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Aukščiausiojo teismo 
sprendimas 
Kazimieros 

Prunskienės byloje 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siasis Teismas patvirtino juri
dinę reikšmę turintį faktą, kad 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatė Kazimiera Prunskienė są
moningai bendradarbiavo su 
KGB. 

Ieškinį Kazimierai Prunskie-

mėti ne mažiau 20 procentų 
mandatų. 

Tuo tarpu Vilniaus universi
teto sociologijos laboratorijos 
duomenimis, už LDDP balsuotų 
tik 7 procentai rinkimuose 
dalyvauti apsisprendusių 
piliečių. Rugpjūčio mėnesį 
atliktoje apklausoje didesnį 

nei gegužės pradžioje pateikė populiarumą turi Sąjūdis (12,5 
Aukščiausiosios Tarybos laiki- procento) ir prieš du mėnesius 
noji komisija SSSR KGB veiklai 
t ir t i . Ji surinko dokumentus 
apie tai, kad Kazimierą Pruns
kienė, iki 1984 metų dirbdama 
Vilniaus universitete, o vėliau 
Žemės ūkio ekonomikos insti
tute, teikė informaciją KGB 
darbuotojams juos dominan
čiais moksliniais klausimais. 
Teismas pripažino įrodymus ne
abejotinais. 

Teismo posėdyje, kuriame bu
vo priimtas šis sprendimas, 
Kazimiera Prunskienė bei jos 
advokatas nedalyvavo. Praėjusį 
penktadienį ji paprašė procesą 
atidėti iki rugsėjo pabaigos, 
motyvuodama tai būtinybe da
lyvauti eilėje tarptautinių kon
ferencijų ir simpoziumų. Kazi
mieros Prunskienės reakcija į 
teismo sprendimą, kuris kasa
cine tvarka neskundžiamas, ne
žinoma. Iki šiol ji kategoriškai 
neigė bendradarbiavusi su 
KGB. 

Aukščiausiojo Teismo spren
dimą turi patvirtinti Aukščiau
sioji Taryba paprasta balsų 
dauguma. Po to, sutinkamai su 
įstatymu, Kazimieros Prunskie
nės mandatas parlamente turė
tų būti sustabdytas iki to laiko, 
kol rinkėjai slaptu balsavimu 
pareikš savo valią. Bet pa
starajam aktui jau gali 
neužtekti laiko: Aukščiausiosios 
Tarybos įgaliojimai baigiasi, pra
ėjus dviem savaitėms po naujo
jo Seimo rinkimų, kurie įvyks 
spalio 25 d. 

Kazimiera Prunskienė — ket
virtoji Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė, oficialiai pripažinta 
bendradarbiavusi su KGB. Pa
vasarį deputatų įgaliojimus dėl 
to buvo priversti grąžinti: buvęs 
Sąjūdžio atsakingasis sekreto
rius, parlamento nuolatinės 
komisijos pirmininkas Virgili
jus Čepaitis ir filosofas profeso
rius Jokūbas Minkevičius. Prieš 
savaitę Aukščiausiojo Teismo 
priimtą analogišką sprendimą 
dėl buvusio Lietuvos Komunis
tų partijos antrojo sekretoriaus 
Vladimiro Beriozovo dar turi pa
tvirtinti Aukščiausioji Taryba. 

Skelbiami partijų kandidatai 
į seimo deputa tus 

Lietuvos Demokratinė darbo 
partija (LDDP) patvirtino 73 
kandidatus į Seimo deputatus, 
kurie kandidatuos daugiaman-
datinėse apygardose. Pirmuoju 
rinkiminiame sąraše įrašytas 
partijos pirmininkas, buvęs 
Lietuvos Komunistų partijos ck 
pirmasis sekretorius (1988-1991 
m.) Algirdas Brazauskas. LDDP 
sąraše taip pat yra žemdirbių 
sąjungos ir Lietuvos Ateities 
forumo (visuomeninis judėji
mas, susikūręs 1990 metais) 
atstovai. LDDP kandidatai bus 
iškelti ir visose vienmadatinėse 
apygardose, kurių yra 71. 

Si koalicija tikisi Seime lai-

susikūręs Centro judėjimas (7,3 
procento), kurį sudaro liberalios 
krypties atstovai, daugiausia 
intelektualai ir verslininkai. 
Gerokai sumažėjo socialdemo
kratų partijos, kuri rinkimuose 
neketina jungtis į koalicijas, 
šalininkų. 

Oficiali rinkimų kampanija 
prasidės ateinančią savaitę. 

Į Klaipdėdą atplauks karo 
laivai su NATO vėliava 

Rugsėjo 17 dieną į Klaipėdą 
atplaukia aštuoni karo laivai su 
NATO vėliava. Jie priklauso 
NATO pastoviam karo laivyno 
junginiui La Manšo sąsiauryje. 

Junginys įkurtas 1973 metais. 
Jis prižiūri laivų eismą La 
Manšo kanalo ir Šiaurės jūros 
uostų zonose, atlieka minų 
paieškas. Krizės metu jis gali 
atremti ginkluotą agresiją. 
Junginys dalyvauja NATO ir 
šiai organizacijai priklausančių 
šalių karo pajėgų pratybose. 

Šis neoficialus NATO karo 
laivų vizitas truks iki rugsėjo 
21 dienos. Su įgulų karininkais 
ir jūreiviais susitiks Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. 

Antivalstybiniai 
atsišaukimai Klaipėdoje 

Praėjusį savaitgalį Klaipėdoje 
pasirodė lapeliai, raginantys 
išduoti ginklus rusų kilmės 
miesto gyventojams ir kurti so
vietinę Klaipėdos respubliką. 
Jie išspausdinti rašomąja maši
nėle rusų kalba ir, kaip mano
ma, skirti kariškiams. Atsišau
kimus pasirašė anoniminis ru
sakalbių gyventojų gynimo 
miesto komitetas. 

Iš 205 tūkstančių Klaipėdos 
gyventojų beveik trečdalį 
sudaro rusų ir ukrainiečių 
tautybės žmonės. Mieste dislo
kuota jūrų pakrančių apsaugos 
divizija ir keliolika nedidelių 
specialios paskirties dalinių, pa
valdžių Rusijos jurisdikcijai. 

Italija žada finansinę 
paramą Lietuvai 

Italija ruošiasi suteikti 
Lietuvai 1.8 milijono dolerių 
finansinę pagalbą įvairiems 
techniniams projektams įgyven
dinti. Ji bus konkretizuota po to, 
kai šalys maždaug po mėnesio 
pasirašys techninės pagalbos 
sutartį 1993-1995 metams. Apie 
tai Lietuvos Respublikos Tarp
tautinių ekonominių santykių 
ministeriją informavo Italijos 
Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Fran
co Tempesta. 

Ar Lietuviai dirbs 
Vokietijoje? 

Lietuva realiai tikisi gauti iš 
Vokietijos vyriausybės 500 

VOKIETIJOS CENTRINIS 
BANKAS SUMAŽINO 

PROCENTUS 

Somalijoje vaikai susodinti eilėmis ir laukia atvežamo maisto. Nors tarptautinės pagalbos siun
tos atvežamos kasdien, maisto nepakanka badaujantiems gyventojams ir daugelis lieka alkani. 

„Žagrės iš kardų" 
Amerikiečiai turi posakį, kad 

taikos metais iš kardų plieno 
nukalamos žagrės, o karo me
tais — iš noragų plieno kalami 
kardai. Šį posakį galima pri
taikyti ir moderniems laikams, 
perskaičius žinią, kad Rusijoje 
išmontuojamų branduolinių 
ginklų uranijus bus pritaikomas 
taikos meto pramonei: elektros 
jėgainių kurui. 

Pirminiuose susitarimuose 
tarp JAV ir Rusijos numatoma, 
kad Amerika per ateinančius 15 
ar 20 metų iš Rusijos pirks iki 
500 tonų koncentruoto urani-
jaus už maždaug 5 bil. dolerių. 
Jeigu susitarimą patvirtins ir 
Maskva, ir Washingtonas, pir
mosios uranijaus siuntos pra
sidės ateinančių metų pabaigo
je. 

Rusijos vyriausybė uranijų 
Amerikai pasiūlė šių metų 
liepos mėn. dėl dviejų prie
žasčių: iškodama užsienio va
liutos numatytoms krašto vi
daus reformoms, kurios slenka 

darbininkų ir 100 stažuotojų 
kvotą, pasakė ELTOS korespon
dentui Socialinės apsaugos mi
nistro pirmasis pavaduotojas 
Mindaugas Stankevičius po 
susitikimo su Vokietijos darbo 
ir socialinės apsaugos ministeri
jos valstybės sekretoriumi 
Rudolf Krauze. 

Vakar į Vilnių atvykęs Rudol
fas Krauzė, savo ruožtu, pasakė 
padarysiąs viską, kad dar šie
met būtų pasirašytas susita
rimas dėl Lietuvos piliečių 
įdarbinimo Vokietijoje. Projekte 
numatoma, kad jie pagal įmo
nių susitarimus galės dirbti dve
jus, o stažuotis pusantrų metų. 
Lietuva siūlo Vokietijos fir
moms aukštos kvalifikacijos 
energetikos objektų remonti
ninkus, taip pat darbuotojus 
municipaliniam ūkiui. 

Lietuvoje šiuo metu įregis
truota apie 7 tūkstančiai be
darbių, tačiau ministras pirmi
ninkas Aleksandras Abišala 
praėjusią savaitę Aukščiau
siojoje Taryboje sakė, kad 
netrukus jų gali atsirasti nuo 40 
iki 100 tūkstančių. 

labai pamažu daugiausia dėl 
lėšų stokos; išsiuntus uranijų į 
JAV, nereikėtų rūpintis sudė
tingu jo sandėliavimu savame 
krašte. 

Amerika, pirkdama koncent
ruotą uranijų, užsitikrina, kad 
jis vėl nebus panaudotas karo 
reikalams Rusijoje arba kurio
je kitoje nedraugiškoje valsty
bėje, pasiruošusioje rusams 
mokėti prašomą kainą. JAV 
Energijos departamentas ap
skaičiuoja, kad Rusijos uranijus, 
reikalingas elektros jėgainių 
kurui, įsigyjamas šiuo būdu, 
kainuos daug mažiau, negu jo 
pagaminimas vietoje. Kadangi 
branduoliniuose ginkluose var
tojamas uranijus yra labiau 
koncentruotas, jis būtų „at-
skiedžiamus", prieš panau
dojant jėgainių kurui. 

JAV uranijaus kasyklų admi
nistracija buvo pareiškusi su
sirūpinimą, kad susitarimas su 
Rusija sumažins kasyklų darbą 
ir pelną, todėl uranijaus siuntos 
išdėstytos per ilgesnį laikotarpį 
ir neturėtų paveikti vietinės ar 
pasaulinės rinkos kainų. 

Taip pat buvo rūpintasi, kad 
uranijaus siuntos galėtų būti 
pagrobtos ir patekti į teroristų 
rankas, tačiau JAV Gynybos de
partamentas tvirtina, kad ši ri
zika daug mažesnė, negu urani
jaus palikimas Rusijos teritori
joje. 

Paverčiant baisiąsias bran
duolines bombas elektros energi
ja, dar neapsaugos pasaulio nuo 
atominio karo pavojų. Ne tik 
Rusija yra prisigaminusi plu 
tonijaus bei koncentruoto ura
nijaus. Tačiau kiekviena išmon
tuota bomba ir jos uranijus, su
degintas elektros jėgainės reak
toriuje, padaro šia planetą tru
putį saugesnę. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

YVashington. Estijai ir Latvi
jai šią savaitę paskirta pirmoji 
Tarptaut in io Pin igų fondo 
paskola. Latvija iš fondo gaus 81 
mil., o Estija — 41 mil. dolerių. 
Dėl paskolos Lietuvai dar taria
masi. Šios paskolos padės vi
siems tr ims Baltijos kraštams 
greičiau įvykdyti būtiniausias 
ekonomikos programas. 

Frankfur t . Sekmadienį Vo
kietijoje vėl įsižiebė smurto 
veiksmai prieš svetimšalius pa
bėgėlius. Keliuose miestuose, 
daugiausia buvusioje Rytų Vo
kietijoje, areštuoti bent 32 as
menys, keli buvo sužeisti. Kraš-
tutinieji dešinieji ir neonaciai 
svetimšalius kaltina dėl darbų 
ir butų stokos Vokietijoje. Per
nai į Vokietiją atvyko apie 
256,000 pabėgėlių, o šiais 
metais — jau 280,000. Daugiau
sia pabėgėlių yra iš Rytų Euro
pos kraštų, kuriuose siaučia 
nuolatiniai neramumai ir skur
das. 

London. Pirmą kartą po 155 
metų prie Buckingham karališ
kųjų rūmų Londone oficialiame 
orkestre žygiavo ir moterys mu
zikantės. 

Lebano prez. Elias Hrawi ir 
Syrijos prez. Hoafez al-Assad 
sekmadienį užbaigė dvi dienas 
trukusius pasitarimus, tačiau 
nebuvo užsiminta apie greitą 
Syrijos kariuomenės atitrauki
mą iš užimtų vietovių. Tuo tar
pu Izraelio vyriausybė apkal
tino prez. Bush, kad jis vėl 
pagreitino apsiginklavimo lenk
tynes Viduriniuose Rytuose, kai 
sutiko Saudi Arabijai parduoti 
72 F-15 naikintuvus. 

Bonna. Jau senokai sklido 
gandai JAV ir Europos finan
siniuose sluoskniuose apie 
galimą Vokietijos centrinio 
banko aukštų nuošimčių suma
žinimą. Toks Vokietijos žygis 
turėjo sustiprinti pastaruoju 
laiku gan šlubuojantį. Amerikos 
dolerį, kiek atleisti spaudimą 
silpnai Europos ekonomijai ir 
galbūt paremti Europos Sąjun
gą, kaip tik prieš Prancūzijos 
referendumo balsavimus. 

Kai pagaliau gandai virto 
tikrove ir Bonna paskelbė 
nutar imą procentus t ikra i 
sumažinti, Europos Bendrijos 
vadovybė atsiduso kur kas 
lengviau, o JAV investuotojai 
džiaugėsi numatomų vertybių 
rinkos sutvirtėjimu. Tuo metu 
dar nebuvo nuspręsta procentų 
sumažinimo kiekis, tačiau vis 
tiek į reiškinį žiūrėta pozityviai, 
nes tai pirmas kartas po pen
kerių metų, kai Vokietijos Bun
desbank ryžosi iš viso procentus 
mažinti. 

Rugsėjo 14 d. pagaliau paaiš
kėjo ir procentų sumažinimo 
kiekis — daug mažesnis negu ti
kėtasi. Tačiau tikimasi, kad ir 
nedidelis, daugiau simboliškas, 
sumažinimas iššauks pasauli
nės pinigų ir vertybių rinkos 
reakciją: pirkimas ir pardavi
mas gerokai pagyvės. 

Aukšti Vokietijos centrinio 
banko procentai iki šiol sutrau
kė daug pinigų iš kitų kraštų ir 
stabdė jų biznio investavimo 
galimybes. Net ir mažas procen
tų pakitimas tuoj parodė pozi
tyvius rezultatus: Vokietijos 
vertybių rinkos kainos pakilo 
4.4%; prancūzų, italų ir belgų — 
apie 3.5%. JAV Dow Jonės pra
monės įmonių vidurkis pakilo 
2.13%. Bonų ir dolerio vertė taip 

Šiandien Vilniuje prasidėjo 
antrasis akademinių skaitymų 
sezonas. Pranešimus, kurie 
vyks 2-3 kartus per mėnesį, 
skaitys Mokslų akademijos na
riai, kiti žymiausi Lietuvos 
mokslininkai. Jie aprėps per 20 
ekonomikos, technikos, medici
nos, istorijos, ekologijos ir kitų 
mokslų temų. 

pat pajudėjo aukštyn pasauli
nėse rinkose. Tačiau aptimiz-
mas gali greitai išgaruoti, jeigu 
sekmadienio referendume pran
cūzai atmes Europos suvieni
jimo sutartį. 

Net ir po sumažinimo Vokie
tijos centrinio banko procentai 
yra labai aukšti. Trumpalai
kėms paskoloms procentai buvo 
sumažinti nuo 9.75 iki 9.5, o 
komerciniams bankams pasko
los nukrito nuo 8.75 iki 8.25%. 
Manoma, kad toks sumažinimas 
savaime dar nepakels Europos 
ar JAV ekonomijos. Reikės toli
mesnių ne tik Vokietijos, bet ir 
kitų kraštų pastangų, nors šiuo 
metu beveik visų vyriausybės 
kovoja su piniginėmis proble
momis ir deficitais savo vals
tybėse. Daug svarbiau yra Vo
kietijos Bundesbanko parodyta 
gera valia, nes bankas nuo seno 
garsėja savo taupumu, nenoru 
keistis, kova su infliacija ir 
nepasidavimu jokiam politi
niam spaudimui. Jis taip pat 
tvirtai laikėsi savo nusistatymo 
dėl aukštų procentų, nekreipda
mas dėmesio į to laikymosi efek
tą Europos Bendrijos nariams 
ar kitiems pasaulio kraštams. 
Net po to aukšti vokiečių cen
trinio banko procentai buvo 
kaltinami dėl Europos ekonomi
jos nepajėgumo pakilti, nes ki
tos valstybės, norėdamos ap
saugoti savo valiutos vertę, 
buvo priverstos sekti Bundes
banko pavyzdžiu, Vokietija 
nebuvo linkusi nusileisti. Todėl 
dabartinis Bundesbanko ryžtas 
yra labai svarbus. 

(B.B.) Astronautė Mae Jamison Endeavour erdvėlaivio laboratorijoje. 

Sarajevo. Bosnijos vyriau
sybė pareiškė, kad ji boikotuo
s ian t i ta ikos pasitarimus, 
turinčius prasidėti rugsėjo 19 d. 
Genevoje, dėl atnaujintų gink
luotų susirėmimų tarp serbų ir 
Jungtinių Tautų taikos palaiky
tojų dalinių. 

Nicosia. Kipro salos vado
vybė pirmadienį paneigė kalti
nimus, kad Serbijos kompanijos 
naudojasi salos įrengimais bei 
uostais, mėgindamos išvengti 
JT sankcijų. Bet koks prekių 
įvežimas į Serbiją ir Monteneg-
ro buvo Jungtinių Tautų narių 
nutarimu uždraustas š.m. gegu
žės mėn. dėl šių kraštų vykdo
mų kovų Bosnia-Herzegovinos 
teritorijoje. Pagal kaltinimus, 
serbų kompanijos, remiamos 
Kipro salos bankų, perveža 
sunkvežimius, alyvą ir kitas 
prekes į kraštus, susisiekiančius 
su Serbija, o vėliau — jau sau
sumos keliais — prekės paten
ka į jų teritoriją. 

Beijing. Kinija praėjusios sa
vaitės ketvirtadienį pasirašė su
tartį su Iranu, pagal kurią 
kiniečiai suteiks Iranui techno
loginę pagalbą branduolinių 
ginklų gamybai išvystyti. Kini
ja pardavė Iranui 300 megavatų 
stiprumo neutronų reaktorių ir 
isotopų separatorių, nors buvo 
pateikta ir sąlyga — Iranas turi 
įsileisti Tarptautinės Atominės 
energijos agentūros inspekto
rius, nes reaktorius gali būti 
panaudojamas elektros jėgainei 
arba pritaikytas atominių gink
lų pramonei. 

Endeavour 
erdvėlaivio naujovės 

Cape Caneveral , Fla. — 
Endeavour erdvėlaivis, praėjusį 
šeštadienį pakilęs į Žemės 
orbitą, išsivežė ir daug naujovių. 
Jau pats jo pakilimas buvo tam 
tikra naujovė, nes tai pirmasis, 
pagal NASA pranešimą, erdvė
laivis nuo 1985 metų pakilęs 
nustatytu laiku be jokių sutruk
dymų. Jame išskrido pirmoji 
juodosios rasės astronautė Mae 
Jamison, kuri atliks psicholo
ginius eksperimentus, turinčius 
padėti erdvių liga sergantiems. 
Erdvėlaiviu išskrido ir pirmasis 
japonas. Iš tikrųjų šį kartą bus 
atliekami 34 japonų eksperi
mentai ir tik 7 amerikiečių. Kiti 
tyrimai bus bendri. Visa Endea
vour kelionė erdvėse užtruks 7 
dienas, kainuos 363 mil. dole
rių, iš kurių 90 mil. dol. su
mokėjo Japonija. Be astronautų 
įgulos į erdves išsiųstas kone 
visas zoologijos sodas: 2 žuvys, 
4 varlės, 180 širšių, 7,600 musių 
ir 30 apvaisintų vištų kiaušinių. 
Su visais šiais gyvūnais bus 
atliekami įvairūs tyrimai. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 16 d.: šv. Kornelijus 
ir Kiprijonas, Edita, Rimgau
das, Normante. 

Rugsėjo 17 d.: Pranciškaus 
žaizdos. Narcizas, Matvinas, Si
gutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:30, leidžiasi 7 
vai. 

Temperatūra dieną 85 F (29 
C), ryte saulėta, bet vėliau gali 
būti audra; naktį 68 F (18 C). 

* * 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

DVI SAVAITĖS 
„STELMUŽĖS" STOVYKLOJE 

(Iš „ A v i l i o " p a s t o v y k l ė s d i e n o r a š č i o ) 

Į ,,Stelmužės" stovyklą, liepos 
11-25 dienomis vykusią Rako 
stovyklavietėje, netoli Cus ter 
miestelio, Michigano valstijoje, 
stovyklautojai pradėjo r ink t i s 
šeštadienio (liepos 7 d.) vidu
dienyje, o autobusas iš Chicagos 
pro vartus įriedėjo maždaug 2 
vai. p.p. 

Tarp kitų stovyklautojų buvo 
ir „Lituanicos" t u n t o „Per
kūno" skautų draugovės broliai, 
kurie skautų „Avil io" pasto-
vyklėje sudarė „Medinių genių" 
skiltį. Pirmą savai tę jų skilti-
ninku buvo psl. Dain ius Dum-
brys , o a n t r ą s a v a i t ę psl . 
Pau l ius Genč ius . Šioje pa-
stovyklėje įsikūrė ir Lemonto 
„Geležinio Vilko" draugovės 
broliai. Jų buvo dvi skil tys: 
„Nuodingi a u g a l a i " , ski l t i -
ninka» Vytautas J a n u š k i s ir 
„Smaugliai", sk i l t in inkas An
drius Matranga. „Avil io" pa
stovyklės š tabą s u d a r ė : s. 
Donatas R a m a n a u s k a s , ps . 
Edvardas Andriušis , vsl. An
drius Utz, si. Andr ius Tamul is , 
psl. Linas Gierš t ikas ir Rimas 
Putrius. 

Stovyklon atvykę skauta i tuoj 
griebėsi įsikūrimo darbų. Oras 
buvo kaip užsakytas! Diena 
giedri, saulė ta , be t ne per 
karšta. Prieš vakar ienę buvo 
pravestas užsiėmimas pakar to
jimui žinių, kaip stovykloje sau
giai naudoti įvair ius į rankius . 
Vakare pastovyklėje turėjome 
nedideli lauželį, kur iame prave
dėme niūniavimo konkursą. 

Sekmadien į , l i e p o s 12 d.. 
rytą pakartojome pionierijos 
įvairius rišimo būdus ir t ik po 
to pradėjome s ta ty t i s stovyk
linius įrengimus — miegmai
šiams ir rankšluosčiams džio
vyklą, rūbine, lagaminams susi
krauti lentyną, pakabyklas dra
bužiams. Kiekviena skiltis pasi
statė ir savo lauko v i r tuvę su 
krosnimi, stalą ir pastogę. Nors 
beveik visą dieną lijo, da rbas 
vyko be per t raukos — stovyklo
je nėra laiko palapinėse tūnot i ! 

Po pietų sulaukėme ir vs kun . 
Antaną Saulaitį. Atvyko j is iš 
„Dainavos" stovyklos rūp in t i s 
mūsų dvasiniais reikalais. Vėly
vą popietę visi da lyvavome šv. 
Mišiose. Vakare sus i r inkome 
v a k a r o n e i , k u r i ą p r a d ė j o 
„Stelmužės" stovyklos virši
ninkas ps. Vytenis Kirvelaitis ir 
iškylų vedėjas ps . A u d r i u s 
Remeikis. Abu vadovai, vaiz
duodami indėnus, šoko šokį, 
prašydami Dangaus daug iau 
lietaus! Stovyklautojų džiaugs
mui, jų prašymas liko neiš
klausytas, todėl visi smagiai 
žaidė, šoko ir da inavo. 

P i rmadien į , l i e p o s 13 d., 
dangus buvo aps in iaukęs , pil
kas. Nepaisydami l ie taus gali
mybės, nuėjome prie ežero kur , 
sesės jps. Vijos Pau l i enės vado
vaujami, pakartojome kanoja-
vimo taisykles. 

Po pietų vsl. sesė Daiva Para-
kininkaitė paruošė „P i rmos 
pagalbos nela imes" . Prie kiek
vieno „nelaimingo a ts i t ik imo 
aukos" skautai turėjo nuspręsti 
kaip išgelbėti „ l igoni" . Vakare 
pradėjo lyti, tai visi s tovyklau 
tojai vėl sus i r inko . .Aušros 
Vartų" tunto menėje padainuo 
ti ir pasi l inksminti . 

A n t r a d i e n i s , l i e p o s 14 die
na, išaušo aps in iaukusi ir vėsi. 
Vietoje numatytos iškylos kano 
jomis, nutarėm a t l ik t i t rumpą 

žygį. Žygiavome aplink Bovv-
man ežerą, esantį Manistee Na
t iona l Fores t , ne tol i Rako 
stovyklavietės. Tas t a k a s yra 
dalis North Country Trail, kuris 
tęsiasi nuo Montanos ligi Ohio 
valstijos. Žygio metu stebėjome 
geologinius r e i šk in ius , pėd
sakus, augmeniją. Sustojome 
prie ežero pažuvaut i , tačiau 
n i e k a m nepavyko sužvejoti 
žuvį. Žuvų nepagavę, ruošėmės 
pietus iš atsineštų produktų. Žy
gio me tu lynojo smulkus lietu
tis, t ik grįžtant stovyklavietėn, 
l ietus pagal iau liovėsi. 

T r e č i a d i e n i o , l i epos 15 d., 
rytą saulutė mus pasveikino 
plačia ir malonia šypsena. Gera 
proga išsidžiovinti sušlapusius 
drabužius, batus ir sudrėkusius 
miegmaišius. Rytą vyko laužo 
krovimo užsiėmimai ir konkur
sas — visiems buvo gera proga 
pasimokyti taisyklingo įvairių 
s t i l ių laužo krovimo būdų. 
Vakare — įdomus žaidimo vaka
ras. Įdomiausias buvo „Limbo" 
konkursas , kurį laimėjo brolis 
Andr ius Matranga. 

K e t v i r t a d i e n į , l i e p o s 16 
d ieną , mokėmės kompaso ir 
žemėlapių naudojimo ir kaip su 
jais o r e n t u o t i s miške. Buvo 
ketur ios uždavinių stotys. Pir
moje skautai turėjo atpažinti 
topografinio žemėlapio sim
bolius. Antroje stotyje visi turėjo 
išmatuoti savo žingsių bėgant ir 
e inant . Trečioje buvo žaidimas, 
ku r i ame skautai turėjo nueiti 
kompaso nurodyta kryptimi. 
K e t v i r t a s t o t i s p a t e i k ė 
sudėtingą uždavinį: naudojant 
Rako stovyklavietės apylinkės 
topografinį žemėlapi ii kompa
sus, k iekviena skiltis turėjo su
rasti miške išdėstytas vėlia
vėles, sugaištant t am trumpiau
sią laiką. 

Ketvir tadienio vakare įvyko 
p i rmas bendras visos stovyklos 
laužas po atvh u dangumi. Buvo 
daug gerų pasirodymų, ku
riuose daugelis entuziast ingai 
dalyvavo ir dainavo. 

P e n k t a d i e n į , l i epos 17 d., 
sesė Rima Navickaite paruošė 
skau tams ir skautėms įdomų 
g a m t a m o k s l i o ir ekologijos 
užsiėmimą. Kiekviena skiltis 
turėjo sudaryti skirt ingą gam
tamokslio rinkinį: medžių lapų, 
grybų, valgomų augalų, vabz
džių ir kt. Baigusios sudaryti 
r i n k i n i u s , s k i l t y s su j a i s 
supažindino visą grupę. 

Š i a n d i e n s k a u t a i p a t y s 
gaminosi pietus savo įsirengtose 
lauko virtuvėse, kepdami deš
reles ant grotelių. Po pietų 
tva rkėme pastovyklę — pala
pines, įrengimus ir aplinką. 
Ruošėmės penktadienio vakare 
a tvyks tan t iems svečiams ir tė
veliams t inkamai pasirodyti. 

Penktadienio vakare vietoje 
laužo vyko nakt inis (slinkimo) 
ža id imas . Apga i lė t ina , kad 
daugelio užmiršo tyliai sėlinti, 
bet ėmėsi bėgti ir rėkaut i 
žaidimo metu. Po žaidimo buvo 
t r u m p a vakaronė, kurios metu 
paminėjome brolio Edvardo 
Brooks tryliktąjį gimtadienį. 
Š e š t a d i e n i , l iepos 18 dieną, 

tuoj po pusryčių, skautai ir 
s k a u t ė s ruošėsi orientacijos 
varžyboms — pat ikr int i prak 
tikoje tai, ko mokėmės ketvirta
dieni apie kompasą ir žemėlapį. 
Šiandien panaudojom. Buvo iš
dėstyti trys takeliai: bal tas — 
lengviausias, geltonas ir oranži-

„Avilio" skautų pastovyklės „Stelmužės' stovykloje skautai ir vadovai. Iš k.: klūpo A. Matranga, 
T. Rupinskas, P. Matranga, S. Petroliūnas, R. Končius, V. Januškis, D. Barkauskas, L. Radžius 
ir 1. Dambrauskas. Stovi: D. Ramanauskus, R. Putrius, A. Brooks, E. Brooks, D. Dumbrys, A. 
Utz, R. Dumbrys, S. Tharp, V. Vasaitis ir L. Gierštikas. 

nis — sunkiausias . Ant takelių 
buvo prismaigstytos vėliavėlės 
ir skirtingų formų antspaudai. 
Tikslas — kuo greičiau atrast i 
savo takelio vėliavėles ir tei
singai pažymėti savo kortelę 
antspaudais. Jaunesnieji gana 
gerai atliko baltus ir geltonus 
takelius, bet vyresnieji (13 m. ir 
vyr.) nei v i e n a s t e i s inga i 
n e a t l i k o o ranž in io t ake l io 
reikalavimų. Varžybos praėjo 
gana sklandžiai, nes prie paruo
šimo ir konkurso pravedimo 
prisidėjo sesė Daiva ir broliai — 
Ričardas, Andrius, Linas ir 
Rimas. 

Po pietų pradėjo atvykti tė
veliai ir svečiai. Vakare įvyko 
didysis stovyklos paradas, iš
kilmingas vėliavos nuleidimas, 
o sutemus — bendras laužas. 
Smagiai praleidome laiką prie 
laužo, net pritrūko laiko visiems 
norintiems pasirodyti. 

Sekmad ien į , l iepos 19 die
nos rytą pradėjome iškilmingu 
vėliavų pakėlimu, kurio metu 
skauto įžodį davė Ivas Damb
rauskas iš Chicagos ir Linas 
Radžius iš Baltimorės. Po pus
ryčių žygiavome prie ežero. Čia 
vyko tradicinės Jūros dienos 
iškilmės, pradėtos šv. Mišiomis, 
žuvusių ir mirusių jūreivių 
pagerbimu, nuleidžiant vainiką 
į ežero gelmes. 

Po pietų skautai vėl sugrįžo 
prie ežero vandens olimpiniams 
žaidimams. Vyko plaukimo ir 
kanojų lenktynės bei kitokie 
žaidimai. Vakare buvo šokiai, 
grojant Tomo Strolios dviejų 
asmenų orkestrui . 

P i r m a d i e n į , l iepos 20 d., 
, skautai pradėjo dviejų dienų 

kelionę. Pirmą dieną skautai 
kanojomis plaukė Piere Mar-
quette upe. Sustojome netoli 
Bowman ežero, kur jau pra
ėjusią savaitę iškylavome. Iš
k rovę iš kanojų d a i k t u s , 
nešėmės juos iki nakvynei pa
r i n k t o s v ie tos . Pas i ruošėm 
vakarienę ir džiaugėmės didelių 
„nuosto l ių" plaukdami upe 
neturėję. Oras visą dieną buvo 
gražus ir saulėtas. 

Ant rad ien į , liepos 21 dieną, 
skautai , sutvarkę savo nakvyn-
vietę, pėsti patraukė Country 
Trail taku stovyklon. Žygia
vome beveik 10 mylių. Skautai 
grįžo stovyklon nuvargę, bet lai
mingi, kad gerai atliko dviejų 
dienų kelionę. 

T r e č i a d i e n i , liepos 22 die
ną, įvyko visų ilgai laukta Spor
to šventė. 

A t i d a r a n t Sporto š v e n t ę 
kiekviena pastovyklė turėjo įžy
giuoti su savo pasirinkto krašto 
uniforma ir vėliava, taip, kaip 
tai daroma olimpiadose. Kraštų 
pasir inkimui buvo taisyklė — 
pasirinktame krašte turėjo būti 
lietuvių kolonija. Skautų „Avi
lio" pastovyklė pasirinko atsto
vauti Barbados salai. 

Skautai dalyvavo įvairiose 
lengvosios atletikos varžybose: 
100 m bėgime, šuolyje į tolį, ie
ties metime ir kt. Vyko ir 
komandinės varžybos — tinkli
nio ir kvadra to . Baigdami 
šventę visi dalyvavo virvės trau
kime (tug of war). Vakare buvo 
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Sueiga rugsėjo 3 d. įvko jū
rų skautininkų,-ių įprastinėje 
susirinkimų vietoje — pas sesę 
Mary tę ir Brolį Leopoldą Kup-
cikevičius. Sueiga buvo ypa
t inga tuo. kad du jūrų skau
tininkai, jūrinio skautavimo ve
t e rana i jvs Antanas Levanas ir 
jps Vacys Macieža, buvo apdo
vanoti Inkaro ordinais. J.S. 
„Grandis vadui broliui jps Jur-

sias įvykis — tradicinis jūrų 
skautijos vasaros sezono užbai
gimas — „Puota jūros dugne" . 
Tai tarsi skautiško derl iaus 
šventė. Čia susi renkame visi 
kar tu su tėveliais, rėmėjais, 
vadovais, šauniai papuoštoje 
salėje ir šventiška nuota ika 
pasidal int i įspūdžiais , pasi
džiaugti a t l iktais darbais . 

Šįmetinė „Puota jūros dugne' 

tijos šventė-pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Rugsėjo 11-13 d. - A.S.S. 2001 
- Akademinio Skautų sąjūdžio S p a l i o 23-26 d. - J A V 
Studijų dienos Dainavoje, Man- Vidurio rajono vadovybės or-

giui Lendraičiui perskaičius LS ruošiama šeštadienį, spalio 17 
Brolijos Vyriausio skautininko d., 7 vai. vak. Lietuvių centre, 
įsakymą. LSB Jūrų skautų sky
r iaus vedėjas js Algis Paulius 
pr i segė apdovanotiems bro
liams Inkaro ordinus. Visi svei-

Lemonte. Susit iksime mūsų 
derliaus šventėje prie vaišių 
skobnių, grojant nuotaikingai 
muzikai. Kviečiame visus at-

kino apdovanotuosius brolius, s i lankyt i . Apie da lyvavimą 
linkėdami „Gero vėjo" jūri- prašoma iš anksto pranešt i js 

chester, Mich. 
Spa l io 9-10 d. — Akademinio 

Skautų sąjūdžio metinė šventė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spa l io 17 d. — „Puota jūros 
dugne" — tradicinė jūrų skau-

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

ganizuojamas skau t i škas su
važiavimas — kelionė laivu 
Karibų jūroje. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Av*. , Ortand Park 
'08 349 3100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

niame skautavime. M a r i u i N a r i u i , 
Sueigoje dalyvavo ir iš Min- 708-749-7860. 

neapolio atvykusi LSS Jūrų 
skauč ių skyr iaus vedėja js 
Milda Arlauskienė. Sesei Mildai 
už darbą jūriniame skautavime, 
J .S . „Grandis" vardu, brolis A. 
Levanas įteikė menišką jūrų 
skaučių ženklą ir juostą. 

Sueigoje dalyvavo 15 jūrų 
skautininkų,-ių. Buvo disku
tuojamos neseniai pasibaigusios 
stovyklos: buriavimo stovykla, 
vykusi Camp Owasippy, Mich. 
ir Chicagos skautų,-čių stovykla 
Rakė. Pasisakyta dėl 1993 metų 
Jubiliejinės stovyklos Rakė. 

Artimiausiu laiku svarbiau-

Gero vėjo! 

t e l . 

L. K. 

linksmavakaris, kuriame laimė
tojams buvo įteiktos premijos. 
Už Sporto šventės paruošimą ir 
pravedimą padėka priklauso 
sesei Daivai ir broliui Ričardui. 

Ketvi r tadienį , l iepos 23 d., 
visa . .S t e lmužės" s tovykla 
iškeliavo prie Northouse švytu
rio ant Michigano ežero kranto. 
Pailsėti ir praleisti dieną ant 
pliažo. Oras buvo saulėtas, tik 
kiek vėsokas. Bet buvo smagu 
n u k e l i a u t i į naują vietą, 
pasimaudyti ir paž listi. Vaka
re buvo pasku t in i s laužas, 
k u r i s , ž inoma, per gre i t 
pasibaigė... 

Penk tad ien į , l iepos 24 d., 
prasidėjo stovyklos uždarymo 
darbai. Išardėme įrengimus, nu
griovėm palapines ir rajoną su
tvarkėme, kad neliktų ženklo, 
jog skautai čia stovyklavo. 

Vakare buvo paskutinis links-
mavak iris — šokiai, kurie tęsėsi 
iki 1 vai. po vidurnakčio. Niekas 
nenorėjo eiti miegoti ir pripa
žinti, kad stovykla jau baigiasi... 

Šeštadieni , l iepos 25 d ienos 
rytą, pu pusryčių buvo pasku
tinis stovyklos gairės pakėli
mas. Po to, paskutinį kartą 
perėjom per rajoną, tikrindami 
ar kas nepaliko savo daiktų ir 
sur inkdami ne t mažiausias 
šiukšlvtes. 

Po gaires nule id imo visi 
rinkosi prie autobuso, kuris 1 
vai. p.p. išvyko Chicagos link. 

Taip baigėsi 1992 metų malo
nioji . .Ste lmužės" stovykla 
Rakė. 

ps . Dona tas R a m a n a u s k a s 
„Avilio" pastovyklės 

viršininkas 

PROGA ̂GERAJAM 
DARBELIUI 

Šį rudenį Lietuvoje, Utenoje, 
pradėjo veikti „Sau lės" ka
talikiška vidurinė mokykla, ku
rioje yra mokęsi nemaža mūsų 
mokslo žmonių, jų tarpe ir nese
niai miręs, labai daug Lietuvai 
ir mūsų skautybei nusipelnęs, 
v.s. fil. Br. Kviklys. 

Šioje mokykloje įsisteigė ir jau 
veikia skau t i škas v iene tas , 
žengiant i s savo p i rmuos ius 
žingsnius. Skautėms ir skau
tams daug ko t rūks ta , ypač 
uniformų. 

Atsiliepkime i jų prašymą ir 
pas ida l ink ime kuo gal j au 
nebesinaudojame — savo išaug
tinėmis uniformomis. Mamytės, 
peržiūrėkite savo sūnų ir dukrų 
skaut iškas uniformas (gal pri
dėjusios dar ir tamsiai mėlynų 
iki kelių kojinių) ir atvežkite į 
LB Socialinių reikalų tarybos 
būstinę, 2711 W. 71 g-vė, Chica-
goje, an t s i u n t i n ė l i o 
užrašydami: p. J. Šaulienei. 

Informacijai galima skambin
ti sesei Sof. Jelionienei, tel. 
708-971-0847. 

Utenos skautų ir skaučių var
du tar iame Ačiū! 

VISI D A L Y V A U K I M E 

Šį penktadienį, rugsėjo 18 d., 
visi dalyvaukime 7:30 vai. vak. 
J a u n i m o cen t ro k a v i n ė j e 
šaukiamoje sueigoje — vaka
ronėje kur išsamius pranešimus 
apie savo susit ikimus su Lietu
vos skautijos vadovais,-ėmis ir 
patyr imus tenykščių skautų 
stovyklose praneš LSS Tarybos 
pirm. vs Sigitas Miknait is , vs. 
Gediminas Deveikis, vs. Kęstu
tis Ječius. Vs. Edmundas Kor-
zonas kalbės apie dabartinę eko
nominę padėtį Lietuvoje. Patir
sime ir apie visiems rūpimas 
galimybes ateinančiais metais 
ruoš t i bendrą j u b i l i e j i n ę 
stovyklą Lietuvoje. Vakaronę 
ruošia Chicagos skaut ininku; 
draugovė. 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, krauio 
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I 2434 W. 71 Straat, Chicago 
I T * . (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai.) 
•Hrm., antr. ketv., penki, nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
ptoz. (708)246-0057; arba (703)245-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

3443 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (1-312) 535-0348: 
Re*. (1-312) 773-8333 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

3900 W. 95 St. M (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

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 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
1-312) 778-6969 arba (1-312) 489 4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 535-2302 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ( 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. kaMnato Ir buto: (703)352-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312-533-1955 
172 Schlllsr St., tlmtturst. IL 60126 

708-341-2603 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Namų (708) 534-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3055 S. Robarts Rd., Hickory HHIs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71st St. 

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

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

Tai . (708) 443-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 773-2880. 
Rez. (708) 443-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2434 W 71at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . ( ' 3 1 2 ) 535-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartten Medlcal Center-

NaparvtHe Cempus 
. 1020 E. Ogdsn Ava. , Sarta 310, 

NeparvHle IL 60333 
Tai . 1 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Į KITĄ ŽMOGŲ 
Pasaulio spauda paskutiniu 

laiku pradėjo skirti daugiau lai
ko svarstymams ryšium su vis di
dėjančiu „tautinio svarinimo', 
arba „ethnic cleansing" banga 
daugelyje kraštų. Į tą svarinimą 
įeina ir skirtingų religijų vals
tybės piliečiai, kai dabar 
daugelyje kraštų bandomi išnai
kinti vis didėja kitokio tikėjimo 
augą žmonės karinėmis priemo
nėmis, net vietovių bombarda
vimais, ar bent masinėmis de
monstracijomis. Susijungusi ir 
ekonominiai atkutusi Vokietija, 
iki šiol leidusi nevaržomą imi
graciją, irgi buvo dėl savo tau
tiečių kylančio nepasitenkinimo 
priversta apriboti į jų kraštą 
plūstančius musulmonus ir ki
tus įvairiaveidžius žmones. Ten 
ypač to reikalauja jaunoji kar
ta, čia spaudoje vadinama 
,,neo-naciais". Susirūpino ir 
Anglija, kur gavę balsavimo tei
ses svetimtaučiai jau daro rimtą 
pavojų karūnai, juo labiau, kad 
žinios apie karališkos šeimos 
elgesį nėra geros. 

To etninio svarinimo banga ir 
garsėjimas jau turi įtaką ir 
Amerikoje, nors vis nesuta
riama, kurios tautybės skaityti
nos švarios, o kurios ne. To 
poveikyje, ypač artėjant prezi
dentiniams rinkimams, ran
dame irgi gana aštrių straips
nių, kai paliečiami tiek žydai, 
tiek spalvotieji. Be to, čia dabar 
dažnai svarstoma ir karinio įsi
kišimo reikalas Bosnijoje ir spė
liojami serbų tolimesni planai. 
Tačiau beveik visada prieinama 
išvados, kad gal reikia padėti 
badaujančiai Somalijai, bet kiš
tis į serbų klausimus dar per 
daug pavojinga, kai čia žmonės 

. nėra linkę palaikyti taiką ir 
lygybę jiems svetimuose kraš
tuose. Todėl nuomonės yra pasi
dalinusios i dvi grupes, dar 
ryškiai prisimenant buvusio 
karo veteranus. Dabar vis ieško
ma naujų kabliukų, už kurių 
būtų galima užsikabinti, at
sisakant padėti laisvėti vis 
daugėjančiai grupei išsilaisvi
nančių tautų, kurių skaičiuje 
dabar spaudoje r andame 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, jas 
suplakant į grupę su Liberija, 
Indija, Moldavą, Afganistanu, 
Haiti, Cambodija, Armėnija, 
Azerbaidžanu ir Pietų Afrikos 
negrais. Istorija mums primena, 
kad nedaug iš tikrųjų buvo 
pasiekta netgi Afganistane ir 
dabar ginant Haiti prezidentą 
Aristidą, turėjusį pabėgti į 
laisvą kraštą. Todėl spaudoje 
dažniausia nurodomi tik tie pa
vyzdžiai, kur amerikiečių pa
stangos mažai padėjo tų tautų 
laisvės gynėjams. Tokiu būdu 
sup lakan t drauge tą jų 
vadinamą „tautybių svari
nimą'" su laisvę atgaunančių 
tautų teise būti nepriklau
somoms nuo karinių užpuolimų, 
vėl bandoma pateisinti prezi
dento neveiklumą, sakant, kad 
dažnas įsikišimas ten, kur ne
reikėjo, padėtį padarė tik blo 
gesne ir todėl gal nereikia sielo
tis ir bandyti būti svetimųjų 

gynėju, 
namie. 

o rūpintis ekonomija 

ĮSPŪDŽIAI IR PRISIMINIMŲ 
FRAGMENTAI 

* * * 

Kur bakūžė samanota... 

Dabar pakalbėkime apie žmo
gaus žvilgsnį į kitą žmogų. Prieš 
porą dienų buvo paskleistas 
vienos lietuvių grupės leidinys 
apie mūsų ir žydų santykius. 
Sunkiai suvokiamais sakiniais 
mūsų tautiečiai buvo raginami 
galutinai atsikratyti žydais. 
Leidinyje buvo pilna visokių 
proklamacijų ir kaltinimų šitai 
žmonių grupei už visas mūsų 
tautos nelaimes. Taigi ir pas 
mus pakvipo tautybės svarini
mas, bet nukreiptas tik prieš 
vieną žmonių grupę. Niekas ne
gali tvirtinti, kad, rusams 
užėmus Lietuvą, į gatves 
nepasipylė šimtai džiūgaujančių 
ir už komunizmą stojančių žydų. 
Bet taip pat randam tokių ir 
lietuvių bei kitų tautų žmonių 
tarpe. Argi tai dabar, po 
penkiasdešimt metų, mums 
reikia tebesinešioti neapykantą 
prieš visą tautą, kurių tarpe 
buvo ir už mus stojančių, ir 
Lietuvai daug pasidarbavusių, 
net stojusių į savanorius ir 
rizikavusių savo gyvybe. Be to, 
kokia religija, gal išskyrus 
musulmonus, kviečia išnaikinti 
kitoje religijoje užgimusius? 
Šiais laikais vėl daug kur 
vyskta kovos tarp skirtingo var
do religijų, bet tai daugiausia tik 
prieštvaninio galvojimo liekana. 
Galvojantis žmogus nebėga 
užmušti kitai grupei priklau
sančio, jis gali tik nuo jo atsiri
boti, jei jis kenkia valstybei, 
tautai ir individui. Galvojantis 
pilietis imsis ginklo tik užpultas 
ir išprievartaujamas, o šiaip tuo 
rūpinasi tik valstybės įsta
tymai. Neapykanta nedaro gar
bės nė vienam. Jei kuriam žydų 
tautybės asmeniui nepatinka 
Lietuva, jis dabar gali daryti pa
stangas persikelti į Izraelį, bet 
jei jis, užgimęs ir augęs Lietu
voje, turi norą ten likti ir paklus
ti įstatymams, mes neturim 
jokios teisės juos pulti ir naikin
ti. 

* * * 

Mūsų mokyklose nuo jaunų 
dienų buvo mokoma savitvar
dos. O kaip ji pasirodė reika
linga ir veiksminga gyvenime! 
Kiek žmonių šiandien sėdi 
kalėjimuose, kadangi jie nesusi-
valdė savo aistrose, pinigo 
troškimuose ir pyktyje. Užau
ginti savyje pakantą kitam nėra 
iau toks lengvas uždavinys, bet 
gyvenant bendruomenėje, jis 
būtinai reikalingas. Pyktis su
ardo šeimas, atima asmeniui pa
garbą visuomenės tarpe, 
pagaliau nuveda jį į visokius 
kraštutinumus ir galutinai 
sunaikina. Kiek tai tinka smul
kesniuose susidūrimuose, tiek 
pat taikintina ir ištisų kitų 
tautybių klausimu. Taip, atgy
ja neo-naciai, bet neleiskime 
jiems įsigalėti savųjų tarpe. 
Kartais gražus žestas nugink
luoja priešą greičiau, negu 
šautuvas. 

RKV 

Veik prieš pusšimtį metų, pa
trankoms dundant, žaibams žai
buojant, apleidome tėviškės so
dybas ir gimtuosius namus. Ir 
taip šis pusšimtis metų vie
niems praėjo vergų stovyklose 
prie Laptejevo lediniuotos jūros, 
kitiem šis pusšimtis metų dingo 
Fordo fabrikuose, darbo biržose 
ar šlavinėjant milijoninių dan
goraižių prieangius. 

Šiandien jau visi galime su
grįžti atgal į tėvų žemę. Iš 
tolimųjų rytų tremties tautie
čiai grįžta su viltimis vėl įsikur
ti paliktose sodybose, iš vakarų 
vėl masiškai skrenda patogiais 
„Scandinavian" lėktuvais pa
sigrožėti gražiais gamtos vaiz
dais, pamatyti paliktus namus 
ir pabraidyti gimtųjų sodybų 
pievose. 

Tačiau visi lyginame dabar
ties Lietuvą su ta, kurią paliko
me. Bandome pasverti šiandie
ninės Lietuvos vaizdą su praei
ties prisiminimais. 

Meksfaltuotose gatvėse išdy
go didžiuliai dangoraižiai . 
Tačiau neliko nei žymės tvar
kingų „Maisto", „Pienocentro", 
„Paramos" krautuvių, kuriose 
galėjai kada tik nori nusipirkti 
ką nori. Šiandien yra kelios 
krautuvėlės, bet jos tuščios. 
Patarnavimas baisus. Vynioja
mos medžiagos niekas net 
nežino... 

Pavergėjas sunaikino tvarkin
gą kasdieninį ūkį, garbingą 
lietuvių tautą pavertė elgetų, 
apgavikų ir kyšininkų minia. 
Bet svarbiausia sunaikino di
džiausią tautos tur tą patį 
žmogų. 

Naujam gyvenimui atsikūru
sios tautos vadovas V. Lands
bergis skundžiasi, kad naujai 
laisvos Lietuvos valdžiai teko 
paveldėti „patį žmogų, tokį 
išdarkytą, sujauktą savo vidu
je. Reikėjo jį vėl sutelkti prie 
pagrindinių vertybių. Ir tam su
jauktam lietuviui reikėjo įskie
pyti, kad, šalia laisvės sąvokos, 
turi būti dar viena sąvoka — Tė
vynė" (Liet.Aid. 91.12.28). 

Tačiau dar skaudžiau, kad yra 
visai sunaikintas Lietuvos kai
mas ir to kaimo žmogus. Tas 
kaimietis yra ne tik dvasiškai 
sudarkytas, bet ir fiziškai nužu
dytas. Pirmiausia visi skubėjo
me į savo gimtąsias sodybas, ieš
kojome savo gimtųjų namų. Ieš
kojome paliktų kaimynų. Tiesa, 
kai kur radome išlikusių namų 
pėdsakus ar pamatus. Bet dau-

JONAS DAUGĖLA 

giausia užtikome tik šulinius, 
nes jie yra būtini kolchozų gyvu
liams pagirdyti. 

Lietuvos kaimas visada turėjo 
savitą mūsų tautai būdingą cha
rakterį. Kaimai nebuvo vien tik 
šalia vienas kito gyvenančių 
žmonių grupė ar bendrija. Tai 
buvo socialinis, tampriais orga
niškais ryšiais sasijęs savitas 
žmonių junginys su savitomis 
tradicijomis, papročiais. Lie
tuvos kaimuose kasdieninis 
gyvenimas buvo remiamas tar
pusavio solidarumo pagrindais. 
Ir tie pagrindai paveldėjimo 
keliu buvo perduodami iš kar
tos į kartą ir skiepijami jauni
mui nuo pat pirmųjų gyvenimo 
dienų. 

Lietuviško kaimo išorinį 
vaizdą aprašo ano meto rašytoja 
Pleirytė-Puidienė. Sodžius tuo 
metu buvo apsuptas miškais, 
bet vėliau liko tik sodybų 
medžiai. Kaimo viduriu ėjo 
gatvė, į kurią iš abiejų pusių 
galais rėmėsi gyvenamieji na
mai. Kiek toliau sodyboje buvo 
tvartas, klėtis ir klojimas. Visi 
trobesiai buvo medžio statybos 
ir dengti šiaudiniais stogais. 

Dvasinį Lietuvos kaimo nusi
teikimą vaizdžiai nusako savo 
prisiminimuose J. Vileišis. Visi 
kaimynai gražiai sugyveno ir 
nuolat visi bendravo. Padarys 
kas alaus, tuojau kaimynui 
neša uzboną koštuvių. Taip pat 
ir darbuose vienas kitam padė
davo. Baigs savo rugius kirsti, 
tuojau šoka savo kaimynui pa
gelbėti. Rudenį bendromis viso 
kaimo talkomis iškuldavo javus 
ir sudorodavo linus. Taip pat ir 
nelaimėse neapleisdavo savo 
kaimyno. Ligoje niekada neat
sisakydavo iš miestelio parvežti 
daktarą ar kunigą. 

Tad tokioje aplinkoje augo ir 
brendo lietuviško kaimo žmo
gus. Iš tų kaimo tradicijų ir 
papročių sėmėsi sau bendrųjų 
tautinių vertybių supratimą. 
Tėviškės ir šeimos židinio dva
sia lydėjo ir tuos kaimo vaikus, 
kurie išklydo į platųjį pasaulį 
mokslo šviesos siekti ir vėliau 
liko miestuose gyventi. 

Tokiais kaimais buvo nusėta 
visa Lietuva. Tai ir buvo tik
rosios lietuvybės tvirtovės. 
Spaudos draudimo laikais lietu
višką žodį išlaikė ir savo vaikai
čius lietuviškų poterių išmokė 
kaimo močiutės prie varpstelio. 

To paties kaimo jaunuoliai pa
liko dirvoje įremtą žagrę, dėjo 
šautuvą ant peties ir savano
riais išėjo ginti tėvynės laisvės. 
Kovojo ir laimėjo. Kaimo vyrai 
būrėsi ir į partizanų būrius ir 
nepabūgo žūti beviltiškoje kovo
je. Pagaliau ir daugelis nepri
klausomo gyvenimo politikų, 
mokslininkų, menininkų atėjo 
iš tų pačių Lietuvos kaimo 
pirkių. 

Nepriklausomo gyvenimo me
tais Lietuvos ūkininkai sukūrė 
žemės ūkio kooperacijos stiprią 
organizaciją. Lietuva buvo nu
sėta vartotojų, gamintojų ir 
kredito kooperatyvais. Jų nariai 
buvo kaimo žmonės-ūkininkai. 
Jie taip pat sukūrė ir sėkmingai 
tvarkė didžiuosius kooperatyvų 
centrus. Būdami ištikimi priva
čios nuosavybės ir laisvos ini
ciatyvos dėsniams, jie taikiu 
būdu išstūmė svetimtaučius iš 
Lietuvos ekonominio gyvenimo 
ir perėmė tautos ūkį į savo lie
tuviškas rankas. 

Bet šiandien nebe arkliniais 
vežimėliais, bet patogiomis su
sisiekimo priemonėmis skrosda
mi Lietuvos žemę, neberadome 
tų legendarinių Lietuvos kaimo 
būdingų sodybų, medinių trobų, 
svirnų ir kluonų. Neberadome 
tos samanotos bakūžės. Nebera
dome ir tos tradicinės Lietuvos 
sodžiaus solidarios tautinės 
kaimo bendruomenės. 

Dabartinė Lietuvos valdžia 
daro visas pastangas kiek gali
ma daugiau atkurti Nepriklau
somos Lietuvos praeitį. Bando 
pašalinti pavergėjo padarytos 
žalos pėdsakus. Daro pastangas 
vėl įteisinti žemdirbį savosios 
ariamos žemės plote ir padaryti 
jį pilnateisiu to ariamo ploto 
šeimininku. Žemės ūkio 
privatizacijos eiga eina pilnu 
tempu. 

Tačiau pasiklausius A. T-bos 
atstovų diskusijų žemės ūkio 
klausimais, pasiskaičius „Ūki
ninko patarėją", galima lengvai 
susidaryti įtikinamą įspūdį, kad 
žemės ūkio privatizacijos reika
lai susiduria su didžiulėmis 
įvairaus pobūdžio problemomis. 
Ir dabartinė vyriausybė yra vi
siškai bejėgė ir nepasiruošusi 
visus sunkumus nugalėti ir 
visas problemas išspręsti. 

Dabartinis parlamentas yra 
išrinktas senąja komunistine 
tvarka. Jo sąstate nėra nei vie
no žemdirbio, ūkininko ar nors 
žemės ūkio darbininko. Tad sa-

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune 

vaime suprantama, kad jis nėra 
pajėgus paruošti kiek realesnį 
žemės ūkio privatizacijos planą 
ir priimti šiam planui įgyven
dinti reikiamus įstatymus. 

Artinasi vėl seimo rinkimai. 
Jie žada būti daugiau demokra
tiški. Bus atidarytos galimybės 
įvairiems politiniams jungi
niams įsijungti į valstybinį dar-

Svečiuojantis Lietuvoje, Vil
niuje buvo sušaukta LVS-gos 
rajonų atstovų konferencija. 
LVS-gos atstovas išeivijoje agr. 
J. Daugėla padarė išsamų pra
nešimą. Jį papildė iš JAV at
vykusi A. Grigaitienė. Vėliau 
bendrai buvo aptariama LVS-
gos rinkiminė programa. 

Užbaigdamas šią konferenci-
bą ir siūlyti savus kandidatus. j ą ? LVS-gos pirmininkas Petras 

Bėčius baigiamajame žodyje pa-Šiuose rinkimuose yra pasi
ryžusi aktyviai pasireikšti 
Lietuvos Valstiečių s-ga. Šio 
politinio junginio šaknys siekia 
1905 m. Į Vilniaus Didįjį Seimą 
suvažiavo ir Lietuvos kaimo 
atstovai, ir jie nutarė susiburti 
į politinį junginį ir organizuotai 
reikšti Lietuvos valstiečių valią. 
Tad reikėtų tikėti, kad tais pa
čiais keliais seks ir šiandien 
atkurta šios istorinės organiza
cijos atžala. Į šios atgaivintos 
partijos veiklą įsijungė ir 
Lietuvos Valst. Liaud. s-ga. 

Būdingas yra šio politinio 
junginio pradinis pareiškimas: 
„Atkurtoji Lietuvos Valstiečių 
politinė s-ga (LVS) jungia visus 
respublikos kaimo žmonės, dir
bančius jau individualiuose ir 
dar kolektyviniuose ūkiuose, 
nepriklausančius kitoms parti
joms ir todėl galinčius veiks
mingai bei laisvai susikaupti 
ties šiuo metu kaimui iškilusių 
klausimų humaniškais ir demo
kratiniais sprendimais". 

reiškė, kad LVS-ga vėl stengsis 
savoje žemėje įtvirtinti Lietuvos 
žemdirbį, sukurti sąlygas pro-
duktingam ūkiui ir atstovauti 
valstiečių reikalams Lietuvos 
parlamente. 

Galime tikėti, kad LVS-gai 
pavyks atstatyti privačios nuo
savybės teises ir atgauti senųjų 
ūkio savininkų sodybas teisė
tiems jų įpėdiniams. Bet ar bus 
vėl atstatyta ta mūsų tautinio 
atsparumo ir ūkinės pažangos 
tvirtovė — Lietuvos sodžius, kaip 
jį aprašė Pleirytė-Puidienė ir 
nusakė J. Vileišis? Tai yra jau 
ne metais, bet kartomis matuo
jami siekimai. Palyginti bol
ševikiniam pavergėjui labai 
greitai pavyko sunaikinti tradi
cinį Lietuvos kaimą ir nužudyti 
to kaimo žmogų. Bet turbūt 
šimtmečiais dar dainuosime: 
..Kur bakūžė samanota". Ogi iš 
tos samanotos bakūžės sklido 
šviesa ir tautinė striprybė. 

MUITININKŲ MOKYKLA 

Rugsėjo 1 d. Vilniuje, Kalva
rijų gatvėje, buvusiame Valsty
biniame kaimo statybininkų 
ruošimo centre, pirmuosius 
mokslo metus pradeda Lietuvos 
muitinės pareigūnų mokykla. Ji 
įsteigta Muitinės departamento, 
kad rengtų profesionalius, 
kvalifikuotus, dorus ir 
kultūringus muitinės darbi
ninkus, kurie sugebėtų vykdyti 
krašto muitų politiką, tinkamai 
atlikti muitinės funkcijas ir 
pareigas. Mokymas bus sutvir
tinamas praktika muitinėse. 

Muitinės inspektoriai bus 
mokomi atpažinti įvairias 
prekes, narkotikus, vertybes, 
pavojingas medžiagas. Į 
mokyklos programos ribas įeina 
ir tarnybinių šunų, sugebančių 
atrasti paslėptus narkotikus, 
sprogmenis ir kitą kontrabandą, 
auginimas bei dresiravimas. 

Pirmieji šios mokyklos klau
sytojai yra Lietuvos muitinių 
viršininkai, kuriems numatytas 
40 valandų mokymo planas. 

Blogas būsi, kad kalbėsi, o 
netikęs, kad tylėsi. 

Žemaičių patarlės 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS 
NOVELĖ 

J. VIZBARAS-SŪDUVAS 

Senyvo tarno buvau palydėtas į rūmuose man 
paskirtą kambarį susitvarkyti ir pasiruošti vakarienei 
su dvaro savininku. Kambarys buvo apstatytas bran
giais baldais, turėjo visus patogumus ir net telefoną, 
kas tokiame užkampyje buvo prabanga, bet ir būtinybė. 
Po valandėlės duryse pasirodė tas pats tarnas, man
dagiai pakviesdamas į valgomąjį. Visas šitas šlėktiš
kas etiketas mane erzino, bet pasiryžau būti mandagus. 
Elektros apšviestame valgomajame sutikau dar dva
ro prievaizdą ir jo žmoną. Abudu pagyvenę, tipiški 
kaimo žmonės. Baronas, Albertas Šroederis, buvo apie 
septyniasdešimt metų amžiaus: laibas, aukšto ūgio, 
žilais trumpai pakirptais plaukais, pilkai mėlynomis 
akimis. Malonaus būdo ir aristokratiškų manierų. Tai 
pastebėjau tik susitikęs. Niekur nesimatė baronienės, 
bet pagalvojau, kad ji pasirodys vėliau, kaip papras
tai moterys mėgsta sutikti naujus svečius. Tačiau apsi
rikau — baronienė nepasirodė. Apie ją vėliau ir suksis 
visas mano pasakojimas. Vakarienė buvo formali ir 
trumpa. Kalbėjomės lenkiškai apie mano kelionę, 
gyvenimą Vilniuje ir praėjusias šermenis. Pirmasis 
pakilo baronas, atsiprašydamas, kad ryt anksti turįs 
išvykti į Varšuvą. Atsisveikindamas mane. dar pridūrė: 

— Gerbiamas kunige Justinai, visais savo įsikū
rimo reikalais prašau betarpiškai kreiptis į dvaro 
administratorių, poną Josefą Gorskį. Jis visu kuo pa
dės. Aš netrukus sugrįšiu į dvarą. Tada jus pakviesiu 
būti mano svečiu. Mudu plačiau pasikalbėsime visais 
reikalais. Linkiu jums ramaus poilsio! 

Sugrįžęs į savo kambarį, lovą radau paruoštą mie
gui. Ant stalelio buvo pižama ir kiti tualeto reikmenys. 
Lauke buvo vaiski mėnesiena, tai pro langą pažvelgiau 
ir į dvarą, per kurį šnarėjo Šalčios upė. Mėnulio švie
sa, atsispindėdama skaidriame jos vandenyje, mis
tiniais šešėliais virpėjo skarotų pakrantės eglių vai
nikuose. Vaizdas buvo žavus. Akimis perbėgdamas 
kambario sienas, susidomėjau vienu, brangiuose 
rėmuose stovinčios mergaitės portretu. Stovėjo ji visu 
ūgiu, dėvinti įmantraus kirpimo balto šifono vestuvinę 
suknią. Mergaitės vešlūs kaštoniniai plaukai bangomis 
krito per pečius. Žydrios akys susimąstę žvelgė j 
tolumą. Ant rankos pirštų, prie sužadėtuvių brilijan 
to, ji mūvėjo ir vestuvinį žiedą. Rėmų bronzinėje len 

Pabudau jau saulei spindint pro medžių viršūnes. 
Atsikėliau niekeno neraginamas. Besirengdamas 
dažnai vis nuklysdavau prie naktinės muzikos, bet at
sakymo neradau. Tiktai daug vėliau, jau gyvendamas 
klebonijoje, sužinojau, kad dvare buvau apnankvy-
dintas barono Šroederio miegamajame, šalimais jo 
žmonos kambarių. 

* * * 
Rytmetyje iš dvariškių niekas nepasirodė. Tai viską 

susitvarkęs, nuėjau į vestibiulį, tikėdamasis pusryčių 
metu susitikti ir su dvaro ponia Andrijana-Marija. Ves
tibiulyje manęs laukė tik vienas vakarykštis tarnas, 
kuris pasisveikinęs pasiteiravo: 

— Gerbiamas kunige, šeimininkes pavestas, 
telėje perskaičiau: „Adrijana-Marija Šroederova 1913 norėčiau paklausti. Ar pusryčiausite dabar, ar po pasi-
metai". Iš nustebimo žengiau žingsnį atgal: reiškia taip vaikščiojimo parke?'" 
atodė maždaug prieš penkiolika metų barono Šroederio 
žmona. Be abejo, už baroną ji buvusi žymiai jaunesnė 
Gal dėl to praeityje ir yra buvęs koks nors šeimyninis 
nesutarimas, apie kurį niekas ir nenori kalbėti. Tai 

Pasakiau, kad valgysiu dabar, o po pasivaikš
čiojimo norėčiau greit važiuoti į bažnyčią. Pusryčiavau 
vienas. Net tarno minėta „seimininkė" nepasirodė, o 
man apie ją teirautis nebuvo patogu. Su brevijoriumi 

senojo dvaro romantizmas — pagalvojau, o gal ir skau- išėjau į parką prie upės. Negilus, bet sraunus Šalčios 
dus tragizmas?!... Sukalbėjęs brevioriaus maldas, atsi- upelis, teškėdamas per akmenis, skubėjo į Merkį, api 
guliau ir greit užmigau. Kiek ilgai miegojau — nežinau 
Galėjo būti ir vidunaktis, ar po jo, nes ir parke nesi
girdėjo jokio paukščio balso, tik upės šnarėjimas. 
Visiškoje tyloje staiga už mano kambario sienos 
suskambėjo tylūs piano muzikos akordai. įsiklausęs 
atpažinau: kažkas skambino Mozarto „Eine kleine 
Nachtmusik" — Mozarto Mažosios nakties muzikos 
etiudus, kuriuos ir aš, būdamas seminarijoje, mėgau 
skambinti nuotaikai paskaidrinti. Skambinimas ne
trukus nutilo ir daugiau nepasikartojo. Taip pat už 
sienos nesigirdėjo jokio pašalinio garso bei vaikščiojimo. 
Nejaugi baronienė tuo mane pasveikino, atsipra
šydama už nepasirodymą per vakarienę? O gal pats ba
ronas mėgėjas naktį skambinti?... tokių ir panašių 
minčių genamas, vėl užmigau. 

pintą Dainavos šalies žmonių padavimais. Nusiavęs 
pusbačius, panūdau pabraidyti jo krištoliniame 
vandenyje, tačiau greit kojos pradėjo šalti. Vanduo 
buvo ledinis. Ne be reikalo, pagalvojau, senoliai tave 
pakrikštijo Šalčia, nes bėgdama, skubėdama per 
tamsiąją Rūdninkų girią, surenki sau vandenis iš jos 
gilių versmių, bedugnių akivarų, kur nei vasarą, nei 
žiemą neprasiskverbia saulutės spindulys Pro mane 
prieš srovę ramiai plaukė būriai margų upėtakių, kran
tuose būriais susimetę augo gluosniai, beržai, eglės, 
lazdynų krūmai, o tolumoje pro medžių viršūnes stiepė
si baltas mano bažnyčios bokštas. Nesutikau, nema
čiau aplink jokio žmogaus, tačiau jaučiau dvasinę at
gaivą ir didelę ramybę didingoje medžių karalijoje. 

(Bus daugiau) 

• M I M M M M f 
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Tremtiniams nėra 
vietos savo žemėje 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Matilda Mėlienė knygoje 
„Kryžiai Arktikoje" aprašo savo 
tremtį Sibire, Jakutijoje. Ji sa
ko, kad jakutai sovietinių rusų 
buvo išnaudojami, niekinami ir 
žudomi. Jų skaičius sumažėjo. 
Daugelis sirgo tuberkulioze. Pa
našiai buvo elgiamasi ir su ki
tomis tautomis. Paaiškėjo, kad 
jau 1939 m. spalio 10 d. pasira
šius su Lietuva savitarpinės pa
galbos sutartį, Kremliuje buvo 
ruošiamos instrukcijos ištrė
mimams, kurie turėjo apimti 
plačias gyventojų mases. 

1940 m. birželio 15 d. prezi
dentas Antanas Smetona, pro
testuodamas prieš sovietų oku
paciją, pasitraukė į Vokietiją, 
pavedęs ministrui pirmininkui 
A. Merkiui jį pavaduoti. Sovietų 
kariniai daliniai su dideliu 
t riukšmu, matyti norėdami gy
ventojus įbauginti, visais keliais 
traukė, okupuodami Lietuvos 
teritoriją. Min. pirmininkas A. 
Merkys, užuot įspėjęs tautą apie 
gresiantį pavojų, kalbėjo per ra
diją, ragindamas visus draugiš
kai sutikti sovietų kariuomenę. 
Tai nepateisinama klaida — su 
tuo buvo surištas daugelio pa
triotų likimas, nes užtvėrus į 
Vokietiją sieną, jie buvo areš
tuojami ir izoliuojami kalėji
muose. 

Tautos naikinimas 

Tokio likimo sulaukė ir pats 
min. pirmininkas A. Merkys, 
Kuris pačių lietuvių (M. Ged-
vi los ir J. Paleckio) parašais iš-
% ežtas į tremtį, 1955 m. Vladimi
ro srityje mirė. Tai buvo pradžia 
lietuvių tautos naikinimo, ku
riam įvykdyti buvo sukurtas vi
sas aparatas su komisaru mjr. 
Cladkovu prieky. Visuose aps
krityse saugumo viršininkais 
buvo paskirti rusai, pasikvie
čiant į bendradarbius patikimus 
vietinius. A. Sniečkus veikė 
kaip saugumo departamento di
rektorius, A. Guzevičius kaip vi
daus reikalų komisaras. 

Masiniai suėmimai vyko 1940 
m. liepos 11 į 12 d. Suimtieji 
užpildė kalėjimus ir saugumo 
rūsius. Jie buvo žiauriai tar
domi, nuteisti už akių sun
kiems darbams, pasiunčiant į 
Rusijos tolimuosius rytus ar 
šiaurę. Išsigelbėjo tik dalis tų, 
kurie, netikėtai karui kilus, ne
suspėta likviduoti ar evakuoti. 

Masiniai trėmimai vyko 1941 
m. birželio 14-18 d., kada daž
niausia naktimis buvo išvežami 
įvairaus amžiaus ir lyties žmo
nės ir talpinami į gyvulinius 
vagonus. 

Tikrieji baisumai prasidėjo 
antrosios sovietų okupacijos me
tais, kada buvo paliesta vienu 
ar kitu būdu beveik trečdalis 
tautos. Daugelis labai klai
dingai galvojo: „Nesijaučiu kam 
nors nusidėjęs, nei saviems, nei 
svetimiems, ko turėčiau bijoti ir 
bėgti iš Lietuvos''. Pasirodo, 
daugelis taip galvodami klydo. 

Be kaltės ištremti 
Rašytojas Vytautas Bubnys, 

pats buvęs stribas, kurio septyni 
draugai liaudies gynėjai buvo 
žuvę ir jis pats sunkiai sužeis
tas, laiške „Tiesos" redakcijai 
(Nr. 112, 19881 rašo: „Nepamir
šau ir 1949 m. kovo mėn. šaltos 
dienos, kai vežė kaimyno Petro 
Zujaus šeimą. Už ką? Kad že
mės turėjo ar ne 33 ha, gana 

prastos žemės ir gyveno sun
kiau už vidutinioką. Motina ir 
penketas mergaičių kruvinom 
ašarom verkė. Klyksmu skam
bėjo kaimas ir tada, kai trėmė 
dar ketvertą mūsų nedidelio 
Čiudiškių kaimo šeimų. (Iš mū
sų kaimo į mišką niekas nebu
vo išėjęs.) 

Toliau V. Bubnys sako: „Ar
tėjant tarybinei armijai, didžioji 
dalis tų, kurie krauju buvo susi
tepę rankas, spruko į Vakarus. 
Tačiau pasitraukė ir nemaža do
rų žmonių — mokslinės ir kūry
binės inteligentijos, — kuriuos 
ten nuvedė baimė, kad tarybi
nės valdžios metais su šeimomis 
neatsidurtų Sibire, kaip ir jų 
pažįstami 1941 m. Negi aš turiu 
priminti istorikams, kad poka
rio metais vyko nauji trėmimai? 

Stalinui mirus, daugelis liku
sių gyvųjų tremtinių stengėsi 
grįžti į savo kraštą. Bet dėl 
įvairių priežasčių dalis jų tenai 
pasiliko. Manoma, kad už Ura
lo į rytus gyvena apie 50 tūks
tančių lietuvių, kurių kelias į 
tėvynę nėra lengvas. „Lituani-
cos" nariai lanko savo tautie
čius, gyvenančius Jenisėjaus, 
Angaros, Obės, Irtušiaus srity
se. Atveža jiems lietuviškų kny
gų, maldaknygių, tautinių dra
bužių, ženkliukų su Vyčiu ir Ge
dimino stulpais, Amerikos lietu
vių labdaros dovanas. Pagaliau 
atveža gyvą lietuvišką žodį, dai
nas, šokius. 

Buriasi t remtiniai 

Atkurta Sibiro lietuvių sąjun
ga. Suvažiavimas įvyko Bar-
naule buvusio Altajaus krašto 
komiteto rūmuose. Prie pastato 
nuostabiai plevėsavo Lietuvos 
trispalvė. Visur skambėjo lietu
vių kalba. Susirinkusius pasvei
kino Barnaulo ir Altajaus admi
nistracijos atstovai. Suvažiavi
mo dalyviai suaukojo 667 rub
lius žuvusių už laisvę atmini
mui pagerbti. Vilniaus Antakal
nio kapinėse padėtas vainikas 
nuo Sibiro lietuvių, uždegtos 
žvakės sausio 13 aukoms, Lie
tuvos pasienio gynėjams. Dau
gelis rūpinasi, kaip galėtų grįž
ti į Lietuvą. 

Pažymėtina, kad 1941 m. bir
želio mėnesį iš Lietuvos į Bar-
naulą ištrėmė 7,462 žmones. Iš 
likusių gyvųjų daugelis grįžo į 
Lietuvą. Dar daugelis "norėtų 
grįžti, bet sunku parvykus gauti 
butus. Veikia butų pasikeitimo 
programa, bet nedaugelis at
siranda, kurie norėtų vykti į 
tolimus Rusijos pakraščius. Lie
tuvos valdžia yra paskyrusi 
pinigų grįžtantiems tremti
niams namus statyti, bet jų ne
pakanka. Tremtiniams įsikurti 
trukdo ir vietinės valdžios biu
rokratiniai varžtai. 

Ir kaipgi tremtiniai galės 
grįžti, jei rusų kariuomenė su 
šeimomis užima daugelį pasta
tų, o vargšui tremtiniui savo 
žemėje vietos nėra. Kada gi 
lietuvis bus savo žemės šeimi
ninkas, kada svetimas karys ne
mindys šventos lietuviškos 
žemės? 

Negana, kad svetimieji nuali
no mūsų kraštą, išžudė daugybę 
žmonių, bet ir dabar įžūliai el-
giaisi, reikalaudami, kad ir taip 
nuskriausti lietuviai jiems na
mus Rusijoje pastatytų. Ar už 
tai, kad teikėsi Lietuvą okupuo
ti ir pusę šimto metų išlaikė 
žiaurioj priespaudoj. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos A ts imin imai 
Mkmid l fn i i l t nuo 2 Iki 3 v p.p. I i Soton Hali UnlvorsJ 
toto stoties, 89.5 FM b«ng« „Muslc of Uthuanla" pro
gramos vadamot angių kalba, I i toa pačios ttottos. 
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Ministeris Stasys Kropas, Ingrida Bublienė, JAV LB krašto valdybos vicepirmininke, ii Vytautas 
Maciūnas, JAV LB krašto valdybos pirmininkas Vilniuje. 

Nuotr. A. Su tkaus 

BOSTONO ŽINIOS 
JERONIMO KAČINSKO 

KŪRYBA ŽENGIA 
I PASAULĮ 

Prieš metus kompozitoriui J. 
Kačinskui besilankant Lietuvo
je, tarpininkaujant Klaipėdos 
muzikams, jis buvo paprašytas 
sukurti kūrinį Klaipėdos miesto 
740 metų sukakčiai, iškilmingai 
pažymėtai šią vasarą. Po pernai 
šešių J. Kačinsko koncertų, vy
kusių Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje, kompozitorius ir jo 
žmona Elena buvo labai šiltai 
priimti jiems suruoštame ban
kete. Klaipėdos burmistro ir 
miesto valdžios komp. J. Ka
činskui buvo suteiktas Klaipė
dos miesto garbės piliečio var
das. Grįžęs į Bostoną, J . Kačins
kas ėmėsi pildyti savo pažadą ir, 
parašęs jo pavadintos Siuitos-
Kantatos 2 dalis, pasiuntė į 
Klaipėdą, kur jos per sukaktu
vių festivalį buvo atliktos. 
Dabar baigia kurti 3-ią dalį, o 
iš viso bus 4-ių dalių kūrinys. 
Pagal gautus laiškus iš Klaipė
dos muzikų, visas kūrinys bus 
atl iktas šį muzikos sezoną. Ke
lionės į Lietuvą ir apdovano
jimas tautine (nacionaline) pre
mija praskaidrino J. Kačinskui 
ir muzikinį pasaulį, kas ilgai 
buvo neprieinama. Klasikinės 
muzikos radijas susidomėjo J. 
Kačinsko Nonetu, kuris buvo 
atliktas 1938 m. Tarptautinės 
Naujosios Muzikos draugijos fe
stivalyje Londone. Kūrinio 
parti tūra buvo dingusi, ir tik 
pirmoji čekų noneto ansamblio 

MIŠKAI DEGA IR 
LIETUVOJE 

Šią vasarą Lietuvoje k i lo l l l3 
miškų gaisrai, kurių metu su
naikinta apie 796 ha miškų plo
to. Rugsėjo pradžioje dūmai iš 
degančių Baltarusijos pasienio 
rajonų durpynų pasiekė net 
Vilnių, Nemenčinę ir Šalči
ninkus. Sausas ir karštas pra
ėjusios vasaros oras miško gais
rų pavojų dar padidino. 

Miškai užsidega dėl įvairių 
na tū r a l i ų priežasčių (pvz., 
perkūno įtrenkimo), bet daž
niausiai gaisrai kyla dėl žmonių 
neatsargumo: numesta cigare
tės nuorūka, nekruopščiai užge
sintas iškylautojų ugniakuras 
gali įžiebti nuostolingą gaisrą. 

generacija galėjo jį atlikti. 
Dabartinį noneto ansamblį su
daro jau trečioji atlikėjų karta, 
kuri ketina Kačinsko Nonetą 
atlikti Prahoje. Pagal atsiųstas 
partijas kompiuterio pagalba at
kurs ir atspausdins visą parti
tūrą viena amerikiečių gaidų 
leidykla, sudariusi su J. Kačins
ku sutartį. Nonetas numatomas 
atlikti ir Bostone. Ta pati 
leidykla išleis ir Kačinsko Va
riacijas klarnetui su fortepijonu, 
kurį Montrealyje atliks žymus 
klarnetistas J. Friedland. Gar
sus saksofonų kvartetas „Atlan
tic" šio sezono programoje atliks 
J. Kačinsko Pirmąjį saksofonų 
kvartetą. Susilaukia dėmesio 
Kačinsko dainos chorui, atlieka
mos lietuviškai įvairių chorinių 
kolektyvų. 

PADĖKIM LIETUVOS 
VAIKAMS 

Lietuvos Vaikų Globa, Inc., 
kviečia visuomenę dalyvauti or

ganizacijos antrame metiniame 
susirinkime, kuris spalio 4, 
sekmadienį. 1:00 p.p. vyks 
Lietuvių Piliečių klubo 3 a. 
salėje. Dienotvarkėje: valdybos 
ataskaita, ateities projektų 
pristatymas, vaizduojamoji me
džiaga iš Lietuvos, pašnekesiai 
prie kavutės. 

GIRNIAI LANKOSI 
LIETUVOJE 

Dr. Juozas Girnius ir žmona 
Ona rugsėjo 8 d. dviem savai
tėms išvyko j Lietuvą. Si 
kelionė, planuota dar pavasarį, 
dėl dr. J. Girniaus ligos tapo 
perkelta rudeniop. 

L. Ž. 

Pasaulyje yra trijų rūšių 
žmonių: vieni mokosi iš savo 
pačių patyrimų, ir tie yra 
išmintingi; kiti mokosi iš kitų 
patyrimo, ir tie yra laimingi; 
treti nepasimoko nei iš savo, nei 
iš kitų patyrimo, ir tie yra 
kvaili. 

Chesterfteld 

Naujos kainos. 
58 CENTAI UŽ 

SVARĄ 
SIUNTINIAMS VIRŠ 100 SVARŲ 

69 CENTAI UŽ SVARĄ 
LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS* 

#> atlanta IMPORT EXPORT 

atlanta visuomet stengiasi siųsti kuo pigiau, teikdama kuo gersenį 
patarnavimą atlanta didžiuojasi, kad 1991 metais atlanta 
pradėjus savo biznį., kainos nukrito trigubai, ir siuntinių, taip 
reikalingų Jūsų giminėms Lietuvoje, siuntimas tapo labai 
prieinamas atlanta ir toliau stengsis, kad svaro persiuntimo kaina 
nekainuotu tns-keturis dolerius, kaip senais laikais 

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS RUGSĖJO 29 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71st ST. 

CHiCAGO. IL 60629 

IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 
1-800-775-SEND 

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 
•Minimumą'; 2c dol 

Uit ia 'V=CPr EXK)»T. 'S9i 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

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

CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo d enų 

6528 South 79th Avertue 223 Kalvarijų gatvė 
nvcfcory MNf, IHtftote 00^57 
Telefonas (7M) 430-7272 

viimu. Uatuva 
Tatafortas 350-115 Ir 778-392 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR RENT 

BERWYN, IL, 21 St. & Grove 
Išnuomojamas didelis 1 mieg. butas; 
kilimai, „appliances", apšildymas, 
skalbykla. „Security deposit", reikalin
ga $460. Tai. 706-786-9864. Kalbė
ti angliškai. 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamas' 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D.P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti. 

Draugas 
4645 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

'- ' • 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzte Ava., 
Chicago, IL 60629 

(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 
• Nuola:da pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

T<4.376-1882 T 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wts t 95th Strat 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Vilniaus vakarinėje dalyje, pagal in
di vid. projektą, priimamas užsakymas 
gyvenamo namo statybai. Rašykite: 

Bajerčius, Žaibo 1/42-129, , 
Vilnius, Uthuania, tai. 45-51-93. 

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

TBI S8S-««24. Nuo 8 ryto Iki 6 V.V. 
Kalbėti lietuviškai 

SENŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS! 

Edgebrook Communlty Church 
6736 N. Lolita, Chicago, IL 

(1 mylia [ šiaurės-vakarus nuo CaWwell 
Devon gatvių) 

Penkt. rugsėjo 18 d. 9 v r -8 v.v. 
Šešt. rugsėjo 19 d. 9 v.'.-vidurdienio 

FOR SALE 

Skubiai ir pigiai parduodami du 
auto. gerame stovyje; Toyota Corolla 
1980 m. — $850 ir Volkswagen Rab-
bit 1979 m. — $650. Abu auto. turi po 
75.000 mylių. Kreiptis: 312-434-6744. 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius. 211 psl. 
$1.00 

THE BROTHERS DOMEIKA, novelė. Liudas Do
vydėnas. 237 psl $4.00 

WE VVILL CONOUER THE VVORLD, atsiminimai. 
Liudas Dovydėnas. 219 psl $2.00 

FIGHTERS FOR FREEDOM, liet. partizanų kovos 
Lietuvoje. J. Daumantas. 279 psl $10.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine J . 
Daužvardis. 124 psl $7.00 

LITHUANIAN COOKERY. I. Sinkevičiūtė. 326 psl. 
$12.00 

CROSSES IN THE ARCTIC, atsiminimai. M. 
Mėlienė. 179 psl $5.00 

LITHUANIANS IN THE USA. David Fainhauz. 246 
psl $15.00 

THE CHOSEN PEOPLE, Danielius Ralys. 255 
psl $10.00 

LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkėmenė. 144 
psl $4.00 

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 
Vai. Ramonis. 79 psl $5.00 

ONA, novelės. Vytautas Beliajus. 100 psl. . . . $5.00 
THE FIRST MARIAN READER, novelės. 

pasakos, legendos. 96 psl $1.00 

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



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Melrosre Park, 111. 

P I K N I K O Į S P Ū D Ž I A I 

K a i p k i e k v i e n a i s m e t a i s , 
Melrose Pa rko l ie tuviškos or
ganizacijos surengė bendrą va
sar in į pikniką. Rugpjūčio 29 d. 
šeš tadienio ry tas ne vieną bau
gino, nes dangus, s torais ir tam
s ia i s debesimis užsiklojęs, gana 
rūsčia i atrodė. L ie tus galėjo su
gad in t i pas i ruošusių l inksmai 
pra le i s t i laiką p iknikautojų 
nuotaiką. Bet debesys palengva 
sklaidėsi ir nuslinko, užleisdami 
vie tą skais t iems saulės spin
du l i ams . 

Po vidurdienio į Zinos ir Algio 
S i n k e v i č i ų sodybą p r adė jo 
r i n k t i s iš a r t imų bei tolimesnių 
vietovių savieji svečiai. Tikrai 
buvo malonu maty t i ne vieną iš 
C h i c a g o s a t s i l a n k i u s į pasi
svečiuoti, ta ip pa t iš kaimyninės 
A u r o r o s , į k u r i ų n e s e n i a i 
surengtą pikniką buvo nuvažia
vęs visas būrys melrosparkie-
čių. Buvo svečių ir iš Lietuvos. 

Kalbų netrūko, nuota ika buvo 
paki l i . Pasirodė, kad šią vasarą 
dauge l i s buvo ir į Lietuvą 
nuvažiavę. Pasakojimai, kaip jie 
praleido laiką laisvoje tėvynėje, 
t i k r a i žavėjo. 

K i e k a t v ė s u s , p r a s i d ė j o 
„meninė" dalis; nuo praeitos va
saros p ikniko sustojęs sukt is 
„La imės r a t a s " vėl pajudėjo 
R a t a s sukosi nesus todamas , o 
ap l inku i jį sukosi l a imės ieško
tojai , ne t kelis k a r t u s ban
dydami savo l a imę . 

O t i ems la imėj imams Melro
se Pa rko tau t ieč ia i fantų nepa
gailėjo, ir taip t a s žaidimas gana 
i lgai užsitęsė. J į p ravedė Vacis 
R a k a u s k a s . Buvo ir daugiau 
visokių laimėjimų. Taigi toks 
žaidimas buvo malonus visiems, 
o ypač organizacijų iždui, kur is 
buvo j a u šiek t i ek nusekęs . 

Po to prasidėjo ir linksmoji 
da l i s . Atsirado g a b u s muzikan
t a s , sakė , svečias iš Lietuvos, 
t a d greit visa sodyba suskam
bėjo dainomis. Po da inų proga 
a t s i r ado ir šok iams. La ikas 
grei t praslinko, kad net nepaste 
bėjome, kaip s a u l u t ė pradėjo 
s l ink t i į vaka rus , l a ikas buvo 
sk i r s ty t i s . Visi buvo patenkin
ti: ir a ts i lankiusiej i , ir pikniko 
organizator ia i . 

Retai spaudoje pasirodo viena 
k i t a ž inutė apie Melrose Parko 
l ie tuviškos ios b e n d r u o m e n ė s 
veiklą, be t ji dar g a n a smarkia i 
re išk ias i nenu i l s t amų vadovų 
dėka , kur ių branduolį sudaro A. 
Sinkevičius, J. Rugelis , K. Ulis, 
V. Rakauskas , Z. Sinkevičienė, 
R. Barauska i t ė ir da r vienas 
k i t a s , k u r i ų p a s t a n g o m i s 
M e l r o s e P a r k o l i e tuv i ško j i 
apy l inkė tebėra gyva ir veikli. 
N e g a l i m a a t sk i ra i nepaminėt i 
Zinos ir Algio Sinkevičių, kurie 
l i e tuv i ška i ve ik la i puoselėt i 
sk i r ia daug la iko ir energijos. 
Visos sueigos a r sus i r inkimai 
r a n d a pr ieglaudą jų namuose . 

Gaila , kad k a ž k a d a buvusi 
gausi l ietuviais Melrose Parko 
a p y l i n k ė s m a r k i a i mažė ja . 
K a ž k a d a buvę veiklūs , šiandie
ną jau susenę, jaunoji ka r t a 
sklaidosi į geresnes ir pa t rauk
lesnes vietas, pa l ikdama pasilie
kant iems tęsti lietuvybės puose
lėjimo darbą. 

J . I n d r i ū n a s 

Kennebunkport, ME 
K O N C E R T A I S P R A D Ė T A 

I R B A I G T A A T E I T I N I N K Ų 
K U L T Ū R I N Ė S A V A I T Ė 

O n u t ė s A l e k s a i t ė s - P a t c h 
k o n c e r t a s 

Ateit ininkai sendraugiai savo 
met inę ku l tū r inę sava i tę Ken-
nebunkporte pradeda koncertu. 
S įmet inę savai tę rugsėjo 8 d. 
koncer tu pradėjo Suvalkų tri
kampyje g imus i , da inav imo 
moks lus JAV-se baigusi«solistė 
O n u t ė A l e k s a i t ė . O n u t ė s , 

plačiai koncertavusios JAV-se, 
šis buvo ant ras jos koncertas 
Kennebunkporto vasarvietėje. 

Dainininkė jautr ia i , su atlie
k a m ų kūr inių re ika laujama 
emocija, pirmoje koncerto daly
je at l iko Giuseppe Giordani 
„Caro mio bien", Alesandro 
Scarlotti„Rugidose Odorose" ir 
„Caldo Sangue" iš oratorijos „II 
Sedecia". Romantiškai skam
bėjo dvi Franz Schubert dainos 
ir t ragiškai Puccini a r ia iš „Ma
dam Butterfly". 

Antroje dalyje išgirdome t r i s 
originalias lietuvių kompozi
torių dainas. Ypač puikiai buvo 
at l iktos Kazio V. Banaičio „Rū
t e l i ų d a r ž a s " ir J e r o n i m o 
Kačinsko „Beržas". Koncertas 
buvo baigtas dramat iška G. 
Verdi Leonoros arija iš operos 
„II Travatore". Bisui solistė pa-

Solistė Onutė Alseikaitė-Petch ir tėvas Gabrielius Baltrušaitis, pranciškonų 
vasarvietės Kennebunkporte viršininkas. 

dainavo dar dvi dainas. 
Akompaniatorė Lorraine Di-

Gregorio, pa t i būdama daini
ninkė ir dainavimo mokytoja, 
p a s i g ė r ė t i n a i a k o m p a n a v o 
solistei. 

3001 WEST 59TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde a r esi? 

LIETUVIŲ FONDAS 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po 

dvitaškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, su
ma po pavardės = įnašų iš viso. 

1992 m. liepos mėn. 

2 x $25 Harmon dr. Joseph atm. įn.: Barzdukas Arvydas, 
$25; Venclova Alfonsas atm. įn.: Jurkūnas Laima, $25. 

1 x $100 Vilčiauskas Juozas ir Rosalija atm. įn.: Vilčiauskas 
Vytas A., $300. 

1 x $200 Druseikis Algimantas, $1,900. 
1 x $270 Šuopys Vincentas atm. įn.: Šuopys Vytas V., 

$1,570. 
1 x $800 St. George's Lithuanian Siek Benefit Society, 

$1,000. 
1 x $1,000 Banienė Lionė atm. įn.: Banys Adomas, $1,000. 
1 x $3,075.60 Gylys dr. Antanas irdr. Marija atm. įn.: Gylys 

Jonas A., $5,579.13. 
1 x $3,421.20 Petrauskas Shushys Julia, testamentinis 

palikimas, $39,817.47. 
1 x $5,000 Vasiliauskų Vinco ir Elenos Fondas, $15,300. 
1 x $14,000 X, $59,000. 
Iš viso $27,916.80 

1992 m. rugpjūčio mėn. 

1 x $25 Medziukienė Bronė atm.: Tomkus Leonas ir Sigita. 
1 x $50 Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austrą, 

$1,050. 
1 x $75 Harmon dr. Joseph L. atm. įn.: Fleming Mirga $25, 

Harmon Danutė $25, VVesson Laima $25, $100. 
2 x $100 Markelis Adolfas atm.: Markelienė Aldona, $960; 

Paulionis Vytautas Bernardas atm. įn.: Paulionis Vytas, $100. 
2 x $150 Kelley Žiba A., $150; Mulionis Algirdas ir Aman

da, $400. 
1 x $20,330.30 Girvilas Kleopas, testamentinis palikimas, 

$120,370.30. 
Iš v i so $20,980.30. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.VIII.31 pasiekė 
6,228,816 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,338,381 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 2,223,201 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę. 

Klausytojai savo pasitenki
nimą koncertu išliejo gausiais 
ap lod i smen ta i s , r e i k š d a m i 
padėką jo atlikėjoms. 

G i n a Čapkausk ienė 
k o n c e r t u užsk lendė 

Ateit ininkų kultūrinę sava i tę 

Jau tradicija tapo Ateitininkų 
kultūrinę savaitę baigti solistės 
Ginos Čapkauskienės koncertu. 
Jo laukia ne vien ateitininkai ir 
kiti savaitės vasarotojai, o ypač 
Giną girdėję amerikiečiai. 

Klausytojai scenon išėjusią 
solistę pasitiko ovacijomis. Gina 
yra visų vertinama kaip talen
tinga dainininkė ir mėgiama dėl 
savo šiltos asmenybės. Ginos 
balsas — aukštas koloratūrinis 
sopranas žavi jaunystės ir leng
vumo atspalviu. Keturios liau
dies dainos, nuspalvinusios 
apl inką j aunys tės pr i s imi

n i m a i s buvo: ,,Oi gr iež le , 
griežlele", — harmonizuota A. 
Kairiūkščio, „Lakštingėlė", — 
A. Kačanausko, „Plaukia ante
lė" — V. Jakubėno ir „Oi nėra 
n iekur" — K. V. Banaičio. Sekė 
keturios originalios lietuvių 
kompozitorių dainos: J. Gruo
džio „Rugiagėlės", ir „Die
medžiu žydėsiu", J. Karoso 
„Rūta prie šaltinio" ir „Vėl 
sakysi", — lengvesnio turinio B. 
Jonušo daina baigė pirmąją 
koncerto dalį, skirtą mūsų 
tėvynei Lietuvai ir jos kalbai. 

Po pertraukos antroji kon
certo dalis buvo skirta tarptau
t i n i ams kompozitoriams: E. 
Rossini „La Pastorella delle 
Alp i" , E. Grieg „Solveigos 
da ina" , F . Leharo „Linksmoji 
našlė", „Wien, du Stadt meiner 
T r a u m e " C. Gounod arija iš 
operos „Romeo ir Julija", Fuc-
cini „Gianni Schiecchi", G. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

Donizetti arija iš operos „Pulko 
duktė" ir arija iš Verdi operos 
„La Traviata" . 

Ginos koncertas buvo labai 
sėkmingas. Jos dikcija puiki, 
muzikinis sakinys aiškus ir 
gerai girdimas, ritmas su reika
lingais pabrėžimais. J i veikė 
klausytojus, kurie ilgai plojo 
solistei. 

Ginai akompanavo dr. Saulius 
Cibas, su k u r i u o ji praeityje 
daug koncertavo. Saul ius t u r i 
malonų ir švelnų klavišų užga-
vimą, yra labai muzika lus ir 
mėgsta akompanuot i . 

Klausytojai j a u t ė dėkingumą 
solistei už šio koncerto dvasinę 
ir ku l tū r inę dovaną. 

E l e n a V a s y l i ū n i e n ė 

Solistė Gina Čapkauskienė 

A.tA. 
HENRIKAS MARCHERTAS 

Gyveno Culver, IN, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1992 m. rugsėjo 13 d. 7 vai. ryto, sulaukęs 98 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Nuliūdę liko: žmona Otilija, duktė Irena Petravičienė, 

žentas Stasys; sūnūs: Vytautas, marti Vilė, anūkas Darius; 
Gediminas, marti Margarita, anūkė Aldona; Algirdas, marti 
Raminta, anūkai Dalia, Tomas ir Paulius. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 15 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 16 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

Ilgo gyvenimo kelionę ba igus ia i 

A.tA. 
ANTANINAI NENIENEI 

tebūna Viešpat ies prieglobsty šviesi Amžinybė. Liū
dinčius — velionės seserį, buvusią Lietuvos Duk te rų 
draugijos pirm. SOFIJĄ ADOMAITIENE su vyru 
DOMU, va ikus , vaikaič ius ir visus ar t imuosius nuo
širdžiai užjaučia. 

Lietuvos Dukterų draugija 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
C O " E N 
H A G E N 
AIRKPRT 

>t>N e 

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

persėst į kitą lėktuvą, čia iš-
^ vengsite keleivių spūsties. 

>^įį& Skrydžiai į Vilnių — tris kar-
^ tus savaitėje. Vietinių lėktu

vų tvarkaraštis atitinkamai 
pritaikytas transatlantiniams 

Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 
aplankykite ,.tax free" parduotuves. 

Nemažai sutaupysite! 
Mileage Plūs"' ir „OnePass" nariai gauna kre

ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Te l . 1-800/221-2350 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

A.tA. 
NIDA MISIULYTĖ 

Gyveno Lockport, IL 
Žuvo automobilio nelaimėje netoli namų rugsėjo 14 d. 3:30 

v. p.p., sulaukusi 31 m. amžiaus. 
Nuliūdę liko: tėvai Ada ir Domas Misiuliai ir brolis Vytas 

su žmona Stella; tetos: Danutė Kochanauskienė su vyru 
Viktoru, Janina Peseckienė su vyru Vytautu, dr. Justina Žir-
gulienė; pusseserės: Virginija, Audra ir Neringa bei daug 
giminių Lietuvoje. 

Priklausė ateitininkų ir skautų organizacijoms ir tautinių 
šokių grupei „Vytis". 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Palos Funeral Home laidojimo namuose, 11028 South-
west Hwy, Palos Hills. IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 18 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Pal. J. Matulaičio Misijos 
bažnyčią, 511 E. 127 St., Lemont, IL. kurioje 10 vai. ryto įvyks 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvai, brolis ir giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-0862 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vlarquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois tf*>29 

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 n a m a i Ch icago j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s la idotuvių n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

' 
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x Klebonas kun. J o n a s Ku-
zinskas kviečia atsilankyti į 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos rengiamą popietę paremti 
„Draugui" šį sekmadienį, rug
sėjo 20 d., nuo 11 v.r. iki 3 vai. 
p.p. Bilietus dar galima gauti 
mokyklos raštinėje darbo die
nomis nuo 9 v.r. iki 2 vai. p.p. 
Auka 5 dol. 

x Mūsų Operos choras šį 
penktadienį, rugsėjo 18 d., 7:30 
vai. vak. pradeda vėl naują 
dainavimo sezoną, kurio metu 
bus keli choro koncertiniai pasi
rodymai kartu su naujos operos 
pastatymu. Kviečiami nauji 
choristai, o ypač neseniai atvy
kę iš Lietuvos, atvykti tą vaka
rą į Jaunimo centrą, kuriame 
vyksta dainavimo repeticijos. 

x Sol. Jo lan ta Stanelytė, 
pastoviai gyvenanti Lietuvoje ir 
studijuojanti Italijoje, vakar at
vyko į Chicagą. Jos koncertas 
bus rugsėjo 20 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Margučio raštinėje ir Gifts 
International parduotuvėje. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus pagrindinėje pa
rodų salėje išdėstyti kai kurie 
dokumentai iš garsaus lietuvių 
bibliografo Aleksandro Ružan
covo archyvo. Si kolekcija buvo 
dovanota muziejui Ružancovo 
šeimos. 

x Marąuette P a r k o Lietu
vių namų savininkų organi-
zacjos narių labai svarbus susi
rinkimas bus šį penktadienį, 
rugsėjo 18 d., 6:30 vai. vakare 
parapijos salėje. Susirinkime 
dalyvaus Mark C lement, Šv. 
Kryžiaus ligoninės prezidentas, 
Brian Walsh, viceprezidentas, 
seselė Nancy St re i tmat ter . 
M D., advokatas Saulius Kup
rys ir 15 Wardo aldermanas Vir-
gil Jonės. Bus svarstomas ap
saugos mokesčio pakėlimas 15 
Warde. Šv. Kryžiaus ligoninės 
prezidentas, viceprezidentas ir 
seselė kalbės apie pastatą, 
esantį prie Marąuette Rd. ir 
Talman Ave., kad jie nori 
panaudoti šį pastatą ligoninės 
reikalams. Galimas ir televizijos 
atsilankymas. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x Genutė ir Pe t r a s Juodi
kiai, Chicago, 111., baigia suor
ganizuoti visą stalą į „Draugo'* 
banketą rugsėjo 27 d., sekma
dienį, Mart in ique pokylių 
salėje. Banketo pradžia 4 vai. 
p.p. Bilietus galima gauti 
..Draugo" administracijoje arba 
pas banKeto komiteto narius. 
Bilieto kaina 50 dol. 

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 Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

x A. a. Nida Misiulytė, dir
busi įvairiose lietuvių organiza
cijose, ilgesnį laiką „Draugo" 
spaustuvėje, dabar buvusi 
mokytoja, rugsėjo 15 d., užvažia
vus sunkvežimiui, žuvo. Nuliū
dime liko tėvai ir brolis. 

x Jaunųjų talentų popietė, 
ruošiama korp. Giedros parem
ti „Draugą", bus sekmadienį, 
spalio 25 d., 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai po 10 dol. 
gaunami Vaznelių parduotuvėje 
— Gifts Internat ional ir 
Lietuvių centre po 11 vai. Mišių. 
Dėl informacijos skambinti In
drei Tijūnėlienei 708-537-7949. 

x Rugsėjo 18 d. vakaronėj, 
kurią rengia Chicagos Skauti-
ninkių draugovė, kalbės išei
vijos skautų vadai — S. Miknai-
tis, G. Deveikis, K. Ječius ir E. 
Korzonas. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir pasiklausyti 
skirtingų įspūdžių iš Lietuvos. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, rug
sėjo 20 d., 12 vai. kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, atnašaus šv. 
Mišias. 

x F. K. „Lituanica" vyrų 
komanda šį sekmadienį, rug
sėjo 20 dieną, žais pirmenybių 
rungtynes su lenkų „Royal Wa-
wel". Rungtynės vyks Lemonte. 
Pradžia 3 vai. p.p. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami. 

x J a u n i m o taut in io an
samblio „Grandies" šokėjai 
pradės savo darbo metus su 
buvusių ir naujų šokėjų regist
racija rugsėjo 17 d., ketvirta
dienį, 7:30 vai. vak. Seklyčioj 
Tautinių šokių repeticijas pra
dėsime šia tvarka: jaunių ra
telio šokėjai renkasi rugsėjo 2c 
d., trečiadienį, 6:30 v.v. Tau
tiniuose namuose, 6422 So. Ke
dzie, o studentų ratelio šokėjai 
rugsėjo 27 d., sekmadienį, 6 vai. 
vak. Lemonte. Kviečiami 
studentai, kurie norėtų su gran-
diečiais susidraugauti ir lais
valaikį praleisti linksmų šokėjų 
būryje. 

x Sofija P l e n i e n ė , Oak 
Lawn, 111., „Draugo" renginių 
nuoširdi talkininkė, Kazys Jan
kauskas, Darien, 111., Petras ir 
Anna Jakutavičiai, Vai d'Or, 
Quc, Kanada, grąžino laimėji
mų šakneles su 30 dol. auka. La
bai dėkojame. 

x A. ir R. Dapkai, Hinsdale, 
111., J. Pargauskas, Toronto, 
Kanada, Isabel Oksas, Los 
Angeles, Cal., Kęstutis Ječius, 
Villa Park, 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
25 dol. aukų. Dėkojame. 

x J a d v y g a D a m u š i e n e 
Ateitininkų sendraugių vardu 
su entuziazmu išplatino de
šimties žmonių stalą į „Draugo" 
banketą ir priminė, kad kiek
vieno lietuvio pareiga turėtų 
būti padėti „Draugu i " 
išsilaikyti. 

x Skautai ir skautės, turin
tieji atliekamas skautiškas uni
formas, yra prašomi dovanoti 
jas Utenos katal ikiškos 
„Saulės" vid. mokyklos skau
tams ir skautėms. Uniformas 
(geroje tvarkoje) prašoma įteik
ti LB Socialinių reikalų tarybos 
būstinėje, 2711 W. 71 St., Chica-
goje. Ant pakietėlio prašoma už
rašyti: J. Šaulienei. 

I t tk ŽVAIGŽDUTE 
I^MMfl^L* J* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimui 

Redaguoja J. Matas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tfa Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Valandos pagal susitarimą 

x „Ca l i fo rn i a G a r d e n s 
Nursing Center" administra
cija yra labai dėkinga už „Gra-
t is" — Draugo" prenumeratą 
šiam centrui. Tuo pačiu siunčiu 
loterijos bilietų šakneles su 20 
dol. Pasirašė P. Tuskenis, Liet. 
Progr. koordinatorė. Dėkojame 
už auką ir dėmesį lietuviškai 
spaudai. 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
jaus - $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x GRUNDIG IŠPARDAVI
MAS iki rūgs. 30 d. Nuolaida 
iki 50^; 12 modelių: nešiojami 
ir staliniai. Gradinskas, 2512, 
W. 47 St., Chicago, II 60632. 
Pirmiausia — paskambinkite 
312-376-1998. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus rugsėjo 
21d., pirmadienį, Nekalto Pra
sidėjimo Brighton Parko parapi
jos salėje. Kai kurie nariai gaus 
pirmąjį ir antrąjį laipsnius. 
Visus narius kviečiame daly
vauti. 

x Zita Čepaitė, Vilniaus 
Atgimimo" laikraščio žurnalis
tė, lankėsi „Draugo" redakcijoje 
ir kalbėjosi su redaktoriais įvai
riais šiuo metu Lietuvoje aktu
aliais klausimais. 

x Lietuvai graso varginga 
žiema. Sibiro tremtiniai, poli
tiniai kaliniai, seneliai, vaikai, 
ligoniai laukia pagalbos. Balfas 
užverstas prašymais, laiškais. 
Kasdien siunčia į Lietuvą 
įvairią pagalbą. Artinantis 
Kalėdoms, mes padarykime 
džiaugsmą nelaimingiesiems. 
Atneškime į Balfo sandėlį 
žiemos aprangą. Su kalėdine 
šypsena sveikindami nelai
mingus tėvynainius, pasidaly-
kim ir gėrybėmis. 

x Juozas Vodopolas, Dow-
ners Grove, 111., Jonas Skladai-
tis, Philadelphia, Pa., A. 
Kavaliūnas, Chicago, 111., 
Valerija Kundrat, Pigeon, 
Mich., grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas paaukojo 
po 22 dol. Dėkojame. 

x Balys Auginąs, rašytojas 
Lyndhurst, Ohio, rašo: „Siunčiu 
20 dol. už atsiųstą loterijos kny
gelę... mano gyvenimo filosofija 
remiasi dėsniu: „Didžiausias 
laimėjimas yra ne gavimas, bet 
davimas. Kas gali duoti, yra 
laimingas, nes savo įnašu 
padaro kitus laimingais. Dieve, 
Jums padėk išs i la ikyt i 
lietuvybės gretose su nešama 
Lietuvos žodžio vėliava! Saulė
tos kloties!" Nuoširdus ačiū už 
gražius linkėjimus ir auką. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: Alina Va-
deiša, „Draugo" renginių talki
ninkė, Genė Dambras, Rytas 
Kleiza, J. Gliosas, A. Stankus, 
Anelė Kirvaitis, J. W. Kuncas, 
Adele Sliazas, Povilas Savickas, 
Janina Miliauskienė, Emilija ir 
Romas Sakadolskiai, J. Saulė-
nas, A. Lazdauskas, Jonas Jan
kauskas, F. Varaneckienė, P. 
Masis. Dėkojame. 

x Dipl. teisininkas Algir
das Budreckas, Chicago, 111., 
„Draugo" garbės prenumera
torius, rėmėjas, p ra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams, o kad dienraštis stiprėtų, 
pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdus 
ir didelis ačiū. 

LIETUVA - GIMTINĖ 
MŪSŲ 

Sraunios upės išvingiuotos, 
Miškas — pušys, ąžuolai. 
Lietuva — Tėvynė mūsų — 
Auksu išpuošta gražiai. 

Kas tas auksas? — Gintarėlis, 
Nušviestas spindulėliu. 
Lietuva — gimtinė mano, 
Ją labai karštai myliu. 

Eglė Mickevičiūtė 
Plungės mokyklos 4 klasės 

mokinė — Lietuva 

RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS 
ŠVENTĖ 

Rugsėjo aštuntąją dieną šven
čiame Vytauto Didžiojo laikus 
prisiminti ir jo vainikavimąsi 
karaliaus vainiku. 

Vytautas buvo galingiausias 
iš visų buvusių Lietuvos valdo
vų. Jis buvo pavadintas Didžiuo
ju, nes jis norėjo atskirti Lietuvą 
nuo Lenkijos, padaryti ją visiš
kai nepriklausoma valstybe. 
Vainikąvimosi data turėjo būti 
1430 metų rugsėjo aštuntoji die
na. Lenkai Vytauto vainikavi-
mosi karaliaus vainiku nenorė
jo. Jie užpuolė per jų žemę 
keliaujančius pasiuntinius ir 
atėmė vokiečių imperatoriaus 
paskirtus vainikus. Vėliau buvo 
paskirta nauja vainikavomosi 
data, bet senelis Vytautas jos 
nebesulaukė. Jis mirė spalio 27 
dieną. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Vytauto vainikavimosi diena, 
rugsėjo aštuntoji, buvo iškilmin
gai švenčiama. 

Kar ina Turnery tė 

KUO YRA REIKŠMINGA 
RUGSĖJO AŠTUNTOJI 

DIENA 

Rugsėjo aštuntoji diena yra 
tautinė šventė lietuviams. Tos 
šventės proga mes prisimename 
Lietuvos kunigaikštį Vytautą 
Didįjį. J*s valdė Lietuvą, kurios 
sienos tęsėsi nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. 1429 metais 
kitų valstybių vadai suvažia
vo į Lucko pilį pagerbti Vy
tautą. Tai buvo labai svarbus 
įvykis Lietuvai, nes Vytautas 
turėjo vainikuotis karaliaus 
vainiku. Dabar mes, švęsdami tą 
dieną, prisimename Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį. 

Šių dienų lietuviams Vytauto 
praeitis duoda stiprumą ir viltį 
ateičiai. Didvyriams Vilniuje ir 
Medininkuose mirtis buvo ma
žiau svarbi, j iems Laisvė 
Lietuvai buvo svarbesnė. Jei 
Vytauto niekada nebūtų buvę, 
tai Lietuva neturėtų tokios 
stiprios vilties būti laisva. Be 
Vytauto neturėtume ir šios 
šventės. 

Marius Vygantas 

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA 

MANO GYVENIME 

Algis seka skruzdę. O ką skruzdė neša, sužinosite paskaitė A. Gustaičio 
knygutę vaikaus „Sodininkai". 

Dail. Ilona Brazdžionienė 

x Antras Kaimas su nauja 
programa pasirodo P layhouse 
salėje, 2515 W. 69 St., rugsėjo 
12, 13, 19 (išparduota), 20 ir 
spalio 3, 4 d. Pradžia: šešt. — 
7:30 v.v., sekm. — 6 v.v. Rezer
vacijos ir kvietimai: Pa t r ia , 
2638 W. 71 St., (312) 778-2100. 

(sk) 
x Baltia Express ir to l iau 

siunčia siuntinius į Lietuvą 
greitai ir patikimai. Informa
cijai skambinkite nemokamu 
tel.: 1-800-SPARNAI a rba 
1-800-772-7624 ir atvežkite 
siuntinius patys arba siųskite 
UPS adresu, 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

Švento Kazimiero bažnyčia 
yra labai man svarbi. Mano 
mama buvo ten pakrikštyta. 
Ten mano tėvai buvo sutuokti. 
Aš irgi ten buvau pakrikštyta. 

Aš gyvenu labai toli nuo baž
nyčios, bet aš stengiuosi į Mišias 
atvykti. Man labai svarbu mo
kytis apie Lietuvą )r lietuviškai 
kalbėti. Mano abu seneliai gimė 
Lietuvoje. Vieną dieną ir aš ją 
aplankysiu. Man patinka šokti 
ir dainuoti lietuviškai. Aš esu 
laiminga, būdama lietuvaitė. 

Kristina Joca i t ė 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 

m los mokinė. 
(„Vardan tos Lietuvos") 

PAGRINDINES 
„PAGAIRĖS" MINTYS 

Knygos autorius Jurgis Gliau
dą gimė 1906 m. Sibire. Po Pir
mojo pasaulinio karo jis su 
tėvais iš ten grižo į Lietuvą. 
Baigęs teisės mokslus, vertėsi 
advokato praktika. Antrojo pa
saulinio karo metu nuo bolševi
kų pabėgo į Vokietiją. 1947 m. 
atvyko į JAV. Dabar gyvena 
Los Angeles mieste, Calif. 

Gliaudą pradėjo savo Kūrybą 
vaizdeliais, e i lėraščiais ir 
straipsniais. Rašė feljetonus, 
recenzijas. Jo kūrinių forma, 
temos yra labai šakotos. Jis yra 
geriausiai užsirekomendavęs 
kaip beletristas. Šeši Gliaudos 
romanai yra laimėję „Draugo" 
romanų konkursų premijas. 
Premijuoti yra šie romanai: 
„Namai ant smėlio", „Ora pro 
nobis", „Šikšnosparnių sostas", 
„Delfino ženkle", „Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai", „Pagairė". 
Taip pat jis parašė Simo Kudir
kos tragediją „Simas". J is rašė 
ir scenos veikalus, yra išleista 
eilė prozos knygų. Trys Gliau
dos novelės yra laimėjusios 
laikraščio „Dirvos" novelės 
konkursus. 

Gliaudą pasirenka įvairias te
mas savo kūriniams. Romanas 
„Pagairė" vaizduoja okupuotos 
Lietuvos gyvenimą. Veikėjai 
gyvena pavergtoje Lietuvoje. 
Niekas tuo metu negalėjo vykti 
į Lietuvą, laisvai pagyventi ten 
neribotą laiką ir vėl sugrįžti iš 
kur atvažiavęs. Gliaudą „Pagai
rėje" aprašo tikrą to gyvenimo 
vaizdą. Štai trumpas turinys: 

Romano veikėjai jaunų žmo
nių šeima. Vyras Gintalas, 
žmona Ramunė, du vaikai: Ulba 
ir Tadukas. Jie gyvena name su 
Jakovoniais ir dviem katinais. 
Romane figūruoja Gintalo senu
tė mama. 

Gintalas bailiai šalinasi viešu
mos, o jo žmona Ramunė nenori 
užsidaryti savo šeimos ratelyje. 
Ji užsiima visuomenine-komu-
nistine veikla. Jai svarbūs 
pagyrimai, įvertinimai. Ji yra 
siuvėja, modelis. J i kalba gerai 
rusiškai. Ramunė yra komuniz
mo apaštale. Gliaudą ją vaizduo
ja gražią, patrauklią, bet ir 
garbėtrošką, savanaudę moterį. 
Jų vaikai: dukra Ulba, sūnus 
Tadukas yra valstybės auklėja
mi, todėl tėvams nereikia 
vaikais rūpintis. Gintalo tėvas 
buvo rusų išvežtas į Sibirą ir 
mirė ištrėmime. 

(Bus daugiau) 
Zigmas Woodward 

NYKŠTUKAI 

Nykštukai gyvena Kryžių 
kalne. Jie yra labai maži ir seni. 
Nykštukai turi barzdas ir dėvi 
kepures. Juos galima pamatyti 
tik naktį, nes jie saugoja kry
žius. Tu turi ten nueiti ir juos 
pamatyti nors vieną kartą. 

Aidas Idzelis 
(„Dainavos draugai", 

JAS 1991) 

KAIP ATSIRADO GRAND 
CANYON 

Vienas medžiotojas norėjo nu
šauti stirną. Vieną dieną 
vaikščiodamas jis pamatė tą 
stirną. Paėmė šautuvą su 
žiūronu ir pradėjo taikyti. 
Staiga žiūrono lęšis iškrito. Jis 
pradėjo jo ieškoti, bet niekaip 
negalėjo surasti. Jis galvojo, kad 
nukrito ant žemės. Jis pradėjo 
kasti. Taip jam bekasant, ir at
sirado Grand Canyon. 

Nida Lapšytė 
(JAS Universiteto laikrštėlis, 

1992 m.) 

PIEMUO I R LAUKINES 
OŽKOS 

Piemuo, kartą išginęs (iš
varęs) savo ožkas į ganyklą, pa
stebėjo, jog tarp jų įsimaišė ir 
laukinių. Atėjus vakarui, visas 
susivarė į olą. Kitą dieną kilo 
smarki audra, ir piemuo, nebe
galėdamas kaip kas dieną gin
ti ožkų į ganyklą, šėrėjas oloje: 
savosioms pametė po saujelę 
žolės, kad tik alkį nuvytų, o 
priklydėlėms privertė žolės, 
norėdamas jas prisijaukinti 
(pasidaryti savomis). Praėjus 
audrai, piemenėlis vėl visas 
ožkas išginė, bet laukinės, atsi
dūrusios kalnuose, leidosi bėg
ti. Piemuo ėmė kaltinti jas ne
dėkingumu, kad geriau pašertos 
jį palieka. Šitokius žodžius išgir
dusios, jos atsigręžė ir pasakė; 

— Kaip tik dėl to bėgam nuo 
tavęs; jeigu mus, tik vakar prie 
bandos priklydusias, tu šėrei 
geriau už savąsias, aišku, kad 
vėliau kitos priklydėlės mus 
nustums. 

Pasakėčia rodo, kad negalima 
ieškoti draugystės tų žmonių, 
kurie mums, naujiems drau
gams, geriau daro negu senie
siems. Aišku, kad po kurio laiko 
jie pamils kitus ir juos labiau 
vertins. 

Ezopas 

ARKLYS IR AUKSINIS 
KIAUŠINIS 

Algis turi alkaną arklį. Ark
lys sako Algiui: 

— Atsiprašau, aš noriu at
sigerti. 

— Kodėl tik atsigerti? — 
paklausė Algis. 

Arklys, pamatęs prie durų 
ąsotį vandens ir krūvą avižų, 
pasakė: 

— Aš esu labai alkanas. 
— Ir aš labai alkanas, — at

siliepia asiliukas iš po alksnio. 
Tuo tarpu atkrypuoja antis ir 

sako: 
— Aš pamečiau auksinį kiau

šinį, padėkite surasti. 
Mažai matąs arklys užsideda 

akinius ant ausų ir sako: „Aš 
nematau kiaušinio." 

— Užsidėk akinius ant akių, 
— pasakė Algis. 

Asiliukas pamato auksinį 
kiaušinį po ąžuolu. 

— Ačiū! — pasakė antis. 
Teresė Zajančkauskaitė , 

Linas Vaškys, Vytas Bradū-
nas i r Onutė Bird. 

Visi Baltimorės Karaliaus Min
daugo lit. m-los mokiniai. 

(„Pirmieji žingsniai") 

KARALIAUS VAINIKAS 
(Legenda) 

Neseniai atšventėme Tautos 
švenę, kurioje prisiminėme 
didingus Lietuvos laikus, kada 
Vytauto Didžiojo sukurta Lietu
va buvo didžiausia Europoje. Ji 
tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Vytautas pasiryžo vaini
kuotis karaliaus vainiku, bet 
lenkų sargyba jį pavogė. Ši 
Nelės Mazalai tės legenda 
nukels jus visus į tuos laikus. 

Kada pasiuntiniai, išbalę iš 
pykčio ir nuovargio, sudžiūvu
siomis, apdulkėjusiomis lūpo
mis kalbėjo apie įvykį — Vytau
tas klausėsi ramus ir nebylus 
(be žodžių). Po juo baltasis žirgas 
stovėjo nejudėdamas, ir tiktai 
ausys jautriai krūpčiojo (drebė
jo), tarytum į jas tekėjo raitelio 
mintys. 

Niūrus (nejaukus, blogos nuo
taikos) buvo valdovo galvojimas: 
kai jis regėjo (matė) kryžiuočių 
gretas prieš didžiąją kovą, jo 
širdis buvo smagesnė negu da
bar, kai per jo galvą priešas 
klastingai (suktai, apgaulingai) 
smogė jo žemei, pavogdamas 
vainiką, pašventintą ir skirtą 
iškelti jį karalių eilėje, kaip 
lygų. Ne sau jis norėjo šlovės 
(garbės); jo kakta buvo pripratus 
prie šalmo ir brangieji akmenys 
jam neturėjo svarbos, tačiau jo 
dienos ėjo į pakalnę, nebeilgai 
jis galės saugoti savo kraštą 
kardu — reikėjo ją palikti 
atžymėtą neliečiamu ženklu — 
ji turi būti karalystė, o ne 
palaidos žemės plotai, kuriuos 
pasidalina godžios rankos kaip 
kraitį . Vainikas tur i būti 
atrastas. 

Jis atsitiesė, ir žirgas pakėlė 
galvą, bajorai, pasiuntiniai, 
kariai viltingai sukluso. Kara
lius tarė: 

— Lietuvos Karaliaus vaini
kas negali žūti — ieškokite! 

(Bus daugiau) 

Varnas varnui akies nekirs. 
Gaila varškės, gaila žento. 
Negreitam vėjas užpučia, grei

tas pats užbėga. 
Šiandien sveikas ir raudonas, 

ryt - velionis. 
Bijo kaip velnias kryžiaus. 
Jodo.Jcaip velnias dūšią (sielą). 

Liaudies išmintis 


