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Mindaugo vainikavimo 
šventė 

Liepos 6-oji — Vals tybės 
diena, Mindaugo vainikavimo, 
L ie tuvos 740-mečio šventė. 
Prasidėjo liepos 4 d., sekma
dienį, 2 vai. po pietų keliautojų 
palyda nuo Vilniaus Aukštuti
nės pilies į Medininkus. Visi 
k i t i renginiai — Medininkuose. 
6 vai. po pietų Medininkuose 
su t ik t i keliautojai, atidengta 
kara l i aus Mindaugo skulptūra, 
įrengta šventinė stovykla. 7 vai. 
sutikti „Geležinio vilko" kariai, 
kalbėjo JAV ambasadorius D. 
Johnson. 8 vai. uždegtas laužas 
fejerverkai. 

Liepos 5-ą — buvo iškilmingas 
minėjimas Menininkų rūmuose, 
Vilniuje. 

Liepos 6-ą — šv. Mišios Arki
katedroje, 4 vai. po pietų iškil
minga eisena iš Nepriklauso
mybės aikštės į Katedros aikštę; 
5 vai. — devynių prakalbų ritua
las Katedros aikštėje, 6 vai. — 
fejerverkas ir folkloro festivalio 
„Baltica 9 3 " pradžia. 

L i t a s i r užs ien io va l i u t a 

Lietuvos Bankas, remdamasis 
visais ir pasaulio valiutų rinkos 
kursais , nuo 1993 liepos 2-os 
nus ta tė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius: 

Anglijos svaras — 6,4867 Lt. 
JAV doleris - 4,3500 Lt. 
Prancūzijos frankas — 0,7559 

Lt. 
Vokietijos markė — 2,5468 Lt. 
100 Rusijos rublių — 0,41 Lt. 
Šis kursas privalomas buhal

terinėje apskaitoje. Bankai iš 
jur id inių ir fizinių asmenų 
valiutą perka ir parduoda pagal 
pačių bankų nusta tytus par
davimo ir p i rk imo kursus . 
Valiuta perkama už litus ir 
laikinuosius talonus, parduo
dama — tik už litus. 

Val iu tos sup i rk imas par
davimas Taupomajame banke 
liepos 3-ą: 

1 USD - 3,85/4,30 Lt. 
1 DEM - 2,20/2,39 Lt. 
100 SUR - 0,36/0,41 Lt. 

Iš apyvartos išimtas pirmasis 
100 litų bonknotas, sudominęs 
policiją. Raseiniuose, privačioje 
parduotuvėje , du vyr i šk ia i 
atsiskaitė 100 litų pavyzdžiu. 
Jaunas pardavėjas, pasitenki
nęs tuo, kad pinigas su vandens 
ženklais ir kitomis paslaptimis, 
neatkreipė dėmesio į an t 

banknoto buvusį dideli raudona 
užrašą, reiškiantį pavyzdį. Vė
liau, kai pastebėjo, pamatė ir 
normaliems pinigams nebūdin
gą banknoto numerį 0000000. 
Vidaus reikalų ministerijos eko
nominių nusikalt imų tyrimo 
valdyboje buvo l a u k i a m a 
išvadų, ar bonknotas nepadirb
tas, o Lietuvos banko Kasos 
departamento direktorius R. 
Spurulis pasakė, kad visiems 
bankams ir jų filialams yra 
duota po vieną litų pavyzdžių 
komplektą. Pinigų pavyzdžiai 
turi b ū ū griežtai saugomi, todėl 
t i k imas i , kad nebus labai 
sudėtinga išaiškinti, kuriame iš 
jų nebėra šimtinės, o gal ir kitų 
pavyzdžių. 

Lietuvos rytas, 07.01 

įs te ig tas D a r i a u s ir G i rėno 
a t m i n i m o meda l i s 

Seimas įsteigė Dariaus ir 
Girėno atminimo medalį. Juo 
bu- apdovanojami Lietuvos 
aviacijai ypač nusipelnę Lie
tuvos gyventojai ir užsieniečiai. 

Lito įvedimas prekių ka inoms 
įtakos neturėjo. Lietuvos banko 
valdybos pirniininko pavaduoto
jas Gintautas Preidys p ranešė , 
kad iš Lietuvos banko saugyklų 
į k i tus bankus jau išvežta 186.9 
mil. litų. Iš bankų į apyvartą iš
leista 76.5 mil. litų. Iš 28 mlrd . 
dabar Lietuvoje cirkuliuojančių 
talonų jau išimta apie 8 mlrd . 
Preidys teigiamai įvertino t a i , 
kad po lito įvedimo jo vertė vis 
kyla. Vakar Lietuvos b a n k a s , 
nustatydamas oficialų lito i r 
ki tų valiutų santykį, 1 J A V 
dolerį prilygino 4.35 lito (buvo 
4.5). Pastebima, kad žmonės da
bar labiau linkę parduoti valiutą, 
o ne pirkti. Užsienio val iutos 
paklausa sumažėjo iki minimu
mo. Preidžio nuomone, kai kur ių 
prekių kainos nuo liepos 1 d. 
pakilo ne dėl pinigų kei t imo. 
Tai liudija faktas, kad l i tas i r 
toliau brangsta. Be to , pinigų 
keitimo metu Lietuvos b a n k a s 
•nepadarė jokios pinigų emisijos. 

Lietuvos rytas, 07.02 

B r a n g s m a i s t o p r o d u k t a i 

Prognozė : l iepos m ė n e s į 
maisto produktai brangs. Lie
tuvos kainų ir konkurencijos 
tarnybos specialistai prognozuo
ja, kad maisto prekių ka inos 
liepos mėnesį pakils maždaug 
15-20 procentų. Tai a i š k i n a m a 
tuo, kad nuo liepos 1 d. padidės 
maisto prekių gamybos išlaidos. 
Priežastis — nuo birželio 1 d. 8 
procentais pabrangusios gamt i 
nės dujos ir šiluminė energija 
bei 23 proc. pabrangusi elek
tros energija. Numatoma, k a d 
apie 10 procentų padidės darbo 
užmokestis ir apie 15 proc. 
transporto išlaidos. 

Lietuvos rytas, 07.01 

Hab i l i t uo ta s d a k t a r a s 

Pirmasis habili tuotas dak ta 
ras — mechanikas. Iki šiol žino
jome, jog žemesnysis moksl inis 
laipsnis yra mokslų kandidatas , 
o aukštesnysis — daktaras . Lie
tuvoje pradėjus taikyti Vaka
ruose naudojamą sistemą, Lie
tuvoje turime mokslų d a k t a r u s 
bei habilituotus daktarus. Tech
nologijos universitete apg in ta 
pirmoji hab i l i tuo to moks lų 
daktaro disertacija. „Pirmąja 
kregžde" tapo Mechanikos fa
ku l t e to p r i e t a i sų g a m y b o s 
katedros docentas R. Baraus
kas . Habilituoto daktaro laips
nis jam suteikiamas už darbą 
„Tampriųjų konstrukcijų su 
vienpusiais ryšiais analizė ir 
sintezė bei naudojimas valdo
mose vibracinėse sistemose". 

Kauno diena, 07.02 

Sus i t a rė dėl s k o l ų 

Karaliaučiaus srityje Lietuvos 
premjeras A. Sleževičius ir Rusi
jos vicepremjeras Sergejus Sach-
rajus pasirašė protokolą dėl 
tolesnio ekonominio Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimo. 

Kalbėta apie tarpusavio sko
las. Lietuva pažadėjo per dvi 
savaites sumokėti 25.000,000 
dolerių už patiektas dujas (iš 
43.500,000 dolerių skolos), o Ru
sija pažadėjo „svarstyti" skolas 
Lietuvai už tranzitą į Karal iau
čių. Rusijos vicepremjeras pa
žadėjo rūpintis, kad dujos Lie
tuvai būtų tiekiamos s tabi l ia i , 
Lietuva pažadėjo n e n u t r a u k t i 
elektros energijos tiekimo Kara
liaučiui. 
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K r a š t o t y r i n i n k ų v a s a r a 

Liepos p i rmą dieną grupelė 
K a u n o k raš to ty r in inkų išvyko 
į Mažąją Lietuvą. Įsručio apylin
kėse ekspedicijos na r ia i fiksuos 
šio k raš to l ie tuvių kalbos savi
t u m u s , užraš inės tau tosaką , is
toriją, tradicijas, filmuos, foto
grafuos l iaudies a rch i tek tūros 
l ikučius, r i nks sociologinę me
džiagą apie t e n gyvenus ius ir 
gyvenančius l ie tuvius . Reikš
mingiausi K a u n o moksleivių 
k raš to ty r in inkų darbai šią va
sarą — „ R a s o s " gimnazijos 
jaunųjų k raš to ty r in inkų talkos 
t v a r k a n t Fredos kapines . 

Kauno diena, 07.01 

K A U N O B O T A N I K O S . 
S O D U I 70 M. 

J i s į s t e i g t a s K a u n o uni 
versiteto 1923 meta i s Aukštojo
je Fredoje ir už ima apie 70 ha 
plotą. Auga 6440 auga lų rūšių, 
veislių ir formų. Nuola t in ius 
sėklų mainų ryš ius palaiko su 
486 botanikos sodais ir botani
kos krypt ies mokslo įstaigomis 
visame pasaulyje, pa te ikdamas 
m a inam s per pusan t ro tūkstan
čio auga lų rūš ių sėklų. Iki 1941 
ir 1943-1945 pr ik lausė VDU, 
1940-42 Vi ln iaus universi te tui . 
1945-92 Lietuvos Mokslų akade 
mijai ir nuo 1992 vėl Vytauto 
Didžiojo un ivers i te tu i (VDU). 

Kauno diena, 07.01 

P a b r a n g o s u s i s i e k i m a s 

Brangsta ir pigiausias trans
portas — nuo liepos 1 d. geležin
kelio bilietai vietinio susisie
kimo t raukinia is kainuos du 
ka r tu s brangiau. Šiuo metu 
nauja kaina nurodyta 1.6 talono 
už kilometrą, tačiau artimiau
siu metu bus suapval inta iki 2 
centų. Taigi, kelionė iš Vilniaus 
į Kauną bus daugiau nei du 
l i tus . Reikia pasakyt i , kad 
ke l ionė t r a u k i n i a i s vistiek 
dvigubai pigesnė nei autobusu. 
Tuo nesunku įsitikinti, žvilg
telėjus į naujus tarifus: vienas 
kilometras paprastu autobusu 
kainuos 3, o minkštu — 4 cen
tus . Šie tarifai įsgaliojo irgi 
liepos pradžioje. 

Kauno diena, 06.29 

Tūkstančiai parašų už 
Lozoraitį 

— Viln iaus k r a š t e j au metus 
veikia nepriklausoma privati 
komercinė radijo stotis Znad 
Wilii. J i girdima ištisą parą, 
daugiausia lenkų kalba. Pasak 
jos vadovo — Nepriklausomybės 
a t s t a t y m o a k t o s s igna ta ro 
Česlovo Okinčico, jos klauso 
apie 60% Vilniaus krašte gy
venančių lenkų. Kuriant šią 
stotį , buvo nor ima įjungti 
Lietuvos lenkus į visuomeninį 
gyvenimą, pateikti jiems objek
tyvią informaciją be jokių 
komentarų. 

Prekybinė sutartis su Indija 
P r e k y b i n i o ir ekonominio 

b e n d r a d a r b i a v i m o s u t a r t į 
pasirašė Lietuvos UR ministras 
P. Gylys ir Indijos komercijos 
ministeri jos sekre tor ius B.P. 
Mishra. Indija norėtų investuoti 
į Lie tuvos teks t i l es , medienos 
bei popier iaus pramonę , kur t i 
bend ra s įmones, siūlo Lietuvai 
va is tų bei žal iavų medicinos 
pramonei , ryžių, ki tų mais to 
p ramonės gamin ių , medvilnės, 
chemijos p roduk tų ir pan . Lie
t u v a norėtų parduot i s takles , 

kompresorius, elektrotechniką, 
popierių, stiklą, cementą, pieno 
miltelius, lengvosios pramonės 
produkciją ir kt. 

Birželio 29 d. Sąjūdžio pirmi
ninkas A. Katkus, vicepirmi
ninkas A. Vaišnoras bei dar 
vienas Seimo narys I. Uždavi
nys Algirdui Brazauskui įteikė 
142,246 Lietuvos žmonių para
šus, reikalaujant, kad S. Lozo
raitis toliau eitų nepaprastojo ir 
įgaliotojo Lietuvos ambasado
riaus JAV pareigas. Kaip infor
mavo A. Vaišnoras, šie parašai 
juridinės galios neturi, tačiau 
yra ir moralinė galia. Parašų 
rinkimas apėmė visą Lietuvą ir 

Paryž ius (Reuter) — Akivaiz
doje didėjančio emigrantų ant
plūdžio, parlamentas priėmė 
įstatymą, smarkiai suvaržantį 
naujų ateivių įsileidimą. įsta
tymas rišamas ir su saugumu, 
nes pastaraisiais metais dau
giausia nusikal t imų įvykdo 
vadinamieji ..svečiai darbinin
kai". Už įstatymo balsavo 580, 
prieš 88. Imigracijos įstaigom 
suteikta teisė tikrinti paslėptą 
įstatymo apėjimą, prisidengiant 
bėgant nuo politinių persekio
jimų arba dėl fiktyvių vedybų su 
anksčiau atvykusiais emigran
tais bei jų atsiradusiais ^gimi
nėmis'". 

Prieš tą įstatymą išėjo kraštu
tiniai kairieji, aiškindami, jog 
tai rasizmas, nes nukreipiama 
kova prieš įsileidimą darbinin
kų iš Trečiojo pasaulio. 

neturėtų palikti abejingu Lie
tuvos prezidentą, juo labiau, 
kad jis pats pripažino padaręs 
klaidą, atšaukdamas S. Lozorai
tį iš Washingtono. Beje, kaip ir 
pridera kauniečiams, preziden
to rinkimuose daugiausia balsų 
atidavusiems už S.Lozoraitį, ir 
dabar jų parašų buvo daugiau
sia - 34,850. 

Kauno diena, 06.30 

Septynių didžiųjų 
konferencija 

S a n F r a n c i s c o P r e z . Clinton 
išvyko į Tokijo, kur šią savai tę 
įvyks septynių p r a m o n i n i ų 
k r a š t ų metinė konferencija. 
Konferencijoj bus ieškomas 
b ū d a s pagyvin t i , p a d i d i n t i 
ekonomijos augimą. Amerika iš 
savo pusės nori s u m a ž i n t i 
deficitą ir reikalaus iš kitų, kad 
daugiau įsileistų amerikietiškų 
prekių. 

Trumpai 

A m e r i k o s federaliniuose ir 
valstijų kalėjimuose 1992 me
ta is moterys sudarė 6 procentus. 
Illinojaus valstijoje moterų pro
c e n t a s mažesn is ne i visoj 
Amerikoj — 4.6. 

G e g u ž ė s mėnes į sunkveži
mių Amerikoj buvo parduota re
kordinis skaičius: 499,998. be 
dviejų pusė milijono. 

Pr incess Cruises liuksusinio 
laivo vadovybė buvo nubausta . 
Federalinis teismas nubaudė 
500,000 dol. bauda už šiukšlių 
išvertimą į vandenyną. Vienas 
iš keleivių matė, kai vidurnaktį 
visokios at l iekos pi lamos į 
vandenį ir tą faktą nufilmavo. 
Pagal tarptautinį susitarimą 
vandenynus teršti uždrausta. 

Lėktuvų kompanijos numato, 
kad ateinančio šimtmečio pir
m a m dešimtmety reikės naujų, 
dar didesnių komercinių lėk
t u v ų , galinčių p a i m t i 600 
keleivių. Dabar naudojami 747 
sprausminiai lėktuvai daugiau 
sia gali vežti 421 keleivį. 

K o n g r e s o b i b l i o t e k a 1992 
metų pabaigoj turėjo 24.5 mili
jonus knygų, 41.5 mil. rankraš
č ių , 13.9 mil . n u o t r a u k ų . 
Bibliotekon iki šiol negrąžinta 
knygų apie 300,000. Metinis 
biudžetas 322.2 mil dol. 

Didėja nedarbas 
Vakaruose 

Paryž iu s . — Daugiau, ka ip 
35 milijonai darbininkų Vaka
rų šalyse liks be darbo iki 1994 
metų pabaigos dėl blogėjančios 
ekonominės padėties pasaulyje. 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir vystymo organizacija (EBVO) 
praneša, kad net ir šalys, kurios 
j a u a t s i g a u n a iš recesijos, 
pat ir ia sunkumų, kuriant nau
jus darbus žmonėms. 

N u m a t y t a , kad neda rbas 
JAV-sės mažės, bet kitur kils. 
EBVO, kuri stebi ekonominį 
vystymąsi pasaulyje, apskai
čiavo, kad Vakarų Europoje ir 
Turkijoje ateinančiais metais 
nedarbas pakils iki 11,9^. 1992 
bedarbių buvo 9.9^. Vakarų 
Europoje tiek daug bedarbių 
nėra buvę nuo II Pasaulinio ka
ro. 

Prez. Algirdas Brazauskas 
priėmė Lietuvos žydu bendruo
menės atstovus. Žydų tautinės 
mažumos atstovai supažindino 
prezidentą su bendruomenės 
gyvenimo problemomis, ruoši-
musi šiais metais paminėti Vil
niaus geto likvidavimo 50-ąsias 
metines. 

— Lit-tuvos ps ich ia t ra i nu 
tarė nebestreikuoti. kaip buvo 
žadėję. nes vy r i ausybe 
patenkino vieną jų reikalavimą 
— padidins atlyginimus 30%. 
K l a u s i m a s del socia l in iu 
garantijų darbe nukentėjusiam 
medikai arba jo šeimai, jeigu 
medikas darbe žūtų, bus svars
tomas artimiausiu metu 

Aviakompanija „Lietuva" lie
pos 13 d. iš Kauno Karmėlavos 
aeruosto atidaro reisą Kau-
n a s - P a l a n g a - K r i s t i a n s t a d a s 
(Švedija). Lėktuvai skris antra
dieniais ir penktadieniais. Bi
lieto ka ina iki Palangos — 10 
JAV dolerių, iki Kristianstado 
- 120 JAV dol. 

Kauno diena, 07.03 

A B C ir W a s h i n g t o n P o s t 
pravedė apklaus inė j imus ir 
patyrė, kad 52 procentai ameri
kiečių geriau savaitę pabūtų 
uždaryti kalėjime, nei sėdėtų 
prezideno kėdėj. 46 proc. vis tik 
norėtų sėdėti prezidento kabi
nete . Valstybės problemos to
kios didelės, kad joks preziden
t a s negali greit išspręsti, tvir
t ina 56 procentai apklaustųjų. 

D idž iu l i s b a l i o n a s , rek
lamuojantis Pizza Hut , virš 
New Yorko prakiuro ir netikė
ta i nusileido ant 7 aukš tų 
dangoraižio. Pilotas ir jo pa
vaduotojas tik lengvai sužeisti. 
Ta laimingai pasibaigusią nelai
mę daugelis matė, buvo kas nu
filmavo ir parodė televizijoje. 

D a v e n p o r t , Iowa. Dėl 
nepaprastai didelių liūčių Mis 
sissippio aukštupy labiausiai 
nukentėjo ir tebekenčia Daven
port miestas. Upėj vanduo paki
lo daugiau negu 7 pėdas virš 
potvynio ribos. Miesto gatvėse 
ir kai kuriuose priemiesčiuose 
vanduo siekia 15 pėdų. Potvynio 
vietas aplankė prezidentas Clin
ton ir pažadėjo iš federalinio 
iždo pagalbą iki 1.2 bil. dolerių. 

Illinois gubernator ius Edgar 
pasiuntė 150 nacionalinės gvar
dijos vyrų padėti kovoti su 
potvyniu Illinois pusėje. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 7 d.: Kir i las , Es tera , 
Sungailis, Skinutė . 

L i e p o s 8 d. : K i l i j o n a s , 
Akvilas, Priscilė, Taurag i s , Ar
noldas. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v .s . Irena Regienė 

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
VIRŠININKAS PRANEŠA 

vs . fil. S ig i tas M i k taitis, LSS Tary-
bos Pirmijos pirm. ir Jubiliejinės sto
vyklos viršininkas. 

J .S. Šūkis: Deimantinis ju
biliejus, tegyvuoja skautija! 

Greitai artėja Jubiliejinė sto
vykla Rakė, liepos 31-rugpj. 11 
d. Kviečiu visus LSS narius ir 
svečius joje dalyvauti. Ra
ginkite savo skautus ir jų tėvus 
vykti j Raką. kur susitiksite 
brolius, seses ir svečius Lietuvos 
skautų vadovus. 

Registraciją vykdo s. Algi
mantas Milašius. Prašau at
kreipti dėmesį j brolio Algio 
adresą su pakeistu namo 
numeriu: 

A. Milšaius, 13426 W. Little 
Creek Dr., Lockport, II 60441. 

Visi skautai ir vadovai privalo 
sumokėti PILNĄ MOKESTĮ 
J.S. iždininkui. 

Visi skau ta i ir vadovai 
PRIVALO atsivežti sveikatos ir 
atsakomybės atleidimo užpil
dytas formas su atitinkamais 
parašais ir sveikatos draudimo 
kompanijos pavadinimu, bei 
šeimos numeriu. 

Tarpmiestinio transporto rei
kalais galimai anksčiau prašau 
kreiptis į Antaną Jarūną, tel. 
708-289-8062. 

Ūkio, palapinių ir pan. rei
kalais kreipkitės j s. Maryte 
Utz. J.S. ūkio paruoš, viršinin
kę. 708-423-0307. Palapines bus 
galima išsinuomoti, bet jų 
turime ribotą skaičių, todėl 
prašau atsivežti savų vienetų ar 
asmeniškas palapines ir kitas 
stovyklavimo priemones. 

Bagažo pristatymui spalvotus 
lipinukus šakų vadovybėms iš
siųs s. M. Utz. 

Stovy! loję vadovausimės 
vietiniu i.iiku, t.y. „Eastern Std. 
time". 

Vadovai gali atvykti penkta
dienį, iš anksto pranešė s. M. 
Utz. 

Stovykloje bus „75 m. lietuviš
ko ska-itavimo" paroda, kurią 
ruošia „Sietuvos*' sktn. dr-vė. 
Paroda veiks nuo ketvirtadie
nio, rugpj. 4 iki po iškilmingo 
savaitgalio. 

Stovyklai ruošiami: J. S. 
Leidinys — paruošė „Sietuvos" 
dr-vė; dainynėlis su gaidomis — 
v.s. E. Eidukonienė; leidinys 
anglų kalba — v.s. L. Milukienė. 

J.S. laikraštėlį redaguos j.v.s. 
G. Treinienė. 

Bendras programas koor
dinuoja v.s. Lilė Milukienė ir 
jau suderintos skautų,-čių 
religinės-tautoramos-skau-
toramos ir iškilmingų įvykių 
programos su šakų stovyklų 
vadovybėmis. 

Kaip žinote, yra pradėti LSS 
Vadovybės Rinkimai. Paskelb 
tas „Kvieslys". Taryba patvir
tino Rinkimų Nuostatus, 
sudarytas prezidiumas ir išleis
tas Biuletenis Nr. 1. Jubilie
jinėje stovykloje bus vykdoma 

balsuotojų registracija. Kviečiu 
visus dalyvauti rinkimuose. 
Visais rinkimų reikalais kreip
kitės į Prezidiumo pirmi
ninką v.s. fil. Eugenijų Vilką, 
23912 Via Onda, Valencia, CA 
91355, Tel. & FAX 8 0 5 -
259-3909. 

J .S . Vadyų išvyka i RAKO 
stovyklavietę ir pasitarimai 

Čikagoje 

Išvyka įvko š.m. gegužės 22 d., 
šeštadienį. Joje dalyvavo 22 
vadijų nariai. Sekmadienį vyko 
vadijų pasitarimai Jaunimo cen
tre, Čikagoje, kur dalyvavo 26 
vadijų nariai. 

Per dvi dienas buvo aptarta 
daug reikalų. Jų svarbesni 
buvo: 

J .S . s t ruk tūra ir stovyklų 
sudėtys. 

1. Brolija, 2. Seserija, 3. Aka
demikai, 4. Jaunų šeimų, ben
drija ir vadija. 

Kiti įrengimai. 
Už stovyklos ribų ir į ežerą 

išeiti reikės J.S. komendanto 
leidimo ir bus leidžiama eiti tik 
grupė ir tik su atsakingu vado
vu. 

Laužams ir pionerijai medžia
gą nurodys ūkio skyrius atsto
vas. 

Vadijos rajone veiks paštas. 
Krautuvėlėje bus parduodami 

ledai ir gėrimai — vaisvan
deniai, o kitoje dalyje — ženklai 
ir suvenyrai. 

Skalbimo ir džiovinimo prie
monės yra Scotville miestelyje, 
ir J.S. komendantas duos vado
vams leidimą ten nuvykti. 

S tovyk los r i bose ve iks 
rad io ryšys. 

Bendrą 24 vai. apsaugą 
vykdys „Miško Brolių" dr-vė. 

Šakų stovyklose naktimis 
budės skautų,-čių sargyba ir 
viską koordinuos komendantai. 

Pirmoji pagalba veiks 
ambulatorijoje, — turės ryšį su 
ligonine ir vietiniu šerifu. 

Audros ir gaisro apsaugos bus 
mokomi visi stovyklautojai nuo 
pat stovyklos pradžios. 

Vandens apsaugą, laivelių ar 
baidarių naudojimą tvarkys 
tam pasiruošę, valstijos 
pažymėjimus turį asmenys. 

Papuošimus planuoja v.s. VI. 
Vijeikis ir s.v. A. Jonušas, o 
didesnes statybas vykdys skau
tai vyčiai pagal šiuos planus. 

Bus įrengti vartai prie kelio ir 
antrieji prie įėjimo į stovyklas, 
o 6 vėliavų stiebai jau pastatyti 
prie paradų aikštės. 

Buvo ap ta r t a J .S . registra
cija, kurią smulkiau paaiški
nau pradžioje šio aplinkraščio. 
Sveikatos (Medical) draudimus 
privalo turėti kiekviena šeima 
ir atitinkamai pranešti J.S. 
registracijoje. 

Palapines reikia atsivežti 
savas. Nors jas bus galima 
išsinuomoti ūkio skyriuje, bet iš 
anksto privalote susitarti su s. 
M. Utz, tel. 708-423-0307. 

Svečius iš Lietuvos, Anglijos, 
Brazilijos, Australijos ir kitur 
priims paskirti pareigūnai. 
Kitataučius skautus jau pakvie
tė J. S. atstovas v.s. Vyt. Jokū
baitis. 

Jubiliejinės Stovyklos ūkinis 
paruošimas vyksta sklandžiai, 
organizuotai, įsipareigojusiųjų 
nuotaika puiki. Užtikrinu visus 
J. S. dalyvius, kad atvykę sto
vykloje rasite tvarką, skanų 
maistą ir būsite sutikti šypsniu 
bei brolišku pasisveikinimu. 
Kad mūsų dalyvavimas Jubilie-

„Skautų Aido" redakcijos „Pelėdos". Iš k. — vs Nijolė Užubalienė, vs. fil. 
Halina Plaušinaitienė, jvs. Oalia Sruogaitė ir vs. Janina Mikutaitienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

PRO „SKAUTŲ AIDO" 
REDAKTORIŲ AKINIUS 

A P I E , P E L E D A S ' \ „ A P U O K Ą " i r 
„ S K A U T Ų A I D Ą " 

Skautininkui kun. Antanui 
Saulaičiui vis labiau įsipareigo
jant sielovados reikalams ir pla
čiai pasaulyje pasklidusios išei
vijos lietuviškai veiklai, pasi
darė būtina sutelkti daugiau jė
gų „Skautų aido" redagavimui. 

Tokiai talkai natūraliausiai 
tiko jau prieš dešimtį metų susi-

jinėje stovykloje būtų prasmin
gas bei jaukus, prašau visus 
t inkamai pasiruošti, kad 
įgalinti J.S. darbuotojus atlikti 
savo įsipareigojimus. 

Jubiliejinė stovykla yra LSS 
narių bendro darbo paroda ir 
praėjusio veiklos penkmečio at
pildas. Į Jubiliejinę stovykla at
vykstame parodyti savo viene
tų pasiekimus bei jų darbščius 
vadovus,-es. Gyvendami savo 
bendraminčių tarpe, atsigai
viname lietuviška dvasia. Šioje 
J.S. dalyvaus Lietuvos skau-
tų,-čių atstovai,-ės. Dalyvau

davusi „Pelėdų" .skiltis — skau-
tininkės, suredagavusios LSS 
vadovėms labai reikal inga 
ikautaraok-lj - jSese. budėk!" 
Ta plačios apimties knyga, tei
kianti šių dienų vadovei labiau
siai reikalingas žinias ir prak
tiškos veiklos pavyzdžius, buvo 
išleista 1983 m. Septynios sesės 
„Pelėdos" tapo „bedarbėmis" ir, 
nors dėl to visai nesiskundė. LS 
Seserijos Vyr. skautininkės v.s. 
Irenos Kertlienės ir Tarybos 
pirmininko v.s. Sigito Miknaičio 
akys pamažu krypo į jas, ir pla
nai jų „atostogas" nutraukti 
brendo. 

1988 m. Lietuvai laisvėjant ir 
galimybėms susisiekt su Lietu
vos jaunimu didėjant, brolio 
redaktoriaus Antano sparnai iš
sitiesė naujiems ir dar plates-
niems skrydžiams, ir „Pelėdos" 
buvo pašauktos talkon „Skautų 
aidui". 

Deja, į „Skautų aido" lizdą 
kime su vienetais ir pavieniai, suskridome tik keturios. Dau-
Reikia mūsų visų, — visi yra la- giau talko^daugelis~ž'adėjo, bet, 
bai laukiami! Dalyvaukime ir kaip paprastai, ne vienas paža-
kvieskime kitus atvykti, o 
sukaktuvinę nuotaiką sukur
sime suskridę į LSS Jubiliejinę 
Stovyklą rakė! 

Budėkime! 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

Jubiliejinės Stovyklos 
„LITUANICA" viršininkas 

SUSITIKSIME 
JUBILIEJINĖJE 

STOVYKLOJE 
Mielos kolegės ir 

mieli kolegos, 

Lietuvių Skautų sąjunga šiais 
metais švenčia skautų organiza
cijos Lietuvoje įsteigimo 75 me
tų sukaktį. Bus daug minėjimų 
visur, kur tik yra lietuvių skau
tų vienetai. Bet svarbiausias šių 
metų įvykis bus Jubiliejinė 
stovykla, liepos 31 — rugpjūčio 
11 d., Rako stovyklavietėje, Cus-
ter, Michigan. 

Si Jubiliejinė stovykla ypa
tinga tuo, kad pirmą kartą joje 
dalyvaus skautai ir skautės iš 
Lietuvos. Akademinis Skautų 
sąjūdis turės savo atskirą pasto-
vyklę — „Gaudeamus". Mūsų 
akademikų stovykloje pakvies
ti iš Lietuvos dalyvaus Lietuvos 
Korp! Vytis pirmininkas senj. 
Rolandas Kačinskas ir t.n. Jo
lita Buzaitytė, abu Vilniaus uni
versiteto studentai. Mes turėsi
me progą arčiau juos pažinti ir 
sužinoti apie jų laimėjimus, 
džiaugsmus ir vargus, o jie 
pamatys, kaip mes gyvename ir 
kaip dirbame. Mūsų svečius iš 
Lietuvos sutiko globoti Čikagos 
ASS skyriaus sesės ir broliai. 

Nuoširdžiai kviečiu visus se
ses ir brolius dalyvauti Jubilie
jinėje stovykloje, o taip at savo 
auka padėti padengti svečių ir 
Lietuvos kelionių išlaidas. 

Iki pasimatymo „Gaudea
mus" stovykloje. 

Ad Meliorem! 
vs. fil. Edmundas Korzonas 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkas 

das pažadu paliko... Trumpai ta
riant, toji „Pelėdų" ketveriukė 
— v.s. Halina Plaušinaitienė, 
v.s. Janina Mikutaitienė, j.v.s. 
Dalia Sruogaitė ir v.s. Nijolė 
Užubalienė — ištikimai tupi 
..Skautų aido" lizde jau penkeri 
metai. Kaip „Pelėda-juokdarė", 
sesė Janina sako: „Ir taip tupi 
me skausmingos / nuolatiniame 
lizde ir be galo mes laimingos 

su Regienės dūdele!" 
Redaktoriaus brolio Antano iš 

visų pasaulio kontinentų at
skraidintą, skautų vadovų at
siųstą, skautiško gyvenimo bei 
veiklos medžiagą „Pelėdos" kas 
mėnesį tvarko, skaito, brauko, 
prideda, atima ir paruošia spau
dai. 

„GAUDEAMUS" 
PAŠTO VYKLĖS 
DALYVIAI 

Stovyklauti gali LSS ir ASS 
nariai , pareigūnai ir kviesti 
svečiai. Visi privalo būti: 

Registruoti pas stovyklos iždi
ninką s. Algimantą Milašių. 

ASS nariai nario mokestį turi 
būti susimokėję už 1993 metus. 
Mokestis tur i būti gautas ir 
užregistruotas pas ASS vadijos 
iždininką, fil. Antaną Rauchą. 

„Gaudeamus" pastovyklėje 
gali dalyvauti ir ASS narių 
šeimos, jei kartu stovyklaus ir 
ASS narys,-rė. Stovyklos taisyk
lės yra visiems privalomos. 

Tada „Skautų aidas" jau įžen-' 
gia į v.s. Vlado Vijeikio — bro
lio „apuoko" (kaip gi pelėdos be 
apuoko?) valdas. Nes jis — tech
nikinis redaktorius, ir be jo i 
ūžiančių mašinų, be jo ilgame
tės spaustuvininko patirties ir 
skautiško pareigingumo, šiam 
skautiškam žurnalui gyvuoti 
būtų labai sunku. 

„Pelėdos" džiaugiasi kiekvie
na į „Skautų aidą" lizdą atneš
ta „plunksnele" — rašiniais, 
nuotraukomis, skautiškos veik
los aprašymais iš artimų ir to
limų lietuvių skautų vienetų. 
Ypač jos vertina sesės Irenos, 
„Skautybės kelio" redaktorės, 
bendradarbiavimą — „dūdele"... 

Nors kartais atrodo, kad jau 
būtų laikas kitokių „paukščių" 
skiltims „Pelėdas" pavaduoti, 
bet šiais laikais reti „paukšte
liai" užsiima rašto darbais... To
dėl „Pelėdos" ir toliau ..ūkauda-
mos, sparnais besiramstyda-
mos" kedena „Skautų aido" 
puslapius ir, reikia pasakyti, 
kad, taip ilgai ir taip artimai 
bendradarbiaudamos, jaučia ne 
vien tik pareigą, bet ir malonu
mą. 

Mėnesiniai „supkridimai" į 
„Skautų aido" lizdą pas „Pelė
dų Pelėdą" sesę Haliną, kur ne 
tik atliekamas reikalingas dar
bas, bet pasidalinama mintimis 
apie lietuvišką-skautišką veiklą 
padiskutuojami mūsų didžiosios 
šeimos įvykiai, įvykėliai, pasi

džiaugiama gausiomis skautiš
ko gyvenimo nuotraukomis, ku
riose šypsosi vis nauji ir jauni 
veidai, su įdomumu paskaitoma 
ir į žurnalo lapus įdedama Lie
tuvos skautų rašiniai, visa tai, 
net ir tie juokingi pelėdų-apuo-
ko vardai (mes į save nežiūrim 
labai rimtai bei iškilmingai) su
artina ir suriša „Skautų aido" 
redakcinį kolektyvą gražios ir 
pastovios dragystės ryšiais. 

„Pelėda" Nijolė 

BŪTINA SUMOKĖTI JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS MOKESTĮ 

Jubiliejinė S tovykla y ra 
finansuojama vien iš stovyklau
tojų mokesčių, todėl stovyklinį 
mokestį p r i v a l o sumokė t i 
VISI jos dalyviai . Už kai 
kuriuos vadovus sumokės Bro
lija, — Seserija, — A.S.S. ar tun
tai. Dėl to visais klausimais 
kreipkitės į šių šakų vadovybes. 

Pranešu, kad pridėtoje regist

racijos lapo kopijoje pažymėtą 
mokestį privalote sumokėti gali
mai greičiau, bet ne vėlau š.m. 
liepos 31 d., siunčiant jį Jubilie
j i nės stovyklos iždininkui 
13426 W. Little Creek Dr., 
Lockport, IL 60441. 

s. Alg imantas Milašius 
Jubl. Stov. iždininkas 
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S . Pulaski Rd., tol . 312-585-2802 

Pirm., antr., penktd. 9 v.r.-3 v. p.p., 
ketv. 10 v.r.-7 v.v., trecd . 

šeštd. 10 v.r— 2 v.p.p. 
Susitarimo nereikia trečd ir šešto 

Sumokama po vizito 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOG LA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley A v a . , Barwyn, IL 

(prie MacNeal ligonines) 
Tai . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

6321 Avondale, Ste. 102 
»*>•**»'«•* Chicago, IL 60631 

^ * * ' Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Staven Sandler, M.O. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Witek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VUAY BAJAJ, M D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

T a i . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm , antr , ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p p R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D . 
10401 S. Robertą Rd. , Palos Hliis, iLi s . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

T a i . 708-598-4430 (veikia 24 vai • 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v p.p.—7 v.v 

Cardiac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 

'i 
Širdies ir Krauiagyslių Ligoi 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (708)246 658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

39O0 W. »S St Tai. (7N) 422-0101 
Valandos pagal susrtanmą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7v.v. antrd '2:30-3 v.p.p. 
trečd uždaryta, katvd. -3 v.p.p . 

penkt. ir sestd 9 v.r-12 v.p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos paga! susitarimą 

6132 S. Katrie Ave.. CMcego 
(312) 776 tm arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tat. kabineto k buto: (708)652-4159 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W 71«tSt. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

Vai DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 

Tai . 312-585-1955 
172 Sohlllar St Elmhurst, IL 60126 £ D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . . S . C 

708-941-2808 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

: antr. 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v p p. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Vasario 16 tos gimnazijos Vokietijoje veikiančiame „Aušros" tunte SisuTės 
Amerikos lietuvių prityrusiems skautams.-ėma atstovauja Vainius Gleveckas 
iš Čikagos, Indrė Sakutė iš Kanados ir Monika Gylytė iš Lemonto. 

Nuotr. Tomo Dundzilos 

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (312) 585-7755 

t a i . (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susi 'imą: pirm. ir ketv 12-4| 

6-9; antr 126. penkt 10-12: 1-6 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Naparville Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Avs., 
Chicago, IN. 80852 

Kab. tai. 312-586 3166 
Namų 708-381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Nereikia bulvių ir pomidorų 

DĖTI Į TĄ PATĮ 
KREPŠĮ 

Prasidėjus Lietuvos atgi
mimui, kuomet pradėjo mus 
įvairūs tėvynainiai būriais 
lankyti, beveik kiekvienas, 
kuris į kokį postą pretendavo, 
•ant mūsų scenų lipo. Ir ką jie mums 
kalbėjo? Tik ne apie prisikėlimo 
džiaugsmą ir heroizmą tų, kurie 
drįso prieš tą pabaisą atsistoti, 
bet vienas kitą dergė ir į 
plaukus kibo. Tik vėliau mums 
pradėjo aiškėti, kad dažniausiai 
tie, kurie lankėsi, buvo buvę 
„aparatčikai". Tad įvairias 
senas sąskaitas suvedinėjo arba, 
per galvas persivertę, didelius 
patriotus vaidino. Aukščiausioje 
Taryboje irgi vienas kitam akis 
badė, o valstybės reikalai te
buvo trečiaeiliai, todėl ir 
nenuostabu, kad valstybės at
s tatymo vežimas į priekį 
nejudėjo. 

Opozicija ir buvusi nomenkla
tūra žemės reformą sabotavo, 
įstatymų parengimą visaip 
trukdė, o paskui techniką 
pavogė. Tuo buvo sugriautas 
Lietuvos žemės ūkis. Yra 
sakoma, kad „Teisybė akis 
degina". Tad pradėjo ir į mus 
pirštais rodyti. R. Rajeckas 
vilniškiame „Lietuvos ryte" 
taip rašo: „Kas dėl ketinimų 
suvienyti tautą... ( turbūt 
taikoma Lozoraičiui, J.Ž.) skam
ba kiek mistiškai. Gal kolegoms 
iš užjūrio pirmiausia derėtų su
taikyti išeiviją..." Nenuostabu, 
kad, kepurę pakeitęs, komunis
t a s dar tebenaudoja Lau-
rinčiuko, Sakalausko ir į juos 
panašių epitetus, kurie buvo 
taikomi išeivijai. Partijai rūpėjo 
parodyti išeiviją susiskaldžiusią 
ir neefektingą. Išeivija nors ir 
„susiskaldžiusi" išleido 37 tomų 
enciklopediją, rengė dainų ir 
tautinių šokių šventes, suorga
nizavo lituanistinį švietimą, 
leido vadovėlius, mokslo ir 
grožinės literatūros veikalus, 
kuomet ne tik žodis, bet ir 
lietuviška mintis Lietuvoje 
buvo draudžiama. 

Žinoma, Maskvos tarnams tai 
nepatiko, tad jie „šaukšte 
vandens" audras įžiūrėjo ir tuo 
labai džiaugėsi. Ta jų vadinamo
ji „susiskaldžiusi" išeivija vedė 
politinę kovą ir išlaikė diploma
tinę tarnybą. Tai buvo rakštis 
akyse tų, kurie Maskvai iš
t ik imai tarnavo. Kadangi 
buvome laisvi ir čekistų 
nesekami, tad visi galėjo savo 
nuomones turėti ir jas pareikš
ti. Iš Lietuvos pasitraukę, 
politiniai darbuotojai, nors ir 
turėjo skirtingus įsitikinimus, 
tačiau rado bendrą kalbą, kai 
reikėjo Lietuvos reikalus ginti. 
Todėl visai negalima lyginti su 

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS VARGAI 
PIETRYČIŲ LIETUVOJE 

Ministras patvirtino projektą lenkų kultūros centrui, 
tuo, kas dabar vyksta Lietuvoje. 
Žinoma, viskas vyksta kitoje 
aplinkoje ir dėl kitų motyvų. 
Pas mus ginčai vyko dėl to, kas 
turi arčiau kovos vėliavos 
stovėti ar ją nešti. Taip pat buvo 
šioks toks nesutarimas dėl ryšių 
palaikymo su pavergta tauta. O 
ten kova eina dėl lovio su tais, 
kurie į jį įlipę garsiai žviegia ir 
kitų neprisileidžia. Bet kas bus, 
jeigu besispardydami ims ir lovį 
apvers! 

Kaip jau minėjau, mūsų maži 
nesutarimai beveik jokios 
reikšmės mūsų kultūrinei ir net 
politinei veiklai neturėjo. O 
Aukščiausioje Taryboje nesu
tarimai ir vyriausybės nesuge
bėjimas su Lietuvos Banku susi
tvarkyti neapskaičiuojamą žalą 
jau padarė. Praėjusią vasarą dar 
vis buvo kalbama ir rašoma, 
kad Lietuva pirmauja — tik ne
buvo sakoma, kuria linkme. O 
dabar jau žinome, kad „bepir-
maudami" paskutinėje vietoje 
atsirado. Kuomet nepažabota 
infliacija ir visos žmonių san
taupos „Lyg putodams sniegs 
visur į nieką pavirto", tuomet 
jau paskelbė, kad pagaliau litas 
bus į rinką paleistas. Kai 
žmonės, kurie ne iš vagysčių 
gyveno, visus talonus jau pra
valgė, tai geranoriška valdžia 
žada visiems po 50,000 talonų 
be jokių klausimų iškeisti. 
Pagal gandus — tai būtų po 500 
iitų kiekvienam. Tik t a s 
džiaugsmas gali būti labai 
trumpas, kadangi spaudoje jau 
rašoma: „Visų nominalų litų 
banknotai yra vienodo dydžio. 
Jie išspausdinti ant šiurkštaus 
popieriaus (turbūt sąmoningai, 
J.Ž. - „Draugas" 1993.VI.24)". 

Dėl mūsų smulkių nesutari
mų, jeigu jie ir buvo, dar nei vie
nam kelnės nebuvo numautos ir 
nei vienas į elgetas neišėjo. O 
Lietuvoje, įvairiems nesutari
mams vykstant, jau tik vagys 
besugeba gerai gyventi. Ne tik 
nesutarimai, bet ir nesuge
bėjimas dirbti neleidžia valsty
biniam vežimui judėti pirmyn. 
Jeigu seime po ilgų diskusijų 
kokį įstatymą ir priima, tai po 
dviejų dienų jį vėl keičia. 
Išeivijos pilietybės įstatymas 
turbūt jau trejetą sykių keistas. 
Tuos pačius įstatymus iš stal
čiaus į stalčių stumdo, o prieš 
nusikaltimus įstatymų dar 
nėra. Opozicija siūlė pravesti 
įstatymą, kad nebūtų galima 
„nešvarių" pinigų „plauti", tai 
nepraėjo. Yra tokia vagių etika, 
kad negalima liesti vogto 
daikto. Tad varnas varnui akies 
ir nekerta! 

J .Ž. 

o lietuviams 
Eišiškės yra pietų rytinės Lie

tuvos miestas, 80 kilometrų nuo 
Vilniaus. Žigimantas Senasis 
1524 m. įsakė, kad prie šio mies
to parapijos bažnyčios būtų lai
komi du kunigai, kurių nors vie
nas turi mokėti pamokslus sa
kyti lietuviškai. 

Aštri kova dėl lietuvybės pra
sidėjo prieš I pasaulinį karą. Tai 
buvo reakcija į lietuvių lenkini
mą per bažnyčias ir dvarus. Dėl 
lenkinimo žmonės, nemoką kal
bėti lenkiškai, poterius kalbėda
vo lenkų kalba, nesuprasdami 
jų prasmės. Kaimo žmonės, su
sirinkę tradicinių gegužinių pa
maldų, tarp savęs kalbėdavo lie
tuviškai, o kai imdavo melstis, 
tada vartodavo lenkų kalbą, nes 
taip buvo kunigų išmokyti. Di
delis lenkintojas Eišiškių apy
linkėje buvo kun. N. J. Gintau-
tas-Dzievaltovskis, kurio pat
varkymu pamaldos bažnyčioje 
buvo laikomos tik lenkų kalba. 
Sis kunigas draudė ne tik lietu
viškus giedojimus bažnyčioje, 
bet net ir vaikų katechizaciją 
lietuviškai. 

Eišiškių parapijiečiai siuntė 
vyskupijos kurijai prašymus, 
kad leistų j iems bažnyčioje 
melstis gimtąja kalba. Prieita 
net prie tokių kraštutinumų, 
kad bažnytiniai atlaidai buvo 
teikiami tik tiems, kurie išpa
žintį atlikdavo lenkiškai ar ru
siškai. Tokios moralinės prie
spaudos nepakęsdami, Eišiškių 
parapijiečiai pasiskundė Vil
niaus generaliniam gubernato
riui, prašydami, kad į lietuviš
kas parapijas būtų skiriami lie
tuviai dvasininkai, o į mokyklas 
— lietuviai mokytojai. Galbūt 
dėl to skundo Eišiškėse imta 
skirti lietuvius vikarus. Čia dar
bavosi kun. L. Petkelis, kun. K. 
Lesevičius, kun. V. Bobinas, 
kun. P. Dogelis ir kiti. Jie sakė 
pamokslus lietuviškai ir kas ke
lintas sekmadienis lietuviai ga
lėjo bažnyčioje giedoti savo gim
tąja kalba. Bet lietuviai vikarai 
dažnai buvo iš čia keliami kitur. 
Kun. V. Bobinas buvo triesiog 
jėga išmestas iš klebonijos su vi
sais lietuviškais laikraščiais ir 
elementoriais. Sulenkėję apylin
kės bajorai ir šlėktos, išgirdę 
prie bažnyčios lietuviškai kal
bant, pavartodavo net smurtą. 
Teisingai sakoma, kad lenkini
mas Eišiškėse buvo vykdomas 
žodžiu, raštu, bažnyčioje iš 
sakyklos ir smurtu. 

Lenkiškumo įtaką stengėsi at-

nera pinigų 
lietuvius. 

IGNAS MEDŽIUKAS 
sverti lietuviai vikarai, kurie 
kalėdodami mokė jaunimą ne 
tik poterių lietuviškai, bet ragi
no skaityti lietuviškas knygas 
bei laikraščius, pamokydavo lie
tuviškų žaidimų bei dainų. 

1920 m. lenkams sulaužius 
Suvalkų sutarti, Eišiškes oku
pavo Želigovskio daliniai. Greit 
buvo panaikinti lietuviški gie
dojimai bei pamokslai, pradžios 
mokyklos mokytoju paskirtas 
lenkas. Lietuvis kunigas net už 
lietuviškos Gyvojo rožančiaus 
draugijos įsteigimą buvo tardo
mas. Lenkomanas kun. Kuli-
kovskis įtikinėjo žmones, kad 
kas skaito ar meldžiasi lietuviš
kai, yra pagonis ir už tai užsi
trauksiąs Dievo nemalonę. Len
kų valdymo laikais Eišiškių 
apylinkėje veikė 4 lietuviškos 
mokyklos ir Sv. Kazimiero 
draugijos skyriai, bet lenkų ad
ministracija juos uždarė. 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Eišiškėse ėmė veikti lietuvių 
administracijos įstaigos. Čia 
buvo apskrities centras. 1942 m. 
atidaryta lietuvių gimnazija. 
Apylinkės gyventojai skaitė lie
tuviškus laikraščius ir knygas. 
1944 m. mieste buvo apie 3,000 
gyventojų. Pagal 1942 m. gy
ventojų surašymą Eišiškių ap
skrityje buvo 47.7 proc. lietuvių, 
45 proc. užsirašė lenkais ir 7 
proc. gudais ar rusais. Grįžę 
bolševikai mieste įsteigė lenkiš
ką gimnaziją ir pradžios mokyk
lą. Eišiškės virto rajono centru. 
1959 m. mieste buvo 2,532 gy
ventojai. 

Kaip rašoma „Lietuvos aide", 
nr. 107, prieš vienerius metus 
Eišiškėse atsikūrė vienintelė 
šiame rajone lietuviška viduri
nė mokykla. Su tuo pagyvėjo 
visas vietos lietuvių kultūrinis 
gyvenimas. Mokykloje vaikai ir 
suaugusieji kartu švenčia visas 
valstybines bei tautines šven
tes, Čia susiorganizavo šokių, 
choro ir vaidybos vienetai, et
nografinis vaikų ansamblis 
„Piemenėliai". Lietuviškos mo
kyklos mokytojai moko apylin
kės gyventojus valstybinės kal
bos, veda lietuviškas pamokas 
kitų vidurinių mokyklų moks
leiviams. Mokykloje besimokan
tieji mokiniai, jų tėvai ir moky
tojai sudaro lietuvišką vietos 
bendruomenę. Mokykla savo 
kultūrine veikla pritraukia ir 
kitus, rajone išsisklaidžiusius, 

Visa bėda, kad ši 
lietuviškoji vidurinė mokykla 
turi būti kampininkė rusiškos 
vidurinės mokyklos pastato II 
aukšte. Kai dvi mokyklos yra 
tame pačiame name, susidaro 
daug nepatogumų: sunku pasi
dalinti sporto bei aktų salėmis. 
Lietuviai neturi bibliotekos ir 
dirbtuvių. 
Kuriantis rusiškoje mokykloje, 

tikėtasi, kad čia prisiglaudžia 
ma tik laikinai. Eišiškėse nėra 
kultūros namų, todėl lietuvių 
bendruomenė, pasitarusi su šią 
mokyklą globojančia Kauno 
koordinacinės grupės Pietryčių 
Lietuvai remti nariais ir grupės 
vadovu Klemensu Kliukinsku, 
kuris yra Kauno dailininkų są
jungos pirmininko pavaduoto
jas, pasiryžo statyti Eišiškėse 
Lietuvių kultūros centrą, ku
riame galėtų įsikurti ir lietuvių 
vidurinė mokykla. Čia būtų pa
talpos ir kraštotyros muziejui 
bei lietuviškam knygynui, nes 
tokio mieste iš viso nėra. 

K. Kliukinskas surado šešias 
Kauno įmones, kurios sumokėjo 
už centro projekto paruošimą. 
Praėjusiais metais esant Švie
timo ir kultūros ministrui D. 
Kuoliui, buvo susitarta, kad 
kauniečiai paruoš projektą ir 
padovanos jį Eišiškėms, o 
ministerija skirs statybai lėšų. 
Sausio mėn. pradžioje K. Kliu
kinskas vėl buvo susitikęs su 
ministru D. Kuoliu, kuris užtik

rino, kad lėšų tokiam svarbiam 
reikalui bus. Be D. Kuolys 
netrukus po to turėjo iš pareigų 
pasitraukti, o naujasis minist
ras D. Trinkūnas nejaučia atsa
komybės už savo pirmtako pa
žadus. 

Tada Eišiškių meras J. Skiau 
terė, lietuvių vidurinės mo 
kyklos direktorius V. Dailidka 
ir daugiau kaip šimtas mokinių 
tėvų parašė ministrui raštą dėl 
mokyklos statybos. Balandžio 4 
d. j tą raštą atsakė ministras D. 
Trinkūnas: „Skirti iš valstybės 
biuždžeto lėšų 1993 m. Eišiškių 
3-iosios vidurinės mokyklos sta
tybai neturime galimybės". Ir 
suprask, žmogau, ką galvoja 
švietimo ministras, kai tą pačią 
dieną jis patvirtino Lenkų kul
tūros centro Eišiškėse projektą, 
kurio vertė 1 mil. 614,000 talo
nų. 

Kliukinskas išsiuntinėjo pra
šymus pa remt i mokyklos 
statybą Ekonomikos ministrui 
J. Veselkai, finansų ministrui 
E. Vilkeliui. J is sus.-.iko su 
Seimo švietimo, kultūros ir 
mokslo komiteto pirm. B. 
Genzeliu. Visi, ir ministerijose, 
ir seime projektui pritart bet 
apie pinigų paskyrimą bent 
pradžiai statybos darbu — 
pamatams, drenažui, kanaiza-
cijai — kalbėti vengia. Jei mo
kykla būtų statoma, Kauno 
įmonės parūpintų statybiniu 
medžiagų, o Kauno k o c 
dinacinė grupė sut inkant 
įrengti kabinetus, sukurti jau 
kią kultūros centro aplinką. 

„Jei galėtume, — sako Klu 
kinskas, — uždarytume tris 
Kauno vidurines mokyklas, kad 
tik pastatytum mokyklą Eišiš
kėse, nes po 5-6 metų ji gali tap-

NAUJAS ENERGIJOS 
ŠALTINIS 

Lietuva turi naują energijos 
šaltinį. Netoli Palangos, Vid
mantuose baigti eksperimen-
tinės-pramoninės geoterminės 
šilumos tiekimo stoties vandflB* 
paėmimo gręžinio išbandymo 
darbai, patvirtini Lietuvos 
geologijos mokslinio tyrimo ins
tituto bei Gargždų naftos geolo
gijos įmonės specialistų prog
nozės, jog Lietuvoje egzistuoja 
nauja geoterminės energijos 
rūšis. 

Pagl projektą, stotis susideda 
iš dviejų geoterminių gręžinių, 
nutolusių vienas nuo kito 
kilometro atstumu. Pirmasis 
gręžinys, pasiekęs projektini 
galingumą parodė, jog 2 km 
gylyje yra 75 laipsnių vanduo, 
kurį galima panaudoti 
gyvenamiesiems namams ir ki
tiems objektams apšildyti. 

Karštas vanduo, paimtas iš 
pirmojo gręžinio, bus 
praleidžiamas per šilumo
kaičius ir grąžinamas į žemės 
gelmes. Stoties projektinis 
galingumas — 2100 kubinių 
metrų karšto vandens per parą. 

Mokslininkų skaičiavimais, 
per 25 metus žemės sluoksnio 
temperatūra nukris tik 1-2 
laipsniais, todėl galima teigti, 
jog atrastas neriboto panaudo
jimo energijos šaltinis. 

ti nereikalinga". 
Iš tikrųjų ši apylinkė buvo 

žiauriai veikiama svetimų įta
kų, todėl, atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę, yra būtina 
pastatyti lietuvybės tvirtove,--* 
Kad ji reprezentuotų lietuvių 
kultūrą ir būtų šiame krašte 

. lietuvybės švyturys. 

Lietuviai gydytojai, susitikę ALGS sukaktuviniame minejim<- - m 
kairės: K. Jablonskis, G. Balukas, A. Vanagūnas. D. Vanakojyte ir V 
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25 ei. Cikaltjoje. Iš 

J. Tamulaičio 

Vinco Svirskio kryžius (iš XIX a. pabaigos) prie sodybos Kėdainių rajone Lažų 
kaime. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

10 
Tardytojas jam leido parašyti laišką į namus 

Vilniuje, mamai. Su tėvu jis seniai negyvena, nes tas 
geria ir merginėja. Anksčiau tėvas buvo kariuomenės 
gydytojas, dabar neaišku kas. Kitą dieną, po laiško, 
gavo siuntinuką. Siuntinukas iš namų, bet produktai 
— kaip iš kalėjimo parduotuvės. 

Valgo Eugenijus arba, kaip prašė vadinti jis pats, 
Genius (mat, taip vadina jo bobutė) saldainius ir čepsi: 

— Jau taip mėgstu saldainius, esu toks smaližius. 
Ar tu irgi mėgsti? 

— Ne. Saldumynų nemėgstu. 
— Tai ką mėgsti? 
— Daug ką. 
— Aš tai labiausiai ginklus. Nuvažiuoji į Dzūkiją, 

o tenai visi miškiniai. Kas po automatą, kas po kulko
svaidį, o vienas senis net patranką po daržine 
pasikasęs. Kartais išvalo, sutepa ir laukia 

— Ko laukia? 
— Karo, aišku. Kai rusus varys lauk. 
— Yra naivuolių. Tarybų valdžia tokia stipri. 
— Tai kaip čia tu patekai su tais savo lapeliais? 
— Ar aš prieš tarybų valdžią? Tai tie viršuj susėdę 

antitarybininkai vaidina tarybų valdžią, niekšai bandi
tai. Aš tarybinis žmogus. Ir geros kilmės. Ne taip. kaip 
tu. Tokius, kaip tu, reikėtų naikinti. 

Genius žiūri truputį išsigandęs. Bet tęsia: 
— Be ginklų labiausiai mėgstu mergas Prisi

geriame Dzūkijos samagono, pasiimame automatą. 

nuverčiame porą stirnų ar šernų, o paskui balius. Žinai, 
Dzūkijos mergos, vanojasi kaip pasiutusios. 

Ir čia prasideda istorijos: iš jo ir jo draugų 
gydytojiškos praktikos apie valymus, apie valdžios 
senukų pasilinksminimus su penkiolikmetėmis. 

— Tu vedęs, — klausiu. 
— Aha. Bet išsiskyrėme su kekše. Pradžioje atrodė 

nekaltybė, ir tik vėliau paaiškėjo. Pagimdė man vaiką, 
ir mes išsiskyrėme. Dirba gydytoja Alytuje. U tu vedęs.' 

— Ne. 
— Tai eini per mergas. 
— Žinai, kad ne. Esu antifeministas. 
— Teisingai. Aš pažįstu daug kunigų. Labai 

malonūs žmonės. Bendrauji su jais? 
— Niekada neteko. 
Rimtas pokalbis baigtas. Sėdame prie domino. 
Jpusėja antra mūsų gyvenimo savaitė. Genius iš 

tardymo grįžta linksmas. Saugumas įsitikino, kad per 
versmo jis neruošė. Byla perduota milicijai. Ten jis tur: 
pažįstamų. Galimąjį laikyti laisvu. Dar kelios dienos. 
kol sutvarkys jo popierius ir jis dings iš čia. Išėjęs 
paslėps, ką reikia, ir visi reikalai bus kaip į vandenį 

Tyliai klausia: 
— Ar čia yra mikrofonų? 
— Gal ir yra. 
— Ne, tikriausiai nėra. 
— Gal ir nėra, — pritariu. 
— Ar perduoti ką namiškiams? Aš mielai. Noriu 

susipažinti su tavo seseria. 
Ne jo nosiai mano sesuo. Ir vėl kalbame apie 

ginklus. 
Jis tarsi abejoja mano žiniomis: 
— Žinai, yra žmonių, kurie neskiria pistoleto nuo 

revolverio. 
— Yra. Aš neskiriu. 
- Gal pas jus po karo liko ginklų? 

— Gal ir liko. Bet žmones iš baimės į išvietes 
sumetė. 

Kalbu ir nežinau, kad labai greitai labai jau popu
liari Žaliakalnyje, o gal ir visame Kaune taps mūsų. 
išvietė. Žmonės plūste plūdo į ją. Trypinedami skam
bindavo prie durų ir maldmo leisti pasinaudoti. Patekę 
į išsvajotąją vietą, u/sibudavo, o kai išeidavo, tai susi
rūpinusiais veidais. 

Bet nežinau kol kas nieko Galvoju; kaip perduoti 
į namus, kad jie suprastu, kad būtų aišku. Tardyme 
įvyko persilaužimas Žvalgytuvės baigėsi. Kita kamera 
ir tardymas kitoks. Vis didesnės naujienos krinta ant 
manęs. Įtarimų ratas išsiplėtė. Bendrabyliai prarado 
orientaciją. I bylą painiojami niekuo dėti žmonės. Likau 
vienas. 

— Skubėk, - šaukia jie. 
Ir meta Šarūno protokolus po nosimi. Tardytojai. 

eina krūvomis. Atrodo, kad jaučia šviežio kraujo kvapą. 
— Šarūnas viską papasakos ir išeis. O tu sėdėsi. 

Matai, kokia stora jo bylu. o kokia tavo 
— Sėdėsiu. - sutinku aš. — Jūs geriau žinote. 
— Sėdėsi. Tavo namuose visi pažinojo Šarūną. Štai, 

jis rašo, kad valgydavo su tavo it ima prie vieno stalo. 
Žino tavo sesers vardą, gerai pažįsta tavo motiną. Tai 
oahsta namiškius Šarūnas, ar ne?! 

O kameroje Geniukas vis siūlosi: 
- Jei turi ką nors paslėpęs, paslėpsiu'aš. 
— Nieko neturiu. Su malonumu duočiau. Tau, Eu-. 

genijau, nieko negaila. 
Ten. viršuje, nebeišlaikė. 

- Šarūnas pasakė, kad grąžino tau vieną „Kro
nikos" numerį ir paliko saugoti savo rankraščius. 

— Jis išprotėjo. 
- Jis sveikesnis už tave. 

(Bus daugiau) 

> 
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Nors ir ne Radviliškis, bet Radviliškio rajonas... Tai Šv. Kryžiaus Atradimo 
bažnyčia Šeduvoje 

AŠ IŠ RADVILIŠKIO 
Šį įdomų rašinį apie Radvi

liškį mums atsiuntė Elona Vaiš-
nienė, taip paaiškindama apie 
jo parašymo aplinkybes: 

„Rašinėlio konkursas buvo 
paskelbtas mūsų 'išeivių1, ir 
jame dalyvavo mokiniai iš visų 
penkių Radviliškio mokyklų. 
Visose mokyklose buvo paskir
tos trys premijos — iš a.a. An
taninos Steponaitytės palikimo 
ir a.a. Kotrynos Steponaitytės-
Marijošienės vardu (skyrė diri
gentas Vytautas Marįjošius). 

Elvyra Dukauskaitė yra 10 
skyriaus mokinė. Ji laimėjo 
pirma vietą trečiojoje vidurinėje 
mokykloje. Beje. iš visu 5 
Radviliškio mokyklų mokytojai 
dalyvaus A.P.P.L.E vasaros 
kursuose — po 4 iš kiekvienos 
mokyklos. Pasaulio Sveikatos 
organizacija dirba su 10 mo 
kyklų Lietuvoje, ruošdama ja-
tapti „sveikatingumą ugdan 
čiom mokyklom". Viena tų mo 
kyklų yra Radviliškyje. Kaip 
žinome, Radviliškis turi 21,000 
gyventojų, yra geležinkelių 
miestas". 

O štai ir rašinys, parašytas 
laiško forma. 

„Mano mielas Anri, tu nori 
žinoti, kas tai yra Radviliškis? 
Gerai, sužinosi. Po šitiek metu 
audringo mūsų gyvenimo aš grį-
žau čia ir. neturėdama ka veik
ti, trumpai aprašysiu šį maža. 
paslaptingą savo gimtąjį mies 
telį, taip glaudžiai susijusį su 
mano pašėlusia vaikyste. Ka 
danei tave visais laikais domino 
tik senienos - pamenu, kaip tu. 
tik atvžiavęs i kokią nauja 
vietą, kiauras valandas vaikš
čiodavai tamsiausiais užkam 
piais, ieškodamas kokios senos 
nuplyšusios knygos ar Vytauto 
laikų monetos. — aš tave supa
žindinsiu su Radviliškio senie
nom, nors jis gali pasigirti ir ne 
tik tuo. 

Iš pirmo žvilgsnio Radviliškis 
— tai tik neišvaizdus, labai ilgas 
miestelis prie geležinkelio, su 
nešvariomis gatvėmis, susirūpi 
nusiais via skubančiu žmonių 
veidais ir virš viso miesto 
skambančiomis atvažiuojančiu 
ar išvažiuojančių traukinių si 
renomis. Tačiau aš. praleidusi 
čia nuostabiausias vaikystės 
dienas, jo kitokio neįsivaiz
duočiau. Jei jis pasikeistų, būtų 
jau nebe tas miestas, kurio gat 
vėmis kadais beprotiškai lėkda-
vom dviračiais, bėgiodavom po 
lietaus, kurio vingiuotais ša

ligatviais traukdavom į mokyk
lą, po kurio medžių vainikais 
gimdavo pirmoji, mums tada 
tokia svarbi ir aistringa meilė. 
Man meilė — tie siauri ir painūs 
skersgatviai, kuriuose randa 
tiek peno laki vaiko vaizduotė. 

Pameni, pasakojau apie baltą 
sparnuotą žirgą, sutiktą ten. 
Manim tada niekas nepatikėjo, 
o aš tebetikiu ir dabar. Pri
pratau prie tų senu medinių 
namų. kuriuos dabar vis griau
na ir su kiekvienu palaidoja 
dalelę istorijos, širdies, tiek 
mielų prisiniminų: pamilau ir 
medžius, kurių šakų skliautai 
saugiai slėpdavo nuo pirmojo 
pavasarinio lietaus. Savo ir 
keliauninkų traukinių sirenos, 
be kurių galbūt kažkada nebūtų 
buvę Radviliškio. Taigi! 
Radviliškis jau šventė 425 metų 
jubiliejų, gyveno prasmingą 
gyvenimą. Nors jis ir mažas, 
neretai minimas Lietuvos isto
rijoje. Ir dabar yra dar daug pa
minklų, primenančių jo garbin
gą praeitį. 

Pirmiausia — tai senasis vėjo 
malūnas, esantis už geležin 
kelio. Dabar ten retai kas 
bevaikšto. O visgi jis — vienin
telis išlikęs. 1919 metų kovų su 
bermontininkais liudininkas. Jį 
norėta pavaizduoti ir miesto 
herbe, bet taip turbūt nebuvo 
lemta O jei ir būtų buvę, nuo to 
Radv;, iškis vis vien nebūtų 
tapęs pranešesnis už New Yor-
ką. kuris yra vienas iš ne
daugeli" pasaulio miestų, savo 
herbe turinčių vėjinį malūną. 

Unikalios ir kelios išlikusios 
akmenine^ gatvės, mano pir
masis kelias į mokyklą, taip 
nemėgstamas mamos, nes einant 
visada įstrikdavo jos batu kul
niukai. O mums būdavo di
džiausias malonumas per tuos 
akmenis šokinėti, skaičiuoti, 
piešti ant jų. Buvo net toks 
žaidimas: akmuo — tai ..sala", 
o aplink vandenynas, ir, jei 
nužengdavai nuo „salos" — ar
ba paskęsdavai, arba pakliūda-
vai priešui į rankas... Taip ir 
..kariaudavom" nuo namų iki 
mokyklos, nuo mokyklos iki na
mų tuo akmenuotu ..karo" 
keliu. 

Toliau, dešinėje, dar ir dabar 
stovi senas, moliu drėbtas 
namas. Sako, ten seniai seniai 
buvo karčiama. kurioje susto
davo pakeleiviai užkąsti ar 
pamiegoti. Yra išlikusi ir 
pašiūrė, prie kurios rišdavo ark-

Perskaičiusi Jurgio Janulai
čio straipsnį, aštriai kritikuo
jantį konferencijas, („Draugas", 
birželio 19 d). negaliu nereaguo
ti į tame straipsnyje iškeltas 
negatyvias mintis, konferenci
jas pasmerkiant beveik kaip ne
reikalingą laiko gaišinimą. „Ko 
verta Birštono konferencija?", 
— klausia žurnalistas, bet ar jis 
pamiršo, kad toji konferencija 
vyko prieš taip išeiviją nuvylu-
sius rinkimus ir jos uždavinys 
nieko bendra neturėjo su politi
ka, nes konferencijos tema buvo 
„Lietuva-išeivija, neišnaudotos 
galimybės"? Aš dalyvavau toje 
konferencijoje ir su dideliu 
džiaugsmu pamačiau, kaip po 
daugelio dešimtmečių senti
mentaliai ir nuoširdžiai susitiko 
išeivija su Lietuva, pasikeitė 
net aštrios kritikos žodžiais, bet 
buvo jaučiamas suartėjimas ir 
abipusiška meilė. Be to, argi 
pasichologinis ir dvasinis 
elementas nebeturi savo reikš
mės? Kokie juodi darbai yra 
reikalingi, kad atsigautų artimo 
meilė, atsikurtų saitai su dar 
sovietiniuose klystkeliuose kla
jojančia Lietuva? Juk visam 
tam reikalingas planavimas, 
kad .juodadarbiai" galėtų dirb
ti. Kaip žurnalistas įsivaizduoja 
tuos, juodus darbus" be žinovų 

liūs. Bet mes kažkodėl šį namą 
laikėm raganų būstu ir truputį 
jo vengdavom... 

Visai kitame miesto gale yra 
sena medinė varpinė, kuri išliko 
per visą karą ir nesudegė. Ji tuo 
neretai patraukdavo istorikų 
dėmesį. Tiesa, prieš keletą metų 
į ją trenkė žaibas, ji buvo 
smarkiai apgadinta, bet dabar 
vėl restauruota. Ir vakarais virš 
viso miesto sklinda skambaus 
varpo aidas. 

Dar toliau nuo jos, beveik 
miesto pakrašty, yra senosios 
miesto kapinės, pati baisiausia 
ir paslaptingiausia Radviliškio 
vieta. Jos aptvertos aukšta ak
menine tvora ir apaugusios se
nais aukštais medžiais, nuo ku
rių atrodo dar niūresnės ir bai
sesnės. Ten yra palaidoti Lie
tuvos savanoriai bei daug kitų 
garbių žmonių, kilusių ar gyve
nusių Radviliškyje. O mes, 
vaikai, čia visada lažindavomės, 
kas pereis kapines vienas nakčia 
ir tikrai nė vieno tokio drąsuo
lio nebūdavo. O naujosiose kapi
nėse ilsisi ir neseniai pervežti 
tremtinių palaikai. 

Toliau už jų yra Antaniškių 
miškelis, žaliasis Radviliškio ro
jus, visų didžiųjų švenčių vieta... 
Pameni, drauguži, Ilgą, kuris 
niekaip nesusitvarkydavo su 
savo paukščiais? Tai mes su juo 
buvom ten pasiklydę Joninių 
naktį, paparčio žiedo ieškodami. 
Ir, dievaži, tada man šis miške
lis buvo pačios tikriausios 
džiunglės!. 

Svarbiausia vieta žiemą (o 
žiemos čia!) — Jakšto kalniukas, 
kuris mums atstodavo aukš
čiausius Himalajus. Kiek čia 
skaudžiai griūta, kiek verkta ir 
juoktasi. kiek sulaužytų rogių ir 
slidžių! Tau įdomu, iš kur toks 
pavadinimas? Ten nuo amžių 
gyvena Jakštų giminė, todėl 
taip ir pavadino šį „milžiną". 

Dar daug „senienų" tu čia ga
lėtum rasti — senieji garvežiai, 
paminklai, muziejai, gyvenvie
tės, žymūs žmonės ir 1.1., bet aš 
žinau, kad tu nemėgsti ilgų 
laiškų (tu juos paprasčiausiai 
degindavai), todėl ir pratęsiu jau 
tik kitame laiške. Tikiuosi, tu 
supratai, kad Radviliškis — 
mano miestas. Aš drąsiai jį 
vadinu mano, nes viskas, ką aš 
turiu brangiausio — mano pir
mieji žingsniai, žodžiai, pirmo
sios svajonės, troškimai, pir
masis sodintas medis — viskas 
čia, šiame mažame, gal ir neiš-
vaizdžiame mano Radviliškyje. 
Ir jei jis paskęstų didžiuliame 
pasaulio žemėlapyje, niekada 
nedings mano širdy. Ir težino 
visi: „Aš — iš Radviliškio!" 

Elvyra Dukauskaitė 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

patarimų ir nurodymų? Argi 
darbai vertinami tik tada, kai 
juos atlieka .juodadarbiai", 
visai ignoruojant aksiomą, kad 
joks Juodadarbis" negali atlikti 
jokio darbo be specialisto nuro
dymų? Kas iš viso yra „visuo
menės juodadarbiai"? Tai man 
nauja sąvoka. Statyboje .juoda
darbiams" vadovauja inžinie
riai, fabrikuose specialistai 
nurodo, kaip ir ką reikia daryti, 
o ūkininkai kreipiasi patarimų 
pas agronomus ir veterinorius. 
Kelius taisant ar juos užpilant 
derva, .juodadarbiai" griežtai 
laikosi inžinierių planų, kurie 
buvo aptarti „konferencijoje" 
a r „posėdyje", tar iant is su 
kolegomis inžinieriais, ekono
mistais bei kitais specialistais. 
Karo metu mūšių strategiją nu
sprendžia ir suplanuoja genero
lai, nes be to eiliniai kareivėliai 
pasimestų kaip neganomos 
avys. Toks „a priori" neigiamas 
sprendimas apie dar neįvykusią 
konferenciją nėra korektiškas. 

Amerikos profesiniame gyve
nime nuolatos vyksta konferen
cijos, kurių tikslas nėra , juodas 
darbas", bet pasisėmimas naujų 
žinių, pasidalinimas patirtimi, 
įsigijimas naujos ir dažnai labai 
vertingos informacijos. Konfe
rencijas rengia gydytojai ir jų 
metu sužino apie medicinos sri
tyje padarytą pažangą, naujus 
gydymo metodus, naujus vais
tus. Kompiuterių specialistai be 
konferencijų ar suvažiavimų 
(nesvarbu, kaip juos pavadin
sime), negalėtų tobulinti kom
piuterių sistemos, nes niekas 
pasaulyje nepadaro pažangos be 
bendro darbo ir naujų idėjų 
išdiskutavimo, gamybos proceso 
aptar imo, ar ki tų darbo 
elementų. 

Lygiai taip yra ir išeivijos 
visuomeninėje, kultūrinėje ar 
socialinėje veikloje. Mūsų šalpos 
organizacijos atlieka milžinišką 
darbą, bet be konferencijų ir 
posėdžių jos negalėtų tinkamai 
suorganizuoti ar savo darbui 
rasti pritarimo, lėšų bei talkos. 
Lygiai tokių pasitarimų reika

lingos visų kitų sričių orga
nizacijos. 

Dabar tarp išeivijos ir Lietu
vos atsivėrė gili spraga ir išgy
vename santykių krizę. Nusivy
lusi Lietuvos rinkimų resulta-
tais, nepalankiais įstatymais, 
išeivija pradeda atšalti nuo pir
mojo nepriklausomybės atgavi
mo įkarščio Savo ruožtu kai 
kurie išeivijos „atstovai" labai 
neigiamai pasirodė Lietuvoje, 
tuo gerokai pažeidę tėvynainių 
nuomonę apie išeivius. Numa
tytoji JAV Krašto valdybos 
suplanuota konferencija yra 
gerai išmąstytas bandymas at
s t a ty t i išeivijos prestižą 
Lietuvoje, iš arti susipažinti su 
joje įtaką turinčiais asmenimis, 
juos supažindinti su neiškraipy
tomis išeivijos nuotaikomis, 
pageidavimais ir net reikalavi
mais, (pvz. su pilietybės įstaty
mo pakeitimu, ambasadoriaus 
atšaukimu ir kitomis, mus 
varginančiomis, problemomis). 
Konferencijoje dalyvavo Lietu
vos ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius ir trijų įtakingų 
politinių partijų atstovai: Lietu
vos Socialdemokratų, Lietuvos 
Centro judėjimo ir Tėvynės są
jungos. Išeivijos atstovai buvo 
pasiruošę ir iškėlė teisinius, 
politinius ir psichologinius 
klausimus, kurių diskusijos, 
tikime, turėjo reikšmę į rezoliu
cijas, o jos savo ruožtu atsidurs 
Lietuvoje. 

Antra vertus, netikiu, kad vi
sos konferencijos liktų be 
pozityvių rezultatų. Jau vien tas 
faktas, kad skirtingų pažiūrų, 
profesijų ar įsitikinimų asme
nys randa bendrą forumą savo 
nuomonėms pareikšti ir jas 
išdiskutuoti , yra pozityvus 
įnašas į visuomeninį, intelek
tualinį ar politinį gyvenimą. 
Vienas filosofas yra pasakęs: 
„Tik iš pilių ant ledo, išaugg 
rūmai ant žemės"... 

CLASSIFIED GUIDE 

• 1836 m. birželio 23 d. 
Amerikoje įvyko, šiuo metu ne
įsivaizduojamas, dalykas JAV 
iždas turėjo 28 mil. dolerių per
teklių, kuris padalintas visoms 
26 tuometinėms valstijoms. 

X * 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
trečd., ketvd. ir penktd. 9 v .r .—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

VIENUOLIKTOJI, METINĖ, 
BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 

MUGĖ—BAZARAS 
PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENI 

IR SEKMADIENĮ 
Š.M. LIEPOS 9, 10 ir 11 D. 

4300 South VVestern 
Bulvaro parkely 

Atvykite pasilinksminti su mumis! 

LINKSMA MUZIKA * LIETUVIŠKAS MAISTAS 
* ĮVAIRŪS RANKDARBIAI * LIAUDIES MENAS 

Vaikams smagūs žaidimai 

Mūsų Rėmėjai: 

City of Chlcago 
Standard Federal Bank For Savings 

Old Style Bear 
Informacijai kreipkitės: 

tai. 312-847-0664 arba 312-779-5237 

M l f C E L U N f e r c REAL ESTATE 

E L E K T R O S . 
[VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilis 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel . - (708) 424-3654 

(312) 581-8664 

GREIT 
PARDUODA 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą 
Tel. 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

HELP WANTED 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* ( Hermis Deckys 

Tel. $85-4624. Nuo 8 ryto iki 9 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

laikome moters prižiūrėti 2 
vaikus, pamokoms mokykloj pasi
baigus, 3 k. į savaitę, Orland Pk. 
apyl. Skambint: 708-460-9123. 

U.S. 
THE G*EAT AMERICAN INVES'MENT 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: „kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2.50 dol., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol Illinois 
valstijos gyventojai dar pr deda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ (NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. . . $6.00 

ŽVILGSNIS { DABARTĮ, atsiminimai. Liudas 
Dambrauskas. 230 psl $12.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Dan. Brazytė Bindokienė. 364 psl. $15.00 

PAŠAUKĖ MANE... Pop. Jono Povilo Ii biografija 
Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl $4.00 

ŽVILGSNIS PER ATLANTĄ Į LIETUVĄ, įvairių 
metų publicistika. Juozas B. Laučka. 192 
psl $10.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORUA. Juo
zas Jakštas. 272 psl $15.00 

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990 
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl. $3000 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Landsber
gis. 349 psl $1500 

ATGAVĘ VILT{. Vyt. Landsbergis. 227 psl. . . . $1000 
GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. Ma-

minskaitė-Kulbokienė. 304 psl $8.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas 37 x 27" . . $5.00 
HELLINICE, Sibiran tremtinės dienoraštis. Onutė 

Garbštienė. 255 psl $13.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. 

Stasys Dalius. 383 psl $9.00 
NIGHT OF THE HAWK, romanas. Dale Brovvn 

462 psl $22.95 
LAIKAS IR ĮVYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 

430 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

i 



DVI JUBILIEJINĖS 
SKAUTŲ STOVYKLOS 

LIETUVOJE 
Pasku t in iu metu Lietuvos 

spauda nemažai rašo apie susi
skaldymo problemas Lietuvos 
Skautų sąjungoje. „Lietuvos 
r y t a s " (1993.V.29 laidoje) Jur
gos Cekatauskai tės viso pusla
pio ilgio pokalbyje „Lietuvos 
skautų sąjunga: du sparnai , 
plasnojantys kiekvienas sau" ir 
to paties dienraščio 1993.VI.1 
laidoje straipsniu „Suvažiavime 
nebaigtą kalbą skautai numato 
tęsti teisme", aprašomi skau-
tų,-čių vadovybių suvažiavimai 
Vilniuje ir Kaune, suskilusioms 
„vilniečių" ir „kauniečių" gru
pėms surasti bendrą kalbą, išly
gint i skilimo „duobutes" ir 
pasiekti vienybę. 

„Tėviškės žiburių" 1993.VI.1 
laidoje Skn. straipsnyje „Skau
tų nutar imai Lietuvoje" plačiai 
aprašomas Lietuvos skautų va
dovybės susiskaldymas, nuro
dant ir trečią grupę — „klaipė
diečius", susirišusius su Euro-
skautais . Dėl šio susiskaldymo 
į Lietuvą atvykę „World Orga-
nizations of the Scout Move-
m e n t " atstovai a ts isakė regist
ruoti Lietuvos Skautų sąjungą 
pasauliniame skautų biure, kol 
nebus suvienyti Lietuvos skau
tai . 

Va izd ing iaus ia i d a b a r t i n ę 
Lietuvos skautų būklę aprašė 
„Gimtojo krašto" (1993. VI. 17-23 
laidoje) Ignas P ik tu rna straips
nyje „Metai išaugino skautiškas 
gretas". Straipsnio autorius yra 
Lietuvos Skautų Brolijos „senas 
lapinas" , j au 1933 metais , Ba-
den-Powell'iui bes i lankant Pa
langos stovykloje, „baubęs" 
jaučių skiltyje ir šveitęs ten 
puodus. Jo dabartines nuotaikas 
ir Lietuvoje atgimusios skauty-
bės padėties vertinimą reikia ir 
mums, Brolijos „seniems lapi
n a m s " išeivijoje, žinotį. J i s 
„Gimtajame k r a š t e " rašo: 

„ L a u ž a s d e g a 

Didysis skautų laužas buvo 
uždegtas Lietuvos skautų sąjun
gos a tkur iamajame suvažiavi
me (tuo didžiavausi, būdamas 
toli jūroje). 1989 m. balandžio 
29-30 d. Vilniuje išr inkta LSS 
Taryba ir Pirmija, Seserijos ir 
Brolijos valdyba, Garbės teis
mas ir k t . Buvo padėkota Sąjū
džiui, Lietuvių skautų sąjungai 
ir visiems pasaulio skau tams 
bei jų rėmėjams. 

Viena pirmųjų Vilniuje atsi
kūrė dr. J . Basanavičiaus aka
deminė skautų draugovė, sutel
kusi senbuvius. Anomis dieno

mis, gal euforijos pagauti , skau-
tybei žadėjo visokeriopą paramą 
net buvę komjaunimo ir pionie
rių vadovai. Deja, jie sugebėjo 
tik savo rūmus, s ta ty tus jauni
mui, perleisti bankams ir ko
mersantams. Skautai , kaip ir 
kitos atsikuriančios jaunimo bei 
vaikų organizacijos, liko be pa
statų ir be pinigų. 

Laužai vis dėlto pradėjo deg
ti. Laikraščių skiltyse ir per 
radiją, kuris negailėjo valandų 
jaunimui, dalijomės įspūdžiais 
iš gražių vaikystės ir j aunys tės 
laikų. Prisiminėme skautus Pa
langoje, šviesias dienas ir žaiža
ruojančias nakt is 1933 m. rug
pjūtį, kai vyko Skautijos sąskry
dis, dalyvaujant Pasaulio skau
tų įkūrėjui lordui R. Baden Pow-
elliui. Stebėjau jo raukš lė tus 
kelius ir trumpas kelnaites, ma
čiau prezidentą Antaną Smeto
ną, dalijantį savo knygutę su 
autografu, ir miesto burmis t rą 
dr. Joną Šliūpą, k ra tan t į barz
dą, kai buvo atidaroma prie par
ko gatvė, pavadinta R. Baden 
Poweli vardu. 

Naujoji Taryba ir Pirmija, 
kaip ir tuometiniai Lietuvos Vy
riausybės vadovai, skubėjo į ke
liones į užsienius. Būtų pusė bė
dos, jei tose kelionėse dalyvau
tų žmonės, gebantys aprašyt i , 
filmuoti, fotografuoti, bent pa
pasakoti pa t i r tus įspūdžius ki
tiems, bet jie važinėjo, vien as
meniškus poreikius tenkinda
mi, tarsi beraščiai ir kurčneby
liai, ištiestu delnu pasirinkdami 
aukų. Per trejetą metų (1989-
1992) nebuvo ruošiami skau tų 
vadovai. Nebuvo kuriamos nau
jos ir neatgaivinamos senosios 
tradicijos, prakt iški skautijos 
įgūdžiai, neplėtojamos gamtos, 
draugystės ir darbo tradicijos. 
Skautybė nepatraukė nei kūry
binės, nei mokslinės inteligen
tijos, nesukur ta jokių litera
tūros, dailės, muzikos ar TV 
kūrinių. Skautybė nesugundė 
nei pramonės ar žemės ūkio va
dovų, nei policijos ar kariuome
nės vadų. Nesusi laukė nė tuo
metinės Vyriausybės dėmesio. 

D ū m a i r ū k s t a 

kant i l izmo ir įžūlaus nihilizmo 
laiku, ypač ak tua lu skautybė. 

Senbuviai skauta i , susibūrę į 
Dr. J . Basanavič iaus Vilniaus 
draugovę ir Akademinį skautų 
sąjūdį, pasipriešino Kaune 1992 
m. balandžio 25-26 d. sušauk
t a m Lietuvos skau tų sąjungos 
suvažiavimui. Tų pačių metų 
gegužės 30 d. Vilniuje sukvies
tame LSS suvažiavime pareikš
t a pr iekaiš tų kauniečiams, ke
t inus iems sauvaval iškai kore
guoti pusšimtį metų gyvavusį 
S t a tu t ą ir k i tu s nuos ta tus . 
Skautijos kanonų tęs t inumas 
buvo svarbiausia Vilniuje. Taip 
atsirado ir paplito sąvokos „vil
niečiai" ir „kauniečia i" , tačiau 
nei v iename, nei k i t ame suva
žiavime nebuvo liečiamos pe
dagogikos ir skautybės užduo
tys, neprisiminta skautų istorija 
Lietuvoje. 

Neturi skautai kur prisiglaus
t i sueigoms. J a u n i m o rūmai , 
kaip minėta , išgrobstyti ar iš
parceliuoti, vaikai naujų pasi
statyti kol kas neišgal i (kaip ir 
Vyriausybės, ir net Prezidentas, 
įsigudrinę kerotis senuose pa
statuose). Notarai ir prekybinin
kai išgujo Vilnijos skau tus iš 
pastato Žirmūnų g. Nr . 2, ir nie
kam nė motais, ku r dings vaikų 
ir jaunimo organizacijos. Jauni
mą, ypač nepilnamečius, prisi
mename tada, kai juos jau čium
pa policija, kai vaikai tempiami 
į kalėjimus. Kodėl gi ponai vir
š ininkai neapsi lanko pas skau
tus? 

K i b i r k š t y s n e k y l a 

Šiemet neeiliniame LSS suva
žiavime Vilniuje vėl buvo tos 
pačios kalbos neva apie Statuto 
pake i t imus , bet iš tikrųjų dėl 
pretenzijų į valdžią. Man neteko 
dalyvaut i l iūdnai pagarsėjusio
se pionierių sueigose, kur šeimi
n inkaudavo komjaunimo a rba 
partijos s ta ty t in ia i , tačiau Vil
niuje vykus iame LSS suvažia
vime dūmais pakvipo „kaunie
čių" d ik ta tas ir tribūnoje, ir ku
luaruose. Teisus buvo Kauno jū
rų skau tų skau t in inkas Algi
m a n t a s Malkevičius, viešai at
sisakęs būti šio suvažiavimo de
legatu , t.y. balsuot i už vieną ar 
kitą pusę . Suskambėjo j aunų 
skau tų bei pr i tyrus ių pedagogų 
pasiūlymai jungt is , susibėgti iš 
stovyklų Palangoje ir Gulbinuo
se prie vieno laužo. 

Išrinkta vadija nesurado ga
lios bent organizaciniam darbui, 
net įskaitos nesutvarkė, skautų 
bilietų neparūpino, nė ženk
liukų. Ką ir sakyti apie unifor
mas, kaklaraiščius ir t r ikam
pes. Atėjo laikas aukštutinėse ir 
žemutinėse grandyse prisimin
ti , jog šiandien, plėšikiško mer-

Neseniai išeivijos skautas, ku
nigas A. Saulai t is „Naujajame 
Dienovidyje" n u s a k ė išeivijos 
s an tyk ius su mumis : „Neretai 
sakoma išeivijoje, ypač j aunų 
žmonių — , j ie mūsų nenori" . 
Arba vyresniųjų — „kai mūsų 
pinigai išsibaigs a r paslaugos 
nebebus reikalingos, jie mus . 

i še iv ius , a t m e s " Vokietijos 
Aušros tunto tuntininkas P. 
Veršelis atvirame laiške Lie
tuvos skautams rašo: „...jei kas 
buvo pasakyta truputį aršiau ar 
grubiau , atleiskite, ištieskite 
ka i rę r anką ir likite skautai ir 
broliai. . . dirbkite tais pačiais 
idealais ir principais, kaip ir 
mes, išeivijos Lietuvių skautų 
sąjungos vadovai ir vadovės, dir
bome per paskutiniuosius ketu
r iasdešimt septynerius metus". 

Vis skambina telefonu senbu
viai skauta i iš Kanados ir JAV, 
Anglijos ir Vokietijos, net Aust
ralijos, teiraujasi, kur vyks 
jubiliejinė Tautinė stovykla — 
Palangoje ar Gulbinuose, girdi, 
a n ū k a i ir proanūkai, kuprines 
susidėję, laukia. 0 mes vis 
svars tome, vis kalbame kaip 
anoje valdžioje ar dabartiniame 
Seime (?!) Obuolys nuo obels toli 
nenur ieda . Et... 

Be „vilniečių" ir „kauniečių", 
bene ryškiausiai veikia Klaipė
dos skautai , nedalyvavę nei 
v iename, nei kitame suvažiavi
me. J ie įkūrė Lietuvos naciona
l inę Europos skautų asociaciją, 
išsirinko Administracinę tarybą 
ir jos biurą, kuriam vadovauja 
nacionalinis prezidentas, gene
ra l in is komisaras, generalinė 
komisarė , nacionalinis sekreto
r i u s ir nacionalinis iždininkas. 
Taigi . 

Deja, tokiais titulais pasi
kr ikšt i ję , vadai neparodo veik
los, bent nerandame kur pasi
skaityti ar pamatyti. Klaipėdoje 
a t g a i v i n t a s (1990) žurnalas 
„ S k a u t ų aidas", vos porą metų 
džiuginęs skautukus, subankru
tavo , pri trūkęs kvapo ir lėšų. 
Nors „Skautų aidui", įkurtam 
1923 m. Šiauliuose, atgaivin
t a m net Vokietijoje ir JAV, tai
pogi jubiliejus — sukako 70 me
tų . 

Verkiant reikia skautukams 
i š k i l a u s žurnalo, negali jo 
pakeis t i nė Vilniuje senbuvių 
s k a u t ų leidžiamas biuletenis 
„Laužas1 ' ' nė kauniečių „Žval
gas" , mėginąs atstovauti Lietu

vos skautijai'. Reikia kvalifikuo
tų žurnalistų, rašytojų ir poetų, 
mokslo žmonių paramos, kino ir 
TV dėmesio. Anuomet spaudo
je guodžiausi („Gimtasis kraš
t a s " , 1989, Nr. 1), jog „skau
t a m s turėtų vadovauti vyresnio 
amžiaus žmonės, sugebantys in
tegruot i jaunimo intelektą ir 
energiją, užtat vyresniais vado
vais verta pasikviesti sumanių 
pedagogų, atsargos karininkų 
bei kriminalistikos specialistų, 
protaujančių sporto meistrų, 
medikų ir kitų jaunimą žavin
čių profesijų žmonių"... Tas pat 
ir dabar itin aktualu. 

Ką gi, tenka taikytis su faktu, 
jog Lietuvoje atsirado net treje
t a s skautų organizacijų, pagal 
seną įprotį: kur trys lietuviai — 
penkios partijos (Žinome šalių, 
k u r sėkmingai veikia net po 
penketą skautų sąjungų!) Vieni 
pas ikaustė įstatymais ir val
džios palaiminimu, kiti atkak
lumu ir tvirtais pečiais veržia
si į priekį. Nepa^ant visų konf
l iktų, vis dėlto jubiliejinė sto
vykla š.m. liepos 3 dieną prasi
dės Gulbinuose prie Vilniaus) 
ir Kunigiškiuose prie Palangos). 

AUGINS I S L A N D I S K U S 
ŽIRGUS 

Utenos rajono „Krašuonos" 
žemės ūkio bendrovėje bus 
pradėti aug in t i i s landiškos 
veislės žirgai. Įkur ta Lietuvos -
Islandijos bendra įmonė, kuri 
rugsėjo mėnesį atveš iš Islandi
jos 90 kumelingų kumelaičių. 
Ramūs, pasivažinėjimui ir jodi
nėjimui t inkami , arkliai bus 
parduodami V a k t . ų Europoje. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 7 d. 

Tegul kuo linksmiau suskamba 
Tautinės stovyklos daina: 
,Atgimė tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles. 
Ei, pirmyn į tautiną stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas!' 

Deja, atvykstantys stovyklon 
vaikai turi užmokėti po 2 do
lerius (1000 tl) už parą Gulbi 
nuose; po 4 dol. (2000 tl) už sto
vyklavimą Palangoje". 

Lankantis Lietuvoje 1989 me
tais ir dalyvaujant pirmoje at
gimusios Lietuvos Skautų są
jungos vadovų,-vių stovykloje 
Dzūkijoje, vaizdas buvo džiugi
nantis . Stovyklavo apie 30 
vadovų,-vių iš Kauno, Vilniaus 
ir Klaipėdos. Visi kar tu , kaip 
dera broliams ir sesėms. Kas at
sitiko per pastaruosius trejus 
metus? Nemažai a t s akymų 
p a t e i k i a I g n o P i k t u r n o s 
straipsnis. Ar j ie visi? Ar dabar
tiniams nepriklausomos Lietu
vos švietėjams ir auklėtojams 
nerūpi, kad, sovietinėje tamso
je ilgai laikytas jaunimas pama
tytų, pažintų, išgyventų Vakarų 
pasaulyje pr i imtus šviesius 
skautybės idealus — tarnaut i 
Dievui, Tėvynei ir Artimui? 

Bron ius J u o d e l i s 

Whats 
It Ali 

About: 
GOD, SERVICE, 

ETERNITY...y 

Only by experiencing the 
divine, through service te 
God, can the restlessness 

of the human heart be 
quenched. 

The Mariems Of The 
Immaculate Conception... 

An international 
community ofPriests and 

Brothers with locations 
around the world. 

Contact: 
Fr. Bill Hayward, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

P A G U O D O S T E L E F O N A I 

Įkurtas prieš t rejus metus , 
Kauno p a g u o d o s t e l e fonas 
šiandien vienintel is iš šešių 
Lietuvoje, išlaikęs visus eko
nominių sunkumų išbandymus. 
Specialistai budi visomis savai
tės dienomis ištisą parą" ir pri
reikus gali išklausyti, nuramin
ti , paguosti — t .y. pagelbėti 
įtampos iš t ikt iems, nevilties, 
depres i jos , n u o l a t i n i ų 
n e s u t a r i m ų , k o n f l i k t i n i ų 
situacijų, sunk ių gyvenimo 
sąlygų kamuojamam žmogui. 
Prie paguodos telefono budi 
vienuolika psichologų, kuriems 
talkinti, beje, ruošiasi ir nespe-
cialistai —jauni žmonės, norin
tys konsultuoti, padėti savo 
b e n d r a a m ž i a m s . 

Š V E N T Ė A L Y T U J E 

Birželio 15 d. Alytaus mies to 
gyventojai šventė jau tradicine 
tampančia Miesto dieną. P r i e š 
412 metų birželio 15 d. Aly tu i 
buvo suteiktos miesto teisės. 

Angelų Sargų bažnyčioje buvo 
pašven t in t a miesto vėl iava. 
1993 metų miesto kul tūros i r 
meno premijos įteiktos t r i m s 
alyt iškėms: muzikos mokyklos 
mokytojai J. Adamonytei, pro
fesoriui K. Raičinskiui, t e a t ro 
režisieriui V. Kirliui. 

Senajame miesto parke kon
certavo pučiamųjų instrumentų 
orkestrai, o nuo 17 iki 21 valan
dos, aukščio nebijantys aly
t iškiai ir jų svečiai galėjo pro 
lėktuvo iliuminatorių pasidai
ryt i į miestą ir jo apylinkes. 

A.tA. 
Red. MARTYNAS SIMONAS 

GUDELIS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 4 d., 1:36 vai. ryto, sulaukęs 87 metų. 
Gimė Rochester, New York. 
Nuliūdę liko: sūnus Ričardas, marti Barbara; anūkai: 

Thor su žmona Ronni, Eric ir Niels; proanūkės: Helena ir 
Karą; sesuo Marijona Gudelienė ir brolis Geronimas su 
šeimomis Lietuvoje bei kiti giminės. 

Priklausė SLA ir daugeliui lietuviškų organizacijų; buvo 
ilgametis „Naujienų" dienraščio redaktorius. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 8 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus-Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas liepos 8 d., 7 va: vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 9 d. Po apeigų 
koplyčioje, 10:30 vai. ryto velionis bus nulydėtas ir palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, anūkai , proanūkai, sesuo, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
Dr. BIRUTĖ LIEPONYTĖ 

DAILIDIENĖ 
S t a i g a Aukščiaus ias p a š a u k ė visų mylimą Bi ru tę , 
sulaukusią 41 metų, Amžinybėn 1993 m. birželio 15 d. 

Gi l iame liūdesyje liko j o s mylimas vyras K Ę S 
T U T I S , va ikučia i V Y T U K A S ir LINUKAS, myl imi 
tėveliai J A N I N A ir JUSTAS LIEPONIAI, t rys broliai 
su še imomis . Didel iame liūdesyj liko ZIGMAS i r 
MARYTĖ DAILIDŽIAI ne tekę mylimos marč iukės . 

Kar tu l iūdime: 

Levosė ir Pranas Kriščiokaičiai 
Dr. Rimvydas Kriščiokaitis 
Onutė ir Rainer Schmid 

NEW JERSEY, NEW YORK - „L ietuvos Atsiminimai", 
sskmadieniats nuo 2 M 3 v. p.p. I i tetom HaM Untverst-
toto stoties. 89.5 FM banga. „Music of Uthusnls" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stotlos, 
taip pat sekmadionia* girdimos nuo 1 Htl 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stufcas - direktorius, 234 Sunllt Dr., Watcnung, 

N. J . 07060. Tel. 908-753-5636. 

Iškilmingoje skaučių, tų sueigoje, Clevelande, įžodį davė keturios „Neringos" tunto sesės. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAIITAŠ" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

M2S South 79tn Avenu* 223 Katvarlkj gatvė 
Mlckory HHI, IMInoto 60457 
T * . 708-430 7272 

VHnlus, Lietuva 
/ T*l«fon«|: 77 7S-S7 Ir 77-83 92 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

^ » * « 

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

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties/ 

įO& 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 

• 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 7 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Aldona Zailskaitė, pirmojo 
„Draugo" puslapio redaktorė 
šią savai tę atostogauja. Į 
redakciją grįš ateinantį pirma
dienį, liepos 12 d. 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopa rengia tradicinį-me-
tinį Cikagos-Cicero-Detroito 
jūrų šaulių vasaros sąskrydi-
Jūros dieną, liepos 11 d., sekma
dienį, Union Pier, MI; 1030 vai. 
ryto „Gintaro" vasarvietės ra
jone JAV ir Lietuvos vėliavų 
pakėlimas, 11 vai. — pamaldos 
gamtoje už žuvusius bei miru
sius Lietuvos jūreivius ir jūrų 
šaulius. Po pamaldų, 12 vai., 
vainiko į Michigan ežerą nulei
dimo apeigos; 13 vai. daly
vaujama LKVS „Ramovė" 
Čikagos skyriaus Tarptauti
niame Draugystės sodelyje prie 
mirusių Lietuvos prezidentu eg
lučių. Prezidentų pagerbimo 
apeigose: 14:30 vai. p.p. — pasi-
žmonėjimas ir užkandžiai J. ir 
S. Cibų sodyboje. Lakeside, MI. 
Visa programa vykdoma Michi
gan laiku. Kviečiami visi jūrų 
šaulių dalinių ir Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės nariai su 
vėliavomis, vasarinėmis unifor
momis. Taip pat kviečiami 
ramovėnai , b i rut in inkės , 
šauliškosios veiklos rėmėjai, 
vasarotojai ir apylinkėje 
gyvenantieji tautiečiai. Atvyks-
tantieji į gegužinę, prašomi atsi
vežti savo kėdes. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonui kun. Jonui 
Kuzinskui davus leidimą, prie 
bažnyčios buvo i šda l in t i 
vokeliai Balfo veiklai paremti. 
Į paramos prašymą atsiliepė 
daug parapijiečių. Surinkta 
2,349.23 dol. 

LKVS Ramovės Čikagos 
skyriaus ramovėnai rengia tra-

. dicinę-metinę išvyką liepos 11 
d., sekmadieni. į International 
Friendship Garden Michigan 
City, Indiana, prie Nepriklau
somos Lietuvos prezidentų eglu
čių ir jų garbei pastatytų 
paminklėlių. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Išvykos 
atidarymas 12 vai. Čikagos 
laiku, pakeliant mūsų tautinę 
vėliavą. 

x AL Tautinės s-gos Chica-
gos skyriaus gegužinė ren
g iama Ateit ininkų namų 
sodyboje, Lemonte, š.m. l iepos 
11 d., sekmadienį. Pradžia 1 
vai. p.p. Visi kviečiami atvykti, 
visi laukiami. Gegužinėje bus 
gera nuotaika, karšti pietūs, 
geras baras, loterija ir kt. 
įvairumai. Nariai prašomi 
nepamiršti loterijai laimikio. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Lietuvių Fondo valdyba, 
kaip praneša Fondo valdybos 
sekretorė ir reikalų vedėja Alė 
Steponavičienė, „įvertindama 
mūsų spaudos reikšmę augi
nant Lietuvių Fondą ir lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje, vėl 
kreipėsi į Pelno skirstymo 
komisiją, prasydama spaudai 
paramos. Norime pranešti, kad 
buvo paskir ta „Draugui" 
paremti 7,000 dolerių". „Drau
go" dienraščio vadovybė nuošir
džiai dėkoja Fondo vadovybei už 
paskirtą paramą lietuviškam 
žodžiui. 

Rašytojas Česlovas Grince-
vičius, ilgametis „Draugo" 
redakcijos narys, nuo liepos 6 
iki 10 d. pavaduoja atosto
gaujančią A. Zailskaitė, reda 
guodamas pirmąjį mūsų dien
raščio puslapį. 

Dr. Pranutė Domanskienė, 
Angelė Dirkienė, Virginija ir 
Petras Jokubauskai, Virginija 
Jurcienė, Vilytė ir Jurgis Lend-
raičiai, Marytė Nemickienė, 
Lidija Ringienė, pirm., Jurgis ir 
Rita Riškai. Daina Rudaitienė. 
Marytė Utz, Pranė Šlutienė ir 
Birutė A. Vindašienė sudaro 
„Gyvybinio reikalo" puotos 
rengimo komitetą. Puota įvyks 
š.m. rugsėjo 11d. Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Birutė Razmienė iš Oak 
Lawn, 111.. lankėsi „Drauge" ir 
įteikė 20 dol. auką. 

Dail. Adolfas Veleška iš Be 
verly Shores, Indiana, rašo: 
„...birželio 22 d. iš Beverly 
Shores išvykstu ir „Draugo" 
prašau nesiuntinėti. Išvyk
damas į Lietuvą nuolatiniam 
gyvenimui, dėkoju Jums už 
siuntinėjimą man „Draugo", 
linkiu sėkmės ir šia proga pri
dedu 25 dol. auką". 

x Dariaus ir Girėno bei j ų 
t ransat lant inio skrydžio pa
minėjimo bei pagerbimo va
karienė bus š.m. liepos 18 d., 
sekmadienį, Dariaus Girėno 
posto salėje, 4416 S. Vvestern 
Ave. Bilietai $15 asmeniui. 
Kokteiliai: 4:00 vai. p.p., vaka
rienė 5:00 vai. p.p. Bilietus 
galima gauti: per A. Brazi, 
(708) 361-5594, Balzeko muzie
juje, Šluto prekyboje „Pat-
ria" ir pas komiteto narius. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namas . Kreip
tis: „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 
x PAGALBA LIETUVOS 

ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi 
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
416) 643-8980. 

fsk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Kleis 

Dengiame Ir t«»»om« 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 2570746 

Shsmblntl po S v.v. 

Dr. Leonas Seibutis liepos 
13 dieną išvyksta į Lietuvą dirb
ti Vilniaus klinikinėje ligoni
nėje ir atostogauti. Kabinetas 
bus uždarytas nuo liepos 13 iki 
rugsėjo 4 dienos. 

Dariaus-Girėno minėjimas 
bus liepos 17-18 d. Čikagoje. 
Liepos 17 d., šeštadienį, 1 vai. 
po pietų bus paminklinės lentos 
atidengimas Midway aerouoste. 
Norintiems važiuoti autobusu 
(jeigu susidarys pakankamas 
skaičius) bus pasamdytas 
autobusas. Kuo skubiau pra
šome skambinti (312) 434-4645. 

Lietuvių Bend ruomenės 
Melrose Parko apylinkės ir 
Melrose Parko Lietuvių klubo 
visuotinis susirinkimas šaukia
mas liepos 10 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. pas Algį Sinkevičių — 
1003 N. 14th Ave. Melrose 
Park. Maloniai kviečiame visus 
apylinkės narius dalyvauti. 

Dariaus ir Girėno minėjime 
liepos 17-18 d. dalyvaus iš 
Lietuvos atvykę: Vytautas 
Jasulaitis — Vilniaus miesto 
meras, Valentinas Šapalą — 
Vilniaus miesto Tarybos pirmi
ninkas, Danas Ruseckas — 
Vilniaus miesto vyriausias 
architektas ir Jurgis Vanagas — 
Vilniaus miesto Tarybos pirm. 
pavaduotojas ir profesorius 
Vilniaus Technikos universi
tete. Juos pakvietė Balzeko L.K. 
muziejaus prezidentas Stanley 
Balzekas. 

Kas galite paaukot i fantų 
„Draugo" loterijai, maloniai 
prašome juos pristatyti „Drau
go" administracijai. Jei dėl 
kokių priežasčių negalite patys 
jų atvežti, skambinki te 
585-9500, ir mes atvažiuosime 
pasiimti. Galima siųsti ir pini
ginę auką, tuomet administra
cija pasirūpins fantų nupir
kimu. 

A.a. Juozo Budrio atmi
nimui jo žmona Sofija Budrienė, 
Chicago, 111., atsiuntė „Drau
gui" 200 dol. auką. 

Dr. Aldona ir Viktoras 
Naudžiai, Chicago, m., parėmė 
..Draugą" 30 dol. auka. 

x Š.m. liepos 10 du, šeštadie
nį 9:30 vai. ryto už a.a. 
K a r o l i n o s M i l t a k y t ė s 
Miečienės sielą bus aukojamos 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Giminės, draugai ir 
kiti velionę pažinusieji maloniai 
prašomi dalyvauti ir savo malda 
ją prisiminti. Vyras ir sūnus. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
t iška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 S t , 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

ra*. ŽVAIGŽDUTĖ 
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Redaguoja J. Plačas Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PUce, Chicago, IL 60625* 

INDĖNAI 

Pučia vėjas, 
Plazda burės, 
Vakarėjant, 
Už Missourės, 
Mirga toliai ružavi: 

— Sveika, prerija žavi! 

Palapinių 
Miestas žvilga. 
Indėnukas 
Tokį ilgą 
Lanką nešas. Net baugu — 
Nebenori būt draugu. 

Pats indėnas 
Pasikėlė: 
— Čia mūsoji 
Tėviškėlė, 
Mūsų upės, mūs šilai, 
Ar, Paw Paw, juos pamilai? 

Jonas Minelga 
Red. Liepos mėn. 4 d. JAV-es 

švenčia savo nepriklausomybės 
šventę. Šis kraštas ir Lietuvai 
yra daug padėjęs, daug mūsų 
tautiečių čia rado savo antrą 
tėvynę. Reikia pagerbti šią 
šventę ir melsti Dievą, kad šis 
kraštas visada išliktų laisvas ir 
nepriklausomas. 

VAIDUOKLIAI 

Vienas juokingiausias pokštas 
atsitiko naktį prieš Vėlines. 
Anksti vakare daug vaikų ėjo į 
namus prašyti pinigų ar sal
dainių, obuolių ar centų, ku
riuos vaikai greitai įmetė į savo 
maišus. 

Tais metais aš dėvėjau gorilos 
kostiumą. Aš jį apsivilkau ir 
laukiau lauke vaikų. Už poros 
minučių pirmieji vaikai priėjo 
prie mūsų namų ir stebėjo ma
ne. Man reikėjo stovėti porą 
minučių,kol jie priėjo prie durų. 

Mergaitė, kuri buvo apie dvy
likos metų amžiaus, atėjo su 
savo broliuku. Jis atrodė labai 
jaunas, bet nebijojo manęs, t ik 
jo sesutė nenorėjo eiti arčiau. 
Kai jie atsargiai priėjo prie 
laiptų, aš pradėjau kalbėt i 
tyliai, žemu balsu. Kai pamo
javau ranka, jie pradėjo klykti 
(rėkti ir bėgti). Netoli nubėgę, 
jie apsigalvojo ir vėl pradėjo 
slinkti artyn. Šį kartą ir ber
niukas jau bijojo. Aš vėl pra
dėjau kalbėti, tada jie bėgo į 
kitą pusę. Mano brolis jau 
stovėjo lauke su saldainiais. Ta
da vaikai bėgo aplink pušis link 
namo, griebė saldainius ir bėgo 
žemyn laiptais iki gatvės. 

Aš tą pokštą daug kartų pa
kartojau. Mano brolis viduje 
blykčiojo lemputėmis. Ki t i 
vaikai net nedrįso prieiti prie 
namo. Kai saulė nusileido ir 
vaikai parėjo namo, aš su broliu 
ir draugais ėjome tais pačiais 
keliais, prašydami saldainių. 

Karina P a u l i u te , 
Čikagos lit. m-los 

abiturientė. 

Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės šventei prisiminti. 

ŠEŠTO SKYRIAUS 
PASIRODYMAS 

Pasirodymas buvo 1993 m. 
kovo 6 dieną Lemonte Maironio 
lituanistinėje mokykloje pamo
kų metu. Buvo atlikta daug 
gerų ir net nepaprastų dalykų. 
Jacintą Mikytė puikiai gražiai 
grojo fleita, o Tomas Kuprys ir 
Tomas Rupinskas labai gražiai 
grojo saksofonu. Inga Žyman
taitė suruošė mažą parodą, ku
rioje buvo paukščių piešinių, jos 
pačios nupieštų. Viktorija Nau
jokaitė irgi pasižymėjo pieši
niais, kurie vaizdavo dailius 
arkl ius . Kris t ina Mikaitytė 
graž ia i skambino pianinu. 
Arūnas Karalis padeklamavo 
įdomų eilėraštį. Rimas Sidrys 
skaitė juokingus straipsnelius, 
kuriuos jis buvo išvertęs lietu
viškai iš laikraščių. Dalia Šatai-
tė parodė labai juokingą magiš
ką numerį. Ji vaizdavo, kad 
suvalgė monetą ir ją vėl atrijo 
— atsispjovė. Aš manau, kad šis 
šešto skyriaus rečitalis galėtų 
b ū t i į ve r t in t a s ketur iomis 
žvaigždėmis. 

Dal ia Šatai tė , 
Lemonto Maironio lit. 

m-los 6 sk. mokinė. 

PAVASARIS 

Pavasaris yra labai gražus 
metų laikas. Greit bus Velykos. 
Nors dar yra sniego, bet greit 
pradės lyti. Vaikai jau pradeda 
margučius dažyti. Juos jau deda 
į krepšiukus, į kuriuos dar bus 
įdėta ir saldainių. Vaikai labai 
laukia atostogų. Nors dar yra 
šalta, bet greit bus šilta. Tada 
vaikai galės gėles sodinti ir 
žaisti su draugais lauke. Žemė 
jau gan minkšta , todėl jau gali
ma sodinti augalus ir gėles. Kai 
kurie medžiai jau su lapais, kiti 
vėliau sulapos. 

Velykų metu vaikai su drau
gais žais daug žaidimų. Yra 
vaikų, kurie nori, kad pūstų 
lengvas vėjelis, tada Velykų 
metu jie galėtų žaisti lauke. 

Kai kurie gyvuliai jau išeina 
iš urvų ir ieško maisto, todėl 
dabar mes gerai žinome, kad 
yra pavasaris. 

Mikas Rukšėnas , 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 6 sk. mokinys. 

VASAROS PLANAI 

Aš šią vasarą keliausiu į 
Denver pas tetą, dėdę, pusseserę 
Aistą ir Dainių. Bus smagu. Kai 
grįšim, mes keliausim į Nerin
gos stovyklą. Man ir tas bus 
smagu. Lina Šeštokaitė bus 
mano namelyje. Aš pirmą kartą 
stovyklausiu pati viena, be 
šeimos. Aš praleisiu Neringoje 
dvi savaites laiko. Bus smagi 
vasara. 

Rita Bradūnaitė, 
Kara l iaus Mindaugo lit. 

m-los mokinė. Baltimore. 
(„Mūsų žinios") 

AUDRA 

Vėjas metė lietaus lašus į 
mano langą. Aš pažiurėjau pro 
langą į lauką. Aš buvau labai 
išsigandęs, nes lauke labai 
žaibavo. Aš bijojau, kad žaibas 
nepataikytų į mano namą. Taip 
pat galvojau ir apie griaustinį. 
Kiekvieną kartą žaibai artėjo 
prie mano namo. Pagaliau pa
taikė, griaustinis buvo labai 
garsus. Lietus stipriau krito. 
Per lietų nieko negalėjau maty
ti. Vėjas pūtė į visas puses. Aš 
negalėjau nustovėti, pavirtau. 
Namas degė, bet lietus buvo 
toks stiprus, greitai užgesino. 
Aš bijojau, kad dar vienas 
žaibas nepataikytų . Aš atsisto
jau. Lauke buvo naktis, vėjas 
smarkiai metė lietų į mano 
langą. Dar kartą pažiūrėjau pro 
langą į lauką. Pabudau. Aš visa 
tai sapnavau. 

Mantas TJmgertaitis, 
Bostono lit. m-los 

6 sk. mokinys. 

GODUS ŠUO 

Piešė: Gina Luneckaitė, 
„Žiburėlio" Montesaori mokyklėlė 

Katras arklys dirba, tam bota 
gu drožia, o katras stainėj 
(tvarte), tam avižų duoda. 

Ir neverkiant ašaros bėga. 

Šuo, radęs mėsos kąsnį, stvėrė 
(čiupo) ir nudžiugęs bėgo į 
krūmus gardžiai pasisotinti. 
Krūmai buvo už upelio, ir 
šuniui reikėjo lieptu per upelį 
bėgti. 

Beeidamas lieptu, pamatė 
upėje savo šešėlį ir tarė, kad 
vandenyje kitas šuo mėsą neša, 
Šoko jis iš kito šuns mėsą atim
ti. Bet vandenyje jokio šuns 
nebuvo. Tuo tarpu ir jo mėsa 
vandeniu nuplaukė. Ir liko šuo 
be mėsos. 

Godus visuomet ir savo ne
tenka. 

Ksaveras Sakalauskas. 

MEDICINOS MOKSLO 
DIENA 

Liepos 8 d. buvo medicinos 
mokslo diena. Mes studijavome 
penkis principus. Kiekvienas 
dirbo savo grupėje. Šeimos gru
pėje aš buvau mama. Kalbėjome 
apie šeimą, kuri turėjo kokią 
nors problemą. Mano mama la
bai švelni, tėtė piktas, broliui 
nesiseka mokykloje. Antras bro
lis šeimoje kalbėjo tik angliškai, 
sesutė — tik lietuviškai. Antro
ji sesutė vis pešėsi su broliais. 

Vya Sidrytė 

Šioje JAS stovykloje ponia 
Marytė Viliamienė yra mūsų 
slaugė. J i gimė balandžio 22 d. 
Ji yra ištekėjusi ir turi tris vai
kus. Du iš jų čia stovyklauja. Ji 
labai darbšti, dirba keliose 
ligoninėse. Ji neseniai išsikėlė 
iš Clevelando į Filadelfiją. 

Runa Viliamaitė 

Mūsų slaugė yr' svarbi. Visą 
dieną dirba be pertraukos. Mū
sų bakterijos — jos priešas, su 
jomis ji visą dieną kovoja. Ilgas 
švirkštas —jos kardas. Mes visi 
kepures keliam tai nepaprastai 
moteriai. 

Tryliktasis būrelis 
(JAS universiteto 

laikraštėlis. Dainava, 1992) 

BALTOJO ŽIRGO PASAGA 
(Pabaiga) 

Bet metai ėjo, ir baltojo žirgo 
pasagos susidėvėjo. Kai buvo 
plonytės it skiedros, dar žirgas 
skriejo į rytus ir vakarus. Kai 
jos pasidarė lyg popierius, dar 
žirgas skubėjo, nors vėjų ir 
nebelenkė. Vieną kartą pasagos 
visiškai sudilo, ir žirgas susto
jo prie Vilniaus miesto. 

Karalius vėl šaukė žmones ir 
teiravosi (klausinėjo), kas galėtų 
pakaustyti. Bet niekas neišėjo iš 
minios ir niekas nežinojo, kur 
dingo anas senis, ar jis mirė, ar 
išsikėlė į tankesnes girias, kur 
nesiekia žmogus. Tada dvaro 
kalviai surietė geležines pa
sagas, bet jos dilo kas dieną, 
žirgas gailiai žvengė ir žiūrėjo 
į mišką. Suprato karalius, pats 
išvedė už miesto vartų ir tarė: 

— Tavo gyslose buvo vėjas, o 
tavo širdyje visa mūsų žemė. 
Eik pas juos. 

Ir žirgas nubėgo į vėją, į 
miškų tankumynus ir daugiau 
nebesirodė žmonėms. 

Ilgai liūdėjo visas dvaras 
baltojo žirgo. Karalius liepė 
išdrožti savo skyde, išpiešti 
menėse (salėse) ir piniguose 
šalia savo paveikslo liepė įmušti 
baltąjį žirgą. 

Jis lėkė ten neramus, nešė ant 
savo pečių karalių su iškeltu 
kalaviju. Jis lėkė kaip anais 
laikais, skubėjo ir į kitas šalis, 
į platų pasaulį. Ir visi žinojo, 
kad Lietuva turėjo patį eikliausį 
(greičiausiai bėgantį) žirgą ir 
kad didis yra jos valdovas. 

Paulius Jurkus 

Kad būtų avis be galvos 
audeklas be pradžios. 

ir 

POVAS IR GERVE 

Povas juokėsi iš gervės, ty
čiojosi iš jos plunksnų spalvos, 
sakydamas: 

— Aš apsirengęs auksu ir pur
puru, o tu nieko gražaus neturi 
ant savo sparnų. 

— Bet mano giesmė, — atkir
to gervė, — skamba ligi pat 
žvaigždžių, aš pakylu į dangaus 
aukštybes, o tu, lyg gaidys tarp 
vištų vaikštinėji po žemę. 

Verčiau garbė, skurdžiais 
drabužiais vilkint, kaip nešlovė, 
turtuose skendint. 

Ezopas 

• 




