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Užsienio investitorių 
daugėja 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, IV.7 (Elta). - Kaip 

ELTOS korespondentą infor
mavo Ekonomikos ministerijoje, 
Lietuvoje šiuo metu yra dau
giau, kaip tūkstantis bendrų 
užsienio kapitalo įmonių. Jų in
vesticinis kapitalas — daugiau 
nei 700 milijonų rublių. Dau
giau kaip pusė jų tenka užsienio 
investitoriams. Daugiausiai 
bendrų įmonių sukurta su 
Lenkija, Vokietija ir Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis. 
Nemažai tokių įmonių sukurta 
su buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikomis, pirmiausiai su 
Rusija, Baltarusija ir Ukraina. 
Pagal investicijų kapitalo dydį 
pirmą vietą užima Norvegija ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos. 

Vaikų rašytojo jubiliejus 
Įvairiais renginiais — litera

tūros, prisiminimų vakarais, 
parodomis — Lietuvoje minimas 
emigracijoje mirusio lietuvių 
pedagogo, poeto bei p o n r i n k o 
Antano Giedriaus-Giedr iičio 
(1892-1977) gimimo šimtmetis. 

Kelis sovietinius dešimtme
čius Antano Giedriaus-Giedrai-
čio vardas tėvynėje nebuvo 
minimas, nors jo įnašas į 
lietuvių literatūrą nemažas. 
Prieš karą jis redagavo popu
liarius žurnalus vaikams „Ži
b u r ė l i s " , „ S a u l u t ė " , rašė 
pasakas , išleido knygelių 
vaikams ir suaugusiems. Savo 
veiklą tęsė ir emigravęs į 
Jungtines Amerikos Valstijas: 
organizavo lietuviškas mokyk
las, rūpinosi vadovėliais. 

Sociologinė apklausa 
Vilniaus universiteto sociolo

gijos laboratorija kovo mėnesį 
atliko gyventojų apklausą. Jos 
duomenimis 88% žmonių galvo
ja, kad svarbiausios Lietuvoje — 
ekonominės, antroje vietoje — 
politinės (26%) problemos; 63% 
apklaustųjų teigia, kad jiems 
trūksta pinigų pragyvenimui. Iš 
apklausinėtųjų 23% mano, kad 
naudingiausia Lietuvai būtų 
ekonominė sąjunga su Skandi
navijos šalimis; 11% pirmenybe 
atiduoda JAV-oms. Tik 5% nori 
ekonominės sąjungos su buvu
sia Sovietų Sąjunga. Rinkos 
ekonomikai pritaria 84%, nepri
taria — 5 % apklausos dalvvių. 

Ateityje matyti Lietu, ą nepri
klausoma valstybe geiazia 90% 
gyventojų. Į klausimą „Kuo jūs 

norėtumėte ir galėtumėte užsi
imti, įtvirtinus Lietuvos nepri
klausomybę?" apklaustieji 
atsakė taip: užsiimti privačiu 
verslu — 36%, steigti firmą su 
kitais — 32%, dirbti privačioje 
firmoje pagal sutartį — 50%, 
dirbti valstybinėje organizaci
joje — 50%, papildomai uždar
biauti — 46%, išvažiuoti į 
užsienį uždarbiauti — 26%, iš
važiuoti gyventi į kitą šalį — 
11%. Užsiimti žemės ūkiu norė
tų 22% apklaustųjų. 

Daugiausiai šansų būti išrink
tam prezidentu turi Vytautas 
Landsbergis. Už prezidento in
stitucijos įvedimą pasisako 
51%, prieš - 21% apklaustųjų. 
Mažai balsų gavo įvairios 
politinės partijos ir organiza
cijos, net 49% potencialių rin
kėjų atsakė, kad rinkimuose 
balsuotų ne už partiją, o už 
kandidatą kaip asmenybę. 

Apklausos duomenimis la
biausiai skaitomas laikraštis — 
„Lietuvos Rytas". 

Pabaltiečiai 
Barcelonos žaidynėse 

Talinas, IV.7 (RFE). - Tarp
tautinio Olimpinio komiteto 
pirm. Juan Samaranch, lanky
damasis Estijoje balandžio 4 d., 
prašė kad Pabaltijo valstybės 
apribotų į Barceloną siunčiamų 
sportininkų skaičių 35-iais, nes 
vietų skaičius ten ribotas. Prašė 
siųsti tik tuos atletus, kurie 
tikrai galėtų pasiekti finalus. Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Mari-
Balandžio 5 d. atvykęs Lietu- jampolės artistai. Lėšos bus skir-

Atsakomybė už nusikaltimus 
Aukščiausiosios Tarybos Tei

sinės sistemos komisija 
apsvarstė įstatymo „Dėl atsa
komybės už nusikaltimus Lie
tuvos gyventojams" projektą. 
Pasiūlyta šį įstatymo projektą 
vadinti „Dėl atsakomybės už 
Lietuvos gyventojų genocidą". 
Kartu siūioma prisijungti prie 
Jungtinių Tautų organizacijos 
konvencijų: 1948 m. gruodžio 9 
d. konvencijos dėl genocido nusi
kaltimo prevencijos ir nubau
dimo už jį, 1968 m. lapkričio 26 
d. konvencijos dėl senaties 
terminų netaikymo kariniams 
nusikaltimams ir nusikalti
mams žmonijai. 

Kitos žinios 
Užsienio reik. ministerija 

pranešė, kad Biruselyje įvyko 
Beneliukso (Belgijos, Olandijos, 
Liuksemburgo) ir Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos atstovų susi
tikimas. Beneliukso valstybės 
padės Baltijos respublikoms su
kurti muitų sistemą, bendros 
prekybos zoną, konsultuos jūrų 
transporto klausimais. 

Tarptautinio vilnos sekreto
riato ekspertai leido Kauno 
„Drobės" įmonės grynavilnį 
audinį „Žaltys" žymėti tarp
tautiniu vilnos kokybės ženklu 
„Wool Mark". Tai atveria lie
tuviškam audiniui kelius į 
tarptautinę rinką. 

Lietuvos vyriausybė iš sa
vo fondo skyrė 400,000 rb. pa
minklo, skirto Kražių skerdynių 
100-mečiui paminėti, statybos 
išlaidoms. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete įvyko labdaringas 
dainuojamosios poezijos vakaras 
„Iš meilės gimsta mėlynas 
eilėraštis", kuriame dalyvavo 

Jugoslavijoje kyla 
neramumai 

Bosnijos sostinėje Sarajevo, susigūžę nuo serbų apšaudymo, dalis neginkluotų civilių 
demonstrantų. Už jų Krašto apsaugos kareivis šaudo j serbus. Europos Bendrija pirmadienį 
pripažino Bosnia-Herzogovina, ir tikimasi, kad JAV-ės netrukus taip pat pripažins. 

Irano lėktuvai bombarduoja 
Irake 

Bagdadas, IV.5. — Irano 
lėktuvai sekmadienį subom
bardavo iraniečių sukilėlių bazę 
Irake. Tai buvo pirmasis Irano 
puolimas Irake po 1988 m. 
sudarytų paliaubų karo tarp 
Irako ir Irano. Irako valsty
binis radijas, pranešė, jog 
nušovė iraniečių bombonešį ir jo 
įgulą paėmė belaisvėn, pavadin
damas Irano elgesį „nepateisi
nama agresija", kuri susilauk
sianti „rimtų pasekmių". 

Irano sukilėlius palaikantieji 
užsienio kraštuose užpuolė 
Irano ambasadas keliuose Euro
pos miestuose ir Šiaurės Ameri
koje. Nors sužeistųjų nedaug, 
padaryta daug žalos pastatams. 
New Yorke penki peiliais 
ginkluoti vyrai įsibrovė į Irano 
misiją prie Jungtinių Tautų, 
paėmė tris įkaitus ir, užsirakinę 
dvi valandas, sudaužė baldus ir 
kompiuterius, kol per užpaka
lines duris įsiveržusi policija 
juos suėmė. Visi trys įkaitai jau 
laisvi. 

Ne prieš I raką 
Nors Irano žygis Irake buvo 

ne prieš Irako valstybę, o prieš 
ten esančius iraniečius sukilė
lius, jis yra dar vienas žingsnis 

nuolat blogėjančiuose santy
kiuose tarp tų valstybių, kurios 
nors sutiko su paliaubomis 1988 
m., dar iki šiol nėra pasira
šiusios taikos sutarties. 

Teheranas aiškino, kad puoli
mas buvo atsilyginimas už su
kilėlių užpuolimus dviejų kaimų 
Irane ir už Irano diplomatų 
užpuolimus Bagdade. 

Krizė Teherane 
Bet manoma,- kad šis puo

limas yra Irano prezidento 
Hašemi Rafsanjani bandymas 
sudaryti daugiau rėmėjų, kai 
beliko tik penkios dienos prieš 
parlamento rinkimus Irane, ir 
jis stengiasi nugalėti tuos, kurie 
priešinasi jo pastangoms gerin
ti ryšius su Vakarais. Tos 
nuomonės yra ir mujabidinų 
atstovas Bagdade, kuris mano, 
kad Teherano vyriausybei gre
sia pavojus pralaimėti rinki
mus. 

Bagdadas pasiuntė pr .e *:o 
laišką Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui Boutros-Ghali dėl 
užpuolimo, ir panašų laišką jam 
pasiuntė mujahidinų vadovybė, 
prašydama, kad JT pasmerktų 
puolimą ir uždraustų alyvos ir 
ginklų prekybą su Iranu. 

Auksas sugrąžintas 
Londonas. Balandžio 3 d. -

Reuterio žinių agentūra 
paskelbė, jog Didžioji Britanija 
jau išdavė auksą Estijai ir 
Lietuvai, kuris buvo padėtas 
Anglijos banke tuo metu, kai 
1940 metais Sovietų Sąjunga 
okupavo tuos kraštus. Su Latvi
ja pasi tar imai tuo pačiu 
klausimu dar nebaigti. Prieš 
1940 metus Baltijos valstybės 
turėjo maždaug 14 tonų aukso, 
padėto minėtame banke. Tik 
1967 metais tą Baltijos auksą 
Britanija pardavė už 10 
milijonų dolerių ir gautus 
pinigus išmokėjo britams, ne
tekusiems turtą, kai Baltijos 
valstybės buvo okupuotos 
sovietų dalinių. 

— Ispanijos karalius Juan 
Carlos su karaliene dalyvavo 
Madrido vienintelėje sinagogo
je susitaikinimo su žydais 
šventėje. 1492 m. buvo maždaug 
200,000 žydų išvežti iš Ispanijos. 
Tuometinis karalius Ferdinan-
d?s vi.-tė žydus priimti krikščio
nybę ~.rba išvykti iš Ispanijos. 
Šiose iškilmėse po 500 metų, 
dalyvavo ne tik Ispanijos kara
lius Juan Carlos, karalienė Sofi
ja, bet ir Izraelio prez. Chaim 
Herzog ir Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl. 

Sarajevo, Bosnia-Herzogo
vina, IV.5. — Sekmadienį, 
dieną prieš Europos Bendrijos 
balsavimą, kuriame numatoma, 
kad šios Jugoslavijos respub
likos nepriklausomybė bus pri
pažinta, vėl prasidėjo kautynės 
Bosnijos sostinėje Sarajevo, kai 
serbai policijos vadai užpuolė 
policijos stotis ir po to Vidaus 
Ministerijos personalo mokyklą. 
Kautynėse žuvo du policininkai 
ir vienas civilis. Vėliau tą 
dieną serbai pradėjo šaudyti į 
daugiaetnišką, neginkluotą 
minią demonstruojančiųjų 
už taiką, ir jau pavakarėje 
susirėmimai buvo paplitę po 
visą miestą. Minia reikalavo 
„pirma, sustabdyti visą šaudy-
mąsi respublikoje ir išsiderėti 
karo paliaubas". 

Dauguma n o r i 
nepriklausomybes 

Po tris dienas užtrukusios 
kovos, respublikos prezidento 
iššaukti krašto apsaugos kariai 
užkariavo netoli Sarajevo esan
tį serbų apgyventą miestelį, 
paimdami nelaisvėn serbų 
kareivius, sunaikinę keletą 
aplinkinių kaimų, o jų pozicijos 
buvo iš oro bombarduojamos 
serbų - Jugoslavijos helikop
teriais. 

Tos kautynės vyko, nes serbai 
priešinasi krašto nepriklauso
mybei, sakydami jog jie kon
troliuoja 60% visos Bosnijos 
teritorijos ir grasindami imtis 
ginklų, jei jos nepriklausomybė 
būtų pripažinta. Šios respubli
kos gyventojų dauguma, kurią 
1.9 mil. sudaro slavų musul
monų ir 750,000 Romos katali
kų nori nepriklausomybės nuo 
Jugoslavijos, kurios valdžią 
dominuoja serbai. O serbai 
sudaro 1.4 milijonus Bosnia-
Herzogovinos gyventojų ir jie. 
žinoma, priešinasi nepriklau
somybei. 

— Chicagos miesto meras 
Richard Daley žada įsakyti 
Policijos departamentui leisti 
patikrinti dokumentus Jack 

. Ruby, buvusio čikagiečio, kuris 
nušovė Lee Harvey Oswald ir 
Thomas Valley, kuris buvo 1963 
m. areštuotas ir apkaltintas 
noru nužudyti prez. John Ken-
nedy. 

Sekmadienio vakarą visų tri
jų grupių vadai sutiko derėtis 
karo paliauboms, moderuojant 
Europos Bendrijai. Europiečiai 
tačiau yra įsitikinę, kad tos 
respublikos nepriklausomybės 
pripažinimas užtikrintų, taiką 
tam kraštui. 

Minia demonstruoja už 
vienybę 

Jugoslavijos kariuomenės 
lėktuvams, žemai skrendan
tiems virš parlamento rūmų 
link žygiuojančios 3,000 minios, 
nepasisekė jos išblaškyti ir 
sekmadienio vakarą jie buvo 
užėmę parlamento rūmus. 

Nors respublikos prezidentas 
Alija Izetbegovic, slavas-mu-
sulmonas, iššaukė vietinius da
linius atsispirti serbams, serbai 
jį ka l t ina civilinio karo 
iššaukimu, nes gyventojai ir 
taip jau yra stipriai ginkluoti. 

Nežiūr int susirėmimų 
dažnėjimų, Sarajevo mieste 
esanti Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo dalinių vadovybė 
pranešė, kad JT daliniai savo 
užduotį, kaip sutarta, žada 
vykdyti . Bet nežiūrint 
musulmonų slavų ir kroatų 
pakartotinų prašymų, kad JT 
konkrečius ėjimus pradėtų, 
jokie judėjimai Bosnia-Herzo-
govinoje dar nėra patvirtinti. 
Tačiau centrinėje Kroatijoje pir
mieji JT pėstininkų daliniai jau 
užima pozicijas, pirmieji iš žadė
tųjų 14,000 dalinių žadėtų šiam 
regionui. 

Dešinieji laimi Vokietijoje 

von, jis padarė išimtį Pabaltie-
čių krepšinio komandoms. 

Tuo tarpu Lietuvos TOK 
t r ims Lietuvos krepšinio 
žvaigždėms davė terminą iki 
balandžio 7 d. apsispręsti, ar jie 
žais Lietuvos komandoje. 
Kadangi jie yra pareiškę norą 
žaisti jungtinėje Sandraugos 
respublikų komandoje, nes ten 
jie galėtų turėti geresnį šansą 
laimėti aukso medalį, jie buvo 
apšaukti „išdavikais krepšiniu 
patrakusioje Lietuvoje". 

tos universiteto studentų šalpos 
fondui. 

Šį pavasarį į laukus išeis 25 
tūkstančiai Lietuvos ūkininkų, 
turinčių beveik 300 tūkstančių 
hektarų žemės. (J.V.) 

Naujomis ekonominėmis są
lygomis respublikos aukšto
sioms mokykloms itin svarbios 
tampa finansinės problemos. Šie 
klausimai buvo aptarti Vilniaus 
technikos universitete įvyku
sioje rektorių konferencijoje. 

Bona, IV.6- — Dviejose 
Vokietijos valstijose kraštutinių 
dešiniųjų partijos laimėjo rinki
mus ir tuo pasipiktino ir 
apgailestavo pagrindinės parti
jos, tuos laimėjimus pavadin-
damos „pavojingais". Pra
moningoje pietinėje Baden-
Wuerttemburg valstijoje deši
nioji Respublikonų Partija visus 
nustebino, surinkusi net 11% 
balsų ir išėjusi po rinkimų tre
čioje vietoje. Prieš ketverius 
metus jie telaimėjo tik 1% balsų. 
Toje valstijoje kanclerio Helmut 
Kohlio Krikščionių Demokratų 
Sąjunga prarado savo 20 metų 
turėtą daugumą. 

Panašiai Schleswig-Holstein 
valstijoje daugiau kaip 6% balsų 
laimėjo Vokietijos Liaudies 
Sąjunga (VLS), kur ji beveik 
visai nes i skelbė. Tai stipriau
sias Vokietijos dešiniųjų 
laimėjimas nuo 1950 dešimt
mečio ir panašus judėjimas 
matomas ir kitose Europos 
valstybėse. Rinkimuose taip pat 
sustiprėjimą rodė žaliųjų par
tijos. 

Kar-panijos metu dešinieji 
perspėjinėjo, kad kraštas yra 
užplūstas azilio prašančiųjų iš 
Rytų Europos ir Trečiojo Pasau
lio kraštų. Jie taip išreiškė 
baiminimąsi, kad Europa per 
greitai skuba viską suvienyti. 

Baden-Wuerttemburgo prem
jeras Erwin Teufel pareiškė 
susirūpinimą už visas demo
kratų partijas. Jo krašte jo par
tija (KD) laimėjo tik 39% balsų, 
o 1988 rinkimuose turėjo 49%. 
Tai reiškia, kad Teufel jau turės 
dalintis valdžia kokioje nors 
koalicijoje su kitoms partijomis. 
Pagrindinė opozicinė partija — 
Socialdemokratai ta ip pa t 
pasirodė prasčiau, negu tikėjosi. 

Laimėjimais tačiau džiaugėsi 
dešinieji. VLS partijos vadas G. 
Frey pareiškė, jog tai įvyko, 
nes „senosios partijos pasirodė 
nepajėgios tvarkytis su vadina
mųjų azilio-prašytojų antplū
džiu". O šiuo metu kasdien į Vo
kietiją įvažiuoja po 1000 jų. Nė 
viena kita Europos valstybė nė 
pusę to neturi. Iraniečiai sukilėliai Bonoje išdaužė 

ženklus, kad Iranas bombardavo jų 
Irano ambasados langus rodo protesto 
būstine Irake 

Atidaryta Šv. 
Mikalojaus bažnyčia 

Kaunas - 1992 m. kovo 22 d., 
sekmadienį, vėl buvo pašven
tinta restauruota Šv. Mikalo
jaus (seserų benediktinių) 
bažnyčia. Bažnyčią šventino 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius. Kartu su juo šv. Mišias 
koncelebravo vyskupas V. Mi-
chelevičius, seserų benediktinių 
apaštalinis vizitatorius abatas 
K. Janickis, naujasis bažnyčios 
rektorius kun. V. Sidaras, Kau
no arkivyskupijos kurijos kanc
leris A. Bulotas. Šv. Mišių pa
baigoje kardinolas V. Sladke
vičius padėkojo visiems, kurie 
aukomis ir darbu buvo prisidėję 
prie bažnyčios a ts ta tymo. 
Prarasti lengva, bet atrasti 
sunku, pasakė Jo Eminincija. 
Bažnyčiai uždaryti pakako 
vieno tuometinės valdžios 
atstovo parašo, o jai atstatyti 
prireikė begalės parašų, aukų ir 
darbo. 

Šv. Mikalojaus bažnyčia iki 
jos uždarymo 1948 m. spalio 2 
d. priklausė Kauno seserų be
nediktinių kongregacijai. Ilgą 
laiką po to čia buvo įkurdinta 
Kauno Viešosios bibliotekos 
knygų saugykla. 1990 m. baž
nyčia buvo atgauta ir pradėti jos 
remonto darbai. 1992 m. kovo 
22 d. ją vėl pašventino kard. V. 
Sladkevičius. 

KALENDORIUS 

Balandžio 8 d.: Dionizas, Ju
lė, Valteris. Girtautas. Matą. 

Balandžio 9 d.: Akcijus. 
Kleopas. Marija Kleopienė. Au
rimą, Dalia. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:22. 
Šiandien dalinai saulėta. 

Temperatūra dieną 54 F (12 C), 
naktį 40 F (4 C). 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 8 d 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ, KŲ RAMOVĖ 
Redaguoja j.v s. Irena Regienė. 2652 V; 65tn St., Chicago. IL 60629 
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„PERKŪNO" DRAUGOVĖS 
VEIKLOS APŽVALGA 

„Lituanicos" tun to Chicagoje 
„ P e r k ū n o " draugovės iškil
mingoje sueigoje gruodžio 7 d. 
dalyvavo beveik visi nariai. Su
eigoje buvo praneš ta kas pakilo 
patyrime laipsniuose, kas išlai
kė specialybių egzaminus, kuri 
skiltis iaimėjo skilčių konkursą. 
Du k a n d i d a t a i — Andr ius 
Brook.-- ir Tadas Mikužis davė 
skauto {žodį — sveikinome nau
jus „geltonšlipsius". Du skil 
t ininkai ir t rys vadijos nariai 
buvo pakelt i į aukštesnius vy
resniškumo laipsnius. Į paskilti-
ninko laipsnį pakelti : Linas 
Gerštikas, Dainius Dumbrys ir 
Paulius Genėius, o į vyr. skil-
tininko laipsnį — Tadas Stropus 
ir Paulius Utz. 

Kitą dieną po iškilmingo? 
sue igos — gruodž io 8 d., 
turėjome įdomią išvyką Chi-
cagos vidurmiestyje. Pradėjome 
iš draugininko namų Dearborn 
Parke. Kiekviena skiltis slaptai 
p a s i r i n k o po 20 Chicagos 
„įdomybių" — paminklų, senų 
pastatų, muziejų ir kt. Kiek
viena skiltis, gavusi žemėlapį 
ir Poloroid foto aparatą, leido
si , .ekspedici jon ' \ Suradusi 
numatytą įdomų objektą, visa 
skiltis prie jo turėjo nusifo
tog ra fuo t i . S k i l t i s tu rė jo 
sudaryti s trateginį planą, kaip 
ga l ima d a u g i a u n u m a t y t ų 
„ į d o m y b i ų " ^ap lanky t i , j as 
nufotografuoti ir trijų valandų 
laike grįžti į draugininko brolio 
Donato n a m u s . Visi grįžo 
pavargę, bet patenkint i turėję 
progą daug sužinoti apie mūsų 
didelį ir įdomų Chicagos miestą. 

Gruodžio 21 d. įvyko metinė 
čiuožimo išvyka. Šion išvykon 
perkūniečius pakvietė ..Ker
navės" tun to skautės ir prity
rusios skautės . Tą šeštadienio 
vakarą susir inkome Oak Lawn 
čiuožimo arenoje. Laikas greitai 
bėgo smagiai bečiuožinėjant. 
Po čiuožimo skauta i ir skautės 
pasikeitė mažomi- kalėdinėmis 
d o v a n e l ė m s . Vis iems buvo 
labai smagu. 

1991 meta.? „Perkūno" drau
govė^ skautai išlaikė egzaminus 
įsigijo 45 specialybes ir 22 
patyrimo laipsnius nebloga 
pažanga! 

1992 meti; skautišką veikla 
pradėjome . .Perkūno" draugo
vės tradicine žiemos kelione į 
Rako stovyklavietę Michigan 
valstijoje. Tam pasirinkome 
sausio 3-5 dienas. Šįmetinėje 
iškyloje dalyvių skaičius vėl 
kiek padidėjo. Dalyvavo: du 
tėveliai, t rys vadovai ir devyni 

skautai . Dalis skautų ir vadovų 
į s i k ū r ė s tovyk lav ie tė s am
bula tor i jos p a s t a t e , o t rys 
skautai ir brolis Donatas miego
jo palapinėse. Šie trys skautai 
nori būt i pirmieji „Lituanicos" 
tunte (o gal ir visoje LS Brolijo 
je?>, ku r i e iš la ikys žiemos 
stovyklautojo specialybę, tai 
broliai Darius Mikrut . Rimas 
Putr ius ir Dainius Dumbrys. 

Oras buvo nelabai šaltas, o 
sniego vos-vos užteko slidinė
jimui. Šįmet kiekviena skiltis iš 
anksto paruošė savo atskirą 
slidinėjimo kelionę Rako sto
vyklavietės apylinkėje. Viena 
skiltis beveik . .susidūrė" su 
Rako kaimynais. Kitos skilties 
vienas skautas įkrito į pelkę. 
Teko skubiai grįžti į ambulato
riją ir persirengti sausais dra
bužiais. Trečia skiltis matė 
daug Rako miško ir laukų, 
kurių net ir vasarą nebuvo matę 
ir grįžo tik vėlyvą popietę. Kiek
viena skiltis slidinėjimo iškyloje 
turėjo pasigaminti karš tus pie
tus, o grįžę į stovyklavietę patys 
buvo atsakingi už vakarienės 
paruošimą. Po vakarienės skau
tai dar turėjo ganėtinai energi
jos, tad vakarą praleido snieg-
lentėmis čiuoždami nuo kalne
lio. Chicagon grįžome sekmadie
nį. Keliaujant namo, kiekvienas 
skautas ir vadovas pasirinko 
„C.B." (Citizen"s Band Radio) 
slapyvardį. Pakeliui į namus, 
visą kelionę tarp mūsų trijų 
automobilių vyko „komunika
cija". Stovyka ir kelionė graž'ai 
palikdama malonius prisisimi-
nimus. 

Sausio 25 d. ir vasario 1 d. visi 
. .Perkūno" draugovės „Medi
niai geniai" ir „Karšti pipirai" 
baigė American Red Cross pir
mosios pagalbos kursus, kuriuos 
vedė Joann Flannery. 

Vasario 9 d., karti su ..Ker
n a v ė s " t un to skaugėmis ir 
prityrusiomis skautėn is, suruo-
šėm alpinistiško slidinėjimo 
i š v y k a . S l id inė jom Alp ine 
Valley. netoli East Troy, Wis-
consin. Oras buvo gana šiltas ir 
labai saulėtas. Sniego, deja. 
nebuvo per daug, bet nežiūrint 
to, visi smagiai praleido dieną 
slidinėdami. 

Po s l id inė j imo išvykos 
pradė jom r u o š t i s virėjo 
spec ia lybe i , o t a i p pa t ir 
Kaziuko mugei, apie kurią 
parašysiu kitoje „Pe rkūno" 
draugovės veiklos apžvalgoje. 

D.R. 

Būrelis Lietuvos skautų prie Vytauto paminklo Perlojoje. 

SESĖ ON ITĖ PASAKOJA APIE 
199t METŲ STOVYKLAS 

LIETUVOJE 
R a š a u J u m s r e t a i , be t 

bėgantis laikas neleidžia už
mirš t i Jū sų gerų š i rdž ių , 
gražaus bendravimo 1989 metų 
stovykloje, Jūsų atsiųstų knygų, 
nuoširdaus rūpest ingumo. Die
na iš dienos vidinis balsas 
primena, pasidalinti mint imis 
apie skautišką gyvenimą Lietu
voje. Kadangi gyvenu Kybar
tuose, todėl aprašysiu daugiau 
mūsų Pietų Lietuvos krašto 
skautų darbą ir stovyklas. 

1991 metų vasa rą mūsų 
kraštas organizavo stovyklą pir
moje vadovų stovyklos vietoje — 
Zervynuose prie Ūlos upės. J i 
vyko rugpjūčio 2-9 dienomis. 
S tovykla i vadovavo ir jos 
viršininku buvo Žemės Ūkio 
akademijos s tudentas brolis 
vytis Juozas Žemaitis. Komen
dantas — brolis Ričardas Dumb
liauskas iš Alytaus. Stovyklos 
štabą sudarė mūsų kraš to tun-
t in inkai ir d raug in inka i : s. 
Marytė — Varėnos tun t in inkė 
vyr. sk. s. Jū r a t ė — Marijam
polės tun t in inkė , a.a. s. Angelė 
— Alytaus tuntininkė. J i lapkri
čio mėnesį susirgo ir mirė. 
Skau ta i neteko nuoširdžios 
mokytojos, auklėtojos, energin
gos seses. Jį buvo jau pen
sininkė, bet nežiūr in t savo 
amžiaus negalių, visas jėgas 
skyrė Alytaus skaučių atkūri
mo veiklai . Labai ak tyv ia i 
dalyvavo visose s tovyklose , 
buvo gera ir nuoširdi patarėja, 
dainininke, s. Nomeda — Vilka
viškio „Gražinos" draugovės 
draugininke, s. Onutė — pati , 
kuri dirba su skautais Kybar
tuose. 

Į stovyklą atvyko skauta i : iš 
Varėnos — 2 1 , Alytaus — 6. 
Marijampolės — 18, Vilkaviškio 
— 7 ir Kybartų — 16. Taigi, iš viso 
68 skautai. Susi laukėme ir sve
čių: Telšių — 6 skautai, Vilniaus 
— 6, Kauno — 5 ir Pr ienų — 4; 
iš viso 21 s--

Stovykl ' ^p jūč io 2-3 
dienomis įsirengėme savo pa-
stovykles. Buvo skautų , kurie 
atvyko keliomis dienomis anks
čiau. Visi užsiėmė pionerija — 

bendrųjų įrengimų statymu. 
Rugpjūčio 4 d. — stovyklos ati

darymas ; skau tybės istorija 
Lietuvoje. 

Rugpjūčio 5 d. — daugiau 
gilinomės į Lietuvos istorijos 
datas, įvykius. Vyko draugovių 
konkursas. Vaidinome istori
nius vaidinimus apie kunigaikš
tį Gediminą. Po pietų vyko 
skautorama su šiomis stotimis: 
virimas, mazgai, Morzė, laužų 
kūr imas, pynimas, giesmės ir 
dainos. 

Rugpjūčio 6 — turėjome eks
kursiją: skautai iki 14 metų 
autobusu važiavo į Perloją. 
Merkinę, Druskininkus, Liš
kiavą. Skautai , vyresni, išėjo i 
žygį su nakvyne į Kašėtų 
kaimą, esantį už 20 kilometrų. 
Aplankė Matučio drevę. 

Rugpjūčio 7 d. jaunesnieji 
skautai išėjo į t rumpą žygį į 
Mačgirio kaimą pas seną audėja 
apžiūrėti kilimų ir kitų audinių. 

Rugpjūčiu 8 d. skyrėme IV-
sioms Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėms Iškilmingai atida
rėme žaidynes, į kurias „turėjo 
a t v y k t i s k a u t a i iš įvairių 
valstybių . Žaidynių prezidentė 
buvo s. Alina. Žaidynių metu 
vyko jumoristinė estafetė, plau
kimo varžybos, futbolo rungty
nės surištomis kojomis, kvadra
to ir regbio rungtynės , žaidynių 
uždarymas, apdovanojimai. 

Rugpjūčio 9 d. — stovyklos už
darymas. 

Stovyklos metu vyko naujų 
skautų priėmimas, vyresniųjų 
skaučių ižodis, įdomūs vakaro 
laužai. Susilaukėme svečių iš 
Kanados ir Amerikos. Stovyklą 
a p l a n k ė 'r joje stovyklavo 
Skautų sąjungos pirmininkas 
v.s. Feliksas Šakalys. Svečiavosi 
r a šy to jas K . Saja , brol is 
Avižienis — Kauno universiteto 
rektorius, Mačgirio kaimo mo

terys. 
Kiekvieną rytą seno ąžuolo 

pavėsyje vyko šv. Mišios. Visi 
užsiėmimai, dvasios vadovų 
žodžiai, pamokymai, pašneke
siai, dainos suteikė atsigai- i. 
vinimą ne tik j aunam broliui, 
sesutei, bet ir mums suaugu
siems vadovams. 

Jau praėjo nemažai laiko, bet 
patirt i įspūdžiai, vaikų akys ir 
širdys laukia naujos vasaros. 

A s m e n i š k a i m a n teko 
dalyvauti bei padėti ir vadovų 
stovykloje „Laumės pėda 91" . Si 
stovykla vyko Žemaitijoje prie 
Virvytės upės, netoli Biržuvėnų 
dvaro. Šiai stovyklai vadovavo 
mylimas ir gerbiamas brolis Pi
jus. Stovyklavau keletą dienų ir 
Kauno krašto stovykloje „Mete
lio Rėva" — prie Jonavos. 

Vasara praėjo labai greitai ir 
rugsėjis kvietė pasibelst i į 
mokyklos duris ir pradėti labiau 
monotoniška gyvenimą. Šįmet 
turiu 27 pamokas mokykloje. 
Darbo tikrai daug. Su Kybartų 
skautais susit inkame sekma
dieniais. 

Siunčiu Jums keletą nuotrau
kų iš Pietų krašto stovyklos. 
Tar iu „Sudie". . . atsisveiki
nimas kartu ir laukimas, kad 
galėtumėm pasimatyti Tauti-
nėję stovykloje. § Q n u t ė 

STOVYKLOS VADOVŲ 
KURSAI 

Dviejų dienų stovykos vadovų 
ir vadovių kursai , privalomi 
visiems Chicagos skautiškos 
stovyklos vadovams,-ėms, vyks 
ateinantį savaitgalį Jaunimo 
centre, Pedagoginio lituanisti
kos instituto patalpose. Kursai 
šeštdienį, balandžio 13 d., pra
sidės 3 v. p.p. ir tęsis iki 6 v.v. 
Sekmadienį, balandžio 12 d., 
kursai prasidės 9:30 v.r. ir baig
sis 4 v. p.p. Dalyvauja visi 
vadovai ,-ės nuo 15 metų 
amžiaus ir vyresni,-ės, įsiparei
goję vadovauti šių metų vasaros 

stovykloje. Registruotis" pas" 
V įdurio rajono vadę s. Marytę 
Utz, tel. 708-423-0307 

SKAL « KOS DIENOS VIDEO 
JUOSTOJE 

t i škas eiles perėjo 100,000 
jaunimo, tai Rako stovykloje, 

Perkurto-' draugovės'skautai žiemos iškyloje Rako ąžuolyne. 

S k a u t i ^ o s veiklos ir stovyk
lavimo montažas su vaizdais iš 
skautiškų nuot raukų Lietuvoje 
ir s. Romo Račiūno susuktų 
filmų Chicagos skautų Rako sto
vykloje buvo rodomas naujai Ar
vydo Reneckio pagamintoje 
video kasetėje, pavadintoje 
„Lietuviai skau ta i išeivijoje". 
Videojuostoje skautybės idealų 
bei įvykių komentatoriais yra 
v.s. kun. J. Vaišnys , v.s. J. Dai-
nauskas. v.s. H. Plaušinaitienė, 
s. A. Mart inkienė, v.s. A. Ra
manauskienė ir s. Algimantas 
Kezys. Juostoje y ra ir III-čios 
tautinės stovyklos Alpėse vaiz
dai, bet didžioji juostos dalis 
duoda stovyklų vaizdus Rakė. 

Šios video juostos premjera 
įvyko s. Algimanto Kezio meno 
galerijoje š .m. kovo 5 d., 
susir inkus nemažam būriui 
lietuviškos skautybės veteranų, 
pradėjusių skau tau t i Lietuvoje, 
vadovavusių Vokietijoje ir JAV 
Rako .--tovyklavietėje nuo 1955 
metų Jei Lietuvoje per skau-
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APIE STELMUŽE RAKĖ 

Stelmužė Lietuvoje yra garsi 
savo bažnytė le , va rp ine i r 
ąžuolu. Kuo garsi Rako sto
vyklavietės Stelmužė, sužino
site a tvykę ten vyksiančion 

stovyklon liepos 11-25 dienomis. 
Stovyklon kviečiami ne tik 
Chicagos, bet ir kitų vietovių 
skautai,-ės. Laukiama brolių ir 
sesių iš visų Amerikos rajonų. 

kas metai stovyklaujant, per 36 
metus po 600-200 skautų,-čių, iš 
viso stovyklavo ar t i 15,000 
skautų,-čių. Čia buvo prisimin
ta Rako stovyklos atradėjas ir 
p i rmas is įga l io t in i s dr. S. 
Budrys , š iame spektaklyje 
dalyvaujant v.s. dr. Mildai 
Budrienei, kuri šiltu žodžiu 
pasveikino šios video juostos 
organizatorius. 

Žodį tarė ir LSS tarybos pirm. 
v.s. Sigitas Miknaitis, primin
damas, kad 1993 metų vasarą 
Rako stovyklavietėje įvyks LSS 
jubiliejinė stovykla. 

Skautiško gyvenimo video 
juostos premjera buvo baigta 
vaišėmis ir priminimu, kad ši 
video kasetė kainuoja 25 dole
riai ir ją gali įsigyti kiekvienas, 
s iųsdamas čekį Algimantui 
Keziui, 4317 So. Wisconsin 
A ve.. Stickney, IL 60402. 

Br. Juodelis 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

|* irm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 9S St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v.v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uidarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šestd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kedzle Ava. , Chicago 
<1-312) 776-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 8. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Justlee, IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 ai Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEItlgort k Dr. Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Ortand Park 
708-349-6100 

10 W. Martin, Napervllle 
706-355-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-8533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4} 

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

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kodz ie A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto t o l . (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

PP 

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

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

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

ARAS ŽL IOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervli le Csmpus 
1020 E. Ogdon Ava., Sulte 310, 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Straat 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pasveriant padėtį 

CIA IR TEN 
Pasaulis neišvengiamai darosi 

vis mažesnis ir jo problemos 
sudėtingesnės. Ne todėl kad že
mė susitraukia, bet k a ž k u r ne
žinomuose toliuose skende kraš
tai dabar y ra tapę paž į s t amais 
kaimynais beveik kasd i en m a 
tomais televizijoje, o ju pro
blemos pabėrė jų \ vairiaspa! v tus 
gyventojus į platųjį pasaulį , ieš
kant duonos ir laisvės nuo žiau 
rių valdovų. Tokiu būdu kadai
se vienalytėse valstybėse daba r 
jau matome tikr:ū vis t i r s 
tėjančiosįvai* ių egaotičkų veidų 
masės piliečius, lybai nevieno
dai pri imamus čiabuvių, nes 
kyla kivirčai dr! jų ideologinių, 
tikybinių papročių del įdarbi
nimo problemų, o pa sku t in iu 
laiku ypač dėl jų didžiuliu šeimų 
f inans in io ir m e d i c i n i n i o 
aprūpinimo klausimo. Benamio 
vardas užt inkamas kasdienos 
spaudoje, nuolat rodomi jų gau
sūs nusilpę ir s i rgul iuojantys 
v a i k a i , no r in t s k a i t y t o j u i 
sukelti gailesti ir r ag in imą 
j iems padėti. 

Amerikos spauda, ka ip visa
dos, į Europos t au tų norą išlai
kyti savo tautinį veidą reaguoja 
gana neigiamai. Rašoma apie 
dabar labai pasikeitusį Anglijos 
ir Prancūzijos veidą. į t e n iš 
įvairių Afrikos ir Azijos t a u t ų 
p r i b ė g u s i ų d a u g y b ę t i e k 
politinės, tiek medžiaginės gero
vės ieškančių ateivių, kur ių 
prancūzai nemėgsta. Vokietija 
buvo paskelbusi, kad nebus 
jokių varžtų norintiems pas juos 
imigruoti, bet daba r j au ir t en 
ryškiai matomi tokio antplūdžio 
padariniai. Prieš ki taspalvius ir 
kitataučius organizuojasi j aunų 
žmonių, čia vadinamų neo-na-
c ių , a r b a n u s k u s t g a l v i ų 
Iskinheads) gruRės, š a u k d a m o s 
apie savos ku l tū ros t y r u m o 
išlaikymą. Mes irgi mielai nesu
t inkame rėksnių lenkų atgau
tose Šalčininkų žemėse , nors 
siūlome jiems lygias te ises . I tą 
visą eigą, kaip ir d i rb t ina i 
Stalino ir Rooseveldo la ika is 
sulipintų valstybių t rupėj imą, 
čia žiūrima labai neu t r a l i a i ar
ba net neigiamai. Kiek žmonių 
turėjo mirti prie Balti jos, Jugo
slavijos ir kitur, kad paga l i au 
būtų pripažinta te isė vals tybės 
piliečiams atsiskir t i nuo pri
verstinio suklijavimo. Viskas 
negerai, kada n e s e k a m a Ame
rikos pavyzdžiu, a t s i sakan t tau
tybės. 

Tuo pačiu metu a išk ia i mato
me ir mūsų gyvenamojo k raš to 
silpnas vietas, t a ip ryšk ia i pri
statomas visiems balsuotojam 
a r t ė j anč ių p r e z i d e n t i n i ų 
r inkimu metu Dabar labai 
populiarus lapo Sveikatos ajp 
draudos klausimas, beveik «alįs 
n u s v e r t i b a l s u o t o j u nps i 
sprendimą. Vad inamas i s vals
tybinis sveikatos d r a u d i m a s 
visų d a b a r d i s k u t u o j a m a s 
spaudoje, ir š is d e m o k r a t ų 
s iūlymas jau buvo gr iež ta i 
atmestas prezidento Busho. kas 
visgi dar nereiškia jo paskut inio 
žodžio, ž inant , ka ip g re i t a i 
politikai moka apvers t i savo 
padėtį, jei tas n a u d i n g a jo per-

REPREZENTACINĮ LIETUVOS 
ŽURNALĄ „LIETUVĄ" PAVARČIUS 

APPLE VAJUS KNYGOMS 

r i nk imu i . Senato demokra tų 
vadas Mitchell gana smulkiai 
pr is ta to šį projektą spaudoje. 

Ar vals tybinė apdrauda vi
s iems y r a teisė, ar privilegija? 
Iki šiol t a i buvo pasiekiama per 
darbovietės apdrauda, kuri , de
ja, dažnai pasibaigdavo netekus 
to darbo. Girdim apie Medicare 
ir Medicaid, bet tai nepadengia 
šių dienų mediciniškų reikala
vimų, kur ių kainos j au pasakiš
kos ir vis d a r kyla, o e inan t 
s e n y n t i e r e i k a l a v i m a i ne 
mažėja, o didėja. Nors valdžia 
s a k o i š l e i d ž i a n t i a r t i 900 
bilijonų dolerių kasmet piliečių 
sveikata i , bet aprūpin imas la
bai šlubuoja. Todėl ir kyla 
r i k smas šiais r inkiminia is me
t a i s , d e m o k r a t a m s s i ū l a n t 
apdrauda a rba per darbovietę, 
a rba t i e s iog ia i iš valdžios, 
visiems pat iems pas i renkant 
daktarą, o j au valdžia pati , susi
t a r d a m a su medicinišką pagal
bą te ik iančia is , nu t a r s jų atly
ginimo dydį. 

Šis projektas atrodo neblogai, 
t u r i n t užtikrinimą, kad susir
gus a r re ik iant operacijos nebe
bus rūpesč io . A m e r i k a yra 
p a k a n k a m a i tur t inga , kad su
te ik tų piliečiui tokį užtikri
nimą, daug iau nebevadindama 
jį „socialine medicina", kaip iki 
šiol. 

Tačiau viena skaudi žinia 
pasiekė mūsų išeiviją, — ta i kad 
mūsų tautoje, ir netgi jaunoje 
kartoje, k u r paprastai r andame 
drąs iaus ius kovotojus už tau tą 
ir nepr iklausomybę, a ts i rado 
nei šiokių, nei tokių. Kaip dabar 
jau žino visi, dažnai min ima 
Landsbergio dešinioji r a n k a 
vertėjaujant ir a t l i ekan t parei
gas posėdžiuose buvo užverbuo
ta KGB agentė. Galvojome, kad 
tokių galėjo būti persivertėjų į 
demokrat i ją eilėse, nors gal j ie 
kadaise t ik darbo ir pajamų bei 
prestižo išlaikymo t ikslais užsi
ėmė tokia is darbais ir buvo 
aukštose pozicijose, bet kad ši
t a i p a t s i t i ko j a u n ų žmonių 
t a rpe , buvo tiesiog smūgis į 
pačią širdį. Nesinorėjo tikė
ti , ka ižkaip sąžinė priešinosi 
tok iam apkal t in imui , bet tokia 
žinia nebūtų j uk skelbiama, 
nepa t ik r inus į tarimų. J i j au 
a t l e i s t a , i r jos vietoje y r a 
neseniai čia tėvus , senelius ir 
m u s visus lankiusi buvusi kali-
fornietė Daiva Venckutė, su 
kur ia turėjome ir pasikalbėjimą 
vietos radijo valandėlėje. Dabar 
su didesniu a t s a r g u m u žiū
rės ime i k iekviena ten dirbantį 
prie valdžios vadelių, o tai šiuo 
m o m e n t u l aba i n e j a u k u s 
j ausmas . Gal ir daugiau tokių 
ten slepiasi? Kas juos ta ip žavi 
k o m u n i s t i n ė j e s i s t emoje? 
Pr i s imenu vieno buvusio senos 
sistemos žurnalisto posakį: ,,Aš 
gi buvau aštuonerių metų, kai 
jūs išbėgote. Tėvas buvo senas 
komunis tas . Kaip jūs manote 
m a n e augino?" 

Taip. Bet čionykštė atžala? 
R K V 

Išeiviją j au pasiekė pirmojo 
n u m e r i o ang l i ško j i la ida. 
Kadangi žurnalas yra pusiau 
valstybinis, tad verta jį rimčiau 
ir k r i t i š k i a u peržvelgt i . 
Pirmiausia, ka ip jis buvo prista
tytas Lietuvoje. 

P r i s t a t y t a s žu rna l a s 
„ L i e t u v a " Br i f ingas AT 

„AT pirmininko pavaduotojas 
Bronius Kuzmickas, AT deputa
tas Romualdas Ozolas ir Pranas 
Damijonaitis pr is ta tė naują 
ž u r n a l ą „ L i e t u v ą " , skir tą 
užsienio skaitytojams, kuris kol 
kas eis anglų, vokiečių, lenkų ir 
rusų kalbomis. Šiuo žurnalu 
s iek iama a t k u r t i ryšius su 
pasauliu, kad bent Europos 
šalys d a u g i a u žinotų apie 
Lietuvą. Jį norima padaryti 
reprezentaciniu. Žurnalas, kaip 
pasakė R. Ozolas, bus „virš 
partijų, virš ideologijų, ieškant 
L i e t u v o s v i s u m o s vaizdo, 
pasauliui suprantamo šnekė
jimo būdo", j is atspindės „vals
tybėje vyraujančią nuomonę". 
50 proc . ž u r n a l o akcijų 
priklauso valstybei ir 50 proc. — 
5 fiziniams asmenims: L. Bieli-
niui (redaktorius), P. Dami
jonaičiui, E. Meilūnui, R. Ozo
lui ir A. Rybeliui (LIETUVOS 
AIDAS 1992 m. sausio 17 d.)". 
Perskaitę tą „Brifingą", jau 
susipažinome su jo paskirtimi ir 
k a s jį l e idž ia . Dabar 
susipažinkime su pačiu žurnalu 
ir jo tur iniu. 

Žurnalas iliustruotas, geras 
kreidinis popierius, iliustracijos 
spalvotos, formatas 8V2 x 11%, 
36 psl. Šio numerio turinys: 
Viršelyje — Varpai, Vyt. Lands
bergio žodis ir nuotrauka, Vals
tybinės datos — Tautos Taryba 
Vasario 16 Vilniuje, Vasario 16 
Deklaracija, Kovo 11 Aukščiau
siojoje Taryboje, Lietuvos vals
t y b i n i a i ž e n k l a i , Kur yra 
Lietuva, Lietuvos vardo ir tau
tos kilmė, Lietuvos kelias į 
pasaulio istoriją, Lietuvos kelias 
į nepriklausomybę, Ekonominė 
r e fo rma Lie tuvoje , Kūčios 
Lietuvoje, įvairūs įvykiai ir 
vaizdai, Vilniaus vaizdai, šiuo
laikinių dai l in inkų kūryba, 
paskut in iame viršelyje kažkas 
nesuprantamo. 

P r i e š p radedan t išsamiau 
susipažinti su turiniu, tenka pa
daryt i bendrą pastabą. Prie 
d a u g e l i o n u o t r a u k ų nėra 
nurodyta, ką jos vaizduoja. Tai 
yra beveik visuotinai priimta 
Lietuvoje. Išeivijoje, jeigu nuo
t r a u k a nėra aprašyta, tai jos 
spauda neima. Lietuvos Valsty
biniai Ženklai (8-9 psl.). Paro-

J U O Z A S ŽYGAS 

dyta Vytis (nauja versija), Vyčio 
k r y ž i u s , Gedimino stulpai, 
t a u t i n ė vėliava (dabar va
d inama valstybine) ir Tautos 
h i m n o ang l i škas vertimas. 
Vyčio kryžiaus ir Gedimino 
stulpų aiškinimas yra nereikal
ingai įdėtas, kadangi jų kilmė 
d a r mums patiems nėra aiški. 
Mums įprasta Vytis bereikalin
ga i buvo pakeista naujadaru 
su tapa t in ta su gudiško herbo 
versija). D.L.K. monetose ir ant
spauduose visur Vytis yra šuo
l iu lekiantį, taigi besivejanti 
priešą. O naujai priimta piestu 
stovinti, be istorinio pagrindo. 
Šiuos simbolius aprašant mi
nimi: „Gediminaičiai", „Kęstu-
taičiai". Ką tie „aičiai" reiškia, 
t a i angliškai skaitantysis visai 
nesupras. Be to, juos visus mes 
laikome Gediminaičiais, t.y. 
„Gediminas dinasty". 

Kur yra Lietuva (10-11 psl.). 
Ta i lyg spalvota nuotrauka iš 
satelito, apimanti Eurazijos ir 
da l į Afrikos kont inentų . 
P a b a l t i j i s apvestas ba l tu 
rėmeliu. Ant Šiaurės Afrikos 
„bal tame fone" yra Pabaltijo ir 
Skandinavijos situaciniai kon
tūra i . Šis projektas gal būtų 
galima laikyti geriausiu šiame 
leidinyje, jeigu nebūtų stambios 
k la idos . Aprašant Lietuvos 
sienas, nurodyta: „and the Ka-
liningrad region of the Russian 
Federation (303 km). Tai yra ne 
apsirikimas, bet nusikaltimas. 
Įva i r iuose žurnaluose teko 
matyti žemėlapius, bet neteko 
matyti , kur būtų nurodyta — 
„Russian Federation". Tad ne
reikia skubėti Rytprūsių į Rusi
jos sterblę įdėti. 

Lietuvos Vardo ir Tautos 
kilmė (12-13 psl.). „Pirmą kartą 
Lietuvos vardas buvo paminėtas 
Annales Quadlinburgenses „Im 
1009, St. Brunon who was call-
ed Bonifacius. an archbishop 
and monk, on the second year of 
his conversion, on the border 
be tween Russia (Prussia?) 
Lithuania (Lituae) was hit on 
his head by pagans..." Nereikia 
klaidingai parašyti, tai nereikės 
klaustuko statyti. Turi būti 
Borussia (lotyniškas Prūsijos 
pavad. J . Ž.). Be to, tais laikais 
dar nebuvo ..Russia". bet Kievo 
„Rus". Galbūt autorius naudo
josi rusiškais šaltiniais, kurie 
visur stengiasi Rusijos vardą 
įkišti. Toliau rašoma: „In Rus
s ian sources t h e name of 
Lithuania..." Nejaugi Lietuvos 
informacinis leidinys yra skir
t a s rusiškai propagandai 

varyti? J au buvo minėta, kad 
Rusijos kaipo tokios dar nebuvo. 
Lietuva yra minima Naugardo 
ir Volynijos kronikose, bet tai 
nieko bendro neturi su Rusijos 
vardu. Beaiškindami Lietuvos 
žodžio kilmę, papuolė į tokį 
žodžių labirintą, kad ir Mino
tauras pasiklystų. Paklajoję net 
po Galiją, pagaliau apsistoja 
prie nežymaus upelio, esančio 
Kernavės apylinkėse. Ir kokia 
prasmė? Vokiškoje literatūroje 
neteko skaityti, kad būtų na
grinėjama Deutschland žodžio 
kilmė. Savaime aišku, kal
bininkai nagrinėja, bet tai nėra 
esminis klausimas. To klausimo 
r e i k i a m a i n e i š a i š k i n ę ( i r 
negalima išaiškinti), brenda į 
kitą pelkę. 
Lietuvių Tautos Kilmė., „Pen

kioliktame šimtmetyje buvo dvi 
teor i jos , ku r ios i š a i šk ino 
lietuvių kilmę, būtent romėnų 
ir gotų". Dar paklaidžiodajama 
po legendų pasaulį apie Pale
moną. Pagaliau remdamasis 
Oscar Milosz suranda, kad 
lietuviai yra palikuonys baskų. 
Dar to negana, besivadovau
damas kalbotyra, antropologija 
ir folkloru randa, kad „lietuviai 
ir žydai t u r i t uos pač ius 
p r o t ė v i u s " . Galva s u k a s i 
beklaidžiojant po tą lunat ikų 
pasaulį, kuriam duotas „Lietu
viškos informacijos" vardas. 
Svaičiojimai ir lieka svaičio
jimais. Bet į tą visą mišrainę 
yra įveltas ir „Pope Pijus I I " . 
Pats Pius II nesuprastų, kad čia 
kalbama apie jį. Reikia išmokti 
vardus rašyti taip, ka ip jie y r a 
rašomi. 

Pagaliau pasiremdami Marija 
Gimbutiene rašo: „At the begin-
ning of the second millenial B.C. 
the Probalts or the ancestors of 
the Balts began forming on t h e 
territory betvveen the Visla and 
in the West of Pamarys, t h e 
South of Volyne, on the nor-
thern part of the Southern Fin-
l a n d " . N e p r a d ė s i u a r 
gumentuot i , ar pabal t iečiai 
s iekė „ n o r t h e r n p a r t of 
Southern Finland". Tik pasi
remdamas R. Ozolo nurodytu 
tikslu, „ieškant Lietuvos vi
sumos vaizdo, pasauliui supran
tamo šnekėjimo būdo". Tad i r 
reikia taip šnekėti, kad pasaulis 
suprastų. Nenaudotini vietovar
džiai: „Vis la" , „ P a m a r y s " , 
„Volyne", bet Vistula, Pom-
mern arba Pomerania ir Volhy-
nia. (Šiam tikslui naudojaus: 
„WORLD ATLAS" - Hanover 
House , „ T H E STORY O F 
LITHUANIA" - Thomas G. 
Chase ir „Timeless L i thuan ia" 

Sausio mėnesį A.P.P.L.E. 
bendrija, tarpininkaudama Lie
tuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministerijai, lietuviš
koje spaudoje skelbė vajų dėl 
knygų Tęst of English as a Fo-
reign language (TOEFL) parūpi-
nimo Lietuvai. Tuo tikslu Lie
tuvos švietimo ministeris Da
rius Kuolys a ts iuntė kreipimą
si į išeivijos lietuvius. Kartu su 
šiuo laišku buvo pateiktas tiks
lus TOEFL metodinės medžia
gos paskirstymo bibliotekoms ir 
aukštosioms mokykloms sąra
šas. Iš viso buvo pageidaujama 
210 šių knygų rinkinių. Turint 
mintyje, kad vieno pilno rinki
nio su audio kasetėmis kaina 
yra 55 doleriai, buvo aišku, kad 
įvykdyti tokį vajų y ra t ikrai 
didelis užsimojimas, ypač žinant 
ir įvertinant kiek daug pasku
tiniu metu išeivija aukoja Lie
tuvos labui. Tačiau kito pasi
rinkimo nebuvo, nes buvo labai 
suprantamas šių knygų poreikis 
Lietuvai. A.P.P.L.E. direktorė 
Vaiva Vėbraitė nedelsdama 
ėmėsi darbo įgyvendinti šį pro
jektą. Buvo kreiptasi į Sabre 
Fundaciją, kur i sutiko iš savo 
pusės primokėti antra tiek, kiek 
bus sur inkta aukų (t.y. match-
ing grant). Tai ypač paskatino 
ir padrąsino šį projektą vykdyti. 

Ir kaip malonu buvo, kai atsi
liepiant į mūsų prašymus, iš 
įvairių valstijų atėjo pirmosios 
aukos. Aukojo pavieniai asme
nys, aukojo kai kurios lietuviš-

- J . C. Norem - J . Ž.). Ren
giant tokį leidinį svetimomis 
kalbomis, straipsnių autoriai (ar 
korektoriai) turi naudotis isto
rijomis svetimomis kalbomis, 
šiuo atveju angliškomis. 

Reikia manyti tuose konteine
riuose, kuriuos pasiuntė išeivi
ja, buvo istorijų ir enciklopedijų. 
Korektorių pareiga yra suvieno
dinti rašybą. Vienoje vietoje 
rašoma: „Great Duke Algirdas" 
ir „Greate Duchy of Lithuania", 
o kitoje jau rašoma Grand Duke 
ir Grand Duchy of Lithuania. 
Tokia nesuvienodinta rašyba 
klaidina skaitytojus ir daro blo
gą įspūdį. Dėl vietos stokos 
tenka pasitenkinti tik daline 
apžvalga. Žurnalas yra labai 
toli nuo reprezentacinio. Nebent 
vienu atžvilgiu. Jį paskaitę gali 
pamatyti, koks tolimas ir sun
kus kelias Lietuvai į Vakarų 
pasaulį. Ant paskutinio viršelio 
smulkiomis raidėmis (kirilica) 
„Zakaz 5843. T i ra i 5000. „Kol 
kas žurnalas „Lietuva" spaus
d inamas M a s k v o s eksperi
mentinėje spaustuvėje (Gimta
sis kraštas 1992 m. sausio 
30-vasario 5)". Atrodo, kad 
trumpiausias kelias į Vakarus 
yra per Maskvą. 

kos organizacijos. Norė tųs i 
išskirtinai padėkoti A.P.P.L.E. 
nariui Jul iui Veblaičiui, kur is 
savo iniciatyva išsiuntinėjo ar
ti šimto laiškų savo draugams 
ir pažįstamiems. Kalbėjo šio va
jaus reikalu įvairiose lietuviš
kose organizacijose New Jersey. 
Šio asmeniško J. Veblaičio 
kreipimosi laiškais ir kalbomis 
buvo sur inkta didelė visų aukų 
sumos dalis. Taip pa t jis Hart
fordo Tėvynės Garsų radijo 
programos vedėjui Alfonui Dzi-
kui paruošė juosteles lietuviš
koms radijo programoms. 

Ypatingai jaudino kai kur ių 
aukotojų a ts iųs t i la iškel ia i , 
l inkint sėkmės vykdant šį vajų 
ir apskri tai dirbant Lietuvos 
švietimui. Buvo asmenų, kur ie 
auką skyrė savo giminių arba 
pažįstamų Lietuvoje vardu. O 
Felicija Kolp kar tu su savo 
auka atsiuntė laišką: „...mano 
mama buvo mokytoja — ir Lie
tuvoje ir čia. Ir kokia puiki 
mokytoja: kiek energijos, kiek 
meilės turėjo. Jos mokiniai net 
po penkių ar dešimt metų jai at
siųsdavo sveikinimus arba atei
davo aplankyti". Felicija Kolp 
savo auką skyrė savo mamytės 
atminimui . 

Savo aukas šiam vajui atsiun
tė 68 asmenys. Iš viso yra 
surinkta apie 3600 dolerių. Ši 
suma yra persiųsta į Sabre fun
daciją, kuri pati parūpins knygų 
persiuntimą į Lietuvą. TOEFL 
medžiaga bus paskirstyta į 13 
specialių ir universitetų biblio
tekų, į Lietuvos nacionalinę M. 
Mažvydo biblioteką, į 11 miestų 
bibliotekų ir į 48 Lietuvos rajo
nų bibliotekas. 

A.P.P.L.E. direktorė V. Vėb
rai tė išsiuntinėjo visiems auko
tojams padėkas bendrijos vardu 
su konkrečiu nurodymu į kokią 
biblioteką bus paskir ta knyga 
ar knygos, nupirktos už būtent 
to aukotojo skirtą sumą. Taip 
pa t visiems buvo išsiųsta nuo
širdi Lietuvos švietimo ministe-
rio Dariaus Kuolio padėka, ku
rioje rašoma: „Jūsų pa rama 
prisidės prie to, kad ras tųsi 
daugiau galimybių jauniems 
Lietuvos žmonėms studijuoti jū
sų ir k i tų šalių aukštosiose 
mokyklose, o mūsų universite
t ams į tarptaut inį akademinį 
gyvenimą". 

Kažkodėl visuomet ypatingai 
gera, kai žinai, jog tavo auka ar 
t avo da rbas y r a s k i r i a m a s 
mokslui, švietimui, žinioms. 
Turbūt taip yra todėl, kad mes 
suprantame, jog mokslo, švieti
mo ir žinių jėga yra pagrindinis 
variklis naujai besivystančioje 
valstybėje. O to variklio nepa
keičiami sraigteliai yra visi au
kotojai. 

R a i m o n d a R u k š i e n ė 

Rasytoia? Alpi'-da" Landsbergis lankėsi Lietuvoje ir aplankė savo buvusią 
Kauno jėzuitų Kimnazo.i 

Liudo Landsberfrio nuotr. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS V O L E R T A S 
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— Tik Stasę žinai, daugiau nieko! Pasikalbėsi su 

manim, daug apie gyvenimą išmoksi, o kai gerai 
pašventinsime, nei Stasės nereikės! — ir tas vis labiau 
narsėjąs tardytojas nejautė, kad ką tik prieš akimirką 
buvo įvykęs stebuklas. 

Tais laikais siuntėjo ant voko niekas nežymėjo. 
Neišėmęs laiško nežinojai, kieno j is rašytas, jei 
nepažinsi braižo. O tie du laiškai , kuriuos priskyriau 
Stasei, buvo keisti laiškai, pavojingi ir kompromituoją. 
Balys Čiurlionis, su kuriuo ka r tu baigiau Alytaus 
gimnaziją ir dabar Kaune statybą studijavau, kaip p o 
grindžio ryšininkas buvo slapta nuėjęs Vokietijon ir 
iš t en grįžęs. Apie tą savo pasivaikščiojimą mudviejų 
iš anksto sutartomis frazėmis ka ip t ik pasakojo tuose 
laiškuose, kuriuos priskyriau Stasei. Mes abu buvome 
jei ne žiopliai, tai bent žiopleliai. Kokia nesąmonė buvo 
apie tai rašyti , kokis mano žioplumas tuos laiškus 
laikyti? Nors ten buvo pasakojama netiesioginiai, visą 
istoriją bū tų buvę gana lengva išaiškinti. Laimė, kad 
tardytojui nusibodo skaityti i r kad j is patikėjo mano, 
pavojingo SSSR priešo, melu. 

(Balys Čiurlionis buvo mūsų garsaus menininko, 
Konstant ino Čiurlionio, giminaitis. Po karo jis Vokie
tijoje baigė statybą. Gyvendamas JAV, Los Angeles 
mieste, pasižymėjo povandeninėse statybose. Mirė 
širdimi, sulaukęs 55 metus amžiaus.) 

Tuo metu kažkokia moteris atnešė skaniai kve
piančius pusryčius. Tardytojas pasižiūrėjo į mane ir 
paklausė geradario balsu: 

— Nori valgyti? 
Neatsakiau. 
— Papasakok viską, tai ir t a u atneš. Man t ik tele

fonu paskambinti reikia. 
Nieko nepasakojau ir niekas m a n pusryčių 

neatnešė. O tardytojas valgė neskubėdamas ir pasigar
džiuodamas. Aš, rodėsi, jau buvau miręs. O gal t ik pro
žektoriaus karščio išsunktame prakaite įmirkęs užsnū
dau. Pažadino garsus balsas: 

— Ei! Nemigoti čia atėjai! 
Aišku, tardytojas sakė teisybę. O iš gatvės buvo gir

dėti orkestrų tąsomos rusiškos melodijos. 
— Girdi? Liaudis švenčia Gegužės pirmąją. Nebūk 

kvailys! Greitai išdėstyk, ką žinai, ir galėsi eiti kartu 
su visais džiaugtis. Labai graži diena pasitaikė. 

Kaip galėjau „išdėstyti"? Neturėjau nei žiupsnelio 
noro ir jėgų. Šitai matė ir draugas Mikalauskas, nes 
pasišaukė du sargybinius, kurie mane i r vilko, ir vedė 
laiptais žemyn. Neskaičiavau, kiek aukštų nusilei
dome, bet man atrodė, kad labai daug. Prisimenu 
geležinių durų čerškėjimus, spynų klinksėjimus, 
kiekviename aukšte, kol pagaliau mane įstūmė mažon 
patalpon - betono sienos, betono grindys, tamsu ir 
drėgna. Kri tau ant tų betono grindų visoje savo 
grožybėje ir užmigau. Nejaučiau kietumo, drėgmės, 
drabužių varžtų - miegojau negyvai. 

Kiek ten išgulėjau, nežinau. Mane pribaksnojo vėl 
du sargybiniai. Nuvedė tualetan ir vėl laiptais aukštyn, 
vėl durų ir spynų čerškėjimas, vėl tas pats tardytojas, 
ta pati kėdė ir tas pats prožektorius. Ir rūbai t ie patys, 
tik gerokai prisigėrę prakaito ir grindų purvo, kai an t 
betono miegojau. Ir vėl tas pats: vardai, pavardės, 
giminės ir pažįstami užsieny, draugai, draugės, vėl 
„papasakok apie kontrarevoliucinę veiklą". Nieko nau
ja nei iš tardytojo pusės, nei iš manęs. Baisi diena, iš

tempta tarsi kramtomoji guma. Po daugelio valandų 
vėl mane tempė laiptais žemyn, bet š įkart įstūmė erd
vesniam kambarin. Paluby degė šviesa, kampe stovėjo 
metalinis indas, gana didelis, nuo gultų pakilo dvi 
galvos, tačiau man nieko jos neprasi tarė. Tik ka i at
siguliau, labai tylomis sukuždėjo kaimynas: 

— Naktį negalima kalbėtis, bet šnibždėjimo sar
gybinis nenugirsta. 

Naktis? Apie laiką neturėjau jokio suprat imo. Tik 
dabar susiorientavau, kad nuo suėmimo jau praėjo dvi 
paros — tardymas, miegas an t betono, tardymas. 

— Kada čia tave atvežė? — nenurimo kaimynas. 
— Prieš dvi dienas. 
— Iš namų? 
— Iš namų. 
— Mane iš gatvės. Ėjau rytą gimnazijon ir paėmė. 
— Gimnazistas esi? 
— Gimnazistas, penktosios klasės, Kauno trečioji. 
— Kiek laiko čia esi? 
— Keturios savaitės. 
— Už ką? 
— Nežinau. 
— O tasai žmogus? — turėjau galvoje į mūsų 

šnibždėjimą visai nereaguojantį, gimnazisto pusėje 
gulintį, ramuolį. 

— Prancūzas. Pabėgo iš vokiečių nelaisvės, atklydo 
į Lietuvą, tada jį suėmė ir čia atvilko. į taria, kad gali 
būti šnipas. 

— Kiek laiko čia svečiuojasi? 
— Kelis mėnesius. 
Gerai susipažinti nesuskubome. Atsivėrė kameros 

durys, sargybinis sušuko pavardę, o mano ka imynas 
atsikėlė, apsirengė ir išėjo. Aš kietai užmigau. 

(Bus daugiau* 

I 
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POKALBIS SU 
DVIEM MUZIKAIS 

A U R E L I J A M. B A I J I Š A I T I E N Ė 

Kovo 15 d ienos s a u l u t ė 
glamonėjo dar iš pašalo neiš 
sivadavusią žemę. o į Clevelan-
do Music School Settlement salę 
rinkosi muzikos mylėtojai iš
girsti Lietuvos smuikininką 
Raimundą Katilių ir Amerikos 
l ie tuvį p i a n i s t ą A n t a n ą 
Smetoną. Koncertų salėje matė
si ir suaugusių, paauglių, bet 
vietinių lietuvių buvo tik maža 
grupė. Klausytojai abu muzikus 
pasveikino su šiltais plojimais ir 
susikaupę išklausė Beethoveno 
koncerto smuikui ir fortepijonui 
Opus 12, ir Beethoveno Pavasa
rio sonatos Opus 24. Po per
t raukos muzikai atliko Kreice
rio sonatą. Opus 47. iššaukę 
pub l i kos ovaci jas . P u b l i k a 
šaukė , ,bravo" ir muzikus net 
kelis ka r tus grąžino j podiumą. 

Buvo nepapras ta i malonu 
klausytis , kaip komplikuota 
kompozicija buvo a t l iekama 
nuostabiai susigrojus. Kartais 
abu ins t rumenta i taip susilie
davo, kad sunku buvo atskir t i , 
kur smuikas , kur fortepijonas. 
Girdėjosi ir upelio čiurlenimas. 
Katil iaus itališkas smuikas yra 
Guadanini gamybos. 

Po koncerto buvo užkandžiau
jama, dal inant is koncerto įspū
džiais. Publikai skirstantis , į 
savo namus pakviečiau Rai
m u n d ą K a t i l i ų , A n t a n ą 
Smetoną ir juodu lydėjusias 
solistę Aldoną Stempužienę ir 
Dalią Kučėnienę, kuri su Kati
liumi susipažino savo viešnagės 
Lietuvoje metu ir jam padėjo 
planuoti gastroles Amerikoje. 
Mano t i k s l a s buvo a r č i au 
susipažinti su Raimundu Kati
liumi ir su abiem muzikais pa
daryti pokalbį spaudai. 

dienų jis Chicagoje grojo Bar
toko , R a v e l l i o . D o r t m a n o . 
Andrejevo, Firsto ir Balakaus
ko kompozicijas. Paklaustas, 
kokį įspūdį jam padarė proga 
koncertuoti Carnegie Hali kon
certų salėje, jis labai kukliai pa
reiškė, kad publikos reakcija 
buvusi „fantastiška", bet jam 
pačiam atrodo, kad visada 
gal ima groti geriau. . . Pr ie 
pasisekimo prisidėjęs dar ir ta i , 
kad fortepijonu grojo jį 25 metus 
lydinti pianistė Larisa Lobkova. 
Jo kuklumas ryškėjo su kiek
vienu pokalbio žodžiu, nes jis 
sau stato aukštus reikalavimus. 
Po dviejų parų įtemptos kelio
nės nega l ima buvo ge r i au 
tikėtis... 

Antanas Smetona. 1963 me
t a i s įs igi jęs fortepijono 
magistro laipsnį New Yorko 
Juilliard Muzikos mokykloje, 
pareiškė visada domėjęsis Lietu
vos muzikine veikla. Paleng-
vėjus kelionių sąlygoms, j is 
Lietuvoje lankėsi jau tris kar
tus, 1990 metų galėjoje išbuvęs 
beveik t r i s mėnesius. Užmezgus 
kontaktą su Raimundu Katiliu
mi, jiedu nutarė išgroti visą 
Beethoveno dešimties sonatų 
ciklą, ko dar nebuvo Lietuvoje 
padaryta. Iš jų jau sugrojo sep
tynias, liko trys. 

Klausinėjamas apie koncertą 
Clevelande jis prisipažino, kad 
prieš koncertą buvę „baisu", 
nes sunkokam repertuarui pasi
ruošti teko tik per vieną repe
ticiją, kar tu negrojus per ke
turis mėnesius. Su Katiliumi 
p lanuojami k o n c e r t a i S t . 
Petersburge. Chicagos Jaunimo 
cen t re , vė l i au , są lygoms 
p a l a n k i a i sus idė jus , Wa-

Smuikinink';- Raimundas Katilius Clevelande. 

Raimundas Katilius, atvykęs 
į Ameriką kovo 6 diena, jau 
antrą kar ta lankosi Amerikoje. 
1981 metais koncertavę?. Chica
goje, Washingtone. Nevv Yorke 
ir Louisvillėje. Lietuvoje jo 
laukia žmona Birutė ir šešerių 
metų dukrelė Raimonda. 1964 
metais baigęs M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, smuiko studijas 
tęsė Vilniaus muzikos konser
vatorijoje ir aspirantūrą išėjo 
Maskvos Čaikovskio konserva
torijoje. Katilius dėsto smuiką 
Vilniaus konservatorijoje, bet. 
nepasitenkindamas profesoria
vimu, jis koncertuoja Klaipė 
doje. Panevėžy, Kaune. V ;lniu-
je ir už Lietuvos ribų. su gast 
rolėmis apkeliavęs visą buvusią 
Sovie tų Sąjungą. Turk i ją , 
Meksiką, Kubą, Švediją ir 
Vakarų Vokietiją. 

Vilniuje jis buvo Antano Sme
tonos koncerte ir su juo susipaži
no po koncerto įvykusiame pri
ėmime. Skatinant Da!i;»i Kuče 
nienei. gimė mintis kar tu su 
Antanu Smetona pakoncertuoti. 
Gerokai kar tu padirbėję. ji^Hu 
atliko dešimtį koncertų Balta
rusijoje. Latvijoje. Estijoje ir 
Lietuvoje. 

Ka t i l i au s reper tua ras yra 
įvairus ir skirtingas kiekvie
name koncerte Priei kel°tą 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

Po Lietuvos solistų koncerto. Iš kaires: sol. Stasys Baras, žurn. Antanas Juodvalkis, rengėjų atsto
vė Marija Remienė ir dr. Leonas Kriauče. ;mas. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

EUROPIETIŠKOS NUOTRUPOS 

shingtone. Cincinnati ir Phila-
delphiioje. Antanas Smetona 
ruošiasi šių metų gale koncer
tuoti Lietuvoje su Sauliaus Son
deckio vadovaujamu kameriniu 
orkestru, paskutinį koncertą 
atliekant Naujų Metų išvaka
rėse. Liepos mėnesį jis su savo 
broliu Vytautu po dešimties 
metų pertraukos atliks .jubilie
jinį" koncertą. Tai muzikos pe
dagoges ir pianistės Birutės 
Smetonienės sūnūs, kuriems ji 
j au anks tyvo j e va ikys tė j e 
įkvėpė meilę muzikai. 

Atsisveikinome beveik grau
džiai nes abu muzikai, lydimi 
Dalu- Kučėnienės, kitą rytą 
turėjo išskristi. Abejones nėra, 
kad lokio lygio koncertai klau
sytojams suteiks reto grožio ir 
e s t e t in io p a s i t e n k i n i m o 
valandėles. Girdėjome pro
fesionaliai paruoštus liaudies 
ansamblius, t a ip pat ir mėgėjiš
kas linksmintoju' grupes, tai 
skirtingos klasikines muzikos 
žanro Ra imundo K a t i l i a u s 
gastroles tampa atgaiva. 

Viename politbiuro posėdyje 
Stalinas yra pasakęs, kad XXI 
š. pradžioje pasaulyje liks ketu
ri karaliai ir tie tik lošimo kor
tose. 

Apsiriko despotas, nes jo bu
vusios imperijos griuvėsiuose 
pasirodo karališkos karūnos vir
šūnės. Į pirmą vietą iškyla toli
mas caro Mikalojaus II-ojo gimi
naitis 73 m., Vladimiras Krilo-
vič Romanov. Gyvena jis Londo
ne ir Paryžiuje bei savo pilyje 
Bretanijoje. Plačiai kalbama, 
kad jis yra mėgiamas ir laukia
mas rusų tautos. Prieš jį „dre
ba" net pats B. Jelcinas. 

Į Stalino gimtojo krašto Gruzi
jos sostą taikosi 46 m. Jorge 
Bagration, mažų itališkų auto
mašinų pardavėjas Ispanijoje. 
Gruzijos monarchistų vadas To-
mur Soršoliani jau dabar garsiai 
reikalauja jo grįžimo į kraštą, 
suteikiant karaliaus Bagrato 
III-čiojo vardą. Jorge Bagration 
ir jo sūnus Irakli laukia tik „vox 
populi". Tiesa, sūnus nemoka 
gruziniškai, savo kraštą pažįsta 
tik iš žemėlapio ir Ispanijos 
Marbel le vasarv ie tė je y r a 
paž į s tamas kaip . . . disko 
karalius. 

Daug vilčių grįžti į Belgrado 
sostą taip pat turi 47 m. Alek
sandras, D. Britanijos kariuo
menės atsargos kpt. Mokąs pen
kias kalbas, kasdieninę duoną 
pelnosi draudimo įstaigoje. 

Bulgarijos 54 m. Simeonas, 
būdamas 6 metų, 3 metus ..sė
dėjo" soste, tačiau buvo privers
tas palikti Balkanų kraštą. Gy
vena Madride, stipriai įleidęs 
šaknis į nekilnojamo turto pirki
mo-pardavimo prekybą. Vedęs 
ispanę, augina penkis sūnus, vi
si kalba bulgariškai. 

Austrijos-Vengrijos imperijos 
palikuonis grafas Otto von 
Habsburg, didelis lietuvių ir kt. 
tautų užtarėjas, jau seniai atsi
sakė nuo Austrijos karūnos. Yra 
Europos parlamento narys, gy
vena Bavarijoje, netoli Starn-
bergo ežero. 

Daug vilčių į Rumunijos sostą 
reiškia karalius Mykolas. Iš
tremtas iš savo krašto komunis
to min. pirm. Grozos, jis buvo 
priverstas abdikuoti. Po Ceau-
sesco mirties, per 2 0 ^ rumunų 
pareikalavo jo grįžimo. Gyvena 
Ženevoje, turtėja iš Šveicarijos 
biržos ..spekuliacijų". 

Mažiausia vilčių turi albanas 
Leką. susitepęs rankas nelega-

KAZYS B A R O N A S 

lia ginklų prekyba. Buvo nuteis
tas kalėjimo bausme. Keliauja 
tarp Paryžiaus ir Pietų Afrikos. 
Jo pase įrašyta . .prekybininko" 
profesija. 

Prieš 75 metus mirė grafas 
von Zeppelin. garsus oro laivo 
konst ruktor ius ir s ta tytojas . 
Dar ir šiandieną kiekvienas vai
kas žino, kas yra tas „sidabrinis 
cigaras". Jo mirties proga Vo
kietija išleido pašto ženklus. 

Gimė jis 1838 m. pr ie Bodeno 
ežero Konstancos mieste, dalį 
savo gyvenimo praleidęs kariuo
menėje, pas iekdamas kavaleri
jos generolo laipsnį. Po nesusi
pratimų su Viurtembergo kara
lium Zeppelin iš kar iuomennės 
pasitraukė, nukreipdamas visas 
savo jėgas oro laivo konstrukci
jai. K a s gyveno prancūzų oku
pacinėje zonoje, aplankė Bode
no pakrante bei Fridrichshafeno 
miestą, t ikrai prisimena jo griu
vėsius. Sąjungininkai šį gražų 
miestą (skendo ta rp raudonų 
rožių!) laikė dalimi vokiškos 
karinės mašinos, negailestingai 
keletą kartų bombarduodami. 

Nesulaukė konstruktorius ce
pelinų eros pabaigos. Grafas mi
rė 1917 m . o po 20- ties metų 
netoli New Yorko sprogo 245 m. 
ilgio „Hindenburg", vežęs kelei
vius iš Frankfurto. Cepelinų 
vietą užkariavo lėktuvai . 

Po Ispanijos pilietinio karo, 
Prancūzija- svetimšalių legiono 
eiles prat ;*-tino Iberijos pusia
salio vyrai, po antro pasaulinio 
karo, į nelaivę paimti vokiečiai. 
Dabar ate .na eilė bu v. sovieti
nės kariuo-nenės nar iams. Sve
timšalių U i^iono spaudos atsto
vas R. Tomatis pareiškė, kad pa
saulinės politinės suirutės y ra 
visuomet naudingos svetimšalių 
legionui, kadangi į jo kūną įlie
jamas naujas kraujas. 

1946 m Prancūzijos-Sov. Są
jungos sutart is draudėjos pilie
čiams įsijungti į svetimšalių 
legioną. Dabar, griuvus Sov. Są
jungai.ši su ta r t i s negalioja. R. 
Tomatis pareiškė, kad paskuti
niais nv-tais Rytų Europos 
savanoriu skaičius gerokai pa
augo. Bevi-įk 80% naujokų buvo 
užsieniečiai, daugiausia iš Len
kijos, Rumunijos, Čekoslovaki- Pelna pelną varo. 

Ar pažįsti pats save? Vienas iš 
ženklu, kad save pažįsti, yra. 
kai savyje a t randi daugiau 
trūkumų, kaip kituose. 

Hebbrl 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Ž a i ( n k ? 

Organizuojame grupines ir individualias Kelior,. Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paKetų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 ^arbo dienų 

jos, Vengrijos, kiek mažiau iš 
buvusios Rytų Vokietijos. 

Kiekvienais metais į svetim
šalių legiono būst inę Marselio 
mieste a tvyks ta 7 tūkst . sava
norių, i š renkant tarnybai tik 
1200. Tomatis pasakė, kad sve
timšalių legionas nėra teisėjas, 
policininkas a r kunigas. Nėra 
jokių abejonių, kad naujokų 
tarpe yra nusikaltėlių, turėjusių 
konfliktus su teismo įstaigom. 
Bet s v e t i m š a l i ų l eg ionas , 
matydamas pas naujoką visas 
geras kario savybes, padeda jam 
įveikti visas jo problemas. Jo
kios vilties įsijungti į šios ka
riuomenės eiles neturi narko
manai. Po penkių metų tarny
bos beveik 60% karių prailgina 
savo sutartį dar penkiems me
tams. 

Laukiama dabar rusiško „ant
puolio", pr is imenant 1917 m., 
kada svetimšalių legione prie
globstį rado baltagvardiečiai. 
J ie pasižymėjo 1920 m. Sirijos 
kovose, pal ikdami gerą rusiško 
kario vardą. 

Didžiausia pasaulyje turizmo 
paroda buvo surengta Berlyne. 
Antras Vokietijos televizijos ka
nalas, rodydamas kai kurių 
valstybių įrengtus skyrius, su
minėjo, kad parodoje pirmą kar
tą dalyvauja Pabaltijo valsty
bės. Vokiečiai parodė gerai 
pažįstamą Europos gyventojams 
iš demonstracijų Vilniuje ir 
Kaune mūsų trispalvę. Pirmas 
kanalas vakarinėse žiniose nu
filmavo „Ba l t ikum" ir „Li-
tauen" užrašus, parodydamas 
kanklėm skambinančias ir dai
nuojančias tautiniais rūbais ap
sirengusias, jaunas , gražias lie
tuvaites. Tai jau antras mūsų 
krašto pasirodymas turizmo pa
rodoje, pirmą karą įvykęs per
eitų metų gruodžio mėn. Stutt-
garte. 

Sudetų ir Rytprūsių vokiečių 
spaudoje kelionių įstaigos pla
čiai garsina ekskursijas į Pa
baltijo valstybes. Lietuvoje pir
moje vietoje s tatomas „Memel-
land" — Klaipėdos kraštas, ypač 
Kuršių Neringa bei Vilniaus ir 
Kauno miestai . Gaila, kad Lie
tuvos viešbučių kambariai yra 
labai brangūs , reikalaujant už 
dviejų lovų kambarį iki 120 dol. 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

-ra 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kedzio A ve., 

Chicago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida-pensininkams 

J 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 8 . Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Qntui>£ 21 
a MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Buv 312-585-6100, rev 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

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

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leiduną Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti: 312-808-0541 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus. Į 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis, 
5 ' 1 1 " ūgio. 175 sv svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkotikų ir svaigalų 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448-5385 

SILKĖS IŠ KANADOS 
Statinaitėse po 20 svarų. 

Kreiptis: tel. 312-376-7883 

MES DAZOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreipt is į: H rmis Deckys 
Tel . SS5-M24. Nuo 8 ry to Iki ftw.v. 

Kalbėti lietuviškai 

•525 South 7©th Avenue 
Mtekory HIII. I l l inois 8 0 4 5 7 
Telefoną* (708) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 KeTver lh g a t v * 
VHrtfcM, LMtuva 
T e l e f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 ir 7 7 8 - 3 0 2 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

ORA ET LABORA, bažnyčios ir kultūros klausimu. 
Antanas Maceina. 215 psl $7.00 

KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. J. 
K. Avižonis, V. Biržiška, J. Prunskis. V 
Bagdanavičius, K. čeginskis, D. Augienė. J. 
Matusas, J. Sangaila, V. Sirvydas, V. Sruo
gienė. 365 psl $3.00 

KRAŽIAI, monografija. Pr. Razminas. 252 psl. $5 00 
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br. Vaš

kelis. 260 psl $8.00 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Kun. A. Aleksa. 300 psl $3.00 
NEMARUS MIRTINGASIS ARKIV. TEOF. MATU

LIONIS. Pranas Gaida. 369 psl $15.00 
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS. Liet. ginki rezis

tencijos 1944-1953 m. kovų žemėlapiai. Arv. 
Anusauskas, Vyt. Kučinskas. 88 psl. . . . $5.00 

HOCHVERRAT. „Valstybės išdavimo" byla 
1944-1945. Vyt. Landsbergis-Žemkalnis. 73 
psl $5 00 

MERGAITĖ IŠ GETO, romanas. R. Spalis. 365 
psl $5.00 

NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava 
Saudargienė. 223 psl $9.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasi
sakymų rinkinys Dr. Juozas Prunskis. 350 
psl $3.50 

MANOJI DZŪKUA. atsiminimai. J. Miškinis. 192 
psl $3.00 

ŠVIESA LANGE, romanas. Juozas Kralikauskas. 
248 psl $3.00 

EUROPIETĖ, romanas. St. Budavas. 173 psl. $3.00 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. J. Gliaudą 218 psl 2.00 
TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai. R. Spalis. 

142 psl $150 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 

I 



LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 8 d. 

Puikiai šoka lietuvių ir mišrių šeimų jaunimas Dainavos stovyklavietėje Michigane 

LIETUVIŲ KILMĖS 
VAIKŲ STOVYKLA, DAINAVOJE 

Dar pereitų metų stovykla, 
vadinama „Lithuanian Heri-
tage" vardu, liko neaprašyta, o 
jau atėjo laikas reklamuoti šią 
vasarą jvykstančiąją Dainavoje 
nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 
d. Paprastai, kai baigiasi va
saros stovyklų sezonas, lietu
viškoje spaudoje pasipila tų 
stovyklų aprašymai. Vienuose 
net paskaitininkų kalbėtų temų 
turinys, kituose visas stovyklos 
gyvenimas net dienoraščio for
moje, tik „Lithuanian Herit-
age" stovykla šykšti postovyk-
li.iiais aprašymais. 

Lietuvių kilmės vaikų sto
vykla dažniausiai plačiau ap
rašoma besiruošiant joje sto
vyklauti. O tam y ra labai svar
bi priežastis — per skaitančius 
l ietuvišką spaudą lietuvius 
sene l ius p a s i e k t i po JAV 
išsisklaidžiusius jų vaikaičius, 
kurie gyvenimo sąlygoms susi
klosčius buvo išjungti iš ryšio su 
lietuviškuoju gyvenimu. Ir rei 
kia tikrai, kaip amerikiečiai 
pratę sakyti, „duoti kreditą" ir 
didelį t iems seneliams, nes 
vaikų skaičius šiai stovyklai jau 
t i e k padidėjęs, kad nebus 
įmanoma visus vienai savaitei 
sutalpinti. Pernai registravosi 
101, atvyko 97, iš kurių 3 
peraugę stgovyklinį amžių, 
buvo įjungti į stovyklinės pro
gramos darbą. Įskaitant visą 
stovyklinį štabą — mokytojai, 
būrelių vadovai, virtuvės ir 
švaros palaikymo personalas, 
sėdosi mait inimuisi 140 asme
nų. Todėl pirmenybė stovyklauti 
dėl gausumo, bus duodama tik 
lietuviškai nekalbantiems. 

Šita stovykla yra skirtinga 
nuo Da inavo je esančių 
stovyklinių grupių. Joje vis?s 
programos turinys pateik, JTL 
anglų kalba, išskyrus d. „a_ 
Visoje mokytojų perduodamoje 
medžiagoje, a u g a ir vaikų 

J A D V Y G A D A M U Š I E N Ė 

lietuviškas žodynas, nes moky
tojai stengiasi vaikams „įkalti" 
į galvą lietuviškus to ar ki to 
dalyko terminus, o pačios kalbos 
mokymas yra teikiamas kas
dien atskiromis pamokomis. 
Visas stovyklos programos turi
nys liečia Lietuvą. 

Ir šiemet eisime per Lietuvą. 
Eisime perjos žemę, jos miestais 
su jų istorija, eisime per skaus
mingus ir džiaugsmingus jos 
gyvenimo momentus, dainuosi
me dainas iš Sibiro parvežtas ir 
laisvėje dainuotas ir dainuo
jamas. Šiemet kalbėsime ir apie 
patį žmogų, išaugintą be Dievo, 
be respekto žmogaus prigimta-
j a i t e i se i , k a l b ė s i m e a p i e 
sovietinio režimo „palikimą" 
žmonijai. Tai ne politika, bet 
supažindinimas su gyventa 
tikrove kraštuose, kurie buvo po 
tos nežmoniškos sistemos „glo
ba" , jų ta rpe ir Lietuva. 

Prof. A. Š t r o m a s 
„ L i t h u a n i a n Her i t age ' " 

s tovykloje 
Pere i ta i s meta is va ikams 

buvo suteikta proga pamatyt i 
vaizdajuostę sausio 13 d. įvykių 
Lietuvoje ir išgirsti žodžius iš tu 
įvykių liudininkų lūpų apie tas 
siaubo valandas išgyventas 
Lietuvos žmogaus. Tam tikslui 
į stovyklą buvo pakviestas prof. 
A. Štromas, kuris su žmona 
dainininke Violeta Rakauskaite 
tuo metu buvo Lietuvoje ir aki
vaizdžiai išgyveno tą siaubingą, 
taip plačiai nuskambėjusį per 
pasaulį, mūsų tautos heroišką 
įvykį. Vyresnieji stovyklautojai 
sekę filmą ir su dideliu dėmesiu 
klausęsi svečių, įvykio liudi
ninkų pasakojimo, ne vienas 
braukė riedančias ašaras (ypač 
mergaitės). 

Kalbėjo profesorius ir jauni

mas apie Lietuvos vargus bend
rai ir apie laisvės troškimą tau
toje. J i s klausė savo jaunųjų 
klausytojų ka ip jie mano, ko 
Lie tuvai labiausiai reikia, ko ji 
s iekia? Į šį klausimą pakėlęs 
r a n k ą septynmetis stovyklau
tojas labai užt ikrintai a tsakė 
— „žaislų vaikučiams". Žinoma, 
ne t ik auditorija, bet ir pats pro
fesorius su šypsniu „užtikrino", 
kad reikia ir to Lietuvos vaiku
čiams. 

D a i n i n i n k ė Vio le ta 
R a k a u s k a i t ė Da inavo je 

Š e š t a d i e n i o p a s k u t i n ė s 
stovyklavimo dienos programa 
t a i stovyklos darbų derliaus 
diena. Tai dienai paruošiama 
visų rankų darbų parodėlė, 
v a k a r e v y k s t a v a i k ų 
pasirodymas: išmoktos dainos, 
išmokti taut in ia i šokiai ir t a m 
v a k a r u i visada pakviečiamas 
koks nors svečias iš dainos a r 
muz ikos pasaulio. Pe re i t a i s 
me ta i s turėjome Violetą Ra
kauskai tę . Salėje esantys tėvai, 
kur ie paprastai suvažiuoja (ir iš 
toli) pasidžiaugti savo vaikų 
a t l i e k a m a programa būna vi
suomet „pavaišinti" ir malonia 
s ta igmena. Dainininkė, kuri po 
kelių ' ' ° tuviškų dainų, davė ka i 
kur ie , i žinomiems amerikie
čiams operečių fragmentus, sve
čiai ir stovyklautojai lydėjo 
da inas r i tmingu plojimu. 

S u n k u aprašyti viską, k a s 
v y k s t a šioje stovykloje, bet 
pagr indinis t ikslas visos pro
g ramos turinyje yra įžiebimas 
mei lės savo tėvų kraš tu i . Paži
n i m a s savo kilmės tautos isto
rijos, herojiškų praeities ir dar-
ba r t i e s momentų, kur ie Lietu
vos vardą įrašė amžiams pasau
lio žemėlapyje jungia ir m u s 
visus kurie esame kilę iš tos pa
čios žemėlapyje pažymėtos vie
tos vardu — Lietuva. 

Sį. Petersburg, FL 

PROF. RIMVYDO 
ŠILB A JORIO PASKAITA 

KULTŪRINIAIS IR 
LITERATŪRINIAIS 

KLAUSIMAIS LIETUVOJE 

St. Petersburgo Lietuvių 
klubo literatūrinių popiečių bū
relio pakv ie s t a s prof. R. 
Šilbajoris kovo 24 d. klubo 
mažojoje salėje skaitė paskaitą. 
Būrelio pirm. dr . D. Degėsys 
įvad in iu žodžiu apibūdino 
paskaitininką, ka ip žymų litera
tą ir grožinės l i t e r a tū ro s 
kritiką, dėsčiusį rusų literatūrą 
Ohio valstybiniame universi
tete. Supažindinti su profeso
rium jis pakvietė lituanistą 
Aleksą Vaškelį. 

A. Vaškelis, suminėjęs prele
gento naują li teratūrinės kri
tikos analizės procedūrą — 
grįžimą prie teksto, pacitavo L. 
Mockūno ir A. Kelertienės pasi
sakymus a;:ie R. Šilbajorį. 
Paminėjo ir V. Kulboko 2 tomų 
literatūrinę kri t iką tremtyje, 
kur R. Šilbajoriui skirta didelis 
dėmesys — ne t 50 puslapių. 
Prof. R. Šilbajoris aktyvus lietu
vių kultūrinio ir mokslinio 
gyvenimo dalyvis. Charak
te r inga , kad j is nevengiąs 
visuomeninių įsipareigojimų ir 
turi retą iškalbingumo dovaną. 

Paskaitininkas, padėkojęs už 
gražų įvadą, išsamiau pažvelgė 
į kultūrinio gyvenimo įvykius 
Lietuvoje, ypač literatūroje ir jos 
kritikoje. Jis supažindino su 
Vyt. Kubiliaus parengta knyga 
„Rašytojai pokario metais" . 
Atkreipė dėmesį į buvusią 
Lietuvių Rašytojų sąjungą, jos 
neįprastą specifiką. Pažymėjo, 
kad skaitant šią knygą širdyje 
kyląs skaudulys, pasibjaurė
jimas, kurio negalima išreikšti 
paprastais žodžiais. Paskaitė 
kai kurias citatas komunistiniu 
žvilgsniu apibūdinančias poetę 
Salomėją Nėrį. Prelegentas il
giau sustojo prie komunistiškai 
įsitikinusios poeto Vlado Grybo, 
kuris labai aktyviai reiškėsi 
literatūros gamyboje, bet pasi
daręs alkoholiku buvo išmestas 
iš partijos, ir nebepakėlęs gyve
nimo sunkumų, nus ižudė . 
Paminėjo areštą Antano Miški
nio, ilgus metus buvusio Sibire. 
Jis grįžo jau palūžęs žmogus. 

I r ...paskutinis žodis 

Vėluojama su registracijos for
momis . Buvo žadėta kovo 
pabaigoje pasiekti visus, deja... 
Dėl labai svarbių priežasčių 
nebuvo galima to įvykdyti. Šiuo 
metu viskas pradeda „sukristi" 
į reikiamas vietas ir jau galima 
skelbti, kad stovyklos registraci
jos reikalais bus kreipiamasi į 
mokytoją Jūra tę Norvilienę: 
4036 W. 91-st Place, Oak Lawn, 
IL 60453, tel.: 708-636-2595. 

Registracijos lapa i bus 
išsiuntinėti artimiausiu laiku. 
Registracijos „deadline" bus 
liepos 1 d. Mokestis 125 dol. pir
mam iš šeimos, kitiems 110 
dol. Su registracijos lapais turi 
ateiti 25 dol. įmokėjimas (depo-
sit), kuris bus įskaitomas į 
bendrą mokesčio sumą, bet ne
bus grąžinamas į stovyklą neat
vykusiems. 

Stovykla prasidės liepos 26 d. 
2 vai. p.p. ir baigsis rugpjūčio 2 
d. 10 v. ryto. Stovyklos organi
zavimu paskutinį kartą rūpina
si šios stovyklos pradininkė J. 
Damušienė, kadangi neatsirado 
žmogaus pilnai šios stovyklos 
atsakomybei perimti. 

Knygos redaktoriaus komenta
rai esą svarbūs l i t e ra tū ros 
nagr inėtojams, be t m e n k a i 
naudingi Lie tuvos e i l in iam 
skaitytojui. 

Peržvelgė pasikei t imus lietu
vių tautos laisvėjimo periode. 
Atkreipė dėmesį nauji pava
dinimai seniems žurnalams. 
Literatūros žurnalas „Pergalė", 
tapo „Metais". Kitas reiškinys 
— staiga pasirodė protesto lei
diniai, trumpalaikiai, pvz. „Sau
sis 91" . Nemažai atsirado, anks
čiau niekad nebuvusių specialių 
interesų žurnalų, pvz. „Kata
likų pasaulis", senovės prūsų 
„Romuva". Papasakojo ir tų 
žurnalų turinį. Atsirado domė
jimasis mitologine lietuvių tau
tos praeitimi. Suaktualėjo kai 
kurie primiršti l ietuviai rašy
tojai, kaip S. Vydūnas. Tai nau
jo identiteto ieškojimas. 

Kitas reiškinys — didelis ant
plūdis įvairiausių poetų, rašy
tojų, genijų ir grafomanų. Pa
skaitė keletą tokios poezijos pa
vyzdžių. Ša l i a k ū r y b i n i ų 
problemų, atsirado kitų — stoka 
popieriaus. Neišėjo lietuvių li
teratūrai į gera — rašytojų įsi
t raukimas į politiką. Ir per
versmo metu lietuvių gyveni
mas atsidūrė didel iame pa
vojuje. Visi sužiuro į rašytojus. 
Dabar rašytojai radosi padėtyje, 
kur jie nebekalba iš knygos, o 
kalba iš tribūnos. Nekalba klau
sydami paukščio giesmės, o 
klausydami tanko ūžimo. Poe
t a s Sigitas Geda pareiškia: 
„Gana Lietuvai gyventi šėtono 
paunksmėje" . Po l i t in i s vei
kimas, dalyvavimas Sąjūdyje 
a t ima laiką kūrybai . Tik kai 
kurie rašytojai grįžta į kūrybą, 
kaip Geda, Bložė, Marcinkevi
čius. Kiti reiškiniai — pasitikė
j imas išeivijos inteligentija. 

Prelegentas paminėjo prece
dentą, kai jis asmeniškai buvo 
papraštyas raštu atsakyti į gana 
komplikuotus dabar t inę Lietu
vos tikrovę liečiančius klau
simus, kaip pvz: „Kaip jūs 
nusakytumėt žmogaus dvasinį 
gyvenimą" ir t.t. Tie klausimai 
grynai retoriški ir poetiški, bet 
nuoširdumas vis dėlto prasi
skverbė. 

Kalbėtojas kiek ilgiau susto
jo prie šiek t i ek neįprasto 
reiškinio dabartinėje lietuvių 
literatūroje, būtent neįprasta, 
nestandarte forma išsakyti pra
eities gyvenimo veidmainystę ir 
prievartą. Tam pailistruoti jis 
pasirinko pritvinkusios, pūliuo
jančios voties įvaizdį. Toje 
literatūroje yra tokių vaizdų ir 
pasisakymų, ku r ių ne t inka 
viešai net pacituoti. Geriausias 
pavyzdys tokios l i teratūros y ra 
R. Gavelio romanas „Vilniaus 
pokeris". 

Lygiai tas pat pasakytina ir 
apie poetus, kaip Donaldas Ka
jokas, kuris, pasinaudojęs šv. 
Mato evangelija, išreiškė mintį: 
„Kūno skausmas negali būti 
toks didelis, kaip skausmas dva
sioje". Tą eilėraštį dedikavo sa
vo motinai. 

Prelegentas, baigdamas pa
skaitą, padarė išvadas, kurios 
esančios grynai asmeniškos: 
„Aš pasitikiu Lietuva. Jei kas 
pasitiki mumis, tai aš tuo labai 
abejoju, greičiausiai ne. Bet 
jeigu klausimas pasitikėjimo 
tauta, ta i aš neabejoju. Man 
atrodo, kad ji išeis, išveš, kad tas 
laikotarpis yra pereinamasis. Ir 
po 1918 metų laisvės atgavimo 
dalykai ta ip pat atrodė nė kiek 
negeriau, bet mes vis dėlto šį tą 
padarėme". 

Po paskaitos dr. D. Degėsys 
nuoširdžiai padėkojo prof. R. 

„Spindulys", Lemonte sukurtas ir vadovaujamas Rasos Poskočimienės. lietuvių tautinių šokių 
ansamblis, pasiruošęs šokti Tautinių šokių Šventėje. 

Nuotr. Alg. Mockaiėio 

NEW JERSEY. NEW YORK - „Uatuvoa AUImln4m«r\ 
aakmidlanial* nuo 2 Iki 3 v p.p. I i Saton HaH Unlv«r»J 
tato «totia«. 89.5 FM banga. „Mualc of Uthuanla' pro 
gramo* vedamo* angly kalba. I i toa psčloa atottaa. 
taip pat aakmadianlala girdimos nuo 1 iki 2 v p.p Dr 
J. J. Stufcai - direktorius. 234 Sunllt Dr . VVatchung. 
N. J. 07060 Tai 908-7Vi 56 36 

Šilbajoriui už tokį gražų, įdomų 
ir informatyvų pranešimą. 

Klausytojai pateikė dar įvai
rių k laus imų, į kuriuos paskai
t in inkas išsamiai atsakė. 

K. G m ž . 

* * * 
Subrendimas yra toji gyveni

mo stadija, ka i nebegali matyt i 
akis į akį, bet gali eiti r a n k a 
rankon. 

Claude McDonald 

A.tA. 
Nerutė Nerija Gaižutienė 

Česnaką vičiūtė 
Su giliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįs

tamiems, kad 1992 m. balandžio mėn. 6 d. 8 vai. vakare po 
sunkios ir ilgos ligos mirė mūsų mylima Žmona, Mama ir 
Duktė Nerutė Nerija Gaižutienė, sulaukusi 56 m. amžiaus. 

Gimė Telšiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Giliame liūdesy liko vyras Jeronimas; dukros: Rūta, Lina, 

Ramunė ir žentas Vytautas Papartis; sūnus Saulius; motina 
Antanina ir tėvas Alfonsas. Giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Amžinybėje ją pasitiks 1972 metais tragiškai žuvęs 11 
metų sūnus Raimundas ir 1955 metais taip pat tragiškai 
miręs 18 metų brolis Alfonsas. 

Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos chorui 
ir Lietuvos Dukterims. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, balandžio 8 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 9 d. Iš koplyčios 9 vai. iš ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuoširdžiai prašome visus dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
palydėti a.a. Nerutę į Amžino Poilsio vietą. Šeima pageidautų 
vietoje gėlių aukoti ligoninės skolų sumažinimui. 

Laid. dir. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9652 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Manjuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. balandžio mėn. 8 d. 

x Marąueue Parko Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas bus šį 
penktadienį, balandžio 10 d., 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Susirinkime bus svarstomi la
bai svarbūs apylinkę liečia rei
kalai. Nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. 

x Visi kviečiami pradėti 
Didžiąją Savaitę su religinės 
muzikos koncertu, kuris įvyks 
Verbų sekmadienį, balandžio 12 
d., 3 vai. p.p. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje. 

x LB Socialinės tarybos po-
būvis-vakarienė rengiama 
balandžio 25 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Seklyčioje. Bus vaka
rienė ir meninė programr, 
kuria atliks sol. Praurimė Pa-
gienė su muz. M. Motekaičio 
palyda. Visuomenė prašoma pa
remti soc. tarybos veiklą. Bilie
tai gaunami Seklyčioje. 

x Religinis koncertas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje rengiamas šį 
sekmadienį, balandžio 12 d., 3 
vai. p.p. Bus giedamos iškil
mingos Mišios, giesmės, paly
dimos simfoninio orkestro ir 
solistų, kaip M. Momkienės, G. 
Mažeikienės, V. Momkaus. 
Vargonais gros specialistas 
Ričardas Šokas. Viskam diri
guoja A. Linas, choro vadovas. 
Klebonas kun. J. Kuzinskas 
koncertu rūpinasi ir kviečia 
visus lietuvius ir nelietuvius 
dalyvauti. 

x Skautų stovyklos vado
vų paruošimo kursai vyks šį 
šeštadienį ir sekmadienį, 
balandžio 11 ir 12 d., Jaunimo 
centre, Chicagoje. Visi stovyklo
je įsipareigoję vadovų parei
goms privalo šiuos kursus 
lankyti. Apie dalyvavimą ne
atidėliojant pranešti skau
tininke! Marytei Utz. Kursų in
struktoriai bus patyrę vadovai, 
skautininkai Jonas Paronis, 
Gintaras Plačas, Marytė Utz, 
Donatas Ramanauskas, Vili-
gailė Lendraitienė, Vytenis Kir-
velaitis ir Nida Bichnevičiūtė. 

x „Tėviškės" ev. liuteronų 
parapijos Chicagoje 40 metų 
veiklos sukaktį minint sekma
dienį, balandžio 12 d., 5 v.v. 
bažnyčioje vyks giesmių vaka
ras. Programoje dalyvaus pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Ričardo Šoko, solistai — 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Al
dona Buntinaitė, Donna Dum-
pys, Aldona Pankienė, Viktoras 
Mieliulis. pianistas Aras Bun-
tinas ir smuikininkas Erikas 
Mikaitis. Po koncerto parapijos 
salėje bus Moterų draugijos 
ruošiamos vaišės. Visi kviečia
mi. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Vincas Žebertavičius, dr. Alex 
Zotovas, Adolfas Dirgėla, 
Anthony Valaitis, Lidija Straz
das, Adolph Šimkus, S. 
Skaudys, Sophie Žiūraitis, A. 
Simutis, Ray Norvaiša, Kazė 
Brazienė, Sophie Petkus, Tadas 
Rūta, Simas Brizgys, A. Bace
vičius, Bronius Mudėnas. 
Dėkojame už aukas. 

x KONCERTAS! Balandžio 
11 d. 7 v.v. Jaunimo centre žavi 
programa: solistės A. Krikščiū
naitė ir A. Vilčinskaitė, akom-
pamatorė A. Kisieliūte. Pakvie
timai prie įėjimo: 8 dol. arba 10 
dol. asmeniui. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

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

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

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
HinsdaJe. IL 80621 
Tel. (708) 325-3157 

Valoidos pagal susitarimą 

Rimas Stašaitis Montessori Dr. L. 
Kriaučeliūno vardo Vaiku 
nameliuose susimastęs prie savo dar
belio. 

Nuotr. R. Rapšytės 

X Atsiuntė po 15 doL už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Juozas Duoba, S. Liepas, 
Casimire Toliušis, Kazys Urb-
šaitis, A. J. Simonaitis, J. 
Derenčius, P. Zelba, A. Bigelis, 
Ed Stepas, Antanas Pleškys, S. 
B. Stravinskas, Nelė Mocku-
vienė, Alfa Pažiūrienė, Ewald 
Veleckis, Stasys Augonis, Vin
cas Brazys. Dėkojame už aukas. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Ant. Styga. F. M. Gudinskas, N. 
Sodeika, A. V. Laniauskas, D. 
Liutikas, Ant. Ragauskas, A. 
Liasnauskas, S. Glozeris, Bronė 
Buzinskas, E. Tutlys, Aldona 
Rimas, Adelė Bartys, M. Gudas, 
Regina Juškaitė, J. Plikaitis. 
Dėkojame už aukas. 

x Birutė Augaitienė „Mer-
cy Lift" atstovė, palydėjo 
Lietuvos sveikatos ministrą 
Juozą Oleką j Iowa valstiją, kur 
įvyko pasitarimas su Iowos gu
bernatorium ir buvo užmegzti 
seseriški ryšiai tarp Iowos ir 
Lietuvos ligoninių. Paremti 
Mercy Lift darbus, prašome 
užsisakyti vietas Odyssey laivo 
vakare pas Ritą Kisielienę — 
708-441-8137. 

,sk) 
x Norint pirkti bei pardu 

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

(sk) 
x Siuntiniai į Lietuvą per 

ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi i 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
saulių kuopos nariams praneša 
ma, kad kuopos 1990-1991 m. 
valdomųjų pareigūnų veiklos 
apžvalginius pranešimus iš
klausyti bei įvertinti, dvejų 
metų kadencijai kuopos pirmi
ninką, valdybą bei kontrolės 
komisiją išrinkti ir Chicagos 
jūrų šaulių ateities veiklos gai
res aptarti balandžio 12 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Šaulių 
namuose šaukiamas visuo-
tinis-metinis narių susi
rinkimas, kuriame visiems kuo
pos nariams dalyvavimas yra 
būtinas. Po susirinkimo bendri 
dalyvių užkandžiai. 

x Nuo 1992 liepos 7 d. iki 
rugpjūčio 16 d- Chicagos lenkų 
muziejus rengia parodą apie 
Vilnių. Paroda pavadinta „Old 
Vilnius". Pasirodo, kad lenkų 
kultūrinės institucijos išeivijoje 
yra naudojamos politinei veiklai 
ir disinformacijos skleidimui. 
Gal būtų verta rašyti protesto 
laiškus lenkų muziejui ir Lenki
jos konsulatui šiuo reikalu. 

x Irena Lange, Ph. D., Ful-
lerton, Cal., Liucija Stasiūnas, 
Chicago, 111., Jonas Zubavičius 
Sunny Hills, Fla., „Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
lietuviško žodžio palaikymui. 
Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Stasys Predkelis, Elena Balčiū
nas, Estelle Rogers, P. Stravins
kas, Anthony Thomas, Francis 
X. Skirmantas, Birutė Vinda-
šius, Elena Oksas, Ray Genčius, 
Antanas Borevičius, Roman 
Biliūnas, Jonas Bironas, V. 
Kleiva, K.J. Miliūnas. Dėko
jame už aukas. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Pranas Gaida, Mississauga, 
Ont., Kanada, Joseph Vadopo-
las, Downers Grove, 111., Stasys 
Petokas, Upland, Cal., Alfonsas 
Jaras, Kenosha, Wisc., Mečys 
Šilkaitis, Santa Monica, Cal., 
Kazys Kuniutis, Burbank, 111., 
Placidas Balynas, Dearborn 
Hts., Mich., Bernice Gajauskas, 
Shell Beach, Cal., Marytė Stou-
vell, Vernon Hills, 111. Nuošir
dus ačiū. 

x Juozas Briedis, Chicago, 
111., Mečys Ragauskas, Ha-
milton, Ont., Kanada, Juozas 
Pargauskas, Toronto, Kanada, 
Praurima Murinienė, Melrose 
Park, 111., Paul Mikšys, Juno 
Beach, Fla., Stasys Kiršinąs, To
ronto, Ont. Kanada, „Draugo" 
garbės prenumeratoriai, nuošir
dūs rėmėjai, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu, kiekvienas 
paaukojo po 30 dol. dienraščio 
paramai. Labai dėkojame. 

x Dr. Fe rd inandas ir Van
da Kaunai. IL atsiuntė 500 
dolerių IX Taut inių šokių 
šventės lėšų telkimo komisijai 
ir tapo šventės mecenatais. Lėšų 
telkimo komisija dėkoja už 
didelę auką ir laukia visų fi
nansinės paramos šiai šventei 
įgyvendinti. 

(sk) 

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

(sk) 

I Į * . ZVAIG2DUTĖ 
I^M^tiEa^* J ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjtmgos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J Pi&cas. Medžiagą silpti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

Vytis saugo Lietuvos Nepriklausomybę. 

x Brangus tautiečiai! Jeigu 
dar nežinote TALMAN DELI-
CATESSEN turi naujus savi
ninkus! Kviečiame užeiti ir 
paragauti mūsų skaniausius 
nuolatinius ir gražiausius nau
jus gaminius. Dabar pats laikas 
užsisakyti maisto velykiniam 
stalui: antienos, kalakutienos, 
kumpio patiekalus, įvairius 
priedus, bei saldumynus. Kvie
čiame užeiti į Tai man Deli, 
2624 W. 69 gatvė, arba pa
skambinti (312) 434-9766 ir 
susitarti. 

(sk) 

KAIP MES GALIME 
PADĖTI LIETUVAI 

Mes, JAV gyventojai, ypač 
Amerikos lietuviai, galėtume 
padėti savo vargstančiai ir ken
čiančiai Tėvynei. 

Šiuo labai sunkiu laiku, mes 
turėtume padėti šeimoms, kurių 
tėvai, broliai ir seserys padėjo 
savo nekaltas galvas ant Lietu
vos laisvės aukuro 1991 m. sau
sio 13 dieną. Taip pat turime pa
dėti ir visiems ki t iems 
kenčiantiems Lietuvos Respub
likos žmonėms. Ypač tiems, 
kurie,nebijodami prarasti svei
katos ar gyvybės, ėjo ginti savo 
Tėvynės Lietuvos ir iškovojo jai 
laisvę. Dabar tie žmonės kenčia. 
J ie kenčia jau nebe nuo 
okupantų, žudžiusių ir kankinu-
sių juos, bet nuo maisto 
trūkumo ir šalčio. 

Mes visi, jaunimas ir pa
gyvenę Amerikos lietuviai, turi
me padėti savo brangia i , 
kenčiančiai Tėvynei. Tą mes 
galime padaryti siųsdami mais
tą, šiltus drabužius ir vaistus į 
Lietuvą. Šių daiktų mūsų 
Tėvynėje labai trūksta. Ypač 
žiemos ar ankstyvo pavasario 
metu, kai Lietuvoje siaučia 
gripo epidemija. Ten trūksta pa
prasčiausių vaistų (penicilino, 
aspirino ir t.t). Reikia nugalėti 
šią infekciją. Daug žmonių gali 
mirt i dėl šios priežasties. 
Pagalvokime, ar mes galime 
leisti žmonėms, ištvėrusiems 
okupaciją, genocidą, žudynes, 
sulaukusiems laisvės, mirti nuo 
paprasčiausio gripo? Ar galime 
leisti jiems mirti nuo šalčio ar 
bado? Aš manau, kad ne. Mes 
turime jiems padėti šiais sun
kiais laikais. 

Aš manau, kad mes galime 
Lietuvos žmonėms padėti, ne tik 
materialiniais daiktais (maistu, 
drabužiais, vaistais), bet ir mo
rališkai. Reikia rašyti viltį ke
liančius laiškus į Lietuvą, reikia 
stiprinti jų dvasią. Kuo daugiau 
tų paguodos laiškų, tuo daugiau 
sukaupsime vilties ir f „iprybės 
žmonių širdyse. 

Aš manau, kad taip veikdami, 
savo Tėvynei tikrai daug pa
dėsime. Tos pagalbos žmonėms, 
kaip matote, labai reikia. Mes 
čia gyveną lietuviai turime pa
daryti viską, kad Lietuvos gyve
nimas pasidarytų geresnis. 
Nerijus Mikalajūnas, 10 sk. 

P.S. Los Angeles lietuviškos 
organizacijos ALTos, LB, Tautos 
Fondas, pavedė šeštadieninei 
mokyklai suruošti raš inių 
konkursą Vasario 16 šventės 
proga. Nerijus laimėjo antrąją 
vietą. 

vienoje bažnyčioje yra garsus 
pamokslininkas, kuris patrau
kia žmones prie Dievo. Draugai 
prikalbėjo advokatą, kad tas šį 
vakarą vyktų į tą bažnyčią, kad 
jis įsižiūrėtų į tą pamokslininką, 
pasistengtų pagauti jo mimikas 
ir ryt grįžęs į kavinę pa
linksmintų juos. 

Advokatas išėjo. Pasitaikė, 
kad pamokslininkas tą vakarą 
sakė pamokslą tema: „Pasi
ruoški sut ikt i Dievą". Pa
mokslininkas taip giliai ir 
iškalbingai kalbėjo, taip pataikė 
tam advokatui į širdį, kad tai 
jam padarė tvirtą įtaką. Kai jis 
sugrįžo į kavinę, draugai ėmė jį 
klausti: 

— Na, kaip pasisekė pagauti 
pamokslininko mimikas? 

— Ne, brangieji, ne aš jį, o jis 
mane pagavo. 

Advokatas paliko savo drau
gus, pats pasirinko dvasinį 
pašaukimą, tapdamas žymiu 
pamokslininku. 

Ir mes turėtume dažniau įsi
klausyti į Dievo žodį pamoks
luose. Šventame Rašte, gerose 
knygose. Dievo žodis pagaus 
mus, patrauks mus prie gero ir 
prilaikys būti ištikimais Viešpa
čiui. Ne vien patys turime žinoti 
tikrąjį kelią ir juo eiti, reikia ir 
kitiems patarti, kad jie palinktų 
į gerą, pasirinktų tikrąjį mūsų 
gyvenimo tikslą. 

(Pagal „Aukštyn širdis") 

PRAŽYDO PIRMOSIOS 
GĖLĖS 

Saulė pamiškėje ištirpdė snie
go lopinėlį. Pra ika lė žali 
lapeliai. Dar pašildė saulutė ir 
savo melsvas akeles pramerkė 
žibutė. Nuo lazdyno plonų 
šakelių karuliuoja (karo, kybo) 
geltoni žirginiai. Dvelkteli vėju
kas — byra aukso dulkelės. 

Geltonuoja šalpusnis 
(colt'sfoot). Gražumu vilioja 
gluosnio katinėliai. 

Džiaukitės gražiuoju pava
sariu. Pieškite, spalvinkite pa
vasarį. Pajuskite gamtos at
gimimą. Rašykite rašinėlius, 
kurk i te e i lė raš tukus . Štai 
kli pavasario grožį išreiškiančių 
eilėraštukų pavyzdžiai: 

Žibutės 

Žiema galėjo dar pabūti, 
Bet va, po atlydžio drangaus 

(darganoto) 
Pražydo mėlyna žibutė, 
Tarytum ašara dangaus. 

Saulutė žiedą palytėjo, 
O aš — eilėraščio posmus. 
Sveiki vaikai! Ir vėl atėjo 
Gražus pavasaris pas mus. 

Martynas Vainilaitis 

PALINKIME I GERĄ 
(Mintys Gavėniai) 

Vienu metu į vieną Londono 
kavinę rinkdavosi linksmi drau
gai, kurie mėgdavo pamėgdžio
ti pajuokiančiai pasižymėjusius 
asmenis. Ypatingai gerai atlik
davo karikatūriškas mimikas 
vienas advokatas. Draugams 
pritrūko asmenų, kuriuos galė
tų išjuokti. Jie sužinojo, kad 

GALVOSŪKIO NR. 108 
ATSAKYMAS 

Klausiamuose sakiniuose yra 
paslėptos šios JAV beisbolo ko
mandos: 1 Pittsburgh — Pirates. 
2. California — Angels. 3. New 
York - Yankees. 4. St. Louis -
Cardinals ir Baltimore — 
Orioles. 5. Cleveland — Indians 
ir Atlanta — Braves. 6. Cincin-
nati — Reds. 7. Minnesota — 
Twins. 

GALVOSŪKIO NR. 109 
ATSAKYMAS 

Visi yra šokių pavadinimai, o 
Tarantulą — voras. 

. 

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS 

Artimiausias tekstui sakinys 
yra pažymėtas raide C. 

GALVOSŪKIS NR. 126 

Trijų metrų lazda duoda šešių 
metrų ilgio šešėlį. Kurio ilgio 
šešėlį duoda medis 12 metrų 
aukščio? (5 taškai) 

GLUOSNIŲ GINTARĖLIAI GALVOSŪKIS NR. 127 

Pavasario gėlių puokštė. 
(Iš „Dainavos d r a u g a i " 

MAN PATINKA PLAUKTI 

Aš einu plaukti, nes man pa
tinka. Kiekvieną savaitę imu po 
vieną p laukimo pamoką. 
Plaukiu su savo draugėmis 
vienoje komandoje. Žiemą 
plaukiu Y.M.C.A. Willoughby, 
o pavasarį Wickliffe. Šioje 
komandoje aš plaukiu jau aš
tuonerius metus. Plaukdama 
susitinku daug draugių, kurios 
taip pat mėgsta plaukti. Mes ne
nuobodžiaujame . 

Vieną dieną aš norėčiau daly
vauti olimpiadoje. Tai mano 
svajonė. Aš norėčiau vykti tre
niruotis į Lietuvą. Aš pernai 
dalyvavau Lietuvos sporto 
žaidynėse. Nieko nelaimėjau, 
bet džiaugiaus, kad galėjau nors 
dalyvauti. AŠ dabar daug laiko 
skiriu treniruotėms. Kai kur 
nors bus plaukimo rungtynės, 
aš būtinai stengsiuos dalyvauti. 

Veronika Taraška i t ė , 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

m-los 7 sk. mokinė 

Šviečia gluosnio pumpurėliai — 
Pilkapūkiai katinėliai. 
Šalti, šalti, nebedrįsk 
Prisibelst į mūs duris! 

Saulė pluša (dirba), šventę 
žada — 

Aukso kirviais kerta ledą. 
Šaltinėli, suskambėk! 
Žvangalėliais prakalbėk! 

Žydi gluosnio katinėliai — 
Ant šakelių gintarėliai. 
Žeme, žeme, uždainuok! 
Tu, burnele, nusijuok! 

J a n i n a Degutytė 
Tai tik keli grožiniai 

kūrinėliai. Pavasariui skirtų 
eilėraščių galima rasti labai 
daug. Nepamirškie ir patys su
kurti. Patiks jums ir kitiems. 
Laima Tamošiūnienė, Lietuva 

IŠ STOVYKLOS 
GVYENIMO 

Lelijos 
Nida Viktorija Aleksandrija 

Černiauskaitė yra 20 metų 
amžiaus. Ji lanko Loyolos uni
versitetą Chicagoje. Laisva
laikiu ji miega ir valgo. Jai pa
tinka valgyti pomidorus ir 
„pineaple — upside down" pyra
gą... Mes žinome, kodėl ji čia 
stovykloje... Ja i patinka būti 
vadove, nes jai yra smagu 
įsakinėti. Jai kasdien patinka 
apsilieti vandens čiurkšlėmis. 
Būdama stovykloje ji priaugo 
svorio, bevalgydama daug 
saldumynų. Ja i buvo įspūdinga 
stovykla. Sėkmės, tau, Nida! 

Dvyliktas būrelis 

Nepastoviai nusiteikusi 
Aš vadinuosi Audra Degesytė. 
Gyvenu netoli Clevelando. Lan
kau Andrews mokyklą. Mėgstu 
plaukti ir kasdien dviračiu 
važinėtis. Žaidžiu tenisą ir 
badmintoną. Turiu dvi sesutes: 
Nidą 7 metų ir Aistę 4 mėnesių. 
Po pamokų mokykloje, dar 
l ankau pianino i r baleto 
pamokas. Aš dar neapsispren
džiau kuo būsiu baigusi 
mokslus, nes kas mėnesį mano 
nuomonė keičiasi. 

Audra Degesytė, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

Kokį ženklą Judas davė tiems, 
kurie atėjo Kristų suimti? 
Kurioje vietoje Kristų areštavo 
(suėmė). (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 128 

Ar gali žmogus, gyvenąs 
Chicagoje, būti palaidotas 
Clevelande? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 129 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Nuspalvokite tas tuščias vie
tas, pažymėtas juodais taškais, 
viena spalva, o kryžiukais 
pažymėtas vietas — kita spalva. 
Sužinosite, kas čia yra pasi
slėpęs. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 130 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujungę taškus, sužinosite, 
kas važiuoja Šiuo senovišku au
tomobiliu. (5 taškai) 

Vanojas (maudosi, plaunasi), 
kaip po pirtį. 

I i 


