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Latvijoje „Maišiagalos 
memorandumas” 
nebuvo slepiamas

Prie vyriausybės 
pastato įvyko

mafininkų sprogdinimas
Vilnius, gegužės 27 d. (LR) — 

Slaptame susitikime Maišia
galoje gegužės 20 d. Lietuvos ir 
Latvijos vaaovų pasirašytas me
morandumas gali tapti Lietuvos 
užsienio reiitalų ministerijos 
vadovybės atsistatydinimo prie
žastimi, rašo Artūras Račas 
„Lietuvos ryte”. Tokia gali
mybė, kaip „Lietuvos rytui” 
teigė gerai informuoti šaltiniai 
Prezidentūroje, buvo svarstoma

’ ‘ gegužės 26 d. prezidento kabi
nete įvykusiame pasitarime, 
kuriame, be prezidento, dalyva
vo ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius, užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys bei kiti 
valstybės pareigūnai.

Memorandume, kurį Maišia
galoje pasirašė prezidentas 
Brazauskas ir premjeras Šle
ževičius, buvo nustatyti prin
cipai, kurių bus laikomasi, 
nustatant Lietuvos ir Latvijos 
sieną Baltijos jūroje. Kaip 
vėliau teigė A. Šleževičius, 
Maišiagaloje buvo priimtas 

p , politinis sprendimas dėl sienos 
jūroje, o toliau ekspertų reikalas
tęsti derybas.

Lietuvoje vadinamojo „Mai
šiagalos memorandumo” teks
tas ar konkrečios jo nuostatos 
oficialiai nebuvo skelbtos. Latvi
joje, priešingai nei Lietuvoje, 
susitikimo Maišiagaloje rezul
tatai nebuvo taip slepiami. 
Padedant kolegoms Latvijoje, 
„Lietuvos rytui” pavyko suži
noti, kad „Maišiagalos memo
randume” buvo užfiksuoti trys 
pagrindiniai principai. Susitar
ta, kad derantis dėl Lietuvos ir

* • Latvijos jūros sienos nustatymo
bus vdovaujamasi 1958 m. Kon
vencija dėl teritorinių jūros 
ribų nustatymo 12 straipsniu ir 
kad Lietuvos ir Latvijos ekono
minių zonų Baltijos jūroje ski
riamoji riba eis 55 laipsnių 58 
minučių ir 30 sekundžių 
paralele.

Trečiasis memorandume už
fiksuotas principas — kol nebus 
nustatyta jūros siena, Latvija 
nesiderės dėl kontinentinio šelfo 
panaudojimo su trečiosiomis ša
limis.

„Šie principai, išskyrus 
paskutinį, Lietuvai nenaudin-

* ' gi”, teigė nepanorėjęs savęs
įvardyti valstybinės komisijos 
sienai nustatyti narys. Pasak jo, 
problema ne vien tai, kad 1958 
m. Konvencijos 12-ajame 
straipsnyje numatytas „lygių 
atstumų principas”, atsižvel
giant į Lietuvos pakrantės lini
ją, yra nenaudingas Lietuvai. 
„Didžiausia problema ta, kad 
priėmusi šį principą derybose su 
Latvija, Lietuva privalės laiky-

’ ( tis jo ir derybose su Rusija”, 
sakė Lietuvos derybininkas. Jo 
teigimu, nustatant sieną jūroje 
lygių atstumų principu, Lie
tuva Baltijos jūroje neturėtų 
bendros ekonominės zonos nei 
su Švedija, nei su Lenkija, ir 
liktų tik su paplūdimiu.

Maišiagalos derybos — jau ne 
pirmas Lietuvos pareigūnų ban
dymas priimti „politinį spren
dimą”. Pernai lapkričio mėnesį 
A. Šleževičius po susitikimo su 
Latvijos vyriausybės vadovu 
Maris Gailis taip pat buvo 
paskelbęs, jog toks sprendimas 
priimtas.

Nors apie konkrečius spren
dimus tada, kaip ir dabar 
nebuvo skelbiama, „Lietuvos

( ( rytui” Užsienio reikalų minis
terijoje pavyko sužinoti, kad jau

pernai buvo susitarta Lietuvos 
ir Latvijos jūros sieną brėžti ta 
pačia linija, kuri užfiksuota 
„Maišiagalos memorandume”.

Dėl šio sprendimo priekaištus 
A. Šleževičiui pernai pareiškė 
ne tik Seimo opozicija, bet ir 
valstybinės komisijos, kuri derė
josi su Latvija, nariai. Ir nors 
premjeras tada kalbėjo apie 
„kelis kilometrus, kurie nieko 
nereiškia”, lapkričio mėnesį 
pasiektas susitarimas taip ir 
nebuvo įgyvendintas. Derybos, 
nors ir labai sunkiai, bet vyko 
toliau, ir, kaip teigia jose 
dalyvavę pareigūnai, Latvija 
darė jose tam tikrų nuolaidų.

Tačiau šių metų pavasarį, ki
lus skandalui dėl latvių derybų 
su JAV kompanija Amoco dėl 
Baltijos jūroje esančių naftos 
telkinių žvalgybos ir eksploa
tavimo, derybos vėl sustojo ir iš 
esmės atsidūrė aklavietėje.

Konfliktas kilo po to, kai 
Lietuvoje buvo sužinota, kad 
Latvija rengiamam tarptauti
niam naftos paieškų konkursui 
Baltijos jūroje pateikė doku
mentų, kuriuose priskyrė sau 
netgi ne ginčytiną, o neabe
jotinai Lietuvos jurisdikcijai pri
klausančią kontinentinio šelfo 
Baltijos jūroje dalį.

Valstybinės komisijos Lietu
vos valstybės sienai nustatyti 
pirmininkas, Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Riman
tas Šidlauskas tokį Latvijos 
žingsnį tada įvertino kaip 
„Lietuvos suverenių teisių pa
žeidimą”, Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija siuntė Latvijai 
protesto notas. Vienoje jų net 
buvo tvirtinama, kad „Lietuva 
verčiama atsisakyti savo 
ankstesnių pasiūlymų”, kas 
išvertus iš diplomatinės kalbos 
reikštų, kad siūloma derybas 
pradėti iš naujo.

Nors šis konfliktas savo 
kulminaciją pasiekė praėjus 
beveik pusei metų po pirmojo 
Lietuvos ir Latvijos premjerų 
„politinio sprendimo” (tai yra 
šių metų balandžio pradžioje), 
kai kurie aukšti Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnai 
jau tada įtarė, kad 1994 m. 
lapkričio mėnesį, kai A. 
Šleževičius su M. Gailiu pasiekė 
„politinį sprendimą”, latviai 
žinojo, kad ginčijamoje Baltijos 
jūros teritorijoje slypi nemenkas 
naftos telkinys. Tie patys parei
gūnai taip pat tvirtino, kad Lat
vijos ir Lietuvos derybų eigai 
įtaką gali daryti ir su naftos 
verslu susijusios struktūros.

Po Maišiagaloje A. Brazausko 
ir A. Šleževičiaus priimtų 
sprendimų didžioji dalis naftos 
telkinių, specialistų teigimu, 
liko Latvijos pusėje.

Kaip pavyko sužinoti 
Prezidentūroje, gegužės 26 d. 
vykusiame susitikime pas 
A. Brazauską Užsienio reika
lų ministerijos vadovai iš esmės 
pateikė ultimatumą: arba jie, 
arba „Maišiagalos memoran
dumas”.
, Tų pačių šaltinių teigimu, 
susitikime buvo tariamasi, kaip 
būtų galima atsisakyti Mai
šiagaloje su Latvijos vadovais 
suderintų principų ir tuo pat 
metu nesukelti politinio skan
dalo.

Pagrindinis argumentas, 
kuriuo Lietuva žada remtis 
derybose su Latvija, yra tai, kad 
Latvijoje buvo paskelbtas me-

Tris dienas po to, kai juos įkaitais laikę serbai paleido, 121 prancūzų taikos palaikytojų nuo Ig- 
man kalno rengiasi grįžti atgal į savo pozicijas Sarajevo mieste. Jugoslavijos žinių agentūra 
pranešė, kad Bosnijos serbų vadai „teigiamai reagavo” ir į antrą Jugoslavijos valstybinio saugumo 
viršininko Jovica Stanisič siūlomą planą, kad serbai paleistų likusius įkaitais laikomus 164 
Jungtinių Tautų taikos palaikytojus. Bosnijos prezidentas Alįja Izetbegovič pirmadienį išreiškė 
pasipiktinimą Amerikos ir kitų Vakarų valstybių švelnia reakcija į tai, kad Bosnijos serbai 
penktadienį nušovė JAV karinį lėktuvą. Tai tik nuves į pažeminimą ir pralaimėjimą, jis sakė. 
Dar nėra ir žinios, ar nušauto lėktuvo lakūnas dar gyvas. Nors serbai sakosi jį laikantys, jokių 
įrodymų dar nepateikė. Pirmadienį Jungtinių Tautų siunčiamas įgaliotinis derėtis dėl įkaitų 
paleidimo, turėjo grįžti, kai serbai neleido jo lėktuvui nusileisti Sarąjevo aerodrome.

JAV ruošiasi teikti pagalbą 
Bosnijoje

Vašingtonas, birželio 5 d. 
(AP) — Apie 3,500 JAV karių ir 
100 malūnsparnių yra siunčia
mi iš Vokietijos į kelias JAV 
bazes Italijoje, ruošiantis gali
mam jų panaudojimui, vaduo
jant Jungtinių Tautų taikos pa
laikytojus Bosnijoje, pirmadienį 
pranešė Pentagono pareigūnai 
Vašingtone.

„Čia nėra pratybos; tai yra 
užėmimas vietų”, kad jie būtų 
pasiruošę pagelbėti Jungtinių 
Tautų kariams, jei juos tektų 
evakuoti iš Bosnijos ir Herze- 
govinos”, pasakė vienas neno
rėjęs pavardės skelbti JAV pa-

Landsbergis: „Maišiagalos 
memorandumas” padarė 

Lietuvai didelę žalą
Vilnius, birželio 5 d. (Elta) — 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) pirmininko 
Vytauto Landsbergio nuomone, 
„Lietuvos vadovai visą praėju
sią savaitę stengėsi sumenkin
ti Maišiagaloje padarytą klaidą 
ir žalą”, pirmadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje pasakė 
Seimo opozicijos vadas.

Jo žodžiais, politiniai ir diplo
matiniai nuostoliai Lietuvos in
teresams jau dabar dideli, mat 
iš tarptautinių pranešimų suži
nota, kad esą Lietuva, o ne Lat
vija taikosi į kažkieno šelfo dalį. 
Kaimyninė valstybė naftos eks
ploatavimo sutartį pasirašys 
trim mėnesiais vėliau, negu 
buvo numatyta, o tai rodo, kad 
„svarstyklių lėkštė pakrypo ne 
mūsų naudai”, mano Landsber
gis.

morandumo, kurį buvo susitar
ta laikyti paslaptyje, turinys.

(Gegužės 29 d. Lietuvos užsie
nio ministras Povilas Gylys ir jo 
pavaduotojas Rimantas Šidlaus
kas šiuo reikalu lankėsi Rygoje, 
tačiau iki birželio 6 d. dar nesu
laukėme žinios, kuo ta kelionė 
baigėsi. — Red.)

reigūnas. Iš Vokietijos Italijon 
perkeliami daliniai vyks lėktu
vais, traukiniais ir autobusais.

JAV pareigūnai sakė, kad 
siunčiamoji aviacijos brigada 
bus dalis JAV duodamų karių 
NATO pajėgoms, kad padėtų 
evakuoti JT dalinius, jei to 
prireiktų. Manoma, kad daly
vaujantys iki 25,000 JAV karių 
sudarys apie pusę visų NATO 
dalinių.

JAV taip pat pasisiūlė JT 
greitosios reakcijos gynybos 
daliniams teikti apsaugą iš oro. 
Tuos greitosios reakcijos dali
nius sudaro dabar siunčiami

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas Seime teigė, kad iki 
minėto termino jokių veiksmų 
toje jūros zonoje nebūsią, bet 
Vytautas Landsbergis mano, jog 
Latvija ir toliau dirbanti, bet ne 
zonoje, o JAV ir Švedijoje. 
Opozicijos vadovo nuomone, tai 
esąs terminuotas spaudimas 
Lietuvai, patekusiai į blogesnę 
padėtį, todėl labai svarbu, kad 
Lietuvos vadovai pasiryžtų at
šaukti savo parašus po memo
randumu.

Rengiamasi tarptautinėms 
karinėms pratyboms

Vilnius, birželio 1 d. (AGEP) 
— Lietuvos kariai ruošiasi ir 
laukia Lietuvos Seimo pritari
mo bendroms pratyboms su da
nais, lenkais ir amerikiečiais.

Ministrų kabinetas pritarė 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus siūlymui Lietuvos 
teritorijoje rugpjūčio 2-26 
dienomis surengti bendras 
Lietuvos ir JAV kariuomenių 
būrių pratybas, per kurias bus 
rengiamasi Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo operacijoms.

10,000 Britanijos ir Prancūzijos 
karių, su pavedimu teikti 
apsaugą humanitarinę pagalbą 
vežantiems JT darbuotojams. 
Birželio 8 d. Briuselyje NATO 
vadovybė konkrečiai aptars 
kokia JAV oro apsauga bus rei
kalinga.

Kaip rodo JAV F-16 karinio 
lėktuvo nušovimas birželio 2 d., 
ir oro apsaugos teikimas išsta
to JAV karius į pavojų, pasakė 
antrą svarbiausią vietą užimąs 
JAV karo pajėgų pareigūnas ad
mirolas William Owens.

JAV ambasados
dovana Lietuvos

akliesiems
Vilnius, birželio 2 d. (Elta) — 

JAV ambasadorius James 
Swihart penktadienį įteikė 
19,700 dolerių vertės čekį 
Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių 
Sąjungai. Už šiuos pinigus bus 
perkama garsinė informacijos 
skaitymo aparatūra.

Garsinės bibliotekos paslau
gomis Lietuvoje naudojasi apie 
2,000, t.y. trečdalis regėjimo 
invalidų, tačiau bibliotekos 
aparatūra paseno.

Už JAV ambasados dovanotus 
pinigus bus galima įsigyti 200 
naujų magnetofonų ir surengti 
naujos aparatūros naudojimo 
kursus garsinių bibliotekų dar
buotojams.

Gegužės pabaigoje vyriausybė 
pritarė panašiam siūlymui 
birželio 10-12 dienomis surengti 
bendras Lietuvos, Lenkijos ir 
Danijos kariuomenių būrių 
pratybas. Tačiau tokiems spren
dimams dar turi pritarti 
Seimas. Birželio 1 d. vaka
riniame posėdyje Seimui pa
teikti svarstyti nutarimo pro
jektai, leisti atvykti į Lietuvos 
teritoriją Lenkijos, Danijos ir 
JAV kariuomenių būriams.

Vilnius, gegužės 29 d. (LR) — 
Vilniaus centre, šalia vyriausy
bės pastato gegužės 26 d. buvo 
susprogdintas prabangus auto
mobilis „Mercedes 230 E”. Ga
lingas sprogimas sunkiai su
žalojo 33 metų vilnietį Rimantą 
Grainį. Kaip praneša „Lietuvos 
rytas”, per galinį mašinos langą 
buvo išsviesta kartu su R. Grai- 
niu važiavusi jo žmona — 26 me
tų Fatima Tatajeva, Čečėnijos 
prezidento Džochar Dudajevo gi
minaitė.

Sužeistas R. Grainys — gerai 
policijai ir prokuratūrai 
žinomas asmuo, ne kartą sulai
kytas ir suimtas. Kai kuriais 
duomenimis, jis atstovavo kai 
kurioms čečėnų grupuotėms 
Lietuvoje ir buvo vienas 
pirmųjų stambiausių finansinių 
aferistų. R. Grainys nusikal
tėlių pasaulyje (tiek Lietuvos, 
tiek buvusios Sovietų Sąjungos) 
turėjo didžiulį autoritetą.

Taip pat R. Grainys turėjo ge
rus ryšius su žinomais LDDP 
bei opozicinių partijų veikėjais. 
Sąjūdžio formavimosi laikais jis 
spausdino įvairią nepriklauso
mybės idėjas ugdančią litera
tūrą, buvo tuomet labai popu
liaraus laikraščio „Sąjūdžio 
žinios” leidėjas.

R. Grainys buvo susijęs ir su 
bankininkų sluoksniais, gerai 
pažinojo stambiausių Maskvos 
bei užsienio bankų savininkus.

Skirtingai nuo kitų savo lygio 
žmonių Grainys visur važinėjo 
bei vaikščiojo vienas, be apsau
gos.

Pasak Grainio draugų, jis bu
vo ryžtingas ir kategoriškas. 
Pats jis visada laikydavosi duo
to žodžio, buvo labai griežtas ir 
reiklus žodžio nesilaikantie
siems.

Rimantas Grainys — vienas 
pagrindinių liudytojų šiuo metu 
vykstančiame V. Dubausko, 
kaltinamo turto grobimu itin 
stambiu mastu, Vilniaus apy
gardos teismo procese.

R. Grainys, kaip V. Dubausko 
firmos buhalteris, pasirašinėjo 
finansinius dokumentus. Dabar, 
kai aferisto byla teisme (pro
cesas prasidėjo balandžio 11 d.), 
teismui buvo reikalingas ir R. 
Grainys. Teisme jis turėjo 
liudyti, tačiau neatvyko. Bylos 
nagrinėjimą teko atidėti (kitą 
posėdį numatyta surengti birže
lio 29 d.). O R. Grainį į teismą 
buvo pavesta atvesdinti polici
jai.

Kai kuriais duomenimis, V. 
Dubauskas buvo tik „atpirkimo 
ožys”, o tikrasis visų aferų or
ganizatorius buvo R. Grainys.

Rimanto Grainio santykiai su 
„Vilniaus brigada” buvo labai 
sudėtingi. Iš pradžių, kai dar 
buvo siuntinėjami „oro” pinigai, 
jie kartais buvo „plaunami” per 
„brigados” firmas „Vytas” ir 
„Vitexim”.

Vėliau R. Grainio ir „briga
dos” santykiai labai paaštrėjo. 
Dar 1992 metais Grainys kalbė
davo, kad „brigada” pavaldi 
Rygos žydų brigadoms, kad per 
jas į Lietuvą turi įplaukti 
nusikalstamų struktūrų pinigai. 
Grainiui, per kurį ėjo čečėnų 
pinigai, tai buvo nenaudinga.

1992 m. viename restorane 
įvyko Boris Dekanidzės ir R. 
Grainio susitikimas. Tuomet prie 
pietų stalo Dekanidzė jam pa
sakė: „Tu lavonas”. Nusikal
tėlių žargonu tai reiškia mirties 
nuosprendžio paskelbimą.

Praėjusiais metais R. Grainys 
kartu su V. Naidūnu bei J. 
Basalyku (LDDP partijos pir
mininko pavaduotojo G. Kirkilo 
žentu) tapo „Ekspres” banko 
akcijų kontrolinio paketo sa
vininku. Tuo metu buvo sugal
vota dar didesnė afera, gerokai 
lenkianti „oro” pinigų iš 
Čečėnijos siuntimą.

Tais pačiais 1994 metais Ri
mantas Grainys tapo ir akcinės 
bendrovės „Rimeda” (buvusi 
radijo prietaisų gamykla) savi- 

I ninku. Tačiau greitai pradėjo 
pardavinėti šiai bendrovei pri
klausančius pastatus. Buvo par- 

; duoti ištaigingi poilsio namai, 
kiti pastatai. Prieš kelias sa- 

i vaites R. Grainys bandė par
duoti ir pagrindinį bendrovės 
pastatą, kuris prieš tai jau buvo 
užstatytas bankui.

„Lietuvos ryto” duomenimis, 
Rimantas Grainys su žmona 
ruošėsi visam laikui išvykti į 
JAV. Neseniai vienas jo artimas 
draugas lankėsi šioje šalyje ir 
laukė atvykstančio R. Grainio. 
Tačiau R. Grainiui nepavyko 
gauti JAV vizos. Beje, JAV am
basadai jis buvo pateikęs „Tau
ro” banko pažymą apie banke 
turimas dideles sumas.

Apie Vilniaus centre įvykusį 
automobilio „Mercedes-230 E” 
sprogimą, kurio metu buvo sun
kiai sužeistas Rimantas Grai
nys, tą pačią dieną pranešė di
džiausios pasaulio žinių agen
tūros. Greičiausiai apie įvykį in
formavo Reuter agentūra. Jos 
kanalais informacija apie spro
gimą prie Lietuvos vyriausybės 
pastato buvo išplatinta praėjus 
tik šiek tiek daugiau kaip va
landai nuo įvykio.

Visos agentūros savo praneši
muose pabrėžia, kad sprogimas 
įvyko vidurdienį pačiam Vil
niaus centre, prie pat Lietuvos 
Vyriausybės rūmų. Reuter ir 
DPA agentūros savo praneši
mus baigia pastebėjimais, kad 
automobilių ir kitokie sprogi
mai Lietuvos sostinėje nėra 
neįprastas dalykas. Anot Reuter 
pranešimo, po 1991 m., kai buvo 
atkurta nepriklausomybė, Lie
tuvoje labai išplito organizuotas 
nusikalstamumas.

DPA teigia, kad Vilniuje buvo 
jau keli automobilių sprogimai, 
kurie tikriausiai yra mafijos 
grupuočių tarpusavio kovos dėl 
įtakos rezultatas. Anot agentū
ros pranešimo, Vilniuje dažnai 
gali išgirsti ir susišaudymų, o 
kartais sąskaitoms suvesti pa
sitelkiamos ir granatos. Beje, ši 
Vokietijos agentūra teigia, kad 
pastaruoju metu kriminogeninė 
padėtis Lietuvos sostinėje jau 
buvo pagerėjusi.

Rusijos Itar-Tass agentūra in
formuoja, kad nukentėjęs versli
ninkas buvo glaudžiai susijęs su 
Čečėnijos mafija. Agentūra pra
neša, kad jo žmona čečėne. Taip 
pat teigiama, kad R. Grainio 
ryšiai daug padėjo užmezgant 
draugiškus Čečėnijos ir Lie
tuvos santykius.

KALENDORIUS

Birželio 7 d.: Robertas, 
Lukrecija, Ratautas, Romantas, 
Milda.

Birželio 8 d.: Medardas, 
Vilhelmas, Kaliopas, Germinė, 
Merūnas.

i
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SKAUTYBĖS 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KVIEČIAME STOVYKLAUT
SU DANUTE

(Vasaros projektas paukštytėms)

„Danutė stovyklauja”, rašyto
jos vs Nijolės Jankutės-Užu- 
balienės 1966 m. Čikagoje 
išleista 60 psl. knyga, puikiais 
Felicijos Prekerytės piešiniais 
iliustruota, džiaugsmingai buvo 
sutikta to meto paukštyčių, jų 
vadovių, mamyčių ir mokytojų.

Rašytoja sesė Nijolė daug me
tų dirbo su lietuvišku skautišku 
ir mokykliniu jaunimu. Net aš
tuonetą metų jai teko vadovauti 
„Kernavės” tunto „Dubysos” 
draugovės paukštytėms, jų 
džiaugsmais dalintis ir kartais 
liūdesio ašarėles šluostyti. Kar
tu su mažosiomis skaučiukėmis 
iškylaudama, stovyklaudama, 
prie laužo dainuodama ir gie
dant „Ateina naktis” į žvaigž
dėtą dangų lydėdama gęstančio 
laužo paskutines kibirkštėles, 
rašytoja turėjo galimybės 
įžvelgti į vaikiškų sielų gelmes. 
Taip gimė „Danutė stovyklau
ja”-

Kelios kartos paukštyčių 
užaugo „stovyklaudamos” su 
sesės Nijolės Danute, ne viena 
jų save Danutėje ai,pažindamos. 
Per beveik dvidešimtmetį šios

LSS JAV VIDURIO RAJONO 
STOVYKLOS „MIŠKO AIDAI” 

VADOVYBĖ
LSS JAV Vidurio rajono sto

vykla „Miško aidai” Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan, 
vyks š.m. liepos 22 — rugpjūčio 
5 d. Stovyklautojų registracija 
baigiasi birželio 30 d. Stovyk
lauti gali tik LSS registruoti na
riai,-ės. Registracijos tvarka ir 
stovyklavimo kainoraštis jau 
buvo šiame skyriuje paskelbti. 
Turint klausimų, kreipiamasi į 
stovyklos viršininkę s. Dalią 
Trakienę, 10441 So. 89th Avė., 
Palos Hills, IL 60465, arba tel. 
(708) 598-5827, arba į viršinin
kės pavaduotoją vs Marytę Utz, 
9149 So. Mozart, Evergreen 
Park,IL 60642.

Stovyklaujama bus šakomis 
atskirose pa^gvyfclėse, kurios 
turės savo vadovybės ir progra
mas, o taip pat dalyvaus ben
druose stovyklos užsiėmimuose, 
laužuose ir kt. Pastovyklės, nors 
tvarkysis autonomiškai, bus 
pavaldžios bendrai stovyklos

„Aušros Vartų'7„Kernavė8” tunto Mortos Zauniūtės vyr. skaučių būrelio sesės kultūrinėje i Ak y loję 
į dail. V Petravičiaus sodybą Union Pier, Michigane

Nuotr. M. Utz

nuostabios knygos laida išsi
baigė ir ano laikmečio paukšty
tės — dabartinių paukštyčių 
mamos, labai pasigenda „Danu
tė stovyklauja” savo dukrelėms. 
Kadangi nauja šios knygos laida 
nenumatoma, daugeliui mamų 
ir vadovių pageidaujant, atski
rais skyreliais „Danutė sto
vyklauja” bus spausdinama 
„Skautybės kelyje”. Vadovės ir 
mamytės yra prašomos kartu su 
savo paukštytėmis juos skaityti, 
kirpti ir klijuoti į storesnį 
sąsiuvinį, o kitą sąsiuvinio dalį 
skirti jūsų paukštytės stovyklai 
pasiruošimo, kelionės stovyk- 
lon, stovyklos gyvenimo patyri
mų ir nuotaikų aprašymui, 
iliustruojant juos piešiniais, 
nuotraukomis, papildant išmok
tomis dainelėmis, šūkiais, pasi
rodymais. Nieko nelaukdamos, 
pradėkite su šioje „Skautybės
kelio” laidoje išspausdintu 
„Danutė stovyklauja” skyreliu. 
O rudenį visi galėsime kartu 
pasidžiaugti ir įvertinti mūsų 
mažųjų sesyčių kruopščiai at
liktu projektu, jų kūrybingumu. 
Sėkmės!

Sesė Irena Regienė

vadovybei. Smulkesnės infor
macijos bus paskelbtos arti
miausiu laiku „Skautybės 
kelio” puslapyje ir laiškais 
stovyklautojų tėvams.

Pagrindinė stovyklos 
vadovybė:

Stovyklos viršininkė — s. 
Dalia Trakienė, tel. (708) 
598-5827. Fax - (708) 599-6202.

Viršininkės pavaduotoja — vs. 
Marytė Utz, tel. (708) 423-0307. 
Fax (708) 423-8947.

Administratorė — vyr. si. 
Rūta Končienė, tel (708) 
257-1315.

Komendantas — ps. Bronius 
Fabijonas

Gailestingoji sesuo — ps. Gailė 
Butts

Naktinis sargybos vadovas — 
s. Mindaugas Griauzdė.

DANUTE
Iš sueigos Danutė parbėgo 

uždususi. Ji įšoko virtuvėn, kaip 
sviedinukas ir, kvapą gaudyda
ma, sušuko:

— Mamyte! Visos skautės va
žiuoja! Ar leisi mane? Ar leisi?

Mama ašarodama pjaustė svo
gūną. Atbula ranka ji perbrau
kė akis ir nustebusi paklausė:

— Tai kurgi jos važiuoja, Da
nute?

— A, mama! Kad tu ir nežinai!
— trypinėdama aplink, aiškino 
Danutė: — Į stovyklą! Sesė 
Rima šiandien sakė ... Leisk 
mane, mamučiuk! Leisk!

Danutė apkabino mamą per 
liemenį ir suspaudė, kiek mažos 
rankutės leido.

— Tai kada bus ta stovykla?
— paklausė mama.

— Vasarą, mamyte! Ir sesė 
Rima sakė pakelt ranką, kas 
nori važiuoti. Ir mes visos pake
lėm. Ir ji sakė — gerai, ir 
parašys mamoms laišką...

Danutė burbuliavo, kaip 
pakalnėn bėgdamas upelis. Jos 
veidai buvo įraudę, dvi unifor-

V ilki ūkų past. vadovybė
I sav. virš. — sv ps Edis And

riušis
II sav. virš. Romas Rupinskas 
Padėjėjai: sv. Andrius Utz, sv

Tadas Stropus, Rimas Gecevi- 
čius ir Rimas Belzinskas.

Jūrų skaučių/ūdryčių past.

Viršininkė — js Viligailė Lend 
raitienė

Pavaduotoja — Virginia Rimei 
kienė

Komendante — jps Taiyda

mos sagos atsisegusios ir nosies 
galiukas suteptas pieštuku.
— Bet, Danute, vasara dar toli,
— aiškino jai mama, — ir dar 
daug laiko iki stovyklos. Kai 
gausiu laišką iš tavo draugi- 
ninkės, pakalbėsim su tėte, na 
ir žiūrėsim.

— Leisk, mamutyte, leisk! — 
spaudė mamos liemenį Danutė.

— Jei būsi gera, mandagi ir 
gerai mokysies...

— O, mama! Tu žinai, kad bū
siu! Tikrai, tikrai būsiu gera. Aš
— skautė. O skautė turi būti 
gera. Sesė Rima sakė daug kar
tų. Ir vis daryti gerą darbelį 
sakė...

— Mano darbelis! — pliaukšte
lėjo Danute sau per kaktą ir, 
pačiupusi nešvarią lėkštę nuo 
stalo, įstatė ją į kriauklę ir 
paleido karštą vandenį.

— Mamyte, aš suplausiu tau 
indus. Visus. Tu pailsėk. Gerai?
— plepėjo mergytė, pliuškenda
ma vandenį.

— Atsiraityk rankoves, vaiku
ti! — perspėjo mama ir, atsisė
dusi prie stalo, plačiai nusišyp
sojo.

— Danute, papasakok, ką 
šiandien sueigoj veikėt, — pap
rašė ji.

— Mokėmės skautiškai svei
kintis, mama. Va šitaip!

Danutė sulenkė dešinę ranką 
ir iškėlė du šlapius pirštukus.

— Budėk, mama! — šūktelėjo 
ji ir — vis budžiu! — atsakė pati.

Paskui, prišokusi artyn, kišo 
mamai rankutę prie veido:

— Mamyt, žiūrėk! Šitas pirš
tas reiškia, kd paukštytė klauso

Paukštyčių past.

Viršininkė — ps. Jūratė Valee 
II sav. virš. — vyr. si. Julytė

Plačaitė.

Skaučių ir prit. skaučių 
pastovy klė

Skaučių virš. — s. Laima Ru- 
pinskienė

Prit. skaučių virš. — vyr. si. 
Vilija Januškytė.

Padėjėjos: vsl. Elytė Žukaus
kaitė — komendante, vsl. Rima 
Žukauskaitė, vsl. Nida Januš
kytė — pionerija, vsl Onutė Utz 
vsl. Lisana von Braun, vsl. Da
nutė Genčiūtė, Krista Augiutė.

Jaunų šeinių past.

I sav. virš — ps. Rasa Conklin
II sav. virš. — jps. Laura 

Lapinskienė
Komendante — ps. Rasa Alek- 

siūnienė.

Jūrų skautų past. vadovybė 
dar nėra galutinai sustatyta. 
Sąstatas bus paskelbtas ar
timiausiu laiku.

DALYVAUK
KONKURSE

MANO ŠEIMOS KELIONĖ 
IŠ LIETUVOS Į UŽSIENĮ
Ar jau nutarei laimėti šį ra

šinių konkursą? Kodėl ne? Gal 
tavęs neparagino tavo vadovas, 
-ė? Jei ne, tai laikas pradėti.

Stovykloje bus gera proga pa
siruošti. Pasikalbėsi su draugais 
ir draugėmis. Skiltyje sudarysi 
planus, kaip geriausiai šį rašinį 
atlikti. Vadovai bus ten pat — 
pasitarsi. Nedelsk, pradėk, 
laimėsi!

Mes, vyresnieji vadovės,-ai, 
tjeveliai, senoliai, kiti giminės ir 
pažįstami, skatinkim ir ra
ginkime kiekvieną skautą ir 
skautę konkurse dalyvauti. Mes 
norime, kad apie mus rašytų, 
tad padėkime ir prisidėkime.

Konkursas baigiasi 1995 m. 
spalio 8 d. Rašinius siųsti: s.fil. 
Ramunei Lukienei, 2900 W. 
lOOth Place, Evergreen Park, IL 
60642.

Informaciją teikia: v.s. Mary
tė Utz (708) 423-0307, arba s.fil. 
Ramutė Lukienė (708) 422-4288.

Brolis Kęstutis

LSS STOVYKLOS

Birželio 17-25 d. — Detroito 
lietuvių skautijos stovykla Dai
navoje.

Liepos 5-17 d. — Ramiojo 
vandenyno rajono stovykla 
„Rambyno” stovyklavietėje, Ca- 
lifornijoje.

Liepos 22 - rugpjūčio 5 d.— 
JAV Vidurio rajono skautijos 
„Miško aidai” stovykla Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi
gan.

Liepos 29 - rugpjūčio 6 d.—
Europos rajono stovykla „Lie-

savo vadovės, o šitas — paukšty
tė stengiasi būti gera. Ar aš 
gera, mamute? Ką? Ar gera? — 
klausinėjo Danutė, įsikibusi 
mamai į ranką.

— Tu, mano paukštyte! — 
apkabino mama savo mažąją 
skautę, — gera, gera...

Bet Danutė jau išslydo iš 
glėbio ir, pasičiupusi šepetį, 
šlavė virtuvės grindis garsiai 
šaukdama:

— Rai-rai-rai-rita-rai-rai-rai 
opa-pa-tra-lia-lia-lia-lia!

Baigdama pjaustyti svogūną, 
mama galvojo apie stovyklą:

— Ar leist Danutę, ar ne? Vos 
per šešerius metukus persiri
tusi, ar nebijos miško? Ar nepa
siges naktį mamos?

O Danutės balsiukas jau 
-skambėjo iš salono:

— Sto-vyk-lon, sto-vyk-lon! 
Va-žiuo-jam, va-žiuo-jam! — 
dainavo ji, perrėkdama aštrų 
geltonosios kanarėlės švlpimą.

Bus daugiau

JAUNŲ ŠEIMŲ 
STOVYKLA

Aaaaūūūūū! Ieškom „Miško 
vaikų!”

Jaunų skautų šeimų stovykla 
Rako stovyklavietėje vyks nuo 
liepos 22 d. iki rugpjūčio 5 d. 
Visos jaunos šeimos kviečiamos; 
tėveliai su vaikais nuo maždaug 
1 iki 7 metų.

Informacinis susipažinimas 
bus šeštadienį, birželio 10 dieną, 
10-12 vai. ryto lauke prie 
Lietuvių centro, Lenko n te. Ne
palankiam orui esant, susi
tiksime PLC pastato valgykloje 
(apačioje). Vyks registracija, tei
kiama informacija ir vaikų bei 
tėvelių susipažinimas. Būtinai 
atsivežkite savo „Miško vai
kus!”

Pastovyklės viršininkė, 
jps Laura Lapinskienė,

Tel. (708) 795-7726
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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.

N**—**' „AnšEpH,'•*!(»<t 7fc. ,

tuvių sodyboje”, Headley Park, 
Anglijoje.

Liepos 30 - rugpjūčio 12 d. 
— LSS Kanados rajono stovyk
la „Romuvos” stovyklavietėje 
netoli Toronto.

Rugpjūčio 12-20 d. — LSS 

Atlanto rajono stovykla Camp 
Resolute, Bolton, MA.

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

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

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

3»OO W. 95 St. Tel. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v.v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p

• 132 S. Kedzle Avė., Chlcego 
(312) 77I 4949 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL 
Tai. (312) 470-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 508-8101 
Vai pagal susitarimą

Tat. kabineto Ir buto: (708)052-4150 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Clcaro

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SebMar M., Umhurat, IL 80120 

708-841-2800
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais Ir savaitgaliais tai. 704-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzia, Chicago 6O8S2 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r - 12, 
ketvd 12 - 4 v p p , penkld 12-6vv

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago. III. 80852

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

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

• Pirmąją sėkmingą kelio
nę lėktuvu „Kitty Hawk” atliko 
Orville ir VVilbur Wright 1903 
m. gruodžio 17 d. Jie pakilo ir 
skraidė savo pastatytu lėktuvu 
virš North Carolina valstijos.

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 Aselgnment”.
Sumokama po vizito.

Cardlac Dlagnoala, Ltd.
3000 N. Halstad 

Chicago, IL 60857 
Tai. 312-208-3800 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 508-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzia

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

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

Namų 706-446-5548
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campue
1020 I. Ogdan Ava., 8uHa 310, 

Napervllle IL 00583 
Tai. 708-527-0080

Valandos pagal susitarimą

i
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POKALBIS SU SEIMO 
PIRMININKU ČESLOVU 
JURŠĖNU LIETUVOJE

LIUDA RUGIENIENĖ

t <

— Šiandieną pasibaigė Sei

mo sesija. Ar esate patenkin

tas praėjusia sesija?

— Aš asmeniškai esu paten
kintas, bet, jeigu reikėtų šiek 
tiek platėliau atsakyt, tai esu ne 
visai patenkintas, kadangi ne 
išnagrinėti visi klausimai, ku
riuos turėjom išnagrinėt ir 
kuriuos norėjosi, kad būtų išna
grinėti. Antras dalykas, vis dėl
to darbo organizavimas, darbo 
tvarka nėra tokio lygio, koks 
būtų visiškas mano, kaip (pasa
kysiu nekukliai) politiko profe
sionalo yra įsivaizdavimas, bet 
šiaip daugiau ar mažiau aš esu 
patenkintas.

Česlovas Juršėnas

— Kaip jūs manote, kokia 

yra perspektyva dėl Lietuvos 

įstojimo į NATO?

— Aš manau, perspektyva 
yra, bet šita perspektyva visų 
pirma priklauso nuo Vakarų ap
sisprendimo. Aš noriu visiškai 
atvirai pasakyt, bet prieš tai 
viena pastaba. Jūs žinot, kas aš 
esu, arba, kas aš buvau. Aš bu
vau Komunistų partijos Centro 
komiteto funkcionierius, tai 
prašom šitą turėt galvoj, bet 
šiandien aš esu nepriklausomos 
Lietuvos Seimo pirmininkas, to 
Seimo, kuris balsavo už atitin
kamą rezoliuciją NATO klausi
mu. Aš esu mūsų prezidento ša
lininkas. Mūsų prezidentas 
oficialiai kreipėsi dėl stojimo į 
NATO, taigi nepriklausomai 
nuo to, kokia yra mano praeitis 
ir ką aš anksčiau kalbėjau apie 
NATO, šiandien, kaip nepri
klausomos valstybės oficialus 
atstovas, aš kartu su kitais 
pasisakiau už stojimą į NATO, 
tai yra už aiškią Lietuvos 
Respublikos orientaciją į Vaka
rus, bet aš puikiai suprantu, juo 
labiau kaip žmogus, kuris užsi
ima tarptautiniais reikalais 
daugiau negu trisdešimt metų, 
aš puikiai suprantu, kad mūsų

apsisprendimo absoliučiai nepa
kanka. Tegul būna mūsų ap
sisprendimas pats geriausias, 
tegul būna mūsų sutarimas tarp 
politinių partijų ne tik prin
cipiniais klausimais, bet ir dėl 
taktikos — viskas priklauso nuo 
Vakarų, visų pirma nuo Jung
tinių Valstįjų. Tai aš čia ir noriu 
atvirai pasakyti, kadangi tai 
bus jūsų paskleista vakarie
čiams. Aš noriu atvirai pasaky
ti, kad Vakarai skolingi Lietu
vai, Lietuvos žmonėms, visiems 
buvusiems komunistinių kraštų 
žmonėms, Vakarai skolingi už 
tai, kad sugriautas komunizmas 
ir sugriauta Tarybų Sąjunga be 
ypatingų Vakarų pastangų. Aš 
nenoriu nuvertinti nei Reagan, 
nei Thatcher, nei kitų pastangų, 
griaunant komunizmą ir Tary
bų Sąjungą, bet, mūsų žmonės, 
rizikuodami savo gyvybe, mokė
dami krauju, va, štai ir čia, 
greta šitų rūmų ir prie televizi
jos bokšto, jie padarė tai, ko 
Vakarai siekė seniai. Taigi už 
šitą mūsų žmonių kraują, už ši
tą mūsų žmonių pasiryžimą ir 
Vakarai turėtų kažkiek mokėt. 
Man susidaro įspūdis, kad kai 
mes buvom reikalingi kaip smo
giamoji jėga, griaunant komu
nizmą ir Tarybų Sąjungą, mu
mis buvo pakankamai daug rū
pinamasi, dominamasi. Dabar, 
kai tas darbas padarytas, Vaka
rai vėl galvoja tik apie savo 
interesą — ar jiems bus geriau, 
kai prisiims įsipareigojimus gin
ti ir Baltijos šalis, ar jiems bus 
papildomi nemalonumai kai pri
siims įsipareigojimų ginti ir 
Baltijos šalis. Taigi mūsų nusis
tatymas aiškus ir mūsų kryptis
į Vakarus yra aiški, o kad mes 
ginčijamės tarpusavy, tai, dova
nokit, ir Suomijoj ginčijamasi 
stot į Europos Sąjungą, ar ne, ir 
juo labiau į NATO bloką, ir 
Švedijoj ginčijamasi, o Norvegi
jos žmonės du kartus per dvide
šimt metų nubalsavo nestot į 
Europos Sąjungą. Tai ką ten 
komunistai tokie gyvena, ar 
Vakarų sistemos priešai? Žino
ma ne. Mažų valstybių išties yra 
problema — ką reiškia jiems 
prisijungt prie didesnių sąjun
gų, ko jos neteks? Juk mes todėl 
bėgom nuo Tarybų Sąjungos ar
ba skyrėmės, kad norėjom būt 
nepriklausomi, o dabar koks 
man skirtumas — ar man va
dovas iš Briuselio, ar vadovas iš 
Maskvos? Aš šitą esu pakanka
mai patyręs kaip CK funk
cionierius. Man kaip šiandien 
akyse stovi tie vaizdai, kai 
atvažiuoja prievaizdos iš Mask

vos ir moko mus gyvent ir, taip 
sakant, kvailai moko. Šiandien 
mus protingiau moko, bet irgi 
moko, tai, dovanokit, koks skir
tumas? Tai, va, čia yra esminis 
dalykas. Grįžtu vėl prie NATO. 
Mūsų nusistatymas yra aiškus 
visų — ir Brazausko, ir Seimo, 
nors nuomonių yra įvairių, kaip 
ir kituose kraštuose. Mūsų 
nusistatymas dėl orientacijos 
aiškus, dėl stojimo į NATO 
aiškus ir aš neabejoju, kad mes 
ten būsim.

— Mes labai rūpinamės dėl 

rusų karinės bazės Karaliau

čiaus zonoje. Ką jūs apie tai 

galvojate, nes ar ji nėra ypa

tingai pavojinga Baltijos 

kraštams?

— Šito dalyko nepervertinu, 
bet mūsų pozicija čia irgi aiški, 
ir aš pats esu ne kartą sakęs, 
kad Karaliaučiaus sritis turi 
būti demilitarizuotas kraštas. 
Dar geriau būtų, kad tai būtų ir 
laisvoji ekonominė zona. Tada 
mes ir Lietuva būtų ramesnė, 
kaip kaimynė ir Lenkija būtų 
ramesnė, ir aš manau, kad ir 
Europai būtų geriau. Iš kitos 
pusės mes suprantam, kad šian
dien tai yra Rusijos dalis. Ir 
Jungtinės Valstijos tai pripaži
no, ir Vokietija susijungdama 
pripažino, tai ir dabar yra taip 
kaip yra. Tai yra Rusijos dalis, 
tai yra Rusijos tam tikras 
karinis postas ir mūsų visų, čia 
vėl pabrėžiu — mūsų visų, o ne 
Lietuvos ar ten Lenkijos užda
vinys, vadinasi, ir Europos, ir 
Amerikos, ir Skandinavijos už
davinys siekt, kad Rusija demi
litarizuotų šitą sritį, sumažintų 
ir apsiginklavimą, ir kariuome
nės skaičių. Šitą siūlymą vėlgi 
remia visos politinės jėgos. Ži
noma, Lietuvoj yra tokių politi
nių jėgų, kurios kelia radikalius 
reikalavimus. Aš asmeniškai 
vėl noriu atvirai pasakyt, kad 
jūs suprastumėt mano poziciją, 
tam nepritariu. Jeigu mes 
reikšim vienokia ar kitokia for
ma teritorines pretencijas, tai 
kaimynai mums jų turi dešim
teriopai daugiau ir tas mums 
yra pavojinga. Mes turim ginti 
tas sienas, kurias turim.

— Daugelis JAV lietuvių 

turi giminių Lietuvoje, todėl 

labai rūpinasi jos sunkią eko

nomine būkle. Mes supran

tam, persiorentavimo perio

das yra sunkus, bet kada ga

lima tikėtis būsiant len

gviau?

— Aš galiu tiktai atsidusti. 
Mes gyvenam pereinamuoju lai
kotarpiu iš vienos sistemos į 
kitą. Jeigu kas galvojo tada 
aštuoniasdešimt aštuntais, aš
tuoniasdešimt devintais, kad, 
girdi, užtenka tiktai to ap
sisprendimo, tai žinoma to 
maža. Jūs turit teisingai su
prast, kad tos iliuzijos, kurias

kai kurie turėjo, kad užtenka at
siskirt nuo Tarybų Sąjungos ir 
mes gyvensim tuoj, kaip Šve
dijoj, tai buvo iš tikro iliuzijos, 
o gal kai kur ir žmonių apgau
dinėjimas, sąmoningas apgaudi
nėjimas, kadangi tas iliuzijas 
skleidė iš tikro protingi žmonės. 
Tai štai pasirodė, kad tas perė
jimas yra ir skausmingesnis, ir 
sudėtingesnis, ir, svarbiausia, 
išsitęsęs. Galima sakyt, kad jis 
ir išsitęsęs visoj pokumunistinėj 
erdvėj. Jūs žiūrėkit, kas dedasi 
buvusiose tarybinėse respubli
kose, jeigu imsim slaviškas res
publikas, ar Užkaukazį, arba 
Vidurinę Aziją, tai iš viso siau
bas, tai čia Baltijos kraštuose 
yra iš tikro kita situacija ir mes 
sparčiau pereinam į rinkos eko
nomiką. Aš turiu vilčių, kad šie 
metai turi būti jau to persilau
žimo metai, kai mes jau paga
liau turėtumėm pradėt judėt 
pirmyn, o kad mes iš tikro išei
tumėm į normalų vystymąsi, iš 
tikro turėtumėm daugiašakį, 
įvairių nuosavybės formų ūkį, 
dar reikia keleto metų, nors ir 
šitų požiūriu yra du neblogi 
reiškiniai. Gerokai daugiau 
negu pusė, beveik iki dviejų 
trečdalių, jau darbuojasi vieno
kios ar kitokios formos privačio
se įmonėse ar organizacijose. 
Mūsų užsienio prekyba, kuri, 
kaip jūs žinot, buvo visą laiką 
priklausoma nuo Rytų, šiandien 
jau pagaliau, persilaužė, jau 
daugiau negu pusė užsienio pre
kybos yra orientuota į Vakarus. 
Tai štai yra tie geri ženklai, 
kurie rodo, kad jau pamažu 
reikalai keičiasi.

— Pas mus amerikietiškoje 

spaudoje buvo straipsnių, 

kad narkotikų pervežimo pa

saulinis centras yra Varšuva. 

Iš Rytų per Varšuvą narko

tikai keliauja į Vakarų Euro

pą, net siekia JAV. Lietuva 

yra visai čia pat. Jeigu ten 

bus susekami nusikaltėliai, 

ar nepersikels narkotikų per

vežimas per Lietuvą? Ar 

darot ką nors, nuo tokių 

pavojų apsisaugoti?

— Žinot, man atrodo, kad mes 
jau dabar narkomafijos sparno 
esam užkabinti. Žinoma, gal ne 
tokiu mastu, kaip kad ten Loty
nų Amerikoj, arba tam garsia
jam Azijos aukso trikampyje, ar 
kur nors kitur, bet mes jau esam 
vienas iš tranzito kelių permes
ti narkotikams į Vakarų Euro
pą, ar kur nors kitur. Mes šitą 
problemą, jos aštrumą, absoliu
čiai suprantam. Tam tikrų 
priemonių imtasi visom kryp
tim. Visų pirma, žinoma, atitin
kamas policijos, prokuratūros 
darbas. Toliau įstatymai. Jie jau 
yra patobulinti ta prasme, kad 
galima būtų sugriežtint kovą su 
narkotikų kontrabanda. Dar 
vienas dalykas — mūsų prisi

jungimas prie tarptautinių 
susitarimų, konvencijų, įvairių 
dvišalių ar daugiašalių susita
rimų, kad galima būtų apjungt 
Europos ar viso pasaulio kovą 
su narkotikais. Ir dar vienas 
dalykas, tai mūsų dvišalis ben- 

. dradarbiavimas yra su Vakarų 
europiečiais ir konkrečiai su 
Jungtinėm Amerikos Valstijom. 
Čia yra labai konkretus ben
dradarbiavimas ir, kiek aš 
žinau, JAV vyriausybinės žiny
bos yra suinteresuotos, kad būtų 
geresnė sienų kontrolė ir kad 
būtų mūsų žmonės atitinkamai 
apmokyti, kad turėtumėm tam 
tikrą techniką, su kuria galim 
patikrinti ir transportus, ir tuos 
visus tranzitus, ir daugelį kitų 
dalykų. Taigi iš tikrųjų stengia
masi dirbti visom kryptim, bet 
mūsų bėda yra mūsų nepakan
kami ekonominiai resursai. Sa
kysim, kad mes galėtumėm už
dengti visą sienos perimetrą 
reikalingi dideli pinigai. JAV ir 
kai kurios kitos šalys čia mums 
žada padėt. Jos, ar Jungtinės 
Valstijos, ar, sakysim, Vokieti
ja puikiai supranta — jeigu čia 
nebus tam tikras slenkstis pa
statytas, arba iš viso tam tikra 
aukšta siena, tai plis pas juos, 
ne kur nors kitur. Taigi šitas 
supratimas duoda vilties, kad 
mums jau dabar ir ateity bus 
teikiama tam tikra techninė ir 
kita pagalba. Tada mes ben
drom jėgom savo sienas geriau 
kontroliuosim.

— Kaipjūsapsaugosit ban
kus, kad juose nebūtų „per
plaunami nešvarūs” pinigai?

— Mes kol kas štai ką pada
rėm. Prieš kelias savaites, ar 
mėnesį ratifikavom labai svar
bią europinę konvencija, kuri 
taip ir vadinasi — konvencija 
prieš nešvarių pinigų „plovi
mą”. Dabar mūsų vyriausybė 
pasirašė ir prezidentas jau 
pateikė ratifikacijai dar keletą 
europinių konvencijų kovai su 
nusikaltėliais, dėl ekstradicijos 
ir dėl pagalbos baudžiamose by
lose. Taigi čia yra vieninga 
mūsų valdžios nuomonė. Tai yra 
ir prezidento, ir vyriausybės, ir 
Seimo. Mes turime įsijungti į 
bendras tarptautines ar bent jau 
europines akcijas ir kad visi 
veiktume vieningai, ne kiek
viena šalis paskirai. To ben
dradarbiavimo pirmieji žings
niai yra padaryti, todėl aš esu 
įsitikinęs, kad rasim priemones 
paimti į nagą organizuotą nusi
kalstamumą. Jūs puikiai žinot, 
kad štai Vyto Lingio, mano 
kolegos, gero pažįstamo, žurna
listo nužudymas ne tik mus 
sukrėtė, bet ir privertė iš tikro 
imtis kai kurių papildomų prie
monių. Tų priemonių rezultatas 
ir yra tas, kad vis dėlto kai 
kuriuos mafyos vadus pavyko ir 
suimt, ir pasodint, ir nuteist.

Atsiprašyti labai 
sunku

Europa oficialiai šventė 50 m. 
nuo Antrojo pasaulinio karo pa
baigos gegužės 8 d. Kadangi ta 
karo pabaiga europiečius pada
lino į tris grupes: nugalėtojus, 
nugalėtuosius ir pavergtuosius, 
ne visiems paliaubos turėjo tą 
pačią reikšmę. Nugalėtojai pa
sijuto pašalinę grėsmę pasaulio 
taikai, parklupdydami nacių 
Vokietiją, tad, pasiekę savo 
tikslą, išsiskirstė kas sau. Pra
laimėtojui reikėjo kurti savo 
valstybingumą naujais pagrin
dais, o pavergtieji buvo palikti 
okupanto malonei ir karo pabai
gos turėjo laukti dar netoli pusė 
šimto metų. Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos sukaktuvių 
džiaugsmas jiems buvo bevertis.

Tačiau karo pabaiga Europo
je nesutapo su jo užbaigimu Azi
joje. Japonija dar kurį laiką 
atkakliai laikėsi įsitikinimo, 
kad tęsia „šventą kovą išlais
vinti Azijos žemyną”. Bevyk- 
dydama tuos „laisvinimo” žy
gius, Japonija puolė Kiniją, 
Korėją ir kitas kaimynines Azi
jos tautas, išžudydama šimtus 
tūkstančių vietinių gyventojų, 
paversdama gyvus likusius be
teisiais vergais, nualindama 
okupuotus kraštus. Japonai pa
sižymėjo ypatingu žiaurumu ir 
nežmoniškumu. Jų valdymo lai
kotarpio teroras tebegyvas žmo
nių atmintyje, o taip pat do
kumentuotas archyvuose bei fil
mais.

Artėjant 50 metų karo pabai
gos sukakčiai, Japonijos parla
mente pradėjo pasigirsti balsai, 
kad tauta turėtų atsiprašyti 
visų, kurie patyrė okupacijos 
skriaudas bei kančias. Ypač už 
tokį atsiprašymą stovi minist
ras pirm. Tomiichi Murayama. 
Jis norėtų būti pirmasis Japoni
jos vadas, prisipažįstantis, kad 
japonų elgesys karo metu pra
lenkė bet kokias žmoniškumo 
ribas. Nors praeityje kai kurie 
premjerai atsiprašė už karo 
laiku padarytas skriaudas, bet 
tai buvusi daugiau jų asmeniš
ka iniciatyva. Šį kartą prem. 
Murayama reikalauja kitokios 
atsiprašymo formos ir birželio 
viduryje parlamentas balsuos: 
taip ar ne.

Tai čia vis tam tikras žingsnis, 
kurį ir visuomenė įvertino ir 
kuris mums patiems, duoda tam 
tikro pasitikėjimo savim. 
Pasirodo, jeigu pasistengi, jeigu 
gerai organizuojiesi, vis gali kai 
ką padaryt. Bet čia reikia ir an

Danutė Bindokienė

Tuo tarpu japonai į pasiūlymą 
atsiprašyti reaguoja dvejopai. 
Ne taip tradiciškai nusitei
kusios jaunesnės kartos labiau 
linkusios sutikti su premjero 
siūlymu, nes jos jau gimė 
pokario metais ir „šventa kova” 
Antrojo pasaulinio karo metu 
nebeturi tos pačios reikšmes 
kaip vyresniesiems, jame daly 
vavusiems. Stiprų protestą, 
išsiliejantį triukšmingomis de 
monstracijomis, reiškia buvę 
karo veteranai, jų šeimos, žu
vusiųjų karių palikuonys ir kai 
kurios oficialios Japonijos par
tijos. Įtikinėjama, kad II pasau
linis karas ir japonų okupacija 
atnešė Azijos tautoms laisvę, 
nutiesė kelius į nepriklauso
mybę. Japonai neturi už ką atsi
prašyti, nes jie kovojo kilniai ir 
narsiai.

Apie okupacijos atneštą „iš
laisvinimą” Lietuva ir kitos 
pavergtos tautos Europoje pa
kankamai prisiklausė per be
veik 50 bolševikų okupacijos 
metų. Jeigu kas nesuprato ru
siškai skelbiamos „komunisti
nio išlaisvinimo evangelijos” ją 
nuolat kartojo savieji tautos 
išdavikai, tarnaujantys okupan
tui. Šiandien ir jie, kaip japonai, 
neįstengia ištarti atsiprašymo 
žodžių. Atrodo, kad pasakyti: 
„Esame kalti. Atleiskite”, — 
yra sunkiau už viską. Kaip ir 
japonų kankintieji, komunistų 
kankiniai Lietuvoje tebesine
šioja atmintyje buvusį siaubą, 
gali dar parodyti užgijusių 
žaizdų randus. Bet niekas ne
nori jų išklausyti, ar tų randų 
matyti. Niekas nesiruošia pri
sipažinti kaltu.

Japonijos konservatyvieji, de
šinieji ir. vienaip ar kitaip 
dalyvavę Antrojo pasaulinio ka
ro veiksmuose, tvirtai laikosi 
įsitikinimo, kad tie jų veiksmai 
buvę teisėti, todėl nėra reikalo 
atsiprašinėti.

Lietuvos buvę komunistai jau
čiasi nenusikaltę savo tautai, 
nes ją žudė ir kankino okupan
tai. Rusija taip pat nenori pri
siimti jokios kaltės, nes juk 
kalta buvo tik Sovietų Sąjun
ga... Žinoma, sovietijos daugiau 
nebėra. Kai kaltininkas „din
go”, tai nėra kam atsiprašyti.

tro, ir trečio, ir dešimto žingsnio, 
reikia atkaklios, ilgos kovos, 
kad būtų apčiuopesni rezultatai.

Ačiū už pokalbį.

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

IŠSVAJOTAS TIKSLAS - 
CAPE HORN

JONAS LIMANTAS

Sąsiaurio pradžioje 
ypač reikėjo atkreipti dėmesį į 
potvynio-atoslūgio sroves, 
kurios yra labai stiprios, ir, 
nemokant naudotis spec. 
lentelėmis, pastangos prasi
stumti į priekį gali virsti 
niekais.

Turėjome problemų su varik
lio maitinimo sistema ir atsar
giniu radijo telefonu, bet jas 
pavyko išspręsti Punta Arenas.

Nedaug tetrūko, kad būtume 
pramiegoję Naujuosius — 1995 
metus, nes atplaukę į Punta 
Arenas, išsimaudę pirtyje, pir
mąkart po Buenos Aires kri
tome nuovargio nukamuoti mie
goti, ir tik laivų sirenos mus 
pažadino. Pasveikinome vienas 
kitą ir, net neįveikę šampano 
butelio, — vėl miegoti.

Punta Arenas, šiame svieto 
pakraštyje, sutikome ir lietuvių. 
Vienas jų, kunigas, dirbantis čia 
jau per 50 metų, ir apie mūsų 
atvykimą sužinojęs iš vietinio

laikraščio, o kitas — jūrininkas, 
plaukiojantis rusų moksliniais 
laivais.

Sausio 5 d. pasiruošę tolimes
nei kelionei, palikome Punta 
Arenas. Kelionė sąsiauriais be
veik visą laiką vyko variklio 
pagalba ir tik dienos metu, nes 
navigacinis apstatymas nėra 
tinkamas naktiniam plaukio
jimui, o kai kurie jūrlapiai ne
buvo tikslūs, ir tik aplinkos ste
bėjimas leido išvengti didelių 
nemalonumų. Savaitę laiko 
mus supo nuostabi, žmogaus 
nepaliesta gamta — snieguotos 
kalnų viršūnės, ledynai, nusilei
džiantys tiesiai į vandenyną, 
miškais apaugę kalnų šlaitai, 
kriokliai, įlankos, nusėtos mo
liuskais, kuriuos kepėme ant 
laužo ir valgėme, bet šis 
džiaugsmas baigėsi pasiekus 
Puerto Williams.

Čia turėjome gauti leidimą iš 
Čilės kariškių buriuoti aplink 
Cape Hom iškyšulį, nes tai — jų 
teritorijos vandenys. Kol atėjo

leidimas, susidraugavome su 
greta stovinčių jachtų įgulomis, 
pasidalinome turima informa
cija. Visi labai stebėjosi, kaip 
mes su tokia maža jachta nenu- 
skendome ir atsigavome iki 
Beagle kanalo. Sulaukę leidimo, 
išplaukėme link išsvąjoto tikslo. 
Iki jo buvo belikę tik 10 jūr
mylių, kai pasisukęs į vakarus 
vėjas ėmė stiprėti ir privertė 
mus ieškoti užuovėjos. Ją 
suradome Hartial įlankoje, kur 
praleidome tris paras, nes vėjas 
daužėsi nenurimdamas, gū
siuose pasiekdamas 60 mazgų 
greitį. Laiko „sutrumpinimui” 
kas skaitė, kas kortavo, kas 
gamino valgį. Vėliau įlanką 
pavadinome savaip — „Vienišo 
pingvino” įlanka, nes pakran
tėje visas tas dienas stovėjo 
pingvinas, kuris, kaip vėliau 
išsiaiškinome, buvo pasmerktas 
žūti, nes buvo atsilikęs nuo kitų 
pingvinų dėl ligos.

Ten mums bestovint, susirin
ko daugiau jachtų, kurių bu 
riuotojai siekė tokio pat tikslo, 
kaip ir mes. Sausio 18 d. vėjas 
aprimo. Vokiečių buriuotojai, 
turėję oro faksimilinį aparatą, 
informavo, kad kito vėjo tokio 
nusiraminimo gali tekti laukti

labai ilgai. Tai sužinoję, pasku
bėjome pakelti inkarą.

Artėjome prie Cape Horn. 
Nusileidęs į jachtos apačią pa
tikslinti mūsų buvimo vietos, 
ant grindelių aptinku vandens. 
Išsiaiškinome, kad sulūžo

Taip atrodė piečiausia Pietų Amerikos vietovė — Cape Horn, 1996 m. sausio 18 d.

galjūno (išvietės) vožtuvas. 
Puolame pompuoti vandenį ir 
pasikeisdami bandome pašalinti 
gedimą. Tai laikinai pavyksta 
padaryti Ričardui. Galutinai 
susitvarkome tik grįžę į Martial 
įlanką ir tik bendromis pastan

gomis, tačiau daugiausiai teko 
šlapti ir šalti Linui. Tuo metu, 
trumpomis poilsio minutėmis 
fotografavomės, filmavomės 
Cape Horn paunksmėje. Pran
cūzų buriuotojai buvo sakę, kad 
galima išlipti Cape Horn saloje,

tai mes ir padarėme, pasinaudo
dami pripučiama valtele. Ten 
esančiame čiliečių kariniame 
poste pasirašėme lankytojų kny
goje, aplankėme paminklą ne
svetinguose čionykščiose van
denyse žuvusiems jūrininkams.

Po poros dienų grįžtame į 
Puerto Wiliams, nes tokia 
tvarka. Vėliau perplaukiame į 
netoliese esantį Ushuaia uostą, 
kuris jau priklauso Argentinai. 
Ten vėl susitinkam savo drau
gus prancūzus, kurie vėl 
nepagaili mums dėmesio ir ver
tingos informacijos apie 
plaukiojimo sąlygas šiuose van
denys^

Ugnies žemę paliekame sau
sio 26 d. Plaukimas atgal — tai 
Le Maire sąsiaurio, kuris garsus 
savo klastingumu, praplauki- 
mas; tai audros, kurios neap
leido mūsų ir La Platos žiotyse, 
reikalavo stiprių rankų ir 
žinojimo vairuojant jachtą.

Kelionę baigėme vasario 8 d. 
Buenos Aires. Per kelias dienas 
sutvarkę išvykimo reikalus, 
aplankę bičiulius, vasario 13 d. 
išsiskirstėme kiekvienas savo 
keliais.

(Pabaiga)

I



CLASSIFIED GUIDE

Surprise. Jone iOth 
Is Women’s Wellness Day.

REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI 

Bua. 706409-7000
Fax. 706409-7006

RSS. 312-7763071 
Pagar 312-3060307

RE/MAX 
REALTORS 

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

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RIMAS L. STANKUS

1 Perkant ar parduodant 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
’ MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
1 Perkame ir parduodame namus 
1 Apartmentus ir žemą
1 Pensininkams nuolaida

HELP VVANTED

ŠEŠTADIENĮ, Š.M BIRŽELIO 10 D. 11 VAL. RYTO - 4 VAL P.P.
ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖ, 2701 WEST 68th ST. (kampas Califomia Avė. ir 68 g-vė) 

Padedame pastatyti automobilius

Kadangi moterys visada užsiėmę, joms sunku rasti laiko pasitik
rint sveikatą, todėl mes paskyrėme joms specialią dieną— 
Moters Sveikatos Dieną. Šią dieną jūs gausite daug įvairios in
formacijos apie sveikatą ir daug paslaugų veltui: susipažinsite 
su 5v. Kryžiaus ligoninės gydytojais, pasivaišinsite ir gausite do
vanų veltui. Taip pat susitiksite su televizijos kanalo Nr.5 at
stove Robertą Gonzales iš programos "First Thing in 
the Moming" nuo 12 vai. iki 1 vai. p.p. Atsiveskite vaik
us—mes juos užimsime.

PASKAITOS APIE SVEIKATĄ— 
VELTUI
• Nėščiųjų sveikata.
• Širdies negalavimai

• Krūties vėžys 
•Menopauzė

SVEIKATOS PATIKRINIMAS 
IR PASLAUGOS
• Kūno riebalų matavimas
• Girdėjimo patikrinimas
• Terapija masažu
• Cholesterolio patikrinimas

• Stovėsenos, laikysenos 
patikrinimas
• Asmeniškas sveikatos 
stovio patikrinimas

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINES 
STAIGMENA JUMS—VELTUI
Jei atsilankysite, gausite pakietėlį su šios ligoninės in
formacija, gydytojų sąrašu, $350 vertės sveikatos pas
laugoms nuolaidas ir dovanėlę.

Daugiau informacijų apie Moters Sveikatos Dieną 
gausite paskambinę 312-471-8600

Holy Cross
H O S P I T A L

\\ (>\1I N S I II AI.TI I SI RVK I S

E x p e c t to be Surprised!
Holy Cross Hospital • 2701 West 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600

Holy Cross Hospital is sponsored by the Sisters of St Casimir

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

FRANK ZAPOUS 
3208% West 95th Street 

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

laikoma 30-50 m. moteris padėti namų 
ruošoie ir virti vyr. amžiaus moteriai ir gy
venti kartu Turi šiek tiek mokėti angliškai; 
$125 į sav. 6 darbo dienos, antrd laisvas 
Westchester priemiestis. Skambinti tarp 
3-5 vai. p.p. tai. 700-562-5563.

FOR SALE

26 matų, 176 cm ūgio, nerūkantis lietu
vis nori susipažinti su lietuvaite vedybų 
tikslu Prašau siųsti laišką su loto Paslap
tis garantuota. Adresas. Ugniui V. Adre
sų dėžutė 1104 (P.O. Boa) 2001 Vilnius 
1, UUtuania, arba skambinti tol. 370-49- 
61637. Iki, Ugnius V.

Turiu kolekciją amorikietiikų vaizda
juosčių (video) su John Wayne. Gary 
Cooper, Jimmy Stevvart ir kt. Ta'p pat nuo
tykių filmų su garsiais artistais, kaip Char
les Heston ir didelį rinkinį . Robin Kood" 
bei ..Mark of Zorro" filmų Kreiptis: 
312-585-1312.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kurtuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 80829.

PADĖKA
Atsisveikindami nuoširdžiai dėkojame p. St. Ingauniui 

ir visiems, padėjusiems parengti ir aplankiusiems mūsų kon
certus, vaišingai atvėrusiems savo namų duris.

Gilios padėkos žodžius tariame gerb. dr. P. Kisieliui ir 
jo kolegoms už medicininę pagalbą ir begalini nuoširdumą.

Tegul Dievas laimina Jus visus!

Su gilia pagarba,
Nijolė Ščiukaitė, Juozas Tiškus, Jurgis Žukauskas

SEEKING INVESTMENT CAPITAL 
for

MODERN, NEW DENTAL CLINIC IN 
KAUNAS, LITHUANIA

Invest in Lithuania’s future, while making an 
excellent 11% return.

Developen seek $350,000 for new, sUte-of-the-art privalė dental 
dink and laboratory in Kaunas, Lithuania. Five (5) year notes, 
pay 11 % APR and are secured by $3,000,000 in clinic's assets, 
esisting real estate, and successful food supermarket business. 
Political Risk Investment Insurance (Registration No.: 163-95- 
004) provided by OPIC - a U.S. Government Agency.

Clinic wili feature top profesaional staff and state-of-the-art U.S. - 
tnade eųuipment in prime location. Project has already been 
reviewed and approved by Lithuanian Ministry of Health as 
"sonnd, uitful, and mueh needed in Lllhuanla." Minimum 
investment of $10,000 will help create long-term employment for 
25 profeasionala and staff, and improve ųuality of health care in 
an underserved markei.

*
For detailed Business Plan, including financial projecLons, 
contact:
LCC Corporaiion, 11 Harwood Lane, Clementon, NJ 08021. 
U.S.A., Telephone: 609-435-2626 - Fax: 609-7840493
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Birželio 11 d. Suvalkiečių 
draugijos gegužinė Šaulių na
muose.

— Tragiškojo Birželio — Sov. 
Sąjungos vykdyto lietuvių trė
mimų prisiminimas. Lietuvių 
centre, Lemonte, rengia LB Le- 
monto apylinkė.

— Tragiškuosius Birželio įvy
kius Lietuvoje Cicero apylinkė 
minės 12 vai. (po ll-tos vai. šv. 
Mišių) Šv. Antano parapijos sa
lėje. Kalbės adv. Povilas Žum- 
bakis. Rengia LB CJicero apylin
kė ir ALTas.

Birželio 18 d. — Ateitininkų 
federacijos fondo gegužinė 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Pradžia 12 vai.

Birželio 23 d. — Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
29-to Gimtadienio pokylis „Gin
taro” salėje.

Birželio 24 d. — Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės pokylis — 
Joninės 7 v.v. Šaulių namuose.

Birželio 25 d. — „Gintaro” 
balius ir debiutančių pristaty
mas bei Čikagos Lietuvių Mote
rų klubo stipendijų įteikimas 
4:30 v. p.p. Drury Lane, Oak 
Brook Terrace.

— Lietuvių centro gegužinė 
Lemonte.

— Tauragės Lietuvių klubo 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

Liepos 2 d. — Lietuvos Vyčių 
JAV Vidurio apygardos metinis 
JAV nepriklausomybės sukak
ties šventės piknikas J. Stan
kūno sodyboje, Pines, Indiana.

Liepos 8 d. — Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubo Indianoje 
gegužinė prie Bass Lake.

Liepos 9 d. — Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyno vasaros festi
valis vienuolyno kieme.

Liepos 16* d. Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— Lietuvių Karių veteranų 
sąjungos „Ramovė” organizuo
jama išvyka ir iškilmės prie 
Lietuvos prezidentų garbei eglu
čių International Friendship 
Gardens, Michigan City, India
noje.

— Mūzos Rubackytės, Pary
žiuje gyvenančios pianistės 
koncertas Jaunimo centre 3 
vai. p.p. Rengia „Margutis”.

Liepos 30 d. — „Draugo” 
gegužinė Marijonų sodyboje, Či
kagoje.

Rugpjūčio 6 d. — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Čika
gos skyriaus gegužinė 1 v. p.p. 
Vlado ir Lydijos Šoliūnų rezi
dencijoje, Willow Springs, IL.

Rugpjūčio 13 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė Ateitinin
kų namuose ir sode, Lemonte.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

Rugpjūčio 20 d. — Pasa”’io 
Lietuvių centro gegužinė ir 
loterijos laimėjimų traukimas.

Rugpjūčio 27 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
gegužinė Lietuvių centre, Le
monte.

— BALFo metinė gegužinė 
Jaunimo centre.

Rugsėjo 3 d. — Gegužinė 
„Trimitui” paremti Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai.

Rugsėjo 10 d. — Tautos šven
tės minėjimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Vytauto Didž. 
šaulių rinktinė.

— Korp! „Gajos” jubiliejinė 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— LB Lemonto apylinkės ge
gužinė Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 17 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose.

Rugsėjo 22 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 23 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 24 d. — Metinis 
„Draugo” banketas Martiniųue 
pokylių salėje.

Spalio 1 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių namuo
se, Čikagoje.

— Šv. Pranciškaus Seserų vie
nuolijos rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolijos patalpose, Či
kagoje. 11 vai. r. šv. Mišios. 1:30 
vai. p.p. pietūs, registracija ir 
posėdis.

Spalio 14 d. — Rudens madų 
paroda Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 15 d. — Karinės ir 
tautinės minties spaudai Lietu
voje paremti kavutę-popietę 
Šaulių namuose rengia Lietu
vių Karių veteranų s-ga „Ra
movė”.

Spalio 21 d. — Lietuvių fon
do pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 22 d. — „Draugą” 
paremti jaunųjų talentų popie
tė 3 v. p.p. Jaunimo centre.

— Vytauto Didž. šaulių rinkti
nės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susirin
kimas Z.jKojak svetainėje.

Spalio 28 d. — „Puota Jūros 
dugne” — metinis jūrų skauti- 
jos pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

Spalio 29 d. — Anglijos lie
tuvių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis 
Cafe Brauer, Lincoln Park, Či
kagoje.

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 11 d. — Lietuvių 
Operos trądicinis balius Jauni
mo centre su choro atliekama 
programa ir laimingųjų bilietų 
traukimais. t

— LB Lemonto apylinkės po
būvis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 12 d. — Pane
vėžiečių klubo narių susirinki
mas 12 vai. Jaunimo centre. 
11:15 vai. r. šv. Mišios už 
mirusius narius Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

Lapkričio 18 d. „Lituanica” 
— „Liths” futbolo klubo metinis 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te.

Lapkričio 19 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia Lietuvių Karių 
veteranų s-ga „Ramovė”.

Gruodžio 2 d. — „Mugė — 
Bazaras” Lietuvių centre, Le
monte.

Gruodžio 3 d. — „Mugė — 
Bazaras” Lietuvių centre, Le
monte.

— Tauragės Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

Gruodžio 10 d. — Kūčios 
Šaulių namuose 2 v. p.p. Ren
gia Vytauto Didž. šaulių rink
tinė.

Gruodžio 16 d. — Maironio li
tuanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Lietuvių centre, Le
monte.

Gruodžio 23 d. — Lietuvių 
centro Kūčios Lemonte.

Gruodžio 31 d. — PLC 
Naujųjų Metų sutikimas Lietu
vių centre, Lemonte.

— Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. Ruošia Vy
tauto Didž. šaulių rinktinė. 
Pradžia 7 v.v.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo 
centre.

• Vilniaus seimas, sušauk
tas dr. Jono Basanavičiaus in
iciatyva, vyko Vilniuje 1905 m. 
gruodžio 4-5 d.

• Filosofas, rašytojas, pėda
gogas, ateitininkijos ideologas 
prof. Stasys Šalkauskis mirė 
1941 m. gruodžio 4 d. Šiau
liuose.

rbtiUALAS
MĖLYNUOSIUOSE

KALNUOSE

Kanadoje, Collyngwood, Mė
lynuosiuose kalnuose įvyku
siuose kalnų slidinėjimo varžy
bose medalius iškovojo 12 
lietuvių sportininkų. Absoliučia 
nugalėtoja čempione tapo Lie
tuvos sportininkė Diana Jon- 
kutė, vyresnio amžiaus grupėje 
trečia buvo Regina Matkevi- 
čienė, pirmąsias vietas laimėjo 
kanadietės Audra Stukas ir 
Ramina Valadka.

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. birželio mėn. 7 d.

Mūsų mielai jaunystės draugei 

* A.tA.
DANUTEI RIMKUTEI PAREIGIENEI

mirus, liūdime su jos šeima ir seserimis — BIRUTE 
GYLINE, ZITA ŽVIRZDIENE, NIJOLE VARDIE- 
NE ir broliu RAIMUNDU RIMKUM.

Emilija ir Vytautas Valantinai 
Vytautas Juodka

A.tA.
Sesuo M. GRATIA LISTAITĖ

Mūsų mylima Seselė mirė Holland, PA, š.m. birželio mėn. 
4 d., sulaukusi 87 metų.

I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, 
MA.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 60 metų.
Pasiliko nuliūdę šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi

minės: broliai Adam ir John Listas.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marųuette Rd., Chicago, trečiadienį, birželio 7 d. 2 vai. p.p.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 

koplyčioje ketvirtadienį, birželio 8 d. 9:30 vai. ryto.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, ketvirtadienį, 

birželio 8 d., 10:30 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už Se

selės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Listų šeima.
Laidotuvių dir. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 1-708-974-4410

KĄ DARYTI, JEI...?
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam- 

’ biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

CHICAGO PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD a., & DONALD M. PETKUS
312-476-2345

CICERO Nationvvide Toli Free (Nemokamas) LEMONT
EVERGREEN PARK Tel.: 1-800-994-7600 TINLEY PARK

THE GREATEST CD ON EARTH!

(11 Months)

Ponios ir Ponai! Mūsų cirko arenoje pasirodo „Didelio nuošimčio certifikatas”! 
Žiūrėkite! Koks aukštas nuošimtis! Net kvapą užima! Koks nepaprastai trumpas 

terminas! Nepraleiskite progos pasinaudoti šiuo nuostabiu finansiniu įvykiu.

Visa tai atrasite ir pamatysite kiekvienoje Standard Federal banko įstaigoje. 
Smulkiau sužinosite paskambiną 1-Š00-BPB-2M1.

ATIDARYKITB AUKOTO NUOŠIMČIO CERTIFIKATĄ ŠIANDIEN BET 
KURIOJE STANDARD FEDERAL BANKO ĮSTAIGOJE.

A.tA.
ELENA STELINGIENĖ 

Markūnaitė
Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1995 m. birželio 5 d. 12:45 vai. ryto, sulaukusi 75 

metų.
Gimė Lietuvoje, Viekšniuose. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: dukterys — Danutė Rouse, žentas Jay, anū

kas Curtis; Irena Stelingis, anūkai — Luciano ir Michael 
Stelingis-Ramos; Lietuvoje broliai — Pranas Markūnas ir Jo
nas Markūnas, sesuo Ona Rugienė su šeimomis.

Velionė buvo žmona a.a. Ambraziejaus.
Velionė pašarvota trečiadienį, birželio 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Hallmark laidojimo namuose, 1446 S. 50 Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 8 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, anūkai, broliai, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus.

Tel. 708-222-0052 arba 1-800-994-7600

A.tA.
ONA DRUTIENĖ 

Mailaitė
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau 

Anglijoje.
Mirė 1995 m. birželio mėn. 5 d., sulaukusi 67 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų pa

rapijoje, Sausininkų kaime. Amerikoje išgyveno 26 m.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, dukterys — Joana Drūtytė, 

Ramutė Wisniewski, žentas Henry, Teresė Šoliūnienė, žentas 
Linas; anūkai: Viktoria, Angelė, Justinas ir Marius; seserys: 
Elena Sepikienė, vyras a.a. Juozas, Magdalena Petrulienė, 
vyras a.a. Pijus, Bronė Kelmelienė, vyras a.a. Viktoras, Da
nutė Mieliulienė, vyras Frankas ir jų šeimos; taip pat Lietu
voje mirusio brolio Jono Mailos šeima.

Velionė pašarvota trečiadienį, birželio 7 d. nuo 5 v. p.p. 
iki 9 v.v. ir ketvirtadienį, birželio 8 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas- 
Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 9 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, dukterys, anūkai, seserys ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Damid. Tel. 312-523-0440

A.tA.
JUOZAS LUKAS

Gyveno Philadelphia, PA.
Mirė 1995 m. birželio 5 d., sulaukęs 86 metų.
Gimė Lietuvoje, Pilviškiuose. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Albina, sūnūs Rimantas, marti Bri- 

gid, Algis, marti Dalė, Kęstutis, marti Joyce; septyni anūkai; 
brolis Kazys Lukaševičius; mirusio brolio Stasio žmona Onelė 
Lukienė su šeima — Rūta, Virginija ir Vytautas bei kiti 
giminės ir draugai.

Priklausė BALF’ui, buvęs LB Philadelphia apylinkės pir
mininkas.

Velionis bus palaidotas iš Šv. Andriejaus lietuvių bažny
čios Philadelphia kapinėse birželio 9 d.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai, brolis ir kiti giminės. 
Tel. 908-531-9349

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

Standard Federal Bank

Chicago Brighton Park Garfield Rtdge • Downert Grovs 
Evsrgrssn Psrk • Hlckory Hlllt • Lombsrd • Oak Lswn • Orlsnd Park • Palos Hstghts • Willowtorook
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. birželio mėn. 7 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Sės. M. Gratia Listaitė po ii- j 
gos ligos mirė Šv. Juozapo 
slaugos namuose, Holland, PA, 
š.m. birželio 4 d., 10:30 vai. vak., 
sulaukusi 87 metų amžiaus. I 
Šv. Kažimiero vienuolyną įstojo 
1932 m. sausio 20 d. iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Worcester, 
MA. Įžaduose išgyveno 60 me
tų. Seselė visą savo gyvenimą 
sėkmingai darbavosi meno sri
tyje, dėstydama jį aukštesniosio
se mokyklose ir pradžios mo
kyklų aukštesniuose skyriuose, 
Šv. Kazimiero seserų vedamose 
mokyklose: S. K. Akademijoje, 
Vilią Joseph Marie ir Šv. Ka
zimiero, Worce8ter, MA. Pasku
tiniuosius trejus savo gyvenimo 
metus sės. M. Gratia Listaitė 
gyveno Šv. Juozapo slaugos na
muose.

Ar pažįstate Vilę Marcher- 
tienę? Ji maloniai priima re
zervacijas į Tėvo dienos pietus, 
ruošiamus Pasaulio lietuvių 
centro renginių komiteto birže
lio 18 d., sekmadienį, didžiojoje 
centro salėje. Žinant, kaip yra 
populiarūs PLC renginiai (Moti
nos dienos pietuose net vietų 
visiems, norintiems dalyvauti, 
pritrūko), ne tik Vilė Marcher- 
tienė, bet ir visas renginių 
komitetas, prašo iš anksto rezer
vuoti sau ir savo tėveliui vietą, 
skambinant 708-985-7216.

Lietuvos vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda ruošia me
tinę Nepriklausomybės šventės 
išvyką liepos 2 d., sekmadienį, 
12 vai., Stankūnų „Pines” res
torano sode, Pines, Indiana. 
Veiks bufetas, visus linksmins 
Fausto Strolios muzika, bus žai
dimų ir laimėjimų. Autobusas 
išvyks nuo Nekalto Prasidėjimo 
(Brighton Park) bažnyčios 11 
vai. r. Grįš 6 vai. vak. Būtinai 
padaryti rezervacijas, skambi
nant Evelyn Oželis 312-254- 
7553 arba Aldona Brazis 708- 
361-5594. Lietuvos vyčiai kvie
čia visus dalyvauti ir maloniai 
praleisti dieną paežerės kopose.

x Baltia Express amerikie
tiško maisto produktų siuntinys 
tik $38 gali būt pristatytas į 
Lietuvą per 15 dienų. Laivo 
siunta birželio 20 d., oro siuntos 
kiekvieną trečiadienį. Daugiau 
sužinosite paskambinę tel.
1-800-SP ARNAI arba 1-800-772- 
7624. Siuntinius pristatykite:
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60662. (sk.)

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. bus atidaryta, kaip J F W ■■
7779 312"*36_ JAV LB Vašingtono įstaigos vedėja Asta Banionytė „Pagalba Lietuvai” kon

’ "*• ferencijoje skaitė paskaitą „Ryšiai ir bendravimas su JAV valdžios in-
(sk.) stancijomis”. Konferencija įvyko gegužės 13-14 d. Čikagoje.

Nuotr. G. Valentukonio

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Cibaitis
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimu

Adv. Povilas Žumbakis, ži
nomas aštriu įžvalgumu ir 
šmaikščiais straipsniais mūsų 
bei Lietuvos periodikoje, yra 
pagrindinis kalbėtojas Birželio 
tragiškųjų įvykių paminėjime, 
kurį ruošia Cicero apylinkės LB 
valdyba ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cicero skyriaus valdy
ba. Minėjimas prasidės šv. Mi- 
šiomis Šv. Antano parapijos baž
nyčioje. Jas aukos ir pamokslą 
pasakys kun. dr. Kęstutis Tri
makas, giedos Marijaus Prapuo
lenio vadovaujamas parapijos 
choras, Cicero jūrų šaulių kuo
pos „Klaipėda” nariai dalyvaus 
su vėliavomis. Po Mišių tolimes
nis minėjimas bus parapijos sa
lėje. Kviečiami ne tik Cicero, 
bet ir platesnių apylinkių lietu
viai gausiai dalyvauti šių skau
džių mūsų tautai įvykių prisimi
nime.

Dzūkų draugijos metinis su
sirinkimas bus birželio 11 d., 
sekmadiertį, Jaunimo centre. 
11:15 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje, o po 
jų visi renkamės posėdžių kam
baryje. Pasibaigus susirinki
mui, visi dalyviai bus pavaišinti 
pietumis. Valdyba nuoširdžiai 
prašo visus Dzūkų draugijos na
rius šiame svarbiame susirinki
me dalyvauti.

Kun. Juozas Vaišnys, S J, šį 
sekmadienį, birželio 11 d., 12 
vai., aukos šv. Mišias Union 
Pier Lietuvių draugijos ren
giamame Birželio tragedijos mi- 
jėjime, kuris įvyks „Gintare” — 
Karaičių vasarvietėje. Minėjimo 
akademinėje dalyje kalbės Ma
rija A. Jurkutė ir Vytautas Kas- 
niūnas. Visi apylinkių lietuviai 
raginami šiame minėjime daly
vauti.

Jūratė Pečiūrienė, gyv. Ann
Arbor, MI, besilankydama Či
kagoje. užsuko ir į „Draugą”, 
kur įsigijo nemažai lietuviškų 
leidinių. J. Pečiūrienei dėkoja
me už palankumą spausdintam 
lietuviškam žodžiui.

Suvalkiečių draugija Čika
goje ruošia linksmą gegužinę 
birželio 11 d., sekmadienį, Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai. Visi 
nariai ir svečiai maloniai kvie
čiami ir laukiami dalyvauti kar
tu su suvalkiečiais pasilinksmi
nime.

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(ak)

Valdas Adamkus, JAV-Azi- 
jos ekologinės partnerystės ir 
technologijos bendradarbiavimo 
konferencijoje, vyksiančioje bir
želio 11-15 d. Pietų Korėjoje, 
Seoul mieste, atstovaus JAV 
Aplinkos apsaugos agentūrai. 
Birželio 14 d. plenumo posėdyje 
Valdas Adamkus kalbės apie 
per 25 metus JAV duotą ekolo
ginį įnašą globaliniame gamtos 
apsaugos darbe. Konferenciją 
globoja Amerikos ambasada Ko
rėjoje.

Valdas Adamkus

Baisiojo birželio paminė
jimas ruošiamas Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, birželio 11 
d., tuoj po šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Rengia LB 
Lemonto apylinkės valdyba ir 
kviečia lietuvių visuomenę 
gausiai šiame paminėjime daly
vauti.

Audrius Polikaitis, kun.
Edis Putrimas, Rima Polikai- 
tytė, Gailė Černiauskaitė, 
Dana Grąjauskaitė ir Monika 
Vygantaitė savanoriškai įsipa
reigojo organizuoti moksleivių 
ateitininkų stovyklą Dainavoje. 
Stovykla vyks š.m. birželio 25 — 
liepos 9 d. Visi moksleiviai (nuo 
9-to iki 13 skyrių) kviečiami ne
atidėliojant registruotis. Regist
racijai skambinkit Danai Gra- 
jauskaitėi tel. 416-534-8544.

x Nevirkime pietų, bet atvy
kime į smagią gegužinę, kurią 
Ateitininkų Federacijos fondas 
rengia sekmadienį, birželio 18 
d. Ateitininkų namuose, 12690 
Archer Avė., Lemont, IL. Pra
džia 12 vai.

(sk.)

Nuotr

Dr. Augustinas Laucis, Mt. 
Olive, IL, „Draugo” knygyne 
užsisakė leidinių ir muzikos 
įrašų už nemažą sumą pinigų. 
Dėkojame už mūsų knygyno ap
lankymą.

x Tėvų Dienos šv. Mišių bei 
maldų novena prasidės birželio 
9 d. ir tęsis iki 18 d., Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo”. Ši no
vena skirta Šv£. Jėzaus Širdies 
garbei, meldžiant tėvams kūno ir 
sielos sveikatos, sėkmės dar
buose, kantrybės kančioje, gi 
mirusiems — amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir sene
lių vardus siųskite: Marian 
Fathers, 6336 S. Kilbourn 
Avė., Chicago, II 60629.

(pr.)

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. flBth Place, Chicago, IL 60629

SEKMINĖS

Sekminės yra religinė šventė, 
lai Kristus įžengė į Dangų, 
kžadėjo apaštalų nepalikti 
ienų, pažadėjo į žemę atsiųsti 
v. Dvasią, trečiąjį Šv. Trejybės 
smenį. Evangelijoje minima, 
ad ji nužengė iš dangaus ant 
paštalų galvų mažų liepsnelių 
avidalu. Apaštalams suteikė
tiprybės, drąsos ir išminties, 
ie galėjo skelbti Kristaus 
okslą visiems suprantama 
alba. Šv. Dvasia gyvena 

žemėje mums nematomu pavi
dalu. Kas Jos pagalbos prašo, 
tam padeda. Todėl verta pasi
melsti į Šv. Dvasią prašant įvai
rios dvasinės pagalbos.

Sekminės labai plačiai mi
nimos ir mūsų tautosakoje. Čia 
pateikiu vieną pasakojimą, pa
imtą iš dr. J. Balio archyvo:

„Prieš Sekmines tą vakarą 
piemenys vainikuoja karves: 
beržų šakelėmis apipina karvių 
ir kitų gyvulių ragus. Šeimi
ninkės už tai piemenims duoda 
„vainikačių”, tai yra sūrio ar
ba kiaušinių. Kartais „vainika- 
tis” yra duodamas ir per Vaini
kus — Dievo Kūno šventę. Per 
Sekmines piemenys ganyklose 
kelia pokylius, į kuriuos susi
rinkdavo bernai ir patys gaspa- 
doriai. Piemenys jau iš anksto 
pasiruošdavo pokyliui: pasidirb
davo krosnis bulvėms kepti, 
dumtuves (prietaisas orui pūsti 
į ugnį), reples. Bulves taip kep
davo: iškasa negilią duobę, pri
renka plokščių akmenų, tuos 
akmenis įkaitina ugnyje, greit 
su replėmis sudeda į duobę, 
dumtuvais nupučia akmenis 
(pelenus, dulkes nuo akmenų), 
ant akmenų sudeda plonai su
pjaustytas bulves, užpila drus
kos ir uždengia švaria velėna 
(žole apaugęs pievos paviršius), 
žolėmis ant bulvių. Nuo pasi
dariusio garo bulvės iškepa ir 
esančios nepaprastai gardžios. 
„Piemenų kugelį” kepdavo 
ropėje: paima didelę ropę, per
pjauna ją pusiau, išima baltąją 
dalį (žievė lieka), į tuštumą pri
deda tarkuotų bulvių su la
šiniais, ropės puses vėl sudeda 
ir susmeigia pagaliukais, kad 
neperskirtų, įkiša į karštus 
pelenus ir kepa. Išeina labai 
gardus kugelis. Kartais kep
davo ir „seną varną”. Pagau
davo kur iš toliau žąsiną, pa
pjaudavo, išimdavo vidurius, 
įpildavo druskos, plunksnas 
aplipdydavo šlapiu moliu ir kep
davo lauže. Paskiau molį nulup
davo kartu su plunksnomis ir 
valgydavo” (Pasakojo Al. 
Baškys, 65 metų amžiaus iš 
Kaltinėnų. Užrašė A. Brazdei
kis, 1937 metais).

„NERINGA”
Man labai patinka gamtos pa

mokos. Mes stebime įvairiau
sius augalus, darome darbelius, 
iš to daug ką sužinome. Man 
patiko Talentų vakaras, nes 
buvo gražu gėrėtis visų talen
tais. Aš nieko neatlikau, bet 
buvo smagu žiūrėti ir klausytis. 
Man labiausiai patiko, kai 
vienas berniukas kojas užkėlė 
ant kaklo. „Neringa”, sveikinu 
tave su gimtadieniu ir linkiu 
visada pritraukti tiek daug 
stovyklautojų.

Kristina Lingertaitytė
Man čia labai smagu. Man la

bai patinka klausytis pasakų 
Pasakų namelyje. Patinka spor
tas, ypač plaukti ir popietės 
metu valgyti ledus. „Neringa”, 
sveikinu su gimtadieniu! Būk 
pati švariausia ir pati geriausia 
iš visų stovyklų!

Vaiva Galažauskaitė

Sekminių piemenėlis

MES ČIA ŠOKSIM IR 
DAINUOSIM

Sėk, sesute, skaisčią rožę,
Sėk, sesute, rūtą!
Mes čia šoksim ir dainuosim: 
Žilvitėli, tūta!

Margos pievos, baltos ievos, 
Vainikuotas kelias.
Mes čia šoksim ir dainuosim: 
Bijūnėlis žalias!

Mes papuošim seklytėlę, 
Vainikus nupynę.
Mes čia šoksim ir dainuosim: 
Tu, brangi tėvyne!

Leonardas Žitkevičius

DIDŽIAUSIA
KRIKŠČIONIŲ ŠVENTĖ

Velykos yra viena iš didžiau
sių krikščionių švenčių. Jos pri
mena Kristaus mirtį ir prisi
kėlimą. Ji surišta ir su gamtos 
prisikėlimu — pavasariu. Mes 
pradėjome margučių ritinėjimą 
lietuviškoje šeštadieninėje mo
kykloje. Margučiai yra vieni iš 
gražiausių mūsų kūrinių.

Aš su mokslo draugais pralei
dau gražiai laiką. Laimėjome 
daug premijų. Turėjome užkan
džius. Aš ir mano tėvai Velykas 
praleidome pas mano močiutę. 
Grįžę iš bažnyčios valgėme pie
tus. Tą patį vakarą grįžome 
namo. Gaila, kad Velykos 
Amerikoje tokios trumpos.

Andrius Skrabulis 
Bostono lit. m-los mokinys

Sėkmės, „Neringa”! Sulauk 
linksmų ir gerų stovyklautojų!

Audra Rusinaitė

Man čia labai patinka praleis
ti laiką. Aš labai mėgstu meną, 
plaukimą ir siuvinėjimą. Gaila, 
kad nebuvo tikro laužo lauke, 
bet man laužo vakaras patiko. 
Mėgstu laisvalaikiu žaisti ka
muoliu. Man nepatinka ber
niukai ir lietus. Man labai sma
gu, kai visi dūksta, šoka, dai
nuoja. „Neringa”, keletą žodžių 
tau: Sveikinu tave sulaukus 
25-ojo gimtadienio ir linkiu, kad 
tu kuo daugiau sulauktum nau
jų stovyklautojų vasarą!

Vida Žiaugrytė 
Visos 8 namelio gyventojos 
(„Neringa” 1994, 25 metai)

KĄ AŠ MAČIAU
KELIONĖJE APLINK 

PASAULĮ

Į Trinidadą atplaukėme iš Rio 
de Janeiro. Užsukome čia tiktai, 
kad papildytume savo vandens 
ir kuro atsargas pakeliui į 
Venezuelą. Trinidado sostinė 
Port of Spain purvina, prišiukš
linta. Ant šaligatvių guli 
narkomanai. Ant kiekvieno 
namo lango uždėtos grotos, bet 
buvome nustebinti, kad niekur 
neprirašinėta ant sienų ir tvorų. 
Tai, ko gero, vienintelė vieta 
pasaulyje. Kodėl — nežinau, gal 
nemoka rašyti, gal tingi, o gal 
brangūs dažai. Išplaukėme į 
Venezuelą.

Plaukiant į Caracas, visą 
laiką nebuvo vėjo, o kai tik 
įplaukėme į uostą, tuoj pradėjo 
pūsti stiprus vėjas ir mums 
palankus, kaip visada, ne tada, 
kada reikia.

Caraco mieste mes buvome la
bai maloniai priimti vietinių 
lietuvių. Čia mes pirmą kartą 
buvome Lietuvos ambasadoje ir 
dalyvavome priėmime.

Pirmą nokautą mes gavome iš 
ponios Angelės Mažeikaitės, 
kuri prižadėjo ateiti 8 vai. ir, o 
stebukle! — atėjo 8 vai. Mes jau 
buvome įpratinti, kad Pietų 
Amerikoje visi vėluoja, ne 
mažiau kaip 2 vai. Jie patys 
sako, jeigu kviestas žmogus 
ateina laiku, tai visi klausia, 
kokia nelaimė jam atsitiko. 
Rytojaus dieną mus „pribaigė” 
ponia Sandra, kuri atėjo tiksliai 
sutartu laiku, o nuostabiausia, 
kad ji gimusi Pietų Amerikoje.

Taip pat mes buvome pakvies
ti į ponios Beatričės dvarą, 
kuriame yra didžiulis baseinas. 
Pasijodinėjome arkliais. Labai 
gražus, senoviškas namas, 
kuriame yra daugybė senienų iš 
visos Venezuelos.

Caracas mieste labai susi
maišę gyvena įvairių luomų 
žmonės, o grotos siekia net 35 
aukštą. Įdomu, ar kad čia nie
kas neįeitų, ar neišeitų, o gal 
plėšikai skraido kaip varnos. 
Dyzelinis kuras pigiau vandens, 
tik 20 centų galionas, todėl visi 
važinėja su baisaus galingumo 
džipais. Visi lietuviai gyvena- 
gražiose vietose, dideliuose 
namuose.

Tadas Miniotas

PAGALVOK

1* Senų laikų rašytojas Pla
tonas yra parašęs knygą apie 
žemyno „Atlantis” pražuvimą. 
Pagal dabartinius spėliojimus, 
kur jis galėtų būti? 2. Vienas 
sako: lėkim lėkim! Antras sako; 
pastovėkim! Trečias sako: čyru 
vyru, aš pakelsiu šimtą vyrų. 3. 
Žalia paklodė, perlais nusags
tyta. 4. Aukščiausias pasaulyje 
kalnas Everestas aukštėja ar 
žemėja? 5. Kas išrado kompasą? 
Du paskutinius klausimus at
siuntė kun. dr. E. Gerulis.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI

L Kai romėnai pirmą kartą į 
Kanarų salas atvyko, jose rado 
daug laukinių šunų ir tas salas 
pavadino „Canaria insula”, kas 
lietuviškai reiškia „šunų sala”. 
2. Upė ir nupjauta pieva. 3. Ug
nis ir katilas (puodas). 4. New 
Yorko universiteto mokslinin
kai patyrė, kad perekšlė višta 
„kalbasi” su embrionais 
(būsimais viščiukais), likus 48 
valandoms iki viščiukų išsiri
timo iš kiaušinių. Užregistruota 
vienuolika įvairių garsų, 
kuriais perekšlė auklėja 
viščiukus, prieš jiems išsiritant 
iš kiaušinių. Inkubatoriais 
perinti viščiukai tokio auklė
jimo negauna, todėl vištos perin
ti viščiukai yra gudresni. 
(„Višta moko kiaušinį”, 
„Diena” nr. 39, Vilnius, 1994). 
5. Saulė yra žvaigždė. Ji šviečia 
pati iš savęs. Planetos ir 
mėnuliai nešviečia iš savęs, o 
tik refleksuoja šviesą, gautą iš 
saulės. (R. P. Brennan’s Dic- 
tionary of Scientific Literacy, p. 
283, N.Y., 1992).

GALVOSŪKIS NR. 158 
ATSAKYMAS

Piešinėlis vaizduoja pasaką 
„Raudonkepuraitę” („Red 
Riding Hood”).

GALVOSŪKIO NR. 160 
ATSAKYMAI

1. Apie vaivorykštę Šv. Rašte 
rašė Mozė (Pr. 9:13-16), Eze- 
kielis (Ez 1:28) ir apaštalas Jo- . 
nas (Apr. 4:3; 10:1). 2. Žodis 
„mile” yra kilęs iš lotynų kal
bos „mille passuum”. Tai yra 
1000 dvigubų žingsnių 
(Reader’s Digest „Did you 
know” p. 32, London, 1990). 3. 
Šv. Rašte apie gegutę ir šikšno
sparnį, rašoma Senajame Testa
mente Kun. 11:16-19, Įst. 
14:15-18 ir Iza 2:20. 4. Artė
jantis šviesos šaltinis apsi
reiškia melsva šviesa, o tolstan
tis — rausva šviesa. (Dictionary 
of Scientific Literature by R. P. 
Brennan, p. 101, New York, 
1992). 5. Žiūrėkite Šapokos 
„Lietuvos istorija”, 53 ir 439 

psl. Pernai šia tema rašė „Drau
ge” redaktorė D. Bindokienė, 
pasiskaitykite.

GALVOSŪKIO NR. 156 
ATSAKYMAS

Atomas — Adomas. Pirmasis 
dabar yra galingas, o antrasis 
visų mūsų giminaitis, nes visų 
mūsų tėvas, kuris gyvena 
danguje.

GALVOSŪKIO NR. 157 
ATSAKYMAS

4 + 4 + 4 + 44 + 444 = 500.
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