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Lietuvai — sidabro 
medalis Europos 

krepšinio pirmenybėse
Atėnai, liepos 3 d. — Kaip jau 

skelbėme, penktadienį, birželio 
30 d., Atėnų 01in$iniame sta
dione, varžybose dėl Europos vy
rų krepšinio čempionato pusfi
nalio rungtynėse, Lietuva žūt
būtinėje kovoje 82-71 santykiu 
nugalėjo Rusiją. Apie šias rung
tynes plačiau skaitykite šios 
dienos 3-me puslapy.

Šeštadienį, liepos 1 d., pusfi
nalio varžybose prieš Kroatijos 
rinktinę, lietuviai kietoje kovo
je laimėjo 80-70 santykiu. Įdo
mu, kad šiose rungtynėse aikš
tėje žaidė (per abi komandas) 
šeši esami ar būsimi JAV krep
šinio asociacijos NBA žaidėjai.

Sekmadienį, liepos 2 d., fina
linėse rungtynėse susitiko Lie
tuvos ir Jugoslavijos rinktinės. 
Po labai įtemptos kovos, jugo
slavai laimėjo prieš lietuvius 
96-90 santykiu. Likus dviems

Vyriausybė neperėmė krizės 
ištikto Aurabanko akcijų

Vilnius, birželio 29 d. (AGEP) 
— Vyriausybė kol kas neperėmė 
krizės ištikto Aurabanko kont
rolinio akcijų paketo,nors toks 
sprendimas praėjusią savaitę 
buvo priimtas vyriausybės posė
dyje.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius spaudos konfe
rencijoje birželio 29 d. sakė, kad 
viena iš priežasčių, dėl kurių 
sandėris neįvyko — pasikeitusi 
akcininkų pozicija.

Tačiau premjeras pabrėžė, 
kad banko akcijų kontrolinio 
paketo įsigijimas ir kitos banko 
sanavimo priemonės yra „du 
vienas su kitu nesusiję daly
kai”. Pasak jo, Lietuvos Banko 
paskirta laikinoji Aurabanko 
administratorė garantavo vy
riausybei, kad banko sanavimui 
skirti pinigai bus panaudoti 
„saugiai ir pagal paskirtį”.

„Kalbos, kad vyriausybė mo
kesčių mokėtojų sąskaita įsigijo 
60 milijonų litų skolų, neturi 
jokio pagrindo”, teigė prem
jeras. Manoma, kad Auraban- 
kas gali būti suteikęs iki 60 
milijonų litų abejotinų paskolų.

„Vyriausybės nuostata remti

Konservatoriai išsigina 
ryšių su Luoke

Vilnius, birželio 29 d. (AGEP) 
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partija paneigė • 
turinti bet kokių ryšių su finan
sine grupe Luokė ir pakvietė 
premjerą pasiaiškinti dėl spren
dimo perimti Aurabanką.

„Tėvynės Sąjunga jokių finan
sinių ar kitokių ryšių nei per sa
vivaldybių rinkimus, nei anks
čiau su Luokės bendrove netu
rėjo”, sakoma konservatorių 
partijos spaudos biuro pareiš
kime.

Dokumentas paskelbtas kon
servatorių valdybos vardu po 
dienraščio „Lietuvos rytas” ant
radienio informacįjos, jog per šių 
metų rinkimus į savivaldybes 
Luokė, anksčiau rėmusi LDDP, 
Jau padėjo dešiniųjų partįjų 
kandidatams”.

Konservatorių spaudos biuras 
taip pat pranešė, kad birželio 27 
d. vykusiame partijos valdybos 
posėdyje buvo nutarta kreiptis 
į premjerą paaiškinimų dėl 
„skandalingo vyriausybės 
sprendimo” gelbėti Luokės

minutėms žaidimo, lietuviai 
norėjo pasitraukti iš aikštės, 
protestuodami prieš labai šališ
ką amerikiečio George Toliver 
ir graiko Nikos Pitsilkos tei
sėjavimą (taip teigia „Chicago 
Tribūne” liepos 3 d. laidoje). 
(„Draugo” specialaus korespon
dento iš Atėnų Remigijaus Gaš
kos šių rungtynių aprašymas 
bus rytdienos „Drauge”. —Red.)

Europos krepšinio pirmenybė
se aukso medalis teko Jugosla
vijai ir sidabro — Lietuvai. Tre
čiąją vietą Europos čempionate 
išsikovojo kroatai, nugalėję 
graikus 73:68 santykiu. Meda
lių įteikime kroatų rinktinė 
apleido pakylą, orkestrui prade
dant groti Jugoslavijos himną.

Į ketvirtfinalio, pusfinalio ir 
finalo rungtynes Atėnuose, visi 
bilietai buvo išparduoti. Rung
tynes stebėjo 20,000 žiūrovų.

Aurabanką nesikeičia ir nesi
keis, ir nėra abejonių, kad 
bankas atstatys savo pozicijas”, 
teigė premjeras.

Pasak jo, priežastys, vertusios 
vyriausybę priimti tokius spren
dimus, labai lengvai paaiškina
mos. Šiame banke labai daug 
biudžetinių organizacijų, tarp jų 
— Vidaus reikalų ministerijos ir 
švietimo įstaigų — sąskaitų. Iš 
viso biudžetinės įstaigos laikė 
šiame banke daugiau kaip 50 
milijonų litų.

Premjeras sakė, kad vyriausy
bė ir Lietuvos Bankas šiuo klau
simu netrukus paskelbs pareiš
kimą.

Birželio 28 d. vyriausybė po
sėdyje nutarė pirkti 68% Aura
banko akcijų už simbolinę 1 li
to kainą. Tuomet Adolfas Šleže
vičius spaudos konferencijoje 
teigė, kad Aurabanko akcinin
kai su tuo sutiko.

Akcijas turėjo parduoti užda
roji akcinė bendrovė Luokė, ku
rios vadovai spaudos konferen
cijoje pirmadienį neslėpė vilčių 
išsiderėti iš vyriausybės tam 
tikrų finansinių garantijų savo 
tolesnei veiklai.

valdytą Aurabanką ir „padengti 
privačias skolas”.

Kaip skelbta, vyriausybė nu
sprendė perimti iš uždarosios 
akcinės bendrovės (UAB) Luokė 
finansinės krizės ištiktą Aura
banką, kurio blogos paskolos 
vertinamos 60 milijonų litų.

Žurnalistai 
propaguoja Lietuvos 

gamybą

Kaunas, birželio 20 d. (AGEP) 
— Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
vykdomasis komitetas priėmė ir 
išplatino didesniųjų laikraščių 
redakcijoms bei televizijos sto
tims pareiškimą, kviečiantį pa
laikyti ir propaguoti lietuviškus 
gaminius.

Kaip rašo „Kauno diena”, pa
reiškime, be kita ko, sakoma: 
„Tebūnie toks nusistatymas: 
mes perkam lietuviškas prekes; 
mes vartojam lietuviškus gami
nius; mes vaišinam svečius lie
tuviškais maisto produktais;

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LIEPA - JULY 5, 1995

JAV astronautas Norman Thagard (dešinėje) ir Rusijos kosmonautai Vladimir Dežurov (kairėje) 
ir Gennadij Strekalov sekmadienį, pertraukos metu iš „Mir” erdvių stoties atėjo apsižvalgyti 
į „Atlantis” erdvėlaivį. Prieš keturius mėnesius jis atskrido į Rusijos erdvių stoti ir penktadieni 
„Atlantis” erdvėlaiviu parskris į žemę, į Kennedy Erdvių Centrą, Cape Canaveral, Floridoje.

Lietuvos ir Rusijos sienos 
derybų sesija baigėsi

be rezultatų
Vilnius, birželio 29 d. (AGEP) Lietuvos delegacija šiame susi-

— Tris dienas trukęs Lietuvos ir tikime paprašė paaiškinimų dėl 
Rusijos derybininkų susitiki- Rusijos ketinimų eksploatuoti 
mas dėl valstybinės sienos ir ginčytinoje teritorijoje Baltijos 
ekonominės zonos bei valstybi- jūroje esantį naftos telkinį. Ta- 
nės sienos nustatymo jūros dug- čiau paklaustas apie Rusijos at
no (kontinentinio šelfo) prie 
Karaliaučiaus baigėsi be jokių 
susitarimų. „Jokių rezultatų, 
kuriais galėčiau pasidalinti su 
visuomene, derybose nepasiek
ta”, pasikalbėjime pasakė Lie
tuvos delegacijos vadovas Užsie
nio reikalų ministerijos (URM) 
sekretorius Rimantas Šidlaus
kas.

Vištyčio miestelyje, netoli Ka
raliaučiaus srities sienos, 
trečiadienį pasibaigęs susiti
kimas buvo jau vienuoliktoji 
Lietuvos ir Rusijos valstybinių 
delegacijų sienai nustatyti sesi
ja. Rusijos delegacijai vadovavo 
ambasadorius Jurij Šolmov.

Pasak Rimanto Šidlausko,

Daugelis suomių 
nenori NATO 

narystės

Helsinkis, birželio 22 d. (Elta)
— Šeši iš dešimties suomių pa
sisako prieš Suomijos narystę 
NATO gynybos organizacijoje, 
rodo suomių viešosios nuomonės 
tyrimo instituto apklausos duo
menys.

Kaip praneša Suomijos žinių 
agentūra FNP, dauguma suo
mių pritaria, kad Suomijos ka
riniai daliniai dalyvautų Euro
pos Sąjungos taikos palaikymo 
operacijose.

Iš apklaustųjų 55% patenkin
ti, kad Suomija tapo Europos 
Sąjungos nare. Keturi iš dešim
ties — nepatenkinti Suomijos 
naryste Europos Sąjungoje.
Daugiausia nepatenkintų ES 
naryste yra tarp suomių žemdir
bių — net devyni iš dešimties.
Aiški dauguma — 59% — neno
rėtų, kad vietoj Suomijos mar
kės įsigalėtų bendra ES valiuta.

mes dovanų nešam ir vežam lie- kada kitaip buvo suvokiama 
tuviškus dirbinius! Toks na- valstybė, nebuvo pasitikima 
cionalizmas niekam nežalingas, vietos valdžia. „Jūsų sąjunga 
jis didintų supratimą, jog priva- yra demokratijos ir nepriklau- 
lome gaivinti Lietuvos ekonomi- somybės garantas, todėl aš 
ką. Juk kai kurie lietuviški ga- optimistiškai žiūriu į Lietuvos 
miniai savo sudėtimi, natūralu- ateitį”, — sakė V. Landsbergis, 
mu, kokybe tikrai pranoksta at- Savivaldybių delegatai patvir- 
vežtinius”. tino Lietuvos Savivaldybių Aso-

sakymą, Lietuvos URM sekreto
rius atsakė: „nepasakyčiau, 
kad jį gavom” ir žadėjo toliau 
siekti Rusijos paaiškinimų.

Birželio viduryje Rusijos 
įmonės su Vokietijos kompani
jomis susitarė drauge eksploa
tuoti ginčytinoje teritorijoje Bal
tijos jūroje esantį naftos telkinį

Savivaldybių asociacija 
atsvers traukimą į centrinį 

valdymą
Vilnius, birželio 23 d. (LR) — 

Vilniaus savivaldybėje birželio 
22 d. susirinko 129 atstovai iš 
53 Lietuvos savivaldybių ir 
įsteigė Lietuvos Savivaldybių 
Asociaciją, rašo Kęstutis Jau
niškis „Lietuvos ryte”. Kaip 
sakoma nutarime dėl šios aso
ciacijos steigimo, LSA atstovaus 
savivaldybių interesams visose 
valstybinės valdžios ir valdymo 
institucijose bei tarptautinėse 
organizacijose.

Tėvynės Sąjungos ir visų žmo
nių, prieš penkerius metus 
padėjusių atkurti demokratiją ir 
šalies nepriklausomybę, vardu 
steigiamąjį LSA suvažiavimą 
pasveikino Tėvynės Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Jis kalbėjo, kad pirmo
sios kadencijos savivaldybėse 
buvo daug sovietmečio tradicijų 
ir balasto, o 1995 metais išrink
tos savivaldybės yra bręstančios 
demokratijos garantas.

Pažymėjęs, kad kai kurie da
bartinės šalies valdžios atstovai 
laikosi nuostatų, kuriomis sie
kiama siaurinti savivaldybių 
teises, centralizuoti valdžią, V. 
Landsbergis teigė, jog taip no
rima Lietuvą tempti į praeitį,

D-6. Rusijos vertinimu, telkiny
je yra apie 10 milijonų tonų naf
tos ir galima būtų iš jo gauti 
naftą 16 metų, po 800,000 tonų 
per metus.

Šio telkinio priklausomybės 
reikalas iškilo pernai lapkričio 
mėnesį, kai Lietuvos ir Rusijos 
derybininkai suderino šalių 
sausumos sieną ir pradėjo dis
kusijas dėl teritorinių vandenų 
bei ekonominės zonos Baltijos 
jūroje. Derybos dėl šių reikalų 
nebaigtos. Todėl, Lietuvos atsto
vų nuomone, kol nėra nustatyta 
jūrų siena, šalys turėtų susilai
kyti nuo bet kokių veiksmų.

Kitą derybų sesiją Rusija pa
siūlė surengti spalio mėnesį sa
vo teritorijoje.

ciacijos įstatus, išrinko jos tary
bą, kurioje — daugiausia miestų 
ir rajonų merai. LSA prezidentu 
buvo išrinktas Vilniaus meras 
Alis Vidūnas, kuris turės septy
nis pavaduotojus.

Suvažiavimas priėmė deklara
ciją, kurioje, be kita ko, sakoma, 
kad „dalydamiesi patirtimi ir 
padėdami vieni kitiems, mes 
galime pasiekti, kad šiandienės 
savivaldybės, nepaisant jų tei
sių ir galimybių apribojimo, 
taptų žmonėms gerumo ir vil
ties salelėmis”. Pareiškime dėl 
savivaldybių finansinės padė
ties pažymima, kad LSA neigia
mai vertina vyriausybės finan
sų politiką savivaldybių atžvil
giu: vyriausybė skolinga savi
valdybėms 306 milijonus litų, 
jau trūksta lėšų net švietimo 
darbuotojų atlyginimams išmo
kėti.

Priimtoje rezoliucijoje dėl 
vietinės valdžios teisių varžymo 
Seimas ir vyriausybė raginami 
atskirti savivaldybių ir apskri
čių kompetencįjų ribas. Rezoliu
cijoje konstatuojama, kad iki 
šiol iš savivaldybių buvo atimi
nėjama žemė bei teisė savaran
kiškai naudoti kitą savivaldy
bių turtą.

Suvažiavime prisimintas ir 
Tėvynės Sąjungos inicijuotas 
judėjimas „Stabdyk nusikalsta
mumą”. Priimtame nutarime 
dėl šio judėjimo plėtojimo, be ki
ta ko, sakoma, jog , jis turi su
vienyti Lietuvos žmones, pasi
ryžusius savo jėgomis bei kartu

Kontrabanda per Lietuvos- 
Lenkijos pasienį

Varšuva, birželio 22 d. (Elta) 
— „Nors su Lietuva turime tik 
103 kilometrus (61.8 mylias) 
bendros sienos, tačiau padėtis 
šiame pasienio ruože sudėtinga, 
skundžiasi Lenkijos pasienio ap
saugos darbuotojai. Pernai 
įprastų pasienio nusikaltimų 
Lenkijos vakariniame, pietinia
me ir net rytiniame pasienyje 
sumažėjo, o Lietuvos pasienyje 
jis išaugo dvigubai”, rašoma 
straipsnyje, pavadintame „103 
kilometrai problemų”, kurį bir
želio 22 d. išspausdino laikraštis 
, ,Rzeczpospolita’ ’.

Jo autorius Zbigniew Lento- 
wicz primena, kad Lietuva — 
vienintelė kaimynė, su kuria 
Lenkija neturi pasirašiusi pasie
nio sutarties. O būtent tokia su
tartis padėtų praktiškai spręs
ti daugelį sudėtingų klausimų.

„Gąsdinančiais tempais Lie
tuvos ir Lenkijos pasienyje 
didėja nelegalių imigrantų skai
čius. Jie permetami iš Maskvos 
ir kitų Rusijos miestų į Vilnių, 
Kauną, Marijampolę. Už du, 
tris tūkstančius dolerių už žmo
gų, vertelgos juos nelegaliai 
permeta per Lenkiją į Vokieti
ją. Jau seniai šių nelegalių eks
kursijų organizatoriai pastebė
jo, kad kiauriausias yra Lietu
vos pasienis. Vien tik čia šiemet 
jau sulaikyta 16 nelegalių gru
pių. Jos sudaro pusę visų prie 
Lenkijos rytinės sienos sulaiky
tų emigrantų. Kol kas Lenkijos

Sumažins per dideles 
kariškių pensijas

Vilnius, birželio 22 d. (Elta) — 
„Šiandien drąsiai galiu pasaky
ti, id visos pensijos tikrai bus 
perskaičiuotos ir kartu su skola 
nuo sausio 1 d. bus išmokėtos 
liepos mėnesį”, spaudos konfe
rencijoje pareiškė socialinės ap
saugos ir darbo ministras Min
daugas Mikaila. Peržiūrėjus jau 
maždaug 92% bylų, aišku, kad 
maždaug 55% šalies pensininkų 
pensijos padidėjo daugiau kaip 
50%, o vidutiniškai pensijos pa
didėjo 22%, teigė ministras.

Mindaugas Mikaila pabrėžė, 
jog „nepaisant šios geros žinios, 
socialinio draudimo biudžeto 
vykdymo problema išlieka”. 
Bendra skola socialinio draudi
mo biudžetui šiuo metu per 400 
milijonų litų, iš kurių daugiau 
kaip 80 milijonų litų „Sodrai” 
skolingos biudžetinės įstaigos. 
Todėl siekiant surinkti lėšas ir 
laiku atsiskaityti su pensinin
kais, nuo liepos 1 d. Finansų 
ministerijai siūloma už biudže
tines įstaigas tiesiogiai at
siskaityti su socialinio drau
dimo biudžetu, kad, pasak mi
nistro, nebūtų neteisėtai sulai
komos lėšos.

Kadangi socialinio draudimo 
biudžete nėra 86 milijonų litų, 
reikalingų perskaičiuotoms pen
sijoms ir skolai nuo sausio 1 die
nos išmokėti, šios lėšos bus skir
tos iš valstybės biudžeto — socia
linio draudimo biudžeto garan
to, sakė ministras Mikaila.

su savanoriais, šauliais ir poli
cija kovoti su teisėtvarkos pa
žeidėjais kiekviename miestely
je ar kaime, kiekvienoje gatvėje 
ar name”. Suvažiavimo delega
tų nuomone, vyriausybė turėtų 
nedelsiant pagal veikiančius 
įstatymus nustatyti tvarką, 
kaip piliečiai ir savanoriai kar
tu su policija gali palaikyti vie
šąją tvarką, budėti gatvėse ir 
namuose.

Nr. 128

pasienio apsaugai pavyko sulai
kyti 19 vietinių vedlių, kurie 
įtariami apmokamų paslaugų 
teikimu, kadangi įrodyti pre
kybą gyvomis prekėmis labai 
nelengva.

Kita problema — tai nelegalūs 
skrydžiai, kuriais iš Lietuvos į 
Lenkiją permetami ir žmonės, ir 
prekės. Pernai per visus metus 
iš Lietuvos buvo užregistruota 
17 nelegalių lėktuvų skrydžių, 
o šiemet pastebėta jau 13 oro pi
ratų. Pradėjus skraidyti malūn
sparniams, kurį laiką oro erdvė 
buvo švari, tačiau gegužės mė
nesį skraidančios šmėklos vėl 
pasirodė.

Viena iš labiausiai kontraban
dininkų pamėgtų prekių — ciga
retės. Pernai Aradnykuose bu
vo sulaikytas rekordinis Lenki
jos mastais cigarečių krovinys, 
kurio vertė 14.5 bilijonų senų 
zlotų. Baltijos šalių keliu ke
liauja narkotikai ir branduoli
nės medžiagos, alkoholis ir vog
ti automobiliai. Šiemet jau su
laikyti 43 tokie sunkvežimiai.

Nors daugėja nusikaltimų pa
sienyje, tačiau visų tarnybų dar
bas normalėja, sako Lietuvos ir 
Lenkijos pasienio apsaugos val
dybos atstovas spaudai majoras 
Jaroslaw Žukowicz. Jau nebėra 
didelių incidentų tarp Lietuvos 
ir Lenkijos pasienio tarnybų, ko
kių pasitaikydavo anksčiau, 
baigiasi straipsnis Lenkijos 
laikraštyje.

Jis taip pat informavo, kad 
Seime pateiks kai kurias Vals
tybinio socialinio draudimo pen
sijų ir kitų pensijų įstatymų 
pataisas. Siūloma suvienodinti 
kariškių, vidaus reikalų, krašto 
apsaugos, prokuratūros parei
gūnų našlių galimybes gauti 
maitintojo netekimo pensijas su 
visomis kitomis našlėmis, kurių 
sutuoktiniai mirė iki šių metų 
sausio 1 dienos. Pareigūnų naš
lės, kurių sutuoktiniai mirė iki 
sausio 1 d., taip pat galės pasi
rinkti, pagal kurį — Socialinio 
draudimo pensijų ar Pareigūnų 
pensijų įstatymą — gauti mai
tintojo netekimo pensiją.

Taip pat siūloma įvesti leng
vinančias aplinkybes I grupės 
dirbantiems invalidams, nemo
kėti pensijų iš kitų valstybių 
pensijas gaunantiems asme
nims, nes, pavyzdžiui, 1,200 
Lietuvoje gyvenančių kariškių 
pensijas gauna iš Rusijos.

Svarbiausia pataisa, pasak 
Mikailos — tai siūloma įvesti 
draudžiamųjų pajamų riba — 
koeficientas 5. „Kai kas pagal 
senąjį pensijų įstatymą turėjo 
labai dideles draudžiamąsias 
pajamas ir dėl to jų perskai
čiuotos pensijos siekia tūks
tančius litų. To toleruoti nega
lime”, sakė ministras. Priėmus 
šią pataisą, didžiausia socialinio 
draudimo pensija būtų lygi pen
kioms vidutinėms pensijoms. 
Šiuo metu vidutinė pensija — 
142 litai.

KALENDORIUS

Liepos 5 d.: Šv. Antanas Zac- 
caria, kunigas (1503-1539); Gin
tas, Limantė, Filomena, Lakštu
tė.

Liepos 6 d.: Šv. Marija Goret- 
ti, mergelė-kankine (1890-1902); 
Ramutis, Estera, Pulgis, Ritonė. 
1253 m. Mindaugas karūnuotas 
karalium. Lietuvos Valstybės 
diena.

♦
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Odė-1
SKAUTYBES

kelias
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SVEIKINIMAS
STOVYKLAUTOJAMS

Broliai, sesės, vadovai ir 
šeimininkės,

•
Ir šiais metais neturėsiu pro

gos asmeniškai Jus pasveikin
ti gražioje gamtoje. Tad sveiki
nu visus, nepabūgusius nakvoti 
palapinėse kartu su uodais ir 
skruzdelėmis. Jums, vadovai, ir 
šeimininkės, ačiū už pasiauko
jimą, sudarant sąlygas skau
tėms ir skautams geriau pažinti 
save, surasti naujų draugų ir 
pasitobulinti.

Be abejo vasaros stovyklos 
laukėte nuo pernykščio rudens, 
kada pradėjo lyti ir šalti. Dabar 
vėl smagu! Manau, kad noras 
važiuoti namo jau praėjo. Jei ne, 
tai kodėl? Norėčiau ir aš stovyk
lauti, nes stovyklose visuomet 
smagu.

Daugiau laisvės: nėra sienų.
Daugiau galimybių: vieta pla

tesnė.
Linksmiau: vadovai dažniau

šypsosi.
Įdomiau: medžiai, varlės, uo

dai, paukščiai.
Lengviau: vienas kitam daž

niau ir daugiau padedam.
Įvairiau: kartais patys gami-

KUO PASIŽYMI GERA STOVYKLA

Gera stovykla turi būti dar
binga ir naudinga. Visi vado
vai,-ės, skautės ir skautai turi 
kartu dirbti ir džiaugtis. Kai 
visi sutartinai dirba, darbas yra 
malonesnis, lengvesnis ir grei
čiau atliekamas. Geras nusi
teikimas visada palengvina 
darbą, o kartu dirbamas darbas 
kelia ūpą.

Stovykloje pastovyklės turėtų 
veikti skilčių sistema. Ši sis
tema teikia progą skiltininkui,- 
kei pasireikšti pareigose. Jis/ji 
turi ne tik fiziniai dirbti, bet ir 
progą galvoti, parodyti savo 
sumanumą. Skiltininkas,-ė turi 
galimybę tvarkyti skiltį ir, 
pagal narių sugebėjimus, skir
ti pareigas kiekvienam,-ai savo 
grupės nariui,-ei. Šia sistema 
pasiekiama užsibrėžto tikslo at
liekant užsiėmimus ir laikas 
praleidžiamas smagiai ir 
naudingai. Ši sistema paleng
vina vadovo,-ės pareigas ir 
įtaigoja visus kartu broliškai-se- 
seriškai dirbti.

Kiekvienai pastovyklei 
būtina kiekvienai dienai turėti 
planingą dienotvarkę. Darbo
tvarkė turi būti pakabinta vi
siems gerai matomoje vietoje. 
Vadovai,-ės turėtų dienotvarkę Larana von Braun

„Nerijos” tunto jūrų jaunės stovykloje

nam sau valgį.
Draugiškiau: pažįstami tam

pa draugais.
Smagu: ne tik prie laužo 

parodai ką gali.
Viso to aš jums linkiu per visą 

stovyklos laiką. Apie viską, kas 
patiko ar nepatiko parašykite 
man, ar „Skautų aidui”, savo 
tėveliams ar draugams. Nepa
mirškite šypsotis ir padėkoti, ne 
tik šeimininkėms, bet ir visiems 
vadovams.

Jums, vadovai, dar kartą no
riu padėkoti už paaukotą laiką, 
ilgas valandas ruošiant prog
ramas ir dienotvarkes. Jūsų pa
stangos, kad viskas stovyklau
tojams būtų įdomu, smagu, ma
lonu ir naudinga, bus atlygintos 
stovyklautojų įnašu ateinan
čiose stovyklose. Jei kartais at 
rodo, kad kas nors blogai, nepa
mirškite, kad gali būti blogiau.

Aš Jums visiems pavydžiu, ta
čiau:

BUDĖKIME IR GERO VĖJO!
Brolis Kęstutis

v.s. fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmijos 

pirmininkas

peržiūrėti kartu su savo vado
vaujamais skautais ir skau
tėmis, kad visiems būtų aišku 
kas ir kada darytina.

Pastovyklės ir skiltys turi 
turėti savo pavadinimus ir 
šūkius. Pavadinimai ir šūkiai 
turi išplaukti iš pagrindinės 
stovyklos temos. Pastovyklė 
turi būti sutvarkyta ir papuoš
ta jos aplinkoje randama gam
tine medžiaga. Palapinės turi 
būti pastatytos tvarkingai ir 
taip, kad kilęs vėjas jų neišvar- 
tytų, kad lietus nevarvėtų per 
tarpus.

Man geriausiai patiko 1993 
m. Rako stovyklavietėje vykusi 
Jubiliejine stovykla. Joje turė
jau pirmas atsakingas pareigas 
— buvau vadovės padėjėja 
prityrusioms skautėms. Man tos 
pareigos labai patiko, nes 
turėjau progos mokyti skautes 
ir tuo pačiu pati pasimokyti. 
Galiu pasakyti, kad aš gana 
daug išmokau net iš jaunesnių 
skaučių. Turėjau progos susipa
žinti su skautėmis iš įvairių 
JAV vietovių ir kitų kraštų, nes 
stovyklon buvo atvykusios lietu
vaitės skautės iš Kanados, 
Argentinos ir Lietuvos. Buvo 
įdomu susipažinti su jų tra-

Piešė Felicia D. Prekerytė

DANUTĖ STOVYKLAUJA
NIJOLĖ JANKUTĖ 

BIČIŲ SKILTIS

— Bitės! Greičiau! — prie pa
lapinės angos pasilenkusi, šau
kė skiltininkė Laimutė.

— B-z-z-z! Bi-te-lė darbš-ti! — 
atsiliepė jai iš vidaus, ir pro 
angą išlindo septynios papuru
sios galvos.

— Bi tės pa-vė-la-vo! Bi-tės pa- 
vė-la-vo! — erzino jas gretimos 
palapinės Voverės, jau unifor
muotos ir išsirikiavusios.

— Tai tik pir-mą kar tą! Tai 
tik pir-mą kar-tą! — atsišaukė 
Bitės, skubiai besigrūsdamos į 
eilę, nes švilpukas jau kvietė 
stovyklą į vėliavos pakėlimą.

Viens-du, viens-du, žygiavo 
kojos, o dar vis mieguistos akys 
klaidžiojo po šlamančias medžių 
viršūnes.

— Jei ne Dana, mes ir šįryt 
galėjom pirmos išsirikiuoti! — 
skiltininkei šnabždėjo nepa
tenkinta Verutė.

— Taip, sese Laima. Dana nie
kad nepabunda, kai švilpukas... 
— tvirtino Onytė.

— Ji pametė batą. Užtat mes 
turėjom laukti, kol surado, — 
aiškino Birutė.

— Gana skųstis, — nutraukė

dicijomis ir pasikalbėti apie 
skautavimą jų stovyklose. Man 
patiko Kanados skaučių šūkiai 
ir dainos prie laužo. Aš taip pat 
artimiau susidraugavau ir su 
kitomis vadovėmis iš mano 
gyvenamo miesto. Ši stovykla 
buvo įdomi ir vispusiškai 
naudinga, jos niekad neužmir
šiu.

jas skiltininkė, — rikiuotėj ne
kalbėt!

Viens-du, viens-du, viens-du. 
Su-u-stot! Vėliavininkės prie 
vėliavos!

— Ot ir pabundu, kai sušvil
pia! — piktai šnabždėjo Danutė 
Verutei, — skundike!

— Danute, š-š-š! — atsisuko į 
ją sesė Laimutė, — kad man nė 
krepšt!
Visos Bitės nurimo. Sesė Rū

mą, stovėdama vadovių tarpe, 
žiūrėjo į jas ir grasė pirštu.

Bet Danutė, lūpą patempusi, 
sau tyliai bambėjo:

— Ta Verutė. Ir Onytė! Didž- 
kės atsirado! Verutė nemoka 
bato užsirišti...

— Gražiosios gamtos ir viso 
pasaulio Kūrėjau Dieve, — kal
bėjo skautės ryto maldą. Danutė 
susikaupė.

— Aš būsiu gera, — galvojo ji, 
— užrišiu Verutei batą. Gal... 
neužrišiu, tik truputį padėsiu...

Vėliava jau kilo stiebu aukš
tyn. Su ja žaidė linksmas vėjas: 
čia plakė, čia kedeno, tai lygino, 
tai raukšlėjo.

Danutė žiūrėjo atvertusi gal
vą. Jai patiko lietuviška vėlia
va, nes turėjo tiek linksmų spal
vų.

— Geltona, žalia, raudona, — 
pusbalsiu skaičiavo Danutė, — 
kai užaugsiu didesnė, būsiu sto
vyklos vėliavininke.

— Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse, — giedojo skau
tės, ir Danutė skubiai įsijungė 
į paskutinius himno žodžius.

— Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!

— Kas yra „vardantos vieni- 
bėtė žydi”? — galvojo Danutė, — 
paklausiu sesės Laimutės.

Žygiuodama pusryčių, Danutė 
galvojo apie Lietuvą. Lietuva jai 
atrodė lyg tai miškas, lyg tai 
pieva, kur žydėjo geltonos, ža
lios ir raudonos gėlės. Ant jų 
tupėjo lakštingalos. Tokios, kaip 
tėtės enciklopedijoje nupieštos, 
ir giedojo „vardantos vienibėtė 
žydi!” Danutė dažnai norėdavo 
pamatyti Lietuvą. Lietuva buvo 
graži. Taip mama ir tėtė sakė. 
Ten vaikai renka gintarą, mar
gus kiautelius, o Vilniuje yra 
Gedimino pilis. Ir geležinis 
vilkas. Labiausiai Danutė norė
tų pamatyti geležinį vilką.

Eidama pusryčių, Danutė vėl 
prisiminė himno žodžius. Ji 
timptelėjo skiltininkę už ran
kovės:

— Sese, o kas yra „vienibėtė 
žydi”?

— Vienibėtė? Žydi? — nesupra
to Laimutė.

STOVYKLA 
ATLANTO RAJONE
Atlanto rajono skautų ir 

skaučių stovykla „Pušynas” 
š.m. rugpjūčio 13-20 d. vyks 
Bolton, Massachusetts — Camp 
Resolute amerikiečių skautų 
stovykloje.

Visų šakų skautai ir skautės 
prašomi iki liepos 17 d. užsire 
gistruoti pas savo vietovių vado
vus,-es, arba tiesiogiai pas sto
vyklos iždininkę v.s. Ireną Mar
kevičienę, 17 Agate Avenue, 
Worcester, MA 01604-1173, at- 
siunčiant 50 dol. registracijos 
mokestį. Pilna stovyklos kaina 
visai savaitei su maistu vienam 
asmeniui — 120 dol.

Seserijos stovyklos viršinin
kės pareigoms įsipareigojo ps. 
Aldona Lingertaitienė, 43 
Maple Street, Milton, MA 
02186. Brolijos viršininkų suti
ko būti Bronius Naras, 30 Ru- 
then Circle, Shrewsbury, MA 
01545. Įvairiais stovyklos klau
simais galima tiesiogiai kreip
tis į stovyklos vadovus.

s. Aldona Pintsch 
LSS Atlanto rajono atstovė

LSS STOVYKLOS
Liepos 5-17 d. — Ramiojo 

vandenyno rajono stovykla 
„Rambyno” stovyklavietėje, Ca- 
lifornijoje.
Liepos 22 - rugpjūčio 5 d.— 

JAV Vidurio rajono skautijos 
„Miško aidai” stovykla Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi- 
gan.

ČIKAGOS SKAUTŲ 
DĖMESIUI

Čikagos skautijos stovykla 
„Miško aidai” liepos 22 — rug
pjūčio 5 d. vyks Rako stovykla
vietėje Custer, Michigan.

Visų stovyklauti užsiregistra
vusių skautų ir skaučių tėvams 
buvo išsiųsti informaciniai laiš
kai. Tėveliai prašomi atidžiai 
perskaityti šiuos laiškus, o taip 
pat stovyklauti vyksiantiems 
savo šeimos jauniesiems na
riams paaiškinti stovyklos tvar
kos ir drausmės taisykles. Ne 
tik paaiškinti, bet ir patikrinti, 
ar jie suprato ir įsiminė. Kad iš
vengti bereikalingų nesusipra
timų vėliau, būtina, kad vaikai 
įsidėmėtų drausmės ir tvarkos 
reikalavimus.

Stovyklai artėjant, trumpomis 
žinutėmis priminsime kada ir 
kur suvežamas bagažas, kada 
išvykstama autobusu ir kt.

Turint klausimų, kreipkitės į 
pastovyklių viršininkus,-es, ku
rių sąrašas čia spausdinamas:

Vilkiukų ir bebrų — Edis And
riušis, (708) 598-0033.

Skautų ir prityrusių skautų — 
Gražutis Matutis, (708) 964- 
5658.

Jūrų skautų — Viktoras Gar- 
bonkus, (810) 683-9772.

Paukštyčių — Jūratė Vallee, 
(708) 422-5911.

Skaučių ir prityrusių skaučių
— Laima Rupinskienė, (708) 
887-0189.

Jūrų skaučių ir ūdryčių — Vi- 
ligailė Lendraitienė, (708) 
388-2041.
, Jaunų šeimų — Laura Lapins

kienė (708) 795-7726.
Visos stovyklos viršininkė — 

Dalia Trakienė, (708) 598-5827. 
Stovyklos vadovybė

— Taip. Žinai, gi...Kai himną 
giedam, tai sakom — vienibėtė 
žydi...

— O! Vienybė težydi! Reikia 
sakyt: vien-ny-bė težydi, Danute
— aiškino Laimutė.

— O kas tas? Vienybė?
— Reiškia... reiškia... kad... 

na... kad mes, kad lietuviai turi 
vienas kitą mylėti... ir nesi
pykti...

— Aš tave myliu, sese! — 
čiauškėjo Danutė. — Ar tu jau 
nori valgyt? Aš — labaaai!

Po pusryčių Bičių skiltis išėjo 
iškylon kartu su sese Rima, su 
Pelytėmis ir Skruzdėmis.

(Bus daugiau)
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Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

Rugpjūčio 12-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla Camp 
Resolute, Bolton, MA.

LIETUVOS JŪRŲ
SKAUTAI KVIEČIA

Kauno jūrų skautų vasaros 
stovykla „Divytis — ‘95” š.m. 
rugpjūčio 6-14 d. vyks netoli

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Supartor, Sulte 402
Valandos pagal susitarimą 
Tol. — (1-312) 337-1285

EUGENE C. DECKER, DD8, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestorn un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) t ei. 708-422-0260

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

3*00 W. *6 St. Tai. (700) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v p p

4132 S. Kadzle Ava., Chicago 
(312) 776-690* arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-6101
Vai pagal susitarimą

tai- kabineto Ir buto: (708)052-4159 

DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SeMMor 8L, Umhurst. IL 00120 

708-041-2800 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tol. 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

Keto. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Avė., 
Chicago, III. 60052

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

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

Trakų prie Skaisčio ežero.
Skautai ir skautės iš visur 

kviečiami dalyvauti. Kvieslys 
visiems — tiek jūros, tiek žemės 
skautams ir skautėmą.

Susidomėję daugiau informa
cijų gausite kreipdamiesi j 
Kauno jūrų skautų vadovą 
Algimantą Malkevičių, V. Krė
vės 100, bt. 48, Kaunas 3041, 
Lietuva - Lithuania. Telefonas 
- 76-33-14.

‘ Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5840 8. Pulaakl Rd.
Tol. 312-588-2802

i 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. 
i dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Aaslgnment”.
Sumokama po vizito.

Dr. V. J. VASARIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tol. 708-423-8114
Valandos susitarus

Čardlac Dtagnoela, Lt d.
3000 N. Haiatad 

Chicago, IL 00067 
Tol. 312-286-3800 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, IN. 60120 

Tol. (700) 742-0288
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Kadžio

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 770-2880 

Namų 700-440-8848
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

8185 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 588-7755

ARAS ŽLIORA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
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AR BIRŽELIS JAU 
PRAĖJO?

VYTAUTAS

Taip, birželio mėnesio jau 
nėra. Jau nėra visų 55 metų, kai 
Sovietų Sąjungai leido Moloto- 
vo-Ribbentropo paktas okupuoti 
Lietuvą. Jau nėra net 54 metų 
nuo pirmojo trėmimo Sibiran. 
Daug tų trėmimų buvo. Tačiau 
birželio mėnesiui, kurio metu 
prasidėjo Dvidešimtojo amžiaus 
lietuvių tautos genocidas, su
krovėme aimanas, skausmus ir 
komunizmo atneštas, neapskai
čiuojamas ir neatsiteisiamas 
skriaudas.

Suverčiant šių naštų birželiui, 
gal tikėta, kad mėnesio grožis, 
saulė, laukų žiedo margumas 
apgins nuo desperacijos. Taip ir 
buvo — laimėjome!

Tauta neišnyko, jos noras 
pačiai sau šeimininkauti nedin
go, komunizmas suaižėjo, jo 
užsilikusių šešėlių valdymas 
eina prie galo. Šie šešėliai 
anksčiau išdidžiai kalbėdavo 
genocido vykdytojų vardu, bet 
šiandien, jų partijai gerokai 
apirus, jau nėra baisūs ir 
stengiasi neatrodyti pavo
jingais. Net bando dorai galvoti 
ir elgtis, bet veiklos būdas, 
Lenino su Stalinu jiems įkaltas, 
retkarčiais yra grindžiamas ap
gaule, melu, apgavyste. 

Pavyzdžių? Štai jų vienas.
Ar ne apgaulė, ar ne melas 

yra Lietuvai pasižymėjusiais 
asmenimis skelbti Diržinskai- 
tę-Pleseckają, Pacevičienę, Gri
galiūnų bei kitus ir jiems skirti 
I laipsnio pensijas? Juk tai buvę 
Lietuvos okupanto vietininkai, 
raudonojo Kremliaus pakampė
se gerai žinoti asmenys. Būtų 
logiškiau jiems pasiūlyti iš 
Lietuvos pasitraukti ir glaustis 
prie buvusių šeimininkų, nes, jei 
einama dabartine tvarka, tada 
ir nacių kolaborantus reikėtų 
papuošti aukštomis pensijomis. 
Šis Lietuvos vyriausybės mostas 
atrodo lyg tyčinis pasišaipymas 
iš birželinių aukų. Tarsi ištaria
ma — jūs, traukiniuose be lašo 
vandens Sibiran keliavę, jūs, 
prie sienos tardymų kamerose 
drebėję, pasižiūrėkite: mums, 
jus niokojusiems, pagarba ir 
riebiausia pensija! Valio laisvai 
Lietuvai, kurioje ironija galioja 
taip, kaip ji galiojo senų raudo
nų didvyrių bizūnavimo lai
kais... Šis mostas nepadeda ir 
minėtiems pagerbtiesiems, nes 
jie, galėję ramiai gyventi, vėl 
stumiami švieson, kurioje ryš
kėja jų istorija.

Žiaurus užsipuolimas? Taip, 
žiaurus. Bet teisingas. Žmogus 
gali būti geras kaimynas, sąži
ningas darbdavio tarnas ir ne
garbingas tautos narys.

VOLERTAS

Birželis jau praėjo. Tardymų 
kamerose nuo sienų jau nuvaly
tas sukrešėjęs kraujas. Ant ne
žinomų kapų spėjo suaugti me
džiai. Sibire be tinkamo ap
sirengimo snieguose jau prie
varta nebraidžiojama. Tik Lenos 
upės krantais, potvynių paplau
tais, dar ir šiomis dienomis nu
rieda nežinomų pavardžių, ne
žinomų tautybių, nežinomos 
kilmės lavonai, kažkada NKVD 
pakasti. Bet Sibire dar yra lie
tuvių. Tai vyrai, vedę rusaites. 
Tai moterys, ištekėjusios už 
rusų. Jų dauguma mums jau 
dingę. Yra ir grynai lietuviškų 
šeimų, finansiškai nepajėgių su
grįžti Lietuvon. O kai kam I 
laipsnio pensija už „garbingu
mą”. Nei Diržiniskaitei-Plesec- 
kajai, nei jos bendradarbiams, 
net ir daug piktesniems kolabo
rantams, nesiekiama keršto. Te
gyvena, kažkada klydę ar pri
versti klysti, tačiau tenesiskel- 
bia „garbingais” asmenimis. Ir 
komunizmo šešėliai Lietuvoje 
tenesivadovauja išversto gar
bingumo supratimu.

Kažkodėl šįmet užsienio lietu
vių spaudoje ir visuomenėje bir
želis ryškesnio dėmesio nesusi
laukė. Nusibodo graudintis? Ži
noma, kad nusibodo. Lietuva 
vėl gyva, o jei kažkada vagonų 
karšty žmonės troško ir kepė, jei 
Sibire stiro, jei miškuose tūnojo, 
kad sodybas nuo stribų plėšika
vimo gintų, jei Pravieniškėse, 
Rainių miškely, Červenėje ir 
kitur jie lyg vabalai mirtin krito 
— tolimi birželiniai skauduliai 
pamiršti... Šauks mus kas į mi
nėjimą? Sueis ten grupelė nuo 
senatvės apdūmavusių žmogiu
kų, kas nors plepės, nemokėda
mas pasakoti, kiti klausys, bet 
negirdės. Nekils joks graudulys 
ar mintis, nes siaubas liks ne
suprastas. Be to, vasaros karštis 
dalyvius nepatogiai nuteiks, 
nors tada į Sibirą keliaujan
tiems buvo daug daug nepato
giau — ir karšta, ir tvanku, ir 
trošku, ir baisu.

Negerai, kad pradedame už
miršti birželio liūdną istoriją, 
kuri gal kada tik legenda taps: 
bus sunku patikėti, kad tokie 
baisumai vyko, kad gyveno ha- 
nibalai kaip Leninas, Stalinas,
Sniečkus, spėjęs pasitraukti be 
I laipsnio pensijos ir be pripaži
nimo „Lietuvai pasižymėjusių 
asmenų”. Lietuvoje birželis da
bar vadinamas skausmo ir vil
ties mėnesiu. Labai gražu. Nėra 
beviltiškų tautos sąlygų, gali 
būti tik beviltiškų tautų. Lietu
viai savo gyvenimo neburiuos į 
uolas, nors vėjas ir nebūtų pa-

LIETUVOS KREPŠININKAI:
„ATLANTA, MES JAU 

PAKELY!”
Šio čempionato svarbiausiose rungtynėse Lie

tuva nugali Rusiją 82:71. Pirmą kartą nuo 1948 metų 

rusų krepšininkai nedalyvaus olimpiadoje. 

Marčiulionis diriguoja, o Sabonis su Karnišovu 

atlieka šią gražiąją simfoniją.

REMIGIJUS GAŠKA

Taip! Krenta ir slavai! Žūtbū

tinėje kovoje Lietuvos rink

tinė išlaiko spaudimą, už

tikrinančiai susidoroja su 

Rusija ir išsikovoja sau vie

tą Atlantos olimpiadoje. Šių 
rungtynių nekantriai laukėme. 
Kas bus, jei lietuviams 
nepasiseks? Visos į Atlantą 
sudėtos viltys sužlugs... Du 
šimtai lietuvių į stadioną 
rinkosi neramia širdimi...

Garastas į aikštę išleidžia 
Sabonį, Kurtinaitį, Karnišovą, 
Marčiulionį ir Lukminą. Teisėjo 
švilpukas, ir rusai kontroliuoja 
kamuolį. Dar 15 sekundžių ir 
rusai veda! Neramu... Bet grei
tai prisimenu lietuvišką patar
lę mamytės man daug kartų 
kartotą: „Pirmieji šuniukai 
skandinami!” Dar dešimt se
kundžių ir Sabonis apsisukęs re
zultatą išlygina. Rusai vėl du, 
bet Karnišovas paleidžia ilgą ir 
jau 5:4. Marčiulionio pasą 
gražiai išnaudoja Sabonis ir 
ženklina 7:4. Komandos keičiasi 
krepšiais, bet lietuviai išlaiko
3-5 taškų pirmavimą. Likus tre
joms minutėms iki kėlinio galo, 
Sabonis pataiko tritaškį ir len
toje matome didėjantį skirtumą. 
Rezultatas 32:25. Po gražių 
Kurtinaičio ir Sabonio metimų, 
ateina laikas Saboniui pade
monstruoti savo kablį ir rezulta
tas pakyla iki 44:30. Puiku! Ar 
rinktinė išlajkys šį tempą. Rusų 
Bazarevich švelnina 44:32, o 
blogiausia,' kad Karnišovas 
gauna trečią baudą. Subauduo- 
ja ir Lukminas. Pirmasis 
kėlinys baigiamas 44:33.

Prasidedant antrajam kėli
niui, Einikis pakeičia Karni
šovą. Rusai vėl paima kamuolį

lankus. Jie viltyje stiprės, bet ja 
galutinai nepasitikės, nes birže
lio antroji žymė — skausmas 
— neleis lengvabūdiškai elgtis.

Birželinio skausmo nei Lietu
voje, nei užsienyje, nei dabar, 
nei už dešimtmečių pamiršti ne
galime. Žinoma, kiekvienas 
daugiau pamiršta, kaip prisime
na, nes užsimiršimas yra malo
nus. Tačiau visiška užmarštis 
tautą ir žmogų paverčia neišma
nėliais. O dėl tų I laipsnio 
pensijų — tiek to... Valstybė 
nesubankrutuos, gavusieji ne
praturtės, tauta pašaipą pamirš.

ir daro 44:35. Kai rusai grįžta 
į gynybą, matome pasikeitimą. 
Jie žaidžia 1-3 zona, o Baza
revich dengia Marčiulionį. Šis 
pakeitimas neigiamai atsiliepia 
lietuvių puolimui. Rusai pasi
veja iki 46:40. Markevičius 
pakeičia tik šiaip sau žaidžiantį 
Lukminą, o Karnišovas Einikį. 
Bet ir tai nelabai gelbsti. Karni
šovas padaro klaidą pasuoda
mas ir tai kainuoja! Jau tik 
46:44. Marčiulionis gelbsti 
padėtį — matome 48:44. Laikro
dis rodo, kad dar likę žaisti 16 
minučių. Ar išlaikysime rusų 
spaudimą? Sabonis daro 50:46, 
bet rusų Babkov įmeta tritaškį. 
Beliko vienas taškas, o dar 15 
minučių žaisti! Pagalbon ateina 
Markevičius, įsodindamas tri
taškį. Bet Karnišovas gauna 
ketvirtą baudą! Jį pakeičia 
Štombergas. Sabonis ir Štom
bergas įmeta po krepšį, bet 
rusai atsako — 57:53. Ir vėl Sa
bonis! Jau 59:53. Karnišovas 
grįžta ir žaidžia su keturiom 
baudom. Rusai kartoja nuo len
tos ir 60:55. Karnišovas padaro 
metimą ir dar įmeta baudą, 
padarydamas 63:57. Marčiu
lionis prameta iš arti, o Kur
tinaitis nepataiko mesto tri
taškio. Tuo tarpu rusai įmeta 
tritaškį ir priartėja 63:60. 
Garastas ima minutę! Likę žais
ti 7 minutes. Mūsų vyrai paste
bimai nuvargę. Garastas įsako 
greičiau pasuotis prieš rusų zoną. 
Ši minutė buvo naudinga, ir 20 
sekundžių praėjus, Karnišovas 
daro 65:60. Babkov vos spėja 
paleisti sviedinį prieš pasibai
giant 30 sekundžių periodui, bet 
vis tiek įmeta. Matome 65:62. 
Čia Karnišovas praeina ir 
fiksuoja 67:62. Marčiulionis 
atima iš rusų kamuolį, prasi
veržia, ir dar gauna mest baudą. 
Jau 70:62. Liko 5 minutės 
žaidimo. Mes kiek atsidustame. 
Marčiulionis bauduoja Baza
revich, kuris įmeta tik vieną. 
Pasas Saboniui — ir jau 72:63.
Belikę 3.5 minutės. „Jau atlai
kys”, — galvojame. Rusų cent
ras Fetisov trumpu metimu 
daro 72:65. Tačiau Bazarevich 
bauduoja Marčiulionį, ir Šarū
nas abu sumeta. Kurtinaitis 
gauna ketvirtą baudą. Rusai 
įmeta 3 baudas ir prisiveja 
74:68. Liko 2.5 minutės. Mar

čiulionis gauna mesti dvi bau
das ir abi įmeta. Matome 76:68. 
Dar dvi minutės! Čia jau tik lai
ko klausimas! Lietuviai ir rusai 
pasikeičia baudomis ir Karni
šovas sumeta keturias, ženklin
damas 82:71. Teisėjo švilpukas 
atneša Lietuvai taip užtarnautą 
laimėjimą. Mūsų krepšininkai 
puola vienas kito glėbin, o lietu
viai žiūrovai šaukia: „Ačiū, 
ačiū, ačiū!”

Lietuviai rungtynes laimėjo 
dėl dviejų priežasčių: 1. — 
kontroliavo lentas ir viršijo 
(36:24) rusų kamuolių nuėmimą 
nuo lentų. 2. — Nepasimetė. Jie 
aikštėje darė tai, kas tuo mo
mentu buvo reikalinga. Sabonis 
aikštėje buvo viešpats. Vien tik 
pirmąjame kėlinyje sumetė 25 
taškus! Marčiulionis puikiai 
skirstė kamuolį, o Karnišovas 
mikliais perėjimais apstul
bindavo rusų gynybą. Ir Garas
tas padarė reikiamus ėjimus, 
ypač tuo metu, kai rusai pakei
tė gynybą. Lietuviai sugebėjo 
kontroliuoti įvykių eigą.

Lietuviams taškus pelnė 
Sabonis — 33, Karnišovas 18, 
Marčiulionis 16, Kurtinaitis 8, 
Markevičius 3, Einikis ir Štom
bergas po 2.

Po rungtynių vykusioje spau
dos konferencijoje rusų treneris 
Sergiejus Belov aiškino, kad jo 
komanda šioms pirmenybėms 
pasiruošti teturėjo tik 4 savaites 
(lietuviai Druskininkuose treni
ravosi nepilnas 3). Belov taip 
pat pridėjo, kad jo žaidėjams la
biau rūpėjo jų kontraktai atei
nančiam sezonui, negu šios 
dienos rungtynės. Pagal Belovą, 
jų komanda, kuri pernai To
ronte laimėjo sidabro medalį, 
Pasaulinėse pirmenybėse bu
vusi geresnė. Į klausimą — „Ką 
jis manąs apie Rusijos šansus 
patekti į Atlantą, tuo atveju, jei 
FIBA leistų penktai komandai 
vykti į Atlantą, arba jei serbams 
(jugoslavams) nebūtų leista ten 
vykti?”, Belov atsakė: „Pirma 
mes turim laimėti penktą vietą, 
o tada — žiūrėsim. Šios rung
tynės mums buvo žūtbūtinės. 
Gėda Rusijos krepšiniui, kad 
negalėjome geriau pasirodyti”.

Spaudos konferencijoje matė
me ir Aleksandr Gomelskį, bu
vusį Sov. Sąjungos vyr. trenerį, 
kurio vadovybėje Sąjungos ko
manda yra laimėjusi daug 
aukso medalių; paskutinį — 
Seulo olimpiadoje. Jo komen
taras buvo: „Nieko sau, keturi 
lietuviai (Sabonis, Kurtinaitis, 
Karnišovas ir Marčiulionis) 
aplošė visą Rusiją!” Gomelskis 
pasigyrė, kad jis yra paskirtas 
Rusijos olimpinio komiteto 
attašė Atlantos olimpiadoje ir 
ten jau atidarė savo raštinę.

Garastas spaudos konferenci
joje tikino, kad krepšinio rung
tynės yra mūšis karo lauke ir

Danutė Bindokienė

„God Bless America!”
Kiekvienas šio krašto moks

leivis, besimokydamas Jung
tinių Amerikos Valstijų isto
rijos, kiekvienas imigrantas, 
besiruošdamas JAV pilietybei 
gauti egzaminams, gali pa
aiškinti, kad „JAV yra fede
ralinė respublika, Šiaurės Ame
rikos žemyne, susidedanti iš 50 
valstijų, nepriklausomybę iš 
kolonistų europiečių (ypač Ang
lijos) išsikovojusi ir paskelbusi 
1776 m. liepos 4 d.”.
JAV žemės paviršius, klima

tas, augmenija, gyvūnija yra 
tiek pat įvairi, kaip ir gyven
tojai, susidedantys kone iš 
kiekvienos šios planetos rasės, 
tautybės, kultūros, religijos ir 
pažiūrų atstovų. Kažkada Ame
rika buvo vadinama „didžiuoju 
katilu”, kuriame skirtingi 
individai suvienodinami, „suvi
rinami” į vientisą valstybę. 
Kiekvienas imigrantas buvo ra
ginamas, ir net spaudžiamas, 
kaip galima greičiau išmokti 
angliškai, įsilieti į didžiąją šio 
krašto gyventojų masę ir „tap
ti amerikiečiu”.

To „katilo” paviršiuje pasi
likti reikėjo nemažų pastangų ir 
todėl ne visiems pavyko 
išlaikyti savo tautinę tapatybę. 
Buvo „suvirinti” ir tūkstančiai 
lietuvių, atvykusių prieš Pirmą
jį pasaulinį karą, jam pasibai
gus ir po II pas. karo. Nors tas 
stiprusis spaudimas „suame- 
rikonėti” gerokai suma
žėjęs ir etninis individualumas 
net vertinamas, nėra abejonės, 
kad „suvirinimo” likimas 
laukia ir nemažos dalies pačių 
naujausių imigrantų iš Lietu
vos. Galbūt nutautimo epi
demija juos užpuls dar greičiau, 
nes jie nelabai linkę jungtis į jau 
esančius lietuvių telkinius, į 
visuomeninį lietuviškąjį gy
venimą. Pavienius individus, 
išsibarsčiusius svetimoje bend
ruomenėje, labai lengva 
„suvirinti”.

Amerika nuo pat atradimo 
buvo žinoma, kaip geraširdė 
visų skriaudžiamųjų ir geresnio 
gyvenimo ieškotojų tėvynė. Net 
ir garsioji Laisvės statula New 
Yorko uoste, pasitikdama iš Eu
ropos atvykstančius imigrantus, 
žada jiems laisvę, teisę patiems 
kurti savo ateitį. Pastaraisiais 
metais, kai ekonominiai sun
kumai palietė ir šią neribotų 
galimybių šalį, amerikiečiai į 
besiveržiančius iš visų pusių į jų

reikia išdirbti taktiką, vedančią ir užtušuoti silpnąsias, fuo pačiu 
į laimėjimą. Mums reikia išnaudojant priešo silpnąsias 
išryškinti mūsų stiprias vietas (Nukelta į 5 psl.)

kraštą žmones jau taip gera
noriškai nežiūri. Ne tik eiliniai 
piliečiai, bet ir vyriausybės 
sluoksniuose vis plačiau kal
bama, kad reikia suvaržyti nau
jų imigrantų antplūdį.

Nuo ekonominės nedalios 
galbūt labiausiai ir kenčia 
naujieji ateiviai, nerasdami dar
bo, negalėdami pasisemti pilnų 
kišenių to aukso, kuriuo „Ame
rikoje grįstos visos gatvės”. O 
vis dėlto JAV trauka nei kiek 
nesumažėjusi, net per daugiau 
kaip 200 metų. Nors savo kraš
te daug kas kritikuoja amerikie
čius už jų per didelį materializ
mą, paviršutiniškumą, menką 
užsienio politikos supratimą, 
bet, atsiradus progai, vis tik 
norėtų gyventi toje „nekultū
ringoje” Amerikoje.

Vakar šventėme svarbiausią 
šio krašto valstybinę šventę — 
Liepos ketvirtąją, Nepriklau
somybės dieną. Dar ir šiandien 
ausyse spengia nuo sprogmenų 
dundėjimo, o gerklę tebegraužia 
jų dūmai. Keistas mums, iš pri
gimties santūriems šiaurie
čiams, toks „šventimo” būdas. 
Esame pripratę prie minėjimų, 
prakalbų, vėliavų plazdenimo ir 
„oraus šventimo”. Net Kovo 
11-osios proga, kaip po 50 ver
gijos metų Lietuva vėl kėlėsi 
laisvėn, nedrįstame parodyti 
spontaniško ir šventiško 
džiaugsmo. Tačiau amerikiečiai 
savo kra.' 4 myli tokia pat stip
ria meile, tik šventimo pobūdis 
kitoks. Sakoma, „kai esi Romoje 
elkis, kaip romėnas”, tad ir mes 
galėjome įsilieti į bendrą šven
tės šurmulį be didelių 
„pasidrovėjimų”.

Niekas čia nebeprisimena 
laisvės kovų, vykusių prieš 
daugiau kaip 200 metų, niekam 
nuo to laiko nepavyko Amerikos 
pavergti. Nors ji daug kartų 
buvo įsivėlusi į karą, bet visos 
kovos vyko toli nuo jos krantų 
(išskyrus japonų užpultą Pearl 
Harbor Havajuose Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje). 
Amerikiečiai visuomet jautėsi 
saugūs nuo svetimų priešų ir 
laisvai galėjo ieškoti savo 
gyvenimo kelio. Kai kas pasta
ruoju metu pasikeitė, bet daug 
kas pasiliko ir taip pat. Mes, 
radę prieglobstį šioje svetingoje 
šalyje, kartu su tik vakar visur 
skambėjusia giesme, galime 
nuoširdžiai tarti: „God Bless 
America!”

PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS
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Šeimininkė buvo pasisodinusi ant. 

viršutinės pečiaus dalies ir savo mažąją 3-4 metų 
dukrelę. Kepamų blynų ir spirginių kvapas mus greit 
pažadino, todėl mes iškišę galvas iš už pečiaus, kaip du 
kačiukai, su pavydu žiūrėjom, kaip šeimininkė 
susukdavo į dūdelę blyną, padažydavo į spirginius su 
grietine ir duodavo savo mažajai. Matydama, kad mums 
seilės teka žiūrint į blynus, ji šviežiai iškeptus karštus, 
duodavo ir mums. Vienu metu ji užpylusi į keptuvę 
naują blynų partiją išėjo iš trobos kažko pasidairyti 
aplink namus. Staiga, kaip kulka įšoko į trobą, greit, 
žaibiškai, sumetė mūsų žemėje ant grindų paliktus ba
tus ir kojines tiesiog mums ant galvų, ištraukė kailinius 
ir jais mus apklojo, užsodino savo dukrą ant kailinių, 
padavusi jai į rankas taukais tekantį blyną. Užgirdom 
dabar ir mes aiškiai kariško sunkvežimio burzgimą, 
kuris greit sustojo mūsų kieme. Nepraėjus nė minutei, 
įsiveržė į trobą ginkluoti kareiviai, apsikabinę automa
tais, girdėjome, kaip kulkosvaidžių metalinės kojelės 
barška, atsimušdamos į šovinių prikimštus kaspinus, 
girdėjome nuolatinį kariškų batų trepsėjimą. įsiveržę 
j trobą, enkavedistai tuoj pradėjo piktai klausinėti šeimi
ninkę: „Ar nėra čia jaunų vyrų, besislapstančių nuo sto
jimo į Raudonąją armiją, ar nėra dezertyrų ir miškinių?” 
Šeimininkei rankomis skeryčiojantis ir ženklais 
aiškinant, kad tokių čia nėra, jie nusiveda ją į kamarą

ir rado, dvi švariai paruoštas lovas. Jie puola šeimininkę, 
sakydami, kam tu čia paruošei visa tai? Enkavedistai 
pradeda laužti kamaros grindis ir ieškoti bunkerio. 
Troba buvo tai smarkiai prirūkyta rusiškos „machor
kos” dūmų, kad mes abu po kailiniais vos nepradėjom 
čiaudyti. Mes nematėm tada, kaip atrodė mūsų šeimi
ninkės veidas, bet širdys taip smarkiai plakė, kad net 
ausyse buvo girdėti jų dūžiai. Mums nebuvo, kas daryti. 
Su Zigmu pašnibždomis sukalbėjom, nosis prie viens kito 
sukišę, „Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas 
Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, 
kaip danguje, taip ir ant žemės”... Nepasakyčiau, kad 
tai buvo mūsų malda. Malda kalbama dažniausiai 
ramiai, apgalvotai. Mums nebuvo tada laiko kada 
galvoti, mūsų sakomi, šnabždantys žodžiai tiesiog buvo 
mūsų šauksmas Viešpaties pagalbos, nes tuomet atrodė, 
kad niekas jau mums negalėjo padėti. „Viešpatie gelbėk, 
tik Tu gali mums bepadėti”... Mes aiškiai žinojom iš 
pasakojimų, kad tokius suradę, dargi su purvinais ba
tais — šaudydavo vietoje. Ką veikė virš mūsų sėdinti 
mergaitė, nematėm. Tačiau vis girdėdavom prieinant 
prie pečiaus, prie šeimininkės dukrelės sunkius karei
viškus batus, ir vėl juos nutolstant. Tokio kraujo potvy
niai ir atoslūgiai į galvą, atrodė, tęsėsi labai, labai il
gai, lyg amžinybė. Kokioje padėtyje tada mes buvome, 
net ir dabar mane šiurpas nukrato. Pagaliau jie visi 
išėjo, palikdami tik taboko mėlynus dūmus. Mes 
išlindome iš po kailinių, šeimininkė, iš išgąsčio iš
raudusi, nukėlė nuo pečiaus mergaitę. Bet mūsų padėtis 
pasirodo nei kiek nepagerėjo. Grįžo mūsų šeimininkas 
iš kalvės, mat jis ten rytą buvo išėjęs ir dabar su išbalu
siu veidu puolė į trobą, žiūrėt, kas čia nutiko. Supratęs 
iš šeimininkės, kad mūsų nerado, šiek tiek susitvardė. 
Jo neareštavo todėl, kad buvo atleistas iš kariuomenės 
dėl blogos sveikatos — turėjo baltą bilietą. Šeimininkas

pasakė, kad jų kiemo viduryj pastatytas kulkosvaidis 
ir prie jo guli keli kareiviai, o kiti keliasdešimt daro 
kratas kitose trobose. Kaimas apsuptas. Būtų gerai 
mums iš čia kuo greičiau išsinešdinti. Bet kaip? Greit 
nusprendėm išlįsti kitoje namo pusėje pro sandėliuko 
langutį laukan , mat iš tos pusės nebuvo kareivių, jie 
gulėjo priešingoj namo pusėj. Pirmas šiaip ne taip išlindo 
Zigmas, jį stumte išstūmiau. Kol aš jį išstūmiau laukan, 
šeimininkė išgriebė iš puodo lašinių gabalą, įsuko į 
popierių ir sukišo man į lietpalčio kišenę. Kada padaviau 
draugui abi iškištas rankas ir prakišau galvą pro tą 
langutį, kažkas ties mano pusiauju, lyg koks guzas 
įsispraudė tarp langelio rėmų. Negalėjau pajudėti nei 
pirmyn.nei atgal. O nelaimė... pasirodo tai tie lašiniai 
lietpalčio kišenėje. Zigmas ragina greičiau lįsti, o aš 
negaliu. Prašiau Zigmo įsispirti abiem kojom ir už rankų 
mane traukti. Pąjutau kaip šilti taukai nusruveno mano 
šlaunimis ir pilvu. Lašiniai susimaigė, bet už tai aš var
gais negalais buvau Zigmo ištrauktas. Po to pilvais 
šliaužėm gal keliasdešimt metrų, kol pasiekėm mažy
čius krūmelius, nors ir be lapų, bet mums buvo tikra 
priedanga. Kulkosvaidininkai iš už namo mūsų nematė, 
o tas buvojau labai gerai. Pašliaužėm dešimt metrų ir, 
neatlaikę nervų įtampos, staiga atsistoję visu ūgiu su 
perbėgomis ir griuvimais metėmės į miško pusę. Pradžioje 
viskas gerai sekėsi, mūsų nematė, tik kai jau nebetoli 
miško buvom, pasipylė iš kitos kaimo trobos šūviai. 
Kaime mus pagaliau pastebėjo. Pastebėjo mus ir prie 
mūsų buvusios trobos gulėję kulkosvaidininkai, bet 
dabar ir miškas jau nebetoli — mūsų išsigelbėjimas. Kai 
kulkos netoli, šone mūsų paskutinį kartą susproginėjo, 
mes pagaliau įšliaužėm į miško pakraštį, nusagstytą 
eglaitėmis. Greit nutilo kulkų zvimbimas bei šūviai iš 
kaimo. Vis dėlto mes dar ne NKVD naguose!

Miško pakraštyje susitikom su „miško broliais”,

aplinkinių kaimų jaunais vaikinais. Jų buvo keletas. 
Pora iš jų buvo ginkluoti pistoletais. Tai buvo pirmieji 
partizanai, išbėgę iš savo namų į mišką, kad išvengtų 
gaudynių ir priverstinio paėmimo į Raudonąją armiją. 
Jie, matyt, čia dažnai ir nakvodavo. Jie visi buvo šiltai 
apsirengę, su kailinukais, turėjo žiemines kepures ir 
pirštines. Iš rusenančio laužo ištraukė keletą keptų 
bulvių ir mes visi, susėdę ant sauso rąsto, skaniai jas 
valgėm su visomis lupenomis. Įsižiūrėjau į tų vaikinų 
veidus. Jie buvo gana ramūs, giedri, tačiau pilni 
susirūpinimo, ką toliau daryti, kaip elgtis? Daugumas 
manė, kad ir toliau reikia miške slėptis, kol paaiškės 
padėtis.

NKVD su ribotu skaičiumi savo kareivių nesiryžo 
artintis prie miško, nes iš ten padrioksėjo šūviai. Jie 
buvo drąsūs tik kaime. Kiek vyrų tada jie suėmė ir kiek 
nušovė nesužinojom, tačiau toji diena Nociūnų kaime 
liko atmintina.

Kai po daugelio metų 1970 m. vasarą automobiliu 
buvau išvažiavęs aplankyt tos vietovės, kur vos vos per 
plauką likau gyvas, nebesuradau tos sodybos. Nežinau, 
ar ji buvo nugriauta, ar sudeginta. Nepavyko surasti 
ir tos moters bei tos jau užaugusios mergaitės, mums 
tuomet išgelbėjusios gyvybę. Gyventojai pasakoja, kad 
daug to kaimo žmonių pasikeitė, daug yra žuvusių, kiti 
buvo Sibire, yra ir grįžusių iš ten, kiti išsikėlė į miestus, 
yra ir naujų ateivių. Dauguma vis tik prisimena tą 1944 
metų vėlų rudenį, kaip žiaurią NKVD sauvalę ir tero
rą. Būdamas nepažįstamas keleivis, aš per daug ir 
neklausinėjau, nes jutau, kad to krašto žmonėms, kaip 
ir visai Lietuvai gal, dar net porai dešimtmečių pirmyn 
yra privaryta baimės, o jaunoji karta to nežino, ar nenori 
žinoti.

(Bus daugiau)

I I
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OAK LAWN rjffl-sSl 
REALTY I 

6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706-499-7000 Re*. 312-776-3971 
F«. 706-499-7006 Pager 312-308-0307

Savininkas parduoda 2 miega
mų kondomlnlumą, Parkshire 
Estates, Oak Lawn, IL

Tai. 708-599-9252

GREIT
PARDUODA

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

REALTORS
RE/MAX

RIMAS L. STANKUS

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

i n
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CONDO FOR SALE
9840 8. Pulaakl Rd.,

Oak Lawn, IL
1 bdrm, 3rd fl., elevator bldg. 
Very nice condition; $53,000. 

Low taxes. Call:
McKey & Poague 

312-238-8448 or 708-422-1805

Parduodami 2 namai: Kaune, 
Žaliakalnyje ir prie Kauno marių. 

Tai. 312-434-6129 arba 
312-585-6033

MISCELLANEOUS HELP WANTED

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
jraudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208V> West 95th Street 

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

Banking
TELLER

(Full time and Part-time posaions) 
Appiicants mušt possess good 
communication skills and enjoy 
vvorking with customers. Previous 
bankinę and Computer experience 
is a plūs. Salary commensurate 
with experience, plūs competetive 
benefits. Oualified appiicants app- 
ly at:

Lemont National Bank 
310 Maln St.

Lemont, IL 60439 
(708) 257-2241

PIRMOS RŪŠIES GREITOJI PAGALBA 
ČIA PAT JŪSŲ APYLINKĖJE.

Kai ištinka nelaimė, svarbu gaut greitą pagalbą. 
Nesirūpinkit. Pagalba čia pat — šv. Kryžiaus 
ligoninėje! Mūsų Greitosios Pagalbos skyrius 
veikia visą parą. Gydytojai, pirmos pagalbos 
specialistai, pernai suteikė paslaugas 45,000 
pacientų.

TURIME JUMS DAR IR DAUGIAU 
STAIGMENŲ.

Pirmos rūšies Greitosios Pagalbos skyrius — tai 
tik pradžia. Mes planuojame naujas programas 
ir paslaugas, kurias jums suteiksime ne tik 
ligoninėje, bet ir namuose.

MŪSŲ PATARNAVIMAI SVEIKATOS 
REIKALUOSE ATKREIPĖ VISO 
krašto dėmesį.
štai — vėl staigmena: pagal krašte pravesta 
pacientų apklausinėjimą, šv. Kryžiaus ligoninė

yra viena iš geriausiai aptarnaujančių ligonius. 
Čikagoje ji yra Nr. 1! Mus aukštai vertina The 
American Hospital Association, Motorola ir 
Northvvestem universitetas. Daugelio ligoninių 
vadovai žiūri j mus, kaip į pavyzdį.

STAIGMENŲ PAKIETĖLIS VELTUI — 
TIK JUMS!

Detalizuota informacija apie mūsų programas, 
gydytojų sąrašas, $350 vertės Šv. Kryžiaus 
ligoninės paslaugos sveikatai, nuolaidos ir 
dovana veltui. Tik paskambinkite mums šian
dien — būsite ne tik nustebinti, bet ir patenkinti!

I Press, Ganey Associates, 1994

call 312-471-8
TADAI/ C/'M 1 VaLJAb Iv-r 1
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J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. <

H. Oėekys 
Tai. 585-0024

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:

Lithuanian R. Catholic 
Faderation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

H
HolyCross
HOSPITAL

I

p e c t to be S u r p r i s e d
Holy Cross Hospital • 2701 West 68th Street • Chicago, Illinois 60629 • (312) 471-8600

Ht >i y Cross Hospital is sk insi >ri.i > by the Sistfrs of St. Casimir

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reanan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės Ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlmu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išailavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D. P. (dispiaced persona) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 pel., didelio formato. Išleido Universi- 
ty Preee of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 <lol. Illinois gyv dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Drauges
4846 W. 83rd 8t.,
CMeago, IL 80829



Iš užsienio lietuvių 
spaudos

„KOMUNIZMO 
ATMETIMAS:

KAS IR KUR TURI IŠEITI”
„Dirva” (1995.06.22), 

Cleveland, Ohio
Štai garsioji kelerių metų iliu

zija, neva su komunizmu baigta. 
(Juk jeigu būtų baigta, nesvars
tytume, kaip mums iš jo eiti.)

Pirmiausiai, komunizmas te
bėra oficiali ideologija, priden
gianti pavojingus totalitarinius 
režimus, kurie neturi nieko 
bendra su demokratija, nors gali 
ir nebeskelbti marksistinių pa
saulio pakeitimo ir įsiviešpata
vimo tikslų. (Čia prisimintinos 
Kinija, Kuba, Šiaurės Korėja, 
Vietnamas, o juk ir pačioje Rusi
joje tebėra gana diktatoriška 
autoritarinė sistema, kai kada 
skelbianti ir teritorijos plėtimo 
tikslus.) Tačiau ir nacionalko- 
munizmas vis tiek yra komuniz
mas, kai tebekultivuojama tas 
pats totalitarinis ir demagoginis 
mąstymo tipas, kai naudojama
sis ribota, bet absoliutizuota 
vertybių sistema, kai tebesiža
vima prievarta ir niekinama 
moralė.

Paėmus giliau — tiesiog nepri
pažįstama ir niekinama siela, 
asmenybės vertė, o valstybėje — 
nenorima įstatymo valdžios ir 
teisės principų apskritai, taigi 
kas galingesnis, nenori jų ir 
tarptautiniuose santykiuose.

Visų tų bruožų per akis tebėra 
šalyse, kurios formaliai lyg ir 
atsisakė komunizmo, smerkia 
tartum jau tik „buvusią” komu
nistinę praeitį, bet vengia ją 
atmesti dabarties reiškiniuose. 
Užtat nestok® priešingų tenden
cijų — apginti bei palaikyti 
buvusios sovietinės „komunisti
nės” visuomenės bruožus, nes 
jie ir įprasti pasilikusiems su 
buvusia santvarka susijusiems 
vadovams, ir gali būti dar toliau 
naudingi jų valdžiai įtvirtinti.

„PRIKELKIME DVASINIUS 
IDEALUS”

„Darbininkas” (1995.06.16), 
Brooklyn, NY

O kas esame mes — lietuviai? 
Lietuva — Marijos žemės, darbš
čių ir dorų žmonių kraštas, su
gebėjęs išlaikyti gimtąją kalbą 
ir lietuvišką raštą net tamsiau
siais caro priespaudos, spaudos 
draudimo laikais. Toks buvo

Lietuvos įvaizdis, įkvėpęs dau
gelį širdžių aukotis Tėvynės la
bui. O šiandien — kokia ji, toji 
naujoji Lietuva, išėjusi iš nelais
vės namų?

Deja, šiandien jau negalime 
pasakyti, kad tai „darbščių ir 
dorų žmonių kraštas”. Kažkas 
taikliai pastebėjo, kad Lietuva 
tapo dideliu kiosku. „Darbas 
puošia žmogų”, šis posakis nū
nai daugeliui sukelia šypseną. 
Plinta Gariūnų turgaus „filoso
fija”: kam mokytis, kam dirbti, 
jei galima pigiau nupirkti — 
brangiau parduoti ir per dieną 
uždirbti tiek pinigų, kad varg
šas inteligentėlis neuždirbs per 
metus. O „buvusiųjų” nešvarūs 
pinigai? Nesąmonė! Pinigai juk 
neturi kvapo. Užtat už juos 
galima nupirkti viską pasau
lyje!

Žaibiškai susiformavę tokią 
„filosofiją”, į gatves pasipylė 
naujos kartos monstrai su odi
niais švarkais, prikimštoms pi
niginėms ir tuščiomis galvomis 
bei širdimis. Kaip tankai ar 
kaip robotai jie žengia per žmo
nes, stumdydami į šalis visus, 
kurie „nemoka daryti pinigų”, 
šaipydamiesi iš jiems nesuvo
kiamų ir neprieinamų dvasinių 
vertybių. Įjuos žiūrint, nenorom 
ateina į galvą mintis — gal jie 
yra tik tušti bedvasiai kevalai?

„ATVIRAS LAIŠKAS 
AUSTRALIJOS LB 

NARIAMS”
„Tėviškės aidai” (1995.04.25),

Melbourne, Australia
1995 m. kovo 19 d. Melbour- 

no Lietuvių namuose turėjo būti 
išrinkta nauja Melbourno apy
linkės lietuvių valdyba. Gaila, 
valdyba nebuvo išrinkta.

Rinkimai atidėti iki gegužės 
7 d. Didžiam visų nusivylimui 
nė vienas iš susirinkusiųjų ne
sutiko kandidatuoti į valdybos 
sudėtį. Ar tai reiškia, kad 
mūsų bendruomenėje nėra tin
kamų asmenų dirbti valdyboje? 
Ne. Tikrai paieškojus, galima 
būtų surasti daug, bet jų 
susirinkime nebuvo. Vadinasi, 
apie vykstančius rinkimus jie 
nežinojo, arba žinojo ir jais ne
sidomėjo, galvodami, kad galbūt 
jie nėra tinkami tam darbui, gal 
buvo užsiėmę kitokiais rūpes
čiais: sportu, šeima ir pan.

Pagalvojus apie visa tai, neju-

čiom iškyla klausimas: kaip 
galėjo mūsų motinos, tėvai ir se
neliai pasiekti visa tai, ką šian
dien mes čia turime. Jie irgi tu
rėjo šeimas, dirbo, kiti studija
vo. 0 ir svetimą kalbą reikėjo 
mokytis. Bet ir tokiose sąlygose 
jie surado laiko bendrauti su po 
visą Australiją išsisklaidžiusiais 
tautiečiais, sugebėjo suorgani
zuoti sporto klubus, sekmadie
nio mokyklas, meno dienas. Pir
ko bendruomenių namus, suor
ganizavo religines, politines, 
kultūrines ir socialines grupes. 
Kaip jie sugebėjo? Kur surado 
laiko?

„PAVĖLUOTA

IŠPAŽINTIS”

„Laisvoji Lietuva” (1995.05.18), 

Chicago, IL

Manyčiau, kad 1991 metais, 
kai visai aiškiai atrodė, kad 
komunizmas iš Lietuvos padan
gės jau buvo nušluotas, įsivėlė 
viena nemaža klaida. Tuo laiku, 
besivaduojant lietuvišku en
tuziazmu, buvo nutarta, kad 
Lietuvos Komunistų partijos 
nuosavybėje esamas turtas yra 
perimamas Lietuvos valstybės. 
Tuo laiku Lietuvai jau vadova
vo ne komunistiškai nusiteiku
sieji ir ne rusofilai, o šiandieną 
jau visai kas kita.

Komunistai, sulindę į LDDP- 
ją, apgavo Lietuvos visuomenę, 
paėmė valdžią į savo rankas ir 
komunistiniais laikais nusa
vintą organizacijų, bažnyčių ir 
ats&rų asmenų tintą dalina tik 
tiems, kas pučia į jų dūdą. Aiš
kiai matosi, kad buvusieji tikri 
lietuviai, bet rusiškų komunistų 
ir atsiradusių išsigimėlių lietu
vių stribų ištremti į Sibirą ar 
sugrūsti į kalėjimus, pasisavi
nant jų turėtas nuosavybes, ir 
dabar laikomi daiktais, o ne 
žmonėmis. *

(Atkelta iš 3 psl.)
LIETUVOS KREPŠININKAI

vietas ir pasiruošiant susitvar
kymui su oponento stipriomis. 
Manau, kad mums tai pavyko. 
Jų stiprybė — greitas puolimas. 
Jiems žinoma, kad Sabonis lėtai 
grįžta. Mums reikėjo stabdyti jų 
greitą puolimą. Komandai buvo 
įsakyta, kad 3-4 žaidėjai kuo 
greičiausiai grįžtų ir laikytųsi, 
kol Sabonis sugrįš. O puolime 
mūsų taktika buvo viską žaisti 
per Sabonį — jis, arba meta, ar
ba grąžina kamuolį tritaškių 
metimui”, — paaiškino Garas
tas.

Taigi Lietuva prasiveržė į pus
finalius. Atėjo laikas pagalvoti

,A.tA. .
ONA KAVALIŪNIENĖ

Lukšytė
Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Chicagoje, Mar

ųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 1 d., 8 vai. ryto, sulaukusi 80 metų.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Šlepščių kaime. 

Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas Kavaliūnas, duktė Sigutė 

Mikrut, žentas dr. Bernard, sūnūs Gediminas Marius 
Kavaliūnas, marti Dalia, Donatas Kavaliūnas, marti Loreta; 
trys anūkai:*Liūa Kavaliūnaitė, Darius ir Danutė Mikrut; 
sesuo Aleksandra Lukšytė, brolis Adolfas Lukšys ir jo žmona 
Apolonija; taip pat daug kitų giminių.

Priklausė Beverly Shores lietuvių klubui, Ateitininkų 
Federacijai, Lietuvių teisininkų draugijai, Lietuvos Dukterų 
draugijai.

Velionė pašarvota liepos 6 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 8 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 7 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetui arba „Saulutei’’ Lietuvos vaikų globos būreliui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, sūnūs, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

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

A.tA.
ADOLFUI VANAGUI Kanadoje ir 

A.tA.
JUOZUI PETERSONUI Vokietijoje

mirus, seserį STASELĘ ir brolį RIČARDĄ PETER
SONUS nuoširdžiai užjaučia

Irena Smieliauskienė

Sibiro tremtiniui

A.tA.
JUOZUI KISIELIUI

Lietuvoje mirus, brolį dr. PETRĄ KISIELIŲ, jo šeimą 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Marija ir Juozas Mikoniai

Ii ilrotl iieiiuj rlie ree-iTee
Morl<jn<je

■•ee!

Standard Federal Bank

Mortgage Operations Center 1-800-757-7786 
Aestrchont apply Not availabte on all mortgages

apie medalius ir jų spalvą. Be 
Lietuvos į pusfinalius įeina: 
Kroatija, vakar nugalėjusi 
Italiją 71:61, Graikija, tiksliau 
sakant — Graikijos publika, 
laimėjusi prieš Ispaniją 66:64 ir 
Jugoslavija, nuskriaudusi pran
cūzus. Lietuvai tenka žaisti 
prieš Kroatiją, kurios sudėtyje 
žaidžia du NBA žaidėjai — Ku
koč iš Čikagos „Bulis” ir Radja 
iš Bostono „Celtics”. Rung
tynėse su italais Kukoč su
sižeidė ranką — jam padarytas 
praplėšimas tarp didžiojo ir be
vardžio pirštų. Vakar tai 
sutaisyti reikėjo trijų siūlių, bet 
Kroatijos treneris po rungtynių 
aiškino, kad reikėsią dar dviejų. 
Kukoč mėto ir daugiausia drib- 
linguoja kairiąja ranka, tai gal 
sužeidimas rungtynių eigai ir

f

No points, no applicaticn fee, 
no origination fee, no credit fee. 

No appraisal fee.

VVho vvouldn't be happy?
The Fee-Free mortgage.

Only at Standard Federal Bank.
It's sure to make you feel good, too.

■Gali 1-800-757-7786 now.
Great for first time home buyers, too!

etai

neatsilieps. Mūsų komandai, 
ačiū Dievui, rimtesnių sužei
dimų nėra. Marčiulionis skun
džiasi nugara ir po kiekvienų 
rungtynių deda ledų kompresą 
ant dešiniojo kelio. Kroatai 
Barcelonoje laimėjo sidabrą ir 
čia pasirodė be priekaištų. 
Kokios lietuvių galimybės? 
Mūsų nuomone — 50-50.

Trumpai: Rungtynėms su ru
sais vykstant, girdėjome lie
tuvių žiūrovų šūkius ir dainas, 
o baigiantis, išgirdom: „viens, 
du su puse — jau nebėra rusų...” 
Bilietai į ketvirtfinalius, pus
finalius ir finalus visi išparduo
ti ir rungtynes stebi arti 20,000 
žiūrovų. FIBA prezidentas, ser
bas Stankovič pareiškė, kad jei 
žaistų tik penki, Lietuva būtų 
čempionė.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivilaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPA K, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tel. 312-436-7772

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. liepos mėn. 5 d.

A.tA.
ANELĖ VITKAUSKIENĖ 

Slapkauskaitė
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. liepos 1 d., sulaukusi 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Virbalyje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, krikšto dukra Irena Apanas 

su šeima, sesuo Bronė Repeikienė, brolis Jonas Šlapkauskas 
su žmona Filomena ir jų sūnus Algimantas su šeima; keturi 
anūkai, keturi proanūkai.

Velionė pašarvota antradienį, liepos 4 d. ir trečiadienį 
liepos 5 d. nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 6 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, krikšto duktė, sesuo, brolis ir kiti 
giminės.

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

Mirus mano mylimai mokytojai ir globėjai

A.tA.
FILOMENAI GEČAITEI 

JURJONIENEI

jungiuosi liūdesy su jos dukterimis GAILUTE 
PALIONIENE, SALOMĖJA ŠMAIŽIENE ir sūnumi 
PRANU JURJONU.

Jonas Markvaldas

Krikšto Mamai ir jaunų dienų Bičiulei

A.tA.
JADVYGAI GAUDUŠIENEI

užbaigus žemiškąją kelionę, jos seseris — MARIJĄ 
ABARAVIČIENĘ, JANINĄ GLIAUDELIENĘ, 
ALEKSANDRĄ ŠVARIENĘ, svainį JONĄ ŠVARĄ, 
brolienę TEKLĘ ŽUKIENĘ ir visą ABARAVIČIŲ, 
ŠVARŲ bei ŽUKŲ jaunimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Lėlė ir Juozas Zvyniai

Mielam
A.tA.

ALGIRDUI PETRULIUI

mirus, motiną ONĄ, žmoną GRAŽINĄ, dukteris 
DAIVĄ ir LAURĄ su šeimomis, brolius VYTAUTĄ 
ir MINDAUGĄ su šeimomis giliai užjaučia ir kartu 
liūdi.

Vida, Nijolė ir Algimantas Bražėnai

Mielam bičiuliui

A.tA.
ALGIRDUI PETRULIUI

mirus, motiną ONĄ, žmoną GRAŽINĄ, dukteris 
DAIVĄ ir LAURĄ su šeimomis, brolius, L.F.B. 
Tarybos pirmininką VYTAUTĄ ir MINDAUGĄ su 
šeimomis giliai užjauia ir kartu liūdi

L.F.B. Detroito ir Windsoro 
sambūrio bičiuliai

t Itin ttt
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
£ LIETUVOJE, LATVIJOJE, 

ESTIJOJE, RUSIJOJE, 
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE A

IL 60629 
(800)775-SEND
(312)434-2121

i

t
I



1

J

6 DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. liepos mėn. 6 d.

ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE

Lietuvos Dukterų draugija
Čikagoje nusiuntė 5,000 dol. 
„Tremtinių grįžimo fondui” 
Vilniuje paremti grįžtančius ir 
sugrįžusius, bet atsidūrusius 
skurde tremtinius bei jų vaikus. 
Po didelių pastangų šiam fondui 
pavyko gauti iš valdžios apleis
tą pastatą Vilniaus priemiestyje 
(Valakampiuose), kurį suremon
tavus, galėtų rasti bent laikiną 
prieglobstį apie 90 Sibiro trem
tinių. Šio fondo ad^psas yra 
toks: „Tremtinių grįžimo fon
das”, valdybos pirmininkas 
Vytautas Cinauskas, Jakšto 
gatvė 9-117, 2600 Vilnius, tel. 
62-96 13. Jeigu kas norėtų pa
dėti lietuviams tremtiniams 
geriau įsikurti savo tėvynėje, 
gali kreiptis tiesiai į fondą ar
ba į Lietuvos Dukteris.

Violeta Smieliauskaitė Fa- 
bionovich, 1996 m. liepos pra
džioje busimosios Dešimtosios 
lietuvių tautinių šokių šventės 
meno vadovė, kalbės mokytojų 
studijų savaitėje apie tautinių 
šokių svarbą lituanistinėse mo
kyklose ir pasiruošimą tai 
tautinių šokių šventei. Regist
ruotis mokytojų studijų savaitei 
Dainavoje galima pas Vidą Bra- 
zaitytę 708-598-8331 arba Regi
ną Kučienę 708-301-6410.

x Liepos 9 d., 12 vai. p.p.

Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte, IL ruošiami pietūs pa
dėti padengti galvos rekonst
rukcijos išlaidas išskirtų Lietu
vos Siamo dvynių. Kviečiame 
pavalgyti ir savo auka užtikrin
ti Vilijos ir Vitalijos ateitį. Ačiū! 
„Saulutė”, Mercy Lift, Lietuvos 
Vaikų Viltis, Lietuviai katali
kai labdariai ir „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas. Jei ne
galite dalyvauti, mielai pri
imamos aukos, pažymint, kad 
tai Vilijai ir Vitalijai. Nuo mo
kesčių nurašomą auką prašome 
siųsti: „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)
x A.L. Tautinės S-gos gegu

žinė liepos 16 d. Ateitininkų 
namų ąžuolyne. Karšti pietūs, 
loterija, muzika. Visi kviečiami 
ir laukiami. Pradžia 1 vai. p.p. 
Tel. 312-581-4420.

(sk)
x „Šviesios atminties, a.a. 

Onai Šilienei, mirus Miami, 
FL, jos vardu, Lietuvos našlai
čiams skiriame $25 auką ir 
užuojautą velionės sūnui Algiui 
Mikelevičiui, Dever, CO” dr. 
Vida ir dr. Vacys Tumaso- 

niai. „Lietuvos našlaičių glo
bos” komitetas reiškia užuojau
tą velionės artimiesiems, o 
aukotojams dėkoja.

(sk)
x Sodality of the Blessed

Virgin Mary, from St. Casimier 
Lithjanian Church Paterson
N.J. atsiuntė $150 ir nori globo
ti našlaitį — mergaitę Lietuvoje. 
Dėkojame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

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

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

Tel. (700) 301-4066 
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 

Chicago, IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

Kun. Vincas Valkavičius

(William L. Wolkovich), Šv. Jur
gio parapijos klebonas, Nor- 
wood, MA, šiomis dienomis lan
kėsi Čikagoje ir buvo užsukęs į 
„Draugą”. Jis pasisakė renkąs 
medžiagą trečiajam „Lithu- 
anian Religious Life in Ame
rica” knygos tomui, kuris bū
siąs apie Amerikos Vidurio 
Vakaruose ir kitose vietovėse 
buvusias ar tebeveikiančias 
lietuviškas parapijas. Kaip jau 
buvo skelbta, antrasis tomas, 
šiuo metu baigiamas ruošti 
spaudai, yra apie Pennsyl- 
vanijos lietuvių parapijas. Kun. 
Valkavičiaus darbas (anglų 
kalba) yra nemažiau vertingas, 
kaip Broniaus Kviklio paruoš
ti tomai apie Lietuvos bažny
čias. Kaip ir B. Kviklys, kun. 
Valkavičius didžiausią darbų
naštą tempia vienas, nepraras
damas entuziazmo ir užsibrėžto 
tikslo, nes jaučia, kad darbas 
svarbus ir būtinas.

Prieš kiek laiko Čikagoje 
skelbta žinia, kad du lietuviai: 
Arūnas Krasauskas, 25 m. 
amžiaus iš Willow Springs, IL, 
ir Henrikas Malukas, kuris į šį 
kraštą atvykęs nelegaliai, areš
tuoti už mėginimą siųsti šauna
muosius ginklus į Rusiją ir Rytų 
Europą. Jie areštuoti, kai mė
gino ginklų pirkti iš užsimaska
vusio federalinės valdžios parei
gūno. Birželio 29 d. teismas abu 
nusikaltėlius nubaudė po ket
verius ir pusę metų kalėjimo.

IŠ AUTI IR TOLI

„LIETUČIUI” REIKIA 
VADOVO

Vadovavus 14 metų „Lietu
čio” tautinių šokių grupei, iš 
pareigų pasitraukia vieneto 
steigėja Zita Petkienė. Zita rim
tai galvoja, kad atėjo laikas 
įtraukti naujus šokėjus į „Lietu
čio” vadovavimo pareigas. Ji 
nuoširdžiai pasiruošusi viso
keriopai remti naują vadovą. 
Susidomėję kviečiami skam
binti „Lietučio” iždininkui, 
Steve Buck (206) 634-3753.

Zitos priežiūroje „Lietutis” 
tapo vietinio lietuvių telkinio 
geros valios atstovas Amerikos 
šiaurės vakaruose. Savo gyva
vimo istorijoje „Lietutis” atliko 
69 programas, dalyvavo dviejose 
šokių šventėse, koncertavo pa
saulinėje parodoje Vankuveryje 
ir taip pat šoko Los Angeles 
Lietuvių dienose. Zita reiškiasi 
lietuvių veikloje būdama „Tul
pės” kūrėja ir redaktorė.

LIETUVIŲ STOVYKLA

Rugpjūčio 20-27 d. Kursą lat
vių stovyklavietėje, netoli 
Shelton miestelio, veiks lietuvių 
stovykla. Programoje: dainos, 
tautiniai šokiai, rankdarbiai, 
sportas, lietuviškos vaizdąjuos- 
tės ir t.t. Užsiregistruoti reikia

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. Tranapak tel. 312-436- 
7772, 708-257-0497.

(sk.)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

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

(sk'

ne vėliau, kaip iki birželio 1 d. 
Visais klausimais kreiptis pas 
Ireną Blekytę tel.: (206) 
721-0745.
(„Tulpė Times”, 1995, gegužė)

KATALIKŲ ŠALPA 

LIETUVAI

Kovo 4 d. įvyko Lietuvių 
katalikų religinės šalpos 
(LKRŠ) direktorių posėdis. 
Jame kalbėjęs vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, perskaitė 
pranešimą apie vykdomą pagal
bą Lietuvai. Be kita ko, jis pa
brėžė, kad LKRŠ yra apsiri
bojusi remti tiktai tas įstaigas, 
kurios yra susijusios su jaunimo 
moraliniu ir dvasiniu auklėji
mu.

ĮŠVENTINTAS NAUJAS 
KUNIGAS

Toronto Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje balandžio 13 d. klie
rikui Juliui Sasnauskui buvo 
suteikti diakono šventinimai. 
Per Sekmines vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, jį įšventino 
kunigu.

AUKSO MEDALIS -
LIETUVIŲ PRELATUI

Vokietijos lietuvių sielovados 
direktorius prel. Antanas 
Bunga, buvęs Šv. Ulrich parapi
jos (Bavarija) klebonas, Bad 
Woerishofen mieste už ypa
tingus nuopelnus visuomeninėje 
veikloje buvo apdovanotas 
aukso medaliu.

ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJAI ROMOJE - 50

Šv. Kazimiero lietuvių kole
gija Romoje šiemet švenčia 50 
metų įkūrimo sukaktį, o 1998 
m. švęs 50 metų oficialaus po
piežiškos kolegijos pripažinimo 
jubiliejų. Dabar ruošiama kole
gijos istorija, sukaktuvių knyga, 
atnaujinama biblioteka, papil
doma naujais leidiniais.

Šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius prel. Alg. Bartkus praneša, 
kad lėšų telkimo reikalu galima 
kreiptis į Anna Wargo, 125 S. 
Morris Street, St. Clair, PA, 
17970, USA.

DAR VIENAS JUBILIEJUS

50 metų įsikūrimo Brocton, 
MA, jubiliejų balandžio 23 d. 
šventė Nukryžiuoto Jėzaus 
seselės.

PASKIRTA 
A. VAIČIULAIČIO 

PREMIJA

Birželio 22 d. Vilniaus peda
goginio universiteto Lituanis
tikos fakultete buvo įteikta pir
moji Antano Vaičiulaičio premi
ja. Pagerbdama rašytojo Anta
no Vaičiulaičio atminimą, jo 
vardo premiją už geriausią 
novelę, išspausdintą literatūros 
mėnraštyje „Metai”, įsteigė 
velionio žmona Joana Vaičiu
laitienė.

Komitetas, į kurį įeina rašy
tojai, literatūrologai bei pati 
rašytojo žmona, Antano Vai
čiulaičio 1,000 dolerių premiją 
nutarė paskirti Romualdui Gra
nauskui už jo novelę „Su 
peteliške ant lūpų”, išspaus
dintą „Metų” žurnale 1994 m. 
Nr. 12. Premija bus skiriama 
kas antrus metus. Antano 
Vaičiulaičio gimimo dienos iš
vakarėse surengtoje premijos 
įteikimo ceremonijoje dalyvavo 
ir iš JAV Joana Vaičiulaitienė. 
Ji tikisi, kad šiątyšio su Lietu
va tradiciją pratęs ir jos vaikai.

(Elta, 06.22)

x Visais PATRIA ir AME

RIKOS LIET. RADIJO reika

lais kreipkitės į A. Šlutą — 4459 
S. Francisco Avė., Chicago, IL 
60632, tel. 312-847-4903 arba 

312-778-2100.
(sk)

Redaguoja J. Puta*. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Place, Chicago, IL 60629

JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Šis kraštas yra mums draugiš
kas. Kai Lietuva neteko laisvės 
ir žmonės pradėjo bėgti nuo trė
mimų ir kankinimų, JAV pri
ėmė gyventi jūsų tėvelius ir se
nelius. Ne tik leido gyventi, bet 
leido laisvai veikti įvairiose tau
tinėse organizacijose ir visokiais 
būdais padėti Lietuvai. Mes ga
lėjome daug kuo prisidėti prie 
Lietuvos išlaisvinimo iš rusų- 
komunistų vergijos. Turime bū
ti labai dėkingi šio krašto val
džiai už suteiktą pagalbą Lietu
vai. Būdami šio krašto piliečiai, 
privalome rūpintis šio krašto ge
rove. Kaip kiekviename laisva
me krašte atsiranda blogų žmo
nių, taip ir Amerikoje jų ne
trūksta. Jūs tai žinote iš 
spaudos ir TV. Valdžia kovoja 
prieš juos, bet mes turime padė
ti valdžiai juos nugalėti. Pir
miausia mes patys turime būti 
geri, kad galėtume gintis nuo 
blogio. Mažiau šaudyti ir gadin
ti orą; tuos pinigus panaudoti 
vargan patekusiems. Saugoti 
gamtą, ypač medžius, kurie 
teikia mums gyvybę. Nevartoti 
blogų žolių ir kenksmingų skys
čių, kurie naikina mūsų kūną ir 
sielą. Jei mes atsisakysime tų 
blogų papročių, mes išgelbėsime 
šį kraštą. Tegul ši šventė būna 
tikro nuoširdaus džiaugsmo 
šventė ne tik liepos 4 dieną, bet 
visomis metų dienomis. Nepa
mirškime ir Dangaus Valdovo, 
prašykime ir Jo pagalbos, kad 
šis kraštas neprarastų laisvės ir 
visi galėtų laisvai garbinti Su
tvėrėją, kaip iki šiol.

Redaktorius

KATIN PATIN
Labas, Sargi! Tu manęs nepa

žįsti? Aš vadinuosi Margis. Aš 
gyvenu su Tara, Tomu ir Tadu. 
Jie geri vaikai. Aš miegu jų 
mamos ir tėtės lovoje. Jie mane 
laibai gerai prižiūri. Man atrodo 
juokinga, kaip jie galvoja. Jiems 
atrodo, kad aš esu kvailas, mo
ku tiktai loti, ėsti ir miegoti. Jie 
nežino, kad aš esu labai gudrus 
ir moku daug ką daryti. Man 
labai patinka telefonu kalbėti, 
kai visi kur nors išvažiuoja, 
todėl aš tau dabar ir skambinu.

Prieš metus laiko vaikai į na
mus parvežė du kačiukus. Man 
tas labai nepatiko. Iki šiol aš 
buvau namų karalius. Dabar 
tos katės visur lipa ir viską 
drasko. Man sunku, bet aš sten
giuosi būti geras šuniukas. Man 
patinka, kai visi išvažiuoja. Aš 
tada jaučiuosi laisvas ir galiu 
'viską daryti. Man patinka pa
imti kojines ir paslėpti. Mama 
visur ieško ir neranda. Paslepiu 
ir kokį nors žaislą. Vaikai ilgai 
ieško, o aš sau guliu ir žiūriu į 
juos. Man juokinga.

Labiausiai man patinka, kai 
išvažiavę ilgai negrįžta. Aš tada 
kates sutvarkau. Pupa gera, 
man ne visuomet trukdo, bet 
Pilkis visada man priešinasi,
ant manęs šoka ir mėgina ma
ne užgauti. Kai visų nėra na
muose, aš vaikau Pilkį po visą 
namą. Tada jo plaukai iš baimės 
atsistoja ant jo nugaros, o man 
juokinga. Pupa užlipa aukštai, 
kur aš negaliu jos pasiekti. Pil
kis nelabai gudrus. Jis stengiasi 
mane gaudyti ir nagais man 
įbrėžti. Aš greitesnis, kartais 
truputį jam įkandu. Nors kar
tais mes ir susipykstame, bet 
vis vien esame draugai. Tadas, 
Tomas, Tara irgi pykstasi, bet 
jie vienas kitą myli. Aš kačių 
nemyliu, bet galiu su jomis su
gyventi. Ar tavo namuose yra 
kačių? Man patiktų su tavimi il-

AMERIKA

Amerika, Amerika, 
Ar būsi man sava? 
Ar būsi man, 
Amerika,
Antroji Lietuva?
Tau nepavydžiu 
Turtų aš, 
Netrokštu jų 
Nei kiek —
Širdim
Už mano dovanas 
Širdim
Man užmokėk.

giau pasikalbėti, bet girdžiu, 
kad visi jau grįžta namo. Aš bė
gu ant lovos atsigulti. Aš tau vėl 
paskambinsiu, kai visi kur nors 
išvažiuos. Sudiev!

Tadas Mikužis

Čikagos lit. m-los mokinys, 
kurio rašinys buvo paminėtas 
praėjusių metų JAV LB Švieti
mo tarybos paskelbtame pra
džios mokyklų rašinių konkur
se.

EŽYS
Ežys turi geriausią apsigyni

mo sistemą, gamtos jam suteik
tą — spyglius. Tie spygliai 
(barbs) yra pavojingi ežio prie
šui. Spygliai nėra kietai įaugę 
į odą, jie nesunkiai ištraukiami. 
Spygliai gali nužudyti meškas, 
liūtus, vilkus ir kitus žvėris. 
Spygliams iškritus, jų vieton už
auga kiti. Kai priešas puola ežį 
savo snukiu, staiga ežys susi
riečia ir priešo snukis atsiduria 
tarp spyglių. Priešas turi pasi
traukti pilnu snukiu spyglių. 
Priešas turi mirti iš bado, nes 
spygliai neleidžia paliesti mais
to. Kartais priešas miršta apsi- 
krėtimu bakterijomis, jei jų yra 
ežio spygliuose. Tik vienas yra 
gudrus žvėriukas, tai žebenkš-

Čikagos lituanistinės mokyklos, veikiančio* kas šeštadienį Jaunimo centro 

patalpose, l.m. skaitymo konkurso laimėtojai (iš kairės): Darius Sutrinavičius, 
Ugnė Adikevičiūtė ir Živilė Bielskutė. Nuotr. Vlado Žukausko

O nežinau,
Ar moki tu 
Širdim mylėt,
Kaip aš,
Ar būsi man 
Atokaita 
Kai vargas 
Vargą neš?
Ar būsi man, 
Amerika,
Nors pamotė gera — 
Nešuos tik skausmo 
Kieliką —
Ar būsi man 
Gera?

O. B. Audronė

tis. Jis prisėlina prie ežio ir jį 
apverčia ant nugaros, tada že
benkštis puola neapsaugotą pil
vą.

Ežiai yra naudingi gyvuliu
kai. Jie sunaikina daug gyva
čių, pelių ir kitų nenaudingų 
žmogui sutvėrimų. Lietuvoje 
ūkininkai stengdavosi ežius ap
gyvendinti prie namų, kad jie 
apsaugotųjų namus nuo minėtų 
priešų. Ežių nereikia skriausti, 
reikia juos globoti.

AŠ NORĖČIAU...
...būti vadove. Aš manau, kad 

tai būtų smagu. Aš vaikams 
leisčiau valgyti saldainius ir 
jiems sekčiau pasakas, kad juos 
pralinksminčiau. Aš būčiau ge
ra vadovė.
Julįja Sajauskaitė, 10 namelis

...būti stovykloje medis. Man 
patiktų, nes galėčiau toli maty
ti. Matyčiau būrelių užsiė
mimus, sportą, kaip futbolą. 
Man nepatiktų, kai vaikai ma
no lapus skintų.
Gintas Adomkaitis, 4 namelis

...būti vadovė, nes aš mėgstu 
mokyti. Aš vaikams sekčiau pa
sakas kiekvieną vakarą, o die
ną duočiau laisvalaikio, kad ga

lėtų pažaisti. Aš vaikams padė
čiau sukurti šūkius, ir dainas. 
Svarbiausia, aš vaikams būčiau 
labiau draugė, negu vadovė.

Indrė Šimaitė, 10 namelis

...būti tvenkinys, nes ten visi 
plaukytų ir žaistų. Prie manęs 
būtų smėlio, kurį vaikai galėtų 
naudoti pilims statyti. Man bū
tų smagu matyti linksmus vai
kus.
Nyka Aukštuolytė, 10 namelis 

(Neringa 1994, 25 metai)

KELIONĖ Į NEW YORKĄ
Per Velykas mes visada va

žiuojame į New Yorką pas mano 
dėdę. Šiais metais irgi nuvažia
vome. New Yorke ir mano pus
broliai gyvena. Jų turiu penkis: 
Vytą, Rimą, Algį, Ričardą ir Ed
vardą. Jie man labai patinka.

Velykų rytą mes anksti atsi
kėlėme ir važiavome į Prisikė
limą. Po to grįžome į dėdės na
mus. Apie dvyliktą valandą at
vyko ir mano pusbroliai. Tada 
valgėm pusryčius, daugiausia 
vištienos ir daugiau kitokių val
gių. Pavalgę grįžome į Bostoną, 
nes mano tėvelis turėjo bėgti 
„Maratone” pirmadienį. Jis nu
statytą mylių skaičių nubėgo 
per 3 vai. 55 min. Mano mama 
suruošė pokylį, daug žmonių 
atėjo.

Aliukas Volosenko,

Bostono lit. m-los mokinys

VILKAI IR ŠUNYS
Vilkai tarė šunims:
— Kodėl jūs, būdami visai pa

našūs į mus, nesutariate su mu
mis, kaip su broliais? Juk mes 
niekuo nesiskiriame nuo jūsų, 
tik savo pažiūromis. Mes gyve
name sau laisvi, o jūs nusižemi
nę žmonėms vergaujate ir dar 
mušti gaunate, grandines ant 
sprando užsinarinate ir avis 
saugote, o valgydami šeiminin
kai jums tik kaulus meta. Pa
klausykite mūsų! Atiduokite 
mums visas bandas, visi ligi so
ties prisiėsime.

Šunys paklausė tokių pasiūly
mų, o vilkai, įlindę į tvartą, pir
miausia šunis sudraskė.

Tokio atlyginimo susilaukia ir 
tėvynės išdavikai.

EZOPAS

PAGALVOK
1. Pradžioje Paryžium buvo 

vadinama sala Senos upėje. Kai 
romėnai čia įsikūrė, pagal vie
tinių žmonių pavadinimą, visą 
salą pavadino Lutetia Parisio- 
rum. Kaip dabartinė Prancūzi
jos sostinė gavo Paryžiaus var
dą? 2. Sukasi, vyniojasi — nie
kaip nelūžta. 3. Šešios mylios 
tilto, gale to tilto lelija žydi. 4. 
Kas ir kada išrado aspiriną? 5. 
Kur garsas greičiau sklinda: oro 
keliu ar skysta bei kieta me
džiaga? Du paskutiniai klausi
mai gauti iš kun. dr. E. Geru

lio.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI

1. 1 + 99 = 100.2. Ugnis ir 
katilas (puodas). 3. Dūmai. 4. 
Delfinas neatsikvėpdamas oro, 
vandenyje pasinėręs gali išbūti 
7 minutes (A. Drižius „Lietuvos 
aidas” Nr. 161, Vilnius, 1994). 
5. Vėsintuvą išrado amerikietis 
Willis H. Carrier (1876-1950). 
Išradimo datą Lietuvių Encik
lopedija 33-466 nurodo 1906 me
tus, o The American Peoples En
ciklopedija 4-906 nurodo 1911 
metus. Šią datą nurodo ir The 
1993 Almanac, psl. 550-551.
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