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Pabaltiečių papildymas 
priimtas ESBK 

Saugumo komitete 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, liepos 7 d. (Elta). — 
Budapešte įvykusiame Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos (ESBK arba 
CSCE) parlamentinės asamblė
jos Saugumo komiteto posėdyje 
buvo svarstoma deklaracija 
..ESBK ir Europos saugumas", 
kurios pirminį projektą paruošė 
Rusijos delegacija. Vienas dek
laracijos punktų kviečia Vakarų 
valstybes suteikti specialią 
pagalbą Rusijai, pagreitinti jos 
kariuomenės išvedimą. 

Pabaltijo valstybių delega
cijos pateikė papildymą. Jame 
sakoma, jog išvedimas ginkluo
tųjų pajėgų, esančių Pabaltijo 
valstybėse be jų sutikimo, turi 
būti kuo greičiau užbaigtas. Šį 
procesą turi stebėti tarptauti
niai stebėtojai iš Rusijai pagal
bą teikiančių šalių. Nors Rusi
jos delegacija prieštaravo šiam 
pasiūlymui, ESBK parlamenti
nės asamblėjos Saugumo ko
mitetas balsų dauguma priėmė 
Pabaltijo valstybių pasiūlymą. 

Saugumo komitetui Danijos ir 
Belgijos delegacijos pateikė ir 
atskiros deklaracijos tekstą dėl 
buvusios Sovietų Sąjungos ka
riuomenės buvimo Pabaltijo 
valstybėse. Nors buvo priešta
ravimų, deklaracija Saugumo 
komitete buvo priimta. 

Valstybės dienos minėjimas 
Medininkuose 

Medininkuose, ant aukščiau
sios Lietuvoje kalvos, kur stovi 
paminklinis akmuo karaliui 
Mindaugui, vakar įvyko Valsty
bės dienos minėjimas. Prieš 
739-erius metus jau suvienytos 
lietuvių valstybės valdovas 
Mindaugas buvo karūnuotas 
krikščionišku Lietuvos karaliu
mi. Mindaugo karūnavimo die
na įstatymu įtvirtinta kaip tau
tos šventė — valstybės diena. 

Minėjimą pradėjęs vyriausy
bės įgaliotinis Vilniaus rajonui 
Artūras Merkys apžvelgė istori
nę Mindaugo krikšto reikšmę, jo 
pradėto darbo svarbą šių dienų 
Lietuvai. Profesorius Zigmas 
Zinkevičius grupei žmonių įtei
kė Karaliaus Mindaugo kolegi
jos atminimo medalius. Aukš
čiausioje Lietuvos vietoje, kur 
stovi paminklinis akmuo kara
liui Mindaugui, buvo perskaity
ta kolegijos nuostata pastatyti 
paminklą karaliui Mindaugui. 
Baigiantis minėjimui, aukos 
pripildė tam paruoštą skrynelę. 
Kiekvienas aukotojas pasirašė 
aukų knygą ir gavo atminimui 
ženklelį su Mindaugo karūnavi
mo data. 

Su valstybės dienos švente su
sirinkusius ant aukščiausios 
kalvos pasveikino Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Jis grupei šaulių bei ki
tų Vilniaus gyventojų įteikė 
Sausio 13-osios atminimo meda
lius. 

Išsirikiavę Vilniaus šaulių 
rinktinės nariai davė priesaiką 
Tėvynei, pagerbė vėliavą. Šau
lių vėliavą pašventino kunigas 
Jonas Kastytis Matulionis. Į 
šventines iškilmes buvo atvykęs 
JAV ambasadorius Darryl 
Johnson. 

Šventinio dviratininkų žygio 
Vilnius-Medininkai-Vilnius da
lyviai atvežė čia kelias saujas 
žemės, paimtos iš Šventaragio 
slėnio — Mindaugo laikų arche
ologinio sluoksnio. 

Liepsnojo aukuras, plaikstėsi 
Karaliaus Mindaugo kolegijos, 
Vorutos klubo ir kitos vėliavos. 
Buvo ir dainų, ir kanklių muzi
kos. 

V. Balickas — Lietuvos 
ambasadorius Anglijai 

Lietuvos ambasadorius Vin
cas Balickas, ilgiausiai dirban
tis diplomatas Didžiojoje Bri
tanijoje, 1992 metų liepos 8 d. 
Buckingham rūmuose įteiks 
skiriamuosius raštus Anglijos 
karalienei Elzbietai II. 

Vincas Balickas, 88 metų, į 
Londoną atvykęs 1938 metais ir 
dirbęs reikalų patikėtiniu, pas
taruosius 54 metus atstovavo 
Lietuvos išeivių bendruomenei 
ir palaikė nepriklausomos Lie
tuvos idėją. Didžioji Britanija 
niekada nepripažino Sovietų 
okupacijos Lietuvoje. 

Žlugus 1991 metų rugpjūčio 
perversmui Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvai tapus pripažintai tarp
tautiniu mastu, Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis oficialiai paskyrė Vincą 
Balicką Lietuvos ambasado
riumi Didžiojoje Britanijoje. Jis 
bus pirmasis Pabaltijo šalių am
basadorius, oficialiai akredi
tuotas prie St. James rūmų. 

Ariogalos miesto šventė 
Ariogala — nedidelis miestas 

prie Dubysos, pačiame Žemaiti
jos pakraštyje — pažymėjo Mag
deburgo teisių suteikimo 
200-ąsias metines. Atlaikytos 
šv. Mišios už mirusius ir gyvus 
ariogaliečius, pašventinta mies
to vėliava. Padėta gėlių ant 
partizanų, politinių kalinių ir 
tremtinių kapų. Miesto gatvė
mis žygiavo teatralizuota eise
na — Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas, kunigaikštie
nė Birutė, karalius Zigmantas 
Augustas, vaidilos, vaidilutės. 
Prisiminta miesto praeitis — 
nuožmios kovos su kryžiuočiais 
senaisiais laikais, kova už lie
tuvišką žodį carų priespaudos 
metais, tragiški įvykiai po karo. 
kai nelygioje kovoje su okupan
tais ir jų talkininkais žuvo ar
ba laisvės neteko daug žemai
čių... 

Iki sutemų Dubysos slėnyje 
skambėjo dainos ir muzika, su
kosi šokėjų poros. 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, AT deputatai Sau
lius Pečeliūnas ir Arūnas Degu
tis. 

„Sodauto" Lietuvoje 

Į Vilnių atskrido Bostono 
lietuvių folkloro ansamblis „So
dauto". Su gėlių puokštėmis ir 
dainomis juos sutiko seni bičiu
liai — Vilniaus universiteto 
„Ratilio" ansamblio daininin
kai. Sodautiečiai dvi savaites su 
koncertais keliauja po Lietuvą, 
o liepos 13 dieną pasirodys Vil
niaus universiteto Kiemo teatro 
scenoje. 

Liepos 5 d. Rumšiškėse, Liau
dies buities muziejaus Klojimo 
teatre, „Sodauto" parodė vaidi
nimą „Iš Pensilvanijos anglia
kasių gyvenimo". Iš anksto bu
vo pranešta, kad bus atliekamos 
Lietuvoje dar visai negirdėtos 
Pensilvanijos lietuvių angliaka
sių dainos. 

JAV viceprezidentas Dan Quayle ir Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, š.m. vasario 7 d. at idarant JAV ambasadą Vilniuje. 
Pirmadieni jie VVashington, DC, pasirašė prekybos ir investicijų vystymo 
sutartį. 

Pasirašytas prekybos 
ir investicijų vystymo 

susitarimas 
Min. pirm. Gediminas Vagnorius 

Washingtone 
Jolanta Raslavičiūtė 

Washington, DC, liepos 6 d. 
— Lietuvos Respublikos minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius ir JAV vicepreziden
tas Dan Quayle šiandien pasi
rašė prekybos ir investicijų vys
tymo susitarimą. Abu kraštai 
įsipareigoja vadovautis laisvos 
prekybos ir nevaržomų investi
cijų principais bei apsaugoti in
telektualinę nuosavybę. Numa
tyta sudaryti jungtinę komerci
nę komisiją, kuriai bus pavesta 
vystyti ir stiprinti bendradar
biavimą tarp JAV verslamonių 
ir Lietuvoje besikuriančio priva
taus sektoriaus. 

Viceprezidentas Quayle savo 
kanceliarijoje prie Baltųjų 
Rūmų dar prieš ceremonijas 
privačiai priėmė ministro pirmi
ninko Vagnoriaus vadovaujamą 
delegaciją. Pasitarime taip pat 
dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Washingtone Stasys Lozo
raitis, Lietuvos ministro pir
mininko patarėja politiniais ir 
ekonominiais klausimais, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Gabija Petrauskie
nė ir Lietuvos ambasados dar
buotojas Viktoras Nakas, kuris 
buvo pakviestas ir vertėjauti. 

Trumpos žinios 
Punske dvi dienas vyko klo

jimų teatrų festivalis, skirtas 
nacionalinio skanseno atidary
mui. Be vietos meno kolektyvų 
jame dalyvavo septyni teatrai iš 
Lietuvos. 

Žemaičių Kalvarijoje prasi
deda garsieji atlaidai, į kuriuos 
atvykstant laukiama Jo emi
nencijos kardinolo V. Sladkevi
čiaus, Lietuvos vyskupų. 

Fotografijos meno paroda 
„World Press Pboto - 92" ati
daryta Vilniuje liepos 6 d. Ją 
surengė Pasaulio spaudos foto
grafijos fondas. Šis fondas jau 35 
metus gina fotožurnalistų tei
ses, rengia seminarus, konkur
sus, parodas. Šioje parodoje 
eksponuojami geriausi 1991 me
tų pasaulio spaudos fotografų 
darbai. 

Amerikiečių pusėje pokalbiuose 
dalyvavo viceprezidento patarė
jas nacionalinio saugamo klau
simais Kari Jackaon ir preziden
to Nacionalinio saugumo tary
bos narys Nicholas Burns bei vi
ceprezidento patarėjas kariniais 
klausimais Jeff McKitrick. 
Amerikos valdžios atstovai ver
tėju pasikvietė JAV Valstybės 
departamento aprobuotą, Balti-
morėje gyvenantį Raimundą 
Kiršteiną. 

Duotame interviu „Amerikos 
Balsui" Lietuvos premjeras 
nurodė, kad pasitarimo metu 
buvo aptarti trys pagrindiniai 
klausimai, pirmiausia rusų 
kariuomenės išvedimas iš Lie
tuvos. Pasikalbėjimo metu 
Gediminas Vagnorius pasakė, 
kad „mes dar kartą argumenta
vome būtinybę paspartinti ka
riuomenės išvedimo problemos 
sprendimą ir mes, manau, įtiki
nome, kad šiuo metu yra pats 
palankiausias metas. Ir vicepre
zidentas sutiko su tuo, jog 
kariuomenės išvedimo klausi
mas iš Lietuvos ir kitų Baltijos 
respublikų yra svarbus". 

Lietuvos ministras pirminin
kas taipgi nurodė, kad buvo 
svarstoma Vakarų parama Rusi
jai ir kitoms buvusioms Sovie
tų Sąjungos respublikoms ir kad 
jis prašė viceprezidentą neuž
miršti Pabaltijo valstybių, ku
rios, anot Vagnoriaus, „pir
miausia vykdo ekonominę refor
mą ir kurioms tenka didesnė 
dalis visos naštos'. 

Taipgi pasiūlyta kad Ameri
ka suteiktų parama nuo sausros 
kenčiančiai Lietuvai. Pasikalbė
jimo metu „Amerikos Balsui" 
Gediminas Vagnorius pasakė, 
kad pasiūlė Jungtinėms Valsty
bėms „pagal galimvbes, suteikti 
paramą pirmiausiai pašariniais 
grūdais ir taip pa: maistiniais 
kviečiais". Tačiau Lietuvos 
vyriausybės vadovas davė su
prasti, kad reikalas neišspręs
tas, sakydamas, kad „dar reiks 
ne kartą grįžti prie šios proble
mos". 

Susitarimo pasirašymas 
Oficialiose ekonominio bend

radarbiavimo susitarimo pasira
šymo iškilmėse vadinamame 
Senajame vykdomosios valdžios 
kanceliarijų pastate, Indėnų 
sutarties kambaryje, šalia minė
tų oficialių asmenų dalyvavo ir 
JAV užsienio prekybos atstovė 
Carla Hills, senas lietuvių 
išeivijos bičiulis, JAV Veteranų 
reikalų ministras Edward Der-
winski. Svečių tarpe buvo 
Lietuvos tarptautinių ekonomi
nių santykių ministerijos 
pareigūnas Dainius Pupkevi-
čius, JAV Butų ir miesto plėt
ros ministro pavaduotoja Skir
mantė Kondratienė ir įvairių 
Amerikos lietuvių organizacijų 
atstovai — maždaug pusantro 
šimto žmonių, kurie šiltais plo
jimais ir atsistojimu pagerbė 
Amerikos ir Lietuvos pareigū
nus. 

Viceprezidentas Dan Quayle 
savo žodyje nurodė, kad pasira
šytas susitarimas, nustatantis 
gaires dvišalei prekybos ir in
vesticijų plėtotei yra JAV ir Lie
tuvos bendradarbiavimo gali
mybių pavyzdys. Pasveikinęs į 
VVashingtoną atvykusį Lietuvos 
vyriausybės vadovą Gediminą 
Vagnorių, viceprezidentas pasa
kė, kad jiedu ne pirmą kartą 
pasirašo dvišalius susitarimus 
— pirmasis buvo Indianapolyje 
(dėl investicijų apsaugos), an
trasis — Vilniuje (dėl JAV 
prekybos ir vystymosi progra
mos) ir trečiasis čia Washing-
tone. Amerikos viceprezidentas 
prisiminė savo puikią kelionę į 
Lietuvą praeitą žiemą, išreiškė 
savo didelę simpatiją lietu
viams: „Šis susitarimas pabrė
žia tą draugystę ir atvers kelią 
prekybos galimybėms. Mes no
rime matyti Lietuvą sustiprin
tą". 

Gediminas Vagnorius pareiš
kė: „Ši sutartis... kuri paskatins 
laisvą prekybą ir investicijas 
tarp abiejų kraštų, turėtų būti 
naudinga ne tik Lietuvai. Aš 
tikiu, kad ji artimiausiu metu 
bus naudinga ir Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. Mes tiki
mės, kad mes tapsim patikimais 
partneriais. Aš tikiu, jog pre
kybos vystymasis pasieks ne tik 
Baltijos regijoną, taip pat jis 
palies ir kitas rinkas. Ir čia man 
norisi tikėtis, kad Lietuva 
pirmaujančių pozicijų neužleis. 
Mes pasirašėme tris sutartis, 
bet aš nemanau, kad tai visos 
sutartys, kurias galėtume pa
sirašyti. Aš tikiuosi, kad mums 
pavyks pasirašyti dar vieną, 
kitą svarbią sutartį ir mes 
galėsime drąsiai pasakyti, jog 
tarp Lietuvos ir JAV tada po 
karo nutrūkę santykiai yra vi
siškai atstatyti", pasakė minist
ras pirmininkas. 

Lietuva Pasaulio Banke 
Lietuvos vyriausybės vadovas 

Vagnorius dar prieš pasitari
mus su viceprezidentu Quayle 
susitiko su Pasaulio Banko 
vadovu Levvis Preston. Tame po
kalbyje dalyvavo ir Lietuvos 
tarptautinių ekonominių santy
kių ministerijos atstovas Dai
nius Pupkevičius. Vėliau Ame
rikos Valstybės Departamente 
buvo pasirašytas susitarimas 
dėl Lietuvos įstojimo į Pasaulio 
Banką. 

Duotame interviu „Amerikos 
Balsui" ministras pirmininkas 
Vagnorius nurodė, kad gautas 
patvirtinimas 56 mil. dol. pa
skolai Lietuvos ekonomikos 
reformai vykdyti ir kad pasko
la bus panaudota energetikos 
objektų aprūpinimui, žemės 
ūkiui, ir kad apie 30% paskolos 
skiriama privačiam sektoriui 
Lietuvoje paremti, sudarant 
galimybes privačioms įmonėms 
įsigyti valiutinių išteklių. Ta-

Rusija nebereguliuos 
rublio vertės 

Maskva, liepos 1 d. — Rublis 
buvo paleistas surasti savo ver
tę rinkoje, valdžiai nebenusta-
tant jo vertės, kad jis taptų 
konvertuojama valiuta. Vaka
riečių ekonomistai ir Tarptau
tinis Piniginis Fondas, dabar ve
dantis derybas su Rusija dėl 
saJy&U, pagal kurias Vakarų 
valstybės duos 24 bil. dol. pa
šalpos ir paskolų, jau kurį laiką 
perspėja Rusiją sutvarkyti vals
tybinio biudžeto greitai augantį 
deficitą. Jį iškėlė iki šiol daromi 
politiniai kompromisai su nepel
ningai veikiančiomis valstybi
nėmis įmonėmis bei ūkiais, per 
kuriuos valdžia jas nuolat rėmė 
naujomis, „paskolomis", kurių 
jos niekuomet negalės grąžinti. 

čiau, pasakė ministras pirmi
ninkas, nepavyko Pasaulio 
Banko atstovų įtikinti dalį 
paskolos skirti grūdų užpirki
mui. Vis dėlto esama galimybių 
šį reikalą iškelti dar šį mėnesį 
Briuselyje numatytuose 24 
kraštų pasitarimuose, kur bus 
svarstoma pagalba Baltijos vals
tybėms. 

Lietuvos vyriausybės vadovas 
G. Vagnorius vizito Washingto-
ne metu taipgi susitiko su Tarp
tautinio Valiutos Fondo atsto
vais aptarti rinkos stabilizavi
mo programos. Jeigu jai būtų 
pritarta, pasakė Gediminas 
Vagnorius, tai Lietuva galės ar
timiausiu laiku suformuoti lito 
stabilizavimo fondą. Tuo rei
kalu š.m. rugpjūčio 19-21 dieną 
Vilniuje lankysis Tarptautinio 
Valiutos Fondo atstovas Michel 
Camdessus. 

Paklaustas apie lito įvedimą 
greitu laiku, Lietuvos Tarptau
tinių ekonominių santykių mi
nisterijos atstovas Pupkevičius 
pakartojo ministro pirmininko 
Vagnoriaus dar Vilniuje pasa
kytus žodžius: „pasiruošti lito 
įvedimui galima per du mėne
sius". 

Pirmadienį vakare ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius išskrido atgal į Lietuvą. 

Lietuvių visuomenės atstovai 

Lietuvos vyriausybės vadovo 
vizito Washingtone proga į 
Amerikos sostinę suvažiavo 
įvairių lietuvių organizacijų at
stovai. JAV ir Lietuvos ekono
minio bendradarbiavimo susitari
mo pasirašymo iškilmėse gausių 
svečių tarpe buvo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pirminin
kas dr. Vytautas Dargis iš Chi-
cagos, Tautos fondo pirmininkas 
Aleksandras Vakselis ir kiti 
fondo atstovai iš New Yorko, 
Alto vicepirmininkas Vitas Jo
kūbaitis iš Clevelando, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Visuo
meninių reikalų tarybos narė 
Felicia Giedrytė Kolp, JAV LB 
valdžios reikalų ryšininkė Asta 
Banionytė, JAV Pabaltiečių ko
miteto (JBANC) pirmininkas 
dr. Jonas Genys, Lietuvoje in
vestavęs verslininkas Kęstutis 
Makaitis iš Bostono, VVashing-
tone JAV-Baltijos Fondą įstei
gęs Linas Kojelis, Lietuvos am
basadoriaus žmona Daniela Lo
zoraitienė, ambasados darbuoto
jos — Angelė Bailey, Meila Mic
kienė, Danelė Vidutienė. Daiva 
Čarneckienė, bvuvusi Lietuvos 
ambasados tarnautoja M. Sama-
tienė, Lietuvos Vyčių atstovas 
J. Simanis, verslininkas Stan
ley Balzekas iš Chicagos. lietu
viai veikėjai iš Baltimorės A. 
Grintelis su žmona ir dr 0. ir 
K. Šeštokai. 

Deficitą dar labiau iškėlė Ne
priklausomų Valstybių Sandrau
gos respublikų, kaip Moldovos 
ir Ukrainos, tebenaudojančių 
rublius, savo ruožtu daromos pa
skolos savoms įmonėms ir 
ūkiams. 

Prašo mokesčių nežeminti 

Rusijos ministro pirmininko 
pareigas einantis Yegor Gaidar, 
kalbėdamas Rusijos parlamen
te, pranešė, jog vien tik ge
gužės mėnesį Rusijos biudžeto 
deficitas iškilo dar 60 bilijonų 
rublių — beveik pusė viso 123 
bil. dol. Rusijos deficito. Jis taip 
pat perspėjo, kad liepos ir rug
pjūčio mėnesiai būsią ypač sun
kūs, bet kad jie nenuleistų vals
tybinių mokesčių ir ypač naujojo 
perkamųjų prekių mokesčio, 
kurie priverstų mažinti valdžios 
išlaidas žemės ūkiui, kapitalo 
investicijoms ir kariuomenei. 

Bet parlamento pirmininkas 
Gaidarui pasakė „Apie mokes
čius — jūs absoliučiai klystate, 
ir mes turime juos ryžtingai 
mažinti". Kitas deputatas iš
šaukė Gaidarą į dvikovą, kad jis 
sužlugdęs krašto ekonomija ir 
suniekinęs tautą. Anot New 
York Times reporterio Steven 
Erlanger, tokio pobūdžio opozi
cija iš parlamento visą laiką 
trukdo vyriausybės pastangas 
vykdyti reformas. 

į sakyta susimokėti skolas 
Prez. Boris Jelcinas taip pat 

dekretu įsakė valstybinėms įmo
nėms susimokėti savo skolas tri
jų mėnesių laikotarpyje, o jei ne, 
jos turėsiančios bankrutuoti, 
būti perimtos kitos įmonės ar
ba būti išparduotos varžytinė
mis. Šios įmonės iki šiol išsisu
kinėjo nuo reikalaujamų refor
mų viena kitai vis skolindamos 
pinigus ir neatsiskaitinėdamos 
už gautas žaliavas. Tokia tarp-
įmoninė skola apskaičiuojama 
esanti apie 2 trilijonus rublių. 

Vakarų ekonomistai mano, 
kad Rusijos valdžia dar išduo-
sianti 200-500 bil. rublių pasko
lų kai kurioms įmonėms padėti 
išsilaikyti, bet tik toms, kurios 
gamins produktus, kuriuos žmo
nės norėtų pirkti ir kurios su
tiks atleisti darbininkus. Nors 
numatoma, kad bruto valstybi
nis produktas šįmet nukris dar 
18%, Vakarų ekonomistai tai 
laiko geru ženklu, nes tai pa
skatins įvairių patarnavimų ir 
pardavimo darbų klestėjimą, o 
bedarbė skatins žmones ieškoti 
darbų kitose srityse ir kurti 
naujas įmones. 

Be to laukiama, kad už kelių 
dienų Jelcinas pasirašys įsta
tymą, pagreitinantį valstybinių 
įmonių privatizavimą. Jo esmė 
— kad 25% akcijų valstybinėje 
įmonėje bus atiduodama jos dar
bininkams, nors tos akcijos ne
duos balsavimo teisės įmonės 
vadovavime, dar 10% bus par
duodama jos darbininkams ir 
iki 5% bus pigiai parduodama 
įmonės vadovybei. 

KALENDORIUS 
L i e p o s 8 d.: Kil i jonas. 

Akvilas. Priscilė. Tauragis. 
Danga. 

Liepos 9 d.: Veronika Julija-
ni, Algirdas. Vida. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:23. leidžiasi 8:27. 
Temperatūra dieną 92 F (33 

C), naktį 72 F (22 O . Dieną -
karšta ir tvanku, galimybė lie
taus su perkūnija. 

!• 
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INTERCAMP '92 
Dvideiimtpenktoji t a rp tau t i 

ne stovykla ..Intercamp '92" 
1992 m. birželio mėn. 6-8 dieno 
mis vyko Rennerod. Vokietijoje 
Stovyklavo arti 1,500 skautų ir 
skaučių iš Vokietijos, Danijos, 
Prancūzijos, Belgijos. Olandijos. 
Anglijos. Kanados. JAV ir Če
koslovakijos. Tobias Schroeder. 
M a r t y n a s Lipšys. V y t a u t a s 
Lemke ir Alius Auslanderis, 
. .Aušros"' t un to s k a u t a i iš 
V a s a r i o 16-tos g imnazi jos , 
svečiavosi stovykloje birželio 6 
dieną. 

Lietui lyjant atvykom į Wes-
ternohe stovyklavietę. Dešimtą 
valandą ryto prasidėjo paradas 
ir at idarymo iškilmės. Parado 
metu grojo skautų orkestras. 
Vėliavas iškėlė, bet nesimatė jų 
tarpe Čekoslovakijos ir Lietuvos 
vėliavų, nes mes nesame Tarp
taut inio sąjūdžio nariai . Po sto
vyklos viršininko žodžio, visi 
sudainavome stovyklos dainą ir 
oficialiai prasidėjo stovykla. 

Apsilankėme skautų muzieju
je, kurį vedė olandas skautinin
kas. Peržiurėjom didelį rinkinį 
skautų ženkliukų, specialybių, 
uniformų, bei kitų eksponentų. 
Padovanojom jam lietuviškų 
ženklelių. 

Skersai kelio nuo muziejaus 
vyko skautu „Trading Post" 
turgus. Beveik kiekvieno krašto 
skautai buvo pasistatę po pala
pinę, kuriose buvo galima įsi
gyti ženkliukų, skautiškos lite
ratūros ir rankdarbių. Buvo net 
esperantų palapinė, kurioje 
buvo galima nusipirkti „Jambo-
rea Lingvo". Jamborės kalbos 
žodyną. 

Pietų metu pavalgėme ir pa
simokėme mazgų rišimo ir lapi
nės statymo. Pailsėję ėjom lan
kyti kitų skautų stovyklavietes. 
Susitikę kito krašto skautus 
kalbėjomės, fotografavomės, 
keitėmės ženkliukais. Greven-
broich-Sud miestelio tunto šūkis 

yra „Kartą skautas , visados 
skautas!", o jų ženklelyje vaiz
duojamas skautas danguje ga
minąs sau maistą virš lauželio. 
Skautai mokėsi mazgų, kiti 
užsiėmė pionerijos darbais, dar 
kiti praktikavosi žiongleriavi-
mo. Kur tik pasisukom — visur 
matėsi besišypsantys skautai . 

Trečią valandą prasidėjo fut
bolo (soccer) rungtynės. Vytau
tas ir Tobias žaidė tarptautinėje 
komandoje, o mudu su Martynu 
nuėjome vėl į krautuvėlių mies
telį. Ten labai maloniai pasikal
bėjome su viena čekoslovake 
skautininke. Pasirodo, kad 1968 
metais, kai vyko ,,Prahos Pava
saris", atsikūrė skautai ir ji tuo 
metu tapo skautė . Žinoma, 
skautavimą vėl uždraudė sovie
tai . Dabar jos dukrelė yra 
p a u k š t y t ė . Iš visų t a u t ų , 
čekoslovakai paliko man ge
riausią įspūdį. Jie tvarkingiau
siai elgėsi ir dalyvavo stovyk
loje. Uniformas dėvėjo pagar
biai, at idaryme ramiai stovėjo, 
gražiai žygiavo. Tikrai pavyz
dingi skautai . 

Futbolo rungtynėms pasibai
gus, mes visi nuėjome į užsiėmi
mų aikštę. Stovyklos tema bu
vo gamtos priežiūra. Skautai 
mokosi, kaip šiukšles, pvz., se
nas skardines, stiklą ir laikraš
čius, perdirbti į naudingus įran 
kius, pvz., puodukus su ąsomis, 
žibintuvus, pečiukus ir atsisėdi
mui pagalvėles. Mes išmokom 
virvių pynimą ir nusipynėme 
raktams grandinėlę (key chain). 

Išalkę grįžom į savo vietovę. 
Mūsų virėjas Tobias iš pupų, po
midorų, kukurūzų, prieskoniu ir 
maltos mėsos paruošė skanią 
, ,čilį"! I šp lovėm indus ir 
skubėjom į laužą. 

Laužą sunku apibūdinti. Kai 
mes atėjome, j au nebebuvo vie
tos atsisėsti. Gryna skautiška, 
džiūgaujanti, energinga dvasia 
apėmė visus — linksmai dai

rių skautų „Inter imp -92" stovykloje. Nuotraukoje su berete Vytau
tas Lemke ir fetromis pasipuošę Tobias Sch^eder ir Martynas Lipšys. Laikoma gaire su įrašu 

Einmal Piadilnder. immer Pfadfmder!!" - ..kartą skautas - visados skautas". 
Nuotr. Al iaus A u s l a e n d e r i s 

navo, šoko, plojo. Smagi anar
chija, bet ne betvarkė, hipnoti
zavo. Baden-Powell'is, aš ma
nau, šypsodamas į mus tą naktį 
pro debesis žiūrėjo. 

Al ius A u s l a n d e r i s 

..Crrybs. grybs. baravyk- >kautininku suvažiavime Dainavoje. Priekyje 
•JAV Vidurio rajono vadė s. Maryte Utz ir Lietuviškos Skautijos fondo pirm. 
v s Česlovas Kiliulis Pro ..vartus'* eina LS Seserijos Vyriausia skautininke 
v s. Birute Banaitiene. LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. G. Deveikis 
ir kt 

Nuotr Teresė s Mei luv ienės 

Vadovai Ričardas Chiapetta ir Audrius Remeikis stebi „Aušros Vartų" tun 
to skaučių skiltį, dalyvaujančia medžio pjovimo estafetėje, Lemonte vykusioje 
savaitgalio stovykloje .. Jamboree 1992*. * 

Nuėtr. D. R a m a n a u s k o 

1992 M. V A S A R O S 
S T O V Y K L O S 

Liepos 6 - 1 1 d. - Jū rų 
skautų, čių buriavimo stovykla 
Ludington, Michigan, netoli 
Rako stovyklavietės. 

Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų,-čių stovykla Rako sto
vyklavietėje, MI. 

Liepos 24 - r u g p j ū č i o 1 d. — 
Europos skautų,-čių stovykla 
,,Sodyboje", Anglijoje. 

L iepos 25-rugpjūč io 8 d.— 
Ramiojo Vandenyno rajono sto
vykla „Rambyno" stovyklavie
tėje, Big Bear apylinkėje, Cali-
fornijoje. 

R u g p j ū č i o 1-15 d . — 
Kanados rajono skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje. 

Rugp jūč io 15-22 d. - „Gin
t a ro" ir „Ąžuolo" vadovių,-ų 
mokyklų stovykla „Rambyno" 
stovyklavietėje, 150 mylių j 
šiaurės rytus nuo Toronto. 

Rugpjūčio 15-23 d. — Atlan
to rajono stovykla BSA Camp 
R e s o l u t e , Bol ton , MA 

šeštadienį, liepos 11 d. 
Stovyklautojų bagažas bus ga

benamas sunkvežimiu. Bagažas 
— lovelės ir lagaminai atga
benami į Jaunimo centrą šį ket
virtadienį, liepos 9 dieną t a r p 
7-9 vai . vak. 

Prašoma gabentis, t ik stovy k-

S T O V Y K L O S A D R E S A S 

Oficialus Rako stovyklavietės 
adresas CAMP RAKĄS, 918 
Hawley Rd.. Custer, MI 49405. 
Reikalui 'tik svarbiam) esan t 

Primename, kad stovyklos tai 
syklių ir Michigan valstijos sto
vykloms n u o s t a t ų nes i l a i -

skambin ' i e1.616-757-2791, a r kantieji b u s prašomi apleisti 
ba 616 757 3440. stovyklas. 
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STOVYKLON VYKSTANČIŲ 
DĖMESIUI 

Chicagos. skautų ir skaučių loję reikalingų reikmenų sąraše 
s tovykla Rako stovyklavietė nurodytus da ik tus . (Daiktai 
je, Cus te r , Mich., prasideda šį kraunami į lagaminus, arba į 

kariško tipo maišus — duffel 
bag. Kraičio skrynias frakus i r 
bal ines s u k n i a s p a l i k i t e 
namuose). Visi gabenami daik
tai turi būti sužymėti, prir išant 
ar priklijuojant prie jų tun tų 
spalvos kaspinėliais: „Aušros 
Vartų" - gel tona, „Kernavės" 
— žalia, „ L i t u a n i c o s " — 
raudona ir „Nerijos" — mėlyna. 
Patikrinkite, kad visi daiktai 
turėtų užrašytą savininko,-ės 
vardą, pavardę ir t un to pava
dinimą. Stovyklon neleidžiama 
vežtis radijo aparatų , elektro
ninių žaidimų, vaistų, alko
holinių gėrimų, narkotikų. Visi 
rasti nereikalngi daiktai sto
vyklos vadovybės bus paimami, 
iki savininkas bus stovykloje i r 
grąžinami t i k stovyklą aplei
džiant. Taip pat negalima vežtis 
ir palapinėse laikyti maisto pro
duktų ir saldumynų. Je i reikal
inga naudoti vais tus pagal 
pydytojo nurodymus, apie t a i 
pranešama stovyklos vadovybei 
ir medicinos personalui. 

Autobusas stovyklon išvyks 
šeštadienį, liepos 11d. 8:00 vai . 
ryto. Autobusu vykstantieji prie 
Jaunimo centro renkasi 7:30 
vai.r. Besivėluojančių nebus 
laukiama. Išvyksime punktu
aliai. 

Autobusu vykstantieji dėvi 
s tovyklinėmis uniformomis. 
Visi pasiima iš namų užkan-
džiams sumuštinį ir gėrimo — 
bus stojama pakelyje gamtoje 
užkandžiams ir t rumpam „kojų 
pamankštinimui". 

Savomis priemonėmis vyks
tantieji stovyklon prašomi at
vykti šeštadieni apie pietus i r 
tuoj prisistatyti stovyklos vado
vybei „Lituanicos" tunto pasta-

*** te, kur gaus visus nurodymus. 
Nesiregistravę ir neautorizuoti 
asmenys neturi teisės stovykloje 
būti. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Av«. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valančios pagal susitarimą 

DR. UNAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S . W e s t e r n A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Va landos pagal susitar imą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 
»rikiauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T e l (1-312) 434 6646 (veikia 24 vai.) 

Rrm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Keto. (1-312) 736-4477; 
(706)246-0067; arba (706)2444581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MI IMCAL 6UILOING 

6449 So. Putaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3M0 W. 95 St. T«J. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo' 3 v p.p -7 v.v., antrd 12:30-3 v p p 
trecd. uždarytaa. ketvd 1-3 v p.p . penktd 

ir SeStd 9 v.r -12 v p.p. 

6132 8. Kedzta Ava., Chicago 
(1-312) 778-8969 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Putaekl Road 
Tai. (1-312) 566-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt 12-3 v p.p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 478-2112 

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

Kab. t a i . (1-312) 
Rez. (1-312) 776-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9; antr. 12-6. penkt 10-12; 1-6 

K a b . t a i . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S 

7 7 2 2 S . Kadz la A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 8 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.O 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPMER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Narmi (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 3 . Kadzla. Chicago, I I I . 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. I I ! . 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč SeSt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71et St. 

Ta i . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vieton Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v v 

Ta i . (706) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
186 N. Ml thHan Ava. , Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ava. , Juatlca, IL 

Tai. (1-312) 566 2666 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

-i'M savaitgalio stovykloje mokosi kurti lauželį. 
N'uotr D. R a m a n a u s k o 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. Mcc l l l go t t Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ava. , Ortam! Perk 
706-346-6100 

10 W. Martin. Naaarvllle 
706-386-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

KaMneto tel. (1-312) 776-2680. 
Rez. (708) 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 565-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modieai Center-

Napervttte Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sutte 310. 

NapervHte IL 60663 
Tol. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . (1-312) 588-3166 
Namu. (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ar galimas 

ČERNOBILIS 
LIETUVOJE? 

Visuomet malonu skai ty t i 
geroje amerikiečių spaudoje ką 
nors apie Lietuvą. Viename iš 
geriausių dienraščių „Christian 
Science Monitor" dažnai užtin
kame tokių straipsnių, rašytų 
Jono Budrio. Šį kar tą vėl 
dėmesį patraukė stambi ant
raštė: Chernobil in Lithuania? 
Buvo aišku, kad bus kalbama 
apie Ignalinos atominę jėgainę. 

Siame straipsnyje autorius la
bai plačiai ir aiškiai pr is ta tė 
laisvai spaudai, kurioje nereikia 
bijoti pasakyti teisybę ir galima 
kritikuoti net aukščiausių vadų 
politiką. Galvoju, kad verta su 
juo supažindinti ir mūsų skaity
tojus. Bandysiu perduoti keletą 
ištraukų ir garsių tos srities spe
cialistų nuomonių. 

Maždaug įpusėjus 1970 me
tams, tūkstančiai sovietų armi
jos naujokų buvo atsiųsti į 
Ignaliną pastatyti Černobilio jė
gainės stiliaus naują jėgainę. 
Du reaktoriai buvo numatyt i 
aptarnauti elektra Baltarusiją, 
Latviją ir Kaliningradą, kai 
pati Lietuva tegavo tik ketvir
ti tos jėgos. 1982 m. darbas bu
vo pakankamai pasistūmęs, ir 
buvo pradėta ten gaminti ne 
elektrą, bet pagerintą uranijų ir 
plutonijų, skirtą atominiams 
ginklams. Apie ta i kalba šitaip 
ten jau išdirbęs Valery Tchaid-
novsky, reaktoriaus operato
rius, pirmiausia krit ikuodamas 
tai, kad statybą vykdė naujokai 
kareiviai, kurie, kaip visiems 
žinoma, pasižymėjo suktybėmis, 
tingėjimu ir švaros nebojimu, 
kaip sovietų jau buvo įprasta. 
Taigi ant popieriaus brėžiniuose 
jėgainė atrodė visai kitaip, negu 
buvo pastatyta tikrovėje, kas 
sovietų kartojama visais laikais. 
Priežūra buvo visai palaida, tad 
pastatas jau buvo pradėjęs irti, 
net prieš jį pradedant naudoti . 
O kad ten dar nebuvo didžiulio 
sprogimo, tai t ik dėka kelių 
atsakingų operatorių. Viskas 
t en a t rodo, k a i p m a t o m e 
eiliniame sovietų fabrike, — 
nusitrynę dažai, nudėvėtos grin
dys, pilna cigarečių dūmų ir 
nuorūkų. Durys niekur gerai 
neužsidaro, yra ir r imtesnių 
saugos į tarimų kompiuterių 
srityje, liečiančių vadinamus 
virusus. Amerikos Aplinkos 
apsaugos agentūra ten lankėsi 
ir pareiškė, kad Ignalinoje bet 
kurią dieną gali įvykti ta i , kas 
atsitiko Černobilyje, nes viskas 
statyta naudojantis tais pačiais 
planais. Tai būtų didžiausias pa
vojus visai S k a n d i n a v i j a i , 
Pabaltijui, Rusijai, Lenkijai ir 

Vokietijai, — tvirtino dr. Valdas 
Adamkus, EPA Great Lakęs 

v i rš in inkas , pa ta rdamas tarp
tau t in ia i s keliais ieškoti išeities 
iš šios numatomos nelaimės, nes 
visi iki šiol ten buvę rusų vadai 
t i k ateidavo pasižvalgyti ir vėl 
prapuldavo. 

* * * 

Uždaryti Ignalinos atominę jė
gainę irgi nėra didelio noro, nes 
p e r jėga inę ui savo produktą 
gauna iš Rusijos alyvą, o ir vie
toje re ik ia elektros jėgos. Siū
loma verčiau tuoj pradėti statyti 
naują švedų stiliaus jėgainę, bet 
t a m ski r t i lėšų n iekas nesisku
bina. Pasaul i s skir ia dideles 
lėšas Rusijos a t s ta tymui ir eko
nomijai, bet Baltijos pakraš tys 
t e n nėra į t raukiamas. Autorius 
pasi juokia, k a d Gorbačiovas 
susir inko sau daugiau pinigėlio 
per savo „paska i tų" kelionę 
Amerikoje, negu Lietuvai yra 
s i ū l o m a Gorbač iovo k r a š t e 
pal ik tų pasekmių išvalymui. 
Todėl y r a Europai siūloma pa
galvoti apie i lgalaikį planą ir 
pri jungti pabaltiečius prie savų 
planuojamų elektrinių jėgainių, 
nes juk j ie daugiusia nukentėtų 
nuo nela imės Ignalinoje. Tik 
pr is iminkime Černobilį! 

Jau seniai aišku, kad Vakarai 
nemėgs ta nuo Rusijos atsisky
rusių mažų valstybių, kaip da
b a r irgi matome iš žodinės 
pagalbos Bosnijai, o gal mažų 
valstybių aplamai, ką patiriame 
žodiniais pa ta r imais serbams, 
nepala ikant nepriklausomybės 
siekiančiųjų. 

Čia t ik ra i t i n k a geras dip
lomato aptar imas : kada diplo
matas sako „ ta ip" , j is iš tikrųjų 
galvoja „galbūt" . Kai jis sako 
„ga lbū t" , jis t u r i mintyje „ne" . 
O jei j i s sako „ne" , t a i jis nėra 
joks diplomatas . 

Rusijoje kyla nacionalizmas 
Prezidento B. Jelcino vizitas JAV-ėse 

* * * 
O „raganų medžioklė" nesi

baigia iš komunizmo valdžių iš
silaisvintose valstybėse. Štai 
d a b a r spaudo je s m u l k i a i 
aprašoma tokie mūšiai Lenki
joje, k u r irgi visuose visuomenės 
sluoksniuose, nuo prezidento 
k ė d ė s ik i g a t v ė s š l a v i k o , 
tes i rūpinama t ik pagauti ir nu
bausti kiekvieną, kuris priklau
sė partijai. O šiuo laiku būtų 
daug svarbiau a ts ta ty t i eko
nomiją, per tvarkyt i mokyklas 
ir, svarbiausia, atpratinti tautas 
t ingin iaut i ir daugžodžiauti . 
Visur ryškėja pavydo jausmas, 
noras pasirodyti geresniu už 
kitą. Taigi mūsų į valdžios kė
des besiveržiantieji tautiečiai 
nėra vieninteliai . 

RKV 

SAUSRA KENKIA 
MEDŽIAMS 

Šių metų gegužė ir birželis bu
vo sausiausi mėnesiai Chicagoje 
nuo 1886 m. Per abu mėnesius 
iškrito vos 1.65 coliai l ietaus 
O'Hare aerodrome. Iš viso iki 
birželio pabaigos tebuvo 8.79 
coliai kritulių, kai paprastai tuo 
metu iškrinta apie 16.39 coliai. 
Prieš tai sausiausi buvo 1988 m. 
su 1.94 coliais kritulių tų pačių 
dviejų mėnesių laikotarpyje. 

Lietaus stoka labai pavoikė 
Chicagos ir apylinkių senuosius 
medžius, kurie pradeda džiūti ir 
taip pat netenka atsparumo 
įvairiems kenkėjams bei ligoms. 
Ypač susirūpinta medžiais, au
gančiais Chicagos paežerės 
Grant parke. Juos veikia ne tik 
sausra, bet ir gausūs parko 
lankytojai: įvairių festivalių ir 
kitų renginių metu čia su
plaukia milžiniškos minios žmo
nių. Jie sutrypia žemę aplink 
medžius, ir šaknys negauna 
drėgmės. Pasitaiko, kad medžiai 

Ne paslaptis, kad šiandien Ru
sijoje kyla nacionalizmas. Rusi
jos nacionalistai niekaip negali 
užmiršti Didžiosios imperijos 
siekimo. Tam jie panaudoja 
rusus , gyvenančius kitose res
publikose. Nors Boris Jelcinas 
la ikomas liberalu, bet jis nega
li pr ieštarauti ir nacionalis
t ams , todėl jis ieško kompromi
sinio kelio. Vienas aukš tas 
Amerikos pareigūnas pasakė, 
kad Jelcinas nesitiki nacionalis
tų įveikti, tai kodėl jis turėtų su 
jais kovoti. Jis priverstas vaikš
čioti ištempta politine virve 
ka ip cirko artistas. Bet jis turės 
apsispręsti. 

Neseniai atgavusios nepri
klausomybę Pabaltijo valstybės 
— Estija, Latvija ir Lietuva — 
sus i rūp inus io s , kad buvus i 
Sovietų Sąjungos kariuomenė, 
kurią sudaro apie 120,000, tu
r ė t ų k a i p ga l ima gre ič iau 
išvykti, nes su jais yra nuo
lat iniai nesusipratimai. Rusai 
tvi r t ina , kad šie kariniai da
liniai y ra laikomi grynai dėl 
ekonominių priežasčių: negali 
jų išvežti namo, nes neturi kur 
jų apgyvendinti ir aprūpinti 
darbais. Rusai perdėtai j au t rūs 
dėl savo tautinių mažumų už Ru
sijos ribų, kad jos nebūtų skriau
džiamos, ypcč tai ryšku Pabalti
jo šalyse, kur jie sudaro: Estijoje 
30.3% (1939 m. 8.2%) gyventojų 
skaičiaus, Latvijoje — 30% (1939 
m. 10.6%), Lietuvoje 9.4% (1942 
m. 3.1%). Pabaltijo valstybėse 
rusai gyvena žymiai geriau, ne
gu jie gyventų Maskvoje ar ki
tuose Rusijos didmiesčiuose. Bet 
j ie dažnai šaukia, kad yra dis
kriminuojami ir skriaudžiami. 

JAV pareigūnai y ra susirūpi
nę , kaip B. Jelcinas reaguos į 
konservatyvių nacionalistų iš
kel tus reikalavimus dėl terito
rijų, anksčiau pr iklausiusių 
Rusijos imperijai, ir pasiryžusių 
savo tautiečius ginti buvusiose 
sovietų respublikose, jeigu būtų 
reikalinga, net pavartojant jėgą. 

Kitas klausimas — ateitis bu
vusios sovietų kariuomenės, ku
r i tebėra likusi dabar jau lais
vose respublikose. „Tai yra de
kolonizacija, — pareiškė vienas 
JAV aukštesnio rango pareigū
nas . — Britų imperijai t ruko de
šimtmečius, kol buvo viskas iš
painiota". Bet buvusios sovieti
nės respublikos nenori tiek ilgai 
laukti . Dėl ekonominių ir socia
linių santykių gali kilti konflik
t a i ir išsiplėsti į t ikrą karą. Pa
baltijo respublikų gyventojai 
reikalauja, kad buvusios sovietų 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kariuomenės daliniai iš jų teri
torijų būtų tuojau išvesti. (Kaip 
žinome, Lietuvoje birželio 14 d. 
referendume gyventojai pasisa
kė, kad kariuomenė būtų išves
ta dar šiais metais ir būtų atly
ginta padaryti nuostoliai.! Jei 
Maskva nenustatys datos, kaip 
ligi šiol vengė, tai Jelcinas 
susilauks smarkių priekaištų 
Europos saugurro ir bendradar
biavimo tarybos suvažiavime 
liepos mėn. Helsinkyje. 

Ukra ina , atrodo, susitars su 
rusais, gyvenančiais Krymo pu
siasalyje, kad jie nesiskirtų nuo 
Ukrainos respublikos. Bet na
cionalistai Maskvoje tuo būtų 
nepatenkinti . Dar tebeina gin
čas tarp ukrainiečių ir rusų dėl 
Juodosios jūros laivyno ir kai 
kur ių strateginių atominių 
ginklų. Neseniai gen. Jurijus 
Maksimovas, Nepriklausomų 
valstybių sandraugos vadas, pa
sakė, kad ginčas dėl laivyno at
rodo kaip „vaikų žaidimas". 

B. Jelcinas galbūt net nenorė
damas gali tapti nacionalistu. 
„Jelcinas — liberalas pasinau
dojo nacionalizmu, kad nuvers
tų komunizmą"' - sako Stepan 
Sostanovieius iš Strateginių ir 
tarptautinių studijų centro. Dėl 
iškilusių nuolatinių teritorinių 
ginčų B. Jelcinas yra pasiryžęs 
pertvarkyti Rusijos sienas, net 
pavartojant karines jėgas, kaip 
neseniai buvo įspėta Moldavą ir 
Gruzija, bet jos šaltai atmetė 
tokius grasinimus. 

Nacionalistinės tendencijos gi
liai įsišaknijusios Rusijoj, ypa
tingai tai jautriai pergyvena de
zorientuota ir pažeminta kari-
ninkija. Mažiausia ką B. Jelci
nas turės paAaryti — tai užtik
rinti saugumą ir lygiateisišku
mą 25 mil. rusų, gyvenančių ki
tose respublikose. Bet Aleksan
dras Rutskoj, Rusijos viceprezi
dentas ir galimas Jelcino kon
kurentas ateityje, keliaudamas 
Kryme ir Moldavoje, ten gyve 
nantiems rusams pažadėjo dau
giau, būtent paremti norinčių 
atsiskirti nuo šių respublikų pa
stangas. Rusijos krašto ap 
saugos ministras Gracevas. pa
ties Jelcino pasirinktas, kai 
Jelcinas pažadėjo išvesti 14-tąją 
armiją iš Moldavos, jam prieš
taravo, sakydamas, kad armija 
bus išvesta tik tada. kai konflik
tas bus išspręstas. Jis įspėjo 
Moldavą ir kitas respublikas, 
kad jam nelengva bus ..suvaldy
ti karinius dalinius'", jeigu ru

sų mažuma būtų skriaudžiama. 
Rusijos kariškių ambicijos ki

tose respublikose y ra niūrius ir 
neaiškios. Maskva reiškia pre
tenzijas į daugumą buvusios so
vietų armijos dalinių ir derasi 
dėl jų teisių su respublikų va
dovais. Bet tuo tarpu neaišku, 
kokias karines jėgas Rusija pla
nuoja laikyti už savo teritorijos 
sienų ir kokia tų dalinių bus 
paskirtis. Rusų pareiškimas, 
kad jų armija yra pasiryžusi gin
ti savo tautiečius už Rusijos 
ribų, pr ideda da r daugiau 
neaiškumo ir netikrumo. 

JAV pareigūnai bent tuo tar
pu nėra pas i ruošę spaust i 
Jelciną dėl jo nusistatymo Rusi
jos nacionalistų atžvilgiu. Svar
biausia, ko Amerika dabar rei
kalauja, tai sumažinti strategi
nius ginklus, reformuoti ekono
miją, sumažinti karinius dali
nius. Panašią strategiją Busho 
administracija naudojo santy
kiuose su M. Gorbačiovu, bet pa
tenkinamų rezultatų nebuvo 
pasiekta. 

Paskutinis Rusijos prezidento 
B. Jelcino apsilankymas JAV-
ėse buvo labai įspūdingas Jis 
kalbėjo kongrese, kur jam buvo 
sukeltos didelės ovacijos. J is 
daug kur lankėsi ir visur gražiai 
buvo sutiktas. Washingtone jis 
susilaukė tikro triumfo. Bet sa
ko, jis turi taip pat laimėti dau

gumos pritarimą ir Rusijoje. 
Maskvos gyventoja; Jelcino ap
silankymą ir iškilmingą priėmi
mą JAV komentavo įvairiai, 
žiūrėdami praktiškai, kiek jie iš 
to turės naudos. Ar turės jautie
nos kepsnį pietums savo šeimai, 
klausė vienas autobuso vairuo
tojas. 

Kai prieš tai VVashingtone 
lankėsi M. Gorbačiovas, pietavo 
Baltuose rūmuose su preziden
tu G. Bushu, kalbėjo kaip žymus 
svečias kongrese ir čia buvo 
sveikinamas kaip „Pasaulio tai
kos herojus", B. Jelcinas sten
gėsi sumažin t i Gorbačiovo 
reikšme, nes amerikiečiai vis 
dar serga „gorbymanija". 

Labiausiai Jelcinas pyko, kad 
Gorbačiovas neseniai pokalbyje 
su spaudos atstovais pareiškė, 
jog Jelcinas ir jo naujų ekono
mistų štabas neturi aiškių pla
nų, nėra tikri demokratai ir 
veda Rusiją į prapultį. Vienas iš 
Jelcino ministrų apkaltino M. 
Gorbačiovą, kad jis, būdamas 
Kremliaus vadas, rėmęs teroris
tus. VVashingtone B. Jelcinas 
pareiškė, kad Gorbačiovas žino 
jęs, jog Amerikos kariai, pate
kę į nelaisvę Vietname, buvo 
laikomi Sovietų Sąjungos teri
tori joje . J e l c ina s s t e n g ė s i 
įrodyti, kad demokratija pra
sidėjo ne nuo 1985 m. su Gor
bačiovo atvirumu, bet tik prieš 
vienerius metus, kai jis tapo 
prezidentu. Jis pasmerkė be
prasmį Afganistano karą, kai
navusį šimtus tūkstančių civi
lių gyventojų gyvybių, ne t ik 
13,000 sovietų karių. J is kalbė
jo, kad komunizmas neturi žmo

niško veido. Gorbačiovo mėgini
mas sugrįžti į pirmykštį Rusijos 
revoliucionieriaus Lenino idea
lą nepasisekė. 

M. Gorbačiovas, tuo metu bū
damas Izraelyje, jam primestus 
kalt inimus paneigė, sakyda
mas, kad čia esąs planas jį ap
šmeižti. 

JAV prezidentas G. Bushas 
s v e i k i n d a m a s B. Je lc iną , 
pareiškė, kad jis atvykęs į Ame
riką kaip teisėtai žmonių išrink
tas laisvuose rinkimuose Rusi
jos prezidentas. 

B. Jelcinas lankėsi Kansas 
kviečių laukuose, dargi vairavo 
kombainą. Sužinojęs, kad čia 
ūkininkų derlius iš hektaro 6 
kartus didesnis negu Rusijoj, 
sakė: „Tai ką komunistų siste
ma mums padarė!'" Jelcinas lan
kėsi ir mėsos fabrike ir labai 
nustebo, matydamas techninius 
įrengimus ir darbo organizaciją. 

Prezidentas B. Jelcinas savo 
kalboje kongrese pažadėjo tęsti 
ekonominio pertvarkymo pro
gramą, kur neišvengiamus sun
kumus turi sekti laimėjimai. 
Bet ekonominiai sunkumai iš
šaukia nepasitenkinimą ir nera
mumus. Nors ir nesitikima, kad 
komunizmas atsigaus Rusijoje, 
jeigu Jelcinui nepavyktų įvyk
dyti numatytų reformų, bet 
dauge l i s bijosi, kad t e n a i 
nebūtų įvestas autori te t inis 
režimas, paremtas kraštut iniu 
nacionalizmu. Jeigu taip įvyk
tų, ta i vėl p r a s i d ė t ų ap-
siginkalvimo rungtynės, kurios 
žymiai daugiau atseitų, negu 
numatyta Rusijai JAV ekono
minė parama iki 6.5 bil. dolerių. 

IX Tautinu šokių šventėje linksmai šoka jauniausieji. Nuotr. J. Kuprio 

pažeidžiami, aplaužomi, o kai 
kurie lankytojai, išsikepę sau 
užkand į neš io jamuose kep
tuvuose, karš tas anglis išpila 
prie medžių kamienų. 

Chicagoje veikianti Parkų bi
čiulių organizacija (Friends of 
the Parks) stengiasi įvairiomis 
priemonėmis apsaugoti didžiuo
sius parkų medžius. Organiza
cijos pirm. Carol Garsee pataria 
ir n a m ų savininkams, kurių 
žemėje auga medžiai, juos bent 
kas 10 dienų palaistyt i , gerai 
sudrėkinant žemę švelnia van
dens srove. Šiuo metu kaip tik 
pradedama supras t i medžių 
nauda oro svar inimui ir malo
nios — ypač miesto — aplinkos 
sukūrimui . įvair ios gamtosau
gos organizacijos ir pavieniai 
asmenys rūpinasi naujų medžių 
sodinimu ir senesniųjų apsauga. 
Kadangi medžiai labai svarbūs 
žmogaus gerovei, reikia juos 
globoti ir vasaros sausros metu. 
Tikimasi, kad kri tul ių kiekis 
sunormalės ir augmenija pajėgs 
ats igaut i iki vasaros galo. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 

P A R A D O K S A S 

Buvo šventadienis. Sunkiausia interno diena, nes 
t ada jis turi atl ikti ne t ik savo darbą, bet ir kolegų, 
kur ie tą dieną yra laisvi. 

Naktis . Iš gauruotų slenkančių dangum debesėlių 
tekinos išbėgo žvaigždutės. Ir, nusagsčiusios savo si
dabrinėmis akutėmis tamsų dangaus šydą, žibėjo, mir
gėjo, virpėjo, siūbavo... 

Pagaliau pabudo iš miego skaisčiaveidis mėnulis. 
Pra t rynęs savo mieguistas akis, jis koketiškai šypteli 
žvaigždutėms ir, pasiremdamas pūkiniais debesėliais, 
t ingiai , t ingiai kopia į aukštybes. 

„Daktare", žiovaudama prašneko moterų ligų sky
riuj dirbanti gailestingoji sesutė, „tokia žavi naktis ir 
dar tik po pusiaunakčio, bet aš jau jaučiu atplūstančio 
miego bangą. Žiovulys taip tampo man žandu?, kad ro
dos ims ir išnarins. O akių vokai tokie sunkūs, lyg švi
niniai . Ak! Kaip būtų smagu, kad gandras pasiimtų 
šiek tiek atostogų ir leistų man nors trumpam akis 
sumerkt i" . 

„Brr...brr... brr.. ." — ūmai suskambėję telefono 
skambutis . 

Gailestingoji sesutė krūptelėjo ir pakele ragelį. 
Kiek pašnekėjusi ta rė : 

„Na, dr. H., tokio įvykio aš savo gyvenime dar nesu 
turėjusi". Ir pasakiusi man, kad dabar daktaras nori 

su manimi kalbėti, tuojau perdavė ragelį. 
Tai buvo ką tik peržengęs šeštą dešimtį, neaukšto 

ūgio, apykūnis, malonaus veido, pasidabruotais 
plaukais.kiek praretėjusiu pakaušiu moterų ligų spe
cialistas. J is visados nešiojo akinius, už kurių slėpėsi 
melsvos, kiek nublukusios akys. 

Su visais jis būdavo labai draugiškas ir pilnas gra
žaus sąmojo. Tačiau, jei kas jam ant mazolio užlip
davo, tam karčių replikų nesigailėdavo. 

Bet labiausiai visus stebino jo nepaprastas suge
bėjimas prieiti prie pacienčių. Savo gražiomis manie 
romis ir švelniu tonu jis mokėdavo jas taip paveikti , 
kad jos nebijodavo nei gimdymų, nei operacijų. Todėl 
kai kurie internai ir rezidentai bandydavo jį pamėg
džioti. 

„Daktare, esu panikoj. Turiu gimdyvę..." Ir ne
baigęs sakinio nutilo. 

„Ar su komplikacijomis?" — nekan t raudama 
užklausiau. 

„Taip. Bet šį kartą reikalą komplikuoja ne gimdy
vė, bet jos vyras. Jūs tik pagalvokit! įsikalė sau į galvą, 
kad nori sūnaus. Užsispyręs varo ir varo vaiką po 
vaiko. Ir kaip mergaitės! Taip mergaitės!". 

„Tai kiek jis jau tur i?" — pasiteiravau. 
„Penkias. Jo vargšė žmona jau šešto laukia. Ir jūs 

nustebsit. kokią man sąlygą jis pastatė". 
„Jdomu išgirsti?"* 
„Žiūrėk, dr. H . kad šį kartą būtu sūnus. Gan pri

varei man pilną gryčią merginų! O žmonai net skyry
boms graso, jei ir vėl bus duktė . Tikras egomanas!" 

Pradžioje bandžiau jam su humoru aiškinti, kad nei 
aš, nei jo žmona neturim tokio fabriko, kur iame pagal 
užsakymus būtų gaminami kūdikiai. Aiškinau ir me
diciniškai, kad lytį nulemia vyras. Todėl jis neturi tei
sės graužti savo žmonos, kuri kūdikį tik išnešioja. 
Vienu žodžiu naudojau savo retoriką, kiek tik galėjau. 

bet jis kietas ir atsparus, kaip geležinis bokštas, užsi
spyrusiai tvir t ina savo: ..Noriu sūnaus ir baigta!". Ir 
taip kvailai kalba dargi žmogus su aukštu mokslu! 
Todėl dabar, vietoj vieno ligonio. įsigijau du. 

Gimdyvei jau atėjo laikas gimdyti. Už valandėlės 
ji bus ligoninėj. Prašiau gailestingąją sesutę, kiek 
laikas jai leis, pabendrauti su ja. O jus prašyčiau, kaip 
nors suminkštinti to egomano širdį, kad jis su savo gra
sinimais nenervintų žmonos, nes bijau, kad ji gali gau
ti „nervous break down". 

„Man būtų labai malonu jums padėti, dr. H.", abejo
dama jam prižadėjau. O pati pagalvojau, juk 
neįmanoma paversti tigrą į ėriuką. 

„Jaučiu, ką jūs galvojat", išgirdęs mano abejingą 
toną, tęsė jis. „Žinau, kad iš kiaulės ausies šilkinės pini
ginės nepadarysim, bet verta bandyti ją bent kiek 
suminkštinti. 

„Pabandysiu, nes labai norėčiau šiame reikale jums 
būti naudinga", ryžtingai prižadėjau. 

„Ačiū. daktare. Iš visos širdies ačiū. Linkiu jums 
laimingos kloties". 

Pakabi nau telefono ragelį ir pajutau nežinomai 
gimdyvei ne tik gilų užuojautos jausmą, bet ir 
neapsakomą norą palengvinti susidariusią jos sieloj 
kančių grandinę. 

..Na. ir užkrovė dr. H. rūpesčius mums ant galvų!" 
žvilgterėjusi į mane prašneko gailestngoji sesute. Man 
ne tik akys išsprogo iš kaktos, bet ir miegas kaip dū
mas išnyko". 

Po keleto neramių laukimo minučių gimdyve at
vyko Ją lydėjo trečią dešimtį jpusejęs stambus, kiek 
sutaršytais gelsvais plaukais, plačiais antakiais. įtemp
tu veidu, griežtos fizionomijos vyras. 

(Bus daugiau* 
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Ukrainiečių aktyvistas Kris Baranyk ir Richard Williamson, resublikonų 
kandidatas į senatorius demonstracijoje, kad rusų kariuomenė būtų išvesta 
iš Pabaltijo valstybių. Nuotr. I. T. 

LIETUVOS PADANGĖJE 
APIE GIEDRĖS 

ŽUMBAKIENĖS PARODĄ 

Tos parodos laukėme daugiau 
nei visus metus. Trisdešimt 
penki subtilios grafikos lakštai 
atskrido iš Amerikos praėjusiais 
metais. Atskrido ir, rodos, pa
šiurpo, nes prie Dailės muzie
j aus stovintį V. Kapsuką bud
riai saugojo sovietų armijos 
tankai . Keista tai buvo kaimy
nystė. Ir sunku buvo atspėti, 
kiek ilgai ji dar t ruks . Bet 
Giedrė Žumbakienė, grafikos 
magistrė, Northwestern univer
siteto dėstytoja, matyt , turėjo 
gerą nuojautą, jei ryžosi pasiųsti 
per Atlantą savo darbus, kurie 
savo autorės kant r ia i laukė ir 
sulaukė šiemet. Tai buvo nuo
stabi meno šventė v i ln ieč ia i s . 
Kaip pakerėti parodos lankyto
jai sustodavo prie ciklo „Vidur
nakčio akys", tarsi pasinerdavo 
visa savo esybe „Mėnulio at
spindyje" , t a r s i pa jusdavo 
dailininkės liūdesį, žvelgdami į 

BOSTONO ŽINIOS 
Birželio 6 d. So. Bostono Lie

tuvių Piliečių draugijos patal
pose Bostono sporto klubas 
„Grandis" kartu su Bostono vy
rų sekstetu surengė vakarą pri
siminti ir pagerbti a.a. Vytau
tą Eikiną. 

Vakarą pradėjo ir jam vadova
vo dr. Arūnas Kuncaitis. Gau
siam draugų ir bendradarbių 
tarpe dalyvavo Vytauto mama 
Ona Eikinienė, žmona Dana. 
duktė Audrė, broliai Vladas ir 
Romas su šeimomis. 

Per t rumpus šešiasdešimt 
vienerius savo gyvenimo metus 
Vytautas spėjo priklausyti ar 
vadovauti beveik visoms Bosto
ne veikiančioms organizacijoms, 
jo meilė tėvynei, sportui, dainai 
ir artimui palietė kiekvieną 
Bostone gyvenantį lietuvį, ne
paisant jo amžiaus. 

Pirmoje programos dalyje at
silankiusius sujaudino Vytauto 
Baziko ir Norberto Lingertaičio 
gražiai sustatytas ir su muzika 
paruoštas skaidrių montažas. 
Matėme Vytautą vėl mūsų tar
pe, šeimoje, sporte, girdėjome jį 
dainuojant Bostono vyrų sekste
te. 

Antrą programos dalį atliko 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas Dainos De sa Pereiros 
-Matulionytės. Ypač gražiai 
skambėjo „Nemunėlis" ir „Ro
žė", prisidėjus buvusiems seks
teto nariams Pranui Šimkui, 
Vytui Brūzgai ir Romui Veitui. 

Po programos buvo vaišės ir 
šokiai. 

Žinant, kad Vytautas buvo 
azartinis sporto mėgėjas, šio 
vakaro pelną (1.040 dol.) jo var
du pasiuntėm j sprecialią są
skaita' 110130133, atidarytą 
Standard Federal Banke. Chica-
goje. skirtą paremti laisvos Lie
tuvos sportininkus, dalyvau
siančius olimpiadoje. Barcelono-
je-

Didelis ačiū visiems prisidėju
siems šį vakarą įgyvendinti. 

E.A. 
Bostono „Grandies" valdyba 

„Tylias maldas", „Permatomas 
šakas" . Menotyr in inkai , su
prantama, apie Giedrės Zumba-
kienės darbus kalbėtų profe
s i o n a l i a i . Aš n o r ė č i a u t ik 
pasakyti paprastų meno varto
tojų vardu: ačiū, Giedre, už tokį 
didį malonumą pabūti nuosta
biame spalvų, vaizdų ir minčių 
pasaulyje. 

Malonu, kad dailininkės Gied
rės Žumbakienės darbais galės 
pasidžiaugti ir Kauno, i r Klai
pėdos žiūrovai. Ypač malonus 
turėtų bū t i susitikimas su Klai
pėda — j u k Giedrė Jankonytė-
Žumbakienė gimė Klaipėdos 
krašte. Taigi , dukra grįžta savo 
darbais namo. 

HELSINKIS NUTOLO? 

Buvo d a u g šnekų, buvo daug 
vilčių, ne vienas jau ir lagami
nus krovėsi - juk VIA BALTI 
CA a tver ia var tus į Europą ir 
mums, šit iek metų aukštomis 
sienomis ir spygliuotomis vielo
mis a tski r t iems nuo pasaulio. 
Ar tik n e vasaros viduryje jau 
manėme lėksią VIA BALTICA 
keliu t iesiai į... kaip nurodyta 
Skandinavijos kraš tų žemėla
piuose. Deja, šį kartą skan
dinavai bus per daug paskubėję. 
Pasirodo, neužtenka at idaryti 
naują pasienio punktą t ies Kal
varijomis, dar reikia, kad lenkai 
irgi sus i tvarkytų savo pusėje. 
Bet ir l ie tuviams, ir lenkams 
t rūks ta pinigų. Suomiai linkę 
lenkams padėti , ir ne t ik jiems. 
Tačiau kad patys lenkai nelabai 
suinteresuoti j a u šiais metais 
įgyvendinti seniai Europoje puo
selėjamą VIA BALTICA idėja 
Juk šita magistralė per Lietuvą. 
Latviją ir Estiją, Skandinavijos 
šalis sujungtų su Lenkija, Čeko
slovakija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, o jos 
atšakos nuves tų į Austriją. 
Graikiją, Turkiją. Žodžiu, priar 
tė tume prie Europos ir mes. 
Tačiau kasdien brangstantys 
kelių tiesimo ir įvairūs statybos 
darbai gerokai stabdo sumany
mus. Skandinavai supranta mū
sų bėdiną padėtį, prašo pateikti 
darbų sąma ta s , kad galėtų 
kreiptis į Šiaurės investicijų. 
Europos vystymo ir rekon
strukcijos. Pasaulio bankus, kad 
šie i m t ų s i k r e d i t u o t i VIA 
BALTICA, kur i , pakilus geleži 

nei uždangai, yra ne kas k i ta , 
kaip vartai į Europą. Taigi, šiais 
metais Helsinkis nuo mūsų vėl 
nutolo. Tik ar ilgam? 

KOKS ŠAUTUVAS, JEI 
NEŠAUNA? 

Respublikos la ikraščiuose 
dažnai gali regėti tokią rekla
mą: „Parduotuvė pas Vytą" — 
tai UMAREX Lietuvoje, ta i 24 
rūšių pistoletai". Ir čia pat 
pateikiamos kainos. Sakysim, 
Browning kainuoja 240 doič-
markių, Mauser — 300 DM, Wal-
ther — tiek pat, kiek ir Brown-
ing, o jei tur i tik 100 Vokietijos 
markių, gali pirkti pistoletą 
Perfecta... Ar daug žmonių tur i 
t iek pinigų, ar ši prekyba 
Lietuvoje gali būti pelninga? 
Pasirodo, ginklais prekiauja 
daugiau nei šimtas parduotu
vių, nors norinčių buvo ir 
daugiau — net keletą kartų. Bet 
ginklų prekeivių atrankai Vi
daus reikalų ministerija buvo 
nepaprastai griežta. Dabar, kai 
ginklų prekyba įteisinta dau
giau nei porą mėnesių, pagrįstai 
galime paklausti: ar padaugėjo 
nusikaltimų Lietuvoje, pavarto
jant ginklą, kaip smurto ir 
prievartos priemonę. 

— Ne! — tvirtai atsako Vi
d a u s r e i k a l ų minis ter i jos 
pareigūnai. — Gal tik legaliza
vus ginklų laikymą (tai nereiš
kia, kad ginklą gali turėti kiek
vienas panorėjęs!) ir prekybą 
ginklais, mūsų tarnybos daž
niau visuomenę informuoja apie 
ginkluotus nusikaltimus. Gal 
todėl visuomenei ir atrodo, kad 
Lietuvoje šios rūšies nusikalti
mų padaugėjo. Tačiau mūsų mi
nisterijos duomenimis, padėtis, 
palyginti su praėjusiais ir anks
tesniais metais, nepasikeitė. 

Gal Vidaus reikalų ministeri
jos pareigūnas ir turi pagrindo 
taip kalbėti. Mes gi šiek tiek 
suklustame, kai išgirstame, jog, 
sakysim, iš Sereikiškių parko 
Vilniuje į ligoninę atvežtas 
žmogus su peršautu pilvu. Pasi
rodo, čia jis sutikęs pažįstamą, 
kuris turėjęs pistoletą, smalsu 
buvę jį palaikyti rankoje, pavar
tyti ir... nuspausti gaiduką... O 
pistoletas, pasirodo, buvo užtai
sytas. Smalsuolis ano pažįstamo 
nekaltina, kaip nekaltina savo 
vyro ir Skakių kaimo valstietė 
iš Joniškio rajono, kurios vyras, 
norėdamas įrodyti esąs teisus 
šeimyniniame ginče, paleido šū
vį žmonai į pilvą... Kai pasiklau
sai tokių pranešimų, nenoromis 
kyla mintis: koks šautuvas, jei 
nešauna. Todėl Lietuvoje šiek 
tiek neramu. 

panašiai yra K.madoje, Japoni 
joje ir Didžiojoje Britanijoje. 
Mes, žinoma, negalime lygiuotis 
į šias šalis, be' keista , k a d ir 
Honkongas, Taivanis, Pie tų Ko
rėja ir Meksika gerokai m u s 
lenkia šioje srityje. Honkongo 
darbininkas per valandą uždir
ba 1,75 dolerio, meks ik ie t i s — 
0,57, o lietuvis - t ik 23 cen tus 
per valandą. 

Dar įdomia.: yra sužinot i , 
kiek žmogus turi d i rb t i , kad 
galėtų norma.iai p a v a l g y t i , 
nusipirkti būtiniausių mais to 
produktų — pk no, sviesto, kiau
šinių, miltų, sūrio, duonos , 
vištienos, mėsos kotletų, veršie
nos, šaldytos m e n k ė s f i lė , 
obuolių, morkų, bulvių, kavos ir 
cukraus. Pasirodo, o landams dėl 
pilvo užtenka padirbėti 3 valan
das ir 16 minučių, vokie t is t a m 
sugaišta vieną va landą dau
giau, prancūzams r e ik i a šešių 
minučių daugiau nei vokiečiams, 
anglams dar piius 19 minučių , 
švedams už tą patį m a i s t o pro
duktų krepšel; tenka a t id i rb t i 
dar plius 26 minutes. O k iek 
reikia dirbti Lietuvoje, kad 
galėtum gyventi, ne j ausdamas 
alkio? Skaičiuojame ir mes , gal 
kiek kitaip nei užsieniečiai, bet 
faktas lieka faktu, k a d mes j a u 
nuo metų pradžios p rava lgome 
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daug iau nei uždirbame. Nėra 
prasmės čia minėt i skaičių, nes 
j ie keičiasi vos ne kasdien. 
Pridursiu tik, kad žmogui reikia 
ne vien pavalgyti — ir ap
sirengti, ir apsiauti, ir stogą virš 
galvos tu rė t i . Aš nežinau ir, ko 
gero, nežino mūsų valstybės val
džia , k a i p v e r s t i s žmogui , 
ku r i am re ik ia buto, jei vieno 
kvadra t in io metro s ta tyba da
bar a t s i e ina 14 tūkstančių, o 
Lietuvoje pragyvenimo minimu
mas n u s t a t y t a s toks — 1960 
rublių. Rytoj jis gali būti kitoks. 
Bet a r nuo to pasikeis žmogaus 
gyvenimas . J u k tie 23 centai, 
kur iuos dabar uždirba mūsų 
p ramonės darbin inkai per va
landą, ne įgaus kitokios vertės 
nė po pusės metų, nė po metų. 
Ką žmogus gali nupirkt i , už
d i rbdamas per mėnesį 10 dole
rių? Ką daryt i , jei Lietuvoje 
buto išlaidos sudaro ne 25 pro
centus šeimos biudžeto, kaip tai 
yra V a k a r ų pasaulyje, o 3040 
procento! Nesąmonė, bet šian
dien ta i l iūdnas faktas. Kaip tik 
todėl Lietuvoje vis dažniau ir 
dažniau žmonės renkasi prie 
Vyr i ausybės rūmų, griežtai 
k lausdami , kaip j iems gyventi 
toliau? Kur gyventi? Už ką 
gyventi? 

Salomėja Čičiškina 

CLASS1FIED GUIDE 

"LIETUVA" 
Garsusis Lietuvos liaudies ansamblis debiu
tuoja JAV-bėse Drury Lane teatre. 
Dalyvauja 30 žymiausių Lietuvos artistų! 
Nepraleiskite šių metų įdomiausio 
kultūrinio. įvykio! 

TIK 23 CENTAI 

Paskutiniu laiku, vis dažniau 
atsigręždami į Vakarus, lygina
me savo gyvenimą su jų gyveni
mu. O per palyginimą atsisklei
džia tiesa, kad ir labai skaudi. 
Štai žiūrime lentelę, kurioje 
parodyta, kiek per valandą už
dirba Šveicarijoje pramonės dar
bininkas, — 15,64 dolerio, JAV 
— 12,62 dolerio, švedai — dviem 
centais mažiau, prancūzai ir ita
lai — uždirba bemaž vienodai — 
šiek tiek daugiau nei 11 dolerių. 

„L IETUVOS" spektakliai 

prasideda liepos mėn. 8 d 
Ansamblis angažuotas tik 2 savaitėms! 

Spektakliai: 
T 

Trečiadieniais, liepos 8 ir 15 dienomis, 8:30 v.v., 
Ketvirtadieniais, liepos 9 ir 16 dienomis, 2:00 v. p.p. 
Penktadieniais, liepos 10 ir 17 dienomis, 8:30 v.v., 
Šeštadieniais, liepos 11 ir 18 dienomis 6:00 v.v. ir 9:30 v.v., 
Sekmadieniais, liepos 12 ir 19 dienomis 2:30 v. p.p. ir 7 v.v. 

Prie teatro veikia" ir restoranas, bet ten vietas reikia užsisakyti iš anksto, 
o taip pat ir spektaklių bilietus, paskambinus jų telefonais. 

OKWOOKTD\RAa 
100 Drury Lane, Oakbrook Terrace, IL 

708-530-8300 708-530-0111 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

V«* 

COPEN 
HAGEN 
AIRPC9T 

Skriskite SAS iš š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ..tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SCANDINAVIAN AIRLINES 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

-H 
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BELL-BACE 
J. BAC 

6529 S. K 
CMcago 

(312) r 
INCOUE TAM 

• Namų pirkimas 
• MLS kompiuter 
• Veftui namų įve 
• Greitas ir sąžinir 
• VM agentai ki 
• Nuolaida pensu 

— i 
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REALTORS 
EVICIUS 
•ctale Ava., 
, IL 60629 

78-2233 
— INSURANCE 
ir pardavimas 
ių ir FAX pagalba 
rtinimas 
įgas patarnavimas 
ilba lietuviškai 
linkams 

FOR SALE 
Brlck bungalov/, 4 bdrm. 2 
baths., 8 rms. finished basement; 
61 & Kenneth. $119,000. 

Call: 1-708-301-8663 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Cicero apyl. $200 į mėn. 

Skambinti: 708-652-4943 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS; 3 kamb , 
1 mieg., „appHances" pastate gyvena 
pensininkai; sav užmoka už šilumą. 
$350 į mėn. + „security". 62 St. ir 
Spaulding apyl. 

Skambinti: 312-434-5201 

Išnuomojamas 3 kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu: moderni 
virykla. šaldytuvas, skalbykla su maši
nomis. Suaugusiems. 

Tel. 708-361-5594 

Išnuomojamas 4 kamb. butas II 
aukšte Brighton Pk. apylinkėje 
vienam ar 2 suaugusiems. Be 
gyvuliukų. 

Tel. 312-247-3838 

HELP VVANTED 

Ieškoma moteris prižiūrėti 
senyvą moterį ir padėti namų 
ruošoje 7 dienas į sav. nuo 8 v.r. 
iki 9 v.v. Skambinti: Richard, 

708-301-0604 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOUE TAX 

5953 S. KedUe Ave. 
Tel. 434-7878 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLJS 
3208Vi West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJOS CUMPUTiS 

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

Tol S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A public service ot this nev\spaptr 

„ŽIDINIO" neakivaizdinės mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir tėvai sveikina 

mokytoją 

ALFONSĄ SAMUŠĮ 

ir dėkoja už jo darbą mūsų ratelyje. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
G e n r i k a s S o n g i n a s 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 VV. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 
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LIETUVIAI AMERIKOS 
TARPTAUTINĖS TEISĖS 

AKADEMIJOJE 

Vliko Tarybos paskutiniame posėdyje, įvykusiame birželio 27 d. Chicagoje, diskutuoja dalis narių. 
Iš k. — Aldona Kačinskienė, Ramūnas Buntinas. Petras Noreika, J. Lekas, Vytautas Žukauskas, 
Feliksas Palubinskas, Vladas Šoliūnas, Jonas Valaitis ir Viktoras Naudžius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

VLIKO TARYBOS 
PASKUTINIS POSĖDIS 

l 

Vliko — Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto taryba,, 
sudaryta iš 15-kos lietuvių poli
t inių grupių, savo i lgametę 
veiklą Lietuvos l a i sv in imo 
pastangose baigė š.m. birželio 
27 d. Chicagoje, Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejaus Kris
talų salėje. Šiam paskut iniam 
posėdž iu i vadovavo Vl iko 
Tarybos pirmininkas Algis Re
gis, Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio atstovas. Sek
retoriavo Teodoras Blinstrubas, 
Lietuvių Tautinio sąjūdžio at
stovas. Dalyvavo 20 Tarybos na
rių, atstovaujančių 13-kai iš 
15-kos Vliką sudarančių grupių. 
Nors oficialiai kviesti, posėdyje 
nedalyvavo nei Vliko valdybos 
pirmininkas Kazys Bobelis, nei 
kur is ki tas valdybos narys . 

Posėdį 12:15 vai. p.p. pradė
damas, A. Regis prisiminė 1943 
m. lapkričio mėn. Vliko įsistei-
gimą Vilniuje skat inusias prie
žastis ir t ikslus, kuriais pagrįs
ta veikla pusšimtį metų inten
syviai buvo tęsiama Lietuvoje, 
Europoje ir Amerikoje. Pasiges
damas jau Amžinybėn išėjusių 
Vliko steigėjų ir darbuotojų, 
apgailestavo, kad šio istorinio 
posėdžio nebesulaukė neseniai 
sunkios ligos pakirs tas a.a. 
Bronius Bieliukas, vienas Vliko 
iniciatorių ir steigiamojo posė
džio Vilniuje sekretorius. Jis iki 
gyvenimo pabaigos aktyvia i 
reiškėsi Vliko, ypač jo Tarybos 
veikloje. Atsistojimu ir susi
kaupimo minute buvo pagerbti 
šiais metais mirę: buvęs Vliko 
va ldybos p i rm. K ę s t u t i s 
Val iūnas, Bronius Bieliukas, 
anksčiau mirę darbuotojai, o 
taip pat ir kovoje už laisvę 
Lietuvoje žuvusieji. 

Posėdis vyko sklandžiai, vado
vaujantis pirmininko pasiūlyta 
9 punktų darbotvarke, kurios 
pagrinde buvo praėjusio posė
džio protokolo p r i ė m i m a s , 
Tarybos pirmininko ir Tarybos 
komisijų pranešimai, diskusijo
se dalyviams pareiškiant savo 
pasiūlymus ir nuomones. Spren
dimai ir nutarimai pr i imami 
balsavimo keliu. 

1992 m. balandžio 11d . Vliko 
Tarybos posėdžio protokolas pri
imtas be pataisų, dalyviams 
reiškiant įvertinimą jį kruopš
čiai paruošusiam ir perskaičiu
s iam Apolinarui Bagdonui , 
Lietuvių vienybės sąjūdžio at

stovui. 
Dėmesingai buvo išklausytas 

pirm. A. Regio pranešimas apie 
Vliko tarybos veiklą, Vliko 
tarybos ir Valdybos tarpusavio 
santykius (ypač pastaraisiais 
metais), dalyvavimą gegužės 
30-31 dienomis Vliko valdybos 
veiklos užbaigimo iški lmėse 
Vilniuje. Šalia Vliko, A. Regis 
Lietuvoje turėjęs ir k i tų įsipa
reigojimų: 1. — Gegužės 24-25 
dienomis Klaipėdoje vykusiame 
Maž. Lietuvos l ietuvininkų su
važiavime a t s t o v a v ę s Maž. 
Lietuvos Rezistenciniam sąjū
džiui ir sveikinęs tėvynėje at
gimstančią lietuvininkų veiklą. 
2. — Kaip Vliko Tarybos Lietu
vos sienų studijų komisijos 
p i rmininkas , vykdęs įparei
gojimą aplankyti Maž. Lietuvos 
— Karal iaučiaus sritį, susit ikti 
su tenykščiais lietuviais, patir
ti ir aptar t i t en esančią padėtį. 
Su mažlietuvių delegacija daly
vavęs audiencijoje pas Lietuvos 
AT pirm. Vytautą Landsbergį. 
Kelionė buvusi sėkminga, ypač 
dėka nuoširdžios globos ir rūpes
tingo planavimo Karal iaučiaus 
srities Lietuvių Bendrijos vi-
cepirm. Sigito Šamborskio. 

Sekė praneš imai Lietuvos 
sienų studijų komisijos (A. Re
gis) ir Revizijos komisijos (T. 
Blinstrubas ir V. Šoliūnas). Pra
nešimų ir diskusijų eigoje iš
ryškėjo nedarna bendroje veik
loje, Vliko valdybos pirmininkui 
pasisavinus galią autokratiškai 
daryti sprendimus, trukdančius 
Tarybos komisijų darbus ir 
įsipareigojimų at l ikimą, su
la ikan t biudžete n u m a t y t a s 
sumas Kušnerio knygos išlei
dimui, Lietuvos sienų žemėla
pių paruošimui ir ki t iems užsi
mojimams, kur ių vykdymui 
komisijų nar ia i buvo priversti 
aukoti savo asmeniškas su
taupąs. Valdyba net nereagavo 
į pakar to t inus raš t iškus prašy
mus ir pasiteiravimus. Pažeis
tos buvo ir Revizijos komisijos 
teisės, o tuo pačiu ir statuto nuo
statai, valdybos pirmininkui net 
du kar tus ats isakius leisti pa
tikrinti 1991 metų ir pusės 1992 
metų Vliko valdybos finansinės 
veiklos knygas. Tokiu būdu 
Vliko valdyba savo veiklą š.m. 
gegužės 30-31 dienomis baigė be 
oficialios revizijos, atskaitomy
bės ir sąskaitų išmokėjimo. 
Atsisakydama kooperuoti ir iš 

vis pripažint i Vl iko Tarybą, 
valdyba ėmėsi ruošti Vliko veik
los baigimą Vilniuje, organizuo
dama net p la taus masto kelionę 
į Lietuvą, kurioje Tarybos na
riai galėjo da lyvaut i t ik tur is tų 
t e i sėmis . Of ic ia l iame Vliko 
veiklos baigimo a k t e ir kituose 
įvykiuose i šsk i r t ina i dalyvavo 
t ik valdyba, visai neįjungiant 
Vl iko T a r y b o s p i r m i n i n k o , 
reikalų vedėjo a r k i tų narių. 
Vl iko T a r y b o s p i r m i n i n k u i 
da lyvaujan t t uose įvykiuose 
savo i n i c i a t y v a , j a m buvo 
r e i šk i amas n e d r a u g i š k u m a s . 
Nesilaiko valdyba nei Vliko sei
me pernai paske lb tų nu ta r imų 
Vliko veiklos ba ig imo datose — 
Vliko egzistencija turėjo b a ^ i s 
š.m. liepos 1 d., tuo tarpu, vaidy
ba dar r inks is posėdžiui Wa-
shingtone liepos 12 d. Įdomu, 
kas tv i r t ins veiklos baigimą? 
Kas a t l iks reviziją? 

Padėtį ve r t i nan t , posėdy bu
vo s iūloma sudary t i komisiją 
t a r p t a u t i n ė s p a d ė t i e s s t e 
bėjimui ir palaikymui ryšių tarp 
Vliką sudaranč ių grupių, kad 
kilus reikalui, bū tų galima greit 
a t i t i n k a m a i r e a g u o t i . Buvo 
s iū lymų j u n g t i s i r s t ip r i au 
paremti ALTo veiklą. Dėl sta
tu t in ių apriboj imų s iūlymai 
neįgyvendinami. 

Diskusijas ba ig ian t , n u t a r t a 
Vliko Tarybos veiklą laikyti o-
ficialiai baigta 1992 m. liepos 1 
d., apie ta i paskelbiant viešu pa
re iškimu visuomenei . Pareiški
mo pas iū lymus pa te ikė Vladas 
Šoliūnas ir Algis Regis. Bendru 
nu t a r imu , iš Tarybos nar ių — 
dr. Jono Valaičio, inž. Vytauto 
Žukausko ir žurna l i s to Mečio 
Val iukėno suda ry t a komisija, 
vadovaudamasi minėta is pasiū
lymais, paruoš praneš imą ir jį 
paskelbs visuomenei . 

P a s k u t i n i s Vl iko Tarybos 
posėdis buvo ba ig t a s Lietuvos 
himnu. 
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Žinios ir patyrimas — tai neat
skir iamai susiję, viena kitą 
papildančios, ypatingai svarbios 
savybės, reikalingos kiekvienos 
profesijos specialistui. Tai 
pasiekt i labai didelę reikšmę 
tu r i platūs profesiniai ryšiai, 
naujausia informacija, artimas 
bendradarbiavimas su kitų 
šalių specialistais. 

Tai pagrindiniai principai, ku
riais vadovaudamasis Pietvaka
rių Teisinis fondas (Southwes-
t e rn Legal Foundation) ir Tarp
taut inės ir Lyginamosios Teisės 
c e n t r a s (International and 
Comparative Law Center) jau 
dvidešimt devintą kartą sukvie
čia iš visų pasaulio šalių teisi
n inkus į Amerikos ir Tarp
t a u t i n ė s Teisės akademiją 
(Academy of American and 
Internat ional Law). 

Šešias savaites profesoriai iš 
įvairių Jungtinių Valstijų uni
versitetų bei teisės mokyklų 
Akademjos dalyviams skaito 
paskai tas apie Amerikos kon
stitucinę teisę, teisminį procesą, 
komercinės veiklos organiza
vimą ir teisinį reguliavimą, su
ta rč ių teisę, intelektualinės 
nuosavybės teisinę apsaugą, 
t a rp tau t inės teisės ir diploma
tijos pagrindus, finansų, preky

bos ir t iekimo teisinį regulia
vimą bei ki tas Amerikos ir 
Tarptautinės teisės sritis. 

Šalia paskaitų, visiems Aka
demijos dalyviams sudarytos 
puikios galimybės susipažinti 
su Dalias mieste esančių tei
sinių įstaigų darbu, dalyvauti 
teisinio proceso, apeliacinio pro
ceso ir arbitražo posėdžiuose, 
Tarptaut iniame Užsienio in
vesticijų simpoziume, susitikti 
su žymiais Amerikos ir kitų 
šalių mokslininkais, teisėjais, 
advokatais, politikos, verslo vei
kėjais. 

Akademijos dalyviai — profe
sionalai teisininkai, skirtingų 
teisės sričių specialistai iš 50 
pasaulio valstybių. Todėl ir 
auditorijoje, i r autobuse, ir 
priėmimuose vyksta įdomios 
įvairiapusės diskusijos, pasidali
jimas asmeniniu-profesiniu pa
tyrimu, ieškojimas dalykinių 
ryšių, sus i ta r imas dėl toli
mesnio bendradarbiavimo. 

Amerikos lietuvių, advokatų 
P. Žumbakio (Chicaga) ir D. 
Zmuidzino (Dalias) iniciatyva ir 
rūpesčiu, pirmą kartą Akademi
jos istorijoje dalyvauja ir Lie
tuvos Respublikos teisininkai. 
Jiems Pietvakarių Teisinis fon
das paskyrė stipendijas, apmo-

A.tA. 
BRONĖ MYKOLAITIENĖ 
Pranešame (riminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

mūsų mylima Mamytė ir Močiutė a.a. Bronė Mykolaitienė 
mirė 1992 m. liepos mėn. 5 d., Providence ligoninėj, South-
field Michigan, sulaukusi 80 m. 

Liko dideliame nuliūdime sūnus ir marti Kazys ir Elena 
sūnus ir marti Kostas ir Carol, dukra Genovaitė Baltaragienė 
gyvenanti Chicago ir dukra Ruth Arndt; 14 vaikaičių ir 12 
provaikaičių. 

Velionė priklausė Birutiečių draugijai ir Moterų sąjungai. 
Našlė Lietuvos Savanorio Kūrėjo a.a. Kosto Mykolaičio. 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių koplyčioje 15451 
Farmington Road, Livonia Michigan. Lankymas antradienį, 
liepos 8 d. nuo 5 iki 9 vai. vakaro. Trečiadieni, liepos mėn. 
8 d., nuo vidurdieno iki 9 vai. Rožinis trečiadienį 7 vai. vakare. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos mėn. 9 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
kur 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės vėlę. 
Bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, marčios, anūkai ir kiti giminės. 

Laid. direktorė Yolanda M. Zaparackienė TeL (313) 
554-1275. 

AUDRA CHICAGOJE 
Pereitą ketvirtadienį Cbicagą 

ir priemiesčius nus iaubė audra, 
palikusi daug išlaužytų medžių, 
apgr iautų n a m ų ir ištisas apy
linkes be e lektros . Daugiausia 
nukentėjo p ie tvakar in ia i prie
miesčiai ir š iaurinė miesto dalis. 
A u d r o s m e t u žuvo v i e n a s 
asmuo, sužeistų buvo apie 80. 
Audra ku r i am la iku i buvo per
traukusi ir VTI PLB seimo sesiją 
Lemonte, kai dalyviai ir svečiai 
turėjo skubiai pas i t r auk t i iš 
posėdžių salės į pas ta to rūsį. 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASES KOMPJUTERM 
i ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
i JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l 

atlanta . M ™ ^ | 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU 
PRISTATYMU l NAMUS BE JOKIO MUITO, 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
LIEPOS 20 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71 tt ST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL. (312) 434-2121 

e atlanta IMPORT EXPORT. 1992 
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kėjo pragyvenimo išlaidas. Dal-
las-Riga organizacija pagelbėjo 
finansiškai įsigyti bilietus ke
lionei į Dalias. 

Tai puiki dovana man ir kole
gai Gintautui Pošiūnui, o taip 
pat ir visai Lietuvai, nes čia įgy
tos profesinės žinios, perimtas 
patyrimas, užmegzti naudingi 
ryšiai Lietuvoje, kasdieniniam 
mūsų darbe t u r ė s neįkai
nojamą reikšmę. 

Liepos 10 d. bus įteikiami 
Amerikos ir Tarptaut inės Tei
sės akademijos baigimo pažy
mėjimai. Dviejuose iš jų bus 
įrašytos lietuviškos pavardės. Ir 

ne t ik tai: Akademijos dalyviai, 
Dalias mieste sutikti žmonės, į 
savo šalis savo kolegoms, klien 
t a m s ir d r a u g a m s p a r v e š 
informaciją apie Nepriklau
somos Lietuvos valstybę, jos 
t e i s ę , į s t a t y m u s , ga l imybę 
turė t i dalykinius ryšius. 

Eglė Mickevič iū tė 
Vilniaus „Teisės agentūros" 

direktorė 

Žmogui ruduo yra derliaus 
nuėmimo, surinkimo metas. 
Gamta i — tai sėjimo, plačiai iš
barstymo metas. 

Edwin Way Teale 

T 7 
INTERNATIONAL 

v 
TRAVEL CONSULTANTS 'Z/Ally&T 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAHOO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 9S2I South 7tth AVMUM 
mefcOCy HM, IMOOM « 0 4 5 7 
T I M O M I (706) 430-7272 

223 Kalva*** gatve 
VUHIIM, Lietuva 
T t M o f l M 350 115 Ir 778-392 

LAIMA E. NAINYTĖ 
ADVOKATĖ 

praneša, kad atsidaro savo 
advokatūros įstaigą 

53 West Jackson Boulevard 
Suite 801 

Chicago, Illinois 60604 
Tel.: (312) 697-9778 

A.tA. 
PAULINA VILKAITIENĖ 
Gyveno Downers Grove, EL, anksčiau Chicagoje, Mar-

ąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. liepos 3 d., sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Gimė Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 91 m. 
Iš Marquette Funeral Home laidojimo namų velionė buvo 

nulydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po gedulingų 
šv. Mišių palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse lie
pos 6 d. 

Nuliūdę liko: duktė Jūratė Misiūnienė su šeima Downers 
Grove, EL, sūnus Rimas su šeima Hokessin, DE, sesuo Elvyra 
Šimkūnienė, Palo Alto, CA. 

Nuoširdžiausia padėka visiems, kurie visokeriopai mums 
padėjo sunkiose valandose. Didelė padėka kan kun. V. Zaka
rauskui už paguodos žodžius bažnyčioje ir kapinėse, vargoni
ninkui už jautrų giedojimą ir laidotuvių direktoriui Donald 
Petkui už malonų ir rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę duktė ir sūnus bei jų šeimos. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4006-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

M312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i sus la idotuvių n a m u s gal i te pas iekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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šiais metais pašvęstas kunigu, 
p i rmąsias šv. Mišias la ikė 
birželio 14 d. Lojolos akademi-

x S k a u t ų ir s k a u č i ų sto
vyk la Rakė prasidės šį šešta
dienį, liepos 11d. Stovyklautojų joje, Wilmette. Lietuvių ki lmės 
bagažas bus gabenamas sunkve- jėzuitas (močiutė Kazlauskaitė) 
žirniu. Stovyklautojų bagažas baigė Georgetown universiteto 

x „ D r a u g o " adminis t raci ja 
p r a n e š a savo skai ty to jams 
nemalonią žinią, jog antradieno 
laikraščio laida nebuvo laiku 
nuvežta į Chicagos centrinį paš
t ą , n e s sugedo adresav imo 
mašina, kur i jau sena ir kai ku
r ios d a l y s sud i lus ios . Ją 
pataisyti savo jėgomis nebuvo 
galima, tad teko kviestis spe
cialistą mechaniką, kuris at
vyko t ik 9:30 vai. vak. Tad 
antradienio laida buvo nuvežta 
į paštą t ik antradienio rytą. 
Chicagoje k rau tuvės laikraštį 
gavo pirmadienio vakare. Gaila, 
kad t enka dirbti su pasenusio
mis mašinomis. 

x A D A L ( A m e r i c a n Dental 
A s s i s t a n c e to Li thuania) susi
rinkimas bus sekmadienį (liepos 
12 d.), 12 vai. p.p., Lemonte, 
Lietuvių centro konferencijų 
k a m b a r y j e . T r y s valdybos 
nariai , neseniai grįžę iš Lietu
vos, padarys pranešimus. Visi 
besidomintys kviečiami daly
vauti . 

x Mokyto jų , t ė v ų ir jauni 
m o studijų savaitėje Dainavoje 
Apolinaras Bagdonas skaitys 
paskaitą „200 metų nuo Simo
no Daukanto gimimo". 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
d r a u g i j o s šių metų vasaros 
gegužinė rengiama liepos mėn. 
12 d., sekmadienį S. ir J. Cibų 
sodyboje, 8502 Eas t St. Lake-
side, MI. Dalyvaujantieji bus 
vaišinami skaniais lietuviško 
maisto gaminių pietumis, gros 
smagi šokių ir liaudies dainų 
muzika. Kviečiami visi drau
gijos nar ia i , vasarotojai, apy
linkėje gyvenantieji tautiečiai, 
Beverly Shores lietuvių klubo 
nariai ir po Jūros dienos bei 
Lietuvos Respublikos preziden
tų pagerbimo apeigų Tarptau
t iniame Draugystės sodelyje — 
Chicagos, Detroito jūrų šauliai 
bei šaulės, birutininkės, ramo-
vėnai. Bus pravestas gausus 
vertingų dovanų laimės keliu 
paskirstymas. Atvykstantieji 
prašomi su savim atsivežti kė
des. Gegužinės pradžia — 2 vai. 
p.p. Michigan laiku. 

x S o u t h t o w n Economist 
liepos 2 d. laidoje išspausdino 
„Grandies" šokėjų nuotrauką. 
Be to. Steve Metsch aprašė 
„Grandies" pasirodymą liepos 
mėn. 1 d. Chicagos miesto cen
tre ir mini, kad tai reklama IX 
Lietuvių tautinių šokių šventei 
liepos mėn. 5 d. Žurnalistas 
Metsch pravedė pasikalbėjimus 
su šokėjais Lisana Von Braun, 
Lina Gaižutyte, Gyčiu Vygantu 
ir su Šokių šventės Informacijos 
komiteto 'anglų kalba) Silvia 
Kučėnaitė-Foti bei kitais žiūro
vais. Antraštėje pažymima, kad 
lietuviai švenčia Lietuvos nepri
klausomybę. 

x V y t a u t a s i r Ona Remei-
kiai (IL; ats iuntė 300 dol. IX 
T a u t i n i ų Šok ių Šventės lėšų 
telkimo komisijai ir tuo paleng
vino šventės rengimo darbą. 
Ponams Remeikiams nuoširdus 
ačiū. 

(sk) 

suvežamas į Jaunimo centrą šį 
ketvirtadienį, liepos 9 dieną, 
tarp 7 _ 9 vai. vak. Autobusas su 
stovyklautojais išvyks Šešta
dienį, liepos 11 d. 8 vai. r. — 
punktual iai . Besi vėluojančių 
nebus laukiama. 

x K a z i m i e r a s B a n d z e v i -
čius , gyvenąs San Marcos, CA, 
balandžio 12 d. šventė savo 
amžiaus 105 metų jubiliejų. 
Jubiliatas Lietuvoje yra buvęs 
banko direktorium. Tebėra 
žvalus, domisi gyvenimo įvy
kiais ir aplinka. Ilgiausių metų! 

x Diana Dumšaitytė-Balint 
iš Vengrijos, Milda Marija 
T r i n s k y t ė , Estija, D a n u t ė 
Skramtai , Kišiniovas, resp. 
Moldova, Romualdas Ražukas, 
Latvija, Vilius Bernatonis, 
Tomsk (Sibiras) Rusija, visi 
Lietuvių Bendruomenės nariai, 
kurie kaip rinkti bendruomenės 
atstovai dalyvavo PLB seime, 
lydimi dr. Leono Kriaučeliūno, 
lankėsi „Drauge" , domėjosi 
dienraščio spausdinimo tech
nika ir pasidalino įspūdžiais su 
redakcijos bei administracijos 
personalu. 

x Grįžę iš Lietuvos ir daly
vavę ten vykusiose Į Laisvę 
Fondo. Vliko ir teisininkų konfe
rencijose, šį sekmadienį, liepos 
12, 12:30, Ateitininkų namuose, 
Lemonte, pasidalins mintimis 
apie susidarytą Lietuvos vaizdą 
ir ateities perspektyvas. Po
kalbiams pasibaigus, bus gali
ma papietauti. Bičiulius ir sve
čius kviečia LFB Chicagos sam
būris. 

x Gre i č i aus i a i ir pa t ik i 
miaus ia i jūsų siuntiniai pa
sieks Lietuvą, jei juos siųsite per 
Ba l t i a Express . Laivo kontei
neris — liepos 15 d. Informacija 
nemokamu telefonu: 1-800 
SPARNAI arba 1-800-772-7624. 
Atvežkite arba siųskite UPS, 
3782 W. 79 St., Cbicago, IL 
60652. 

(sk) 

X R O M A S P Ū K Š T Y S , 
T r a n s p a k firmos savininkas 
vėl vyksta į Lietuvą liepos 
gale. Pinigai pervedami dole
r ia i s pasieks jūsų artimuosius 
liepos mėn. Atsiskaityti iki 
liepos 14 d. Transpak , 2638 W. 
69 St . , Cbicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708)425-7161. 

(sk) 

Užsienio tarnybos fakultetą 
ekonomijos bakalauru, įstojo į 
Jėzaus Draugiją 1981 m. Po 
naujokyno Michigane įsigijo 
magistrą iš filosofijos Lojolos 
universitete Chicagoje, trejus 
metus dėstė istoriją ir ekonomi
ją šv. Ignaco gimnazijoje, o 
teologijos mokėsi Centre Sevres 
jėzuitų seminarijoje Paryžiuje, 
tuo pačiu dėstydamas tikybą 
prancūzų jėzuitų gimnazijoje. 
Pereitą vasarą dirbo teologijos 
bibliotekoje Afrikoje, o dabar 
tęsia teologijos studijas Weston 
teologijos mokykloje prie Bosto
no. Rudenį sieks magistro laips
nio iš mokyklų administracijos 
Harvardo universitete, o tada 
dirbs jėzuitų gimnazijoje. Pary
žiuje susipažino su vysk. Sigitu 
Tamkevičium, kai pastarasis 
dalyvavo Europos seminarijų 
bei teologijos fakultetų vedėjų 
sąskrydyje. Primicijose dalyva
vo ir mažas būrelis lietuvių. 

x A n d r i u s Zubinas , Jolan
tos (Grigalauskaitės) ir Jono 
Zubinų sūnus, gyv. Downers 
Grove, IL šį pavasarį baigė 
chemiją University of Illinois 
Urbanoje, gaudamas bakalauro 
laipsnį su cum laude. Andrius 
buvo priimtas į to paties uni
versiteto medicinos mokyklą 
Chicagoj. Ten šios vasaros gale 
pradės siekti medicinos dakta
ro laipsnio. Prieš tęsdamas toliau 
mokslus, Andrius dabar dirba 
pramonėje kaip chemikas. An
drius taip pa t domisi lietuvy
be: priklauso skautams aka
demikams, dalyvavo Urbanos 
tautinių šokių grupėje „Vėjas" 
ir yra lankęs 1991 m. vasaros 
lituanistikos kursus Vilniaus 
universitete. 

Redaguoja 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriams 

3206 W. 65th Place, Cbicago, IL 60629 

J A V Laivės V a r p a s 

Andrius Zubinas 

x „Vyt i s" , birželio mėnesio 
Nr. 6, Lietuvos Vyčių žurnalas. 
Jame yra daug straipsnių ir 
informacijos iš vyčių veiklos ir 

LAISVĖ 

Aš noriu būti laisva. Kai 
l i e tuv ia i neturėjo la i svės 
Lietuvoje, rusai mušė Lietuvos 
žmones, ir daug jų mirė. Aš jų 
nepažinau, bet žinau, kad daug 
nukentėjo. 

Mes, gyvendami Amerikoje, 
padėjome lietuviams Lietuvoje. 
Mes labai stengėmės, kad Lie
tuva vėl atgautų savo laisvę. 
Mūsų prezidentas sakė, kad mes 
tur im palaukti šimtą dienų. 
Mes laukėme, bet j is nieko ne
padarė. Tada mes nuėjome prie 
Baltųjų Rūmų ir demonstravo
me. Kitų valstybių žmonės pri
pažino laisvą Lietuvą. Tuo būdu 
Lietuva atgavo savo laisvę. 

S tasė Za j ančkauska i t ė 
Baltimorės Karal iaus Mindau 

go lit. m-los mokinė. 
Red. Kalbant apie Lietuvos 

laisvę, netur im pamiršt i ir 
Amerikos laisvės. Liepos mėn. 
4 d. Amerika atšventė savo 
laisvės dieną. Amerika laimin
gesnė už Lietuvą. Nuo pat savo 
nepriklausomybės pradžios ne
buvo priešų užimta, niekas 
nebombardavo, svetimi kariai 
netrypė Amerikos žemės, žmo
nių netrėmė į Sibirą ir nežudė. 

lietuvių gyvenimo Amerikoje, m V i A -i - J • _».• • 
f. i j , Todėl Amerika pasidarė stipri, Žurnalas yra daugiausiai anglų . . . ,_. Ir~. ... .. . ,. _ j . , , * sukure aukštą civilizaciją kalba. Redaguoja Mary Rusas , , . 
Kober. 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite ..Draugo' ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beąueath the su m of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

pagerino žmonių gyveni
mą. Prie gero gyvenimo žmonės 
priėjo savo darbštumu, paklus
numu valdžiai. Tų gerų savybių 
turėtų pasimokyti ir Lietuva. 

Amerika turi daug priešų, 
kurie nori sugriauti tokį gražų 
gyvenimą. Didžiausias priešas 
— kriminalistai, kurie plėšia ne 
tik atskirus žmones, bet ir 
viešas vietas, degina namus ir 
padaro valdžiai milžiniškus 
nuostolius. Daug nela imių 
Amerikai pridaro rūkoriai, gir
tuokliai ir kitokių nuodingų 
vaistų vartotojai. Taip pat 
liūdna, kad iš viešų mokyklų 
pašalino religiją, nu t r aukė 
ryšius su Dievu. Džiaugdamiesi 
šio krašto laisvu gyvenimu, 
n e t u r i m e p a m i r š t i Dievo, 
melstis į Jį, kad neleistų 
priešams sugriauti šio gražaus 
krašto, ir patiems stengtis rody
ti kitiems gerą pavyzdį. 

Skęstantis ir šiaudelio grie
biasi. 

Nauja šluota gražiai šluoja. 
Nespjauk į šulinį — patsai 

atsigersi. 
Šunį glostyk, tai jis plaukus 

statys. 

A U K S A P L A U K I S I R 
A U K S A Ž V A I G Ž D Ė 

(Lietuvių liaudies pasaka) 
(Tęsinys) 

Seselė visą dieną ir visą nakt į 
laukė savo brolelio. Jo nesulau
kusi, kitą rytą verkdama išėjo 
į kalną. J i bijojo eiti į ka lną ir 
į daržą. Netoli kalno sustojo, 
verkė ir galvojo, ką ja i daryt i , 
kad nepražūtų brolelis. Tuo 
metu tuo keliu ėjo moteris. 
Pamačius mergaitę verkiančią, 
sustojo ir paklausė: 

— Ko tu verki, dukrele? Kas 
tau atsitiko? 

Mergaitė atsakė: 
— M*>no brolelis prapuolė. 

Nežinau, kaip reikia jį surast i 
ir išgelbėti. 

Mergaitė viską tai moteriai 
papasakojo, ta išklausiusi palin
gavo galvą ir tarė : 

— Tikriausiai, dukrele, tavo 
broliuką nelaimė ištiko. Tu 
galėsi jį išgelbėti. Tas daržas ant 
kalno yra pikto bu r t in inko 
galioje. Kas ten ilgiau vienos 
valandos išbūva, t a jau dau
giau iš ten nebeišeina. Tai ir tu 
neužtruk. Įėjus į daržą, t iesiai 
eik į užburtus namus , sur ink 
ties paukščiu pabirusias šuke
les, griebk tą tiesos paukšt į ir 
vėl atgal. Kai išbėgsi iš to daržo, 
paberk ant žemės šukeles, ir 
viskas bus gerai. 

Taip pamokyta, mergai tė nu
skubėjo į kalną. Įėjo į daržą ir 
greitai nubėgo į užbur tus na
mus. Namuose perbėgo visus 
kambarius, į šalį akių nekreip
dama, kad ir jos neapimtų bur
tai, rado tiesos paukštį ir prie jo 
krūvelę šukių. Šukes susirinko 
ir susidėjo į prijuostę, pasigriebė 
tiesos paukštį ir vėl labai greitai 
nuskubėjo. 

Kai ji laimingai išbėgo iš 
daržo ir, pasiekus jau neužburia 
žemę, pabėrė iš savo prijuostės 
tas šukeles, tuojau iš tų šukelių 
atgijo keli berniukai, kurie buvo 
ėję tiesos paukštelio ieškoti. Čia 
jau stovėjo ir Auksaplaukis, mei
liai šypsodamasis sesutei. 

Tie visi vaikai parėjo namo 
savo keliais, o Auksažvaigždė su 
savo broliuku Auksaplaukiu pa
rėjo į savo d a r ž i n i n k y s t ę , 
parsinešė tą paukšt į ir savo 
namuose palubėje pasikabino. 

(Bus daugiau) 

V I S I M E S L I E T U V O N 

Šokinėja Vytau tukas : 
Geras m a n o dvi ra tukas . 
Šovė j a m min t i s galvon — 
J u o važiuosiu Lietuvon. 

Uždainavo Vidmantėl is : 
Geras m a n o lėktuvėl is — 
Kils padangėn , kils melsvon: 
Skr is iu juo aš Lietuvon. 

Nepa l i eka ir Jū ra t ė : 
J i laivelį pas is ta tė — 
P l a u k s A t l a n t u kaip žuvis, 
Bro l iukus abu pavys. 

Rieda V y t a u t a s į Kauną, 
Vidmantė l i s — Vilniun mauna , 
O J ū r a t ė — Palangon! 
Ei , visi mes Lietuvon. 

V y t ė N e m u n ė l i s 

S P O R T A S 

Man p a t i n k a sportuoti, nes 
t a d a a š nesu t inginys. M a n 
smagu bėgti ir būti su draugais. 

Mano mėgiamiaus ias sportas 
y ra futbolas, krepšinis ir ledo 
r i tu lys . Žaist i ir sportuoti gali 
t i k b ū d a m a s gerame fiziniame 
stovyje. Be to , r e ik i a b ū t i 
b u d r i a m ir t u r ė t i p r o t i n i ų 
gabumų. 

Man pa t inka žaisti mėgstamą 
sportą, o žiūrėti bet kokį sportą. 
Ka i dabar prasideda olimpiniai 
žaidimai , a š daug laiko pralei
džiu pr ie televizijos. Ši olim
piada y r a ypat inga, nes po dau
gelio m e t ų dalyvauja l ietuviai , 
a t s tovaudami Lietuvai . 

R i m a s P o l t e r a i t i s 
(„Moksleivių Balsas" , 

Detroitas) 

M a ž a s i s B ū g n i n i n k a s . 

Kokia šal is , tok ia mada , 
koksai laukas, tokia giesmė. 

Kaip šaukia, taip ir atsiliepia. 

K A R A L A I T Ė 

Aš esu kara la i tė Lina. Aš 
tu r iu didelę pilį. Tur iu labai 
gražią suknelę. Mano karalystė
je yra labai daug gyventojų. Prie 
mano karalys tės t eka upė, o 
apl inkui auga daug medžių ir 
krūmų. Vieną dieną pradėjo lyti 
ir buvo labai šalta. Nykštukams 
buvo šal ta , aš s tengiaus j iems 
padėt i , todėl juos pakviečiau į 
savo pilį. Visiems buvo labai 
l inksma. 

L ina J u z a i t y t ė 

Š A L T A K R A U J A I 

Šaltakraujai yra labai įdomūs 
gyvul ia i . Iš jų ke le tas y r a 
gyvatės , varlės ir vėžliai. Man 
pa t inka , kadangi keletas iš jų 
ne tur i kojų ir turi šliaužti pilvu 
(gyvatės) . Kele tas plaukioja 
vandenyje ir labai grei tai , ki t i 
lėtai rėplioja. 

I n g a Ž y m a n t a i t ė 

PIKTAS MILŽINAS 

Netoli kryžių kalno gyveno 
vargšas žmogus. Vieną dieną jis 
pastebėjo prie ka lno vaikščio
j a n t į l aba i p i k t ą milžiną, 
kuriam patiko viską griauti . 
Pamatęs kryžius, jis tuoj pradėjo 
versti žemyn. Vienas kryžius 
virsdamas palietė to žmogaus 
galvą ir jį sužeidė. Netoli buvęs 
kaimynas, pamatęs nelaimę, 
tuoj nubėgo jam padėti. Padėjo 
j am grįžti į namus . 

M i n d a u g a s Lape l i s 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

TELEVIZAULIS 
(Pabaiga) 

J i s pastebėjo, kad Ju rg i s 
nesinešė knygų į mokyklą ir kad 
jis dabar nešioja akinius, kokių 
anksčiau neturėjo. Atvykęs mo
kyklon, Rimas pamatė, kad nie
kas neturėjo knygų, klasėj buvo 
minkštos kėdės, panašios į „La-z-
boy" ir didelė televizija, kuri 
užėmė visą sieną. Visur buvo 
padėti televizijos aparatai, kurie 
užėmė visą klasę. Skambučiui su
skambėjus, visi mokiniai atsisė
do, ir televizija pati įsijungė 

— Šiandien, vaikučiai, — sakė 
televizijos pranešėjas, — mes 
žiūrėsime „MTV" ir jūs man rytoj 

' įduosite „VHS" kopiją su jūsų 
nuomone. 

— What! —sušuko Rimas juok
damasis. 

— Na, nieko nesakyk! — įspėjo 
Jurgis, bet buvo per vėlu. 

Durys atsidarė po Rimo ir 
Jurgio kojomis ir jie įkrito į mažą 
kambarį. 

— Gerai! — garsiai sakė Ri
mas. — Tu dabar man atsakysi 
porą klausimų. Pirma — kur mes 
esame? 

— Čia bausmės kambarys, — 
atsakė Jurgis. — Mes čia esame, 
nes niekas negali tarti žodį, kai 
vyriausia mokytoja kalba. 

— 0, — tyliai tarė Rimas, — tai 
kodėl visi nešioja akinius ir kodėl 
niekas neturi knygų? 

— 0, knygų yra, tik visi jų bi
jo, — atsakė Jurgis. 

— Ką? — nustebo Rimas. 
— Mes turime didžiausią bi

blioteką su įvairiomis knygomis 
iš viso pasaulio ir iš visų laikų, 
tik visi, kurie ten nueina, negrįž
ta. Mes jau seniai sugadinome 
akis, visad žiūrėdami televiziją, 
todėl nešiojame akinius, — atsakė 
Jurgis. 

Po poros valandų jie buvo išleis
ti iš bausmės vietos ir nuėjo pas 
Jurgį. Jurgio namuose buvo dvy
lika televizijos aparatų. Jie 
suvalgė „televizijos vakarienę", 
bežiūrėdami „MTV". Vėliau jie 
nutarė eiti miegoti. Rimui visą 
naktį t rukdė t a biblioteka. 
„Knygos iš viso pasaulio, — 
galvojo Rimas. Apie pirmą valan
dą nakties Rimas tyliai atsikėlė, 
persirengė ir nutarė nueiti į 
biblioteką. Biblioteką nebuvo 
sunku surasti, nes tai buvo 
didžiausias pastatas visame ra
jone. Rimas atsargiai atidarė 
duris; jo širdis smarkiai plakė. 
Viduj buvo nuostabu, visur 
matėsi tik knygos. Jis palietė 
vieną istorijos knygą ir užmerkė 
akis. 

— Ei, ar tu išimsi tą knygą, ar 
tik ten stovėsi? — išgirdo Rimas 
balsą. 

Jis atmerkė akis ir pamatė, kad 
jis buvo pirmame bibliotekos 
skyriuje. Jo rankose buvo „Algi
mantas". Jis išsiėmė tą knygą ir, 
eidamas prie durų, pastebėjo ant 
stalo knygą, pavadintą ,,Te-
levizaulis". 

— Ne, — pasakė Rimas. 
Jis išėjo pro duris. 

Rimas P u t n u s , 8 k]. , 
(K. Donelaičio lit. m-la) 


