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Lietuva teiks Bush'ui 
informaciją apie rusų 

dalinių išvedimą 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

V i l n i u s , liepos 14 d. (Elta) — 
Apie ta i , kaip bus išvedama Ru
sijos kar iuomenė, taip pa t apie 
jos neteisėtus judėjimus mūsų 
t e r i t o r i j o j e L i e t u v a t e i k s 
tiesioginę informaciją J A V pre
zidentui. Dėl to sus i tar ta Hel
sinkyje trijų Pabaltijo valstybių 
vadovų susit ikime su J A V prez. 
George Bush. 

Rusijos kariuomenės išvedi
mas ta i vienintelis k laus imas , 
kur is įvairiais aspektais buvo 
ap ta r i amas š iame susi t ikime. 
Pažymėta, kad kar iuomenė iš 
Lietuvos gali būt i ne t ik išve
dama, bet ir išformuojama — ta i 
yra išformuojami puolamieji, 
paraš iu t in inkų ir kitokie dali
niai , ku r i e Rusijai nebus rei
kal ingi , jeigu j i nesiruošia ko 
nors pult i , pasakė Vy tau ta s 
Landsbergis. 

P r a n c ū z i j o s k a r i š k i ų mis i ja 

Baigėsi t r is dienas t rukus i 
Prancūzijos Ginkluotųjų pajėgų 
genera l ino štabo delegacijos 
viešnagė Lietuvoje. Jos sudėtyje 
buvo sausumos, kar inių oro ir 
jū rų pajėgų kar in inka i , ka ro 
medicinos, ginkluotės bei kari
nio parengimo specialistai. 

Svečiai susitiko su Krašto ap
saugos ministerijos vadovybe, 
susipažino su krašto apsaugos 
organizavimu, stebėjo kai kurių 
dal inių pratybas. Delegaciją 
pr iėmė Lietuvos AT pirm. Vy
t a u t a s Landsbergis. 

Delegacijai vadovavusio kapi
tono J e a n Luc Duval nuomone, 
p a d a r y t a neb loga p r a d ž i a 
Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų 
ir Lietuvos krašto apsaugos tar
nybų bendradarbiavimui. Gene
ra l in is š tabas priims stažuoti 
daugiau karininkų iš Lietuvos, 
ga l imas dalykas, k i ta is metais 
j iems bus skirtos kelios vietos 
studijuoti karo akademijoje. Į 
Lietuvą ne t rukus a tvyks eks
pertai , kurie padės organizuoti 
kai ku r i a s besikuriančias tar
nybas . 

P r i ė m ė Aus t r a l i j o s 
p a r l a m e n t a r ą 

Vytautas Landsbergis priėmė 
Australijos par lamento komisi
jos pirmininką Andrew Charles 
Theophanoces. 

Andrew Charles Theophano
ces — pirmasis Australijos par
l amento deputa tas , viešintis 
Lietuvoje su oficialiu vizitu. J is 
palaiko gerus ryšius su Austra
lijos lietuvių bendruomene. 

Susi t ikime buvo kalbėta apie 
bendrą politinę situaciją Lie
tuvoje, apie Rusijos kariuome
nės išvedimą iš jos teritorijos. 
Daug dėmesio buvo skir ta Lie
tuvos ir Australijos ryšiams 
s t i p r i n t i . P a ž y m ė t a , k a d 
Australija galėtų priimti dau
giau imigrantų iš Rytų Europos, 
t a rp jų ir iš Lietuvos. Buvo 
kalbama apie galimybes suteik
ti pagalbą sausros išt iktai Lie
tuvai . Svečias taip pa t domėjosi 
taut in ių mažumų padėtimi Lie
tuvoje. Pasikeista nuomonėmis 
dėl pilietybės suteikimo Austra
lijoje gyvenantiems l ietuviams 
sureguliavimo. 

P a s a u l i o žydų k o n g r e s o 
kon fe renc i j a 

Lietuvos žydų bendruomenė 
pr i imta Europos žydų kongreso 

tikrąja nare. Sis kongresas — tai 
tarptaut inė organizacija, vieni
janti žydų diasporą Europoje. 
Apie priėmimą buvo paskelbta 
pirmojoje Pasaul io žydų kong
reso konferencijoje, kuri tris 
dienas vyko Briuselyje. Joje da
lyvavo 60-ties valstybių atsto
vai. Lietuvai atstovavo mūsų 
valstybės ambasadorius Belgijo
je ir Liuksemburge P. Kūris, 
Tautybių departamento gene 
ralinė direktorė H. Kobeckaitė, 
Aukščiausiosios Tarybos depu
ta tas E. Zingeris. 

Lietuvos delegacija konferen
cijoje į te ikė Pasaul io žydų 
kongreso pirmininkui Lietuvos 
AT pirm. Vytauto Landsbergio 
pasirašytą kreipimąsi į pasau
lio bendruomenes. Šį kreipimąsi 
savo parašais anksčiau yra pa
tvir t inę ir ki tų valstybių va
dovai. 

L i e tuvos j a u n i m o 
o r g a n i z a c i j o s suvaž i av imas 

Liepos 11 d. įvyko Lietuvos 
jaunimo organizacijų suvažiavi
mas. Jame dalyvavo apie ketu
rių dešimčių įvairiausių politi
nių pažiūrų bei kultūrinių or
ganizacijų atstovai. Šio forumo 
iniciatoriai siekia vienyti, bur
ti jaunimą Lietuvos Nepriklau
somybei į tvirt inti , žadinti jo 
savimonę, domėjimąsi gimtosios 
šalies kul tūra , kalba, istorija, 
jos reikalais ir rūpesčiais. 

T r u m p o s ž i n i o s 

L i e t u v o s kinematografinin
kų darbai pirmąkart pasiūlyti 
geriausiam Europos filmo apdo
vanojimui — Feliksui. „Geriau
sio Europos jaunojo filmo" 
kategorijoje pateiktas ,,Trys 
d i e n o s " ( rež . Š. B a r t a s ) , 
„Geriausio Europos dokumen
tinio filmo" — „Neregių žemė" 
(rež. A. Stonys). 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II atvyksta į Gemelli kliniką Romoje pasitikrinti sveikatą dėl vidurių 
negalavimo. Gydytojai rat /iduriuose augų" ar kitokį užblokavimą ir jam išimti šiandien operuoja. 

Pareiškimas dėl sausros 
Lietuvoje 

„Atsižvelgdama 
Washington, DC, liepos 13 d. 

— Liepos 10 d. Lietuvos Respub
l ikos Aukščiausioj i Taryba 
priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos 
paskelbimo stichinės nelaimės 
ištiktu kraštu" . 

Perduodama šią žinią Ameri
kos lietuvių spaudai, Lietuvos 
Ambasada Washingtone pata
ria šiuo tarpu nesiimti jokių 
specialių pagalbos akcijų. Susi
siekusi su Lietuvos įstaigomis, 
ji kiek vėliau pa ta rs , kuriuo 
būdu galima bus efektingai pa
dėti mūsų kraštui . 

Seka nutarimo tekstas. 

į susiklos
čiusias sunkias sąlygas dėl 
sausros ir siekdama iš dalies 
kompensuoti nuostolius. Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nutaria: 

1. Paskelbti Lietuvoj Respub
liką stichinės nelaimės ištiktu 
kraštu. 

2. Įpareigoti Lietuvos Respub
likos vyriausybę iki 1992 m. 
liepos 14 dienos: (1) parengti ne
atidėliotinų priemonių progra
mą; (2) įkurti valstybinį para
mos fondą ir parengti šio fondo 
nuosta tus" . 

Rusijoje blogėja 
ekonominė padėtis 

M a r i j a m p o l ė j e ba igės i 
Jaunųjų lietuvių katalikų die
nos. Uždaryme dalyvavo Lietu
vos AT pirm. V. Landsbergis. 

Į P a r y ž i ų išvyko vyriausybi
nė delegacija, vadovaujama 
vicepremjero Vytauto Pakal
niškio, dalyvauti seminare „Vi
suomeninio sektoriaus moderni
zavimas r inkos ekonomikoje". 
Seminaras rengiamas šalims, 
žengiančioms ekonominių refor
mų keliu. 

Dėl s a u s r o s minimaliems po
r e i k i a m s tenk in t i L ie tuva i 
1992-1993 m. truks 800 tūkst . 
tonų pašar inių grūdų ir 400 
tūkst. tonų maistinių grūdų. Ti
kimasi pagalbos iš užsienio. 

B ron ius Nainys, naujasis Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas , atvyko į Lietuvą. 
J i s yra ilgametis „Pasaulio lie
tuvio" leidinio redaktorius. 

L i e t u v o s AT įvyko pirma
sis neseniai įsteigto nuolat 
veikiančio pasitarimo gamybos 
ir verslo problemoms nagrinėti 
posėdis. J ame nagrinėtos kredi
to emisijos, įmonių įsiskolinimo 
bei kitos svarbios Lietuvos ūkio 
problemos. Pažymėtina, kad 
joms spręst i verta daugiau 
pasitelkti komercines struktū
ras , privatų kapitalą. 

Maskva , liepos 13 d. (AP) -
Blogėjančią ekonominę padėtį 
Rusijoje a t s p i n d i valdžios 
pranešimas, jog alyvos gamyba 
yra sumažėjusi 10%, o Parla
mentas, dėl infliacijos sukelto 
pinigų trūkumo, nutarė išleisti 
5,000 rublių banknotą. Iki šiol 
didžiausia banknoto suma buvo 

1,000 rublių. 
Rusijos mokesčių mokėtojus 

nudžiugino žinia, kad parla
mentas sumažino valstybės mo
kesčių ratą — nuo buvusios 60% 
visiems iki įvairuojančios ta rp 
12% ir 40%. 

Bet tuo nusivylė Rusijos mi
n i s t r a s p i r m i n i n k a s J e g o r 
Gaidar, nes tai žymiai sumažins 
valstybės pajėgumą mokėti savo 
sąskai tas bei skolas. „Dabar 
teks nustoti subsidijuoti maistą 
ir daryti kitas investicijas. Net 
ir taip nebepajėgsime išsitekti", 
— jis sakė per Rusijos televizija 
pirmadienį. 

Sumažėjęs naftos tiekimas pa
veiks ir visas buvusias Sovietų 

Prez. Landsbergis 
Baltarusijoje 

Vilnius, liepos 14 d. — Šian
dien Lietuvos AT pirm. Vytau
tas Landsbergis pradeda dviejų 
dienų vizitą Baltarusijoje, tę
siant abipusius pasitarimus, 
pradėtus liepos 9 d. Helsinkyje. Sąjungos valstybes, nes Rusija 
Prez. Landsbergis susitiks su tiekė apie 90% naftos visai Sov. 
Baltarusijos AT pirm. Stanislav Sąjungai. 
Šuškevič Gervėčiuose, kur gyve-
na daug lietuvių ir vėliau prie 
Naručio ežero. J ų pagrindinis _ 
tikslas - aptart , formalių dip- ' J * * 1 * * f****?" P l ė t 1 ' 
lomatinių santykių galimybę, m a s i s Jau sutramdytas, daug 

, . . . kur gaisrai jau užgesinti. Gaiš 
tarpvalstybinę sieną ir tautinių r a s s u n a i k i n o 3 m h e k g,.. 
mažumų reikalus abiejose vals- . « , n n n 

J tere draustinio ir apie 1200 
' hektarų prie Adazes. Valstybės 

Ministras, pareikšdamas, jog 
dar per anksti nustatyti visą 
gaisrų padarytą žalą, sakė 
įtariąs, jog kai kur gaisrai buvo 
tyčia padegti. 

— S e r b a i nutraukė elektros 
laidus į Sarajevo, tuo pačiu ir 
nutraukdami elektra varomą 
vandens tiekimą. Žmonės turi 
vandenį atsinešti iš jį vežančių 
sunkvežimių. 

TVF atidėjo rublio 
stabilizavimo fondo 

sukūrimą 

Danijos firmos „Kruger Con-
sult" specialistai dirbo Vilniu
je. Šios firmos ekspertai pagal 
sutartį su mūsų sostinės meri
ja rengia Vilniaus nutekamųjų 
vandenų biologinio valymo įren
gimų projektą. Tartasi dė) gali
mybės panašų projektą parengti 
ir Klaipėdai. 

(L.K.) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L ie tuvos premjeras Gedi
minas Vagnorius buvo pašalin
tas iš pareigų Aukščiausiosios 
Tarybos balsavimu, pranešė 
JAV National Public Radio. 

— Meksikos turtingiausioje 
ir didžiausioje valstijoje Chi-
huahua r inkimus pralaimėjo 
nuo 1929 m. valdančioji PRI 
partija. Laimėjusioji PAN par
tija tačiau laikosi panašios 
ekonominės politikos kaip PRI. 

— Dobrinja priemiestį prie 
Sarajevo, kenčiantį dvigubą ser
bų apsuptį, pasiekė Jungtinių 
Tautų sunkvežimiai su 108 
tonomis maisto ir vaistų, kurių 
turėtų užtekti šio priemiesčio 
400,000 gyventojams apie pen
kias dienas. 

— Geležinkelio ryšys tarp 
Lietuvos ir Lenkijos buvo ati
darytas liepos 7 d.. Lietuvos 
transporto ministeriui Jonui 
Biržiškiui pasirašius sutartį su 
Lenkijos transporto min. Ewa-
ryst Waligorski. Sutartimi buvo 
atidaryta geležinkelio linija 
tarp Šeštokų ir Suvalkų. Jos 
t raukinia i , t a lp inantys 300 
keleivių, kasdien kursuos 60 
km tarp abiejų miestų, bilietai 
parduodami tik už valiutą. Tai 
pirmoji geležinkelio linija, 
duodanti tiesioginį ryšį su 
Vakarais, neinantį per buvusią 
Sovietų Sąjungą. 

— Č e k i j o s p a r l a m e n t a s 
ruošiasi nepriklausomai Čekijos 
valstybei, kurdamas Čekijos 
prezidento postą ir atskiros vy
riausybės planą, atsižvelgiant į 
Slovakijos ėjimus atsiskirti . 
Vaclav Havel svarstys galimybę 
tapti Čekijos prezidentu. 

— Latvija užmezgė diploma
tinius ryšius su Iranu. Latvijai 
Iranas gali būti naftos tiekėju. 

— T a l i n o miesto t a ryba 
nutarė, kad nuo liepos 10 d. 
Rusijos daliniai turės gauti 
miesto savivaldybės leidimą 
judėti per miestą, bet net ir tu
rėdami leidimus, jie galės judėti 
tik tarp 9 v.r. ir 4 v. p.p. 

— Rygos miesto taryba iš viso 
uždraudė rusų daliniams judėti 
Brivibas (Laisvės) gatve, nei ją 
pervažiuoti ar pereiti. 

NVashington, DC, liepos 12 d. 
— Tarptautinis Valiutos Fondas 
(TVF) atideda kitiems metams 
suformavimą 6 bil. dol. fondą 
stabilizuoti Rusijos rublį. Rusi
jos valdžia jo laukė šią vasarą, 
nes anot jų stabilus rubl is 
būt inas, norint tvirtai pagrįst i 
Rusijos ekonomiją. 

Bet anot New York Times ko
respondento Steven Green-
house, tai lyg galvosūkis — kas 
pirmiau: višta ar kiaušinis. 
Rusai prašo stabilaus rublio, 
kad juo galėtų privilioti užsienio 
i n v e s t i t o r i u s ir a t s t a t y t i 
pasitikėjimą Rusijos ekonomija. 
TPF pareigūnai tačiau sako, jog 
prieš įkuriant tokį fondą, patys 
rusai turi atstatyti pasitikėjimą 
rubliu, kad žmonės nebandytų 
rublių atsikratyti , nes tai jį 
padaro nestabiliu. 

Sąlygos fondo k ū r i m u i 

TVF pareigūnas pranešė, kad 
Rusija dar turinti įveikti kelias 
r imtas kliūtis, prieš įkuriant 6 
bil. dol. rublio paramos fondą: 
sumažinti valstybinio biudžeto 
deficitą, sulėtinti infliacijos grei
tį ir išaiškinti, kurios buvusių 
sovietinių valstybių pasiliks 
prie rublio, kurios įves savą 
valiutą. Jei Rusija to nepadarys 
iki šių metų pabaigos, fondo 
sukūrimą gali tekti atidėti dar 
ilgiau. 

Nušviesdamas ką Rusija suta
rė su TVF, fondo aukštas parei
gūnas pasakė, kad Rusija suti
kusi savo infliacijos greitį su
lėtinti nuo dabartinio 15% kas 
mėnesį iki 10% ir savo deficitą 
sumažinti nuo dabartinio 17% 
visos krašto gamybos (GDP)iki 
5%. Tai būtų ne t mažesnis 
deficitas, negu dabartinis JAV 
deficitas — 6.3%, pastebi kores

pondentas . 
Tačiau Rusijos valdžios žmo

nės sako, kad jie negalės t iek 
sumaž in t i deficito, jei t a rp 
tautiniai skolintojai neleis Rusi
jai a t idėt i pa lūkanų mokėjimą 
už savo tur imą 70 bil. dol. užsie
nio skolą. 

Tikimasi , kad jei TVF rugpjū
čio mėnesį teigiamai nubalsuos 
Miunchene sutartą 1 bil. dol., 
Rusija tuos pinigus panaudos 
paremti rublį remiančius savo 
valiutos rezervus. 

K a i p v e i k t ų s t ab i l i zav imo 
fondas 

Rublio stabilizavimo fondas 
duotų Rusijai užsienio valiutos 
supirkt i rublius, jei rublio pasi
tikėjimo krizės atveju gyvento
jai pradėtų reikalauti valiutos 
už tur imus rublius. Teoretiškai, 
jei žmonės žino, kad rublis y r a 
paremtas tvir ta valiuta, tokia 
krizė nei neiškils. 

TVF direktorius Michel Cam-
dessus su ki tais fondo pareigū
nais dabar jau tarėsi apie t r i s 
stadijas, te ikiant pagalbą Rusi
jai: pirmoji — Rusijos išpildomos 
minėtos sąlygos gauti sutar tą 1 
bil. dol. rublio rezervų atsta
tymui. Antrajai būtų pasirašyta 
nauja sutar t is , pagal kurią Ru
sija išpildo naujas sąlygas — 
pvz., apriboti rublių spausdi
nimą — gauti dar 3 bil. dol. pa
skolų iš TVF. O 6 bil. dol. suma 
tebū tų duodama t ik trečioje 
stadijoje. Čia jau būtų užvestas 
minė tas i s fondas, kurį finan
suotų J A V ir 10 ki tų pramoni
nių k ra š tų ir adminis truotų 
TVF. Visa tai būtų dalis Didžio
jo Septyneto Miunchene sutar
tos 24 bil . dol. Rusijai pagalbos 
sumos. 

Girios dega Latvijoje ir Estijoje 
Ryga , liepos 12 d. - Suomių 

radijas liepos 12 d. pranešė, kad 
Latvijoje ir Estijoje dega miškai 
ir girios. Keli gaisrai liepsnoja 
Estijoje Vihterpalu apylinkėje 
tarp Tilin ir Happsalu. Bet pa
vojingiausia padėtis esanti Lat
vijoje, kur malšinama 60 gaisrų. 
Blogiausia šiaurinėse Kuršže-
mėse prie Sliterės draustinio ir 
Kolkos Rygos apylinkėse. Ten 
siaučia apie 20 gaisrų, pavojin
giausias netoli buvusios sovie
tinės karinės bazės prie Adaži. 

Latvijos Gynybos ministras 
Talav Junzis pranešė, kad pavo
jingiausi gaisrai yra prie buvu
sių sovietinių karinių bazių, bet 
„kadangi netur ime žinių apie 
Rusijos ginkluotų pajėgų gink
lus įvariose vietovėse, negalime 
išjungti galimybės, kad tose ba
zėse gali būti branduolinių 
ginklų. J i s sakė, kad gaisrus vi
same krašte sukėlė sausra. 

Rygos ir Talsi apskrityse 
paskelbta ypatingoji padėtis. 
Ypatinga valdžios komisija, 
kuriai vadovauja Valstybės mi-
nisteris Janis Dinevics, prižiūri 
ugniagesių darbą, į kurį įsijun
gė tūkstančiai profesionalų ug
niagesių ir savanorių. Jų darbą 
trukdo gaisrų gesinimo techni
nių priemonių t rūkumas. Suo
mija, Švedija, Prancūzija ir 
Vokietija atsiuntė gaisrų gesi
nimo ekspertus ir techninės 
įrangos, kaip praneša Rygos 
radijas. 

Europos Saugumo ir Bendra
d a r b i a v i m o konferenc i jo je 
Helsinkyje dalyvavę Estijos ir 
Latvijos vadai prašė ir Suomijos 
pagalbos šiai krizei įveikti. Iki 
liepos 13 d. dar nėra nuo gaisrų 
žuvusių. 

La tv i j o s , Lietuvos ir Estijos 
teritorijoje nėra branduolinių 
šaudmenų, priklausančių Rusi
jos ginkluotosioms pajėgoms. 
Ta i pareiškė Rusijos gynybos 
ministerijos spaudos centro ats
tovas. Pareiškimas padarytas 
ryšium su užsienio informacijos 
agentūrų pranešimais, kad Lat
vijoje dislokuotose Rusijos armi
jos dalyse gali būti branduolinių 
ginklų ir respublikoje nesiliau
jan tys miško gaisrai kelia grės
mę jų saugumui. 

K A L E N D O R I U S 

L i e p o s 15 d.: Šv. Bonaven
tū ras . Rozalija. Mantas, Sandą. 
Žalgirio mūšio sukakt is 1410. 

L i e p o s 16 d.: Švč. M. Marija 
Škaplierinė. Vitalijus, Faustas , 
Kovaldas, Danguolė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:24. 
Temperatūra dieną 85 F (29 

C), nakt) 63 F (17 C). Debesuota. 

) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. liepos mėn. 15 d. 

G L O B O J A C H I C A G O S SKAUTININKIŲ. KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

„SU MEILE Į ATEITĮ" 
SUVAŽIAVIMAS 

.DAINAVOJE" >> j 

Lietuvių skautų s-gos skau
tininkų,-ių, jūros budžių, gin-
tarių, jūros skautų,-čių, skautų 
vyčių, vyr. skaučių, prityrusių 
skautų„-čių ir židiniečių trijų 
d i e n ų s u v a ž i a v i m a s š.m. 
gegužės 23-25 dienomis vyko ne
toli Detroito esančioje „Daina
vos" stovyklavietėje. 

Iš įvairių JAV ir Kanados vie
tovių suvažiavo LSS nariai į 
Dainavą" dalyvauti šiame „Su 
meile į ateitį" suvažiavime. Jau 
penktadienio vakare detroitiš-
kiai net keliolika kartų važinėjo 
į aerodromą pasitikti atvyks
tančių ir nuvežti juos į „Daina
vą". Didžiausias ūkiškas darbas 
ir rūpest is teko Detroito skau
t in inkams vs Juozui Orentui, s. 
Linui Orentui ir šeimininkėms, 
vadovaujamos Onutės Abarie-
nės. 

Suvažiavimas šeštadienio rytą 
buvo pradėtas šv. Mišiomis, 
aukojamomis vs. kun. Juozo 
Vaišnio, SJ. iš Chicagos. Po Mi
šių buvo prisimintas Lietuvos 
Skautijos įkūrėjas a.a. vs Petras 
Jurgėla , prieš kelis mėnesius 
miręs New Yorke. Šią susi
k a u p i m o ir a t s i sve ik in imo 
v a l a n d ė l ę labai į spūdingai 
s u p l a n a v o ir p ravedė vs 
Laimutė Kiliulienė iš Bostono. 

Toliau, pagal darbotvarkę, 
sekė pašnekesiai ir paskaitos. 

J a u n i m a s — skautai,-ės, pri
tyrę skautai,-ės, jūrų skau
tai,-ės, sk. vyčiai, vyr. skautės, 
jūrų budžiai ir gintarės turėjo 
savo a tsk i rą j aun imui pri
taikytą programą, kuriai vado
vo vs Giedrė Stankūnienė ir ps. 
Aldona Lingertaitienė. Prie jau
nimo programos daug prisidėjo 
ir vs. kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Savo gausiomis žiniomis, 
j auna tv i ška dvasia ir suge
bėjimu prisitaikyti ne tik prie 
j a u n e s n i ų skau tų , bet ir 
vyresnių skautininkų, kun. An
tanas paįvairino visą suvažia
vimą, pravesdamas pašneke
sius, žaidimus ir draugiškas 
diskusijas. J aun imas turėjo 
puikią progą pasisemti daugiau 
ž in ių apie s k a u t y b ę , apie 
Lietuvą ir Lietuvoje prade
dančius atsikurti skautus. 

Vyresnieji galėjo pabendrau
ti skautiškoje nuotaikoje, susi
pažinti, arba atnaujinti pažintis 
su vadovais,-ėmis iš įvairių vie
tovių bei išklausyti aktualius 
pranešimus. 

įdomus buvo LSS Tarybos 
pirmininko vs Sigito Miknaičio 
p r a n e š i m a s apie skau t i šką 
veiklą ir pasiruošimus atei
nančiais metais jubiliejinei sto
vyklai, vyksiančiai Chicagos 
skautų „Rako" stovyklavietėje, 
Michigano valstijoje. Pažvelgė ir 
į Lietuvos skautų problemas 
norint ten ateinančiais metais 
ruošti Tautinę stovyklą. 

LS Seserijos Vyriausia skau
t i n i n k e B i ru t ė Bana i t i enė 
pranešė apie skaučių veiklą 
Amerikoje, o LS Brolijos Vy
r i a u s i a s s k a u t i n i n k a s Ge
diminas Deveikis aptarė lietu 
vių skautų veiklą už Lietuvos 
ribų. 

Apie Tarptautini skautų in
stitutą kalbėjo vs Lilė Milu-
kienė, o vs Liuda Rugienienė iš
dės tė psichologine re ikšmę 
meilės sąvokoje — Meilė ar
t imui. 

Viena iš įdomiausių paskaitų 

buvo kviesto svečio prof. dr. 
Leono Sabaliūno paskaita apie 
dabartinę politinę padėtį Lietu
voje. J is išsamiai ir supran
tamai apšvietė politinių partijų 
Lietuvoje veiklą , į v a i r i ų 
asmenų veiklą, Lietuvos kon
stitucijos stoką ir bendrai lietu
viams būdingus politinius gin
čus. Nagrinėjo ir paaiškino re
ferendumo reikšmę. 

Socialinę pagalbą Lietuvai ap
tarė vs Rita Penčylienė. Kalbėjo 
ir apie įvairias galimybes padėti 
skautams ir skautėms Lietu
voje. Paryškino, kad Lietuvoje 
kol kas dar nėra pribrendusi 
sąvoka „padėti be at lyginimo" 
(savanoriškai, angį. — volun-
teerism). Taigi , kol kas t en 
stipriau veikia tik „Car i tas" , 
blaivybės ir kitos panašios or
ganizacijos. P a s Lietuvos skau
tus dar nėra pilnai išvystyta pa
galbinė veikla; čia Amerikos 
skautai.-ės t u r i progą prisidėti 
gerais darbeliais, kaip pvz.: susi
rašinėjimą su jaunimu, asme
nišku apsilankymu stovyklose 
ir pan. Čia buvo duota t ikra i 
gerų įvairių pasiūlymų. 

Įdomu buvo ir tai, kad suva
žiavime dalyvavo ir keli svečiai 
iš Lietuvos. J i e savo įnašu pa
dėjo paryškint i t a m t i k r a s 
padėtis ir supratimą Lietuvos 
gyventojų, išaugusių sovietinė
je sistemoje. Išvada — lietuviai 
nepasiduoda, ieško būdų atsi
kurti , prasigyventi ir išmokti 
demokratišku būdu keisti savo 
gyvenimo sąlygas. 

Šeštadienio vakare vyku
siame lauže pasirodė jaunimas 
ir vyresnieji. Laužavedžiai — sk. 
vytis Vytas Bazikas, ps. Naida 
Šnipaitė ir jų padėjėjai sugebėjo 
sukurti linksmą nuotaiką ir 
tarp dainų įpinti daug smagaus 
juoko. 

Sekmadienio vakaras buvo 
skirtas jaunimui, kuris puikiai 
pravedė lietuviškas vestuves su 
visais papročiais. Visi suvažia
vimo dalyviai buvo šių „vestu
vių" svečiai: dalyvavo puotoje ir 
smagiai šoko vyr. skautei Vir
gai Šimaitytei grojant akor
deonu. Čia daugiausia darbo 
įdėjo ps. Aldona Lingertaitienė. 
Jaunimas dar turėjo savo atski
rą programą su ypač įdomiai 
pravestu Joninių laužu, paruoš
tu vs Ilonos Laučienės, bet su
statytu ir suvaidintu skautų ir 
skaučių. Praėjusiu metų įvykius 
Lietuvoje priminė sk. vyčio Vyto 
Baziko parodytos skaidrės. Įvai
rios įdomiai pravestos diskusijos 
atnešė daug gerų minčių ir nuo
monių pasidalinimo. 

Visą suvažiavimą rengė LS 
Seserijos ir Brolijos skaut i-
ninkų,-ių skyrių vedėjai vs Vida 
Jankauskienė ir vs Antanas 
Paužuolis. 

Puikiai paruošta programos 
knygelė padėjo suvažiavimo 
dalyviams orientuotis kas ir ku r 
vyksta. Programos knygelę pa
ruošė sk. vytis Jonas J a n 
kauskas, ps Vida Jankauskienė, 
vs Ilona Laučienė ir vyr. skautė 
Gina Jankauskaitė. 

Suvažiavimas buvo baigtas 
vėliavų nuleidimu ir l inkė
jimais ateinančiais metais susi
tikti Jubiliejinėje skautų sto
vykloje Amerikoje, arba Lietu
voje numatomoje Tautinėje sto
vykloje, irgi ateinančią vasarą. 

Sesė A. N. 

Gegužės 23 d. a t i d a r a n t skaut in inkų. - ių šuva/ 
ir suvaž iav imo organ iza to r i a i . 

imą Dainavoje. JAV himną gieda LSS vadovybe 
Nuotr. T e r e s ė s M e i l u v i e n ė s 

KVIEČIAME APSILANKYTI 
„STELMUŽĖS" STOVYKLOJE 

R a k o s tovyk lav ie t ė j e sto
vyklaujantys Chicagos skautai 
ir skau tės kviečia tėvelius ir 
svečius, o ypač šią vasarą nega
linčius stovyklauti brolius ir se
ses apsilankyti stovykloje šį sa
v a i t g a l į , l i epos 18 ir 19 
dienomis. 

Visi a tvykę stovyklon prašo
mi pirmiausiai užsiregistruot ir 
prisistatyti stovyklos vadovybei. 
Registracija privaloma visiems, 
( tėvams, svečiams, savaitgalio 
stovyklautojams). Registracija 
vykdoma „Lituanicos" pastate . 
Ten bus te ik iama informacija 
apie savaitgalio įvykius sto
vykloje , s u p a ž i n d i n a m a su 
stovyklos programa ir tvarka . 

Visi a tvykę prašomi laikytis 
stovyklos taisyklių ir Michigan 
valstijos stovykloms nuostatų. 

Iš anksto p ranešama, kad sa
vai tgal io metu stovyklautojai 

vykdys dienotvarkėj numatytą 
programą ir su jais svečiai galės 
bendraut i tik lankymo, laužo ir 
k t . vadovybes nustatytu laiku. 
Stovyklautojų negal ima iš
t raukt i iš užsiėmimų be va
dovybės leid'mo. Taip pat nelei
džiama išvežti už stovyklos ribų. 

Lankytoje prašomi neatvežti 
lauktuvių nviisto, gėrimų ir sal
dumynų, ne- palapinėse maisto 
produktai laikyti draudžiama, 
be to. nuo . .kontrabandinių" 
skanės tų stovyklautojai su
serga, sukeldami visiems berei
ka l ingus rūoesčius. 

Primenamu, kad stovyklon 
ne le idž iam; ; įvežti še imos 
šunel ius ar kitus naminius 
gyvuliukus. 

Tėveliai ir svečiai prašomi iš 
anksto pasirūpinti nakvyne sto
vyklos apylinkėje esančiuose 
moteliuose. 

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI IŠ RAKO 
STOVYKLAVIETĖS 

„Ste lmužės" stovyklavietėje visi linksmi ir jungiasi į bendra 
šeštadienį, liepos 11 d., prasidėjo 
dviejų savaičių Chicagos ir apy
l inkių skautų ir skaučių sto
vykla . Stovyklauja arti 150 
brolių ir sesių, jų vadovai ir va
dovės. Stovyklautojų tarpe yra 
ir keletas iš k i tu r atvykusių. 
C i a p a t e i k i a m e p i rmuos ius 
įspūdžius, kai kur ių , ypač iš 
k i tu r atvykusių, a rba jau seniai 
R a k ė bestovyklavusių. 

Ps . Rima Navickai tė iš Cali-
fornijos, skaučių pastovyklės 
p i rmos sava i t ė s v i r š in inkė , 
pastebėjo, kad čia labai graži 
gamta , gera stovyklavietė ir 
p u i k i a i s u o r g a n i z u o t a pro
g rama . Pat inka , kad broliai ir 
sesės gražiai tarpusavyje bend
rauja ir darniai ka r tu dirba. 
„Tik man nepa t inka uodai ir 
l ie tus" , pastebėjo kalifornietė. 
(O Californijoje visi l auk ia 
lietaus!). 

Ilgesnį laiką Rakė nestovykla
vę broliai ir sesės stovyklavie-
t ė n atvyko lyg į pasi i lgtus 
n a m u s . Sesė Rūta Končiūtė iš 
Hickory Hills pr is imena: „Aš 
paskutinį kartą čia stovyklavau 
1971 metais . Daug kas pasi
ke i tė . Miškas užaugęs ir pati 
s tovyklavietė kažkodėl atrodo 
mažesnė, negu t ada . kai buvau 
j a u n e s n ė " . Skau t in inke Laima 
Rupinskienė iš Chicagos, sto
vyklaujanti daugelį metų Rakė, 
pas tebėjo , kad: „ D a u g kas 
pasikeitė. Miškas t ikra i yra pri
žėlęs". Bet sesė Laima džiaugia
si, kad visų nuotaika gera ir visi 
pasiruošę smagiai ir prasmingai 
s tovyklaut i . 

Sesė Vilija Seka i tė iš Los 
Angeles, Rakė stovyklaujanti 
pirmą kartą, stebisi, kad visi la
ba i draugiški . J a i labai smagu 
bū t i gamtoje ir susipažinti su 
naujais draugais ir draugėmis. 

Sesė Carla S tuka i tė iš Argen
t inos , ta ip pat niekad nešto 
vyklavusi Rakė, pastebi: „Man 
labai pat inka. Aš matau , kad 
čia labai gerai suorganizuota 
stovykla. Man įspūdį daro, kad 

darbą. Taip pat broliai vyčiai 
daug dirba ir mielai padeda 
užsiėmimuose su vaikais. Visi 
vadovai ir vadovės labai malo
nūs . Esu labai patenkinta šia 
stovykla". 

Iš Baltimorės, MD, atvykęs 
Radžius dirba su vilkiukais ir 
tikisi turėti malonią stovyklą. 
Jū rų skautų pastovyklės vir
š in inkas jūrų budys Pet ras 
Jokubauskas iš Worth . IL. 
džiaugėsi, kad šiais metais sto
vykloje la'nai malonu, nes visų 
nuotaika u'era. 

,.Stelnu:;>ės" stovyklos virši
ninkas s Vytenis Kirvelaitis 
teigia, kad labai smagu mokslus 
baigus vėl grįžti į Raką ir ma-

Skautai ir skautės — savait
galio stovyklautojai prašomi 
neužmiršti atsivežti darbo ir 
išeigines uniformas, miegmai
šius ir kitus savaitgaliui reikal
ingus daiktus. Stovyklaujama 
tik su stovyklos vadovybės lei
dimu ir savo vieneto vadovo,-ės 
žinia. Atvykus tuoj pat privalo
ma užsiregistruoti ir, prisista
čius į savo ar vadovybės nurody
tą vienetą, nedelsiant įsijungti 
į stovyklos programą. 

Visi svečiai kviečiami šešta
dienį dalyvauti vėliavų nulei
dimo iškilmėse ir drauge su sto
vyklautojais susispiesti prie 
laužo. 

Sekmadienio rytą, po iš
kilmingo vėliavų pakėlimo, visi 
kviečiami 10 vai. ryto dalyvau
ti šv. Mišiose prie ežero ir po 
pamaldų vyksiančios Jūros 
dienos programoje. 

Tad iki pasimatymo! 
Budime! 

„Ste lmužės" s tovyklos 
v a d o v y b ė 

tyti gausų būrį paukštyčių, ūd-
ryčių, vilkiukų ir bebrų savo 
skardžiais balsiukais pripil
dančius Rako ąžuolyną, links
mai lietuviškai dainuojančius. 

Stovykloje yra ir kelios skau
tės iš Lietuvos. Sesė Jurgita 
Liutkevičiūtė sako: „Aš Rakė 
jau nebe pirmą kartą. Man čia 
labai patinka. Man rodos, kad 
čia puiku stovyklauti ir skau-
tauti visiems Amerikos lietu
viams. Ne t ik Amerikos, bet ir 
Argentinos, Brazilijos ir kitų 
kraštų lietuviškam jaunimui. 
Džiugu, kad pasaulio lietuvai
čiai nepamiršta lietuvybės; ir 
Lietuvoje dažnai prisimenami 
tautiečiai pasklidę plačiajame 
pasaulyje, o ypač Amerikoje". 

Pasisakymus surinko stovyk
laujančios prityrusios skautės. 
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„Lituanicos" t un to „Mediniai genia i" ruošia stiebą gairei, gegužės 30 d. 
Lemontr- v,kusioie savai tgal io stovykloje. Nuot r D. R a m a n a u s k o 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Ortond Park 
706-349-9100 

10 W. Martin, NaparvIHe 
709-399-9779 

Valandos pagal susitarimą^ 
Nakties metu tel 709-957-9393 

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 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 776-2890. 
Raz. (709) 449-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvkle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sutte 310, 

Neparvme IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 599-3166 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 West 93rd 9treat 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kiekvienas 

APSISPRENDŽIAME 
ATSKIRAI 

Neseniai t rumpu žodžiu pami
nėjau apie pereito karo me tu 
Lie tuvoje vykus į n a c i ų 
siautėjimą, masiškai na ik inan t 
žydų tautybės žmones. Tuo 
metu ne visi l ietuviai bevil
tiškai nuleido rankas , buvo 
nemažai tokių, kurie gelbėjo 
savo kaimynus ir ki tus nelai
minguosius, visados rizikuo
dami ir savo gyvybe. 

Dabar čia įsikūrusi Jevvish 
F o u n d a t i o n for C h r i s t i a n 
Rescuers — Žydų Draug i ja 
Kr ikšč ionių ge lbė to jams — 
kiekvieneriais metais pagerbia 
kelis tokius asmenis, kur ie tuo 
laiku nepabijojo nacių siau
tėjimo ir padėjo žydų religijos 
L ie tuvos p i l i e č i a m s . Š i a i s 
metais toks pagerbimas vyko 
Los Angeles. Beverly Hil ion 
v i e šbu ty j e , k u r i a m e k a i p 
vertėja buvo pakviesta daly
vauti Violeta Gedgaudienė. Čia 
trumpai atpasakosiu pokalbį su 
ja apie šį parengimą, nes j ame 
buvo pagerbta ir viena mūsų 
tautiett-. 

Violeta buvo labai pagarbia i 
sutikta žydų organizacijų, sutin
kant ir Brone St raupiene su 
sūnum, kurią į čia atlydėjo 
viena žydė iš Lietuvos, nes B. 
Straupiene yra jau devynias 
dešimties metų. Toji žydė buvo 
viena iš tų išgelbėtojų, dabar 
gyvenanti Izraelyje, kur jie turi 
sudarę lietuvišką savo ratelį ir 
mėgsta dainuot i l i e tuv iškas 
dainas Kviečia atvažiuoti ir 
pasiklausyti . 

Šiais metais jie pagerbė ir 
vieną lenke vienuolę pran
ciškonę, kuri buvo išgelbėjusi 
daug žydų. be to, buvo paminė
t a s K a u n e buviisio j aponų 
konsulo sūnus , kurio tėvas jau 
miręs, bet t ada labai daug pa
dėjęs žydams, apie 300, išduo 
damas j iems vizas išvykti į 
Japonija. 

Rabinui sukalbėjus maldą, 
kur i buvo apie žmogaus verty
bę, ja dal inant is su Dievu, nes 
t ik save gerbiantis asmuo gali 
padėti k i tam. Pagerbimui bai
g i an t i s , prie Violetos Ged
gaudienės priėjo vienas dakta
ras žydas, kuris sakėsi atstovau
j ą s vienai iš organizacijų, tebe-
ieškančių tais laikais padėjusių 
žydams, nes prie sovietų nebuvo 
j iems leidžiama tuo tikslu vykti 
Lie tuvon, o dabar , atgavus 
nepriklausomybę, jis tikisi būti 
t en įleistas ieškoti tų geradarių 
ir at lyginti j iems bent pinigais, 
nes dabar visi esą jau seni ir gal 
reikal ingi pagalbos. Jie nori jų 
vardus įrašyti paminkle Jeru
zalėje, k u r yra įamžinti gera
dariai , o lietuvių ten yra tik 
devyniolika vardų, o jų gi buvo 
daug daugiau. J i s net paminėjo 
Songailos pavardę, kurio ieškoti 
j is dabar vykstąs į Šiaulius. Sis 
žmogus yra išgelbėjęs aštuonias
dešimt žydų. ir jam dar nėra tin
kamai padėkota, nes jei mes 
nepamirštam Holocaust, — sakė 
j is , — ta i norim nepamiršti ir 
geradarių. 

Pati Violeta Gedgaudienė irgi 
šią vasarą vyksta į Šiaulius, kur 
seminare dėstys anglų kalbos 
metodiką, tai numato ten susi
t ikt i su tuo dak ta ru ir gal jam 
padėti. Jos nuomone, reikia 
d a u g i a u bendrada rb iav imo 
kilniais tikslais, kad apie lietu
vius būtų žinoma ir gerąja pras
me. Gal ir yra karčių atsimi
nimų, bet ieškokim gero. 

Pokylis buvo labai iškilmin
gas, bet ir brangus, kainavęs 
net 500 dol. kiekvienam daly
viui. Rengėjai buvo garsi ANT 
— Anti Defamation League. įkū
rusi šį krikščioniškų religijų žy
dus gelbėjusių fondą. 

SLAPTI DOKUMENTAI 
NUŠVIEČIA 

GORBAČIOVO 
TIKRĄJĮ VEIDĄ 

SUNKI LIETUVOS KA LINIU PADĖTIS 

Bronė Straupiene dabar gyve
na Raudondvaryje prie Kauno , 
seniau gyveno netoli Telšių. Na
cių okupacijos laikais ji išgelbėjo 
dvylika žydų, juos priglausdama 
prie savo namų padarytoje slėp
tuvėje. Šiame paminėjime daly
vavo ir dr. Zirgulienė, dabar 
gyvenanti Los Angeles pašo
nėje, kuri tais laikais buvo da
bar pagerbtosios B. Straupienės 
kaimynė ir t en jos s lepiamus 
žydus aprūpindavo va i s ta i s . 
Prie šios grupės šiek t iek prisi
dėjau ir aš, tada gelbėdama 
buvusią klasės draugę Lilę Gur-
vičiūtę ir štai jos dėdės Nevv 
Yorke pastangų dėka ats i ras
dama Amerikoje. 

Visas paminėjimas ir pager
bimas buvo labai švent iškas , 
dalyvavo pora žvaigždžių iš Ho! 
lyvvoodo, daug šeimų su savo 
jaunąja kar ta , kurie tiesiog ste
bino savo susidomėjimu visa 
įvykių eiga. 

Dabart iniame pasaulyje vis
kas vyksta ir keičiasi per grei
tai . Kai užmetu žvilgsnį į spau
dą šiais moderniškais laikais ir 
jos konkurenciją su taip papli
tusia televizija, visgi prieinu iš
vadą, kad abi susižinojimo šakos 
yra reikalingos. Spauda tikru
moje daug priklauso nuo pašto 
aptarnavimo, ir žinios ateina 
vėliau, bet spauda nekonku
ruoja su televizija, ji analizuoja 
įvykius, jų pasekmes ir svarbą. 
Taigi televizija dažnai net 
duoda temas spaudai, iš kurių 
trupinių paskui daromi straips
niai ir išvados. Ji verčia žmogų 
mąstyti . 

Paimkim pavyzdžiu klausimą, 
kur stovi religija ir kitos aukš
č iaus ia i s t a tomos vertybės 
šiame moderniškame pasauyje? 
Karai gi vyksta, kaip visada 
vykę, tai kaip su sąžine, asmens 
apsisprendimu? Į klausimą, ar 
žmogus yra pasikeitęs, dar vis 
sunkoka atsakyti, bet atsakymo 
turime ieškoti kiekvienas savy
je asmeniškai. 

RKV 

Jelcino valdžios atstovai uo
liai studijuoja „Ypatingąją by
lą" — Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos vadovų slaptuo
sius asmeniškus archyvus, ku
r ie niekad neturėjo išvysti 
dienos šviesos. Šie dokumentai 
dar nepasirodė Rusijos spaudo
je, bet valdžia planuoja išleisti 
kruopščiai atrinktų pavyzdžių 
rinktinę. Su kai kuriais doku
mentais neseniai buvo supažin
dintas amerikiečių žurnalistas 
Paul Quinn - Judge. palankiai 
rašęs apie lietuvių laisvės kovą. 
Jo komentarą, birželiui baigian
t is , išspausdino New Yorko sa 
vaitraštis ,.The New Republic". 

Anot Quinn - Judge'o, Rusijos 
valdžia suskato tirt i tuos slap
t u s archyvus, nes ji geidžia 
sunaikinti Komunistų partiją ir 
parodyti tikrąjį Gorbačiovo vei
dą. Jelcinas ir jo štabas yra įsi
tikinę, kad dabar uždraustoji 
kompartija dar pavojinga, nes ji 
gali tapti galinga baze diktatū-
riškam sąjūdžiui, kuris mėgintų 
atstatyti senąjį režimą. J ie taip 
pat būgštauja, kad Gorbačiovas 
gali mėginti sugrįžti į valdžią. 
Jelcino rėmėjai tikisi, kad ko
munistų partija bus palaidota 
liepos mėnesį, kai Rusijos Kons
titucinis teismas pradės svars
tyti , a r kompartijos veiklos 
uždraudimas yra teisėtas. 

Kai kurių „nepatogių"' doku
mentų valdžia nemano skelbti. 
Maskva ginklais aprūpindavo 
teroristinę „Airijos respublikonų 
armiją" (IRA), bet apie tai nebus 
kalbama, nes bijomasi keršto 
prieš rusų diplomatus. Nebus 
paskelbti ir dokumentai apie 
KGB piniginę paramą Indirai 
Gandhi, jos sūnui Radzivui ir 
kitiems šeimos nar iams — ne
norima „sugėdinti" sąjungi
ninko. 

Slaptieji nomenklatūros ar
chyvai patvirtina tai, ką Krem
liaus pavergtos tautos jau seniai 
žinojo ir ko Sovietų apologetai 
Vakaruose nenorėjo pripažinti. 
Amerikiečių žurnal is tas rašo, 
jog Kremlius pinigais ir gink
lais rėmė prieš Vakarų demo
kratijas ir Izraelį veikiančias 
teroristų grupės, ypač „Pales
tinos Išlaisvinimo liaudies fron
tą", su kuriuo KGB „kolegiš
kai" bendradarbiavo. Ilgametė 
terorizmo ir sabotažo programa 
buvo planuojama drauge su so
vietiniu saugumu. Palestinos 

Brežnevo laikais Wadia Had-
dada bendradarbiavo ir su įvai
riomis teroristinėmis organi 
zacijomis, įskaitant Baader — 
Meinhoff grupuotę Vakarų Vo
kietijoje bei Japonų Raudo
nąją armiją. Viename slaptame 
dokumente buvęs KGB vadovas 
Jurijus Andropovas informuoja 
Brežnevą, kad KGB gali sumo
bi l izuot i , . iki 20,000 de
monstrantų" prie Amerikos am
basados New Delhi, Indijoje. 

Kai kurie slapti dokumentai 
padės sugriauti ne tiktai už
sienyje, bet ir pačioje Lietuvoje 
kai kuriuose sluoksniuose dar 
gyvą mitą, jog Michailas Gor
bačiovas ir jo artimiausieji są
jungininkai esantys „pažangūs 
reformatoriai" ir ..orūs intelek
tualai" . 1988 m. gruodžio 15 d., 
keletą dienų po Gorbačiovo 
triumfo Jungtinėse Tautose, tas 
pavyzdinis „demokratas" drau
ge su Aleksdandru Jakovlevu 
pasirašė nutarimą suteikti dau
giau lėšų Glavlito įstaigai, kad 
ji glėtų veiksmingiau elektro
niškai šnipinėti — įsiskverbti į 
Vakarų kompiuterius ir faksus. 

Slaptieji dokumentai taip pat 
patvir t ina, jog Gorbačiovas ar
t imai bendradarbiavo su reak
cingaisiais sovietinės kompar
tijos elementais Pavyzdžiui. 
Gorbačiovo valdžia ir jos įstai
gos palaikė glaudžius ryšius su 
Vladimiru Žirinovskiu. Pa t s 
Gorbačiovas ragino Vokietijos 
kanclerį Helmutą Kohlį ne
skelbti jo vyriausybės perimtų 
Rytų Vokietijos kompartijos 
archyvų. 1990 m. sausio mėnesį 
Gorbačiovas patvirtino daugiau 
kaip milijono dolerių slaptą pa
skolą jau trupančiai Lenkijos 
Komunistų partijai. 

Korespondento nuomone, visų 
tų „sprogstamųjų" dokumentų 
paskelbimas nėra atsitiktinis. 
Jelcinas galįs pasiūlyti Gorba
čiovui tokį sandūrį: jei tu poli
tiškai užsičiaupsi, mes nepa
skelbsime labiausiai kompromi
tuojančių dokumentų. Tačiau, 
jei juodviem nepavyks susitar
t i , ateinančiu mėnesių metu 
išgirsime daug įdomių ir nela
bai švarių dalykų apie buvusius 

1991 m. birželio 29 d. buvo at
kur ta Nepriklausomoje Lietu
voje veikusi Kalinių globos 
draugija. Šios draugijos pirmi
ninkas yra Česlovas Stonys. 
Valdybos n a r i a i s i š r i n k t i : 
Vilniaus arkikatedros klebonas 
p r e l a t a s K a z i m i e r a s Vasi
l iauskas, rašytojas Vytautas 
Girdzijauskas, adv. Algimantas 
Dziegoraitis, visuomenės veikė
jas Viktoras Petkus, gyd. Edu
ardas Razgauskas ir kit i . 

Tęsdama geriausias prieška
rinės Lietuvos draugijos veiklos 
tradicijas — labdarą, paramą 
išėjus į laisvę, švietimą ir kitas, 
atkurtoji draugija ėmėsi visai 
naujų, valstybei būdingų darbų. 

Šiandieninė Lietuva paveldėjo 
tokią kalėjimų struktūrą, kur 
kiekviename žingsnyje pažei
džiamos kal inių teisės, kur 
teisinės normos neturi nieko 
bendra su žmogiškumu, kur 
visiškai nesilaikoma tarptau
tinių susitarimų ir konvencijų. 

T a i beve ik n e p a k e i s t a 
stalininių gulagų sistema, kur 
tebeegzistuoja prievartinis, ver
govinis darbas. Nuteistieji nėra 
skirstomi: šalia smulkaus vagi
šiaus, autoavariją padariusio ar 
kaip kitaip nusikaltusio, tačiau 
visuomenei nelabai pavojingo, 
žmogaus, metų metus bausmę 
atl ieka užkietėję nusikaltėliai, 
žmogžudžiai. 

Toks mišrus nuteistųjų kon
tingentas, gyvenant po dvi
deš imt ir d a u g i a u žmonių 
viename barake, išeina puikią 
nusikaltėlių ruošimo mokyklą, 
k u r ke ič iamas i p a t i r t i m i , 
ryšiais ir įpročiais. O tie, kurie 
nepasiduoda ir nepak lūs ta , 
dažnai ne t ik morališkai, bet ir 
fiziškai sunaikinami . 

Suardyti šią itin pavojingą 
Lietuvos ateičiai sovietinį pa
veldėj imą — k a i p ga l ima 
greičiau ir efektyviau huma
nizuoti šiandieninę įkalinimo 
įstaigų sistemą — pats svarbiau
sias ir sudėtingiausias kalinių 
globos draugijos uždavinys. 

Didelį rūpestį draugijai kelia 
ir tai , kad įkalinimo įstaigose 
ypač daug našlaičių ar visiškai 
praradusių ryšius su išoriniu 
pasauliu žmonių. 

J ie per visą bausmės atlikimo 
laiką, o tai tęsiasi metų metais, 
negauna nė vieno maisto siun-

lės laisvai atrinkti dokumentus. 
„ , ^ „ ^ _ r kurie rodo, kaip paskutinis So-

politinius vadovus, kaip Jakov- vietų Sąjungos vadovas ėjo į 
levą ir Ševardnadzę. Svarbiau- slidžius kompromisus, improvi-
sia, kad Jelcino politiniai ad- zavo ir maskavo, pakeliui į 1991 
ju tanta i , kurie niekad neslėpė m. rugpjūčio mėnesį, rašo Paul 
savo paniekos Gorbačiovui, ga- Quinn - Judge. 
. . l i aud ies f ron to" vadovas j p 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

t in io , j iems n i ekas ne rašo 
laiškų, niekada niekas neaplan
ko, o svarbiausia — niekas 
nelaukia sugrįžtančių į laisvę. 

Dažnai jie laisvės bijo labiau, 
negu kalėjimo, nes kol kas 
Lietuvoje nėra nei nakvynės 
namų, nei labdaros valgyklų. 
Š i m t a i benamių vėl da ro 
nusikaltimus ir vėl sugrįžta ten, 
kur taip neseniai buvo. 

Siekdama sumažinti tokių 
nusikaltėlių skaičių, norėdama 
apsaugo t i neka l t a s a u k a s , 
v isuomenė t u r ė tų pada ry t i 
viską, kas įmanoma, kad šie 
žmonės pajustų ryšį su pasauliu, 
pajustų norą ir galimybę gyven
ti dorai, kad niekada nebegrįžtų 
į vienintelius jiems žinomus 
namus — į kalėjimą. 

Nuo šių metų pradžios drau
gija pradėjo vykdy t i visą 
Lietuvą apimančią skurstančių 
kalinių šeimų šalpos ir paramos 
programą. Pagrindiniam šeimos 
maitintojui esant laisvės atėmi
mo vietoj, daugelio atvejų kiti 
jos nariai, o ypač vaikai, atsidu
ria labai sunkiose gyvenimo 
sąlygose. 

Draugijos nariai aplankė per 
šimtą tokių šeimų, kelioms 
d e š i m t i m s sky rė p in ig ines 
pašalpas, rūbelius vaikams ir 
pan. Vienok šiuo metu beveik 
visiškai išsekus labai kuk
lioms, labdaros būdu gautoms 
draugijos lėšoms, bus priversti 
sustabdyti šią didžiai humaniš
ką ir nuteistųjų artimiesiems 
gyvybiškai reikalingą progra
mą. 

Sunku pasakyti, kaip gyvens 
be visuomenės paramos aštuo
niasdešimties metų vieniša akla 
senutė, kurios sūnus už kolū
kinio f .o vagystę nuteistas ir 
kurmi draugija skyrė vieno 
tūkstančio rublių vienkartinę 
pašalpą. Taip pat yra būtina ir 
brangiai kainuojanti medikų — 
neurochirurgų pagalba, gelbs
t in t vaiką nuo gresiančio in
validumo, o lėšų motina t am 
ne tu r i . O kuo kalti penki 
nepilnamečiai vaikai, vieną 
nelaimingą dieną netekę ir mo
tinos, ir tėvo? 

Nuteistųjų šeimų Lietuvoje 
yra nepaprastai daug. Įkalinimo 
į s ta igose nuolat b ū n a per 
dešimt tūkstančių nuteistųjų. 
Daugel is jų laisvėje paliko 
artimuosius. Net labai kukliai 
ska i č iuo jan t , tokių šios 
nelaimės paliestųjų Lietuvoje 
susidarytų kelios dešimtys tūks
tančių. 

Draugija gauna šimtus laiškų 
iš nuteistųjų, kuriuose skun

džiamasi tardytojų, prokura
tūros darbuotojų, netgi teisėjų 
v e i k s m a i s , abe jo j ama jų 
sp rend imų o b j e k t y v u m u ir 
t e i s ingumu, prašoma tarpi
ninkaut i , peržiūrint bylas, tei
kiant amnest i ją ir pan. 

Šiam darbu i atl ikti būt ina 
prie kal inių globos draugijos 
įsteigti jur idinę tarnybą, kurioje 
darbuotųsi sovie t in ia is metais 
nesusikompromitavę dori, aukš
tos kvalifikacijos jur is ta i . Drau
gija, deja, š i am i t in svarbiam 
reikalui lėšų ne tur i , o be rim
tesnės f inansinės paramos tų 
darbų t ik ra i ne įmanoma nu
veikti. 

Dabartinė draugijos finansinė 
padėtis neleidžia vykdyt i jokių 
šalpos programų, o a r t imiaus iu 
laiku teks a t le is t i iš darbo ir 
tuos du techn ik in ius darbuo
tojus. 

„ J e i g u d r a u g i j a i p a d ė t ų 
aukomis užjūrio l ie tuviai , mes, 
taupiai naudodami auką, galė
tume ir to l iau šelpti skurs
tančias kal inių še imas, padėti 
išėjusiems į laisvę, globoti atlie
kančius bausmę. 

Tie, kurie norėtų padėti finan
siškai šiam kilniam tikslui , gali 
rašyti laiškus Lietuvos Kalinių 
Globos draugijai, 6000 Vilnius, 
Jakšto 9, 205 kab., tel . 627825. 

Ši draugi ja y ra a t idar ius i 
Lietuvos banko Vi ln iaus sky
riaus sąskai tą Nr . 5700031, 
kodas 260101541". 

Šios autentiškos žinios, gautos 
iš Lietuvos, t u rė tų a tkreipt i i r 
užsienio l ietuvių dėmesį. Yra 
aišku, kad padėti a r t imui yra i r 
mūsų pareiga. Tur ime ir užjū
rio šalpos draugijų. Tačiau netu
rėtume užmiršt i ir mūsų tėvy
nėje l ikusių brolių ir sesių 
lietuvių, ku r ių gyvenimas y r a 
žymiai blogesnis už mūsų. 

Todėl padėkime savo ar t imui , 
kurie l auk ia mūsų pagalbos. I r 
šiuo atveju gerai tinka visų 
šalpos organizacijų simbolis. 

Yra lengviau duoti — negu 
prašyti. 

Niekas d a r pasaulyje nieko 
nerado ta ip , kaip kad norėtų. 

Gali atsi t ikti , kad, nuėmę nuo 
kitų, naštą uždės t au , bet dėl t o 
nemurmėk. Je i re ik ia ka r t a i s 
at l ikti darbą ir t u t a i gal i , 
nesirūpink ta is , ku r i e turėjo jį 
a t l ik t i , b e t n e a t l i k o . At l ik 
geriau viską pats . 

Tokie d a r b i n i n k a i , k u r i e 
pribūna t en , kur t r ū k s t a jėgos 
kam nors a t l ik t i , ką ki t i paliko 
nepadarę, y r a tikrieji talkos ka
riai, daug geresni negu visas 
pulkas nepatenkintųjų . 

O. S w e t t M a r d e n 

MOTERIS BU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Išgėręs kelis gurkšnius, jis pagyrė gailestingąją 

sesutę už skaniai pagamintą kavą ir, kiek pagalvojęs, 
tarė: 

„Man švysterėjo į galvą vienas klausimas. Ar norė
tumėt pabandyti atsakyti į jį?" 

„Taip. Žinoma", skubiai atsiliepė gailestingoji 
sesutė. „Jūsų intriguojantieji klausimai ne tik paįvai
rina mūsų budėjimą, bet ir neleidžia pasidaryti tik 
naktiniais robotais". 

„Ir" , pridūriau aš, „miego ištroškusiems smege
nims neleidžia atrofuotis". 

„Tat sukoncentruokit dėmesį ir kuo trumpiausiai 
apibūdinkit. ..Kas yra medicina? Tik nerezignuokit!" 
— persėpėjo dr. H. 

„Nebus lengva", susirūpino gailestingoji sesutė, 
,,bet mėginsiu?". 

, ,Kas y ra medicina? K a s yra medic ina?" , 
galvodama pašnibždomis ji kartojo. 

kombinacija. Ir dargi visiškai pripuolamai". 
„Mano gi studentavimo laikais sakydavo", dr. H. 

tęsė pokalbį, „kad medicina y ra menas. Gydytojai in
spekcijos, palpacijos, perkusijos ir auskultacijos pagalba 
turėjo diagnozuoti ligas ir j a s ati t inkamai gydyti. 
Tačiau šiame dvidešimtame amžiuje medicina pasidarė 
daugiau technika negu menas. Dabar moderniški in
strumentai labai tiksliai nustato vykstančius žmogaus 
organizme pataloginius pasikei t imus. Gydytojui 
belieka tik pritaikyti gydymą". 

„Taip jau gyvenime yra. Laikas nestovi vietoje", 
atsiliepė gailestingoji sesutė. „Mūsų profesijos cur-
riculum taip pat visiškai pasikeitė". 

„Na, ir užsiplepėjau", pakėlęs akis į ant sienos ka
bantį laikrodį, tarė dr. H. „Liko tik t rys valandos iki 
pirmos operacijos, o aš dar akių nebuvau sumerkęs. Tu
riu skubėti, nors šiek tiek savo nuovargio nusilpusias 
kojas ištiesti". 

J is . visiškai išsisėmęs. draugiškai su mumis atsi
sveikino. Ir vos ne vos pavilkdamas kojas, žingsnis po 
žingsnio, nuėjo keltuvo link. 

Rytinės saulės spinduliai veržėsi pro palatos langų 
stiklus ir prikėlė gimdyvę. Gulėdama ant nugaros, ji 
atmerkė akis. Ir žvilgsniu klajojo nuo lango prie kė
dės, prie naktinės spintelės ir prie an t pilkšvos pala
tos sienos kabančio medinio su smūtkeliu kryžiaus. Iš-

.Ak! Aš jau žinau!", energingai ji pranešė: „Vais- girdusi gailestingosios sesutės lengvus žingsnius, ji 

Mokytoja Renata Greimaite Mėsinėje) kalbasi su Rimdžiūnų kaimo gyventoja 
Nuotr. Juozo Kojelio 

tai ir skalpelis". 
„Lenktynės su mirtimi", pareiškiau savo nuomonę. 
„Judviejų atsakymai yra fantastiški", suplojęs 

delnais, pagyrė gydytojas. Jie netgi viens kita papildo: 
..Medicina yra lenktynės su mirtimi vaistų ir 

skalpelio pagalba". Ir pridūrė: „Koks spalvingas api
brėžimas!" 

„Iš tikrųjų", patvirtinau aš, „gavosi tokia įdomi 

pasuko galvą durų link. 
Gailestingoji sesutė įvežė ant vežimėlio jai pus

ryčius. Nukėlė nuo jo kavą, pieną, kiaušinienę su dviem 
dešrelėm, dvi riekutes baltos duonos, truputį sviesto, 
uogienės ir vaisių sunką. Ir padėjo ant staliuko. 

Po to ji išsiėmė iš savo uniformos kišenės 
termometrą ir įdėjo gimdyvei tarp lūpų. 

Gailestingoji sesutė buvo apie keturiasdešimt metų 

amžiaus, panelė. Gražuolė ji nebuvo, bet turėjo švelnų, 
simpatiną veidą ir rudas inteligentiškas akis . Malonu 
būdavo budėti su ja, nes ji buvo ne t ik nuoširdi, a tvira , 
darbšti, jautri kitų kentėjimams, be t ir gera savo sri
ties žinovė. Todėl kaip gydytojų, t a i p ir pacientų ta rpe 
ji turėjo didelį pasitikėjimą. 

Po trijų minučių ji išėmė iš gimdyvės burnos ter
mometrą. Pasižiūrėjo į jį ir p r i s tūmė s ta l iuką arčiau 
prie ligonės. 

Gimdyvė išgėrė tik puoduką kavos, bet k i to mais
to nelietė. 

„Ponia, kodėl jūs nevalgot? Ar ne tur i t apet i to?" , 
pasiteiravo gailestingoji sesutė. 

„Taip, sesute, neturiu", patvir t ino j i . „Ir kaip gi 
aš galiu turėti? Jei mano galvoje plaukioja t ik t a m s ū s 
debesys, o širdy vien liūdni nujaut imai . Mintys , kad 
vyras ne tik man neskambins, manęs ne lankys , 
neatsiims iš ligoninės, bet ir su manim skirsis, neduoda 
man ramybės nei dieną, nei naktį. Baisu net pagalvoti, 
koks varganas gyvenimas mane ir krūvą vaikučių 
laukia!" 

Staiga jos smakras sudrebėjo. Blakst ienos su
virpėjo. Ir ji, uždengusi delnais akis, pradėjo patyliukais 
verkti. 

Gailestingoji sesutė priėjo arčiau prie jos. Ir ją apka
binusi guodė: 

„Ponia, stebiuosi, kad jūs įs ikalėt į galvą tokius 
niekus ir darote nepagrįstus p r ieka i š tus vyrui . 
Nekelkit arbatos puoduke audros. Jūsų vyras šįryt 
mums skambino. Teiravosi, kaip jums einasi? Ir žadėjo 
jus aplankyti", sufabrikavo netiesą gailestingoji sesutė. 
J i žino, kaip nyku laukti tiems, kur iems nieko daugiau 
nebeliko, tik laukti".. . 

(Bus daugiau) 

< 
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KAS LIETUVOJE GERA IR 
KAS NE 

Gražios vasaros dėka Kauno 
veidas smark i a i pas ike i t ė . 
Visur žaluma, žydi gėlės, švie
čia saulė — jaučiasi, kad šitas 
šiltas kurortas negali būti ta 
niūri viduramžių šalis, kurioje 
aš praleidau žiemą! Laisvės 
alėjoje panelės jau pasakiškai ii 
gom kojom dėvi neįmanomai 
trumpus ir aptemptus sijonus. 
Pastebėjusi mano nustebusį 
veidą, viena moteris paaiškino: 
„Mūsų mergaitės skūpios, jos 
taupo medžiagą"'... Net ir susi
raukė plikagalviai Kauno mafi
jozai atrodo simpatiškesni. nes 
jie pakeitė savo žieminę uni
forma — tamsias odines striukes 
— ir dabar nešioja spalvingus 
havajietiškus marškinius. Tie
siog jau du mėnesiai , kaip 
nemačiau nė vienos skrai
dančios kėdės ar butelio Kauno 
restoranuose... 

Kas dar naujo Lietuvoje? 
Kapitalizmas kukliai auga: čia 
Prancūzų ga tvė je , ku r a š 
gyvenu, patyriau ispūdį, kad 
kas trečias pilieti6; stato savo 
mažą kioską <, .Kioskinis 
Kaunas", pažymi mano pus
brolis Vitolis) ir pardavinėja 
importines prekes. Yra prekių, 
kuriu kainos kažkodėl pigesnės 
negu Amerikoj: itališki spaget-
ti: rusiška degtinė, šampanas ir 
sardelės: įvairūs vyrų ir moterų 
kvepa la i bei š a m p ū n a i iš 
Amerikos Europos; amerikiečių 
cigaretės 'populiarios — Wins-
ton> ir vokiški šokoladai bei 
alus. Prekės žymiai brangesnės 
n<į>u Amerikoje: ispaniški vai
siai (bananai — po 25 centus, 
apels inai , a n a n a s a i , kiwi). 
amerikietiški saldainiai, Coke. 
Pepsi. Kiti „antrepeneriai" užsi
iminėja gan savotišku kapi
talizmo variantu: ,naudodami 
Vakarų video filmus a rba 
muzikines juos tas , j ie per
rašinėja jas už 2 dol. be jokio 
„copyright" leidimo. 

Dabar lietuvių intelektualų 
menininkų tarpe mada žiūrėt 
filmus apie japonų „buto"" 
šokius — simboliški šokiai, kur 
beveik nuogos šokėjos gro
teskiškai iškreipia savo veidą ir 
kūną, vazduodamos gilias ir 
subtilias emocijas. Iš kultūri
nių laikraščių — „Vakarinių 
naujienų'" priedas: „Apie Ufonau
tus" ir erotiškas „Pro rakto 
s k y l u t ę " dar i š la iko savo 
populiarumą. Ir absurdo 
viršūnė — televizijoje pradėjo 
lietuviškus ..game shows ", kai 
prizus duoda bananus ir limona
do butelius! Vienoje programo
je. ..Taip ir ne", žaidėja atsakė: 
„Ta ip . S i n g a p ū r a s y ra 
Europoje"... 

Aš pats šj menesj baigiau 
dės ty t du k u r s u s V y t a u t o 
Didžiojo universitete: graikų ir 
romėnų archeologiją ir įvadą i 
fizinę antropologiją. Studentai 
naudojo knygas, kurios buvo at
siųstos iš Amerikos — dėka 
Lit. tyrimo ir studijų centro 
Čikagoje. Jas nupirko Los Ange 
les lietuviai, Danguolės Na-
vickos ir Juozo Venckaus pa
s t a n g o m i s . S t u d e n t a i y ra 
dėkingi! Kelios studentės, Ina 
Jakštai tė ir Eglė Lukoševičiūtė 
ypač domėjosi klasikine archi
tektūra. Mes kartu padarėm 
dokumentinį filmą, kurį Lietu
vos televizija rodys šią vasarą. 
Apie 30 studentų ruošiasi su 
manimi dirbti archeologinėje 
ekspedicijoje Lazdininkuose 
(Prie Kretingos) nuo liepos 12 
iki rugpjūčio 8. Kviečiu Draugo 
skaitytojus mus aplankyt! 

Daug studentų vis dar paveldi 
vieną Homo sovieticus bruožą: 
jie dažnai nusirašinėja per 
egzaminus. Vienas pagautas ir 
įsižeidęs studentas atsakė: „Bet 
aš t i k n u s i r a š i n ė j u . kada 
než inau a t s a k y m o " . Kitas 
į tart inas studentų elgesys — iš 
karto bėga ) barus ir kioskus, 
kai t ik gauna savo mėnesinę 
stipendiją. Tuo laiku atsiranda 
studentų, kurie kartais lanko 
paskaitas išgėrę kelis lašelius... 
Antra vertus, studentai galbūt 
bando išlaikyti garbingą savo 
kilmės tradiciją.' Seniausias iš
likęs prūsų ir apskritai baltų 
kalbos paminklas, kurį parašė 
vienas l inksmas prūsų studen 
tas. lankydamas Prahos univer
sitetą galbūt 14-to a. viduryje, 
yra Bazelio (Šveicarijos) epigra
fas: „Sveikas, pone! Tu nebe 
geras dėdelis — jeigu tu nori 
gerti, (bet) nenori tu pinigų 
duoti". 

Iš Wheaton, Illinois, dr. Dalia 
S a d a u s k i e n ė neseniai man 
laiške pateikė įdomų klausimą: 
„Ką tu galvoji apie dabartinę 
lietuvių bendruomenę?-'—Atsi
menu vieną mėgiamą Klint 
Eastwoodo mėgstamą filmo 
titulą: „Geras , blogas ir bjau
rus" . Taigi, čia mano subjekty
vi įspūdžių mozaika apie geru
mą, blogumą ir bjaurumą šią 
vasarą Lietuvoje. 

Gera. Visi sąžiningi, darbštūs 
lietuviai — pavyzdžiui, daili
ninkai Alfredas ir Aldona Šatai 
— kur ie ramia i , optimistiškai, 
bet r e a l i s t i ška i ir net su 
humoru ž iūr i į šiuolaikinį 
sunkų pereinamą laikotarpį. 
Vytautą Landsbergį — Vakarų 
pasaulis laiko demokratijos įkū
rimo simboliu Rytų Europoje ir 
pasitiki juo. Užsieniečiai, kurie 
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GREIT 
PARDUODA 

Ingrida Bublienė. IB Communications prezidentė \ 
vos"frnonės direktorium per II Pasaulio Lietuviu 

Iniuje, kalbasi su Leonu Liūdžium-Leo, Lietu-
verslininkų suvažiavimą. 

atvažiuoja, norėdami padėti 
Lietuvai — kaip VDU dėstytojas 
Arvydas Žygas, JAV gydytojai 
Jonas Domanskis ir Linas 
Sidrys, kurie čia veltui padarė 
per šimtą brangių chirurginių 
operacijų!... Lietuviškas vaišin
gumas („lietuviai laiko svečią 
savo namuose kaip Dievą", 
išaiškino man vienas šeimi
ninkas). Lietuvių radijas ir 
opera — įdomu, įvairu ir gerai 
a t l ik ta . L ie tuviškas sū r i s , 
duona, maži agurkai, degtinė ir 
šaltibarščiai — pigus ir skonin
gas maistas. 

Bloga. Galvosena, kurią pa
demonstravo vienas j a u n a s 
vyrukas, teiraudamasis, kiek 
gyventoju yra Amerikoje. „Apie 
250 milijonų "Jam atsakiau. „O 
kodėl negalėtų kiekvienas iš ju 
mums atsiust tik po vieną dolerį 
— tada mes galėtume čia laJ^ąį 

; gerai gyventi". Panaši galvo
sena: keliaujant į Italiją su sep
tyniais lietuviais, mus nepralei
do pro Italijos sieną, nes buvo 
klaidingai paruoštos visų lietu
vių vizos. Praradom pusantros 

• dienos, ketvgrįžom į ItaHjos 
konsulatą Austrijoje sutvarkyti 
reikalus. Išaiškino atsakingas 
mūsų grupės vyrukas: „Aš 
žinojau, kad bus problema, bet 
tikėjausi, kad viskas baigsis 
gerai". Blogi produktai: lietu
viškas alus (saldus, su nuosė
domis), riebios dešros (kartais su 
kaulo gabaliukais — pasima
tymas su dantistu garantuotas) 
ir Kauno stiliaus „pica" (sūris 
neištirpęs, komponentai — dau
giausia žirniai ir kiaušiniai). 
Blogas įspūdis: aluminės šaku
tės restoranuose vartojant kar
tais susilanksto. 

Bjauru. Mafijozai — ima „ap
saugos pinigus" 307r naujų ko
mercinių bendrovių ir naudoja 
šitas lėšas nupirkti kitas įstai
gas — todėl nemažai kontroliuo
ja Lietuvos ekonomiką. Sklinda 
gandai, kad jie perka galingus 
ginklus 'pvz. antitankines rake
tas) iš rusų karininkų ir kuria 
slaptas privačias armijas. Bjau
rus elgesys: paauglių grupės 
išprievartauja mergaites, prisi
gėrė pribjauroja troleibusus. 
Kitur: parlamento deputatai 
pastoviai iškelia smulkme
niškus p rocedūr in ius 
klausimus, kad užblokuotų rim
tus veiksmus. Antraeiliai vals
tybiniai ministrai su „didybės 
manija" reikalauja asmens sar
gybinių ir važiuoja Vilniaus 
gatvėmis su motociklų palyda. 
Aukštos klasės restoranuose 
reikia naudoti „ s tov inč ius 
tualetus". Troleibusų keleiviai 
agresyviai stumdosi, ir atrodo. 

kad pasikeičia savo rūbus ne 
dažniau, negu vieną kar tą per 
savaitę. Pras tos kokybės pro
duktas: l ietuviškas por tve inas 
arba „pastiprinta^ vynas" . 

Ka ip an t ropo logas , k u r i s 
domisi kalbos mokslu, norėčiau 
atkreipti jūsų dėmesį į kelis da
bartinio lietuviško leksikono pa
vyzdžius: 

— Ničnieko (mažiau n e g u 
nieko) 

— Kaulų vyriiotinis (labai 
plona panelė) 

— Uošvinis liežuvis (vingiuo
t a s kelias) 

— Šakės! (nelaimės šauks
mas, rišasi su šakių smeigimu 
i užpakalį). 

— Šaudo-gaūdV 'amerikiečių 
filmų apibendrifrmas). 

— Tyliu... nes myliu! 
— Kad paspringtum už tokius 

žodžius! 
— Blynai skanūs tik karšt i , 

bučkiai s k a n ū s t ik vogti! 
— Niekam ne paslaptis, kad... 
— Kas šuniui pakels uodegą, 

jeigu ne j is pats? 
— Rusų patar lė : „Kada tur i 

jėgos, nereikia proto". 
R a i m u n d a s S i d r y s 

Didžiosios religijos tikrumoje 
y ra pagrindai , kuriais remiasi 
didžiosios kultūros. Visuomenė, 
kuri prarado religiją, anksčiau 
a r vėliau taps visuomene be 
kul tūros . 

Chr. Daivson 

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

„ L I E T U V O S " spektakl ia i 

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

S p e k t a k l i a i : 

T reč iad ien ia is , liepos 8 ir 15 dienomis. 8 3 0 v.v.. 
Ke tv i r tad ien ia is , liepos 9 ir 16 dienomis. 2:00 v p.p. 
Penk tad ien ia is , liepos 10 ir 17 dienomis. 8 3 0 v v.. 
Šeš tad ien ia is , epos 11 ir 18 dienomis 6:00 v.v. ir 9:30 v.v.. 
S e k m a d i e n i a i s , 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. 
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* E 7 M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 8 - 5 9 5 9 
(708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

l a O 
BELL BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. Kedzte A v a . , 

Ch lcago , IL 9 0 6 2 9 

(312)778-2233 
IHCOMB TAX - INSURAMCe 

• Namų pirKimas ir pardavimas . 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba l ietuviškai 
• Nuo'a:da pensininkams 

H E L P W A N T E D 

SIMAITIS REALTY 
Vik toras Šimait is 

I rena Bi lnstrublenė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzl* Ava. 
Tat 436-7873 

Sute ik iamas b u t a s ir nedidel is 
a t lygin imas pensininkams vyrui ir 
žmonai, už senyvo amžiaus 2-jų žmo 
nių priežiūrą. Kreiptis: Ms . Konstan 
cŲa, 5 1 5 Seward Sq SE, Washing 
t o n D.C. 2 0 0 1 6 , t e l . 2 0 2 - 5 4 4 - 5 5 6 1 
arba 3 0 2 - 2 2 7 - 6 6 3 6 

Reikalinga moteris patyrusi slaugyme 
prižiūrėti vyr. amžiaus moter;. padėti namų 
ruošoje, gaminti valgj ir gyventi kartu 
Skambinti nuo 1 v. p p iki 5 v. p p 

Tai. 708-562-5583 

F O R R E N T 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . b u t a s I I 
a u k š t e Br.ghton Pk. apy l inkė je 
v i e n a m ar ? s u a u g u s i e m s B e 
gyvul iukų 

T e l . 3 1 2 - 2 4 7 - 3 8 3 8 

FOR SALE 

M I S C E L L A N E C U S 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V i W t i t 9 5 t h S t r a t 

T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

Parduodami 
žymaus lietuvių 

dailininko ir rašytojo 
LEONARDO GUTAUSKO 

tapybos darbai 
religine tematika. 

Tel. 1-801-582-6051 
875 Padley St, 

Salt Lake City, UT 84108 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ-

Turiu Chungos miesto leidimą Dtrt>u ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77^3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

J M Z R O O F I N G A 
C O N S T R U C T I O N C O . 

Custom carpentry, kitchens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & windows, glass block 
shingle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). F raa es t fmate . 

Cal l : 3 1 2 - 6 2 2 - 9 8 6 6 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraipt ls į H e r m i s D e c k y * 

T * . SSS-4624. Nuo 8 ryte Mcl 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. cr^ 
& •'. INCHCCVtnl 

• * . » « - • • • . 

\ punlk scrvin' of thiv ncvispapiT 

P a š a u k ė m a n e . . . 

ši knyga tai dUMrtuk) Popie
ž iaus J o n o Paul iaus II b iogra 
f i ja , kur ia paraše Jo ar t imas 
jaunystes draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 ik i 1978 
m e t u . K n y g a y r a išversta j 
daugeli kairu; Iš lenku kalbos i 
l ietuviu kaPjq ;-~wrt. k u n . R. 
J a k u t i s . Knyga tur i daog i lm*t-
racijų. 'Ą'yZ ps! . spaode .Vi l t ies" 
spaustuvė Vilniuje 19^i m . Kaina 
4 do! šu periuiitiuHi H dol. I!-
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio 

Užsakymus sigsti 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 6 3 r d St. 
Ch lcago, IL 6 0 6 2 9 

i* .mos teatro Vilniuje per II Pasaulio Lietuvių verslininku suvažia-
itike verslininkai Ju tarpe iš Clevelando IR Communications fir 

r.'' /idente Ingrida Bublienė, antra iš kaires 

. ^ 

INTERNATIONAL g « 
TRAVEL CONSULTANTS Z a i ( n i i * 

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

C A R G O — s iunčiame oro linija 

. . Ž A I B A S " — virš 10 skirt ingų p a k e t u pas i r ink imas s u garantuotu pr is ta tymu | namus 

Lietuvoje per 10 d a r b o d ienų. 

• 6 2 5 South 7 t t h A v e n u e 
Mlckory HIII. I l l l n o l . 6 0 4 5 7 
Totofonas (708) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 Ka lvaHtH g a t v e 
Vl ln l « , U a t u v a 
TolefOfMM 3 9 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 * 2 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 

P o v i l a s P e t k e v i č i u s 

š io je 187 psl . knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

g y v e n i m o tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly

je ir 8-rius m e t u s kalėjimuose Ka ina su persiuntimu 9 50 do! 

IL. gyv. dar pr ideda 6 4 et. valsti jos mokesčio V iską m u m s 

siųsti „ D r a u g o " adresu. 

i i 



baisųjį Maskvos užpuolimą 
1655-56 metais. 

— Išvadoje , dėl a iškumo, 
Žygimantas Augus tas staty
dino Šv. Onos • Barboros baž
nyčią Žemutinės pilies terito
rijoje. Gražiosios Šv. Onos 
bažnyč ios (prie Bernardinų) 
j is v isai nestatė! Čia mūsų 
istorikai sus imai šo ir klaidi
n a v i suomenę! Apie tai buvo 
rašyta „Drauge" ir „Laisvojoje 
Lietuvoje". Deja, minėtieji isto
rikai nepastebėjo ar nenorėjo at
sakyti... Gaila tiktai, kad toji 
klaida ir toliau klaidina tuos, 
kurie jų raštais naudojasi. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. liepos mėn. 15 d. 

Tilžė prieš I pasaulini karą. Kada tas lietuviškas miestas atgaus savo vardą? 

Kelios pastabos dėl 
„VILNIAUS SENAMIESČIO" 

seniai mirus. Jis gyveno Vil
niaus Žemutinėje pilyje, Valdo
vų rūmuose. 

Mirus mylimai žmonai, Bar
borai (Radvilaitei), Žygimantas 
Augustas sumanė pastatydinti 
jai bažnyčią-mauzoliejų Žemuti
nės pil ies plote, šiaurinėje 
pusėje, netoli Neries upės. Ten 
jau stovėjo nedidelė Šv. Onos 
bažnytėlė, kurią kadaise Vytau
tas buvo pastatęs savo žmonai 
Onai. Žygimantas Augustas tą 
mažąją Šv. Onos bažnytėlę nu
griovė, pastatydinęs mūrinę 
sieną pilies kalnui paremti, 
padidino statybai plotą ir ten 
pradėjo statyti didesnę Šv. Onos 
Barboros bažnyčią savo miru
sios žmonos atminimui bei mau
zoliejui. 

Žygimantas Augustas mirė 
1572 m., ir taip statyba nebuvo 
užbaigta... Sienos buvo jau iš
mūrytos ir net stogas užbaigtas. 
Deja, bažnyčia liko apnaikinta 
laike 1610 m. Vilniaus gaisro. 
Tačiau Barboros Radvilaitės pa
laikai ten niekad nebuvo per
kelti... 

Ši bažnyčia liko apgriauta per 

„Draugo" atkarpose buvo 
spausdinamas įdomus ir gana 
išsamus Petro Matekūno apra
šymas apie Vilniaus senamiestį. 

17 atkarpoje rašoma apie gra
žiąją Šv. Onos bažnyčią, stovin
čią prie Bernardinų bažnyčios. 
Ten rašoma: 

„Istorikė Daugirdaitė-Sruo
gienė savo išleistoje 1956 m. 
Lietuvos Istorijoje, psl. 406, 
rašo, kad Šv. Onos bažnytėlę 
pradėjo statyti D.L.K. Zig
mantas Augustas, mirus jo 
žmonai Barborai Radvilaitei, 
kurios palaikai buvo laikomi 
Šv. Stanislovo katedros požemy 
prie pirmos žmonos Elžbietos 
Habsburgaitės. Šv. Onos baž
nytėlę jis statęs kaip antkapį, 
į kurią jis norėjęs perkelti 
Barboros Radvilaitės palai
kus, bet jo troškimas neišsi
pildė, nes neužbaigęs jos sta
tybos mirė. Taip jos palaikai, 
mirus Žigmantaui Augustui, 
liko neperkelti. 

Nors Bernardinų bažnyčia ir 
vienuolynas sudaro senamiesty
je didžiausią gotikos ansamblio 
dalį, bet Šv. Onos bažnytėlė 
yra viena iš jų gražiausių". 
(Mano pabraukta M.B.) 

Atrodo, jog tuo pačiu šaltiniu 
remdamasis, jau 1987 m. 
vasario 28 d. V. Bagdanavi-
čius, MIC, rašydamas apie Žy
gimantą Augustą, Lietuvos 
D. Kunigaikštį, taip išsireiškė: 

„..., tačiau jis yra mylimas už 
jo dėmesį Vilniui. 

Ir iki šiai dienai ten esama jo 
pastatų. Taip jis yra statytojas 
Šv. Onos bažnyčios, kuri yra 
Vilniaus statybos pasididžia
vimas. 

Šią bažnyčią jis pradėjo statyti 
kaip antkapį savo labai pa
miltai žmonai Barborai Rad
vilaitei (pgl. Vanda Daugir
daitė-Sruogienė, Lietuvos istori
ja, Chicaga, 1956 m., op. 406)". 
(Mano pabraukta M.B.) 

Abu gerb. istorikai klysta, 
nes sumaišė Vilniaus Šv. 
Onos bažnyčias, kurių la iko 
bėgyje buvo net trys. 

Visų pirma — gražioji Šv. 
Onos bažnyčia (šalia Bernardi
nų) jau minima apie 1500 me
tus. Ji buvo 1550-1581 m. at
naujinta ar net naujai persta
tyta. Jos atstatymą rėmė Lietu
vos didikai Jurgis ir Mikalojus 
Radvilos. Labai galima, kad po 
šio atstatymo ji įgavo savo 
gražiąją išvaizdą. 

Žygimantas Augustas su 
šia puikiąja Šv. Onos bažny
čia nieko bendra neturėjo. Jis 
valdė 1544-1572 metais. Kaip 
matėme, gražioji Šv. Onos 
bažnyčia buvo užbaigta atsta
tydinti tiktai po 9 metų, jam jau 

* * * 
Dar kelios pastabos dėl „Vil

niaus Senamiesčio". 
Autorius 27 atkarpoje rašo, 

jog Aušros Vartų fasade yra 
„...Tarp tuščių nišų ir apskri
timo, kuriame yra Vytis, atvaiz
duoti lyg „arkliai" su sparnais, 
kurie priešakinėmis kojomis at
sirėmę į apskritimą". 

— Tai ne „arkliai", bet mitolo
giniai grifai! Grifas — sparnuota 
mitologinė būtybė su erelio gal
va ir liūto liemeniu. Aušros 
Vartų atikoje jie laiko ovale at
vaizduotą Lietuvos Vytį. 

* * * 
28 atkarpoje, rašant apie Auš

ros Vartus, pastebima, kad seno
vėje tie vartai dar vadinti „Aš
trioji Bromą": 

„Paskutinis vardas — „i .otrio
ji Bromą" — buvo rastas 1544 
m., įrašytas Vilniaus vaito kny
goje... 

... šio vardo ...pavadinimo 
kilmė nėra žinoma, nors ir yra 
šiokie ar tokie aiškinimai...". 

Knygelėje „Gynybinių Vil
niaus Sienų Nugriovimas" (L. 
Žytkowicz, - Marijaus Blyno ver
timas, išl. Chicagoje 1984 m.), 
skyrelyje „Užbaigos pastabos -
paaiškinimai" (Vert.) yra duo
tas, manau, istorikės M. Low-
mianskos, labai patikimas tei
gimas: 

„AUŠROS VARTAI senovėje 
i — be kitų pavadinimų — dar bu

vo vadinami Aštriaisiais. Tik
rovėje ne dėl jų „aštrumo", bet 
todėl, kad toje vietoje siena buvo 
toliausiai įsikišusi į pietus ir 
nuo jų sukosi rytų bei šiaurės 
linkme. Nuo šių vartų siena į 
vakarus ėjo Apvaliojo bokšto 
kryptimi ir į rytus-šiaurę 
Subačiaus vartų linkme, gi var
tai sudarė kaip ir trikampio 
smaigalį. — Iš čia „Aštriųjų" 
pavadinimas! „Aušros" vardas 
atsirado vėlesniais laikais". 

M. Blynas 

LAIMA E. NAINYTĖ 
ADVOKATĖ 

praneša, kad atsidaro savo 
advokatūros įstaigą 

53 West Jackson Boulevard 
Suite 801 

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

a.a. Jolanta Markevičius 
M. J. Guobužis 
J . Karklys 

a.a. Bronė Daumantienė 
Stasė Paulionienė 

a.a. A. Siliūnas 
L. Hofmanienė 

a.a. VI. Matulevičius 
A. Klovs 

a.a. Kazė Šlyterienė 
Pranas Šlyteris 

a.a. R. Derenčius 
Maria Derenčienė 
A. Dirgėla 
V. A. Karaičiai 
R. Mingėla 

a.a. E. Matulevičius 
I. Vebrienė 
S. Jelionienė 
T. Kazlauskienė 
R. Dičius 

a.a. O. Gumauskienė 
V. Kliknienė 
S. Jelionienė 

a.a. Veleckięnė 
V. Valantinas 

a.a. P. Dambrauskienė 
Br. Štangenbergienė 

a.a. O. Daniusevičienė 
B. Vindašienė 
Dr. S. Jakševičienė 
S. Jelionienė 

a.a. M. Nivinskienė 
D. Noreikienė 

a.a. K. Velavičienė 
Dr. J. Jakševičienė 
A. Umbrazienė 
L. Luneckienė 

a.a. R. Nemickas 
Pranė Jokubauskienė 

a.a. B. Smotelienė 
Ellen Linken 

a.a. M. Tonkūnas 
B. A. Klova 
L. Bildušienė 
T. R. Rudaitis 
I. Vaitkus 

a.a. K. Vaitkevičius 
S. Jelionienė 

a.a.V. Orvidienė 
Č. Bačinskienė 
V. Janauskas 
J. Bluyar 
B. Tamulis 

R. Paulienė 
B. Pabarčienė 

a.a. Dr. E. Giedraitienė 
A. Šaulys 
K. G. Ambrozaitis 

a.a. J. Daunorienė 
J. Daunoras 
A. Venclovienė 
B. Prapuolenienė 
S. Jelionienė 
P. Leonas 
B. A. Klova 
Helen Z. Carter 

a.a. J. Daunoras 
H. Bagdonienė 
S. Prialgauskienė 
J. N. Šėmai 
A. R. Milašius 
Dr. J. Jakševičienė 

a.a. A. Kalvaitis 
N. R. Kalvaičiai 

a.a. B. Martinaitienė 
Nijolė Martinaitytė 

a.a. V. Mašiotienė 
V. A. Juodka 
Dr. V. Tauras 
A. R. Milašiai 
J. Smilgienė 
G. B. Biskiai 
R. B. Kronai 
K.M. Biskiai 
St. Jokubauskienė 
E. Vilkienė 

a.a. V. Pabarčius 
Br. Pabarčienė 

a.a. O. Daniusevičienė 
E. Vindašienė 

a.a. Br. Blinstrubas 
Genė Blinstrubienė 

a.a. V. Vileišis 
Elena Druskienė 

a.a. Valius Norkūnas 
Jolanta Kairytė 
Vytautas Dijokas 
Antanas Kavaliauskas 
Violeta Pulikienė 

a.a. Leokadija Dainauskienė 
Ona Elertienė 
Ignatonių šeima 
Marija Ročkuvienė 
Stasė Prialgauskienė 
Vincas Pavilčius 
Elena Zelba 
Stasė Didžiulienė 

(Bus daugiau) 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Michiana Shores , Ind. 

STEIGIAMA N A U J A 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖ 

LB Michianos apylinkės stei
gimo organizacinis komitetas 
liepos 19 d Union Pier Karaičių 
Gintaro vasarvietėje šaukia 
Michianos apyl inkės stei
giamąjį susirinkimą, kuriame 
bus išrinkta valdyba ir aptarti 
kiti su naująja apylinke susiję 
reikalai. Lietuviai, gyveną Be-
verly Shores, Michigan City, 
Michiana Shores, Michiana, 
New Buffalo, Union Pier, Lake-
side, Harbert ir kitose aplinki
nėse vietovėse, kviečiami at

silankyti ir įsijungti į organiza
ciją, kuriai rūpėjo ir teberūpi 
Lietuva ir išeivijos lietuviai. 
Susirinkime dalyvaus Vidurio 
Vakarų apygardos ir krašto 
valdybos atstovai. 

Susirinkimas prasidės po lie
tuviškų pamaldų, kurios dabar 
kiekvieną sekmadienį (11 vai. 
Michigan laiku, 10 vai. Indianos 
ir Chicagos laiku) vyksta Ginta
ro vasarvietėje. 

Apylinkės steigimo organiza
cinį komitetą sudaro A. Karai-
tis, A. Kamiene, A. Karnius, K. 
Miecevičius ir N. Vaznelienė. 
Birželio 14 d. komitetas Gintaro 
vasarvietėje vadovavo refe
rendumo balsavimui už iš
vedimą rusų kariuomenės iš 
Lietuvos, kur balsavo 101 
asmuo. jj.ag 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
ANTANINAI HORNIENEI 

mirus, jos dukrą MEILUTĘ RULIENĘ ir žentą 
PETRĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Regina ir Vladas Andrijauskai 
Elitą Bender 
Dana ir Edmundas Miliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741=1 

4346 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASES KOMPJUTERI-
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l 

# atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU 
PRISTATYMU [ NAMUS BE JOKIO MUITO, 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 
i KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 

LIEPOS 20 D. 
MUŠU SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 

GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

2719 W. 71«t ST. 
CHICAGO, IL 60629 

TEL. (312) 434-2121 
t atlanta IMPORT EJCPORT. 1992! 

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 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

>į\vtf 

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

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

r&> 
t*4^p vo* s e » 

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 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

H312M76-2345 

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

70B-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Dr. Bernadeta Tutinaitė 
ir Linas Rimkai, gyvenantys 
Ellicott City, MD, šių metų 
birželio 14 dieną susilaukė an
tro sūnaus ir davė jam vardą 
Tado Kazimiero Tutino Rim
kaus. Mažuoju Taduku džiau
giasi trejų metų broliukas Sigi
tas, o naujuoju anūku — močiu
tė Eleonora Tutinienė, gyvenan
ti New Yorke, bei seneliai dr. 
Kazimieras ir Aldona Rimkai 
Chicagoje. 

x Į Dubuąue, lowa, dviejų 
dienų išvyka ruošiama rugpjū
čio 3-4 dienomis. Kelionė pato
giu autobusu, nakvynė viešbu
tyje, gegužinė botanikos sode. 5 
valandų plaukimas Casino 
Belle laivu Mississippi upe. kur 
bus ir pietūs. Bus puiki pro
grama ir proga išmėginti laimę 
lošimuose. Šia įdomią išvyką 
rengia Vyresniųjų lietuvių cen
tras. Čia galima teirautis dėl in
formacijų. Kviečiami registruo
tis iš anksto. 

x Bronius Juodelis birželio 
gale lankėsi Lietuvoje ir turėjo 
posėdžius su „Lietuvos aido" 
redakcijos nariais bei administ
racija. Kaip „Lietuvos aido" at
stovas JAV, nupirko ir didesnį 
kiekį dienraščio akcijų, daly
vaudamas jo privatizavime. 
„Lietuvos aidas" objektyviau
sias ir įdomiausias dienraštis 
Lietuvoj, jau nebėra valstybės 
laikraštis ir jau nuo sausio 
mėnesio leidžiamas komerciniu 
pagrindu, savomis lėšomis. 

x Adv. Vytenis Lietuvnin
kas Chicago, 111., lankėsi 
„Draugo" administracijoje, įsi
gijo įvairių leidinių, pratęsė 
dienraščio prenumeratą viene
riems metams su 100 dol. auka. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
mielą auką. Adv. V. Lietuv
ninkas yra „Draugo" garbės 
prenumeratorius, dosnus jo 
rėmėjas. Kaip geras profe
sionalas, maloniai aptarnauja 
visus savo klientus. 

x Julija Šaulienė iš Chicago. 
111., lietuviškų organizacijų dar
buotoja, pratęsė prenumeratą su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Vydas Dargis iš Madison, 
Wisconsin, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą su 30 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Lietuvių Moterų Federa
cijos klubas, New York, klubo 
iždininke Sofija Skobukienė 
rašo: „Suprantame Jūsų sunkų 
darbą ir linkime ištvermės". La
bai dėkojame už 50 dol. auką. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

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

(sk) 

x „Draugo" administracijai 
reikalinga tarnautoja,-as, kuri 
ar kuris būtų susipažinęs su PC 
kompiuterine sistema dirbti 
pastoviai visą laiką. Prašome 
skambinti darbo valandomis 
nuo 8:30 iki 4:30 vai. po pietų 
tel. 312-585-9500 

x „Lietuvos" ansamblis, ge
rai pasiruošęs ir pakviestas 
Drury Lane Oak Brook Terrace, 
gražiai pasirodo tau t in ia i s 
šokiais ir dainomis. Ansamblį iš 
Vilniaus atsikvietė amerikie
čiai. Lietuviai turėtų renginyje 
dalyvauti, kad ansamblis ne
liktų tik tyruose šaukiantis bal
sas... 

x „Draugo" renginių komi
teto susirinkimas ir gegužinės 
bei banketo aptarimas yra šian
dien vakare Marijonų vienuoly
no svetainėje. Visos narės ir na
riai dalyvauja ir sako savo žodį 
apie renginius. „ D r a u g o " 
gegužinė bus rugpjūčio 2 d., sek
madienį, prie „Draugo" patalpų 
ir Marijonų vienuolyno po me
džiais. 

x Inž. Leonas ir Laima Bil-
dušai, Chicago, 111., pakeisdami 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo 10 dol. auką. Paulius 
Endzelis ir Kazys ir Anelė Ste-
ringeriai kitomis progomis taip 
pat pridėjo po 10 dol. aukų. 
Dėkojame. 

x Dr. Jonas Adomavičius, 
plačiai išgarsėjęs praktiškais 
medicinos patarimais „Kelias į 
Sveikatą" Drauge, jį užprenu
meravo vieneriems metams sa
vo giminaičiui Arūnui Adoma
vičiui, gyv. Lietuvoje, ir dar pri
dėjo auką. Labai dėkojame. 

x A. Jacemskas , Rockford, 
111., užsisakė įvairių leidinių už 
didesnę sumą, apmokėdamas 
sąskaitą, pridėjo 18 dol. auką 
lietuviškos knygos palaikymui. 
Nuoširdus ačiū už rėmimą lietu
viško žodžio. 

x Pratęsė p renumera tą su 
20 dol. auka: Antanas Giniotis, 
V. Stanislovaitis, Engela Talan-
dis, O. Bundelis, visi iš Chica
go, 111., Algimantas Kelertas, 
Brookfield, 111., K. Petrauskas, 
Rochester, N.Y., Liudas Kriau
čiūnas, Cicero, 111. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumera tą su 
20 dol. auka: dr. A. Razma, Burr 
Ridge, 111., visuomenininkas, dr. 
V. Palčiauskas, Fullerton, Cal„ 
J. ir V. Sabai, Largo, Fla., 
Petras Brizgys, Hickory Hills, 
111., M. Sugintas, Oak Lawn, 111., 
Dėkojame. 

x Pratęsė p renumera tą su 
20 dol. auka: Brigita Tamo
šiūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Sasnauskas, Westmont, 
111., Tadas Normantas, Glen-
wood, 111., Birutė Stouse, Sun 
City, Az., Henry Jasinskas, 
Rodney, Kanada, dr. L. Rociū-
nas, Englewood, N.J., Zigmas 
Balnius, Largo, Fla., Vytautas 
K. Kubilius, Bolingbrook, 111. 
Dėkojame. 

x Bernard Sahlins pranešė, 
kad UNESCO 25,000 dol. parė
mė Tarptautinį teatrų festivalį 
Lietuvoje, kur dalyvauti jau su
tiko Ingmar Bergman ir teatrai 
iš Japonijos, Prancūzijos ir Lon
dono. 

x Algirdas Gustaitis iš Los 
Angeles, Cal., rašo, kad JAV 
paštas pažymėtinai lėtas. Šią sa
vaitę gavo tiktai viena „Drau
go" numerį, ir tai birželio 24 d. 
Dėl tokio lietuviškos spaudos 
vilkinančio išnešiojimo jis 
užpildė „Draugo" administ
racijos anketą, skambino Los 
Angeles pašto viršininkams, bet 
greitis nepadidėjo, atrodo, kad 
sistemingai lėtėja. Tokia yra 
atominio amžiaus ir kompiu
terių tarnyba. 

x „Br idges" , Lithuanian 
American News Journal, liepos-
rugpjūčio mėnesių numeris, 
pasiekė skaitytojus. Rašoma 
apie Lietuvos Vyčių suvažia
vimą Allenton Pa., apie Lietuvą 
Jungtinėse Tautose, knygynus 
ir kompiuterius, auklėjimą ir 
kt. Žurnalą redaguoja Joseph 
Arlauskas, padeda Ramunė 
Kubiliūtė. Žurnalas gražiai 
suredaguotas ir išleistas. Iš 
Lietuvos spaudos ištraukas ir 
vert imus paruošė Ramunė 
Kubiliūtė. 

x Dr. Vacys ir Vida Tuma-
sonia i , Orland Park, 111., 
nuoširdūs „Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą vieneriems 
metams,paaukojo 50 dol. savos 
spaudos palaikymui. Už paramą 
tariame didelį ačiū. 

x A. Saulis ir Mindaugas 
Pu t r imas , abu iš Toronto, 
Kanada, pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, Saulis atsiuntė 
150 dol., o Putrimas - 140 dol. 
kanadiškų. Labai dėkojame už 
paramą savai spaudai. 

x Alg. ir Laimutė Anta
nėliai iš Omaha, Nebraska, per 
mūsų bendradarbę J. Povilai-
tienę atsiuntė 25 dol. auką. J. 
Povilaitienė dar pridėjo nuo 
savęs 10 dol. Labai dėkojame. 

x J . Skomantas iš Beverly 
Shores, Indiana, už kalendorių 
a t s iun tė 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

x Rosi t a Brazi n s kaitė, 19 
m. Vilniaus un-to studentė, 
norėtų susirašinėti su panašaus 
amžiaus JAV lietuviais. Galima 
rašyti lietuviškai arba ang
liškai. Adresas: R. Brazinskaitė, 
Vilniaus g-vė 93-3, Ukmergė 
4120, Lithuania. 

(sk) 
x Dr. Thomas ir Dainė 

Quinn paaukojo 500 dol. Lietu
vių Tautinių šokių šventei, tuo 
įgalindami šventės pasisekimą. 
Už didelę auką visuomenė 
dėkoja. 

(sk) 
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BURTAS 

Petunijos skaisčios 
Darželį ruošia, 
Vasaros šventei 
Spalvomis puošias. 

Pasižiūrėkite jų sukneles, 
Vėjuje plazda skaisčios skarelės. 

Vienos jų baltos, 
Melsvos, raudonos, 
Vasaros burtas, 
Širdžiai malonus. 

x Greičiausiai ir pat iki
miausiai jūsų siuntiniai pa
sieks Lietuvą, jei juos siųsite per 
Baltia 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., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

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 beųueath the sum 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 
Tel . (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 OST1S 

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

Valandos pagal susitarimą 

Baltos lelijos, 
Rankas iškėlę, 
Meldžiasi — klūpi 
Darželio gėlės. 

Dievuli, ačiū 
Už šitą grožį, 
Kai vasarėlė 
Burtus atvožia. 

Nerimą Narutė 

AUKSAPLAUKIS IR 
AUKSAŽVAIGŽDĖ 

y 
(Lietuvių liaudies pasaka) 

(Pabaiga) 

Dabar naujas pasklido garsas 
apie Auksaplaukį ir Auksa-
žvaigždę. Visi iš naujo kalbėjo 
apie jų daržo grožybes, o la
biausiai — apie tiesos paukštelį. 

Išgirdę susidomėjo karalius 
su karaliene. Vieną dieną ir jie 
atėjo jaunuolių daržininkystės 
pažiūrėti. Viską apėję, pamatę 
ir pasigrožėję, panorėjo pama
tyti ir tą tiesos paukštį ir dar 
ištirti, ar tikrai jis tiesą sako. 

Tuojau karalius jį pradėjo 
klausinėti, kodėl jam gimė du 
kačiukai, o ne vaikeliai. Paukš
tis atsakė: 

— Netiesa. 
O kur tiesa? — paklausė kara

lius. 
— Tu turi du vaikus, — atsakė 

paukštis. 
— O kur jie? 
— Čia pat. Auksaplaukis ir 

Auksažvaigždė. 
Koks čia buvo džiaugsmas, 

sunku apsakyti. 
Bet karalius dar norėjo suži

noti, kas jam vaikelius ap
mainė. Paukštis ir čia visą tiesą 
pasakė. 

Tada karalius, sužinojęs, kad 
jo motina taip piktai buvo 
padariusi, liepė įsodinti ją į 
didelę dėžę ir paleisti j upę. 
Tegul plaukia sau, kur vanduo 
neša! 

O savo namuose karalius iš
kėlė didelę puotą. I tą puotą 
sukvietė daugybę svečių iš visų 
kraštų, tikrai, berods, tavęs ir 
manęs, nepakvietė, o šiaip 
būtume patys tą didįjį džiaugs
mą regėję ir karališkoje puotoje 
pasivaišinę. 

Paruošė A. Giedrius 

KUO AŠ GALIU BŪTI 
NAUDINGA LIETUVAI 

Aš manau, kad svarbiausias ir 
naudingiausias dalykas Lietu
vai yra išlaikymas lietuvių 
kalbos. Kaip ją išlaikyti? 

Pirmiausia, reikia mėginti 
dažniau kalbėti lietuviškai: su 
tėvais, mokytojais, giminėmis ir 
lietuviais draugais. Kai už poros 
metų aš aplankysiu savo tėvų 
gimtą kraštą, aš noriu, kad visi 
Lietuvoje mane galėtų suprasti. 
Man ir dabar yra smagu, kai 
mes su mama einame apsipirk
ti , kad žmonės girdi mus kal
bant lietuviškai. Lietuvių kal
ba yra graži, todėl mes turime 
ja kalbėti. 

Aš mėginsiu daugiau skaityti 
lietuviškos spaudos: laikraščių, 
knygų ir žurnalų. Laikraštyje 
„Drauge" man patinka skaityti 
apie" skautus ir mano draugų 
parašytus rašinėlius. 

Vaikams sunku išmokti lietu
vių kalbą be mokyklos. Aš su 
keliais draugais mėginsiu pa
kalbėti, kad jie lankytų šešta
dieninę mokyklą. Jei aš steng
siuos šiais būdais išlaikyti 
lietuvių kalbą, aš tikiuosi, kad 
būsiu naudinga Lietuvai. 

Karina Turnery tė 
Dariaus Girėno lit. 
m-los 8 sk. mokinė. 

PATINKA - NEPATINKA 

Man patinka arkliai. Jie yra 
gražūs gyvuliai. Labiausiai 
patinka juodos spalvos arkliai. 
Arkliai mėgsta avižas ir šieną. 
Yra smagu jodinėti arkliais. Jie 
moka eiti ir bėgti. 

Aušra Norušytė 

Man nepatinka mankšta, tau
t in ia i šokiai . Blogai, kad 
stovykloje nėra televizijos. Mes 
negalime klausytis muzikos. 

Diana Leparskai tė 

Man patinka kvadratas. Aš jį 
žaidžiu su visais savo draugais. 
Man patinka, kai aš pataikau į 
žmogų, tada mūsų komanda lai
mi. 

Larą Polteraitytė 

Man patinka kvadratas. Man 
patinka, kada aš metu į žmogų 
ir pataikau. Kai aš pataikau į 
žmogų, jis turi išeiti iš žaidimo 
ir eina vartininkams padėti. 
Kvadratas yra labai smagus 
žaidimas. Aš kartais žaidžiu 
prieš mergaites, o kartais prieš 
berniukus. 

Laura Rukšėnai tė 
Man nepatinka mankšta, tau

tiniai šokiai. Nepatenkinta, kad 
reikia išlipti iš Spyglio. Neįdo
mu, kad nėra televizijos ir kad 
reikia anksti keltis. 

Audra Valaitytė 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

LAISVA LIETUVA 

Ilgai Lietuva nebuvo laisva. 
Rusai užėmę ją laikė. Lietuvai 
trūko daug dalykų: neturėjo 
užtenkamai maisto, žaislų ir 
daug kitokių dalykų. Dabar 
Lietuva laisva! Dabar ten yra 
linksma, gera ir saugu. 

Julija Slavikaitė 

Laisvė reiškia, kad kas nors 
yra laisvas, ne vergas. Lietuva 
yra laisva, bet ilgai ji neturėjo 
laisvės. 

Julija Sajauskaitė 

Lietuvoje žmonės kariavo už 
laisvę, todėl šiandien ji yra lais
va. Aš esu laiminga. 

Dalia Slavikaitė 

Aš noriu, kad lietuviai būtų 
visada laisvi ir laimingi. Aš 
nenoriu, kad rusai būtų Lietu
voje. 

Pe t r a s Zajančkauskas 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lituanistinės mokyk
los mokiniai. 

(Pirmieji Žingsniai) 

PAVASARIS 

Man patinka visi metų laikai. 
Bet labiausiai aš mėgstu pava
sarį. Pavasaris atneša daug 
džiaugsmo į žmogus širdį. Ir 
žmogus, ir gamta džiaugiasi pa
vasariu. 

Pavasar į saulė kyla vis 
aukščiau ir aukščiau. Jos 
spindulėliai šildo sušalusią 
žemę. Saulės Šilumoje prisikelia 
pirma žolytė, pabunda gėlės iš 
miego. Medžiai puošiasi žaliais 
pumpurais. 

Dangus pavasarį būna žydras, 
vis mažiau būna debesų. Dangu
je skraido paukščiai ir gieda 
gražias giesmeles. Paukšte
liams linksma, nes jie jau nebi
jo balto bado. Jie patys susiran
da sau maisto. 

Pavasarį žmogus vis dažniau 
aplanko parkus ir miškus. Ža
lioje gamtoje ilsisi žmogaus 
širdis. Pavasarį ne tik gamta, 
bet ir žmogus prisikelia naujam 
gyvenimui. 

Natalija Padalino, 4 sk., 
K. Donelaičio lit. m-la. 

OPEROS ŽVAIGŽDĖ 
PLANETOJE 

Vieną naktį buvo koncertas. 
Operos žvaigždė dainavo Lietu
voje dainą „Mūsų šūkis Lietu
va"! Kai pasibaigė koncertas, 
traukinys ją vežė vietoj limu
zino. Po kelių minučių ji pa
klausė vairuotojo, kur ją veža. 
Vairuotojas atsakė, kad ją veža 
į stotį. Prie stoties buvo erdvės 
laivas. Operos žvaigždė manė, 
kad tai vandens mašina, todėl 
į ją įlipo. Ji pradėjo viską 
žiūrinėti. Už dviejų minučių 
įlipo du astronautai. Uždarė 
duris ir pradėjo kilti į dangaus 
erdvę. 

Po kelių valandų skridimo jie 
nusileido ant vienos planetos, 
kuri vadinosi „Gudraija". Jie 
išvedė operos žvaigždę iš 
raketos. Staiga saulė apšvietė 
planetą. Ji pamatė daug įdomių 
dalykų. Buvo įvairių keistų 
gyvulių, apsirengusių kaip 
žmonės. Žvaigždei atrodė, kad 
tie gyvuliai ruošiasi ją suėsti. 

J i su astronautais greit įlipo 
į erdvės laivą ir iš Gudraijos 
planetos grįžo į žemę. Čia jie visi 
jautėsi smagiai. 

Lukas Gudinskas 
Simonas Trumpickas 

Petras Vaičiūnas 
Kanada 

TĖVELIAI MANIMI 
PASITIKI 

Vieną kartą aš likau namuose 
su savo broliu ir sesute. Čia 
turėjau atlikti tėvų paskirtus 
darbus. Nieko blogo neatsitiko, 
viskas buvo atlikta gerai. Tėvai 
buvo labai patenkinti. Dabar 
visą laiką jie pasitiki manimi. 
Kai tėveliai kur nors išeina, aš 
niekada nesugalvoju jokio blogo 
darbo, nes aš nenoriu, kad jie 
pyktų ant manęs. Aš nenoriu, 
kad pas mus atvyktų auklė (ba-
bysitter), nes tada negalėtume 
daryti nieko, ką mes norime. 
Svetimu žmogumi sunku pasi
tikėti, gali kartais ir blogo at
sitikti šeimai. Aš nenoriu būti 
kaip Patrick Daley, nes dabar jį 
turės saugoti prižiūrėtojai, kai 
jo tėveliai bus išvažiavę į New 
Yorką ar kur kitur. 

Paulius Genčius, 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

ČIURLIONIS 

M.K. Čiurlionis yra vienas iš 
Lietuvos mėgstamiausių ir žy
miausių dailininkų. Lietuviai 
džiaugiasi jo menu ir muzika. 

Jis tapė gamtą, gyvulius, žu
vis, zodiak ženklus, karalius, 
angelus ir kosmines fantazijas 
(saulę, žvaigždes ir t.t.). Yra 
daug apskritimų jo mene. Kūri
nių užvardinimai turi ryšio su 
gamta ir muzika. Jo menas sim
bolizuoja Lietuvos praeitį ir 
kultūrą. Jo paveiksluose yra 
daug muzikinių simbolių. 

Čiurlionio mene yra daug ža
lių, mėlynų, geltonų ir baltų 
spalvų. Nėra daug rudų ir rau
donų spalvų. 

Man kai kurie Čiurlionio pa
veikslai labiau patika, o kai 
kurie — mažiau. Man yra sunku 
suprasti Čiurlionio meną. 

Jane Cox, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė. 

PAGONIŲ SUPILTAS 
KALNAS 

(Lietuvių tautosaka) 

Žemaičių Kalvarijos miestely
je prie Varduvos upės yra status 
ir aukštas kalnas, kurį žmonės 
dabar vadina švento Jono 
kalnu. Sako, tą kalną senovėje 
supylę pagonys. Pagonių vadas 
įsakęs visiems žmonėms, kad 
kiekvienas iš jų, senas ar 
jaunas, didis ar mažas, vyras ar 
moteris, raitas, važiuotas ar 
pėsčias, kuris vyks pro tą vietą, 
turi tam tikrą saiką žemių iš 
toliau atnešti ir pilti. Taip per 
kiek laiko ir buvęs supiltas tas 
kalnas. Paskui ant jo pagonys 
degindavę aukas. Pagonim išny
kus, tame kalne buvę įtaisytos 
kapinės. (Papasakojo L. Budrys, 
75 metų amžiaus iš Žemaičių 
Kalvarijos. Užrašė A. Brazdei
kis, 1928 m.) 

PALYGINIMAI 

Apipylė. 1. Kaip šaltu van
deniu mane apipylė (sukrėtė, 
nustebino) 2. Toks baisus pa
veikslas Oną kaip šaltu vande
niu perpylė. 3. Čia mus visus 
tris tarytum kas šaltu vandeniu 
būtų apipylęs (labai nustebino. 
4. Jonienė visa nutirpo (išsi
gando), kaip šaltu vandeniu, 
rodos, kas apipylė. 

Apivaras. (Shoestring). 1. 
Tavo liežuvis pasileidęs kaip 
vyžų apivarai. 2. Liežuvis kaip 
apivaras. 3. Velkas (slenka), 
kaip vyžos apivaros. 
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