su Sei
mo konservatorių frakcija. Mi
nistro nuomone, „stabilizavi
mas stabilizavosi tik spaudoje”, 
o kalbos apie ekonomikos stabi
lizavimą — tai „graudus žaidi
mas”.

Susitikime, į kurį atėjo apie 
dešimt Seimo Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) frakci
jos narių, be A. Vasiliausko, 
taip pat dalyvavo finansų mi
nistras Reinoldijus Šarkinas.

Pokalbio pradžioje išsiaiški
nus, kad vyriausybė iki šiol ne
parengė oficialaus atsakymo į 
prieš kelis mėnesius konserva
torių pateiktą ūkio gaivinimo 
planą, ministrai buvo paklausti, 
ar vyriausybė turi parengusi 
konkretų veiksmų planą ekono
mikos srityje. Domėtis tuo, pa
sak Gedimino Vagnoriaus, ver
čia statistikos duomenys, rodan
tys, kad didžiausia ekonomikos 
krizė Lietuvą ištiks šį rudenį. 
„Ar bus pasyviai laukiama, kol 
monėB išeis į gatves, ar bus ima
masi kokių nors priemonių?” 
— klausė buvęs premjeras.

„Vyriausybė dirba pagal iš 
anksto patvirtintą veiklos prog
ramą”, teigė Reinoldijus Šarki
nas. Pasak jo, šiuo metu dau
giausia yra dirbama mokesčių 
administravimo srityje. „Kai ši 
problema bus išspręsta ir kai 
bus priimti papildomi su mo
kesčių sistema susiję įstatymai, 
bus galima pradėti mažinti mo
kesčių tarifus”, aiškino finansų 
ministras.

Ekonomikos ministras A. Va
siliauskas, papildydamas savo 
kolegos atsakymą, teigė, jog vy
riausybė skiria didelį dėmesį 
investiciniams procesams atgai
vinti, taip pat — smulkiojo ir 
vidutiniojo verslo plėtros pro
gramai. Tuo pat metu Vasi
liauskas pastebėjo, kad jam 
neteko matyti statistikos duo
menų, kuriais remiasi G. Vag
norius (minėtais duomenimis, 
šių metų pirmojo ketvirčio 
šalies užsienio prekybos defi
citas, palyginti su 1994 m., 
padidėjo du kartus, o eksportas 
gyventojų realiosios pajamos ir 
pramonės gamyba sumažėjo 
10%). „Tai ne Ekonomikos mi
nisterijos duomenys, nes visi 
skaičiai iš mūsų ministerijos 
turi būti mano aprobuoti”, pa
žymėjo ministras.

Neturėtų labai gąsdinti, pa
sak A. Vasiliausko, ir tai, kad, 
statistikos duomenimis, nedar
bo lygis išaugo nuo 4% iki 10%.

Baltarusija sutvirtino
ryšį su Rusija

Minskas, gegužės 15 d. — 
Sekmadienį pravestame refe
rendume Baltarusijos piliečiai 
pareiškė norą atgauti raudoną 
vėliavą su šiek tiek nuo so
vietinės pakeistu ženklu, su 
žvaigžde viršuje. Pirmadienį pa
skelbtais galutiniais duomeni
mis, 82% balsuotojų pasisakė 
norį ekonomiškai integruotis su 
Rusįja ir kad būtų dvi valstybi
nės kalbos — rusų ir gudų.

Baltarusįja, turinti 10 mili
jonų gyventojų, buvo paskutinė 
iš buvusių 15 Sovietų Sąjungos 
respublikų, demokratiškai išsi
rinkusi parlamentą.

„Tai nereiškia, kad nedarbo 
šuolis įvyko per kelis mėnesius, 
tiesiog anksčiau statistika to 
nerodė”, teigė ministras, kartu 
pažymėdamas, jog tikrasis ne
darbo lygis Lietuvoje yra di
desnis nei 10%-12%. Nepaisant 
to, Alberto Vasiliausko nuomo
ne nereikėtų kalbėti apie rudenį 
gresiančią krizę. „Vyriausybė 
stengiasi padėti toms įmonėms, 
kurios turi išlikimo planą, o tos, 
kurios neišvengiamai bankru
tuos, visų žmonių į gatves ne
išvarys”, sakė ekonomikos mi
nistras.

Kalbėdami, kaip vykdomas 
biudžetas, ministrai neneigė, 
kad problemų yra. Tačiau, kaip 
teigė R. Šarkinas, pastaruoju 
metu padėtis gerėja, ir tikimasi, 
kad iki rugpjūčio į biudžetą bus 
surinkta lėšų tiek, kiek buvo 
planuota.

Valstybės užsienio skola, 
ministrų nuomone, taip pat 
nekelia didesnės grėsmės, nors,
G. Vagnoriaus skaičiavimais, 
iki metų pabaigos bendras 
pasirašytų paskolų dydis 
pasieks 1 bilijoną dolerių, o po 
kelerių metų kasmet reikės 
mokėti apie 600-700 milijonų 
litų jų aptarnavimui.

„Lietuvos užsienio skola, 
palyginti su kitų valstybių 
skolomis, yra maža, nes sudaro 
tik 15.6% bendrojo vidaus pro
dukto”, informavo R. Šarkinas. 
Kartu jis pažymėjo, kad dalis 
paskolų (26%) panaudota in
vesticijoms, kurios turėtų at-- 
sipirkti. Finansų ministras su
sitikime taip pat patikino, kad 
jo vadovaujama ministerija ne
skelbia finansinio karo savi
valdybėms. „Reikia vykdyti 
įstatymus”, nurodė R. Šarkinas, 
komentuodamas savo pasirašy
tą raštą Kupiškio savivaldybei. 
Jame, be kita ko, nurodoma, 
kad šiai savivaldybei neįvyk
džius vyriausybės pavedimo, 
bus „nutrauktas biudžeto lėšų 
pervedimas savivaldybių biu
džetams”.

Įdiegta medicinos 
personalo paieškos

sistema
Vilnius, gegužės 15 d. (Elta) 

— Antrajame pagal dydį Lietu
vos mieste Kaune ir šio miesto 
Akademinėse klinikose pirmą
kart įdiegta medicinos per
sonalo paieškos bei informacijos 
perdavimo sistema.

Šią sistemą Kauno medicinos 
bendrijai padovanojo JAV kom
panija „Motorola”, tiekianti 
pasaulio rinkai elektroninius 
prietaisus, jų sistemas ir 
puslaidininkių komponentus. Ją 
sumontavusi bendra Lietuvos- 
JAV-Vokietijos įmonė „Inta”, 
kuri taip pat yra oficialus „Mo
torolos” atstovas Lietuvoje, taip 
pat apmokys personalą, konsul
tuos visais iškilusiais klausi
mais, atliks garantinį sistemos 
remontą ir prižiūrės sistemą 
garantiniam laikui pasibaigus.

KALENDORIUS

Gegužės 17 d.: Paskalis, Gai 
lė, Virkantas, Tautmilas. 1875 
m. mirė vysk. Motiejus Valan
čius.

Gegužės 18 d.: Šv. Jonas I, 
popiežius, kankinys (mirė 526 
m.); Venancijus, Erikas, Julita, 
Erdvilas. 1920 m. gimė pop. Jo
nas Paulius II.

»
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SKAUTYBĖS
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

TIE VILKIUKAI
Kas yra tikri skautai? Kas 

tikrai pergyvena skautybę? 
Klausimas. O man atrodo, kad 
tikriausiai visa savo dvasia 
skautybę pergyvena vilkiukai ir 
paukštytės. Tik pažiūrėkite 
koks entuziazmas jų akyse, ka
da vykdomi užsiėmimai ar žai
dimai. Kokiu uolumu jie sten
giasi įsijausti į skautišką žai
dimą. Jų amžiuje skautybė yra 
žaidimas. Vėliau sužinos, kad 
tai svarbus ir rimtas gyvenimiš
kas reikalas. Bet paukštytei ir 
vilkiukui šiuo tarpu yra žaidi
mas, kurį reikia žaisti visu rim
tumu ir visomis galiomis. Ap
sukrus daug mąstantis vadovas 
tą supranta ir pajungia paukš
tytę ir vilkiuką visam jų gyve
nimui.

Vilkiukas, paukštytė yra lyg 
balta drobė ant kurios vadovas 
gali piešti paveikslą. Kaip nuo 
dailininko priklauso paveikslo 
grožis, taip nuo vadovo — kokį 
brūkšnį įbrėži į jauno skautuko 
dvasią.

Žinoma, ne tik skautiški va
dovai formuoja jauno žmogaus 
būdą. Daug aplinkybių vaidina 
vaidmenį, bet skautų vadovas 
taip pat turi savo vaidmenį, ir 
nemažą. O gal net labai didelį.

Iškilmingose sueigose man 
smagu stebėti vilkiukus. Jie 
savo judrumu, sunkiai suvaldo
mu entuziazmu nemažai rūpes
čio suteikia vadovams. Pasiren
gę kiekvienu momentu suardyti 
visą tvarką. Bet tai jų jaunystės 
privilegija. Ir kaip gerai, kad jų

Šv. Jurgio sueigoje, Clevelande, vilkiuko įžodį davusiam Vėjui Belzinskui 
kaklaraištį užriša „Pilėnų” tunto tuntininkas v.s. Remigijus Belzinskas.

Nuotr. VI. Bacevičius

PRANEŠIMAS APIE VASAROS 
STOVYKLA

Čikagos skautų ir skaučių 
1995 metų vasaros stovykla 
„Miško aidai” liepos 22 - rug
pjūčio 5 d. vyks Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan. Čia simų — tel. 708-257-1315. Če- 
pateikiama pagrindinės žinios, kiai rašomi: Lithuanian

A. Registracija

i
1. Asmeniškai registracija 

vykdoma:
Jaunimo centre, Čikagoje, šeš-, kiekvieną stovyklautoją ir 

tadienį, gegužės 20 d. nuo 1:30 nebus garantuojama vieta au- 
iki 3 vai. p.p. tobuse.

Lietuvių centre, Lemonte, šeš
tadienį, gegužės 20 d., nuo 1 iki 
2:30 vai. p.p.

Savaitgalio iškyloje — Džiam- 
borė, šeštadienį, birželio 3 d.

2. Paštu registracija vyk
doma:

Visi registracijos ir atpalai
davimo nuo atsakomybės lapai 
— pilnai užpildyti (su visais rei
kalingais parašais) ir stovyklos

yra! Vadovai turi rūpesčio. Bet 
koks tai malonus rūpestis. Be to 
būtų labai neįdomu. Ir jeigu jie 
galėtų grįžti ir įsijungti į vil
kiukų neklaužadų eiles, koks 
tai būtų džiaugsmas. O, dabar, 
kuo daugiau padūkęs vilkiukas, 
tuo įdomesnis skautiškas žai
dimas.

Rimtas vadovas stipriai pamo
juos trim pirštais į mano pusę.

— Nori suardyti skautišką 
rimtį? Nori sueigą paversti ne
klaužadų susirinkimu?

Žinoma, kad ne. Bet kaip 
suvaldyti tą neišsenkančią 
energiją, kurią vilkiukas 
nešiojasi visoje savo būtybėje?

Pora patarimų. Paskelbiama. 
Kas bus rimčiausias, tas neš 
būrelio gairelę. Kas bus rim
čiausias, tas raportuos. Gražiai 
besielgiantieji, stovykloje keps 
dešreles. Ramiausias vilkiukas 
stovykloje galės šveisti puodus. 
Paskutinis pažadas gali paska
tinti tik labai nepatyrusį vilkiu
ką. Taigi, vadovas savo kupri
nėje turi turėti daugybę gerų 
pažadų, kuriais išgautų bent 
kiek rimties.

Tik niekad negalima gąsdin
ti: „pasakysiu tėvui, tegul jis 
iškaršia tau kailį”. Niekad taip 
nesakyti, nes niekas pasaulyje 
taip nekenčiamas, kaip skundė
jas.

Tad geras vadovas turi būti 
pedagogas, psichologas, teisėjas 
ir dar Dievas žino kas, bet svar
biausia — brolis ir draugas.

v.s. Vladas Vijeikis bės tikslą, kuris yra: auklėti 
jaunimą naudojant skautiškus 
tikslus ir pagrindus. Skautybės 
pagrindiniai reikalavimai yra 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir ar
timui. Aš taip pat noriu susipa
žinti ir su žmonėmis iš įvairių 
pasaulio šalių. Skautiškas gyve 
nimas man tai leidžia. Tuo pa
čiu aš norėčiau su jais bendrauti 
ir gražiai kartu dirbti kaip vie
na jungtinė komanda.

Jauni skautai labai stebi ir 
mėgdžioja vyresnius. Jie nori 
elgtis taip, kaip vyresni. Aš 
noriu jaunesniems būti geru pa
vyzdžiu ir padėti tiems, kurie 
gal neturi gerų tėvų, arba gyve
na persiskyrusioje šeimoje.

Koks Sąjungos tikslas; 
kaip jis pasiekiamas?

L.S. sąjungos tikslas pasie
kiamas per įvairias skautiškas 
programas. Mažų skautų vilkiu
kų ir paukštyčių, tikslai daž 
niausiai pasiekiami per žaidi
mus. Linksmai leisdami laiką, 
vaikai gali išmokti daug gerų 
dalykų/idėjų. Vadovai supažin 
dina skautukus su pagrindi 
niais skautybės tikslais, pavyz

Du asmenys 400 dol.
Trys asmenys 500 dol.
Keturi asmenys 550 dol. 
Kelionės autobusu mokestis 

— 50 dol. asmeniui (vykstant į 
vieną ar į abi puses).

Visi mokesčiai (stovyklos ir 
kelionės autobusu) turi būti 
pilnai sumokėti registracijos 
laikotarpyje.

Užsiregistravusiems, bet dėl 
kurių nors priežasčių negalin
tiems stovyklauti, mokesčio

B. Stovyklos ir kelionės pinigai bus grąžinami, išskyrus 
autobusu mokesčiai šeimai: 30 dol. registracijos mokestis.

mokesčio čekis iki birželio 30 d. 
turi būti pasiųsti šiuo adresu:
Rūta Končius, 1306 Acorn, 
Lemont, IL 60439. Turint klau-

Scouts Association, Ine. 
Registruojantis po birželio 30

d. bus pridėtas 30 dol. 
papildomas mokestis už

Stovyklaujant vieną savai
tę:

Vienas asmuo 175 dol.
Du asmenys 280 dol.
Trys asmenys 350 dol. 
Keturi asmenys 385 dol. 
Stovyklaujant dvi savaites: 
Vienas asmuo 250 dol.

C. Su klausimais kreipia
masi Į:

Stovyklos viršininkę s. Dalią 
Trakienę, tel. 708-598-5827

Viršininkės pavaduotoją v.s. 
Marytę Utz, tel. 708-423-0307

Administratorę, v.si. Rūtą 
Končienę, tel. 708-257-1315.

„LaiavėR Varpo” vietininkijos, PhiladelphijojTiŠEi^oj^ui^oj^^ro 

įžodi davusiam Rimui Gulbinui kaklaraištį riša j s Linas Kučas. Kairėje - 
j.s. Audronė Gulbinienė.

„Laisvės Varpo” vietininkijos, Philadelphijoje, iškilmingoje sueigoje vilkiuko įžodį davusiems 
Arui Surdėnui ir Aisčiui Juškai Gerojo darbelio mazgus užriša v.s. Danutė Surdėnienė.

KANADOJE

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 
TORONTE

Toronto lietuvių skautija sek
madienį, balandžio 23 d., skautų 
globėjo šv. Jurgio dieną šventė 
Prisikėlimo šventovėje ir para
pijos salėje.

Šv. Mišias aukojo trys kuni
gai, o pamokslą pasakė svečias 
kun. R. Ramašauskas. Gies
mėms vadovavo muzikė s. Dalia 
Viskontienė. Mišių skaitinius 
skaitė sesė I. Viskontaitė. 
Mišiose organizuotai dalyvavo 
„Rambyno” ir „Šatrijos” tuntų 
broliai ir sesės.

Po Mišių parapijos didžiojoje 
salėje vyko iškilminga sueiga. 
Įnešus vėliavas, „Rambyno” 
tunto tuntininkas s. M. Rusinąs

SKAUTYBĖS ĮTAKA ASMENYBĖS 
UGDYMUI

Kodėl priklausau LS džiui, kaip draugiškai sugyventi 
sąjungai? su kitais, rasti savo talentus, la-

Aš priklausau LS sąjungai, biau savimi pasitikėti, kaip elg- 
nes noriu tęsti toliau skauty- tis su gamta, kaip išsilaikyti

visus pasveikino šv. Jurgio 
šventės proga ir kvietė ruoštis 
vasaros stovyklai „Romuvoje”, 
kuri vyks dvi pirmąsias 
rugpjūčio mėn. savaites.

DLK Vytauto Didžiojo drau
govės vilkiukai — A. Bražukas,
P. Krikščiūnas ir E. Paulionis 
davė įžodį. Taip pat skautės 
kandidatės A. Batūraitė, L. 
Bražukaitė, V. Narušytė, A. Ra 
džiūnaitė, A. Smailytė, M. 
Thorn, K. Yčaitė, L. Jaglowicz 
bei jaunesnės skautės — A. Juk
nevičiūtė, J. Krikščiūnaitė, N. 
Simonavičiūtė.

Abiejų tuntų įsakymais šven
tės proga buvo pakelta bei spe
cialybių ženkleliais apdovanota 
eilė pasižymėjusių sesių ir 
brolių. Juos sveikino vadovai,-ės 
ir sueigoje dalyvavę tėveliai bei 
svečiai.

sunkiose sąlygose.
Kokis^. įtaką LSS turi

jaunimui ir lietuvių tautai?
Skautybė ne tik padeda už

auginti padorų jaunimą, bet su 
pažindina jį su lietuviška kul
tūrą ir tradicijomis. Jei geras
žmogus turi stiprią lietuvišką Pakaus pastangų nuopelnas.

Po trumpos pertraukos vyko 
gyvos diskusijos ir svarstomi 
einamieji reikalai. Dauguma 
susirinkimo dalyvių pasiūlė, 
kad gražiai dirbanti valdyba

įtaką savo tautiečiams, jis, 
išmokęs dainų ir kitokių skau 
tiškų užsiėmimų, šiais savo 
patyrimais padeda moraliai 
auklėti jaunimą. Netiesioginiai
jaunimas išmoksta plėsti Pasil*ktų dar vienai kadencijai 
draugų ratą ir gražiai sugyventi ir baigtų derybas su kaimynu 
su kitais ^ėl žemės. Valdyba sutiko

pasilikti, tik buvo papildyta 
Skautybė traukia jaunimą dviem naujais nariais — ps. dr. 

nuo blogų dalykų, kaip pri- R. Sapliu ir ps. inž. S. Namiku. 
klausymą gaujoms — „gangs . Susirinkime dalyvavo LS Broli 
Jauni vaikai visada jaučia, kad jos Vyriausio skautininko 
jie turi priklausyti grupei, pavaduotojas v.s. Romas Otto. 
Skautybė teikia jiems tą ga
limybę. Skautybė yra paremta 
broliškumu ir seseryste. Čia 
skautai ir skautės turi savo 
grupes, kartu dirba, smagiai 
praleidžia laiką stovyklaudami 
ugdydami savyje visuomenišku
mą, pilietiškumą, meilę arti
mui, sąmoningą tautiškumą, 
meilę ir pareigas Dievui ir 
Tėvynei.

Larana von Braun

Sueigai vadovavo „Šatrijos” 
tunto adjutante ps. G. Grybai
tė. Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu ir malda „Ateina nak
tis”.

„ROMUVOS” 
STOVYKLAVIETĖS 
VISUOTINIS NARIŲ

SUSIRINKIMAS

Skautų stovyklavietės ,,Ro 
muva, Ine.” visuotinis narių 
susirinkimas balandžio 12 d 
vyko Lietuvių namuose. Susi 
rinkimą pradėjo LSS Kanados 
rajono vadas ir stovyklavietės 
valdybos pirmininkas j.ps. R 
Sriubiškis. Apibūdino „Romu
voje” atliktus darbus, paaiškino 
apie kaimyno projektą statyti 
20 vasarnamių.

Darbo komiteto pirmininkas j. 
budys v.vi. A. Pacevičius pra
nešė kas padaryta pernai, pa
aiškino apie numatytus taisy
mus ir prašė ruoštis talkai vyk
siančiai š.m. birželio 24 ir 25 d. 
Revizijos komisijos pirmininkas 
B. Saplys perskaitė revizijos 
aktą. Knygos kompiuterine sis
tema vedamos tvarkingai. Iždi
ninkas V. Paškus pabrėžė, kad 
„Romuvos” iždas mažėja, o išlai
dų daugėja. Pasidžiaugta, kad 
pernai jau nereikėjo mokėti sto
vyklos mokesčių, tai buvusio 
tuntininko v.s. A. Senkaus, ra 
jono vado ps. R. Sriubiškio ir V.

TALKA „LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS” IŠLEIDIMUI
LSS Kanados rajonas To
ronte sudarė komitetą „Lie
tuviškos skautybės” knygos lei
dimą remti. Šio komiteto 
pirmininkas yra Skautybės fon
do įgaliotinis v.s. V. Skrinskas; 
padėjėjas: v.s. V.Sendžikas ir 
v.s. D. Keršienė. Kituose mies-
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Tik šeštadienio laida:
JAV ................................... >55 00 >4000 >30.00
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC

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

tuose talkininkai yra: London, 
Ont. — s. R Kurienė; Hamilton, 
Ont. — v.s. D. Gutauskienė; St. 
Catherines, Ont. — v.s. M. 
Gvarzdienė, Montreal, Q — v.s. 
R. Otto ir Ottavva, Ont. — prašo 
mas s. A. Eimantas. Taip pat 
prašomi prie šio vajaus prisidėti 
visi skautininkai, kės, tėveliai 
ir rėmėjai auka ar knygos užsi- 
prenumeravimu. Kanados r. 
pirmosios kregždės aukojo: 1000 
dol. —- S. Kuzmas; 250 dol. — 
„Parama” kredito kooperatyvas 
ir Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas; po 100 dol. — B. 
Molis, J. Molis, V. Skrinskas, 
VI. Morkūnas, H. Stepaitis, Ir 
Lukoševičienė, M. Vasiliaus 
kienė, R. Otto, F. Mockus, 
prelatas dr. Pr. Gaidamavičius,. 
adv. A. Pacevičius, St. Vaitekū

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Liwn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

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

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

penki ir šeštd 9 v r -12 v p.p.
8132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago, IL
Tai. (312) 478 2112

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
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. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgja
172 Schlllor St., Elmhurat. IL 80128 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle. Chicago 60852 
Tai. 312-434 2123

Pirmd 2 v p p • 7 v v , antr 9 v r 12. 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 12 6 v v

Kab. tel. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60852

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

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

nienė, A. ir S. Draugeliai, dr. 
A. Dailydė, A. Jagėla, A. 
Sungailienė, Toronto Lietuvių 
Pensininkų klubas. Po 50 dol. 
— R. Žilinskienė, L. ir V. Sen- 
dzikai, D. Gutauskienė, K. Ba
tūra (senj.), J. Vilimas, B. 
Stalioraitienė, A. Petrontonis, 
K. Budrevičius, A. Empakeris, 
J. Zubas, J. Stanionis. Visiems 
aukojusiems priklauso didelė 
padėka.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

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

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

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

Priima „Medlcare Aaalgnmant”.
Sumokama po vizito.

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundae Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
1 myLa j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

antr 2-4 vpp. ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd, pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Cenler- 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Ava., SuNe 310, 

Naparvllle IL 88563 
Tai. 708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą
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RINKIMAI EIŠIŠKĖSE IR 
JŲ REZULTATŲ 

TEISĖTUMAS

Stebėti rinkimus Eišiškėse at
vykome dar prieš 7 vai., ir iš 
pradžių niekas, išskyrus trikal
bius gatvių pavadinimus, nekė
lė ypatingo susirūpinimo. Ta
čiau jau pirmomis balsavimų 
minutėmis prasidėjo rimti Lie
tuvos Respublikos Rinkimų 
įstatymo pažeidimai. Kaip ir 
galima numatyti, nelabai sąži
ningi rinkėjai, kurie ketino 
balsuoti kelis kartus — už save 
ir už idėjinį draugą — pirmą 
balsą bandys atiduoti už idėjinį 
draugą, o jau antrąjį —^Jįė save. 
Taip ir buvo.

Rinkimų komisijos narė, su
čiupta išdavusi biuletenį 1910 
m. gimusios rinkėjos sūnui (rin
kimų įstatymo 4 str. grubus pa
žeidimas), buvo mūsų perspėta, 
lygiai kaip ir komisijos pir
mininkas. Atrodė, kad rinkimų 
komisija kiek susidrausmino. 
Štai rinkėjai, įteikusiai du rin
kėjo pažymėjimus, vienas grąži
namas. Bet kas gi tai? Vos po 
minutės ji ir vėl čia! Po to, kai 
ji gavo antrąjį biuletenį, patikri
name, už ką gi ji vėl balsuoja. 
Pasirodo, pateikto paso savinin
kas su barzda... Telefonu prane
šėme rinkimų apygardai Šalči
ninkuose. Bet, kaip taikliai pas
tebi patarlė, „argi varnas varnui 
kirs akį?” Girdėjom apylinkės 
rinkiminės komisijos pirminin
ko pasiaiškinimą, kad tokių at
vejų tik pora, atseit, labai 
nedaug.

Tai tik keletas atvejų. Galima

„Grandies” tautinių Šokių ansamblio mokytojos. Iš kairės: Rėdą Pliūrienė, Violeta Fabianovich,

Dalia Baleišytė, muz. Ričardas Šokas, Vida Brazaitytė ir Rima Polikaitytė. Nuotr b. Skvirblio

būtų ir pavardes pateikti. Jas 
nurodėme stebėtojų akte, kurį 
įteikėme rinkimų komisijos pir
mininkui. Po tokio „netaktiš
ko”, tiesiog „įžūlaus”, stebėtojų 
elgesio rinkimų komisija kiek 
sutriko, pasijuto suvaržyta. Štai 
ateina senyvo amžiaus žmogus, 
tiesia du pasus: vienas Lietuvos 
Respublikos, o kitas — raudo
nas, tikriausiai Rusijos (ant 
viršelio SSSR), bet gal viduje 
yra antspaudas, liudijantis, kad 
savininko tėvynė Gudija. Vie
naip ar antraip, ne Lietuvos 
piliečio pasas, nors balsavimų 
pažymėjimai du. Stebimės ir 
stebime. Ilgai varto rankose 
antrąjį biuletenį komisijos na
rys, tarsi nesiryždamas. Po to 
pasižiūri į mus, įsitikina, kad 
matome. Tuomet su apgailes
taujančia veido išraiška grąžina 
vieną balsuotojo pažymėjimą jį 
padavusiajam. Šį sykį leidimas 
balsuoti ne Lietuvos piliečiui 
nebuvo panaudotas. Bet tik šį, 
t.y., pirmąjį kartą.

Na, žinoma, ilgai tai tęstis 
negalėjo — rinkimai gali būti 
nepakankamai veiksmingi. Ne
duok die, konservatorių (Tėvy
nės Sąjunga) ir Krikščionių de
mokratų blokas (10 sąrašas) 
surinks minimaliai būtinus 4% 
balsų ir turės savo atstovą Šal
čininkų taryboje! To negalima 
leisti! Jaučiasi nervingumas: 
tai, žiūrėk, komisijos narys pa
reikalauja pirmininką, kad jis 
lieptų stebėtojui pasitraukti

toliau nuo stalo, nors tuo metu I 
priėjo nėra nė vieno rinkėjo, tai 
komisijos sekretorė prisėda ša
lia pakalbinti. Pagaliau rinki
mų komisijos pirmininkas ran
da „teisėtą” išeitį iš padėties. 
Pakalbėjęs telefonu, garsiai vi
siems komisijos nariams lenkiš
kai praneša: „Iš Šalčininkų (su
prask, iš rinkimų apygardos) 
gautas paaiškinimas, kad pilie
čiui, neturinčiam asmens pažy
mėjimo, galima išduoti biulete
nį, jeigu komisijos nariai jį 
pažįsta ir gali patvirtinti, kad jis 
čia gyvenąs”. Įtampa atlėgo. 
Dabar rinkimai, tiksliau rinki
minis farsas, vyksta jau sklan
džiai. Be jokios rizikos galima 
išdavinėti biuletenius ne tik Ru
sijos (gal Gudijos?) piliečiams, 
bet ir apatridams (neturintiems 
jokios pilietybės), tegalėjusiems 
pateikti tik seniai nebegaliojan- 
tį piliečio pažymėjimą. Tą patį, 
pagal kurį buvo atidarytos in
vesticinės sąskaitos Lietuvos 
banke. Taigi, reikalui esant, 
dabar jau nebereikia rodyti jo
kio pažymėjimo. Stebėtojų padė
tis tampa visiškai idiotiška. 
Tiek stebint, tiek nestebint, vis 
vien bus išduota tiek biuletenių, 
kiek reikės, tiksliau, kiek ateis 
balsuotojų. Esant tokiai situaci
jai, suintensyvėjo „sutenerių” 
veikla. Taip mes sau pavadino
me tuos įkaušusius žmogelius, 
kurie atsitempdavo, ir ne vieną 
kartą, į save panašų, nuvesdavo 
jį prie komisijos, po to palydėda
vo iki balsavimų kabinos, pažy
mėdavo už jį (tuo ne kartą įsiti
kinom) reikiamą poziciją biule
tenyje, nuvesdindavo iki balsa- 
dėžės ir išsivesdavo.

Taigi mums beliko dar užfik
suoti masinį brukimąsi į balsa
vimo kabinas (vienu metu iki 5

asmenų), kur biuletenius žymė
davo tas iš jų, kuris neturėjo 
savojo biuletenio (rinkimų įsta
tymo 5 str. grubiausi pažeidi
mai). Arba komisijos pirminin
ką Česlaw Antul, kuris, stovė
damas šalia balsavimo kabinų, 
pirštu baksnojo į nesiorientuo- 
jančios moteriškės biuletenį. Pa
aiškinus, kad tai neleistina, 
ypač pirmininkui (rinkimų įsta
tymo 52 str. pažeidimas), ir 
parodžius raštiškas nuostatas 
stebėtojų atmintinėje, jis tik 
piktai numojo ranka į mūsų 
pusę.

Apie pirmininką galima būtų 
ir daugiau pridurti. Jo kompe
tenciją rodo net ir tai, jog, 
visiškai nežinodamas paštu gau
tų balsų skaičiavimo ir registra
vimo tvarkos, tuoj pat neant
spauduotus (!) sumetė visus 
išimtus išišorinių vokų vidinius 
vokelius į balsadėžę, o po to, 
tikrindamas pagal sąrašą balsa
vimo pažymėjimus, rado, kad 
viena rinkėja įsigudrino pabal
suoti du kartus. Vieną kartą 
pašte (neakivaizdžiai), kitą kartą 
čia, rinkiminėje apylinkėje. Ką 
daryti? Kurį iš balsadėžėje su
maišytų biuletenių pripažinti 
negaliojančiu? Nutarta, kad 
reikia ištraukti nematant vieną 
iš vokų, ir jį (neatplėštą) priskir
ti tai „gudriajai” rinkėjai? Taip 
ir padarė. Stebėtojams pareiš
kus pastabą, kad liko nesuant- 
spauduoti mažieji (vidiniai) vo
kai (rinkimų įstatymo 61 str. 
grubus pažeidimas), pirminin
kas, aiškiai nesuprasdamas to 
veiksmo prasmės, paklausė 
mūsų, stebėtojų, ant kurios 
pusės reikia juos suant- 
spauduoti, ir pro forma suant- 
spaudavo tuščius vidinius 
vokus.

Surašę stebėjimo aktą, kurį 
pateikėm Eišiškių rinkiminės 
apylinkės komisijos pir
mininkui, laukėm Vyriausiosios 
rinkimų komisijos reakcijos. Ne
jaugi bus pripažinta, kad Šalči
ninkų rinkiminėje apygardoje 
nebuvo esminių Lietuvos Res
publikos rinkimų įstatymo pa
žeidimų? Deja, deja. Po to, kai 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Z. Vaigauskas, 
dar nepraėjus 5 dienų terminui, 
skirtam rinkimų pažeidimams 
apskųsti per teismą, pranešė, 
kad esminių rinkimų pažeidimų 
neužfiksuota, supratom, kad čia 
jau nė teismas nepadės. Juolab, 
kad ir ankstesniuose preziden
to rinkimuose visi ieškiniai dėl 
mirusių sielų įtraukimo į rinkė
jų sąrašus liko nenagrinėti. O 
gal Vyriausioji rinkiminė komi
sija dar panorės įsitikinti, kiek 
nepiliečių yra Eišiškių rinkimi
niuose sąrašuose? Juk visi do

kumentai jos rankose.
Taigi va, taip „linksmai” vyko

rinkimai Eišiškėse. Rezultatas 
išties ryškus. Apie du trečdalius 
balsų gavo Lietuvos Lenkų rin
kimų akcija — politinė organi
zacija, susiformavusi prieš pat 
rinkimus, specialiai rinkimams. 
Apmaudu, kad teisingumo mi
nistras J. Prapiestis tik per 
televiziją, tik dieną prieš rinki
mus pripažino įvykus neapsižiū
rėjimą, registruojant šią politi
nę organizaciją, kurios įstatuose 
įrašyti antikonstituciniai auto
nominiai siekiai. Pasamprota
vo, gal Lenkų rinkiminė akcija 
dar apsigalvos, pataisys savo 
įstatus ir pan. Čia pat Lenkų 
rinkiminės akcijos atstovas, 
prieš kreipdamasis į savo rinkė
jus trim kalbom, patikino, kad, 
jei rinkimai bus laimėti, tai jie 
peržiūrėsią kai kuriuos savo 
siekius.

Prie ko toks teisingumo orga
nų nuolaidžiavimas veda, ir 
kokias metodais siekiama Len
kų rinkiminės akcijos tikslų 
įgyvendinimo, įsitikinome aki
vaizdžiai rinkimuose Eišiškėse. 
Teisingumo ministras J. Pra
piestis gali tik džiaugtis, kad 
Lietuva — tai dar ne Vakarai, 
nes ten panašūs skėsčiojimai 
rankomis ir prisipažinimai pap
rastai būna palydimi... at
sistatydinimo pareiškimu.

Slogi situacija, itin nepalanki 
lietuvių identitetui išsaugoti, 
savo teisėms ginti Eišiškėse. Ir 
kaipgi nebus, jeigu, kaip sakė 
lietuviškos mokyklos direkto
rius Vytautas Dailidka, lenkai 
Eišiškėse mokyklą turi, rusai 
turi, o lietuviams — jau penktas 
švietimo ministras „storojasi”, 
bet mokykla vis dar be stogo. Ir 
neaišku, kada bus uždengtas, 
nes Finansų ministerija nė ne
žada likviduoti 2 mln. Lt įsisko
linimą savivaldybei. O gal 
rinkimus „laimėjusi” Lenkų 
rinkimų akcija išreikalaus tuos 
2 mln. Lt ir uždengs lietuviškos 
mokyklos stogą? Tada galima 
bus prieš visą pasaulį apie savo 
didžiadvasiškumą triūbyti: pa
darėm tai, ko patys lietuviai sau 
padaryti nesugebėjo — mokyklą 
pastatėm!

, O galgi laikas priimti ir 
pradėti vykdyti lietuvių kultū
ros atgaivinimo programą Vilni 
jai? Kol dar ten vienas kitas 
brolis — artojas lietuviškai 
šneka. Ar lauksime laikų, kada 
tik archeologiniais kasinėjimais 
galima bus įrodinėti lietuvių 
teises į Eišiškes; Švenčionis; 
Vilniaus rajoną?

Eišiškių rinkiminės apylinkės 
Nr. 42-12 stebėtojai:
R. Verkelienė, V. Verkelis, 

habil. dr. S. Sajauskas

Ar verta tęsti?
Čikagą daug kas vadina JAV 

lietuvių sostine. Nors pastarai
siais metais nemažai mūsų tau
tiečių išsisklaidė po priemies
čius, vis tiek jie čia sudaro 
didesnį telkinį, kaip bet kur už 
Lietuvos ribų. Tad nenuostabu, 
kad Čikagoje nuolat vyksta 
gyvas kultūrinis ir visuome
ninis judėjimas. Kartais kalen
doriuje net pritrūksta savait
galių, kad išsitektų visi ren
giniai ir rengėjai nebūtų pri
versti dalintis ta pačia publika.

Pasitaiko ir tokių įvykių, į ku
riuos žmonės renkasi iš arti, 
toliau ar net gan toli, nes tų 
sielos puotų neįmanoma igno
ruoti. Viena tokia lietuvių 
kultūros apraiška buvo, pra
ėjusį savaitgalį Čikagos Lietu
vių operos choro mums suteikta 
dovana, „Perlų žvejų” vienkar
tinis spektaklis.

Kai jau truputį atslūgo delnai 
nuo plojimo ir galvoje aptilo 
nuostabios Bizet muzikos akor
dai, girdime tas pačias abejones 
ir klausimus, ar tai jau pasku
tinė opera lietuvių kalba Čika
goje? Ar verta šį darbą tęsti? 
Juk jau seniai operos choras 
nepajėgus išsiversti be pašalinės 
talkos: reikia ne vien solistų, 
bet ir chorui stipresnių balsų, ir 
režisieriaus, ir daugybės 
kitokios techninės pagalbos. 
Visa tai kainuoja daugiau, negu 
mes įstengiame mokėti. Už tuos 
pinigus būtų galima daug gera 
padaryti, sušelpiant vargs
tančius tėvynėje...

Su tais argumentais galime 
sutikti arba nesutikti. Daugiau 
kaip du tūkstančiai žiūrovų 
sekmadienio spektaklyje pa
rodė, kad vertina ir remia Lietu
vių operos choro pastangas. Be 
abejo, jie su panašiu užsidegimu 
sutiks ir tolimesnes operas, 
jeigu jos bus statomos. Kažkas 
publikoje pastebėjo, kad turbūt 
tik lietuviai gali suruošti 
sėkmingą renginį Motinos die
ną, kai žmonės mieliau laiką 
praleistų savo šeimos ratelyje. 
Antra vertus, opera palengvina 
dovanos mamai parinkimą — 
nupirkai bilietus ir ramu. O dėl 
kainos...

Pats Kristus yra pasakęs, kad 
„vargšų visuomet turėsite”, kad 
reikia nepašykštėti lėšų ir ki
tiems reikalams. Besirūpindami 
gerais darbais kūnui, turime ne
vengti progų ir sielą pasotinti. 
Toks glaudus įvairaus amžiaus, 
profesijų, pažiūrų lietuvių susi

Danutė Bindokienė

būrimas į bendrą šventę pasi
tarnauja vieningesniam bendra
darbiavimui ir išėjus iš salės. 
Faktas, kad visi kartu išgy
venome tą pačią džiugią valan
dą, kažkokiu būdu mus suar
tina.

Na tai kas, kad reikia „impor
tuoti” solistų ar net choristų? 
Juk jie iš mūsų tėvynės! Nese
niai spragas užkamšydavome 
samdytais kitataučiais, kurie 
lietuvių kalbos tarimą „žudė” 
su kiekvienu burnos atvėrimu. 
Dabar bent tos problemos nėra. 
Tiesa, būtų ne pro šalį pasidairy
ti ir savo tarpe. Nebūtinai „žolė 
žalesnė už marių” (ir „Perlų 
žvejų” bramanų kunigo-boso 
vaidmenį būtų tiek pat gerai at
likęs mūsų Jonas Vaznelis...).

Pasaulinio masto operų staty
mas galbūt suteikia chorui tam 
tikro pasididžiavimo, progų pa
rodyti savo išprusimą svetim
taučiams. Tik kažin ar tie sve
timtaučiai tiek dėmesio į mus 
kreipia, kiek tariamės jo verti? 
Prisimenant publikos entuziaz
mą Klovos „Pilėnuose” ir paly
ginus jį su „Perlų žvejais”, per
šasi mintis, kad atėjo metas la
biau koncentruotis į lietuvių 
kompozitorių kūrybą, galbūt ją 
pirmą kartą išvedant į užsienio 
sceną, supažindinant kita
taučius su mūsų šalies dvasios 
lobiais. Net ir Karnavičiaus 
„Graži liko toli užmarštyje 
(o kaip anuomet ji žavėjo lietu
višką publiką). Užaugo ir su
brendo nauja karta nuo to laiko, 
kai Čikagoje įvyko „Gražinos” 
premjera, todėl būtų verta ją 
pakartoti.

Statant lietuvių kompozitorių 
operas, gerokai sumažėtų ir kri
tiškos pastabos, jog opera lietu
vių kalba mums pasidariusi per 
didelė prabanga, laikas jos 
atsisakyti.

Prieš didesnį renginį, kai ren
gėjams svarbu informuoti pub
liką apie būsimą įvykį, daug 
kartų varstomos lietuviškos 
spaudos redakcijų durys, daug 
kartų maldaujama radijo valan
dėlių, kad renginį pagarsintų. 
Kai viskas praeina, vėl pasine
riame į kasdienybę ir patogiai 
pamirštame (iki kito karto), kas 
daugiausia tą publiką sukvietė 
į salę. Nuolatinės žinutės, rekla
mos, skelbimėliai, nuotraukos, 
straipsniai čia yra neįkaino
jamos vertės. Pagalvokime: kiek 
žmonių būtų atsilankę į „Perlų 
žvejus”, jeigu ne „Draugo” 
pagalba?

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI
Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS

Rytą per ruošą turime būti atidūs ir gerai pasi- 
žvalgyt „radinio”. Tuo pačiu ir savo ką nors paliekame. 
O jei kameroje kas nors gauna siuntinėlį, viską gerai 
apžiūrime, „moksliškai”. Nežiūrint, kad lašinius, duoną 
gaudavome supjaustytą gabalais, sviestą — skardinėse 
subadytą peiliu, tuo tarpu, skardinėj (dvigubu dugnu) 
laiškas keliauja pas adresatą. Papirosai — jiems nulaužti 
„mundštukai”, keliauja su miniatiūrišku laiškučiu.

Čekistai gaudė, bet nesnaudė ir kaliniai, jų 
namiškiai. Gaudavome siuntinėliuose ir laikraščių, jau 
gerokai aptrintų, suplėšytų, bet viską atidžiai per- 
skaitydavome. Rašiau, kad Marijampolės kalėjime 
kameroj — dvejetuke buvo 20 kalinių, tai ant kito šono 
versdavomės visi iš karto, o prakaito kaip pirty. Ryte 
grindys būdavo drėgnos. Kaune, sunkiųjų darbų 
kalėjime „butas” buvo lyg laisvesnis ir kiauliškai — 
vieno galva, kito kojos, beveik nereikėjo miegoti. Čia, 
šioje kameroje, visi gyventojai jau buvome komunizmo 
idėjų pasveikinti.

Rašydamas šias eilutes, praslinkus keturiasdešimt 
aštuoneriems metams ir palyginus su praeitimi, ši 
Kauno kalėjimo kamera buvo lyg koks pensionatas. 
Gaudavome dukart sriubos iš cukrinių burokų ir dar 
duonos gabalėlį. Taigi, gyvent gyvensi ir dar greit nemir 
si. Dažnai pagalvodavome,kad gali būti prasčiau ir 
neapsirikome.

Pagyvenęs naujoje kalėjimo kameroje ilgesnį laiką, 
tuoj pradedi orientuotis, kaip sakoma, vietoje. Kokie

kaliniai, vyrai ar moterys už sienos? Kaip su jais 
pasikalbėt?

Jau Kauno kameroje padaugėjo kitataučių: siaura
akių, plokščiažandžių ir kitokių formų veidų. Tokių 
specialybė — daugiausia vagys ir pardavikai, sekliai. 
Juos dažnai administracija kviesdavo telefono, radijo ir 
kitiems darbams. Kartais jau ir tokie į kamerą ne
grįždavo, o iš kameros išvesdavo keletą žmonių, tai iš
davikų „nuopelnas”. Kada jau gerai pripratom prie 
savo kameros ir aplinkos, net su prižiūrėtojais 
susipažinom (o jie nelabai norėjo būti pažįstami), paskli
do gandas, kad bus etapas (išvežimas), tik dar neaišku 
kur.

Keletą dienų kažkas koridoriais bėgiojo, šūkalojo 
vienas ant kito — ėjo paruošiamieji darbai. Neilgai 
trukus, po manevrų koridoriuose, staiga subilda 
kameros durys, plačiai atsidaro ir komanda: „Išeiti su 
daiktais!”

Kieme ilgai tikrina, rikiuoja, atrodo, tempia laiką, 
kad geriau sutemtų. Nuo šios dienos visur prasideda 
rusiškos komandos. Aukštos kalėjimo tvoros sienos 
patikimai saugo kalinius, iš kitos gatvės pusės — nuo 
tų, kurie jau renkasi atsisveikint ir palydėt. Atsidaro 
kalėjimo vartai, už jų — būriai čekistų su šunimis. Iš 
karto pasigirsta „šunų simfonija”, pritariant palydo
vams. Šuo visada elgiasi šuniškai, bet komunizmo 
auklėtiniai nesielgia žmoniškai.

Pagaliau išžygiuojam. Kolona ilga ir margaspalvė, 
nors ją jau gerai slepia tamsa. Veda kiek galima toliau 
nuo centrinės gatvės, Vytauto prospekto, ir žmonių akių. 
Atrodo, kad paamerktieji patys skuba, senesnieji at
silieka. Palydovai „ragina” keiksmais, užgauliojimais, 
šunimis. Pradeda sodinti į vagonus. Nepaskaičiavau, 
kiek jų. Pagaliau nesvarbu, kelionė netolima. Signalas, 
ir traukinys vėl pajuda, privažiuosim galą liepto. Judė
sime tik mes, kaliniai. Garvežys dažnai ūkauja. Atro
do, perspėja kitiems trauktis iš kelio.

Kuo dabar užsiėmę „keleiviai”? Kai kur grupelėmis 
šnekučiuoja, kitur pavieniai galvoja apie namiškius, 
savo ateitį.

Iš traukinio greičio spėjame, kad apie vidurnaktį 
būsime Vilniuje. Kovo mėnuo. Naktys trumpėja. Pasi
girsta balsas: „O, kad partizanai traukiniui pastotų 
kelią!” Bolševikai apgalvoja visas galimybes. Nusikals
tamus darbus maskuoja tamsa.

Pastebime, kad jau Paneriai ir tuoj būsime Vilniu
je.

Vagonus su kaliniais nustūmė į prekių stotį. 
Išlaipina ir vėl rikiuotė iš pradžių po 4, o vėliau — kaip 
išeis. Sparčiu žingsniu, seneliams buvo vargas, veda į 
Vilniaus Lukiškių „tvirtovę” ir čia, kaip sakoma, yra 
999 kameros, iš jų vienoje sėdėjo ir inžinierius, šio 
kalėjimo statytojas.

Gauname kamerą, kurioje jau yra rinktinio elemen
to: vagys, žmogžudžiai, recidyvistai, tai iš kalėjimų 
pasiųsti į frontą išpirkti savo kaltės, o iš ten patekę vėl 
į kalėjimą. Kameroje beveik po lygiai ir tarybinio 
„elito”, ir mūsų. Lukiškių kalėjime tarybinis „elitas” 
pareiškė norą mums vadovauti. Lietuviai užprotestavo. 
Kildavo dažni ginčai ir muštynės. Sargybiniai, pradarę 
duris, ramindavo gąsdindami izoliatoriumi, bet mes, 
reikalui esant, nenusileisdavome.

Pagaliau abi pusės — lietuviai ir „skeltanagiai”, 
priėjome išvados, kad kiekvienai grupei reikalingas 
seniūnas. Kadangi aš dar fiziniai neblogai atrodžiau, 
mūsiškiai seniūnu išrinko mane. O anie, „skeltanagiai”,
— sovietinį karininką, dar pakankamai padorų ir 
drausmingą vyrą. Prie savęs sudariau grupelę — pasi
tarti, išsiaiškint. Persiorganizavus — viskas nurimo. Net 
smagiau. Bet miško žvėris į mišką ir žiūri. Progai pasi
taikius, vagia. Už tai sankcijas pritaikydavo „saviškiai”
— gerai apkumščiuodavo.

Nebuvo skriaudos dėl maisto dalybos — visiems ly
giai. Apsipratę su padėtim, vėl pradėjome ieškoti ryšio

su kitomis kameromis. Abu seniūnai pradėjome kovą 
dėl pasivaikščiojimo. Išsikovojome — kasdien po 15 min.

Pasivaikščiojant kieme arba garde (tai nedidelis plo
telis), mūrinėje sienoje, krūtinės aukšty pastebėjome 
kulkų didelių žymių (spiečių). Ir tokių žymių buvo ke
liolika. Išvada aiški: kalinį pastatydavo prie sienos ir 
iš automato... Praeidami pro šalį, pradėjome nagrinėti 
žymes, tačiau už „nusikaltimą” sargybinis pažadėjo į 
pasivaikščiojimą nevesti. „Užsidirbome”. Lukiškių 
kalėjimo tvarką pakankamai gerai saugojo: „naujais 
laikais” ant senos tvoros pamūryta dar tiek, kiek seno
ji, virš tos, dar pora metrų spygliuotos vielos. Tvoros 
aukštis apie 6 m, kampuose ir kiekvienam posūky — 
bokštelis su ten stovinčiu ginkluotu siauraakiu.

Kalėjimuose nebuvo nei čiužinių, nei lovų. Ilsėjomės 
ant grindų, o, kaip rašiau, grindys nuo mūsų prakaito 
būdavo drėgnos, tai jau aišku, kokie buvome mes.

Šiame kalėjime (o ir kituose) skubiai ruošė etapui 
(išvežimui). Čia visi nuteisti pagal 58 la str.: už tėvynės 
išdavimą, o lietuviškai (tik lietuviams) — Tėvynės meilę.

Vilnius buvo dažnai bombarduojamas. Kalėjimo lan
gai nukentėjo.

Dar apie valgį čia, Lukiškėse. Mūsų valgymo indai 
įvairūs — kokius turėjome su savimi ir kokius radome 
čia. Daugiausia — įvairios skardinės. Tie, kurie jų 
neturėjo, laukė kaimyno. Sriuba būdavo rytą ir per pie
tus, kuri susidėdavo iš dviejų komponentų: rytą — iš 
vandens ir keleto gabaliukų runkelių, per pietus — iš 
vandens ir virtų kviečių. Laimingi buvo tie, kurie 
gaudavo siuntinius, bet dalis Lietuvos į Lukiškių 
kalėjimą negalėjo susirinkti. Kiti jau nežinojo, kur jų 
artimieji, o, be to, atiduoti siuntinį reikėjo pastovėti 
eilutėj ir ilgokai. Taigi iš namiškių didelių vargų 
nenorėjome, bet ką surado, tam buvo miela.

(Bus daugiau)
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MADA - MENAS 
ONUTĖS KUJELIENĖS 

DRABUŽIUOSE
Vašingtono Moterų klubo pir

mininkės Genės Vasaitienės 
kvietimu, Kauno drabužių kū
rėja Onutė Kujelienė lankosi 
Amerikoje. Šios kelionės pirma 
paroda iš serijos „Mada-menas” 
buvo rodoma kovo 5 d. Lietuvos 
ambasadoje, Vašingtone.

Turėjau progos asmeniškai su
sipažinti su šia švelnia, poetiš
ka rūbų modeliuotoja Onute. 
Tokia asmenybė atsispinti ir jos 
rūbų kūriniuose. Savo kolekci
ją ji pavadino „Pajūrio legen
dos”.

Vienas šių legendų ciklas 
„Žvelgiant nuo Birutės kalno” 
— buvo rodomas Lietuvos amba
sadoje.

Prieš pradedant pasikalbėji
mą Onutė parodė ir keletą rūbų 
iš savo rinkinio. Iš tikrųjų, pir
mas įspūdis, žvelgiant į šiuos rū
bus, atrodo, matai lyg paveiks
lą, iš kurio plaukia basom ko
jom, baltai apsirengusios vaidi
lutės, pasipuošusios jūros iš
plukdytais, saulėje išdžiovintais 
medžio gabalėliais, kurie suver
ti į puošmenis, ar apsigobusios 
linų išpintomis juostomis, ku
rios lyg vandens žolės gaubia pe
čius ar nusidriekia tinklo pa
vidalo skraistėmis. Mačiau ir li
ninius apsiaustus, kurie buvo 
lyg tapyti paveikslai, nes juos 
Onutė išdekoravus’ "nikalia 
technika: linas iškan ;as švel
niu spalvotu vilnos pluoštu, ku
ris ir sudaro tokį vaizdą. Apžiū- 
rinėdamos rūbus, tęsėm pokal
bį.

— Apibūdinkite į Ameriką 
atsivežtus rūbų rinkinius.

— Mano mėgstama tema 
„Mada-menas” sulaukė tarp
tautinio pripažinimo. Tokie dar 
bai beveik neišeina iš mados, 
todėl geriausius rinkinius pa
silieku, atnaujinu ir papildau. 
Pastarųjų metų darbai kažkaip 
savaime susiklostė į ciklą „Pa
jūrio legendos”. Pagonišką „Ug
nę” ir „Vaidilutes” sukurti pa
skatino šviesi Marijos Gimbu
tienės asmenybė. Prie jų kaž
kaip savaime pritapo „Rūbai — 
paveikslai”, „Eglė - žalčių ka
ralienė” ir kiti. Visuose juose 
daug unikalaus dekoro, kurį tai
kau ant vilnos ir lino. Daug ran
kų darbo, ypač apdailoje. Taip 
gimė teatralizuota programėlė 
„Nuo Birutės kalno” (Giedriaus

«nol|fen"(11 Months)
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Kuprevičiaus muz., Bernardo 
Brazdžionio ir Maironio pos
mai). Ją rodžiau Seinų, Punsko 
lietuviams ir Varšuvoje. Ketinu 
nuvykti į Karaliaučiaus sritį. 
Prieš išvykstant į Ameriką, bu
vau paprašyta sukurti Mefisto
felio demono įvaizdį žinomam 
Kauno aktoriui. Angelų ir vai
dilučių esu prikūrusi daugiau, 
tad jų apsuptyje piktasis demo
nas, tikiuosi, ilgainiui virs Vai
dila ar Kriviu. Su kolege esame 
sukūrusios „Riterius” — ko
lekciją vyrams.

— Kada pradėjote domėtis 
rūbų kūrimu ir kiek jau esat 
turėjus renginių, parodų?

— Trylikos metų būdama, 
įstojau į Kauno meno mokyklą. 
Siūti, megzti, modeliuoti pra
dėjau jaunystėje iki dabar — 
apie 20 metų. Ilgai dirbau val
dišką darbą. Dalyvavau ma
žiausiai pusšimtyje įvairių pa
rodų ir konkursų. Pradžioje — 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, po 
išsilaisvinimo — Rytų ir Vaka
rų Europoje. Esu Lietuvos ir 
Baltijos šalių menininkų sąjun
gos narė, surengiau daugiau nei 
10 asmeninių parodų ir kūrybos 
vakarų. Mėgstu lietuviškas spal
vas ir medžiagas, gerai žinau 
jų savybes. Komercinės, trum
palaikės mados nekuriu.

— Ar turite savo madų sa
loną ir kas naujo madų pa
saulyje Lietuvoje?

— Nei savo firmos, nei salono 
neturiu, iš tikrųjų neturiu net 
ir žmoniškų gyvenimo ir darbo 
sąlygų. Jau tradiciniai tapo 
kauniškiai madų renginiai: 
„Gabija” ir kasmetiniai „Silu
etai”, kuriuos organizuoja agen
tūra „Devalta”. Ši agentūra pa
siūlė surasti įdomų kūrėją, ku
rio pasirodymą surengtų Kau
ne. Norintys — atsiliepkite. 
Garsėja prestižiniu tampantis 
tarptautinis Vilniaus ,,In 
Vogue” festivalis, į kurį pa
kviesta Rūta Lee ir amerikiečių 
kino serialui „Dinastija” kos
tiumus kuriantis modeliuotojas 
bei daug kitų įžymybių iš Eu
ropos. Aktyvėja jaunieji kūrėjai, 
tarp kurių yra vyrų. Kaune reiš
kiasi Rimvydas Birštonas, Vil
niuje — Juozas Statkevičius su 
savo firma „7 plius” ir kiti. Dra
bužių kūrėjus ruošia Kauno 
Aukštoji meno mokykla ir Vil
niaus Dailės akademija.

Nuotr. Elvyros Vodopalienc

— Kokiais rūbais Lietuvos 
moterys domisi ir kurios ša
lys įtakingiausios Lietuvos 
madoms?

— Laikai nelengvi. „Be 
saiko” puoštis nedaugelis gali, 
tačiau lietuvaitės ne tik gražios, 
bet darbščios ir išradingos. Vy
resnėms ir pilnesnėms pristin
ga drąsos — jos dar suvaržytos. 
Tad ryžausi sukurti kolekcijas 
„Komplimentas storuliui”, ku
rias rodė net labai apkūnios mo
terys ir vienas drąsuolis vyras. 
Susilaukėm tikrų ovacijų, ku
rios, manau, daugeliui padės 
įveikti save. Po išsivadavimo, 
atsidarius sienoms su užsieniu, 
laisvėjame vidiniai ir išoriniai. 
Bet lazda turi du galus. Stum
dami įsisenėjusias blogybes, pri- 
sileidome naujų. Plūstelėjo „tri- 
rusis hibridas” — Azija, Turki
ja ir Arabų Emyratai. Lietuvos 
gatvės prisipildė lietuviškai 
kalbančio, turkiškai atrodančio 
jaunimo. Tai suprantama , žmo
gus — gyvosios gamtos dalis. 
Jam būdinga atsinaujinti. Me
dis meta senus lapus, žmogus —

THE GREATEST CD ON EARTH!

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBĄ 
LEIDINIAI

įgrįsusius rūbus. Nematyti au
diniai ir jų raštai, egzotiški pa
puošalai ir spalvos, svetimų 
kraštų gyvenimo būdas patrau
kė dalį jaunimo. Nuvertinom sa
vo vilną, liną. Jie mums įpras
ti, lengvai prieinami, todėl nuo
bodūs ir neįdomūs. Susižavėjom 
„aukštąja”, „kosmine” ir kt. 
madų srovėmis. Šiuo metu Lie
tuvoje jau yra iš ko rinktis rū
bus, — daugybe įvairiausių par
duotuvių ir salonų. Atsiranda 
privačių rūbų kūrimo studijų. 
Turtingesni gyventojai kol kas 
orientuojasi į vietinę prabangą 
arba perka užsienyje.

— Papasakokite apie save, 
šeimą.

— Gimiau Lietuvoje, užaugau 
Sibire. Iš mūsų gimtojo kaimo 
ir sodybos tik pelenai belikę. 
„Raudonajam marui” užplūdus, 
daugelis vyrų išėjo į partizanus, 
jų šeimas išvežė, o sodybas sude
gino... Nepalaidoti, suversti 
bendron duobėn tėvelio ir dar 18 
jaunų vyrų palaikai laukė Atgi
mimo. „Nei motulė, nei sesulė 
laidot mūsų negalės, iškankin

k-; m;

Pastabe. Užsakant knygas paštu, Illinois gyv. prideda 
Sales Tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek Illinois, 
tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda $2.75 už 
kiekvieną knygą, supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

ti jauni kūnai miestų aikštėse 
gulės”. Po 40-ies metų tuos kau
lelius kunigo padedami suran- 
kiojom ir pakasėm po ąžuoliniu 
kryžiumi su užrašu „Sielas ati- 
davėt Dievui, o gyvybes — Tėvy
nei”. Mamą, ilgai kankinę kalė
jime, tik ant kryžiaus nekalę, su 
mumis trimis ant rankų, Jona
voje įgrūdo į gyvulinį vagoną. 
Išdardėjome su „Marija, Mari
ja”... mamos lūpose į nežinią.

Mėnesį — traukiniu. Kita tiek 
— laivu „Stalinas”! Išlaipino 
ant tuščio, nykaus ir ledinio, 
didelės Sibiro upės Jenisiejaus, 
kranto. Per stebuklą ir Dievo 
malonę — vargui ir kančioms — 
išlikome. Mamytė kruvinai dir
bo lentpjūvėje, plukdė sielius
7-ių ir 9-ių metų sesutės — taip 
pat. Kartu su suaugusiais. Šei
moje buvau mažiausia, pradėjau 
mokytis. Iš tų laikų daug ką pri
simenu. Užaugusi galvojau „sto
rą” knygą apie tai parašyti. 
Ačiū Dievui — tai padarė kiti.

Beveik po 10-ies tremties me
tų į Igarką iš Lietuvos aplankyti 
giminių atvyko jaunuolis Anta
nas Jonaitis. Grupė tėvų pasi
ryžo su juo vaikus išleisti Lietu
von... Tarp jų buvau ir aš — pati 
mažiausia. Visiems sukalė vie
nodas medines skrynutes. Ke
lionė truko mėnesiais — laivu, 
vėliau — traukiniu. Maskvoje 
jaunasis globėjas, nusivedęs 
mūsų varganą būrelį į Raudoną
ją aikštę, nufotografavo. Foto 
negatyvus išsaugojo iki Atgimi
mo. Mes jį susiradome Kaune. 
Susitikome. Visuotinė atmintis 
gyva — joks okupantas negali 
jos sunaikinti. Grįžome Lietu
von po vieną. Mamytė — vėliau
siai. Ilgą kelią per Lietuvą — 
pėsčia, su nešuliais. Gimtųjų 
vietų nebepažino... Ilgai buvome 
kampininkais, mūsų vargdienių 
niekas nenorėjo. Mano vienos 
tremtis dokumentuose neatsi
spindėjo, gerai mokiausi, todėl 
galėjau įstoti į Kauno Meno mo
kyklą.

Padėkojau Onutei už pokalbį, 
kuris buvo ne tik žvilgsnis į 
madų pasaulį, bet kartu ir į 
kančią Sibiro tremtinės, kurios 
visgi nepalaužė Sibiro taiga.

Elvyra Vodopolienė
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Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706499-7000 Re*. 312-7703071 
Fax. 706499-7006 Pagal 312-3060307

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208Va West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mlag.
apšMdytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 Į 

„lesąs”. Kreiptis į Almą: 312-476-4727.

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH. 803
psl........................................................................... $20.00

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

PHYSICIAN AT THE CROSS ROADS, atsimi
nimai. J. Mikelionis M.D. 205 psl................ $11.00

OUTLINE HISTORY 0F LITHUANIAN
LITERATURE. Antanas Vaičiulaitis. 54 psl. $0.50

LITHUANIA THE EUROPEAN ADAM. Joseph
Ehrst. 51 psl...................................................... $3.50

AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191
psl........................................................................... $8.00

SVETUR OR AWAY FROM HOME. L. R. Fike.
419 psl.................................................................. $17.95

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO
CHICAGO. Antanas J. Van Reenan. 329 psl. $25.00

LITHUANIA AND THE UNITED STATES. Const.
R. Jurgėla, Ph.D. 263 psl.............................. $15.00

A PRIEST IN STUTTHOF, atsiminimai. Stasys
Yla. 294 psl........................................................ $15.00

HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. Končius. 142
psl........................................................................... $5.00

LITHUANIA SELF-TAUGHT. M. Inkėnienė. 142
psl........................................................................... $4.00

LITHUANIANS IN THE USA. David Fainhauz. 246
psl. ........................................................................ $15.00

BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE.
Vai. Ramonis. 79 psl....................................... $5.00

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
RADIANCE IN THE GULAG, atsiminimai. Nijolė

Sadūnaitė. 148 psl.......................................... $5.95
EASY WAY TO LITHUANIA. Vad. ir 6 kasetės

mokytis lietuvių kalbą.................................... $50.00
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIA. Vad.

mokytis lietuvių kalbą. Dambriūnas, Klimas, 
Schmalstieg. 471 psl....................................... $25.00

A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida Kal
nine. 309 psl...................................................... $17.95

REAL ESTATE

greit
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• 31 parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

HOUSE FOR &ALE
2 story stone/cedar in 

Orland Park on 1 wooded acre.
$350,000. Cell 708-403-2489

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25
Čekius siųsti:

Lithuanian R. Catbolic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629



„PAGALBOS LIETUVAI” 
KONFERENCIJA (I)

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

LIETUVIU TELKINIAI

Pagalba Lietuvai, iki šiol tei
kiama organizacijų ir pavienių 
žmonių, yra labai įvairios apim
ties ir įvairiais keliais. Kilo 
mintis, kad būtų naudinga pa
galba Lietuvai besirūpinančius 
sukviesti konferencijon, kur 
būtų galima pasidalinti turima 
patirtimi.
; Tokią konferenciją surengė 
JAV LB Socialinių reikalų 
taryba gegužės 13-14 d. Čika
goje, Šv. Kazimiero seselių vie
nuolyno patalpose.

Konferencijai buvo rūpes
tingai ruoštasi ir, kas ypač džiu
gu, rengimo komitetą sudarė be 

•veik vien jaunesnioji karta, kuri 
geranoriškai atėjo padėti dirb
ti ir pasidalinti savo JAV 
mokyklose įgytu mokslu bei 
patirtimi. Rengimo komiteto 
pirmininkė buvo Jūratė Bud- 

I rienė, o nariai: Birutė Jasaitie
nė, Saulius Kuprys, Jurgis 
Lendraitis, dr. Vytautas Naru
tis, Aušra Petry, dr. Linas 
Sidrys ir Apolonija Steponavi
čienė.

Gegužės 12 d., prieš konfe
renciją, buvo susipažinimo 
vakaras „Seklyčioje”. Čia buvo 
įterpta Baltijos-Amerikos tera
pijos ir chirurgijos klinikos 

„Vilniuje darbų apžvalga, kurią 
‘ padarė dr. Kenneth Leavitt ir 
Timothy Jaroch. Su jais 
supažindindama, Jūratė Bud- 

į rienė suminėjo, kad straipsniai 
apie šią kliniką lietuvių spau
doje iškėlė įvairių klausimų. Be 

' to, šios klinikos atstovai norėjo 
dalyvauti šioje konferencijoje. 

; Kadangi susipažinimas su šia 
privačia klinika ne visai tinka

labdaros surinkimą, 2. jos per
vežimą ir 3. išdalinimą. Kaip 
pagalbos Lietuvai pavyzdys 
buvo nurodoma „Lithuanian 
Mercy Lift” — medicininė pa
galba Lietuvai. Ši pagalba susi
deda iš vaistų, aparatų, med. 
knygų ir žurnalų (ne senesnių 
kaip 5 m.). Ligoninėms siunčia
ma ir muilo, plaukams plauti 
priemonių, skalbimo miltelių, 
paklodžių. Aukoja daugiausia 
universitetų medicinos fakul
tetai (medicinos mokyklos), įvai
rios privačios med. bendrovės ir 
pavieniai žmonės.

Siuntų pervežimas yra bran
gus. Med. aparatūrai reikia 
specialaus įpakavimo, reikia 
patikrinti, ar ji veikia, reikia 
pridėti instrukcijų knygutę 
(manual). Pripildytas talpin- 
tuvas vežamas į New Yorką, iš 
kur laivu plukdomas į Rother- 
dam, o iš ten mažesniu laivu — 
į Klaipėdą. Daugumas talpintu- 
vų siunčiami į Vilnių. Vieno 
talpintuvo persiuntimas 
kainuoja 5-6 tūkst. dolerių.

Viename talpintuve gali būti 
ne kelioms, ar ir keliolikai 
ligoninių skirtos paramos. Joms 
pranešama, kad siunta atėjo, jos 
turi kreiptis į Sveikatos minis
terijos sandėlį ir pasiimti, kas 
joms skirta. Jei aukotojas 
neįvardino gavėjo, tuo atveju 
„Lithuanian Mercy Lift” skirs
to savo nuožiūra.

1994 m. į Lietuvą persiųsti 55 
talpintuvai, už jų transportą su
mokant 300,000 dol. Pasku
tinius 3 metus The Christian 
Relief Services ir JAV Gynybos 
Depart. apmokėjo šias transpor-

prie labdaros'organizacijų to išlaidas. Bet nežinia, kąip il- 
darbų, dėl to tam reikalui buvo 

" panaudotas šis vakaras. Bet tai 
* nereiškia, kad JAV LB Sociali- 
. nių reikalų taryba tą kliniką 
’ remia: apsispręsti turi kiek- 
' vienas pats.
; Po šio įvado pilnai „Seklyčios”
' salei kalbėjo Robert J. Havvking 
«(Marketing Director), dr. Sau- 
•liūs Špokevičius, dr. Kenneth 

Leavitt ir adv. Timothy Jaroch.
Jie papasakojo apie klinikos 
įsikūrimą, darbą, pasitai
kančius sunkumus ir atsakė į 

. , daugelį klausimų. Savo pasako
jimus iliustravo skaidrėmis bei 
klinikos nuotraukomis. Žmonės 
galėjo pasiimti ir informacinių 
lankstinukų.

Pati konferencija prasidėjo 
gegužės 13 d. Šv. Kazimiero vie
nuolyno auditorijoje, kur prisi
rinko pilna salė užsiregistra
vusių įvairių organizacijų atsto
vų ir svečių.

Konferenciją atidarė JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm.
Birutė Jasaitienė, sveikindama 
visus šalpos darbuotojus ir nu
rodydama, kad šios konfe
rencijos tikslas yra susipažinti, 
pasidalinti patirtimi, pagelbėti 
Lietuvos žmonėms. Ji dėkojo Šv.
Kazimiero seselių generolei 
vyresniajai Marilyn Kuzmickus 
už leidimą nemokamai pasi
naudoti jų patalpomis. Ji 
pakvietė Jūratę Budrienę vado
vauti šiai konferencijai.

J. Budrienė pakvietė vyskupą 
Hansą Dumpį sukalbėti maldą, 
kurioje jis prašė Viešpatį 
pagalbos, kad meilė tėvynei 
Lietuvai jungtų mus bendram 
darbui. Lietuvos garbės gene
ralinis konsulas Vaclovas Klei
za savo sveikinime pabrėžė, kad 
teikiama labdara iškelia žmogų 
kaip vertybę, ko galbūt kaip 
tik Lietuvoje po ilgų okupacijos 
metų stokojama. Sveikino Šv.
Kazimiero seselių gen. vyresnio
ji sės. Marilyn Kuzmickus, LF 
tarybos pirm. Marija Remienė ir 
JAV LB Krašto v-bos pirm.
Regina Narušienė.

Konferencijos abu pirmieji 
paskaitininkai, dr. Vytas Naru
tis ir Jurgis Lendraitis, aiškino 
„Labdaros organizacijos 
modelį”, kuris turįs 3 dalis: 1.

gai jie tai darys? O, be jų 
paramos „Lithuanian Mercy 
Lift” nėgalėtų persiųsti nei 
„Lietuvos Vaikų vilties”, 
„S.O.S. Lietuva”, Lietuvos 
vyčių, Dantų gyd. s-gos, „Saulu
tės”, „Lietuvos Našlaičių glo
bos”, „Š. Marčiulionio vaikų 
fondo”, BALFo sk. iš Philadel- 
phijos, A.P.P.L.E. ir kitų su
rinktų aukų. Dėl to reikia 
stengtis surasti ir kitų šaltinių 
persiuntimo išlaidoms padengti.

„Lithuanian Mercy Lift” labai 
aktyviai bendrauja su Illinois 
un-tu, kurio profesoriai dukart 
metuose vyksta į Lietuvą 
skaityti paskaitų gydytojams ir 
gail. seserims. Taip pat yra 
įsteigta ir perinatalinė pro
grama. Dabartinėje Lietuvoje 
valdžia mažai rūpinasi žmonių 
sveikata. Kai kurios ligoninės 
gali dirbti tik labdaros organi
zacijų remiamos. Deja, medic. 
pagalba iš užsienio yra 
sumažėjusi, o jos reikalingumas 
yra net padidėjęs. „L.M.L.”. 
1994 m. per 10,000 dol. su
mokėjo už tuberkuliozės vaistus 
Antakalnio vaikų ligoninei, bet 
dabar didėja vaikų susirgimai 
difteritu, leukemija ir t.t. Dėl to 
„Lith. Mercy Lift” kviečia 
pagalvoti ir pasiryžti galimai 
daugiau padėti sergantiems 
Lietuvoje.

(Bus daugiau)

BOSTON, MA
IŠVYKA Į SPORTO 

ŠVENTĘ

Kelionių agentūros „Baltic 
Tours” vadovas Algis Mitkus 
organizuoja išvyką į sporto 
šventę Lietuvoje, vyksiančią šią 
vasarą. Kelionė iš Bostono į 
Vilnių ir atgal kainuos tik 900 
dolerių asmeniui. I šią sumą 
įeina bilietai lėktuvu su visais 
mokesčiais. Skrendant tiek į 
Lietuvą, tiek atgal į Bostoną, 
nereikės niekur nakvoti. Iš Bos 
tono išvykstama liepos 25 d., 
Lietuva pasiekiama liepos 26 d., 
atgal iš Vilniaus į Bostoną 
grįžtama rugpjūčio 9 d. Smul
kesnė informacija apie išvyką 
teikiama „Baltic Tours” įstai
goje, 77 Oak St., Suite 4, 
Newton, MA 02164, telef. (617) 
965-8080, fax (617) 332-7781.

Dėl išvykos tikslo, dėl pigios 
kelionės kainos, dėl patogaus 
laiko ir lengvų kelionės sąlygų 
(be nakvynės ten ir atgal) susi
domėjimas išvyka labai didelis 
ne vien Bostono ir apylinkės 
lietuvių tarpe, bet ir kaimyni
nių valstijų lietuvių telkiniuose. 
Gausus keleivių sąrašas nuolat 
papildomas.

NAUJA VADOVYBĖ 
i

Nuo balandžio 1 d. „Laisvės
Varpo” vedėjo pareigas Aidui
Kupčinskui perdavė Petras Viš
činis, kuris tą visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio lietuvių ra
dijo programą Bostono ir apylin
kės lietuviams suorganizavo ir 
nuo 1954 m. kovo 7 d. jai sėk
mingai vadovavo. Nadjasis 
„Laisvės Varpo” vedėjas yra 43 
metų amžiaus prieš 20 metų at
vykęs iš Lietuvos, baigęs kom

Lietuvių fondo narių suvažiavime 
kovo 25 d. pranešimą skaito pelno 
skirstymo komisijos pirm. Daina 
Kojelytė. •

Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Nevvark and Chicago easy access

piuterių mokslus, dabar dirbąs 
Spears Associated, Ine., Nor- 
woode, gamybos vedėju. Su žmo
na Gitą išaugino dukrą ir sūnų, 
kurie mokėsi Vasario 16-osios 
gimnazijoje, Vokietijoje.

Nuo atvykimo dienos Aidas 
Kupčinskas yra gyvai įsijungęs 
į Bostono lietuvių gyvenimą. 
Daug darbo ir laiko skiria 
Bostono lietuvių etnografinio 
ansamblio „Sodauto” veiklai; 
šiuo metu yra LB Bostono apy
linkės pirmininkas. Ligšiolinio 
„Laisvės Varpo” vedėjo Petro 
Viščinio ligos ir kitais atvejais 
Aidas pavaduodavo Petrą, įro
dydamas, kad visais atžvilgiais 
yra kvalifikuotas. Kiekviena jo 
pravesta programa yra aukšto 
lygio, tad teikia vilčių, kad 
„Laisvės Varpas” išliks tuo, kuo 
jis buvo.

Savo talkininkais Aidas Kup
činskas pasirinko: administra
cijos ir finansų reikalams Gin
tarą Čepą; anglų kalbos skyriui 
Gitą Kupčinskienę, „Sodauto” 
vadovę; muzikos reikalams Per
kūną Krukonį, talkininke ko- 
respondente-pranešėja Rimą 
Girniuvienę, jaunamartę iš Lie
tuvos. „Laisvės Varpo” naujas 
adresas: Aidas Kupčinskas, 19 
Old Farm Rd., Walpole, MA 
02081, telef.(508) 668-2167, 
faksas (508) 660-8763.

„BALTIC TOURS” 
LAIMĖJIMAS

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas pasirinko Algio Mit
kaus vadovaujamą „Baltic 
Tours” kelionių agentūrą iš 
Bostono oficialia to komiteto 
kelionių agentūra 1996 m. At
lanta, Georgia valstijoje, vyk
siančioms 26-sioms olimpinėms 
žaidynėms. Tuo reikalu sutartį 
pasirašė Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto pirmininkas Ar
tūras Poviliūnas ir „Baltic

Tours” pirmininkas Algis Mit- DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 17 d. 
kus. Pagal tą sutartį „Baltic —”
Tours” organizuos, skelbs ir 
skatins turistus iš Lietuvos 
vykti į tas olimpines žaidynes, 
o taip pat imsis atsakomybę už 
bilietus į tas žaidynes, parūpins 
kelionę lėktuvais ir užsakys vie
šbučiuose norimas vietas. Šių 
uždavinių atlikimui „Baltic 
Tours” suteikta teisė naudoti 
olimpinių žaidynių simbolį rek
lamoje ir tų žaidynių populia
rinime, kuris bus atliekamas 
įvairiais kitais būdais.

Šiuo reikalu „Baltic Tours” 
varžovais buvo penkios kitos ke
lionių agentūros Lietuvoje. Var
žybų laimėtoja „Baltic Tours” 
kelionių agentūra veikia jau 20 
metų. Nuo 1991 metų ji turi 
savo įstaigą Vilniuje. Anksčiau 
„Baltic Tours” rūpinosi labiau 
lietuvių iš Amerikos kelionėms 
į Lietuvą, o dabar imasi naujo 
uždavinio — padėti Lietuvos 
gyventojams pasiekti Ameriką. 
Tai suteikia „Baltic Tours” 
minimi 20-ties metų sukakčiai 
naują vaidmenį ir svorį.

PAGERBIMAS AR 

ATSISVEIKINIMAS

„Laisvės Varpo” steigėjas ir 
ligšiolinis jo vedėjas Petras Viš
činis atsisveikino su savo klau
sytojais kovo 26 d. laidoje, dėko
damas visiems už talką ir reikš
damas džiaugsmą, kad pavyko 
surasti naują vedėją, kuris to
liau tęs jo daugiau negu 41-rių 
metų vykdytą darbą. Dabar LB 
Bostono apylinkės iniciatyva 
sudarytas specialus komitetas 
ruošti Petro Viščinio pagerbimą 
ar atsisveikinimą su juo. Į tą ko
mitetą įeina Bostono, Brockto- 
no, Cape Codo ir kitų vietovių 
lietuvių organizacijų atstovai. 
To komiteto nutarimu užsimo
tas pagerbimas ar atsisveikini
mas įvyks birželio 4 d., 3 vai. po 
pietų, So. Bostono Lietuvių Pi

liečių d-jos didžiojoje salėje, So. 
Bostone. Jame bus paryškinta 
„Laisvės Varpo” veikla, kitos 
kalbos ir organizacijų pasisaky - 
mai. Meninei programai atlikti 
pakviestas Bostono lietuvių 
sekstetas, su kuriuo „Laisvės 
Varpas” ir artimai bendradar
biavo, ypač tuo metu, kai jam 
vadovavo jo steigėjas šviesios 
atminties komp. Julius Gaide
lis.

Petras Viščinis ir jo žmona 
ruošiasi grįžti į savo gimtuosius

Druskininkus, kur prabėgo jo 
jaunystė ir įvyko krikštas 
pirmosios kovos už lietuviškus 
reikalus. «

V. P-tis

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugas” remia 
mus visus.

• 1876 m. kovo 7 d. Alex- 
ander Graham Bell užpatentavo 
savo populiariausią išradimą — 
telefoną.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
SOFIJA MILIAUSKIENĖ 

URBONAVIČIŪTĖ

Tu mano Motinėle!
Šiandien, kai tu, Mamyte, ilsies 
Jau šaltuos kapeliuos 
Oi, kaip Tavęs ilgis 
Mūsų jautrios širdelės...

Tave sapnuojam kas naktelę,
O Tavęs verkiam kas dienelę,
Už Tave vis meldžiam Dievuli, 
Kad būtų Tau gailestingas...

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTI!

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

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

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

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 W. 71 St., Chicago, IL 60629 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 W. 35 St., Cicero, II 60650 
10201 S. Robertą Rd., Palos Hills, IL 60465 

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
WILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINES BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

Mūsų brangi, mylima Mamytė, Senelė, ir Prosenelė 
iškeliavo j Amžinybę pas Viešpatį Dievą 1994 m. gegužės 19 
d., pačiame gražiausiame metų laike - Šv. Mergelės Marijos 
mėnesyje.

Užgeso mylinčios Mamytės akys Amžinam Poilsiui. Mūsų 
Mamytė daug pergyveno vargo ir kantriai kentėjo akių ligą. 
Netekus Mamytės, mes pasilikome didžiausiam širdies 
suspaudime. Tartum gamtos grožis pranyko ir viskas 
nemiela. Mamyte, mes Tavęs labai pasiilgome - Tavo 
švelnaus gražaus veido, tavo dangiško švelnaus balso ir 
meilės. Tu kasdien gyveni su mumis širdyje, mintyse ir maldo
je. Niekad Tavęs neužmiršime. Tavo meilė liks mūsų širdyse 
amžinai, kol susitiksime Amžinybėje. Tu buvai mūsų visas 
džiaugsmas, meilė ir stiprybė. Nuoširdžiai maldaujame Šilu
vos Mariją užtarti pas Dievulį. Viešpatie gailestingas, būk 
malonus, suteik Jai Amžinąją Ramybę.

Šiai liūdnai sukakčiai prisimint, už Jos sielą šv. Mišios 
bus aukojamos gegužės 19 d., penktadienį, 8:30 vai. ryto, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Sofijos sielą.

Nuliūdę: dukterys - Regina, Dana, Aldona ir Birutė, 
žentai, anūkai ir proanūkai.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
KASTYTIS IZOKAITIS

Šv. Mišios už velionio a.a. Kastyčio sielą bus aukojamos 

š.m. gegužės 20 d., šeštadienį, 9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius daly
vauti šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Kastytį.

Adelė Grina ir dukros — Viktorija ir Kristina 
Izokaitytės.

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchertas 
Marius Buivydas

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANTANINA ADOMĖNIENĖ
šv. Mišios už velionės a.a. Antaninos sielą bus aukojamos 

š.m. gegužės 21 d., sekmadienį, 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius daly
vauti šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Antaniną.

Nuliūdę: dukra Nijolė, žentas Rimas, anūkės - In
grida, jos vyras Mykolas ir Felicija.

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk and VILNIUS,'LITHUANIA.

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv intemalional terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and tiekei sales at the off.ces of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

Yofk. 212-869-1074. Montreal, P.Q.: 514-844-2674.
Chicago: 312-236-3388. Toronto, Ont.: 416-236-4242.
Los Angeles: 213-934-5151. Toll-free: 800-223-0593.

Brangiam Tėveliui ir Seneliui

A.tA.
PRANUI STANKUI

mirus, sūnui KOSTUI ir VIDAI STANKAMS, dukrai 
LIONEI SIMONAVIČIENEI su šeima, anūkams ir 
visiems giminaičiams reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Naudžių šeima
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gegužės mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba kviečia visus dalyvauti 
„Kaimo vaikai” vakaronėje, 
kuri ivyks penktadienį, gegužės 
19 d., 7 vai. vak. Jaunimo cen
tro kavinėje. Šio „Valstiečių 
laikraščio” Labdaros fondo 
darbuotoja Regina Švobienė 
apibūdins dabartinį Lietuvos 
kaimą, jo žmones ir gyvenimą. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Trys tenorai, jaunieji Virgili
jaus Noreikos klasės studentai, 
bebaigią dainavimo studijas — 
Kęstutis Alčiauskis, Audrius 
Rubežius ir Vaidas Vyš
niauskas atliks šio sekma
dienio koncerte dar mums ne
girdėtus kūrinius. Koncertą 
ruošia Lietuvių opera ir mūsų 
visuomenei pristato šiuos 
jaunus dainavimo meno talen
tus. Būtinai paklausykime. 
Koncerto pradžia 3 vai. po pietų 
Jaunimo centre.

Egidijus Jakubauskas iš 
Vilniaus (kur jis yra meno gale
rijos „Siena” direktorius), dau
giau negu savaitę laiko viešėjo 
Čikagoje, o iš čia išvyko į 
Floridą. Čikagoje jis lankėsi 
Leono Narbučio vadovaujamoje 
meno galerijoje, meno parodose, 
susitiko su vietiniais daili
ninkais. E. Jakubauskas pri
klauso Lietuvos dailės rėmimo 
fondo valdybai. Fondas yra 
visuomeninė savanoriška, lab
daros pagrindais veikianti, 
organizacija, padedanti sukaup
ti lėšas dailei Lietuvoje remti. 
Fondas teikia Lietuvos daili
ninkams materialinę pagalbą, 
skirdamas stipendįjas, pašalpas, 
paskolas, remia dailės parodų 
organizavimą, katalogų išlei
dimą, organizuoja ir paremia 
dailės mokyklas, steigia galeriją 
parodų organizavimui bei dailės 
propagavimui.

Alė Lieponienė (kairėje) ir Kristina Razmienė gegužės 3 d. PLC Lemonte - 
„Bingo” vienerių metų sukaktuvių proga. Jos visuomet uoliai talkininkau
ja trečiadienių vakarais, kad Pasaulio lietuvių centre sėkmingai vyktų 
„Bingo” žaidimai ir centrui plauktų pąjamos.

x Kviečiame į trijų parodų 
atidarymą: „Vydūnui 125—ex- 
libris”, L. Surgailos „Niekieno 
žemė — Prūsų Lietuva”, J. Mic
kevičius — skulptūros, Liet. į 
Dailės muziejuje, Lemonte, 
gegužės 20 d. iki birželio 11 d. 
Atidarymas gegužės 20 d., 
7:30 v. v. - 9 v.v.

(sk) ,

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2M9 VV 63 St., Chicigo, IL 60629 

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

Tel (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 631h Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Solistas Edmundas Kuodis
operos solistų ir choro koncerte, 
kurį rengia Lietuvių opera šį 
sekmadienį, gegužės 12 dieną, 
3 vai. popiet Jaunimo centre, su 
soliste Ramute Tumuliaus- 
kaite padainuos duetą iš 
Johann Strausso nuotaikingos 
komiškos operos „Čigonų ba
ronas”. Tai opera, kurią diri
gavo muzikas Vytautas Vir- 
žonis, šį pavasarį buvo pasta
tyta Lietuvos Akademiniame 
operos ir baleto teatre. Solistas 
Kuodis šioje operoje dainavo 
Barinkajaus rolę. E. Kuodis 
sekmadienio koncerte taip pat 
dainuos solo partiją iš Balio 
Dvariono operos „Dalia” — 
Skudučio baladę. Jis yra plačiai 
koncertavęs ne vien Lietuvoje, 
bet daugelyje Europos miestų, o 
taip pat ir Amerikoje.

Ramunė Dičius, Dana Point, 
C A, yra nuolatinė „Draugo” 
laikraščio rėmėja, ne vieną 
kartą jam padėjusi savo dosnia 
pagalba. Šį kartą ir vėl atsiuntė 
100 dol. auką. Džiaugiamės ir 
tikrai didžiuojamės jos tokia 
miela draugyste savo dien
raščiui, linkime geros sėkmės 
gražiose saulėto krašto dienose.

Sharon Sienuta, Arlington, 
VA, „Draugo” knygyne užsi
sakė leidinių už nemažą sumą 
dolerių. Dėkojame lietuviško žo
džio gerbėjai.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
Venezuelos Lietuvių draugija 
Čikagoje ruošia gegužinę, kuri 
vyks Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St. Pradžia 12 vai. Svečius 
linksmins Kosto Ramanausko 
orkestras, bus galima pasivai
šinti šviežiu lietuvišku maistu, 
veiks dovanų paskirstymas. 
Visi kviečiami.

x Dėmesio! Kokybiškai 
atlieku vidaus ir lauko namų 
dažymą ir remonto darbus grei
tai, pigiai, sąžiningai. Turiu 
rekomendacijas. Kreiptis: 
708-656-6599.

(sk)
x Pooperinis operos solis

tų ir choro koncertas bus 
sekmadienį, gegužės 21 d. 3 v. 
p.p. Jaunimo centre. Girdėsim 
8 solistus bei mūsų operos chorą 
ir matysime baleto šokėją. Bilie
tai prie įėjimo nuo 1 vai. p.p. 
ir L. Narbučio prekyboje, 
3125 W. 71 St 10 v.re6 v.v., teL 
312-778-6322.

(sk)

x Petras ir Emilija Brizgiai, 
Jonas ir Ona Motiejūnai, Pet
ras ir Anelė Povilaičiai, dr. 
Jurgis ir Petronėlė Starkai, 
Ona Strimaitis, dr. Otonas 
Vaitas, Dalius Vasys paauko
jo po 5100.00 Lietuvos atei
tininkų darbams remti. Atei
tininkų Federacijos fondas, 
12690 Archer Avė., Lemont, IL 
60439, už aukas nuoširdžiai 
dėkoja. Aukos nurašomos nuo 
pajamų mokesčių.

(sk)

LB KULTŪROS TARYBOS 
PRANEŠIMAS

JAV LB Kultūros taryba savo ' 
užsibrėžtų darbų apimtyje yra 
numačiusi talkininkauti ma
žiau pajėgiems lietuvių telki
niams. Ir Lietuvių fondas 
tokiam tikslui savo paramą yra 
numatęs. Gyvendami atokes
nėse ir mažesnėse gyvenvietėse, 
tik iš laikraščių sužino apie 
vykstantį kultūrinį gyvenimą. 
Mažesnieji telkiniai nėra pajė
gūs pasikviesti meno kolek
tyvus. Tačiau JAV yra ir 
mažesnių vienetų ar pavienių 
menininkų, kurie galėtų esamą 
tuštumą užpildyti. Kultūros 
taryba, norėdama šį reikalą 
reguliuoti ir tvarkyti, pirmų 
pirmiausia pati turi mūsų 
kultūrinį pajėgumą žinoti.

Tuo tikslu nori suregistruoti 
ir sudaryti muzikos, dainos ir 
dailiojo žodžio menininkų karto
teką. Taip pat ir tokių, kurie 
tautinių švenčių minėjimuose 
ar įvairių renginių progomis 
galėtų kalbėti bei paskaitas 
skaityti. Tad visi, kurie jaučiasi, 
kad įeina į šių menininkų ir 
veikėjų kategoriją, yra prašomi 
pranešti apie save žinias. Taip 
pat ir LB-nės apylinkių val
dybos prašomos pranešti apie 
savo apylinkėje gyvenančius 
tokius menininkus. Informaciją 
reikia siųsti: Mrs. L. Žliobienė, 
1500 Lake Shore Dr. South, 
Barrington, IL 60010.

J. Žygas

Gegužės 28 d., sekmadienį, 
12 vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centro renginių komitetas ruo
šia pietus kun. Algirdui Palio
kui, Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos kapelionui. Pietūs bus PLC 
didžiojoje salėje. Kviečiame vi
sus parapijiečius ir svečius da
lyvauti tuose padėkos pietuose. 
Reikia būtinai užsisakyti vietas 
ir kaip galima greičiau. Laiko 
nedaug. Neskelbėme anksčiau, 
nes nenorėjome atitraukti dė
mesio nuo Motinos dienos pietų. 
Vietas užsisakyti galima pas 
Aldoną Palekienę 708-448-7436 
arba Vilę Marchertienę 
708-985-7216.

Smuikininkei Ritai Kaz
lauskaitei, gyv. Gurnee, IL, 
š.m. birželio mėn. DePaul uni
versitete bus suteiktas magistro 
laipsnis iš smuiko studijų. Ma
gistro laipsnio smuiko rečitalis 
ruošiamas šeštadienį, gegužės 
20 d., 8 vai. vak., DePaul 
universiteto Koncertų salėje, 
804 W. Belden St. Rita atliks 
Beethoveno, Schumanno, Dvo
rak ir Barber kūrinius. Lietu
viškoji visuomenė, kurios sceno
je smuikininkė Rita jau yra sėk
mingai pasireiškusi, maloniai 
kviečiama rečitalyje dalyvauti. 
Ritos tėvai, Kazys ir Teresė 
Kazlauskai, taip pat mums 
gerai pažįstami.

A.a. dr. Kazio Oželio ir a.a. 
Sofijos Tyrulytės Oželienės 
paminklas bus pašventintas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
gegužės 20 d. Buvusieji a.a. 
Oželių draugai ir pažįstami 
prašomi rinktis 11:15 vai. r. prie 
kapinių koplyčios. Iškilmėse 
dalyvauti maloniai kviečia 
dukterys: Sofija Oželytė-Blu- 
menfeld ir Dalia Oželytė-de la 
Cuesta.

x TRANSPAK skyrius Le
monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius va
saros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždaryta. 
Penktd. 3-7 v.v., sekmd. 8:30 
v.r.-2 v. p.p. buš atidaryta, kaip 
visada. Transpak tel. 
312-436-7772; 708-257-0497.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

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

(sk)
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Redaguoja J. Platai. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629

Piešė Daivutė Gylytė, 5 m. 
Lemonto „Maironio” lit. m-los mokinė

SUGAVAU PAUKŠTUKĄ

Paukštužėli, nespurdėki ir nepyk, 
Želmenėlių tau priskinsiu 
Ir narvelį išdabinsiu,
Pasilik...

Čia šviesos juk tau nemaža, 
Žemę tu matai...
Juk nekilsi vis į aukštį,
Saulė per aukštai...

Kaip džiaugiaus sugavus paukštį, 
Trupinėlių vis barsčiau,
Kol sustingusį, negyvą 
Jį narvelyje radau...

Danutė Lipčiūtė-Augienė

LIŪTAS IR VARLĖ
Liūtas, išgirdęs varlę kurkiant, 

atsisuką manydamas, kad čia 
kokio didžiulio žvėries balsas. 
Palaukęs pamatė varlę, iššo
kančią iš pelkės, priėjo ir su
trypė ją sakydamas:

— Kaipgi, tokia maža būda
ma, taip garsiai šauki?

Pasakėčia apie plepį, kuris 
nieko kito nemoka, kaip tik 
šnekėti.

Ezopas

ROMAS KALANTA
I

Jau 23 metai prabėgo nuo to 
laiko, kai jaunas lietuvis Romas 
Kalanta susidegino Kaune 
šaukdamas: „Laisvės Lietuvai!” 
Tas šūkis uždegė žmones, ypač 
jaunimą, laisvės troškimu. 
Daug žmonių nukentėjo nuo 
laisvės demonstracijų, tačiau to
ji Kalantos ugnis nebeišblėso iš 
žmonių širdžių ir pagaliau pri
vedė prie tikros nepriklausomy
bės. Komunistai Kalantą apšau
kė bepročiu ir slaptai palaidojo, 
kad žmonės nesužinotų kapo 
vietos. Žmonės slaptai, naktimis 
padėdavo gėlių susideginimo 
vietoje. Komunistai toje vietoje 
pastatė sargybą.

Šiandien Kalanta Lietuvoje 
yra labai gerbiamas. Lankomas 
jo kapas ir ruošiasi statyti jam 
gražų paminklą. Užsienio lietu
viai tokių paminklų yra dau
giau pastatę įvairiose vietose. 
Dabar Lietuvoje reikia kalantiš- 
kos dvasios nepriklausomybei 
sutvirtinti, o mums apsisaugoti 
nuo nutautėjimo pavojaus.

Redaktorius

VELYKŲ RYTĄ

(Tęsinys)
— Sėskite, pavėžysiu! — 

riktelėjo (garsiai pasakė) ties 
mumis vyras iš šviesiai dažytos 
bričkos (vežimo). Tas ūsočius 
stipriai valdė rankose vadžias 
(virvės, kurios arklius valdo) ir 
šmaikščiai (greitai) pliauškino 
botagu. Tik truputį jis buvo pri
laikęs įsilėkusius (smarkiai bė
gančius) arklius, bet vežimas 
net nebuvo ties mumis sustojęs.

— Dėkui! Pareisim ir pėsti — 
Kiek čia mums to kelio, — 
atsakė mama ir nė nesiskubino 
prie bričkos.

— Kaip norite, būčiau parve
žęs. Linksmų Velykų! — rikte
lėjo žmogus ir, paraginęs (kad 
greičiau bėgtų) arklius, nulėkė 
šuoliais (labai greitai).

— Tai dėdė Kazimieras. Ar 
nepažįsti tu jo? Bet ir lekia. Dėl 
to ir nesėdau. Dar apsivers kur, 
— paaiškino mama.

Dėdę Kazimiera tikrai pažįs
tu. Tiek kartų jis pas mus buvo. 
Tik dabar jis buvo taip išsipuo
šęs, lyg kitoks, tokia gražia brič
ka. Ir nedrąsu būtų su tokiu po
nu važiuoti.

Mama man paaiškino, kodėl 
žmonės šį rytą taip skuba namo. 
Kas pirmutinis iš kaimynų pa
sieksiąs namus, tam ir visi dar
bai šiais metais eisią sparčiau 
(greičiau). Ir dėdė Kazimieras 
mušasi visur būti pirmutinis.

Žmonių dabar pilni keliai. Vi
si iš karto pratrūko (pasipylė, 
pajudėjo) iš miestelio. Bet žiū
rime, ties dvaro tvenkiniais bū
relis stoviniuoja. Mosuoja ran
komis ir garsiai kalbasi.

— Ot, ir nubėgo! Reikėjo taip 
lėkti! Vis mat, visur pirmutinis! 
Lyg jis kitoks! — rėkavo balsai.

— Kas atsitiko? — paklausė 
mama.

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau)

GALVOSŪKIŲ

SPRENDĖJAMS

Šiais galvosūkiais yra užbai
giamas šio sezono galvosūkių 
konkursas. Kai bus paskelbti vi
sų galvosūkių atsakymai, su
skaičiuoti taškai, bus paskelbti 
laimėjimų duomenys. Naujas 
galvosūkių konkursas prasidės 
spalio mėn. pradžioje. Iki to lai
ko galėsite pailsėti.

Spausdinsim „T. Žv.” galvosū
kius ir vasaros mėnesiais, bet jie 
nebus konkursiniai, už juos ne
bus skaitomi taškai. Kas norės 
— galės spręsti.

Redaktorius

GALVOSŪKIS NR. 161

(Žiūrėkite brėžinėlį)
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Sujungę taškus, sužinosite, 
kas yra nupiešta. Parašykite 
nupiešto daikto pavadinimą.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 162 
(Žiūrėkite piešinėlius)

Matote nupieštus du piešinė
lius, kurie atrodo visai panašūs. 
Kas piešė, stengėsi, kad būtų 
panašūs, bet jam nepasisekė, 
padarė skirtumų. Gerai įsižiū
rėję, suraskite visus skirtumus 
ir pažymėkite.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 163 
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Iš pagaliukų sudėti 5 kvadra
tai. Panaudokite visus paga
liukus, tik du pertvarkykite 
taip, kad iš penkių kvadratų 
pasidarytų keturi lygūs kvad
ratai.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 164
Kartą Birutė paklausė savo 

mamą, ar ji negalėtų nueiti pas 
savo draugę Kariną. Mama su
tiko, bet liepė pirmiau paskam
binti telefonu Karinos mamai, 
ar sutiks priimti. Mergaitės 
gavo savo mamų sutikimą. Bi
rutė išėjo iš namų. Vienoje 
vietoje šaligatvis buvo įtrūkęs, 
Birutės koja užkliuvo ir ji par
virto ant žemės. Truputį 
susimušė kelią. Ji stovėjo ranką 
ant kelio padėjus. Pamatęs po
licininkas, priėjo prie Birutės ir 
paklausė, kas atsitiko. Ji viską 
papasakojo policininkui. Poli
cininkas apžiūrėjo jos kelią ir 
pasakė, kad nieko pavojingo, tik 
truputį nubrėžta oda. Liepė jai 
atsisėsti ant šaligatvio, kol 
skausmas praeis. Ji atsisėdo, o 
policininkas ant jos pečių uždė
jęs rankas ją laikė. Skausmas 
greit praėjo, ji pašoko nuo ša
ligatvio ir pasakė policininkui: 
„Ačiū už pagalbą, bet aš neno
riu, kad mane savo rankomis 
liestum”. Ji paliko stovintį po
licininką ir nubėgo pas draugę. 
Ar Birutė gerai pasielgė su po
licininku? Kaip jūs tokiu atžvil
giu ^pasielgtumėte?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 165
• 1. Kiek kartų Nemunas yra il

gesnis už Nemunėlį? 2. Kurioje 
Evangelijoje daugiausia kartų 
yra minimas*gaidys? 3. Kas yra 
arčiau Kauno: Talinas ar Var
šuva? 4. Prisimename Šv. Raš
to vyrus: Mozę, Matą, Morkų, 
kuris iš jų buvo mikna (sunkiai 
kalbėjo)? 4. Kuris miestas yra 
arčiau Vilniaus: Berlynas ar 
Maskva? Stockholmas ar Hel
sinkis?

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus, gausite 
10 taškų, o už trumpus ir apy
tikrius — 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

GALVOSŪKIO NR. 141 
ATSAKYMAS

Ankstyvą sekmadienio rytą, 
kapas, kuriame buvo Jėzaus kū
nas palaidotas, rastas tuščias. 
Keturi evangelistai įvairiai 
aprašo tą įvykį, bet mintis ta 
pati. Apaštalai, gavę šį prane
šimą,dar buvo abejingi. Kad ka
pas tuščias, dar nereiškia, kad 
Jėzus prisikėlė, gal kas nors pa
vogė Jo kūną.

Sv. Mato evangelijoje aiškina
ma, kad Marija Magdalietė ir 
kitos moterys, atvykusios dar 
prieš aušrą prie kapo, pajuto 
žemės drebėjimą. Tuo metu an
gelas nusileido iš dangaus ir 
atrito kapo akmenį, kuris buvo 
uždengęs kapo angą. Jo veidas 
žibėjo nuostabia šviesa, o rūbai 
buvo balti, kaip sniegas. Sargai 
mirtinai išsigando ir sukrito ant 
žemės, lyg būtų mirę.

Vėliau atsigaivinę, sargai grį
žo į miestą, kad pasakytų vy
riausiam kunigui, kas atsitiko. 
Tuojau kunigai susirinko į po
sėdį, kad aptartų tą įvykį. Jie 
nutarė, kad nakties metu sargai 
užmigo ir atėję apaštalai išnešė 
Jėzaus kūną iš kapo.

Žinoma, niekas nepatikėjo tuo 
pranešimu. Jėzus tikrai prisikė
lė, nes daug kartų vėliau pasi
rodė ir kalbėjo apaštalams.

GALVOSŪKIO NR. 142 
ATSAKYMAS

Petriukas piramidės modeliui 
pastatyti sunaudojo 165 kaladė
les.

GALVOSŪKIO NR. 144 
ATSAKYMAS

Ilgiausias žodis: Pneumo- 
noultramicioscopiesilcovolcano- 
coniosis — 44 raidės. Plaučių li
ga, kurią sukelia dulkės anglių 
kasyklose.

GALVOSŪKIO NR. 145 
ATSAKYMAS

1. Miestas „Alus” yra Irako 
valstybėje, prie Eufrato upės. 2. 
Žodis „bąjoras” yra skolinys iš 
turkų ir slavų kalbų, išsivystęs 
iš mongolų ir turkų šaknies 
„bai”, kuri reiškia turtą, didiką. 
Turkų žodis „bąjar, bajara” reiš
kia valdovo gvardijos šauniuo
sius karius. Guduose šis žodis 
tapo „bąjor”, rusuose — „bąja- 
rin”, lietuviuose — „bąjoras”, gi 
lenkuose — „szlachta” arba 
„šlėkta” (L. E. 2-55 ir 57, Bos
ton, 1954; Skardžiaus „Lietuvių 
kalbos vadove”, 195 pel. Boston, 
1950). 3. Žodis „fortepijonas” 
susidaro iš dviejų itališkų žodžių 
— „forte” (garsiai) ir „piano” 
(tyliai). Šis muzikos instrumen
tas buvo išrastas 1711 metais. 
4. Fortepijono stygos yra hori
zontalios, o pianino — vertika
lios. 5. Kiaušinius perėti pate
lėms padeda balandis ir gand
ras.
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