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Rusai nesutaria dėl įvykių 
Budennovske faktų

Maskva, birželio 24 d. (JM) — 
Rusijos pareigūnai nepajėgia su
sitarti dėl faktų, ryšium su įvy
kiais Budennovske, skundėsi 
Rusijos televizijos stotis NTV.

Birželio 24 d. skundėsi ir 
Ostankino televizija, kai Rusi
jos prezidento Boris Jelcino sau
gumo patarėjas Oleg Lobov bir
želio 24 d. sakė, kad Budennovs- 
ko akcijoje dalyvavo 120 čečėnų, 
tuo tarpu tik dieną prieš tai Ru
sijos pajėgų vadas Čečėnijoje 
gen. Anatoly Kulikov sakė,kad 
tik 92 čečėnai dalyvavo antpuo
lyje, rašo Jamestown fondo ži
niaraštis „Monitor”.

Be to, Lobov taip pat sakė, jog 
nebuvo jokių įrodymų, kad 
čečėnai kyšiais pravažiavo pro 
visus sargybinius į Budennovs- 
ką, tuo tarpu birželio 23 d. pa
skelbta žinia, kad Stavropolio 
srities (kurioje yra Budennovsk 
miestas) karinė vadovybė iškėlė 
ieškinius čečėnus praleidusiems 
vietiniams milicininkams už ky

Dar vienas bankas 
ištiktas krizės

Vilnius, birželio 22 d. (AGEP) 
— Lietuvos Banko valdyba bir
želio 22 d. nutarė laikinai su

stabdyti krizės ištikto komerci
nio banko Aurabankas tarybos 
įgaliojimus, nušalinti jo valdybą 
ir paskirti laikinąjį ad-"' 
ministratorių. Apie tai spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį pra
nešė Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas Kazys Ratkevičius.

Jis pasakė tikįs, kad per „arti
miausias dienas” banko likvidu
mo problema bus išspręsta. Pa
sak jo, Aurabankas yra „mokus, 
tačiau nelikvidus”, todėl Lietu
vos Bankas svarstys galimybę 
suteikti jam likvidumo kreditą.

Lietuvos vyriausybė birželio 
21d. posėdyje nutarė pirkti 68% 
Aurabanko akcijų už simbo
linį 1 litą. Pasak K. Ratkevi
čiaus, vyriausybė banko 
likvidumo pagerinimui jau pra
dėjo skirti lėšas.

Pasak K. Ratkevičiaus, Aura
banko likvidumo problemas su
kėlė tai, kad pastaraisiais mė
nesiais daug klientų atsiėmė 
savo pinigus, o banko suteikti 
kreditai dar nėra grąžinti. Ma
noma, kad Aurabankas gali bū
ti suteikęs iki 60 milijonų litų 
abejotino patikimumo paskolų.

Į klausimą, kodėl nei Lietuvos 
Bankas, nei vyriausybė nesiėmė 
gelbėti kitų krizės ištiktų ko
mercinių bankų, K. Ratkevičius 
atsakė, kad Aurabankas yra 
„žymiai reikšmingesnis banki
nei sistemai, nei kiti bankai”.

Vilniuje minėtas 1941 m. 
birželio sukilimas

Vilnius, birželio 22 d. (LA) — 
Šv. Mišiomis už Lietuvą Vil
niaus arkikatedroje birželio 21 
d. prasidėjo renginiai, skirti 
1941 metų birželio 22-28 dienų 
sukilimui paminėti.

Kaip rašo Linas Kontrimas 
„Lietuvos aide”, vienas šio 
sukilimo dalyvių, 1941 m. suki
lėlių klubo prie žurnalo „Kar
das” redakcijos pirmininkas 
Viktoras Ašmenskas prisimena, 
kad sukilimas buvo rengtas iš 
anksto. 1940 metais įkurtas Lie
tuvos Aktyvistų Frontas, kuriam 
vadovavo pulkininkas Kazys 
Škirpa. „Sukilimo štabai buvo 
Vilniuje ir Kaune, abu veikė sa
varankiškai. Šiauliuose buvo

šių ėmimą.
Birželio 23 d., Rusijos televizi

ja pranešė, kad prokuratūra iš
kėlė bylą rusui sargybiniui, nu
šovusiam žurnalistę Nataliją 
Aliakiną, nors anksčiau dėl šios 
mirties buvo apkaltinti čečėnai. 
Anatoly Lobov taip pat sakė, 
kad ligoninę buvo galima atsi
imti kariniu puolimu, tuo tarpu, 
„Kuranty” programoje buvo 
kalbama, jog šturme dalyvavę 
Alfa dalinio nariai sakė, kad 
puolimas buvo pasmerktas žlug
ti iš pat pradžių.

„Segodnia” laikraštis birželio 
23 d. smerkė Rusijos pareigū
nus, kad meluoja apie krizę Bu
dennovske ir už slėpimą iš kar
to kiek iš tikrųjų paimta įkaitų. 
Bet didžiausią sensaciją skelbia 
laikraštis „Maskvos žinios”: 
kad Rusijos saugumo tarnybos 
turėjo ryšius su Budennovsko 
užpuolimo vadovu Šamil Basa- 
jevu ir dėl to švelniai su juo 
elgėsi.

Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas taip pat pripažino, kad 
vyriausybė imasi šių gelbėjimo 
priemonių, nes Aurabanke yra 
„daug vyriausybės sąskaitų”, o 
kiti bankai yra „labai priva
tūs”.

Biudžetinių įstaigų sąskaitose 
Aurabanke buvo apie 50 mi
lijonų litų. Vien birželio 22 d. ry
tą Aurabanke buvo įšaldyti biu
džetinių įstaigų pavedimai 30 
milijonų litų sumai. Vidaus rei
kalų ministerijai nurodyta ištir
ti Aurabanko išduotus kreditus 
ir, esant būtinybei, kelti bau
džiamąsias bylas.

Kazimieras Ratkevičius sakė, 
kad visų Lietuvos komercinių 
bankų įsiskolinimas kredito
riams siekia 143 milijonus litų 
arba 2.6% visos bankinės siste
mos įsipareigojimų. Neįvykdyti 
komercinių bankų įsiskolinimai 
gyventojams sudaro 52.8 milijo
nus litų.

Pasak Lietuvos Banko va
dovo, tik 9 iš 28 Lietuvos komer
cinių bankų turi ar turėjo fi
nansinių problemų — jei arba 
likviduojasi patys, arba jiems 
yra iškeltos bankroto bylos. Ka
zimieras Ratkevičius sakė, kad 
visi iki šiol bankrutavę bankai 
nebuvo dideli ir jų bankrotai ne
galėtų sukelti tiesioginių prob
lemų kitiems bankams. Pasak 
jo, pagrindinė minėtųjų bankų 
žlugimo priežastis — „neatsa
kingas jų vadovų elgesys su į 
banką patekusiais pinigais” ir 
blogi kreditai.

sukurtas mirtininkų padalinys, 
kurio tikslus galima lyginti su 
čečėnų karių tikslais. Sukilėliai 
turėjo radijo siųstuvus.

„Prasidėjus sukilimui svar
biausia buvo apginti tiltus. Tau
ta sukilo spontaniškai. Ginklų 
iš pradžių neturėjome, tad užim- 
davome milicijos, kariuomenės 
ginklų sandėlius. Didelių kau
tynių nebuvo, nebent prie Alek
soto tilto Kaune, kur žuvo vie
nuolika sukilėlių, ir Šančiuose, 
Pabradėje, Varėnoje.

„Po to atėjo vokiečiai. Vienas 
vokiečių karys, užėjęs į Kauno 
radiofoną pasakė, kad Kauną 
jau užėmė vokiečiai. Klausėme, 
kas užėmė, nes kariuomenės

Pirmadienį San Francisco mieste Operos rūmuose minint Jungtinių Tautų Chartos pasirašymo 
50 metų sukaktį, JT narių dalių delegatai jubiliejaus iškilmėse žygiuoja per sceną. Čia kalbėdamas 
jubiliejaus proga JAV prezidentas Bill Clinton stipriai gynė Jungtinių Tautų būtinybę prieš tuos 
JAV Kongreso narius, kurie kritikuoja šią organizaciją kaip neveiksmingą. Prezidentas sakė, 
jog bandymas apsieiti be Jungtinių Tautų Amerikai uždėtų daug didesnę naštą. Bet tuo pačiu 
jis pripažino būtinumą reformuoti šią organizaciją, pašalinant eikvojimą.

Lietuvos krepšininkai 
nugalėjo italus

Atėnai, Graikija, birželio 26 
d. — Atėnuose vykstančių 
29-ųjų Europos vyrų krepšinio 
pirmenybėse birželio 26 d. Lie
tuvos rinktinė rungėsi su ita
lais. Kaip praneša „Draugo” 
specialus korespondentas dr. 
Remigijos Gaška iš Atėnų, Lie
tuvos vyrai šias rungtynes lai
mėjo 80:69 santykiu.

Tai jau buvo ketvirtos rungty
nės. Pirmąsias rungtynes, vyku
sias birželio 21 d. lietuviai žaidė 
su vokiečiais, laimėdami 96:82.

Premjeras užtikrina, 
kad litas tvirtas

Vilnius, birželio 22 d. (AGEP) 
— Litas „įgijo labai gerą repu
taciją, ir ji bus išlaikyta labai 
ilgą laiką”, birželio 22 d. pareiš
kė Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius. Kaip 
tik lygiai prieš dvejus metus tą 
dieną į apyvartą Lietuvoje buvo 
įvestas litas, pakeitęs laikinuo
sius pinigus. Praėjus maždaug 
metams, remiantis Seimo priim
tu Lito patikimumo įstatymu, 
litas buvo susietas su JAV do
leriu santykiu 4:1.

„Litas stabilus, jam negresia 
jokio pavojaus”, tvirtino premje
ras. „Kategoriškai laikomės 
nuostatos, kad negali būti kalbų 
apie lito vertės sumažinimą”, 
spaudos konferencijoje Vyriau
sybės rūmuose sakė A. Šleževi
čius.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
Lietuvos monetarinę politiką 
„labai palankiai” vertina Tarp
tautinis Valiutos Fondas. Lietu
va visiškai pašalino paskutines 
kliūtis, kad liepos 14 d. būtų 
pasirašytas naujas Lietuvos 
ekonominės politikos memoran
dumas.

Kitame susitikime su žurna
listais, kuris vėliau įvyko Lie
tuvos Banke, šios institucijos 
valdybos pirmininkas Kazys 
Ratkevičius sakė, kad pasirink
tasis lito susiejimo su JAV dole
riu santykis yra sėkmingas ir

mieste dar nebuvo. Jis atsakė:
*Aš užėmiau’ ”.

Po šv. Mišių žmonės padėjo gė
lių prie namo Gedimino pros
pekte, kuriame gyveno sukilimo Šiaurės Atlanto Asamblėjos pre 
Vilniaus štabo viršininkas Vy- zidentas, pridurdamas, kad
tautas Bulvyčius. Kaune taip 
pat vyks sukilimo minėjimai, 
mokslinė konferencija, kiti 
renginiai.

Antrąsias rungtynes — birželio 
22 d. rungtynes prieš Graikiją 
laimėjo 89:73.

Trečios iš eilės rungtynės, bir
želio 23 d. buvo nesėkmingos. 
Pervargusi lietuvių rinktinė 
pralaimėjo prieš gerai pailsė
jusius jugoslavus 70:61.

Birželio 27 d. lietuviai rungia
si su švedais, o birželio 28 d. — 
su Izraeliu. Plačiau skaitykite 
šios dienos „Draugo” laidos 5 
puslapy.

visiškai pasiteisino. Piniginio 
vieneto stabilumas, valdytojo 
teigimu, labai padės Lietuvos 
suartėjimui su Europos Sąjun
ga-

„Dabartinis lito ir dolerio san
tykis yra pakankamai pagrįs
tas, ir lito vertės sumažinimo 
klausimas nei dabar, nei mato
moje perspektyvoje nebus svars
tomas”, pareiškė Lietuvos Ban
ko valdybos pirmininkas Kazys 
Ratkevičius.

Pasak jo, lito vertės sumažini
mas „uždarytų Lietuvai duris 
į Europos Sąjungą”, ir nekeičia
mas lito kursas leis Lietuvai ati
tikti standartus, būtinus stoji
mui į Europos Sąjungą.

1998 m. NATO gali pradėti 
plėstis į Rytus

Vilnius, birželio 16 d. (LR) 
NATO turėtų būti pasirengusi 
iki 1998 metų priimti pir
muosius narius iš Rytų ir Vidu
rio Europos šalių, pasakė 
Šiaurės Atlanto asamblėjos — 
NATO parlamentinio organo — 
prezidentas Karsten Voigt.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
pasak K. Voigt, kalbėjusio Sofi
joje, Bulgarijoje, surengtame se
minare saugumo klausimais, 
„iki šių metų pabaigos turime 
nustatyti NATO plėtimosi prin
cipus, o 1996 metais pradėti de
rybas su konkrečiomis šalimis. 
Pirmieji naujieji nariai turėtų 
būti priimti 1998 metais”.

Naujų narių priėmimo pro
cesas vyks porą metų, pasakė

NATO tuo skiriasi nuo jau ne
egzistuojančio Varšuvos pakto, 
kad į ją sunkiau įstoti, bet 
lengviau išstoti.

Antrą kartą 
nacionalizuota 

privati nuosavybė
Vilnius, birželio 22 d. (LA) — 

Kauno miesto apylinkės teisme 
teisėjas A. Rudzinskas birželio 
21 d. nagrinėjo civilinę bylą 
pagal ieškovo Algirdo Malco ci
vilinį ieškinį panaikinti Kauno 
miesto valdybos ir vyriausybės 
nutarimus, kuriais antrą kartą 
buvo nacionalizuota Malcų šei
mos nuosavybė — trijų aukštų 
namas Kauno centre, Vytauto 
pr. 27.

Teismo posėdyje ieškovas A. 
Malcas pareiškė, jog vyriausy
bės nutarimas paskirti šį namą 
„valstybės reikmėms” yra ne
motyvuotas. Pasak jo, atitinka 
tik UAB „Kauno diena” intere
sus. „Iš mūsų namo sėkmingai 
pelnosi Kauno savivaldybė”, 
teigė A. Malcas. Jo advokatas 
kritikavo vyriausybę, kad ji iš 
vieno savininko turtą atima, o 
kitam atiduoda.

„Kauno dienos” vyriausioji re? 
daktorė pareiškė, jog „Kaunui 
reikia šito laikraščio”. Pasak 
jos, „Kauno diena”, senų tra
dicijų laikraštis, turintis auto
ritetą ir didelį tiražą. Redakto
rės tvirtinimu, namas, kuriame 
įsikūrusi „Kauno diena”, netin
kamas gyventi.

Teismas nutarė bylos nagrinė
jimą atidėti. Kitas teismo posė
dis numatytas rugpjūčio 31 die
nai.

Anot Karsten Voigt, kuris 
taip pat yra Vokietijos Social
demokratų — pagrindinės opo
zicijos partijos — atstovas spau
dai gynybos reikalams, NATO 
išplėtimas suteiktų daugiau sta
bilumo Vidurio ir Rytų Europos 
šalims. Jis atmetė Rusijos nuo
gąstavimus, esą išsiplėtusi 
NATO kels grėsmę jos saugu
mui.

Paklaustas, ar Bulgarija bus 
tarp pirmųjų į NATO priimtų 
pokomunistinių šalių, Voigt 
atsakė, kad tai visiškai priklau
so nuo pačios Sofijos. Bulgarija, 
kadaise buvusi viena iš ištiki
miausių Maskvos sąjunginin
kių, jau nuo komunizmo imperi
jos žlugimo 1989 m. siekia už
megzti kuo glaudesnius ryšius 
su Vakarų Europa. Ji dalyvau
ja NATO „Programoje taikos la
bui”, kuri skatina karinį bend
radarbiavimą su buvusiojo šal
tojo karo sąjungininkais.

Konservatoriai: 
Svarbu išsaugoti 

laisvą spaudą
Vilnius, birželio 22 d. (LA) — 

Lietuvos Seimo konservatorių 
frakcįja birželio 21d. susitiko su 
Seimui svarstyti siūlomo, nau
jo Visuomenės informavimo 
įstatymo rengėjais ir nutarė 
įstatymo formavimą įtakoti per 
jo rengimo darbo grupę.

Anot „Lietuvos aide” susiti
kimą aprašiusios Vidos Račai- 
tės, diskusijose Egidijus Jara
šiūnas sakė, kad konservatoriai 
remia laisvos spaudos principus, 
įtvirtintus grupės parengtuose 
projektuose: „Nė vienas partijos 
narys nėra pasisakęs prieš”. Ge
diminas Vagnorius sakė, kad in
formavimo priemonės yra tar
pininkas tarp valdžios ir dar 
didesnės valdžios (rinkėjų).

LDDP frakcijos narių Bronis
lovo Genzelio ir Juozo Bara
nausko pateiktą radįjo/televizi- 
jos (RTV) įstatymo projektą 
Vagnorius įvertino taip: „Jei 
kiekviena valdžia kovos už savo 
radiją ir televiziją, neturėsim 
nei tikros valdžios, nei tikros 
televizijos”. Jis pabrėžė, kad vi
suomeninė RTV neturėtų gau
ti pajamų iš reklamos. Priešin
gu atveju ji, išlaikoma ir vi
suomenės lėšomis, gali monopo
lizuoti reklamą, t.y. nustatyti 
mažesnius įkainius.

i komercines radijo ir televi
zijos stotis, pasak Vagnoriaus, 
kapitalas turi būti investuotas 
tik dėl pelno. Jei grupuotės su
tinka investuoti ne dėl pelno, in- 
formacįja nebus objektyvi. Todėl 
būtina sureguliuoti ir atskirti 
visuomeninės RTV ir komerci
nių stočių statusą.

Vagnorius priminė ir neleng
vą laikraščių padėtį: „Jei jie 
verčiasi papildoma komercine 
veikla, nėra gerai. Jei laikraš
čiai negalės išsilaikyti, bus ribo
tos galimybės visuomenei gauti 
informaciją”.

Gindamas informavimo prie
monių savireguliavimo princi
pą, „Lietuvos aido” redaktorius 
Saulius Šaltenis teigė, kad vi
suomenei geriau turėti spaudos 
laisvę (net chaosą), negu kietą 
priespaudą. Laisvės ir pado
rumo ribas, pasak Šaltenio, pati 
žurnalistų visuomenė nustatys. 
Vilija Aleknaitė priminė, kad 
Visuomenės informavimo įsta
tymo projekte atsakomybė už 
šmeižtą yra įtvirtinta. Tai turė
tų nuraminti tuos, kurie bijo 
spaudos savivalės.

Visi susitikimo dalyviai bai
minosi, kad, svarstant Seime, iš 
projektų neliktų tik pavadi
nimų.
•Vladimiras Jarmolenko at

kreipė dėmesį, kad šių įstatymų 
priešininkai kol kas tyli. Jo nuo
mone, visi lyg ir pritars pro
jektams, tačiau juos priiminės 
„ne pastraipsniui, o pažodžiui”, 
t.y. stengsis pakeisti net atski
rus žodžius, kurie gali iškreipti 
demokratinę įstatymų dvasią.

Romualda Hofertienė paaiški-“ .. ----------------
K. Voigt pagyrė Bulgariją už 

tai, kad ši palaiko nuoširdžius 
santykius su visomis Balkanų 
šalimis ir neatidėliodama pri
pažino vieną iš buvusiosios Ju
goslavuos respublikų Makedoni
ją. ,,Sie veiksmai padėjo 
stabilizuoti padėtį regione. Aš 
tikiuosi, kad Bulgarijos 
pavyzdžiu paseks ir kitos šalys”, 
pasakė jis.

Šį tris dienas trukusį semina
rą saugumo klausimais organi
zavo Bulgarijos parlamentarai.

no, kodėl Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto nariai (tiek 
LDDP, tiek ir opozicijos) prita
rė B. Genzelio ir J. Baranausko 
RTV įstatymo projektui. Pasak 
jos, metus gulėjęs parengtas ir 
suderintas nacionalinės RTV 
projektas nebuvo įregistruotas. 
O B. Genzelis su J. Baranausku, 
žinoma, savąjį įregistravo. Jar
molenko būgštavo, kad toks 
„techninis brokas” dar gali 
pakenkti šių demokratinių įsta
tymų priėmimui.

Baltijos TV direktorius „Gin
taras Songaila sutiko, kad at
skiri projektų straipsniai gali 
būti keičiami, ieškoma geriau
sio varianto. Bet jis Seimo narių 
prašė, kad keičiant straipsnius 
RTV Asociacija galėtų pateikti 
savo argumentus. Svarbu, kad 
nebūtų balsuojama už bet kokią 
mesteltą frazę, kuri ir gali pa
keisti įstatymo esmę.

Radijo stoties M-l direktorius 
Grušnys patarė Seimo nariams 
nepasiduoti tokiems blefavi- 
mams, kaip Baranausko. Atseit, 
valstybinės RTV jau dabar turi 
visuomeninį statusą. Valdžios 
įtaka, pasak Grušnio, prasideda 
nuo finansavimo. Jei naciona
linei RTV neužtenka valdžios 
skiriamų lėšų, ji nori nenori 
turės verstis iš reklamos, ma
žinti kultūrines programas.

Kol kas dar nesutariama, kaip 
bus finansuojama būsima nacio
nalinė RTV. Yra keletas gali
mybių, teigė Grušnys. Tiki
miausias — radijui/televizijai 
bus paskirta mokesčio už elekt
rą dalis. Mokesčių mokėtojai 
papildomai neturėtų mokėti, ta
čiau, pasak Aleknaitės, energe
tikai bus „sužavėti”.

Šioje Seimo sesijoje teikiami 
spaudos ir televizijos įstatymai 
jau nebus priimti. Jie nukeliami 
į rudens sesiją, kai, pasak Son
gailos, prasidės priešrinkiminis 
karštymetis. Valdžia, baiminda
masi dėl rinkimų rezultatų ir 
stengis išlaikyti RTV savo ran
kose.

Radijo stoties direktorius 
Grušnys pageidavo, kad Seimo 
nariai mažiau filosofuotų apie 
spaudos laisvę, o verčiau kalbė
tų apie konkrečius teikiamų 
įstatymų straipsnius. Konserva
toriai nusprendė savo pasiūly
mus teikti darbo grupei, o ne 
tiesiai Seimo posėdžių salėj.

Šaltenis patarė darbo grupei 
šnekėtis su Krikščionimis De
mokratais, gal jie pakeis savo 
požiūrį. Dabar pastarieji daž
niau tyliai nepritaria įstatymų 
nuostatams. Konservatorius 
Juozas Dringelis iš dalies paaiš
kino, kodėl Seimo nariai baimi
nasi spaudos laisvės: „Jie nusi
gando spaudos rėksmingumo ir 
vulgarumo”, Tačiau, pasak 
Dringelio, tai laikina. Visada iš 
pradžių klausomasi to, kuris 
garsiau rėkia, o paskui to, kuris 
turi ką pasakyti.

KALENDORIUS

Birželio 28 d.: Šv. Irenėjas, 
vyskupas, kankinys (mirė 202 
m.); Gaudrė, Rėdą, Tulantas.

Birželio 29 d.: Šv. Petras ir 
Paulius, apaštalai (mirė 64 ir 67 
metais Romoje); Benita, Mati- 
girdas, Gedrime. 1893 m. gimė 
geografas ir visuomenininkas 
Kazys Pakštas. 1932 m. mirė 
kunigas, poetas, „Lietuvių tau
tos dainius” Jonas Mačiulis — 
Maironis.
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SKAUTYBES
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LAI GYVUOJA SESERIJA
Šiemet sukanka 60 metų, kai 

LSS-ga pagal naujai priimtą sta
tutą 1935 metais buvo perorga
nizuota į dvi lygiateises ir sava
rankiškas šakas: į Skaučių Se
seriją ir Skautų Broliją. Šviesių 
skaučių vadovių pastangos, už-1 
trukusios keliolika metų nuo 
skautavimo atsiradimo Lietuvo
je, pagaliau davė vaisių: Skau
čių Sąjūdis, kaip rašoma, buvęs 
Brolijos šešėlyje, išėjo į sa
varankiškai planuojamą veiklą.

Atskira mergaičių auklėjimui 
organizacija įgalino jas tvirčiau 
išvystyti savo kūrybines galias 
bei protines jėgas, paties Dievo 
duotas joms dovanas. Lietuvė 
moteris, apdainuota mūsų tau
tosakoje, visada užėmė garbingą 
vietą šalia savo vyro. Moder
niems laikams atėjus, heroiškos 
dvasios legendarinių moterų 
pavyzdžiai skatino drąsą. At
siradus galimybėms ir lietuvės 
veržėsi į aukštus mokslus, siek
damos profesijų, tuo būdu galė
damos daug pasitarnauti savo 
atgimstančiam kraštui, išsiva
davusiam iš ilgo rusų valdžios 
jungo.

Visos Seserijos vadijos, iki šiol 
buvusios ir dabar esančios, sten
giasi ugdyti mergaitėse kilnias 
būdo savybes: siekimą gėrio, jo 
skleidimą žmonėse, užjautimą 
silpnesniųjų, ruoštis gyvenimui 
lavinant save, ir išlaikant 
moterišką savigarbos jausmą 
bei pasitikėjimą savimi. Mer
gaitės, augdamos skaučių ei
lėse, išmoksta bendrauti su 
žmonėmis ir gyventi dėl 
žmonių.

Skaučių gyvenimiškas patyri
mas auga laipsniškai. Bręstant, 
dalis paauglių, siekiančių asme
nybės ugdymo Seserijos dvasin
gumo pasaulyje, pasiryžta visą 
savo gyvenimą palaikyti ryšius 
su sava organizacija. Per iškil
mingą įžodį, apsuptą tradicijų, 
kasmet į vyresniųjų skaučių ei
les įsilieja aukštų tikslų sie
kiančių skaučių būreliai.

Šiais metais Los Angeles „Pa
langos” tunte tokiam įvykiui 
ruošiasi aštuonios kandidatės. 
Jų parašytų temų pasisakymuo

Lietuvoje

SKAUTŲ PAVASARIO ŠVENTĖ

Pavasaris — fantastiškiausias 
laikas, kada, atrodo, jokie 
jausmai netelpa į jokias ribas. 
Nusibodo žmogeliui ir saulės 
spindesys, ir lietaus niūrumas. 
Jo širdis laukia kažko ypa
tingo... Šventės.

Visame pasaulyje žmonės su
geba pelnytai pagerbti šį nuo
stabų metą ir, žinoma, patys 
pasilinksminti. Kuo linksmiau 
gyvensi — tuo ilgiau gyvensi (ir 
geriau). Todėl ir skautai nutarė 
nepraleisti progos arba, dar 
geriau pradėti naują tradiciją. 
Skautai nebūtų skautai, jei, 
galvodami apie savo malo
numus, nepagalvotų apie kitus. 
Todėl ir nutarta surengti šventę 
Kauno visuomenei. Skautai 
nemėgsta, kad jų sumanymai 
„nuplauktų šuniui ant uode 
gos”, todėl šis buvo puikiai įgy
vendintas. Nors nebuvo nei fan
farų, nei karnavalų, tačiau juos 
puikiai kompensavo dvasia, 
gera nuotaika, puikus oras ir, 
svarbiausia, tas, kas buvo 
daroma balandžio 23-iąją 
Nemuno saloje — t.y. Skautų 
pavasario ir aitvarų šventė. 
Kiekvienas žmogelis, atėjęs į 
Nemuno salą, galėjo ne tik

se dvelkia dėkingumas savo tė
veliams, daugiausiai savo ma
moms, išlaikiusioms šeimoje 
lietuviškumą: taip pat ir vado
vėms, perdavusioms jaunes
nėms sesėms, ką jos pačios iš 
lietuviškosios skautybės gavo. 
Kaip išminties knygose rašoma, 
gėris auga dalinamas ir gausėja 
atiduodamas.

„Palangos” tunto kandidatės 
savo rašiniuose aiškina, kaip 
skautiško šūkio žodžiai padeda 
suprasti pilnaverčio gyvenimo 
reikalingumą. Kaip įstatuose 
išdėstyti principai paveikia būti 
geresniu žmogumi. Kaip lietu
vaitė turėtų branginti svar
biausią dvasinę nuosavybę — 
nesikeičiančią lietuvybę. Ryšiai 
su Lietuva būtini. Be jos, ne
būtų lietuviško gyvenimo, nebū
tų skaučių, nebūtų, kas perduo
da jaunesnėms lietuviško sese
riškumo idėjos. Girdėdamos to
kias brandžias mintis, visos 
vadovės džiaugtųsi už įdėtą savo 
skautišką darbą, už sesių gilų 
pajautimą savo tikros kilmės 
užjūryje.

Atsikūrusi Seserija Tėvynėje, 
kur ji gimė ir pradėjo klestėti, 
siekdama šviesios ateities, po 
daugelio draudimo metų, dabar, 
nuolat stiprėdama tęsia savo 
veiklą. Pasišventusių garbaus 
amžiaus sesių pavyzdys ir 
pamokymai stiprina Seserijos 
židinį — neužgęstančią Gabiją, 
kuri mūsų visų protėviams buvo 
šventa.

Kviečiu visas seses šįmet sto
vyklose ruošiant Seserijos 
dieną, pravesti nuodugnesnį 
Seserijos istorijos pažinimą. 
Kviečiu pamąstyti, kokios per 
ilgus dešimtmečius sukurtos 
skautiškos tradicijos mus 
džiugina ir ramina. Kas skatina 
lietuves skautes būti ištikimo
mis savajai organizacijai — SE
SERIJAI. Kokie ryšiai ir kokia 
nuotaika turėtų lydėti Seserijos 
nares, gyvenančias užjūryje ir 
Tėvynėje. Plėskime tarpusavio 
draugystę. Lai gyvuoja SESE
RIJA!

v.s. Vanda Zelenienė

įdomiai pažiopsoti, bet ir daug 
ko išmokti iš skautų. Įsikūru
siame skautų kaime buvo de
monstruojama tikroji skautiška 
mokykla.

Tikriausiai ne kiekvienas, 
kad ir pats „turistiškiausias” 
studentas, sugebėtų ekstrema
liomis sąlygomis išsikepti 
duoną arba bulvę su lašinių 
įdaru. Įdomu buvo sužinoti, kad 
laužų būna įvairių tipų, kaip 
laiką ir kryptį galima sužinoti 
pagal žvaigždes, medžius ir net 
skruzdėlynus, kaip taisyklingai 
pasistatyti palapinę, o įkritu
siam į gilią duobę, išsikapstyti 
be baimės atgal nuriedėti. 
Galėjai ir pats miklumą paro
dyti, dalyvaudamas turistinėje 
estafetėje. Na, o jei tą dieną 
buvai visiškai apatiškas, tai 
galėjai tiesiog akis paganyti žiū
rėdamas į padange nardančius 
aitvarus arba pasiklausyti nuo
stabių VDU studentų Beno ir 
folklorinio ansamblio dainų. 
Juolab, kad visa tai jie atliko 
tikrai nuoširdžiai, nesivai
kydami jokio pelno. Visos tos 
dienos vainikavimas buvo skau
tiška vakaronė prie skautiško 
laužo, su dainom, šokiais, žai-

Graiūs prisiminimai iš Kaziuko mugės atidarymo Čikagoje, akademinio Skautų sąjūdžio sky
riuje. Iš k.: akademikai skautai Gailė Sabaliauskaitė, Sofija Statkienė, Audrius Remeikis, Vida 
Damijonaitytė, Jūratė Variakojienė, Leonas Maskaliūnas, dr. Renata Variakojytė, Jonas Variako- 
jis, Vytenis Kirvelaitis, Vilija Meilytė ir Vytautas Mikūnas.

GILIOS MINTYS VASARĄ 
PRADEDANT

Skautiškos veiklos metus 
„Verpsčių” būrelis baigė labai 
įdomia sueiga š.m. birželio 19 
dieną. Iš tikrųjų tąi buvo kovo 
mėnesio sueigos iėsinys — tema 
„Susipažinimas su II-jo Vati
kano Bažnyčios santarybos min
timis, dvasia ir darbais”, — 
prelegentas dr. Arvydas Žygas. 
Sesės „Verpstės” džiaugėsi jį 
„pagavusios” beskraidantį tarp 
Čikagos ir Kauno su įvairiau
siais įsipareigojimais lietu
viškam jaunimui ir senimui. Ar
vydas Žygas yra labai įdomus, 
sklandus kalbėtojas, giliai 
susipažinęs su temomis, kurias 
nagrinėja, todėl net ir apie II-jo 
Vatikano nutarimus girdėti bu
vo labai įdomu. Jautėmės pa
gerbtos kruopščiu paskaitininko

DANUTĖ STOVYKLAUJA
NIJOLĖ JANKUTĖ

SESĖ RIMA
Autobusas jau išvažiavo atgal 

į miestą, o lagaminų ir lovučių 
krūva po medžiais nemažėjo. 
Balsai, šauksmai, nešimas, bė
giojimas! Ąžuolyne dygo stovy k 
la.

Sesei Rimai per nosį ritosi 
prakaito lašai. Vieną po kito 
tampė ji savo paukštyčių laga
minus, užraišiojo batus ir ieško 
jo pamestų daiktų.

— Kodėl tu basa, Birute?
— Pamečiau batą...
- Kur?
— Nežinau...
— Sese Rima, Julytė mane 

peša!
— Julyte, neišdykauk!
— Sese Rima, kur mūsų pala

pinė?
— Pastatysim, nebijok.
— Sese Rima, aš noriu valgyt!
— Ei! Ei! Audra, Jone, Vida! 

O kur jūs bėgat?
— Pažiūrėt ežero!
— Negalima! Grįžt tuojau!
— O ką mums daryt, sese 

Rima?
— Sese Rima, ar jau eisim 

maudytis?
— Sese Rima, ar tu miegosi 

su manim?
— Tik ne su ja, sese! Su ma

nim!
— Shut up! Aš pirma pasa

kiau!
— Sesės, lietuviškai!
Rima nespėjo nei atsakinėti, 

nei įsakinėti. Šią vasarą stovy k 
lauti atvažiavo visa jos drau
govė — 22!

Mišku aidėjo kūjo smūgiai: 
skautės kalė palapinių kuoliu-

dimais. Na, o tiems, kurie 
nepamatė šio nuostabaus 
reginio, belieka palinkėti nepra
žiopsoti kito pavasario.

Alberta Važnevičiūtė 
Iš „Universitetas Vytauti 
Magni”, 1995 m. gegužės mėn.

pasiruošimu mums kuo aiškiau
siai ir suprantamiausiai išgvil
denti šią plačią-gilią temą.

Dr. Arvydas mus apdalino 
puikiai paruoštomis II Vatikano 
dokumentų ištraukų kopijomis 
lietuvių ir anglų kalbose su 
lyrišku v.s. J. A. Vaičiūnienės 
eilėraščiu „Lelijos malda” virše
lyje. Esame dėkingos už šią ver
tingą dovaną, nes ateityje, kilus 
klausimams šia tema, bus gali
ma „po ranka” turėti išsamius 
atsakymus.

Pašnekesį dr. Arvydas pradė
jo popiežiaus Jono XXIII žo
džiais: „...žiūrėkime, kas visas 
religijas jungia... ir keliaukime 
kartu į vieną Dievą”. Po ilgų 
šimtmečių jo iniciatyva vėl su
šauktas II-sis Vatikano susi

kus. Iš kažkur dvelktelėjo deš
relių kvapas. Stovyklos virėja, 
matyt, jau ruošė priešpiečius.

— Sese Rima, aš tau padėsiu! 
— sučiauškėjo pribėgusi Danutė 
ir griebė tempti lovutę, lyg 
skruzdė šiaudą.

— Ačiū, Danute. Tu geriau 
imk sviedinį ir nunešk į pala
pinę. Taip. Taip. Į tą!

— Būtų smagu, jei vietoj Vi
dučio turėčiau namie Rimą, — 
sviedinį nešdama galvojo Da
nutė: — Rima viską moka. Tur
būt, ir palapinę pastatyti! O 
Vidutis moka tik rėplioti... Bet 
jis toks juokingas, kai never
kia...

— Aldona, Onyte, Aliute! — 
šaukė Rima, braukdama nuo 
kaktos sudrėkusius plaukus, — 
jau galim nešt lovutes. Ateikit!

Aštrus švilpuko balsas nuspie- 
gė medžių viršūnėmis.

Stovykloje.
Piešinys Felicijos D. Prekerytes

rinkimas buvo vienas iš didžiųjų 
istorinių Bažnyčios įvykių. De
ja, net po 30 metų šio susirin-’ 
kimo dvasia dar nėra tinkamai 
suprasta. Staiga buvo per daug 
dėmesio kreipiama į formą, ne 
į turinį, ir tikintieji klaidžiojo 
nesugebėdami pritaikyti šioje 
Bažnyčios Santaryboje paskelb
tų minčių gyvenime.

Čia paskaitininkas papasako
jo įdomių patyrimų dirbant su 
Lietuvos jaunimu, kada staigus 
metimasis į naujoviškas garbi
nimo formas (gitaros, plojimai), 
neatsižvelgiant į vyresniąją 
kartą, žmones supriešino. „Kam 
moderninat religines praktikas 
mušt mums svetimus būgnus, 
jei galima skambint savąsias 
kankles...” Deja, dažnai komu
nizmo auklėtas jaunimas, nebe
turi lietuvių liaudies dvasios pa
jautimo. Taip pat daug klaidų ir 
nesusipratimų įvyko pirmai
siais atgautos nepriklausomy- 
mės metais, kada iš Lietuvos į

— Prieš-pie-čiai! — šūktelėjo 
stovyklos komendante.

— Sesės, po dvi! — rikiavo sa
vo paukštytes Rima. — Alka
nos?

— Taaaip!
— Tai skubėkim! Dešrelės at

auš!
Viens-du, viens-du, viens-du 

žygiavo mažosios skautukės.
— Valytei negalima maudy

tis. Marytė ir Birutė iškrenta iš 
.lovos. Virgutė rytoj verks ma
mos, — žvelgdama į kiekvieną 
veidelį, galvojo sesė Rima, — Ju
lytės ir Juditos negaliu palikt 
vienoj skilty: pridarys šunybių 
neklaužados.

Sesė Rima nusišypsojo. Jai no
rėjosi dainuoti.

— A-a-a-augo kie me kle-ve- 
lis! — pradėjo ji.

— A-a-a-augo kie-me ža-lia- 
sai! — pritarė ploni paukštyčių 
balseliai.

(Bus daugiau)

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obaervance of legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629 5589.

Second claas poetage paid at Chicago, IL and additional mailing ofticea
Subscription Ra tęs: $95.00. Foreign countries $110.00
Postmaater: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St , 

Chicago, IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams ‘ii metų 3 mėn.
JAV................................ $95 00 $55 00 $35 00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ ............ $55 00 $40 00 $30 00
Kanadoje ir kitur . . . . . (U.S i $60 00 $45 00 $35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).................... $100.00 $55 00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu $500 00 $250 000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00

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.

užsienį ir iš užsienio į Lietuvą 
keliavo žmonės, kurių daugelis 
neturėjo mandato atstovauti nei 
vienai pusei.

Dr. Arvydas yra didelis opti- 
mistas-idealistas. Jis šį lai
kotarpį, kuris dažnai mums at
rodo pilnas piktybės ir nelai
mių, vadina palaimingu, ypač 
mums — išeivijai. Mes su savo 
išlaikyta lietuvybės dvasia esa
me labai reikalingi Lietuvai. 
Dalyvauti tautos atstatyme yra 
privilegija ir malonė.

Nors ši ypatinga sueiga, pa
įvairinta sesių klausimais, už
sitęsė beveik iki vidurnakčio, 
bet visai neprailgo. Dar tiek 
daug buvo ko dr. Arvydą pa
klausti, dar tiek ką padiskutuo

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 

3900 W. #5 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

8132 S. Kadila Ava., Chicago 
(312) 778-8989 arba (312) 480-4441 

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) 476-2112

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

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

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller M., Elmburst, IL 60126 

708-841-2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-8341120

DR. S. LA L
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

Kab. tai. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 6OO52

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

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

ti. Tikimės, kad ir ateinančiais 
veiklos metais mes vėl „pagau
sim” beskrajojantį Arvydą pa
našių temų panagrinėjimui.

Dar kartą ačiū jam už įdomų 
vakarą ir puikią, gausią medžia
gą rimtam pasiskaitymui, o se
sei Danutei Dirvonienei už ma
lonią jos gražių namų aplinką 
ir skanias vaišes.

Verpstė

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl 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 „Madlcara Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

Cardlac Diagnoala, Ltd.
3000 N. Halatad 

Chicago, IL 80057 
Tai. 312-208-3600

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

■ —ė
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Oood Samaritan Madlcal Cantar- 

Naparvllla Cempua
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Naparvllla IL 80503 
Tai. 700-527-0000

Valandos pagal susitarimą
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LIETUVA „ATIDARO 
LANGĄ” UŽSIENIO 

LIETUVIAMS
Kalbamės su dr. Vytautu 

Bieliausku

— Pagal Eltos gegužės 30 

d. pranešimą, Lietuvos Res

publikos prez. A. Brazauskas 

Jus pakvietė būti patarėju 

specialioms programoms. Ma

lonėkite šiek tiek apibūdinti 

būsimas pareigas, arba pro

gramas, kuriomis konsultuo

site prez. Brazauską?

— Pirmiausia turiu konsta
tuoti, kad aš pats jokioms 
pareigoms Lietuvoje nesisiū- 
liau, nei neieškojau tam progų. 
Mano nuomonė buvo ir tebėra, 
kad naujai atkurta Lietuvos 
valstybė turėtų pasinaudoti 
užsienio lietuvių vakarietiška 
patirtimi bei jų talentais. Bet 
tokie pageidavimai turėtų ateiti 
iš Lietuvos, o ne atvirkščiai. 
Lietuvoje yra užtenkamai gabių 
iš išsilavinusių žmonių, bet 
nereikia pamiršti, kad buvęs 
sovietinis auklėjimas žymiai 
skyrėsi nuo vakarietiško taip, 
kad jų galvoseną praplėsti ir 
perorientuoti gali imti gana 
daug laiko. Dėl to įjungimas 
užsienio lietuvių į valstybinį 
darbą turėtų padėti tą laiko 
tarpą sutrumpinti. Taip pat 
mano nuomonė buvo ir tebėra, 
kad demokratiškai išrinktiems 
Lietuvos vadovams išreiškus 
pageidavimą, mes privalėtume 
Lietuvai padėti. Šios nuomonės 
aš laikiausi, dirbdamas su 
Sąjūdžio ir su prof. Vytauto 
Landsbergio vyriausybe, ir 
dabar su prezidento Brazausko 
vadovybe.

Mano darbas bus ryšių su 
užsienio lietuviais palaikymas 
ir taip pat specialūs projektai, 
surišti su psichologijos, komuni
kacijos, mokslo, švietimo ir 
kultūros problemomis. Pamė
ginsiu duoti porą pavyzdžių.

Atrodo, kad dabar ryšiai tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių yra 
labai susilpnėję, ir prezidentas 
norėtų, kad jie būtų pagerinti. 
Jau kuris laikas pasitaikė atve
jų, kad užsienio lietuviai, pasie
kę pensijos amžių, norėjo grįžti 
i Lietuvą baigti savo gyvenimą. 
Deja, ten atvykę greit pastebėjo, 
kad jie nėra pageidaujami ir dėl 
to grįžo atgal į užsienį. Iš 
tikrųjų jie iš Lietuvos daugiau 
nieko nelaukė, kaip tik turėti 
galimybę savo gimtajame kraš
te baigti savo gyvenimą. Jie taip 
laukė Lietuvos nepriklausomy
bės, tikėdamiesi galėsią grįžti 
namo, bet, deja, jų viltys 
negauna pagrindo. O jų grįži
mas galėtų ir Lietuvai padėti, ir

Dr. Vytautas Bieliauskas

jiems patiems būti naudingu. 
Taigi reikia priemonių sudaryti 
tinkamas sąlygas užsienio lietu
viams „imigruoti” namo.

Taip pat yra aktuali ir visai 
priešinga situacija. Dabar užsie
nis pradeda vilioti daugelį lietu
vių mokslininkų ir technikų pa
likti savo tėvynę ir vykti svetur 
„laimės ieškoti”. Konkrečiai 
kalbant, Lietuva turi daug gerų 
mokslinių talentų, bet dabar 
mokslininkams ir akademi
kams ten ekonominės sąlygos 
yra labai sunkios. Dėl to užsie
nis juos gali gan lengvai suvilio
ti. Bet ką tai reiškia Lietuvai? 
Kas bus ateityje, kai geriausi 
mokslininkai išvyks į užsienį? 
Kaip būtų galima sustabdyti ši
tokį „Lietuvos smegenų nusiur- 
bimą”? Šią problemą taip pat 
reikės svarstyti ir ieškoti būdų 
jai išspręsti.

— Kadangi Jūs esate JAV 

LB Krašto valdybos vicepir

mininkas, ar nesusidarys „in

teresų konfliktai” dėl pre

zidento Brazausko patarėjo 

posto?

— „Interesų konflikto” klau
simą ir man teko svarstyti, prieš 
priimant prezidento sprendimą. 
Esu JAV LB vykdomasis vice
pirmininkas ir kai kurie 
čionykščiai lietuviai kelia 
klausimą, ar tai būtų suderina
ma su mano būsimu nauju dar
bu. Šį klausimą galima kelti, 
bet tam nėra pagrindo. JAV LB 
visuomet rėmė laisvą Lietuvą ir 
dabar tai tebedaro. JAV LB 
nėra politinė organizacija ir ji 
nesijungia nei prie vienos 
Lietuvos politinės partijos. 
Žinoma, kai kurios partijos yra 
mums priimtinesnės, bet tai 
nereiškia, kad mes ir su kitomis 
partijomis negalėtume dirbti, 
norėdami padėti Lietuvai. Mes 
galime ir turime dirbti su

Lietuva tolda, kokia ji dabar 

yra, o ne vien su tokia, kokios 

mes pageidautume. Lietuva 
yra išsirinkusi savo Seimą ir 
savo prezidentą demokratiška 
balsų dauguma. Pagal demokra
tiškus principus, tai yra tautos 
valia ir mes ją turime respek
tuoti. Taigi JAV LB bando ben
dradarbiauti su Lietuvos in
stitucijomis, organizacijomis ir 
su visais žmonėmis, ir tai yra 
normalu. Man savo naujose pa
reigose teks tokį bendradarbia
vimą tęsti. Prezidentas Brazaus
kas, kviesdamas mane į patarė
jus, pareiškė, kad jis supras, jei 
mano nuomonė kai kuriais 
klausimais bus skirtinga, bet jis 
kaip tik tą skirtingą nuomonę 
ir norėsiąs išgirsti. Naujos 
pareigos nereikalaus atsisakyti 
nei ideologijos, nei principų: aš 
tikiuosi turėti progos prisidėti 
prie demokratinių procesų susti
prinimo ir praplėtimo Lietuvoje.

Taigi šiuo metu nematau jo
kių „interesų konflikto” nei 
savo busimajame darbe, nei sa
vo pareigose JAV LB valdybo
je. Vienintelis konfliktas, kurį 
teks rimtai svarstyti bus laiko 
klausimas. Jeigu naujos mano 
pareigos pareikalautų iš manęs 
tiek daug laiko, kad jo jau 
neliktų mano pareigoms JAV 
LB valdyboje, tai, be abejo, 
tektų vienų ar kitų pareigų 
atsisakyti.

— Ar dėl šių pareigų ruo

šiatės persikelti į Lietuvą ir 

ten pasilikti gyventi? Kada 

pradėsite savo pareigas Lie

tuvoje?

— Mano darbas Lietuvoje 
prasidės rugsėjo 1 d. Šiuo metu 
mano planai yra ten dirbti, re
guliariai sugrįžtant namo (savo 
gyvenvietę pasiliksiu Cincin- 
nati, OH). Mano darbo tikslas 
bus mėginti spręsti specialias 
problemas. Jei jų atsiras dau
giau, gal teks daugiau laiko ten 
praleisti, bet tai parodys ateitis. 
Šiuo metu mano universitetas 
sutinka mane „paskolinti” 
Lietuvai.

— Ar tikitės, kad, turint 

progą artimiau bendradar

biauti su prez. Brazausku, 

pavyks kai kurią dabartinę 

Lietuvos politiką pakreipti ir 

užsienio lietuvių labui, 

„išlyginant” tarp išeivių ir 

Lietuvos vyriausybės at

siradusius plyšius?

— Man atrodo, kad preziden
to Brazausko sprendimas mane 
pakviesti šioms pareigoms jau 
aiškiai rodo, kad jis nori arti
mesnių santykių su užsienio 
lietuviais. Ši idėja kaip tik ir 
buvo viena svarbiausių priežas
čių, paskatinusių mane šias 
pareigas priimti. Man atrodo,

kad ši Lietuvos vadovybė pirmą 
kartą „atidaro savo langus” 
užsienio lietuviams, ir, reikia 
tikėtis, kad tai bus pradžia Jūsų 
vadinamų „plyšių tarp Lietuvos 
ir išeivįjos” šalinimui. Tam jau 
yra tikrai pribrendęs laikas.

— Gal turite dar kokių pa

sisakymų, susietų su šiuo 

Jūsų postu?

— Man grįžus iš Lietuvos, ne 
vienas yra klausęs, kokį įspūdį 
man dabar Lietuva daro. Gir
dime labai daug negatyvių pa
sisakymų: mafija, korupcija, 
vagystės, ekonominis vargas ir 
t.t, Ar yra kas pozityvaus, apie 
ką būtų galima kalbėti? Tikrai 
yra bent vienas labai aiškus 
pozityvus faktas — tai jaunieji 
Lietuvos intelektualai. Kaip, 
bedėstydamas Vilniaus univer
sitete ir Vytauto Didžiojo un-te 
Kaune, aiškiai mačiau, Lietu
vos studentai, mokytojai ir pro
fesoriai yra verti pagarbos idea
listai, kurie, net ir labai 
sunkiomis sąlygomis dirbdami 
ir mokydamiesi, nepraranda sa
vo akademinių siekių. Tai yra 
tikrai realių vilčių duodanti 
lietuvių tautos ateitis! Man 
buvo malonu su jais gegužės 
mėnesį kartu šalti nešildomose 
paskaitų salėse, tuo pat metu 
besižavint jų norais, gabumais 
ir pasiektais rezultatais. Šiai 
tautos daliai reikia skirti 
pagrindinį dėmesį, ja džiaugtis 
ir ją skatinti.

Dėkojame, kad skyrėte sa

vo brangaus laiko dalį at

sakyti į mūsų klausimus, ku

rie, tikime, išsklaidys daug 

neaiškumų „Draugo” skaity

tojams. Linkime sėkmės!

Kalbėjosi redakcija

GARBINGAS 

APDOVANOJIMAS - 

LIETUVIŲ DIPLOMATUI

Balandžio mėn. pabaigoje Lie
tuvos Respublikos nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius 
prie Europos Sąjungos Adolfas 
Venckus tapo Bordo konfrerįjos 
kavalieriumi. Šis garbingas ti
tulas ambasadoriui buvo su
teiktas Briuselyje, per iškilmin
gą šiame mieste vykstančio 
Prancūzijos festivalio vakarie
nę.

Bordo konfrerįjos kavalieriai
— tai įvairių valstybių karališ
kųjų šeimų nariai, žymūs politi
kai, diplomatai, verslininkai.

Paklaustas, kaip vertina ap
dovanojimą, A. Venckus pir
miausia pažymėjo, kad Bordo 
konfrerįjos kavalieriaus titulas
— tai ypatingos pagarbos ženk
las ne tik jam, bet ir Lietuvai.

Kaip sakė A. Venckus, gar
bingo titulo suteikimas Lietu

vos atstovui rodo, kad Lietuvą 
stengiamasi įtraukti į Vakarų 
Europos kultūrą, padėti jai plė
toti įvairiapusius ryšius su 
kitomis valstybėmis.

Beje, Bordo konfrerįjos kava
lieriaus titulas — tai ne pir
masis užsienio valstybės ap
dovanojimas, kurį yra pelnęs 
Adolfas Venckus. Jis taip pat 
apdovanotas Prancūzuos darbo 
garbės aukso medaliu.

Praėjusių metų lapkričio mė
nesį, minėdamas 70-ąjį gimta
dienį, A. Venckus Lietuvos pre
zidento dekretu buvo apdovano
tas Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino trečiojo laips
nio ordinu.

(LR, 05.06)
TYRINĖJANT KAUNO 

PRIEŠISTORĘ

Ilgą laiką Lietuva lyg ir 
neturėjo savos istorijos: buvo 
mokomasi Sovietų Sąjungos is
torijos. Lietuvos archeologų dar
bai turėjo atspindėti ir atitikti 
slavų, Kijevo Rusijos ar atskirų 
kunigaikštysčių vystymosi rai
dą ir būti jų istorijos dalimi. 
Tačiau, laikui bėgant, tyrimai 
plėtėsi, buvo kaupiama archeo
loginė medžiaga, nagrinėjama 
lietuvių tautos ir valstybės 
proistorė.

Pačiame Kaune nuo 1930 m. 
žinomi pilies, nuo 1955 m. Sena
miesčio archeologinių tyrimų 
darbai. Prieškaryje Kaunas gar
sėjo Veršvų, Sargėnų, Eigulių 
kapinynų tyrimais. Tuometiniai 
atradimai Lietuvą „stumtelėjo” 
arčiau Romos imperijos, įtraukė 
į romėniško pasaulio ribas, nu
statyti ryšiai su jomis.

Nesena istorija parodė gali
mus netikėtumus ir šiuolaiki
nės urbanizacijos slepiamus lo
bius. Ruošiantis vandenvalos 
įmonės statybai, atliekamų ar
cheologinio žvalgymo darbų me
tu surastas daugiau kaip tūks
tantmetį egzistavęs didžiulis 
Marvelės kapinynas.

(„Kauno diena”, 05.17)
LIETUVOJE - DEŠIMT 

APSKRIČIŲ

Nuo šiol Lietuva bus padalin
ta į dešimtį apskričių. Visoms 
joms vyriausybė jau paskyrė 
valdytojus. Tai bus aukšto 
rango valdininkai, pagal atsa
komybę ir pareigas prilygstan
tys ministrams.

Apskritys perims dalį minis
terijų ir savivaldybių funkcijų, 
pvz., rūpinsis žemės reformos 
reikalais. Ministerijų aparatas 
bus mažinamas, tik Sveikatos ir 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos liks bemaž nepa
liestos reformų.
(„Gimtasis kraštas”, 1995, 

Nr.13)

Danutė Bindokienė

Auksinis JTO jubiliejus
Tarp visų kitų pusšimčio metų 

sukaktuvių, minimų 1995 
metais, išsiskiria San Francisco 
mieste birželio 26 d. paminėtas 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
(JTO) penkiasdešimtasis gimta
dienis. Lygiai prieš pusę šimt
mečio San Francisco operos 
rūmuose 50 pasaulio valstybių, 
išvargintų Antrojo pasaulinio 
karo, iškilmingai pasirašė JTO 
Chartą.

Jungtinių Tautų Organi
zacijos įkūrimas joms ir, be abe
jo, kitoms, neįėjusioms į 
pirmųjų signatarų eiles, teikė 
viltį, kad galbūt, visiems bend
rai stengiantis, daugumas susi
dariusių nesutarimų bei kon
fliktų bus galima spręsti prie 
derybų stalo, išvengiant kito 
tokio, baisias pasekmes atnešu- 
sio, karo, juo labiau, kad po 
Japonijoje pavartotų atominių 
bombų, visuotinė planetos su
naikinimo šmėkla jau tapo labai 
reali.

Pavadinimas — Jungtinės 
Tautos — pirmiausia pasiūlytas 
JAV prez. Franklin D. Roose- 
velt, 1942 m. sausio 1 d. vyku
siame 26 tautų, bendrai ko
vojusių prieš fašizmą ir laikomų 
II pasaulinio karo laimėtojomis, 
suvažiavime. JT Charta buvo 
grindžiama garsiosios Atlanto 
Chartos principais, užtikri
nančiais visai žmonijai taiką ir 
saugumą, laisvę pasirinkti savo 
krašto valdymo sistemą, lygias 
teises visų rasių bei įsitikinimų 
žmonėms, o svarbiausia — 
pasaulis turįs atsisakyti spręs
ti nesutarimus ginklu. Kitaip 
visų laukia sunaikinimas.

Deja, tarp pirmųjų tautų, pasi
rašiusių JTO Chartą, nebuvo 
nei Lietuvos, nei kitų Baltijos 
šalių, nei nemažo skaičiaus Eu
ropos valstybių, tuo metu prie
varta įjungtų į Sovietų Sąjungą. 
JAV prez. Harry Truman, kal
bėdamas toje istorinėje sesijoje 
ir skambiais žodžiais piešdamas 
būsimą pasaulio tautų bendra
darbiavimą po JT vėliava, net 
puse žodžio neužsiminė apie 
milijonus pavergtųjų, kuriems 
tuomet „atstovavo” sovietai. 
Pavergtoms tautoms reikėjo 
laukti beveik penkis dešimt
mečius, kol jų vėliavos suplevė
savo prie JT rūmų New Yorke. 
Per tą laiką į JT asamblėjas 
susirinkę vis gausėjančių šios 
organizacijos narių atstovai 
nesiteikė išgirsti pavergtųjų 
pagalbos šauksmo. Daugeliu 
atvejų panašiai ir šiandien JTO 
per daug efektingai savo

vaidmens neatlieka.
Tiesa, šiandien, švenčiant or

ganizacijos auksinę sukaktį, ją 
jau sudaro 185 nariai ir vis yra 
norinčių tais nariais tapti. (Tai- 
wanas pasiūlė 1 bil. dol., kad 
būtų priimtas į JT, bet siūlymas 
atmestas.)

Po 50 metų, net kilniausiais 
principais paremta, JTO pra
rado nemažą dalį savo veiks
mingumo, ypač pasaulio taik- 
darės srityje. Galbūt pagrindinė 
priežastis yra JAV parodytas 
noras laikytis nuošaliai, ne tik 
aktyviai neįsijungiant į JT 
taikos palaikytojų vaidmenį, bet 
net neužmokant viso įsiparei
goto nario mokesčio. Iš 2.5 bil. 
metinio JT biudžeto, beveik pu
sė priklauso mokėti JAV, bet 
sumokėta tik apie 25 procentai. 
Tuo tarpu Jungtinės Europos 
šalys moka 36 proc. JTO biudže
to — atsilygindamos tiksliai ir 
laiku. Jos taip pat suteikia apie 
trečdalį (61,000) melynšalmių 
JTO taikos palaikymo dali
niams. Nors Europa nesitiki — 
ir nenori — pakeisti Jungtinių 
Amerikos Valstijų įtakos 
Jungtinėse Tautose, bet eu
ropiečiai jau pradėjo labiau 
stengtis pasirūpinti savo sau
gumu be užjūrio pagalbos.

Tikimasi, kad, nuskambėjus 
paskutiniams JT sukaktuvių 
sveii imams, prasidės aštres
nis z,t. ilgsnis į organizacijos 
paskirtį, ateities planus ir gali
mybes. Nors kaip „pasaulio poli
cininkė” ši organizacija pasta
ruoju metu nėra labai efektinga 
(iš tikrųjų niekada ir nebuvo), vis 
dėlto atlieka labai daug svarbių 
darbų, šviesdama, maitindama, 
gydydama, gerindama gyveni
mo sąlygas, teikdama įvairiopą 
humanitarinę bei medicinišką 
pagalbą visame pasaulyje. JI’ 
ruošiamos konferencijos kreipia 
ypatingą dėmesį į žmonijos 
gausėjimo problemą, vaikų 
apsaugą nuo išnaudojimo, 
moterų teises, planetos ekolo
giją ir kitus opius klausimus, 
kurių sprendimai, arba bent 
svarstymas, yra galbūt tikroji 
JTO stiprybė, nes veikiama 
pasauliniu mastu.

Jungtinės Tautos gimė prieš 
50 metų, žmonijai trokštant 
jungtis į bendrą darbą ir kurti 
saugesnį, geresnį rytojų. Nors 
šie siekiai kartas nuo karto 
dingsta kasdieninių problemų 
bangose, bet, jų niekad nepame
tant iš akių, JTO žengs į 21 
šimtmetį su viltimi ilgainiui' 
tuos siekius įgyvendinti.

f
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Staiga vieną popietę plačiai atsidarė 

kameros durys ir kartu su šviežio oro banga į vidų įvirto 
kariška NKVD uniforma apsirengęs rusas leitenantas, 
per milinę persimetęs odinę planšetę, su penkiakampe 
žvaigžde,pažymėta kepurėj, ant galvos. Jis linksmai pra
bilo į mus rusiškai: „Draugai, nuo šiandien jūs jau ne
besate kaliniai, bet garbingi Raudonosios armijos 
savanoriai. Jums visiems bus patikrinta sveikata ir 
išduotas maistas. Jūs galite laisvai išeiti į kalėjimo 
kiemą, ar net į gatvę pasidairyti, tačiau nepatartina eiti 
į miestą, nes jūs dar neturite dokumentų, geriau vidu
je vaikščiokite”. Be jokio entuziazmo sutikom to leite
nanto žodžius. Mes nenorėjom į svetimą okupanto ka
riuomenę eiti, juo labiau į svetimus kraštus vykti, fronte 
kovoti ir greičiausia žūti po Raudonosios armijos vėliava, 
su pjautuvu ir kūju. Ir iš tikrųjų greit buvau tarp kitų 
pašauktas vykti į karinį komisariatą, sveikatos patikri 
nimo komisiją. Rusai gydytojai ten nieko per daug nežiū
rėjo, liepe marškinius nusivilkti, pusiau nuogą apžiū
rėjo iš paviršiaus, pridėjo prie širdies triūbelę, liepė 

pakelti rankas aukštyn, žvilgtelėjo į pažastis SS 
ženklų, štai ir viskas! Kažkoks Lietuvos rusas, mokąs 
gerai lietuviškai, surašė mūsų pavardes, vardus, tėvo 
vardą, gimimo datą, gimimo vietą ir leido grįžti atgal 
į kamerą. Vis dėlto vieno eiti nepaleido. Lydėjo mon

goliško veido kareivis su rusišku karabinu. Kai jis, 
laiptinėje susitikęs kitą savo draugą, paprašė užsirūkyti, 
aš jo nelaukiau. Greitai nulipau laiptais žemyn ir, užuot 
pasukęs pro duris, vedančias į kalėjimą, nėriau tiesiai 
į gatvę. Ten pabėgėjęs keletą žingsnių, ramiai 
nužingsniavau šaligatviu, Rokiškio bažnyčios link. 
Greitai išgirdau užpakalyje rėkimą ir rusišką komandą: 
„Stok, stok, nes kitaip — šausiu”. Aš, žinoma, sustojau. 
Pribėgęs mongoliško veido kareivis su karabinu, puolė 
mane mušti kumščiais. Kai kurių smūgių išvengiau, 
pasilenkdamas, ir jie pralėkė pro šalį, bet dalis kliuvo 
į veidą ir ausis. Tai buvo pirmieji į mane pataikę smū
giai, NKVD pasveikinimai, kartu su „riebiais” rusiš
kais keiksmažodžiais. Jis jau nebeminėjo, kaip anas lei
tenantas, kad aš esu garbingas „savanoris” į Raudonąją 
armiją. Apkultas ir sukruvinta lūpa, dažnai baksno- 
jamas į nugarą karabino vamzdžiu, grįžau vėl atgal į 
kamerą. Kitą dieną mūsų „savanorių” būrį, daugiau 
negu 15 vyrų, keli rusų kareiviai su automatais ir lei
tenantas su pistoletu nusivarė į Rokiškio geležinkelio 
stotį. Ten buvom susodinti į gyvulinį vagoną su trupu
čiu šiaudų ant grindų ir greit paruošti transportacijai 
į Vilnių. Mūs kelionės geležinkeliu maršrutas buvo 
Rokiškis Daugpilis-Vilnius. Kad negalėtume staigiai 
užpulti sargybinių ir nuginkluoti, karininkas virve 
užtvėrė pusę vagono, įsakė vienoje vagono pusėje mums 
būti, o patys įsitaisė kitoje, nuolat mus stebėdami. Susto
jus traukiniui prie Noreikių (tai paskutinė Lietuvos teri
torijoje stotelė, o toliau Latvija), mudu su Zigmu buvom 
susitarę bėgti. Pasiprašėm laukan gamtos reikalais. Mus 
išleido iš vagono. Palydėjo su automatu tas pats karei
vis, kuris mane mušė. Jis laikė atkišęs automatą ir nelei
do toliau nuo savęs mums nueiti, kaip vos keletą 
žingsnių. Pabėgimas sužlugo. Važiavome toliau. 
Pakeliui teko matyti parvirtusius, sudegusius

vagonus bei garvežius. Daugpilyje pro vagono langą 
matėm daug rusų kariuomenės ešelonų su kareiviais 
ir karine technika. Čia net keletą kartų mūsų vagoną 
tikrino specialūs NKVD patruliai, mačiau, kaip mūsų 
sargybos karininkas jiems vis rodydavo kažin kokius 
popierius ir aiškindavosi, rodydamas į mus. Važiavom 
toliau. Po daugelio valandų varginančios kelionės, 
kurios metu tik keletą kartų buvo leista atsigerti 
vandens, daugelis buvom alkani. Maisto iš namų tik 
retas turėjom. Kai pasiekėm Vilnių, buvo naktis. Nuo 
geležinkelio stoties per visą aikštę matėm tik griuvė
sius. Sargybiniai mus varėsi neapšviestomis Vilniaus 
gatvėmis, užverstomis sudaužytom plytom ir degėsių 
laužu. Kai kuriose vietose dar stipriai dvokė nuodėgu
liais, į nosį lindo dulkės su pelenais. Mus pervedė pon- 
toniniu tiltu per tamsią Nerį, maždaug toje vietoje, kur 
dabar stovi Žaliasis tiltas. Sustojome prie Šv. Rapolo 
bažnyčios pastatų grupės Ukmergės g-vėje. Ten buvo 
įrengtas naujokų į Raudonąją armiją surinkimo 
punktas, kuriame jau buvo jauni vyrai iš visos Lietu
vos. Pusė stovyklos priklausė lenkams. Čia buvo orga
nizuojama lenkų kariuomenė iš pabėgėlių, darbininkų 
ir buvusių lenkų karo belaisvių — savotiškas koncent
racijos punktas. Virš vartų kabėjo raudonos vėliavos su 
pjautuvais ir kūjais. Ilgai mes ten stypčiojom prie tų 
vartų. Juos atidarė ginkluoti rusų kareiviai ir mes 
žengėm pro juos. Už vartų mus pasitiko mieguista 
„meninė brigada”: civiliai apsirengusi, du su smuikais 
ir vienas su akordeonu. Jie grojo populiarią anuomet 
rusišką dainą: „l fronto pozicijas mergaitė išlydėjo karį, 
tamsioj nakty atsisveikindama ant gonkų laiptelio...” 
Mes taip norėjom valgyt, o jie mums tik grojo ir grojo, 
ilgai ir nuobodžiai... Skurdžiai atrodė tie apšepę 
muzikantai, o taip pat ir žibalinių lempų šviesoje visa 
aplinka. Pastatų ir koridorių sienose žaliais dažais buvo

nupiešti paveikslai iš fronto gyvenimo, mūšių scenos. 
Ten buvo matyti su juodais kryžiais vokiečių degantys 
tankai, kuriuos padega granatomis raudonarmiečiai 
kariai. Jie automatais šaudo į vokiečius, atsidarančius 
liukus ir šokančius žemyn iš tankų. Čia pamačiau ir iš
kabintus bolševikų šūkius: „Tegyvuoja Raudonoji armi- 
ja, armija nugalėtoja”.

Formuojamoje sovietinėj divizijoj. Pabėgimas

Gerai prisimenu pirmąsias praleistas dienas 
sovietinėje kariuomenėje. Nors mes nei vienas neturėjo
me kariškų drabužių, milinių bei rusiškų palaidinių, 
tačiau jau save laikėme priimtais į Raudonąją armiją. 
Iš tikrųjų čia buvo tik naujoku surinkimo punktas. Tokie 
pat lenkų kilmės naujokai buvo surenkami irgi į tą pačią 
stovyklą formuojant lenkų diviziją. Visi mes kartu ten 
slankiojom po kiemus, maišėmes. Tik lenkams geriau 
duodavo valgyti. Jiems sriuba buvo nebloga ir bulvių 
košė buvo balta. Todėl, šiek tiek mokėdamas lenkiškai, 
paprašydavau virėjo, dalinančio porcijas, ir gaudavau. 
Sykį, lenkai pastebėję, kad nuėjau pas lietuvius su pilnu 
dubenėliu sriubos, šoko vytis ir nežinia, kas būtų buvę, 
bet keli augaloti žemaičiai pastojo jiems kelią ir tuo 
viskas baigėsi. Kaipgi ten užlaikė mus lietuvius, „gar 
bingus savanorius”, galiu pasakyti tik tiek, kad visoj 
stovykloj daugumas viduriavo, nežinia, ar tai buvo kokia 
epideminė liga, ar nuo blogo maisto. Mano keli drau 
gai nuo Panemunio, Skapiškio irgi susirgo. Manyčiau, 
gal dėl to, kad gėrėme Neries vandenį, kuris matomai 
buvo užterštas. Laimei, aš nesirgau ir galėjau padėti 
draugams. Stovykloje mūsų nelaikydavo be darbo. 
Rytais išrikiuodavo ir kažkokie rusų kariškiai išsirink
davo dešimt ar daugiau būsimų „karių” ir išsivesdavo.

(Bus daugiau)
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BAIGĖSI POEZIJOS 
PAVASARIS

Tradicinė Lietuvos rašytojų 
sąjungos rengiama poezijos 
šventė „Poezijos pavasaris 95” 
baigėsi poezijos vakaru Vilniaus 
universiteto Kazimiero Sarbie
vijaus kieme.

Baigiamąjį vakarą, kuriame 
skambėjusių eilių klausėsi ir 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas su šeima, pradėjo 
šių metų „Poezijos pavasario” 
laureatas, poetas iš Kauno, Do
naldas Kajokas.

Baigiamajame vakare eiles

skaitė ne tik Lietuvos, bet ir į 
šventę atvykę poetai iš Latvijos, 
Suomijos, Slovėnijos, Austrijos, 
Vokietijos, Australijos bei Da
nijos.

Gegužės 21d. „Poezijos pava
saris 95” prasidėjo Maironio 
„Pavasario balsų” pirmojo 
leidimo 100-ųjų metinių minė
jimu bei poezijos popietėmis 
Raseinių rajone. Visą savaitę 
vyko poezijos vakarai Vilniuje 
ir Kaune, šventės dalyviai bu
vo nuvykę susitikti su Vilkaviš
kio, Lazdijų, Šiaulių, Radviliš
kio, Druskininkų, Telšių, Plun

gės, Trakų bei Širvintų rajonų 
poezijos mylėtojais.

Ši tradicinė „Poezijos pavasa
rio” šventė, buvo surengta jau 
trisdešimt pirmąjį kartą.

(Elta, 05.29)

POEZIJOS PREMIJA - 

V. DAUJOTYTEI

Vilkaviškio rąjone, Kiršiuose, 
Salomėjos Nėries gimtinėje, bu
vo įteikta šių metų „Poezijos 
pavasario” S. Nėries vardo pre
mija. Ja buvo apdovanota lite
ratūros kritikė, profesorė Vikto
rija Daujotytė.

Salomėjos Nėries premija jos

gimtinėje įteikiama kasmet nuo 
1972 m. Priėmusi 1,000 litų pre
miją ir G. Kviesulaičio išdroži
nėto koplytstulpio, esančio ne-

1 toli poetės gimtinės, kopiją, V.
Daujotytė pasakė: „Negerai, 
kad premija teko ne poetams, 
bet darbas, kurį dabar darau, 
buvo ypatingas mano gyvenime. 
Susiklostė tokia situacija — iš 
kažkur kilo prievarta, jog turiu 
parašyti šią knygą („Salomėjos 
Nėries ruduo”), ir tas dėmesys, 
kurio sulaukiau, ne man pri
klauso, o tai, teisybės siekian
čiai galiai, kuri man sakė, jog 
turiu šitą darbą padaryti”.

(LR, 05.26)

„PAVASARIO BALSŲ” 
JUBILIEJINĖ LAIDA

V. Užtupio leidykla „Vilius” 
didžiojo lietuvių poezijos šedev
ro „Pavasario balsai” 100-ųjų 
metinių proga išleido knygelę 
„Maironio ‘Pavasario balsams’ 
100 metų”.

Tai perfotografuotas pirmojo 
„Pavasario balsų” leidimo su
mažintas atspaudas, išleistas 
1,000 egz. tiražu. Leidėjas šią 
knygelę išleido, sutaupęs kelių 
mėnesių pensiją.

(„Kauno diena”, 05.26)

CLASSIFIED GLUDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

• „Draugas” skrenda į Lie
tuvą, nešdamas žinių sietuvą.

When your company ivants you to choose a managed care plati...

(juality Healthcare Is Just Around The Comer
Y O II R P l. A N

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

GREIT
PARDUODA

American HMO 
CAPP Care 
Chicago HMO

Humana 
Health Direct 
Healthstar

Sanus Health Plans 
Share
Rush'Prudential

FINO Y O U R d M A R Y C A R I’ H Y S I C I A N I E R E

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bua. 706488-7000 
Fn. 706489-7006

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-306-0307

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

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Penęininkams nuolaida

FOR RENT

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vt We«t 95th Street 

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

Išnuomojamas 3 kamb. butas
71 St. ir Mozart Avė. apyl. vienam 
arba dviem pensininkams. Kreip
tis: 312-778-1700 arba 708 - 
839-1784.

IEŠKO DARBO

ASL RN -60652
Irta. . J\an, M.D. 
Surender Lai, M.D.

BRIDGEPORT - 60616
Sung Ling Chou, M.D

BURBANK - 60459
Yaseen Odeh, M.D.
Naser Rustom, M.D.

CHATHAM -.60619
April Jackson, M.D.

Intemal Medicine (312 ) 884-3400 or 471-7868 
Intemal Medicine (312) 434-2123

Intemal Medicine (312 ) 225-0695

Intemal Medicine (708) 425-3135 
lntemal Medicine (708) 425-3135

Intemal Medicine (312) 723-5979

UT STREET - 60610 
Surender Lai, M.D. lntemal Medicine (312 ) 829-4224

CHICAGO) LAW,N
Khalid Ahmed, M.D. 
Evelyn Basco, M.D.
Jacob Bemstein, M.D 
Anthony Bozzano, M.D. 
Leon Que, M.D.
Fredrick Tan, M.D. 
Ashraf Ahmed, M.D 
Robert Andina, M.D 
Mohamad Atassi, M.D 
Vijay Bajaj, M.D.
Sung Ling Chou, M.D 
Parakrama DeSilva, M.D 
George Ferenzi, M.D 
Chia Huang, M.D.
Amer Husseini, M.D.

60629
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
lntemal Medicine 
lntemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
lntemal Medicine

Mercedita Jacob-Tan, M.D Intemal Medicine
Irfana Khan, M.D.
John Kowalski, M.D 
Roman Kozyckyj, M.D. 
Surender Lai, M.D.
Woo Lee, M.D 
Martin Lindenbetger, M.D 
Dennis Malecki, M.D. 
Prisco Olaya, M.D 
Jayantibhai Patel, M.D 
Pitu Punjabi, M.D. 
Francisco Randin, M.D 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
B.G. ShreeP'vas, M.D. 
Nancy Strettmatter, M.D. 
Naidsco Sobetano, M.D

Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
lntemal Medicine 
lntemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
lntemal Medicine 
Intemal Medicine 
lntemal Medicine 
lntemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
lntemal Medicine 
Innemal Medicine

Stvaramaprasad Tummala, M.D Intemal Medicine
Venkata Vedam, M.D 
Raghu Vollala, M.D.
V. Yu, M.D 
Naila Aziz, M.D

Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Pediatrics

(312) 581-7300
(312) 737-8818
(312) 735-8100
(312) 735-3456
(312) 476-3114 or 776-7474
(312) 585-2200
(312) 471-9000
(312) 471-7866
(312) 585-1555
(312) 434-5849
(312) 471-7866
(312) 585-4900
(312)471-7866
(312) 735-4885
(312) 585-1555
(312) 585-2200
(312) 471-7866 or 471-7868
(312 ) 284-6300
(312) 581-5276
(312) 471-7866
(312) 581-6622
(312) 284-6300
(312) 471-5550
(312) 581-8080
(312) 581-7441
(312) 471-7427
(312) 471-7866
(312) 471-8622
(312) 776-6446
(312) 471-7070
(312) 471-8136
(312) 436-7700
(312) 434-5759
(312)471-7866
(312 ) 471-7875
(312) 471-7425

CHICAGO R1DGE- 60415
John Caserta, M.D. Family Practice (708) 346-0367

CLEARING - 60638
Bemard Slusinski, DO. 
Robert Andina, M.D 
Evelyn Diaz, M.D 
Pitu Punjabi, M.D. 
Francisco Randin, M.D 
Raymond Reich, M.D. 
Raghu Vollala, M.D.

ELDSON - 60632
Rogelio Liboon, M.D. 
Erlinda Sivv.i, M.D.

Richard hevvski, M.D 
Ra) Ktunar Khurana, M.D.

Family Practice (312) 586-5454 or 797-1694 
lntemal Medicine (312) 581-8400 
Intemal Medicine (312) 471-8800 
Intemal Medicine (312 ) 767-0100 
Intemal Medicine (312) 586-6555 or 471-0202 
lntemal Medicine (312) 586-2032 
lntemal Medicine (312) 767-2461

Family Practice 
Family Practice

Intemal Medicine 
Intemal Medicine

(312) 523-8014
(312) 767-0606 or 767-4232 or 
767-3268 

(312) 471-7040 
(312) 523-0400

A.K. Mathew, M.D 
Sundar Prakasam, M.D. 
Oregono Rosenstein, M.D. 
Prem Rupani, M.D. 
Simeon Sevandal, M.D

lntemal Medicine (312) 523-0400
lntemal Medicine (312) 884-3400
lntemal Medicine (312) 884-3400
Intemal Medicine (312) 471-3600 or (708) 795-2867 
lntemal Medicine (312) 471-3600 or 802-2262

EVERGREEN PARK - 60642
Mohamed Dahodwala, M.D. lntemal Medicine (708) 425-1812
Juan Diaz, M.D. 
Jehangir Sethna, M.D 
Sheldon Slodki, M.D

Intemal Medicine (708) 425-1812
Intemal Medicine (708) 636-8088 or (312) 471-0202 
Intemal Medicine (708) 425-1812

GARFIELD PARK-60624
Evelyn Basco, M.D. Family Practice (312) 533-3441
A.R. Marhevv, M.D Intemal Medicine (312) 762-0440 or (708) 749-5516

GRACELAND-.60652
Mohamed Dahodvvala, M.D. lntemal Medicine (312) 477-1922
Juan Diaz, M.D. lntemal Medicine (312) 477-1922
Sheldon Slodki, M.D. Intemal Medicine (312) 477-1922

HICKORY HILLS - 60457
Dennis Malecki, M.D. lntemal Medicine (708) 430-2400

HQMETOWN-60456
Vijay Bajaj, M.D

OAK LAWN - 60453
Nicholas Difilippo, M.D

lntemal Medicine (708) 598-4430

lntemal Medicine (708) 424-6450

PARK-60636
Prem Rupani, M.D.

PILSEN - 60608 
Amer Husseini, M.D. 
Bemadette Espiritu, M.D 
Mary Rosales, M.D

R1VERSIDE - 60546
Kevin Butterfield, M.D. 
Pitu Punjabi, M.D.

STOCKYARDS-60609
John Caserta, M.D 
Rogelio Liboon, M.D 
Waldo Arteaga, M.D

lntemal Medicine (312) 778-8600

lntemal Medicine (312) 927-8686 
Pėdiarrics (312) 579-0133
Pediatrics (312) 579-0133

lntemal Medicine & Pediatrics (708) 447-6568 
Intemal Medicine (708) 447-6568

Family Practice (312) 579-2750
Family Practice (312) 523-8014
Intemal Medicine (312) 927-5524 or (708) 484-5554

Pasirinkite sau pagrindinį gydytoją iš šv. Kryžiaus ligoninės Gydytojų 
Sąjungos sąrašo. Pasinaudokite patogiomis ir kokybiškomis paslau
gomis, kokias tik geras apylinkės gydytojas gali suteikti.

Žinokite, kad šv. Kryžiaus ligoninė, kurioje šie gydytojai turi savo ka
binetus ir priima pacientus, priklauso 1% geriausiai pacientus aptarnau
jančių ligoninių visame krašte ir yra geriausia ligoninė Čikagoje.

Išsirinkite gydytoją ir apdraudos planą iš šio sąrašo ir paskambinkite 
artimiausiam gydytojui. Jei norite daugiau informacijų, kreipkitės:

I Pikį, Gonty Assoaaus, 1994

(312)471-861)
Holy Cross Physician Association

2701 W. 68th St. • Chicago, IL 60629
Hoiy Cross Hospual is Sfonsorfd by thf Sistfrs of St Casimir

NERINGA 
BOX I55C RDF#4 
W. Brattleboro, VT 05301

LIETUVIŲ KALBA
liepos 9-29 d. Vaikams 7-16 metų
liepos 23 METINĖ GEGUŽINĖ— PUT N AME 
liepos 23-29 d. programa ypač vyr. iki 17 m. 
rugp. 6-13 d. šeimoms su vaikučiais

ANGLŲ KALBA-LIETUVIŲ kilmės
liepos 30-rugp 6 d. vaikams 7-16 m.
rugp. 16-20 d. šeimoms su vaikučiais 

INFORMACIJAI:
NERINGA, 600 Liberty Hwy, Putnam, Ct 06260 

Tel.: 203-928-7955

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUB3 
LEIDINIAS

MALDA LIETUVAI. Lietuviškų nuotraukų 
albumas, lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis 
Juozas Polis. 175 psl...................................... $14.00

PABŪK VARNĖNE, SVEČIUOSE. Naujausia Jo

no Minelgos eilėraščių knyga. 64 psl. ... $5.00
KALBĖKIME LIETUVIŠKAI. Paveiksluotas vado

vėlis vaikams mokintis lietuvių kalbą. Nijolė 
Mackevičienė. 88 psl........................................ $5.00

ABĖCĖLĖ. Dang. Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl.. $5.00 
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ I MĖNULĮ.

Apysaka. Danutė Bindokienė. 63 psl. ... $6.00
MANO ŽODYNAS. Didelio formato lietuvių-anglų

kalbomis. Richard Scarry. 92 psl................ $20.00
LIETUVIŲ PERIODIKA VAKARŲ EUROPOJE

1944-1952. J. P. Palukaitis. 287 psl. ... $20.00
ČIURLIONIS: Painter and composer. Stasys Goš

tautas. 558 psl.......................... ...................... $25.00
ŠV. MIŠIŲ GIESMĖS. Vincas Mamaitis. 22 psl. $2.00 
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran

tremtinio atsiminimai. Povilas šilas. 320 psl. $8.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 KAU

NE. Ant. Dundzila. 96 psl..................... $4.00
ARCH. EDM. ARBAS/ARBAČIAUSKAS Architek

tūra, tapyba, piešiniai..................................... $20.00

Pastaba. Užsakant knygą paštu, pinigų nesiųsti. Su
mokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos kaina 
ir pasiuntimo išlaidos Illinois gyventojams pridedama State 
Sale tax 8.75% nuo knygos kainos
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KASDIENYBĖS SPALVOS
ANTANINA GARMUTĖ

norma. Jos viršyti jis negali. O 
jei tu sergi labiau, jei tau reikia 
vaistų daugiau — ne bėda. Pir
kia vaistinėje pats. Parduodant, 
atrodo, normų nėra. Tik turėk 
pinigų.

— Ko aklas verktų, jei kelią 
matytų, — palinguoja galvą 
kaimynė.

Galvosūkis: kaip į tas normas 
įsprausti ligas?

KITA MEDALIO PUSĖ
Ramios, inteligentiškos se

nutės — jos visada tvarkingos, 
nedrąsios ir mandagios — mies
to turgavietėn renkasi anksti iš 
ryto. Galbūt jos — mokytojos, 
gydytojos, tarnautojos. Buvę. 
Dabar dar paeinančios ir suge
bančios apsiprekinti. Deja, jos 
neturi už ką pirkti prekių. Ir 
parduoti — nieko. Elgetauti? 
Na, ne...

— Gal jūs galėtumėt vieną 
kiaušinuką? — Man pritrūko 
pusryčiams, — nedrąsiai 

l paprašo pardavėją. — Žinote, 
pensininkų dalia nelengva. Visą 
amželį sąžiningai dirbau. O san
taupos nuplaukė...

— Gerai, jau gerai, — numo
ja ranka prekybininkė, — imk 
ir neškis!

Prieina prie kitos:
— Man sūrio gabaliuką. 

Skrandį graužia nuo vienos 
arbatos...

— Pienuko lašelį... būkite 
maloni!

Žmonės malonūs. Ne geleži
nes gi širdis turi.

PROBLEMOS

Vaikai. Jų vis mažiau suau
gusiųjų tarpe Lietuvoje. Ir su
bręsta jie ne pagal amžių. Su
augusių problemos per anksti 
užgula jų silpnus pečius. Todėl, 
susiklosčius aplinkybėms, su 
jais elgtis kaip su vaikais darosi 
sunku. Konkretus atvejis.

Lyja. Prisidengusi skėčiu, pri
einu prie kiosko. Perku laik
raštį. Greta nuo lietaus po 
siauru stogeliu priglunda 6-7 
metų mažylė.

— Tu perki laikraštį? — 
užklausiu ir pasislenku nuo 
langelio, — tai pirk.

— Ne... Neperku, — sako 
mažoji.

— A, suprantu, — pasislėpei 
nuo lietaus? Gerai. Čia neuž
lyja- — Pasakiau ir nueinu.

Nužingsniavusi savo keliu gal 
kokį šimtą metrų, šalia pajuntu 
bėgančio vaiko alsavimą. Ogi ta 
pati mažylė! Ji prisigretina ir 
visai rimtai, beveik piktai sako:

— Ponia, prašau nesikišt į 
mano reikalus!

— Argi aš kišuosi? — nustem
bu. Apmaudu, kad vaikai tokie 
pikti auga. Pradedu atlaidžiai 
juoktis. O gal vaikas psichiškai 
nesveikas?

Bet mažylė bėga greta. Suly
ta. Pikta. Keistai išdidi, ji meta 
paskutinę frazę:

— Kišatės! Ir nieko nesupran
tat!

Paskui perbėga tiesiog į kitą 
gatvės pusę. Ten ją pasitinka 
juodai apsirengusi moteris. 
Galbūt motina. Ji suduoda mer
gaitei, patąso ją už plaukų ir 
barasi:

— Vėl nieko neparnešei? Nė 
cento! »

Supratau. Mergaitei sunku 
pradėti elgetauti. O gal vagi
liauti? Problemos.

Rūsčioje kasdienybėje kenčia 
vaikai.

GALVOSŪKIS APIE 
NORMAS

Sovietinis ūkis buvo planin
gas. Viskam — normos. Saky
sime, kiaulė privalėjo atsivesti 
20 paršiukų. Višta — sudėti tam 
tikrą skaičių kiaušinių. Ir taip 
toliau. Tik ne mažiau.

Senieji įpročiai sėkmingai 
taikomi ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, medi
cinoje. Tremtiniams, polit
kaliniams, nukentėjusiems nuo 
okupacijos, vaistai, vyriausybės 
nutarimu, yra skiriami nemo
kamai.

— Kaip gerai, — sako man 
kaimynė, — tu gauni vaistus 
nemokamai. Tik pateiki vais
tinėj receptą — ir ačiū!

— Pamirštate normas, — aiš
kinu. — Matote, tremtinių B"os 
niekaip neįtelpa į tas normas. 
Todėl trigubai daugiau vaistų 
reikia pirktis. Deja, savomis lė
šomis.

— Nesuprantu, — trauko pe
čiais kaimynė.

— O ko čia nesuprasti! Nor
mos liko sovietinės. Štai dak
taras gauna apibrėžtą nemoka 
mų receptų kiekį. Tam tikrai 
pinigų sumai. Tai ir yra vaistų

„Šilo” dainininkai po koncerto Clevelande apdovanoti gėlėmis. IS k — rašytoja ir žurnalistė A. 
Garmutė, M Gražulienė, B. Galinaitienė, O Dailydienė, J. Sarkauskas, J. Skaržinskas, K. 
Tamaliūnaa, V. Balys ir P Pečiulaitis.

Nuotr V. Bacevičiau*

Tačiau įdomu, kokio metalo — 
gal nerūdijančio plieno, — širdis 
turi tie Amerikos lietuviai, 
kurie nemato nei alkanų 
senukų, nei nuo bado tinstančių 
vaikų, o dešimtis tūkstančių 
dolerių (!) aukoja vienadieniam 
farsui. Kaip rašė spauda, vieno 
kunigo išmislui surengti 
Birželio 14-sios, Tautos tra
gedijos minėjimo spektaklį. Spe
kuliuojant tremtinių kančiomis, 
negrįžusiųjų iš Sibiro ledynų 
atmintimi.

Šitokiai „labdarai” mes, gyvi 
tremtiniai pasakėme griežtą 
NE!

Užuot panašių spektaklių, 
kviečiame atidžiau pasižiūrėti į 
kitą medalio pusę...

NIEKO NEGALI?

Rinkimų į savivaldybes kovos 
baigėsi.

— Nugalėjo mūsiškiai! — 
džiaugėsi viena mano bičiulė. — 
Na, dabar aš namą, nacionali
zuotą N. mieste, tikrai atgausiu!

— Kodėl esi tuo tikra?
— Ogi geras pažįstamas to 

turto grąžinimo komisijos pir
mininku tapo. Sąžiningas, 
pareigingas žmogus. Dešiniųjų 
dešinysis, — džiūgavo bičiulė.

— Neperšokęs per upelį, 
nesakyk „opa”!

— Ką tu! Aš jau kreipiausi į 
jį. Laišku. Už dviejų savaičių jis 
pradeda eiti pareigas. Tai už 
savaitės gausiu atsakymą. 
Klausyk, pakelsime tostą už 
teisybę!

Nepakėlėme. Draugė gavo at
sakymą: „Aš nieko, o nieko 
negaliu! Yra už mane viršesnių. 
Įstatymus priima Seimas”, ir

VELYKOS BUVUSIUOSE KGB RŪMUOSE
Velykų šventes „KGB archy

vai į švarias rankas” akcijos 
dalyviai pradėjo švęsti yerbų 
sekmšdienį. Dar gerokai prieš 
3 vai. p.p., vilniečiai, pasipuošę 
verbomis, po šv. Mišių arki
katedroje užpildė buvusių KGB 
rūmų antro aukšto prieškamba
rį.

Susirinkusiems papasakojome 
apie protesto akcijos vykdytojų 
santykius su Lietuvos gyventojų 
genocido tyrimo centro generali
niu direktoriumi V. Skuodžiu, 
su vietine valdžia, kuri vykdo 
šių rūmų remontą, apie budė
tojų rūpesčius ir vargus, vyk
dant protesto akciją ir saugojant 
archyvus.

Seimo Laisvės frakcijos narys 
Povilas Jakučionis papasakojo 
apie Seime svarstomus įsta
tymų projektus ir nutarimus 
Jis pasisakė prieš Rusijos gė
dingą karą Čečėnijoje, prieš 
Rusijos kariškių lakūnų provo
kacijas Lietuvoje, pasmerkė 
Vakarų valstybių pataikavimą 
ir nuolaidžiavimą Rusijai. Be to, 
jis atkreipė klausytojų dėmesį į 
valdžios vyrų padažnėjusias pa
žintines keliones po užsienio 
šalis už Lietuvos gyventojų pini
gus, nors lėšų labai trūksta 
socialiai remtiniems žmonėms. 
Atsakė į pateiktus klausimus.

Protesto akcijai „KGB ar
chyvai į švarias rankas”‘pri
taria ir ją remia Lietuvos žmo
nės: prieš Velykas akcijos daly
viai gavo didelę siuntą maisto 
produktų iš Maltos ordino, net

keletą siuntinių su maisto pro
duktais ir drabužiais atsiuntė iš 
Čikagos dr. Jonas Adomavičius 
— Alvudas. Labai pradžiugino 
budėtojus Griškabūdžio vidu
rinės mokyklos mokytojai ir 
moksleiviai, kurių didelis būrys 
apsilankė akcijos štabe, palin
kėjo visiems linksmų Velykų 
švenčių ir įteikė Velykų stalui 
maisto produktų. Moksleiviai 
susipažino su akcijos dalyviais, 
apžiūrėjo buvusius KGB rūmus 
ir kalinių kankinimo kameras.

Velykų sekmadienį akcijos 
dalyviai pasikeisdami lankė 
Vilniaus bažnyčias ir dalyvavo 
Prisikėlimo pamaldose, stebėjo 
per televiziją iškilmes Romoje, 
Šv. Petro aikštėje, kur šv. Tėvas 
Jonas Paulius II pasakė vely
kinę kalbą „Miestui ir pasau
liui” ir suteikė palaiminimą.

Antrą Velykų dieną prie bend
ro Velykų stalo, papuošto mar
gučiais, susėdo akcijos dalyviai, 
Seimo nariai, Sšusio 13-tos 
Brolijos nariai, Lietuvos PKT 
sąjungos Vilniaus skyriaus 
Tarybos nariai, buvę politiniai 
kaliniai ir tremtiniai. Po trum
pos maldos visus susirinkusius 
su šv. Velykom pasveikino prel. 
Alfonsas Svarinskas, palinkėjo 
geros sveikatos ir Dievo palai
mos.

Pakili šventinė nuotaika 
nušvietė susirinkusiųjų veidus. 
Kiekvienas norėjo kažką malo
naus pasakyti greta sėdinčiam 
kaimynui, pasidžiaugti reta pro
ga drauge švęsti Velykas. Tikė-

29-se Europos krepšinio pirmenybėse

IR ROMĖNAI NUGALĖTI
REMIGIJUS GAŠKA

Nukovę germanus ir sutriuš
kinę graikus, lietuviai susidoro
jo ir su romėnais. Vakar (bir
želio 26 d.) vakare įdomioje ko
voje Lietuva laimėjo prieš Italiją 
80:69. Liko tik žydai ir slavai!

Norint „susikombinuoti” kuo 
geriausią pądėtį „A” grupėje, 
mūsų vyrams šias rungtynės 
buvo itin svarbios. Turėję progą 
dvi dienas pailsėti, lietuviai sto
jo į kovą su pakilia nuotaika ir 
atnaujintu ryžtu. Ir Sabonio 
sveikata jau, atrodo, pakrypo į 
gėrąją pusę. Užvakar jam buvo 
ištraukti du pūliuojantys dag
tys. Skausmas žande ir ausyje 
sumažėjęs, bet jis dar nesiaučia 
visiškai savas, kentėdamas 
didelėje antibiotikų įtakoje. 
Nors liguistas, bet komandai

I.__________________________
1.1., ir panašiai.

Priblokšta naujienos, draugė 
vapėjo:

— Dar nepradėjo eiti pareigų, 
o jau žino, kad nieko negalės! 
Tai ko šitaip veržėsi į valdžią? 
Reikėjo užleist vietą tam, kuris 
galės ir norės žmonėm padėti!

— Į valdžią veržėsi dėl savęs 
paties. Užimt vietą. Gaut 
kyšius. Pralobt ir be Gariūnų. 
Važinėt po užsienius, naudotis 
privilegijom. Štai ką gali!

Metamorfozė nedidelė: sovie
tinius biurokratus pakeitė 
naujieji, — tarsi ėdrūs vikšrai 
išsiritę iš senosios komunistinės 
santvarkos kokonų.

buvo nepamainomas ramstis, 
iškovojęs 19 atšokusių ka
muolių ir įmesdamas tiek pat 
taškų.

Šių rungtynių variklis ir di
džiausias kovotojas buvo 
Šarūnas Marčiulionis. Daug 
daug kartų teko matyti Šarūną 
žaidžiant Lietuvos ir NBA 
klubų sudėtyse, bet taip puikiai 
žaidžiančio jo dar nebuvau 
matęs! Nematėm jo žaidžiant 
solo, bet gėrėjomės jo taikliomis 
pasuotėmis ir geru kamuolio pa
skirstymu, tačiau Šarūnas 
neužmiršo ir krepšio. Jis su
rinko 32 taškus, atkovojo 6 
atšokusius kamuolius ir per
davė aštuonias vaisingas pasuo- 
tes. Džiugu buvo matyti, kai, 
pagaliau, Garastui leidžiant 
Šarūnui pailsėti, visi salėje jam 
atsidėkodami plojo. Taip, kaip 
Šarūnas vakar lošė, nesame 
matę žaidžiant nei vieno iš čia 
dalyvaujančių NBA žaidėjų — 
nei Kukoc, nei Divac, nei Radja.

Norint geriau dengti pavojin
guosius italų gynėjus, Garastas 
rungtynes pradeda su Saboniu, 
Karnišovu, Kurtinaičiu, Mar- 
čiulioniu ir Krapiku. Pastarojo 
tai buvo debiutas pradedančia- 
jame penketuke. Šį Garasto 
manevrą Krapikas pilnai 
pateisino. Jei jis ir toliau taip 

, žais, bus užpildyta likusi vieno 
i gynėjo „skylė”. Nepraėjus nei 

30 sekundžių nuo teisėjo švil
puko, Sabonio metimu ir įmesta 
bauda Lietuva veda 3:0. Karni
šovas daro 5:0, o iš Marčiulionio 
gražų pasą gavęs — 7:0 ženkli
na Krapikas. Po keturių minu
čių Sabonio metimu ir Šarūno 
tritaškiu, lietuviai veda 12:2. 
Tačiau italai nemano lengvai 
pasiduoti ir dešimtoje minutėje 
rezultatą išlygina 22:22. Nuo

sime, kad po sovietinio pragaro 
lietuvis visada bus šių tautos 
kančių rūmų tikruoju šeimi
ninku.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos PKT sąjungos pre
zidentas B. Gajauskas, Seimo 
narys, Krikščionių demokratų 
partijos Seimo frakcijos seniū
nas Ignas Uždavinys, Laisvės 
frakcijos Seimo narys P. 
Jakučionis. Akcijos dalyvė 
Stanislava Giedraitienė papasa
kojo apie Sibiro lageryje švęstas 
Velykas.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
tarpparlamentinių ryšių grupių 
su Čečėnija koordinacinės Tary
bos pirmininkas A. Endriukai
tis, kalbėdamas pažymėjo, kad 
Velykų švenčių džiaugsmą 
užtemdė Čečėnijos karo gaisrų 
debesys. Kiekvieną dieną žūsta 
žmonės, pažeidžiamos tautos 
apsisprendimo ir žmogaus 
teisės. Ragino rinkti parašus po 
protesto rezoliucijomis ir rei
kalauti Rusijos nutraukti karo 
veiksmus Čečėnijoje.

„Sugriauti miestai ir kaimai. 
Vykdomas Čečėnijos gyventojų 
genocidas. Daugiau kaip trys 
tūkstančiai vaikų neteko tėvų ir 
tapo našlaičiais. Reikalinga 
skubi humanitarinė pagalba 
nukentėjusiems, nes trūksta 
vandens, vaistų ir maisto... Bet 
čečėnų tauta — ne ta tauta, kuri 
pasiduoda. Ji kovos iki per
galės”, — baigdama kalbą 
pasakė šventėje dalyvavusi pre
zidento D. Dudajevo vyriau
sybės atstovė spaudai Aminat 
Saijeva. Po jos kalbos pasi
meldėme už žuvusius Čečėnijos 
karius.

Po oficialios dalies buvo dar il
gai giedamos Velykų giesmės ir 
dainuojamos partizanų bei 
tremtinių dainos.

Velykų šventes baigėme švęs
ti per Atvelykį. Šią dieną su 
akcijos dalyviais ir vilniečiais 
sutiko pabendrauti Seimo narys 
demokratas Valdas Petrauskas 
ir Tautininkų sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona.

Svečiai papasakojo apie rin
kimų rezultatus į Lietuvos 
miestų ir rajonų savivaldybes ir 
atsakė į klausytojams rūpimus 
klausimus.

Akcija tęsiasi...
Stasys Žukas

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. birželio mėn. 28 d.

čia prasideda kova už kiekvieną 
tašką, bet lietuviai nepraranda 
pirmavimo. Rezultatas 28:25, 
34-28 mūsiškių naudai. Pirmas 
kėlinys baigiamas 42:39.

Vos dešimčiai sekundžių pra
ėjus nuo antrojo kėlinio pra
džios, italai išlygina 42:42. Bet 
tai ir buvo paskutinis italų pasi
spardymas. Sabonis savo me
timu ir įmesta bauda daro 45:42 
ir rezultatas pradeda augti 
lietuvių naudai. Penktoje minu
tėje Marčiulionis pataiko tri
taškį ir Krapiko metimu Lie
tuva veda 54:45. Nuo tada mū
siškiai pajėgia išlaikyti pirma
vimą 8 - 10 taškų skirtumu. 
Rungtynėms baigiantis, Šarū
nas „sumeškerioja” dar vieną 
tritaškį ir išveda Lietuvą laimė- 
jiman.

Be Sabonio ir Marčiulionio 
Lietuvai taškus pelnė: Karni

Sibiro Tremtiniui

A.tA.
JUOZUI KISIELIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui dr. PETRUI KISIELIUI ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia, jam visuomet 
dėkingi.

Prapuoleniai: Aldona, Marijus, 
Jurgis ir Jane, Aurelijus ir Dana

A.tA.
PRANUI NOREIKAI

Lietuvoje mirus, seserį BRONISLAVĄ ČIUNKIENĘ 
ir jos ŠEIMĄ užjaučiame ir kartu liūdime.

Šv. Antano lietuvių parapijos choras 
ir vadovas Detroite

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 WEST 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 VV. 71 St., Chicago, IL 60629 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 VV. 35 St., Cicero, II 60650 
10201 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465 

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

UTHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
WILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!

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

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

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

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.
*04/f* AIHUHIl10T Nevv York 212-869-1074.

Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles 213-934-5151.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674. 
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Tollrtree 800-223-0593. J

šovas 15, Krapikas 6, Lukminas 
4, Einikis ir Kurtinaitis po 2. 
Kaip matome, Kurtinaitis vėl 
nepasižymėjo.

Sužaidus po ketverias rung
tynes, komandų padėtis „A” ir 
„B” grupėje pradeda ryškėti. 
„A” grupėje įsitvirtinusi Jugo
slavija, kuri eina be pralai 
mėjimų. Seka Lietuva, Graiki
ja, Izraelis, Italija. „B” grupėje 
— kroatai (be pralaimėjimo), 
rusai, prancūzai, ispanai. Jei 
viskas vyks kaip manoma, Lie
tuvai likus „A” grupės II vieto 
je, ketvirtfinaliuose tektų žaist 
prieš Prancūziją, „B” grupėje 
stovinčią trečioje vietoje. Jei 
mūsiškiai laimi, tada prieš 
Rusiją. Bet spėlioti per anksti. 
Šiandien Lietuvai reikia laimėti 
prieš Švediją, o rytoj — prieš 
netikėtai gerai žaidžiantį Iz
raelį.

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

t
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ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE
Čikagos skautai ir skautės, |

liepos 22 * rugpjūčio 5 d. 
stovyklausiantys Rako stovyk
lavietėje, prašomi iki birželio 30 1 
d. atsiųsti registracijos lapus ir 
mokestį. Registruojantis po šios 
datos, reikės mokėti 25 dol. | 
pridėtinio mokesčio. Registrą- ! 
cija siunčiama stovyklos admi- Į 
nistratorei Rūtai Končius, 1306 
Acorn, Lemont, IL 60439. Tel. 
(708) 257-1315.

A.a. dr. Jonas Valantiejus, 

jo mirties 10 metų sukaktyje, šį 
šeštadienį, liepos 1 d., bus 
prisimintas šv. Mišiomis 10 vai. 
ryto (Michigano laiku) New Buf
falo, MI, katalikų bažnyčioje. Po 
Mišių — susitelkimas prie kapo. 
Valantiejaus našlė kviečia visus 
a.a. dr. Jono draugus, artimuo
sius ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose, kapo aplankyme ir 
vėliau pabendravime Valan- 
tiejų ūkyje.

Labai prašome neatsisakyti 
padėti sumažinti išlaidas 
sėkmingai išskirtų „Siamo dvy
nukių” gydymui, kurioms šiuo 
metu vyksta galvos kaulo pakei
timas Texas valstijoje. Jas ten 
globoja Mara ir dr. Vytautas 
Vygantai. Visuomenė kviečia
ma tuoj po 11 vai. šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, sekmadienį, liepos 9 d., 
atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrų, papietauti ir savo 10 dol. 
auka padėti mergytėms toliau 
sveikai, normaliai klestėti. Pie
tus ruošia „Saulutė”, „Lietuvos 
Vaikų viltis”, Lithuanian Mer- 
cy Lift, Lietuvos našlaičių 
globos komitetas — visi ben
dromis jėgomis stengdamiesi 
padėti dviem aštuonmetėm 
lietuvaitėm, reikalingoms 
pagalbos. Publikai tereikia 
ateiti ir skaniai pasivaišinti. 
Laukiame!

x Patricia Gavin per „Sau
lutę”, Lietuvos vaikų globos bū
relį, paėmė metams remti mo
čiutės auginamų mergytę kartu 
sujos sesutėmis ir broliuku. Per 
„Saulutę” konkretaus vaiko 
parama yra $240 metams, 
sumokant iš karto arba dalimis. 
Rėmėjas gauna vaiko nuotrau
kų, aprašymų ir adresų. Vaikas 
arba šeima gauna $19 per 
mėnesį, o $1 lieka padengti 
„Saulutei” talkinančio Lietuvos 
Vaikų fondo išlaidas, surandant 
vaikus, ieškant rėmėjų ir palai
kant ryšius su vaikais ir rėmė
jais. Ačiū, „Saulutė”, 419 

Weidner Rd., Buffalo Grove, 

IL 60089.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec

kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny HUls, FL 32428, tel. 

904-773-3333.

(sk)

]
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2649 W. 63 Si., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312177S-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (7081 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis
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 gatves nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Šv. Kazimiero kongrega

cijos seselės maloniai kviečia 
visuomenę kartu su jomis jung
tis į maldas, kad Šv. Kazimiero 
vienuolijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
ta palaimintųja. Šv. Mišios šia 
intencija bus aukojamos šešta
dienį, liepos 1 d., 9:30 val.r., mo
tiniškojo namo koplyčioje, 2601 
W. Marųuette Rd. Mišias aukos 
benediktinas tėvas Samuel 
Russell.

Lietuvos vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda ruošia 
metinę Nepriklausomybės šven
tės išvykų liepos 2 d., sekmadie
nį, 12 vai., Stankūnų „Pines” 
restorano sode, Pines, Indiana.

PAVYZDINGAS

JAUNUOLIS

Mariui Vygantui, „Troop 20” 
skautui, gyv. Winnetka, EL, 
gegužės 26 d. buvo suteiktas 
Eagle- Scout laipsnis. Marius 
nuo mažens priklauso skautų 
organizacijai — lietuvių ir vie-

Marius Vygantas.

tinių amerikiečių, lanko su
eigas, dalyvauja iškylose, 
sųskrydžiuose, stovyklose, 
dalyvavo pirmosios pagalbos 
varžybose. Po daugelio metų 
skautavimo, ar atlikęs nusta
tytus darbus, Marius ruošėsi 
aukščiausiam laipsniui, rinkosi 
„Eagle Scout” projektų, kuriam 
skautijos vadovybė turėjo pri
tarti. Gera, kad Marius ryžosi 
atlikti lietuviškų darbų ame
rikietiškoje visuomenėje. Jis 
pasirinko „Lietuvos Vaikų 
vilties” organizacijai pastatyti 

i lentynas žaislams (su uždaro
momis durelėmis). „Vaikų 
vilties” patalpose „Seklyčioje” 
yra nedaug vietos, tad toks 
žaislų sutvarkymas padėtų 
palaikyti tvarkų. Kadangi 
amerikiečiai skautai yra mažai 
susipažinę su lietuviška veikla, 
Mariui teko daug aiškinti apie 
lietuvius bei jų organizacijas 
Čikagoje.

Gavęs pritarimų, Marius, kar
tu su „Vaikų vilties” savanoriu 
Albinu Hofmanu, pastatė ir nu
dažė lentynas, o su skautukais 
parinko „Vaikų vilties” vai
kams žaislų. Darbas buvo tei
giamai įvertintas ir todėl 
gegužės 25 d. Mariui buvo įteik
tas „Eagle Scout” laipsnis.

Marius dabar yra 16 metų am
žiaus, antrus metus lanko New 
Trier gimnazijų, kurioje 
pasižymi gabumais moksle, 
muzikoj, sporte, ypač mėgsta 
rašyti. Pereitų pavasarį jis baigė 
Čikagos aukštesniųjų lituanis
tinę mokyklų. Šių vasarų žada 
praleisti Lietuvoje.

A.V.

x Baltia Express amerikie
tiško maisto produktų siuntinys 
tik $38 gali būt pristatytas į 
Lietuvų per 16 dienų. Laivo 
siunta birželio 20 d., oro siuntos 
kiekvienų trečiadienį. Daugiau 
sužinosite paskambinę tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-772- 
7624. Siuntinius pristatykite: 
3782 W. 79 8t., Chicago, IL 
60652. (sk.)

LIETUVIŲ FONDO GOLFO 

DIENA

Lietuvių fondo kapitalas spar
čiai auga ir šiais metais nu
matoma pasiekti 8 milijonus 
dolerių. Deja, nariai labai 
mažėja, nes kiekvienais metais 
iškeliauja Amžinybėn apie 
šimtas narių.

Norėdama pritraukti daugiau 
narių, Lietuvių fondo valdyba, 
sekmadienį, liepos 16 d., Lie- 
ponių Old Oak Country Club, 
143rd & Parker Rd., Orland 
Park, rengia golfo dienų. Golfo 
žaidynės prasidės 12 vai. 30 
min.

Naujai į LF įstoję nariai su 
100 dol. ar didesniu įnašu, arba 
esantys LF nariai,padidinę įna
šus bent 100 dol., galės golfuoti 
nemokamai, be to, jiems nemo
kamai bus ir vakarienė. Lietu
vių fondas yra pelno nesiekianti 
organizacija, tad aukas galima 
nurašyti ir nuo federalinių 
mokesčių.

Lietuvių fondo valdyba ma
loniai kviečia į šių išvykų Čika
gos Lietuvių golfo klubo narius, 
visus golfininkus ir mėgėjus 
smagiai, gryname ore, golfo lau
kuose kartu praleisti popietę, o 
savo dalyvavimu taip pat pa- 
remsite Lietuvių fondų ir 
užtikrinsite jo tęstinumų.

Golfininkų šeimos nariai bei 
kiti, nesidomintys žaidynėmis, 
yra kviečiami į vakarienę, kuri 
kainuos 18 dol. i vakarienės 
kainų įeina ir gėrimai. Atgaiva 
prasidės 6 vai. vakaro, o vaka
rienė bus 6:30 vai. vak.

Golfo dienos rezervacijoms iki 
liepos mėn. 8 dienos, prašome 
skambinti į Lietuvių fondo 
raštinę darbo dienomis, nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. p.p. (708) 
257-1616, o vakarais Vaclovui 
Momkui (312) 925-6193.

Visi kviečiami, visi laukiami 
LF golfo dienoje!

J. Končius

x Lietuvos ūkininkai norė
tų susirašinėt su lietuvių kilmės 
ūkininkais JAV. Rašyti: P. 

Sunkurys, Algirdo 42a-2, 

Panevėžys, 5300, Lithuania.

(sk) 1
I

x Dr. Elena Deckys, Bronė 

Paulius, Veronika Sklėrienė, 

dr. Vincas ir Aldona Šmulkš

čiai paaukojo po $100. Lietuvos i 
jaunimo auklėjimo darbams 
remti. Ateitininkų federacijos 

fondas, 12690 Archer Avė., Le
mont, IL 60439, visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja. Au
kos nurašomos nuo mokesčių.

(sk)
x Clevelando Maldos būre

lis, per Albinų Petukauskienę, 
kas mėnesį atsiunčia $20 — naš
laičio paramos mokestį. Tai 
daro jau antri metai. O George 
Dereška, Lyndhurst OH, kas 
mėnesį siunčia $10 Lietuvos 
našlaičiams. Našlaičių vardu 
geradariams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)
x Dr. A. Prunskienė, ne tik 

dirba „Lietuvos našlaičių glo
bos” komitete, bet pati remia 
kelis našlaičius ir kelis studen
tus invalidus Lietuvoje. O dabar 
dar sumokėjo $150 ir paėmė dar 
viena našlaitį globoti.

(sk)
x Visais PATRIA ir AME

RIKOS LIET. RADIJO reika

lais kreipkitės į A. Šlutų — 4459 
S. Francisco Avė., Chicago, IL 
60632, tel. 312447-4903 arba 

312-778-2100.

I
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 
visada. Transpak tel. 312-436- 
7772, 708-257-0497.

(sk.)

VASARĄ

Nardo vėjas laukuos,
Kas pavys, kas pavys?
Ne, neskinki — plaukuos 
Žibuoklėlė nuvys!

Atsisek po beržais, —
Kiek žiedų už tvoros!
Savo smuikais mažais 
Tau žiogeliai pagros.

Prunkščia saulės žirgai 
Nuo obels prie obels.
Dar ilgai, dar ilgai 
Čia šiaurys nesibels.

Jonas Minelga

JONINĖS

Didžioji vidurvasario šventė 
yra Joninių išvakarės. Vakare 
užkuriamos Joninių ugnys. Ant 
kalnelių sukuriami laužai. Jau
nimas šoka, dainuoja per visų 
naktį. Joninių proga Lietuvoje 
seniau būdavo daug visokių 
būrimų ir papročių. Štai 
keletas: „Kad apsaugoti gyvu
lius nuo raganų ir burtininkų, 
Joninių išvakarėse tvartų duris 
apkaišydavo šermukšnių šake
lėmis (Vakarų Lietuvoje), 
dilgėlėmis arba epušės šakomis 
(Rytų Lietuvoje), tada raga- 

, nos negali į tvartus įeiti. 
Joninių rytų negalima anksti 
leisti gyvulių į laukų, reikia pa
laukti, kol rasa nukris (išnyks), 
kitaip raganos gali karvėms 
pienų atimti. Mat, dar prieš 
saulėtekį raganos velka 
(traukių) per pievų rankšluostį 
ir surinktų rasų košia (pila) į 
savo milžtuvę (indas pienui). Jei 
į tų vietų užeis karvė ir ės tų 
žolę, tai tos karvės pienas ati
teks burtininkei. Joninių vaka
re pargindami gyvulius, pieme
nys papuošia karves vainikais 
ir beržų šakelėmis, tada karvės 
duosiančios daugiau pieno. Taip 
daro Vakarų Lietuvoje, kitose 

-vietose piemenys karves vaini
kuoja Sekminėse”.

Seniau sakydavo, kad Joninių 
naktį pražysta papartis ir ei
davo jo ieškoti. Jį suradęs, pasi
darydavo viakų žinantis ir labai 
turtingas. Daug tų papročių yra 
išnykę, bet Jonines švenčia ir 
dabar Lietuvoje. Tai smagi pasi
linksminimo šventė. Kai kur 
tai praktikuoja ir užsienyje gy
venantys lietuviai.

Redaktorius

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.

Redaguoja J. PlaCaa. Medžiagą
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chšcagos skyriaus 

3206 W. 66tfc Place, Chicago, IL 80629

.Staiga medelis nugrimzta po žemėmis...
Ilonos Brazdžionienės piešinys iš Alg. 
„Sodininkai”.

Gustaičio knygos

DAINAVOS PRADŽIA

Kaip atsirado barakai

Atėjo eskimas ir pradėjo sta
tyti namus, nes galvojo, kad čia 
labai šalta. Tas ledas buvo ma
giškas. Kai pasidarė karšta, 
neištirpo. Eskimai nutarė, kad 
jiems reikia šaltesnės vietos ir 
grįžo atgal į Alaskų.
Andrius Giedraitis, 1 būrelis

Kaip atsirado žuvys Spyglyje

Kartų žmogus atvyko žuvau
ti Spyglio ežerėlyje. Jis visose 
vietose mėgino, bet nesugavo nė 
vienos žuvies. Jis nuėjo į „Deli” 
ir pripirko visokių žuvų. Atvežė 
jas į Dainavų ir paleido Spyg
lyje. Po kelių savaičių jos užau
go į žuvų medžius. Žuvys išspjo
vė žuvų medžių sėklas ir užau
go dar žuvų medžių. Pagaliau 
visos žuvys nukrito nuo medžių. 
Štai kaip atsirado žuvys 

: Spygyje.
Deana Juškytė ir 

Giedrė Kazlauskaitė, 9 būrelis

Ežeras

Kartų ledynas užklojo Daina- 
vų. Ledai ištirpo ir pasidarė 
ežeras. Jis yra ir šiandien.

Audra Strakšytė, 9 būrelis

Baltieji rūmai

Kartų lietuvis numetė bombų 
į Dainavų. Iš tos bombos 
pasidarė Baltieji rūmai.

Rasa Kaunelytė, 9 būrelis

Lietuvos žemėlapis

Kartų milžinas norėjo išly
ginti Lietuvų, nes buvo labai 
suglamžyta. Jis paėmė savo 
lygintuvų (prosų) ir uždėjo ant 
Lietuvos. Visi maži žmonės 
buvo suspausti. Suskambėjo 
telefonas. Jis pamiršo nuimti 
lygintuvų, tada Lietuva su
mažėjo. Ji pasidarė tokia maža, 
kad niekas ten negalėjo gyventi. 

Vija Sidrytė, 9 būrelis
(Dainavos pasakų pilies laik- 

, raštelis, 1994 JAS stovykla)

REDAKTORIAUS

PASTABOS

Praėjusios savaitės „T.Ž.” 
laidoje, straipsnyje „Neringa”, 
du kartu paminėti Audros Pa- 
cevičiūtės vardai. Vienas iš jų 
turi būti Aleksa.

Galvosūkių taškai skaičiuo
jami, greit bus paskelbti 
duomenys.

Redaktorius

MEŠKIS IR GĖLĖ

Du šuniukai Meškis ir Gėlė 
kšlbasi telefonu apie pavasarį. 
Jie sprendžia, ar jie prisirašys 
prie snukio (sviedinio „muzzle- 
ball’) komandos. Abiem patinka 
pavasaris ir nori jį kartu pra
leisti. Štai jų pasikalbėjimas:

— Žinai, Meški, — sako Gėlė,
— jei mes neprisirašysime 
snukio (sviedinio) komandai, 
mes galime nuvažiuoti į 
pavasario stovyklų.

— Gėle, pavasario stovykloje 
yra daug vabzdžių ir laukinių 
gyvulių, be to, tualetai smirdi,
— zirzia Meškis.

— Ne! — tvirtina Gėlė. — 
Nėra tokių blogų dalykų, yra 
tiktai geri: gražūs medžiai, 
samanos ir malonūs vabzdžiai. 
Tau tikrai ten patiktų.

— Palauk, Meški, mano ma
ma mane šaukia. Atsiprašau, aš 
turiu ėsti vakarienę. Tu 
pagalvok apie pavasario 
stovyklų.

— Gerai, — atsako Meškis. — 
Aš pažadu.

— Sudiev, — sako Gėlė.
— Sudiev, — atsako Meškis.
Erika Triejo, Čikagos lit. m- 

los mokinė, laimėjusi trečiųjų 
vietų praėjusių metų JAV LB 
Švietimo tarybos paskelbtame 
pradžios mokyklų rašinių 
konkurse.

KAIP ŠVENTĖME

VELYKŲ ŠVENTES

Velykų šventes praleidau la
bai smagiai. Prieš Velykas rei
kėjo pasiruošti, nes visa iš mano 
mamos pusės šeima suvažiavo 
pas mus. Reikėjo visų namų su
tvarkyti, nuvalyti dulkės, iš
siurbti ir kiekvienų kambarį 
mūsų name sutvarkyti. Toks 
tvarkymas pareikalauja daug 
laiko ir darbo.

Naktį prieš Velykas mano 
sesutei buvo sunku užmigti. Aš 
buvau labai pavargusi ir greit 
užmigau.

Velykų rytų atsikėlusios, aš ir 
sesutė Vida ėjome ieškoti kiau
šinių. Radome po aštuonis. Prie 
aštunto kiaušinio buvo padėtas 
krepšis pilnas saldainių. Šalia 
saldainių krepšyje buvo ir netik
ras kiškis, kortos, kreida, kuri 
atrodė panaši į kiaušinį.

Apsirengusios išeiginėmis 
suknelėmis, išvažiavome pas 
mano tėčio tėvų (mano senelį). 
Nuvažiavę jį pasveikinome su 
Velykomis. Kartu su jais važia
vome į bažnyčių. Pasimeldę, vėl 
sugrįžome pas senelį ir valgėme 
pusryčius, nors jau buvo arti 
pietų laikas. Prie stalo, prieš 
pradėdami valgyti, daužėme 

! kiaušinius, mėgindami, kurio 
i stipriausias.
1 Pavalgę pusryčius, važiavome 
namo, nes tuoj turės suvažiuoti 
pas mus žmonės pietų. Reikėjo 
visų maistų išimti ir paruošti. 
Sudėti ant stalo lėkštes, peilius, 
šakutes, servetėles. Apie antrų 
valandų po pietų, pradėjo 
rinktis svečiai; 19 vaikų ir 21 
suaugę. Buvo daug maisto, nes 
daug svečių. Tų dienų buvo de
besuotas dangus, bet nelijo, 
vaikai lauke galėjo žaisti. Kai 
visi išvažiavo, jau buvo vėlu ir 
mudvi su Vida buvome pavar
gusios. Mes nuėjom miegoti, bet 
tėvai dar tvarkėsi. Kitų dienų 
visi ilsėjomės.

Daina Žiaugraitė, 

Bostono lit. m-los mokinė

PAVASARIS

Lietuvių poetas Maironis yra 
parašęs daug labai gražių eilė
raščių. Vienas mano mėgsta
miausių yra „Pavasaris”.

Šis eilėraštis mane linksmai 
nuteikia ir pradžiugina. Poetas 
taip vaizdžiai apibūdina pa
vasario gamtų, kad aš beveik 
galiu girdėti, kaip saulutė 
juokiasi ir vyturėliai čyrena. Aš 
norėčiau basa bėgioti po tų žie
dų pilnų pievų ir pąjusti bučiuo
jantį vėjelį.

Pavasario laikas yra pilnas 
vilties, kai visas pasaulis at
gimsta. Maironiui taip linksma, 
kad jis nori dainuoti. Bekar- 
tojant jo žodžius, ir man 
pasidaro linksma, gera. Kartu 
su poetu norėčiau „apimti 
pasaulį, priglaust prie širdies”.

Rūta Švarcaitė, 

Clevelando Šv. Kazimiero lit.
m-los mokinė

LIŪTAS IR DRAMBLYS

Liūtas ėmė šėlti (pykti). 
Elnias, iš miško jį pamatęs, 
tarė:

— Vargas mums, nelaimin
giems! Kų pridarys tasai pasiu
tėlis, kuris, ramus būdamas, 
buvo nepakenčiamas?

Venkime karštų ir piktų žmo
nių, kurie, gavę valdžių, 
viešpatauja.

Ezopas

P.S. Originale taip pažymėta, 
nors niekur dramblys nemini
mas.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 

UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI

1. Graikai arba lotyniškai 
Graeci buvo pirmoji hellenikų 
kasta (tribe) su kuria romėnai 
susidūrė vakarinėje Heilas daly
je. Jie pradėjo kastos vardu 
vadinti visų kraštų. Nuo to laiko 
Heilas pasidarė Graikija, kuri 
iki šiol taip vadinama. 2. 
Griaustinis, žarija (deganti ang
lis), vėžys, kiškis. 3. Liepsna ir 
puodas. 4. Yra žinoma, kad kor
tos egzistuoja jau daugiau l/)00 
metų, bet kas jas išrado — egip
tiečiai, arabai, hindai, kinai — 
sunku nustatyti. Europoje kor
tos žinomos nuo 13-to šimtme
čio. Jas į Rytų Europų atnešė či
gonai ir totoriai, o į Ispaniją ir 
Italiją saracėnai, t.y. arabai 
maurai bei namo grįžtų Kry
žiaus karų dalyviai. Kortos į 
Lietuvų atkeliavo iš Lenkijos po 
1500 metų. O Vytautas mirė 
143O.X.27, o Jogaila 1434.VI. 1, 
tada kortų Lietuvoje dar ne
buvo. (E. Brit. 4-897, Chicago, 
1968; L.E. 12-467, Boston, 1957 
ir L.E. 26-485, Boston, 1961). 5. 
Šviesa per vienų sekundę 
nulekia 30 bilijonų centimetrų. 
(R. P. Brennan’s Dictionary of 
Scientific Literacy, p. 280, New 
York, 1992).

PAGALVOK

1. Čia matote vienų sudėties 
veiksmų, kuris išreikštas ne 
skaičiais, bet raidėmis. Jūsų 
uždavinys raides paversti skai
čiais ir atlikti sudėties veiksmų.
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2. Dudė dudena po variniu 

tiltu. 3. Juodas mužikas iš šalies 
į šalį kraiposi (sukinėjasi). 4. 
Kiek ilgai,neatsikvėpdamas oro, 
delfinas gali išbūti pasinėręs 
vandenyje? 5. Kas ir kada išrado 
vėsintuvų — air conditioning? 
Paskutiniai du klausimai yra 
gauti iš kun. dr. E. Gerulio.

• 1818 m. gruodžio 3 d. Il
linois tapo 21 JA valstija.
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