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Lietuvos premjero 
vizitas Lenkijoje 

Antradienio žinos iš Lietuvos 
Vilnius, rugsėjo 29 d. (Elta) — 

Lietuvos premjeras Aleksand
ras Abišala rugsėjo 28 d. buvo 
Lenkijoje. Po plenarinio Lietu
vos ir Lenkijos vyriausybinių 
delegacijų posėdžio abiejų šalių 
premjerai pasirašė „Sutartį dėl 
investicijų skatinimo ir abipu
sės apsaugos". Po to Lenkijos ir 
Lietuvos atskirų žinybų vadovai 
pasirašė „Susitarimą dėl bend
radarbiavimo nusikalstamumo 
kontrolės srityje tarp Lietuvos 
Respublikos ir Lenkijos Respub
likos vidaus reikalų ministeri
jų" bei „Susitarimą dėl bend
radarbiavimo, tikrinant asme
nis, prekes ir transporto prie
mones, vykstančias per Lietu
vos-Lenkijos sieną automobilių 
keliais ir geležinkeliu bei laiki
nosios tvarkos, vykstant per 
valstybės sieną Kalvarijos-Bu-
dzisko sienos perėjimo punkte". 

Pasibaigus dokumentų pasi
rašymo ceremonijai, Aleksan-
daras Abišala pasakė: „Šian
dien įvyko pirmasis Lietuvos ir 
Lenkijos istorijoje ministrų pir
mininkų susitikimas. Lietuva ir 
Lenkija turi daug bendrų inte
resų, kuriuos, deja, iki šiol šiek 
tiek trukdė kai kurie nesusipra
timai ir tokių oficialių santykių 
stoka. Turiu pasakyti, kad ir 
Lietuvos, ir Lenkijos pakanka
mai jaunos vyriausybės gana 
greitai sugebėjo susitarti dėl 
tokio susitikimo, parengti tam 
tikrus dokumentus. Aš manau, 
kad čia didelis Lenkijos prem
jerės Hannos Suchockos nuopel
nas. Džiaugiuosi, kad kalbė
dami apie labai subtilius tau
tinių mažumų reikalus, buvome 
labai atviri, galėjome išsakyti 
savo pageidavimus, tautinių 
mažumų problemas vienoje ir 
kitoje valstybėje, nustatyti 
būdus bei galimybes tas proble
mas mažinti ir visai pašalinti". 

Lenkijos premjerė Hanna Su-
chocka pažymėjo, kad šis vizitas 
labai svarbus, o pokalbiai buvo 
labai įdomūs, priartino prie 
galutinio daugelio susikaupusių 
problemų sprendimo. „Aš norė
čiau suminėti tik tris punktus. 
Susitarėme, kad bus sudaryta 
bendra Lietuvos ir Lenkijos 
komisija kultūros palikimui 
saugoti; į Lietuvą bus pasiųsta 
ūkinė misija, ir užmegsime žy
miai glaudesnius ekonominius 
santykius ir susitarėme dėl an
tros Lietuvos-Lenkijos sienos 
perėjos atidarymo. Pokalbis 
buvo labai atviras, ir tikiuosi, 
kad jis mums žada gerus ir net 
labai gerus santykius", — pa
brėžė Lenkijos vyriausybės va
dovė. 

Incidentas su rusų kariais 
Kaune 
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Rugsėjo 28-ąją Kaune, 
Lietuvos Krašto apsaugos 
pareigūnams perimant septin-
tajai Rusijos oro desanto divi
zijai priklausiusį pastatą 
Gedimino gatvėje nr. 27, įvyko 
incidentas su Rusijos kariškiais. 
Nors perėmimo laikas ir aplin
kybės buvo suderintos su divizi
jos vadovybe, į pastatą įsiveržė 
apie 10 ginkluotų Rusijos karių. 
Jie išvarė Čia budėjusius begink
lius Kauno komendantūros pa
reigūnus ir užsibarikadavo ant
rajame aukšte. I derybas su 
Kauno komendantu majoru V. 
Vilkeliu sovietų kariškiai nesi
leido, grasino užtaisytu auto
matu. Pirmajame namo aukšte 
budi taip pat ginkluoti Lietuvos 

krašto apsaugos kariai. 
Prieš karą šiame pastate buvo 

įsikūręs Lietuvos kariuomenės 
generalinis štabas. 

Prasideda naujokų šaukimas 
į k raš to apsaugos tarnybą 

Lietuvos vyriausybė paskelbė 
šaukimą į tikrąją ir alterna
tyvinę (darbo) krašto apsaugos 
tarnybą. Šis šaukimas į atkurtą 
Lietuvos kar iuomenę jau 
trečiasis. Karinę tarnybą atliks 
jaunuoliai, kuriems sukako 19 
metų. Per spalio-lapkričio 
mėnesius planuojama pašaukti 
iki 5000 naujokų. Tarnyba 
Lietuvos krašto apsaugos ka
riuomenėje trunka 12 mėnesių. 
Pasak naujokų šaukimo komi
sijų pareigūnų, didžiausia pro
blema labai daug jaunuolių 
netinka karinei tarnybai dėl 
sveikatos būklės. 

Antano Maceinos archyvas 
grįžta į namus 

Miunchene gyvenanti išei
vijos rašytojo Jono Griniaus ' 
našlė Alina Grinienė atvežė į 
Lietuvą ir padovanojo Kultūros 
ir švietimo ministerijai žymaus 
filosofo, pedagogo, profesoriaus 
Antano Maceinos archyvą. A. 
Grinienė paprašė archyvą per
duoti vienai mokslinių biblio
tekų. Šis palikimas atgabentas 
į nacionalinę Martyno Mažvydo 
biblioteką. 

Dovaną priimdama, rankraš
čių skyriaus vedėja Jolita 
Steponaitienė vos galėjo pakelti 
didžiulį kelioninį lagaminą. Ar
chyve — temos apmatai „Pasau
lėžiūra ir politika", straipsniai 
„Duonos dialektika", „Kultūri
nė demokratija", „Apžadų ma
dona", meno problemos Jono 
Griniaus dramoje „Stella Ma
ris",, „Lietuviškos kultūros 
pobūdis", straipsnių nuorašai 
laikraščiams „Draugas", „Tė
viškės žiburiai". Antano Macei
nos kūrybinio palikimo tyrinė
tojai galės susipažinti ir su jo 
užrašų sąsiuviniais, kuriuose 
sukaupta medžiagos įvairiems 
darbams, su laiškais žymiems 
išeivijos veikėjam, jų atsakymų 
nuorašais. Archyvo raštai da
tuojami nuo 1944 iki paskutinių 
Antano Maceinos gyvenimo me
tų. 

Iki šiol bibliotekos fonduose 
turėjome tik vieną kitą jo rašto 
dokumentą. Antanas Maceina 
savo testamente parašė, kad jo 
palikimas gali grįžti tik į nepri
klausomą Lietuvą. (J.V.) 

Mėsa ekspor tu i 

Lietuvos ir užsienio spaudoje 
vis dažniau pasirodo informa
cijos apie tai, kad iš mūsų 
valstybės už valiutą išvežami 
galvijai ir kiaulės. 

Perpus sumažėjus pašarų ga
mybai, ūkininkai, o ypač bend
rovės šiemet turės smarkiai su
mažinti gyvulių skaičių, — pa
sakė žemės ūkio ministro pava
duotojas Saulius Lamanauskas. 
Iki metų pabaigos galvijų 
skaičių reikės sumažinti puse 
milijono vienetų, be to, teks 
realizuoti 700 tūkstančių kiau
lių ir apie 4 milijonus paukščių. 
Kadangi Lietuvos mėsos fabri
kai neturi galimybių iki žiemos 
pradžios priimti ir perdirbti tiek 
gyvulių, bendrovėms ir ūkinin
kams leista pagal sutartis su fir
momis išvežti gyvus gyvulius į 
užsienį. 

Politinių ir ekonominių 
reformų dilema Rusijoj 

Besirūpinant uragano Andrew nusiaubtomis Floridos pakrančių gyvenvietėms, kiek nuošaliau 
nustumta opi Everglades nacionalinio parko problema. Parke audra taip pat padarė milžinišką 
žalą ir jo sutvarkymas pareikalaus didelių pastangų bei išlaidų. Parką kasmet aplanko apie pusket
virto mil. žmonių. 

AT Pirmininko Vytauto Landsbergio kalba 
JT Generalinės asamblėjos 47 sesijoje 

New York, rugsėjo 28 d. 
Leiskite pareikšti Jums, pone 

Prezidente, ir laisviems Bulga
rijos žmonėms mano nuošir
džius sveikinimus, kad Jūs 
tapote išrinktas tokioms svar
bioms pareigoms. Aš labai 
džiaugiuosi, kad Jūs, aktyvus 
naujos demokratinės Europos 
kūrimo dalyvis, pirmininkaujat 
šiai Asamblėjai, kurios tikslas 
atnaujinti Jungtinių Tautų 
organizaciją. Tas uždavinys 
iškyla prieš mus todėl, kad 
pasauly įvyko tiek daug pasi
keitimų. 

Lygiai prieš ketverius metus 
Lietuvoje, Vilniaus Katedros 
aikštėje, žmonės buvo mušami 
už tai, kad jie norėjo laisvės. Jie 
buvo susirinkę paminėti tos 
1939 m. dienos, kada, jau vyks
tant Antrajam pasauliniam ka
rui, Hitleris pardavė Stalinui 
dar neužkariautą Lietuvos žemę 
su visais žmonėmis ir jų teisė
mis. Beveik po pusės šimtmečio, 
1988 m., tų teisių buvo ne ką 
daugiau. 

Taip 1988 m. rugsėjo 28 d. 
Katedros aikštėje vieni badavo, 
kad būtų paleisti politiniai 
kaliniai, kiti dainavo apie 
Tėvynę ir reikalavo jai laisvės, 
treti ėjo su skydais ir guminė
mis lazdomis ir mušė dainuo
jančius. 

Tokia buvo kova už teise ir 
idėją, kova, kurią reikėjo su
vokti ir įvertinti. Jos tarp
tautiniuose komentaruose ir 
vertinimuose taip pat vyko 
idėjų kova už teisę ir tiesą. Toks 
buvo Lietuvos neprievartinis 
diplomatinis išsivadavimo ka
ras už savo šalies nepriklau
somybę ir už visuotinį krikš
čionybės principą, kuriuo jau 
2000 metų tiesa yra siejama su 
laisve. 

Dabar jau suėjo vieneri metai 
nuo tos rugsėjo dienos, kai prie 
JT pakilo Lietuvos vėliava. Mes 
matėme, kaip geso ir išnyko So
vietų Sąjunga, didžioji totali
tarinė imperija nuo Baltijos iki 
Japonų jūros, o jos atstovautą 
vietą čia, Jungtinėse Tautose, 
užėmė naujoji demokratinė Ru
sija, perimdama savo pirmtakės 
teises ir įsipareigojimus. 

Mes matėme taip pat, kaip 
analogiškas tau tų laisvės 
siekimas griovė mažą komunis
tinę imperiją Centrinės Europos 
pietuose, prie Adrijos jūros. 
Matėme, kaip abu didžios 
reikšmės procesus lydėjo gana 

ambivaltentiški Vakarų valsty
bių, tai yra jų vadovų, jausmai 
ir požiūriai: pasaulio tvarka 
keičiasi į gerą, blogio bus 
mažiau, tačiau permainos kelia 
nostalgiją buvusiai tvarkai , 
todėl, kad ji jau įprasta. 

Lietuvos požiūris nebuvo am-
bivalentiškas: mes politiškai 
rėmėm Armenįą, Gruziją, Mol
dovą ir islamiškas buvusios 
Sovietų Sąjungos tautas, siūly
dami taikius problemų spren
dimus; mes pirmieji 1991 pripa
žinom Slovėnijos ir Kroatijos 
nepriklausomybę, o jau šiemet 
Bosnijos-Herzegovinos ir Make
donijos nepriklausomybę. Tai 
nebuvo daug, bet išreiškė pozi
ciją, kylančią iš mūsų pačių 
patirties ir principų. 

Prieš mus buvo kovojama ma
giškais būdais, galbūt specifiniu 
komunistiniu Rytų šamanizmu, 
kai visi dalykai vadinami ne 
savo vardais. Todėl mes išmo
kom atpažinti vaiduoklius ir 
patyrėme, kad vaiduoklis, pava
dintas tikruoju vardu, pradeda 
nykti. Blogio imperija nyksta to
liau, bet dar nėra išnykusi. Kar
tais atrodo net priešingai — vai
duoklis toks gyvas, kad gali vėl 
stotis tarp mūsų ir virš mūsų. 
Todėl, kai mes smerkiam ir siū
lom teisti visą sovietų komuniz
mą, kai matom ir parodom So
vietų Sąjungos restauracijos 
užmačias, mes pasisakom už de
mokratinę Rusiją ir taiką pa
saulyje. 

Demokratinė Rusija, kuri pa
smerkė Sovietų Sąjungos 1940 
m. įvykdytą Lietuvos aneksiją 
ir patvirtino 1990 a tkur tą 
mūsų nepriklausomybę, netu
rėtų net pavienių savo pa
reigūnų lūpomis kalbėti apie 
neva „naujai a ts i radusius" 
Baltijos kraštus. Tie pareigūnai 
daro blogą paslaugą tiesai, taigi 
ir savo šaliai, kuri taip nori 
atgimti, pakilti iš netiesos. Tai 
liečia ir kai kuriuos kitus 
pavadinimus bei ketinimus. 
Mes nemanom, pavyzdžiui, kad 
Serbijos kariuomenė, veikianti 
gretimose šalyse, galėtų būti 
vadinama „taikos palaikymo 
pajėgomis", net jeigu panaudotų 
savo šalmams truputį mėlynų 
dažų. 

Mes nemanom, kad kur nors 
turėtų būti vienašališkai stei
giamos tokios pajėgos, oficialiai 
skirtos veikti ir savoje, ir kai
mynų teritorijoje, net nepasi-
klausiant, ar kaimyninės vals

tybės pritaria tokių pajėgų stei
gimui. 

Mes manom, kad ir valstybės, 
ir jų kariuomenės turėtų būti 
vadinamos savo vardais. Serbi
ja ir Montenegras yra gražūs 
vardai, t inkami ir jungtinės 
valstybės pavadinimui, o vai
duokliai tegul išnyksta. Vienos 
valstybės veiksmus prieš kitą 
neteisinga ir labai pavojinga 
dangstyti etninėmis problemo
mis, konkrečią teisinę situaciją 
pakeis t i neaiškia politine. 
Juolab pavojinga taip dangstyti 
ne bet kuriuos, o karinius veiks
mus. Kai užpuolimas vadina
mas neutraliu žodžiu „konflik
tas", ta i tokia trečiųjų šalių 
pozicija būna naudinga užpuo
likui, ir ta pozicija jau nėra 
bešališka arba neutrali. 

Lietuva visa tai patyrė, ir aš 
manau, kad Lietuvos patyri
mas, jai ginantis nuo smurto 
vien tiesa ir stengiantis išvengti 
politinių pinklių, gali būti 
naudingas kitiems, įskaitant ir 
šią organizaciją. 

Lietuva, Latvija ir Estija turi 
vieną didelį kaimyną, kurio 
visuomenės ir valdžios sanklo
doje varžosi ir grumiasi kelios 
politinės jėgos: demokratinė, 
mažiau demokratinė ir labai 
mažai demokratinė. Ta kaimy
no spauda, kuri paveldėjo iš 
senos imperijos charakteringą 
seną mąstymą, o gal ir daugiau 
ką, pastaruoju metu kultyvuo-
ja aršų antibaltizmą, tikrą nau
jo „šaltojo karo" politiką, kuri 
daro įtakos ir oficialių asmenų 
pareiškimams. Štai šios kon
cepcijos ir pareiškimai, einantys 
iš Rusijos parlamento ir Užsie
nio Reikalų Ministerijos konser
vatyviųjų sluoksnių, kelia ma
žesnių kaimynų rūpestį. 

Užsienio šalys yra skirstomos 
į dvi rūšis: artimasis užsienis ir 
tolimasis užsienis. Panašiai 
lietuvių kompozitoriaus Bro
niaus Kutavičiaus kūrinyje 
keturi partitūros instrumentai 
žymimi: artimas smukas, toli
mas smuikas, artimas fortepijo
nas, tolimas fortepijonas. 

Artimas smuikas yra tas, kurį 
klausytojas iš pirmos eilės gali 
pasiekti ranka ir todėl jaučia 
norą jį griebti kaip „savo gyvy
binį interesą". Pasaulio muzi
kos darna tuo atveju mažiau 
rūpi. Rusijos parlamento užsie
nio reikalų komisijoje 1992.06. 
30 parengtas rekomendacinis 

Kai pargrindinės pasaulio 
galybės buvo Sovietų Sąjunga ir 
JAV, jėgų pusiausvyra buvo 
dažniausiai pasidalinusi ly
giomis. Bet kokiam svyravimui 
ištikus, viena ar kita valstybė 
skubiai balansą atstatydavo. 
Pasauliui tereikėjo rūpintis tik 
galimu šių dviejų galiūnų kon
fliktu, o visos kitos valstybės 
rikiavosi pirmojo ir antrojo 
didžiūno pusėje. 

Pasibaigus šaltajam karui ir 
suirus Sovietų imperijai, pa
saulio jėgų balansas tapo labai 
nepastovus. Darosi vis sunkiau 
numatyti, kas paims viršų, nes 
ir Amerika, ir Rusija lenkty
niauja ginklų pardavinėjimo 
rungtynėse: jeigu Maskva par
duoda Kinijai naujausios savo 
gamybos naikintuvus, tai Ame
rika skuba perleisti Taiwanui 
F-16 lėktuvus... Ir viena, ir an
tra valstybė stengiasi išlaikyti 
pasaulio apginklavimo pusiau
svyrą, besirūpindamos, kad 
šiandieniniai pirkėjai rytoj 
nepanaudotų tų pačių ginklų 
prieš jas. Amerikai kelia rūpestį 
naujausios Rusijos karinės 
technikos perėjimas į pavojin
gas rankas, tačiau ji nenori 
varžyti Rusijos prekybos gink
lais, nes toji prekyba palaiko 
ekonomiją nuo visiško subyrė
jimo. 

Kai praėjusią savaitę Maskva 
paskelbė sustabdanti povande
ninių laivų pardavimą Iranui, 
JAV vyriausybė lengviau atsi
kvėpė. Nors Rusija tvirtina, kad 
pardavimas sustabdytas dėl ne
pasisekusio susitarimo užmokes
čio reikalais, Vakarų kraštuose 
vyrauja nuomonė, kad derybos 
su Iranu sustabdytos po to, kai 
JAV pareiškė stiprų protestą. 

Povandeniniai laivai Irano 
rankose JAV ir kitiems kraš
tams yra nepriimtini, nes 
Iranas visuomet rėmė ir tebere

mia tarptautinio terorizmo 
veiksmus. Povandeniniai laivai 
galėtų būti naudojami Persų 
įlankoje ar Arabų jūroje prieš di
džiuosius tanklaivius, nuolat 
vežančius alyvą į svarbiuosius 
industrinus kraštus, jų tarpe ir 
Ameriką. 

Nors laivų pardavimo reika
las šį kartą išspręstas teigiamai, 
jis vėl akivaizdžiai priminė 
pasauliui, kad Rusija pradėjo 
vaidinti pagrindinę rolę ginklų 
tiekimo srityje. Šios rolės ji, be 
abejo, neatsisakys ir ateityje. 
Ieškodami kelių sustiprinti kraš
to ekonomiją, užtikrinti rinką 
savo karinės pramonės gami
niams, Rusija siūlo ir siūlys 
savo populiariausias prekes — 
gausias ginklų atsargas — vi
siems, kas tik turi pinigų 
sumokėti reikalaujamą kainą. 

Šiuo metu Rusija vėl išgyvena 
naują ekonominę krizę, susiju
sią su centrinio valstybės banko 
veikla. Pramonininkų ir konser
vatyviųjų parlamentarų spau
džiamas kaip nors sustiprinti 
krašto pramonę, bankas nesi
liauja spausdinęs vis daugiau 
rublių ir teikęs neapribotus 
kreditus, dėl to vis didėjanti 
inliacija grasina sustabdyti re
formas. Tuo tarpu pramonės ga
minių kiekybė bei kokybė 
nuolat smunka, o kartu krinta 
ir prezidento Jelcino populia
rumas. Maskvos biudžeto defici
tas jau tiek išaugęs, o tarptau
tinių skolų mokėjimas taip atsi
likęs, kad vyriausybė nori tar
tis dėl mokėjimų pertvarkymo. 
Rusijos parlamentas, kurio 
žinioje yra ir centrinis valstybės 
bankas, praėjusią savaitę nubal
savo tęs t i privatizacijos 
vykdymą ir atsisakė pareikšti 
nepasitikėjimą Jelcino vyriau
sybei. Rusijos politinių ėjimų 
stebėtojai mano, kad jos laukia 
ilga, šalta „žiema". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Popiežius Jonas Paulius II 
sekmadienį aukojo Mišias Šv. 
Petro aikštėje, dalyvaujant apie 
50,000 maldininkų. Tai buvojo 
pirmosios viešos šv. Mišios po 
liepos mėn. padarytos vidurių 
vėžio operacijos. 

Kard. Jacųues Martin mirė 
rugsėjo 27 d. Romoje, sulaukęs 
84 m. amžiaus. Jis buvo artimas 
popiežiaus Jono Pauliaus II ben
dradarbis, suorganizavęs daug 
jo kelionių į pasaulio kraštus. 
Gimęs Prancūzijoje, J. Martin 
1969 m. paskirtas popiežiškųjų 
namų ūkvedžiu, o kardinolu pa
keltas 1988 m. 

dokumentas vyriausybei išdėsto 
kaip tik tokį požiūrį- Koncepci
ja ne nauja, žinoma nuo Ivano 
Žiauriojo laikų. Ją naudodavo ir 
kitos valstybės, tik ne taip sėk
mingai. .Artimasis užsienis yra 
traktuojamas kaip „ypatingų" 
arba „specialių" interesų zona; 
sutarus dėl tokios koncepcijos ir 
eant reikalui, pasirašomas koks 
nors Molotovo-Ribbentrropo 
paktas, panaudojama karinė jė
ga, ir specialios rūšies užsienis 
tampa nebe užsieniu. Tada jau 
tolimesnis užsienis tampa nau
ju, „artimuoju užsieniu", todėl 
ir ypatingų interesų zona; te
ritorinė ekspansija tęsiasi ir 
tęstųsi, jeigu pakaktų jėgų, kol 
apskritai nebeliktų jokio užsie
nio... 

(Bus daugiau) 

Bonna. Kasinėjant buvusios 
Sachsenhausene (netoli Berly
no) koncentracijos stovyklos 
apylinkę, a t ras tas šiurpus 
Sovietų Sąjungos palikimas: 
masiniai kapai, kuriuose su
versta bent 12,500 lavonų. 
Kapai yra iš 1949-50 metų, kai 
sovietų okupuotoje, vadinamo
je Rytų Vokietijoje buvo atlie
kami „nepageidaujamo elemen
to valymai". 

Amnesty International or
ganizacijai pirmą kartą duotas 
leidimas lankytis Indijoje ir 
ištirti skundus dėl žmogaus 
teisių pažeidinėjimų, kuriuos 
vykdo Indijos vidaus apsaugos 
daliniais Punjab ir Kashmir 
provincijose. 

Detroito viešųjų mokyklų 
mokytojai, pradėję streikuoti 
rugsėjo 1 d., užbaigė 4 savaičių 
streiką, kuris prailgino vasaros 
atostogas maždaug 168,000 
moksleivių. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, So
fija, Žymantas, Inga. 

Spalio 1 d.: Teresė Kūdikėlio 
Jėzaus, Remigijus, Emanuelis, 
Gedainis, Levinija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:45. leidžiasi 6:36. 
Temperatūra dieną 65 F (18 

C), saulėta, vėsu ir malonu; 
naktį - 42 F (11 C). 
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Redaguoja j.v.s Irena Regienė. 2652 W 65th St, Chicago, IL 60629 

BURIAVIMO IŠKYLA 
PRADĖTI NAUJI 
VEIKLOS METAI 

Chicagos „Nerijos" jurų skau
čių tunto ir „Lituanicos" 
tunto jūrų skautai 1992-93 
skautiškos veiklos metus pradė
jo prisimintina buriavimo išky
la. Susirinko daugiau negu 60 
skautų ir skaučių. Monroe uoste 
Chicagoje jų jau laukė keturi 
burlaiviai. Oras buvo labai pa
lankus, o nuotaika visų ypač 
gera. 

Mūsų jauniausius, kartu su 
bebrų ir ūdryčių vadovais v.v. 
Petru Jokubausku, v.v. Romu 
Česu ir vadove jps Viligaile Len-
draitiene, priėmė „Aušros" 
kapitonas Klaudijus Pumputis, 
dr. B. Pumputienė ir jps V. 
Macieža. Brolis Pumputis beb
rus ir ūdrytes tuoj pristatė prie 
vairo. Pradžioje tik bebrai tar
pusavyje kovojo dėl pirmumo 
prie vairo, o vėliau ir sesės 
nepasidavė. Sesytės ir broliai 
turėjo progos pabūti kapitonais. 
Šią iškylą bebrai ir ūdrytes il
gai prisimins, ilgai ilgesingai 
apie ją kalbės. 

„Vėtros" kapitonas Raimun
das Kazlas priėmė seses jūrų 
skautes kandidates ir brolius 
jūrų jaunius su jų vadovėmis 
gvv Linda Mikučiauskaite, gvv 
Aida Mikučiauskaite ir vadovu 
Alvydu Joniku. Brolis Raimun
das kvietė seses ir kitą kartą 
kartu plaukti — jų linksma 
nuotaika džiugino kapitoną. 

„Baltijos" laivu plaukė jūrų 
jauniai, kartu su budžiais Linu 
Kasparaičiu ir Paulium Raucki-
nu, o kapitonas, „Lituanicos" 
tunto tuntininko pavaduotojas 
jps Marius Naris ramiai sėdėjo 
ir stebėjo, kaip broliai buriavo. 

„Audros" laivo įgulą sudarė 
jvs dr. Algis Paulius, js Vija 
Paulienė, gvv Aušrinė Karaitis 
ir vv Audrius Rūbas. „Audros" 
kapitonas A. Paulius įgulos 
nelaikė be darbo. Nežiūrint kas 
buriuoja su broliu dr. Paulium, 
jis visiems darbo suranda. 

Visi jūrų skautai ir skautės — 
maži ir suaugę grįžo į Chicagos 
pakrantę linksmi ir pasiryžę vėl 
netrukus buriuoti. Diena Michi-
gano ežere labai greit praėjo. Su 
šia iškyla oficialiai buvo pradėti 
naujieji jūrinio skautavimo 
veiklos metai. Džiugu, kad 

išvykoje taip gausiai dalyvavo 
broliai ir sesės. 

Spalio 3 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p. vėl susirinksime Jaunimo 
centre dalyvauti iš stovyklos 
sugrįžimo sueigoje. Iki pasima
tymo ir „Gero vėjo"! 

Sesė Vilytė 

Chicagos jūrų skau ta i ir skau tė s metinėje J ū r o s d ienos šventėje R a k o stovyklavietėje. 

AUSTRALIECIAI 
KVIEČIA 

JUBILIEJINĖN 
STOVYKLON 

Sydnėjaus „Aušros" tuntas 
kviečia jus, sesės ir broliai, da 
ly vauti mūsų ruošiamoje rajoni 
nėję stovykloje. Rajoninė vadi 
ja nutarė šią stovyklą paskelbti 
Jubiliejine ir paminėti lietuvis 
ko skautavimo 75 — metus. 

Stovykla, nuo 1993 m. sausio 
2 iki 10 dienos, vyks „Camp 
Coutts" stovyklavietėje, Water-
fall, netoli Sydnėjaus. Prašome 
stovyklautojus atvykti sausio 2 
dieną prieš pietus ir išvykti 10 
dieną, tuoj po vėliavos nuleidi
mo. Paskutinę dieną stovykloje 
pietų nebus. 

Stovykloje veiks šios pasto-
vyklės: vilkiukų — paukštyčių, 
skaučių, skautų, vyresnių skau
čių, skautų vyčių, skautininkų, 
skautininkių, akademikų skau
tų, tėvų. 

Paukštytės ir vilkiukai mie
gos barakuose, kiti — palapinė
se. Prašome atsivežti savo. Tė
vai taip pat prašomi palapines 
ir kitus reikmenis patogiam sto
vyklavimui atsivežti kartu su 
savim, kadangi užsiėmimuose ir 
virtuvės darbuose tėvai nedaly
vaus. Kasdien numatomi at
skiri užsiėmimai skautinin
kams, skautininkėms ir vyr. 
skautėms bei vyčiams, į kuriuos 
kviečiami ir tėvai. 

Stovyklos mokestis vienam už 
dieną — 10 dolerių, (90 dolerių 
už pilną stovyklą), šeimai už 
visą stovyklą — 300 dolerių, 
neatsižvelgiant kiek šeimoje yra 
vaikų. 
Dėl informacijos kreiptis į 

Eglę Garrick, 28 North St„ Bal-
main; NSW 2041, Australia. 

Stovykloje skautų patyrimo 
laipsnių egzaminų nebus. Visi 

IŠKILMINGAI 
PRADĖTA 1992-93 m. 

SKAUTIŠKA 
VEIKLA TORONTE 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tai pradėjo žiemos sezono veiklą 
rugsėjo 14 d. vadovų,-vių posė
džiu, o rugsėjo 20 d. Prisikėlimo 
šventovėje Mišiomis, dalyvau
dami su vėliavomis. S. kun. A. 
Simanavičius, OFM, sveikino 
skautus,-es ir kvietė tėvelius, 
kurių vaikai dar nepriklauso 
jokiai organizacijai, juos įrašyti 
į skautus, ateitininkus ar vaikų 
chorus. 

Po Mišių salėje įvyko iškil
minga sueiga. Įneštos vėliavos. 
Komendantas ps. dr. R. Saplys 
perskaitė LSB VS įsakymus, o 
„Šatrijos" tun to — ps. I. 
Paškauskienė. Pažangumo žy
meniu apdovanotas psl. a. Rad-
tke, o į v.vi. laipsnį pakeltas j.b. 
V. Pakštas. Jūrų budžiai kan
didatai gavo budžių kaklaraiš
čius: vi. J. Lelis, vr. D. Lelis, vi. 
P. Slaboševičius, vi. E. Genčaus-
kas ir vi. J. Pajaujis. Sueiga 
baigta Tautos himnu, tun-
tininkas s. A. Senkus kvietė sti
printi draugovių sueigas, įsi
jungti tėvelius tuntų veiklon ir 
ruoštis jubiliejinei stovyklai. 
Sueiga baigta vakarine malda 
„Ateina naktis". Po sueigos 
vyko registracija ir buvo renka
mas nario mokestis. 

M. 

tuntai prašomi skautų patyrimo 
laipsnių programas atlikti savo
se vietovėse prieš stovyklą. 
Įžodžiai gali būti pravesti sto
vykloje, jeigu to pageidaus 
vienetai. 

Iki pasimatymo Jubiliejinėje 
stovykloje! Budėkime! 

s. fil. Eglė Garrick 
„Aušros" tunto tuntininkė 
Jubiliejinės stovyklos 1993 

Camp Coutts viršininkė 

SAVAITGALIO ĮSKYLA 
STARVED ROCK STATE 

PARK 
s.v. vsl. junj . Andrius Utz 

(LSB raš in ių k o n k u r s o 
premijuotas rašinys) 

Pasiruošimas kelionei 

Esu skautas vytis, vsl junj. 
Andrius Utz, „Lituanicos" tun
to „Perkūno" skautų draugovės 
Chicagoje draugininko pa
vaduotojas. Su draugininku s. 
Donatu Ramanausku ir kitu pa
vaduotoju, skautu vyčiu vsl 
Tadu Stropum, kartu dirbame 
jau trejus metus, planuodami ir 
vadovaudami draugovei. Čia 
noriu papasakoti apie vieną 
mūsų draugovės iškylą, kurio
je ne tik skautai, bet ir vadovai 
išmoko kai ko naujo. 

„Perkūno" draugovės štabas 
suplanavome įdomią savaitgalio 
iškylą j Starved Rock State 
parką. Šeštadienį, kovo 21 d„ 2 
v.p.p. visi draugovės skautai 
turėjo rinktis į mano tėvų 
namus Evergreen Park, IL. 
Chicagoje visos lituanistinės 
mokyklos pamokas pabaigia 1 
v. p.p. tai buvo užtenkamai lai
ko visiems suvažiuoti. Buvome 
numatę išvažiuoti maždaug 2:30 
v.p.p., kad stovyklavietę galė
tume pasiekti dar prieš 5:30 v.v. 

Starved Rock parkas yra be
veik 100 mylių nuo Chicagos, 
tai kelionė į jį turėtų trukti 
neilgiau kaip dvi valandas. 
Transportui buvome susitarę 
pasiskolinti mano mamos Ply-
mouth Grand Voyager „vaną", 
o skiltininko Dainiaus Dumbrio 
mama leido mums naudotis jos 
Chevrolet Suburban, gi Tado 
Stropaus brolis paskolino savo 
Chevy Blazer 44. Mano mama 
mielai sutiko susimainyti auto
mobiliais, nes jai patiko galimy
bė naudotis mano maža sportine 
Honda Prelude. 

Pirmas skautas atvyko pas 
mane maždaug 1:30 v.p.p., o ir 
kiti netrukus atkeliavo. Laik-

. ,Lituanicos"' t u n t o bebrų atstovai ir . .Nerijos" tun to ūdry tė pasiruošę išplaukti i ežerą ir Jūros 
dienoje pagerb t i m i rus iu s ir žuvus ius jūrų skau tus , es ą iuo lų lapu vainiko nu le id imu į ežero 
ge lmes Dešinėje - bebrų vadovas jū rų budys Roma? Cesas . 

KVIEČIAME Į 
„PUOTĄ JŪROS 

DUGNE" 

Tradicinė Chicagos jūrų 
skautų,-čių „Puota jūros dugne" 
— vasaros sezono užbaigimas 
bus šeštadienį, spalio 17 d. Lie
tuvių centre, Lemonte. 7 vai. 
vakaro visi susirinksime — bro
liai ir sesės, tėvai, rėmėjai ir 
vadovai šauniai papuoštoje sa
lėje šventiška nuotaika pasida
linti įspūdžiais, pasidžiaugti 
atliktais darbais. Bus ir puiki 
vakarienė. Smagiai gros „Gin
taro" orkestras, o jaunieji „An
tro kaimo" aktoriai pasižadėjo 
talkinti programoje. Kviečiame 
ir laukiame visų! Dėl stalų ir 
vietų kreipkitės į Marių Narį, 
tel 708-749-7860. Nedelskite! į 
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rodžiui rodant 2:10 v.p.p. trūko 
tik dar dviejų skautų. Tuo metu 
pradėjo gana smarkiai snigti. 
Kai kurie tėvai pradėjo rūpintis, 
kad vaikams bus šalta, bet 
Donatas jiems paaiškino, kad jei 
skautai pilnai pasiruošę — jie 
nesušals. Kol laukėme besivė-
luojančio brolių dvejeto, mes 
susikrovėme visą gabenamą 
mantą į automobilius ir buvome 
pasiruošė važiuoti. 

Trumpai prieš 2:30 v. p.p. su
skambėjo telefonas. Skambino 
tų dviejų mūsų laukiamų skau
tų mama. Ji aiškino, kad jos 
vaikai nevažiuos, nes jie neturi 
gerų, šaltam orui pritaikytų 
miegmaišių. Pakabinau tele
fono ragelį. Ir man momentui 
atklydo mintis, kad ir aš ne
turiu gero miegmaišio, bet ne
buvo laiko dvejoti — nutariau 
važiuoti, nes reikėjo vairuotojo. 
Pagaliau 2:40 v. p.p. išvažia
vom. Greitkeliu keliaudami pa
laikėme tarpusavio komunika
ciją, nes dvejose mašinose 
buvome įtaisę Citizens Band 
radijo. 

Įsikūrimas 
Starved Rock State parką 

pasiekėm be jokių problemų. 
Mes buvome susitarę su skautu 
vyčiu vsl. Aru Tijūnėliu susi
tikti stovyklavietėje. Jis ten iš
vyko anksčiau, surasti gerą 
vietą stovyklavietei. Mums 
keliaujant oras pasikeitė — snie
gas virto lietumi. Mums būtų 
buvę lengviau dirbti sniege, 
negu šlapti lietuje. Pradžioje 
parke važiavome cementu grįs
tu keliu iš kurio turėjome 
išsukti ir jau žole bei sušalusiu 
purvu važiuoti iki numatytos 
stovyklavietės. 

Greitai išsikrovėme daiktus ir 
pradėjome statyti stovyklą. Kai 
kurie mūsų skautai nėra labai 
darbštūs ir man net kelis kar
tus teko juos raginti skubiau 

1 dirbti. Artėjant 6 v.v. stovykla 
jau gana tvarkingai atrodė. 
Skiltininkai pradėjo raginti 

I savo skautus ruošti vakarienę; 
o mes — vadovai, būdami ypač 
gerai pasiruošę, vakarienę 
ne t rukus pasigaminome. 
Valgėme skanią žuvį su priesko
niais ir ryžiais ir gėrėme Dona
to paruoštą labai gardžią 
prieskonių arbatą. 

Po vakarienės man teko pra
vesti naktinę programą, kurios 
metu skautai žaidė kelis nakti
nius žaidimus. Tuo laiku nelijo, 
tai man ir skautams buvo sma
gu vykdyti programą. Paskutinį 
žaidimą baigėm maždaug 10 
vai. vak. 

Dauguma skautų norėjo eiti 
miegoti. Buvau kiek nustebęs, 
kad skautai buvo tokie „mie
guisti". Tik vėliau supratau, jog 
skautai norėjo „miegoti", kad 

„kontrabandą" — „Doritos", 
„Pr ing les" ir gardžiuotis 
saldžiais Coke gėrimais. Skau
tai bandė mane papirkti tais 
savo skanėstais, kad nesakyčiau 
broliui Donatui apie drau
džiamus gardumynus. Tik po 
iškylos apie tai papasakojau 
Donatui, nes nenorėjau, kad jis 
pyktų iškylos metu. Mes — 
vadovai dar kurį laiką vaka

rojome, gurkšnodami arbatą iš
kalbėdami apie anksčiau buvu
sias iškylas. 10:30 v.v. ir mes 
nuėjome poilsio, nes buvome 
numatę sekmadienį ankst ' 
keltis. 

(Bus daugiau) 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
57S0 Archar Ava. 

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

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

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

Tai . (1-312) 434 -M49 (veikia 24 vai.) 
Ihrm., antr.. ketv., penkt. nuo \2 iki 6 v.v. 
I 

Kab. (1-312) 735-4477; 
laz. (7M)24«-0M7; arba (704)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MED1CAL BUILDING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEl l lpo" Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W M t Ava., Ortand Park 
704-349 8100 

10 W. Martin. Napat vilta 
709-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 
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V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
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D R . A . B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W »S St. T * . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
1-312) 779-6999 arba (1-312) 499-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0 

1185 Dunda* Ava . , Elgtn. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory HHIa. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S t . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 
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DR. FRANK PLECKAS 
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2618 W. 71 at St. 
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Paloa V M o n Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tai . (709) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rt» Straat 
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šešt paqal susitarimą 

Kabinato ta i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 446-5545 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
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Valandos pagal susitarimą 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
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6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

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

Į JAUNĄ ŽMOGŲ 
Paskutiniu laiku išeiviją vėl 

užplūdo įvairių susiorgani
zavusių grupių prašymai fi
nansiniai paremti jų planus. 
Teko dalyvauti viename tokia
me susibūrime, kurį surengė 
grupė skirti premijas už anglų 
kalba rašytą straipsnį Lietuvos 
gimnazijų moksleiviams. Bū
relis egzistuoja jau antrus 
metus, tad šį kartą buvo norė
ta pasidalinti patirtimi šioje 
srityje ir sukelti tautiečių tarpe 
didesnį susidomėjimą ten anglų 
kalbą besimokančiais moki
niais. Buvo paskaityti keli 
gražūs laiškai nuo tokią premiją 
gavusių mokinių, kur jie reiškė 
dėkingumą ir net nuostabą, kad 
įjuos buvo atkreiptas mūsiškių 
dėmesys. 

Susirinkusių paklausyti buvo 
nedidelė grupė, bet po pra
nešimo išgirdome daug skir
tingų nuomonių. Neabejotinai 
tokios premijos gali pakelti 
moksleivio ūpą ir norą ne tik iš
mokti anglų kalbą, bet ir ban
dyti išreikšti savo mintis raštu. 
Vienas iš užklausimų publikos 
tarpe buvo apie anglų kalbai 
skiriamą pirmenybę, nes Eu
ropoje mokyklose daugiau yra 
pasirenkamos vokiečių ir pran
cūzų kalbos, kaip mums arti
mesnių kaimynų. Buvo svars
toma, kad gal leisti moksleiviui 
pačiam pasirinkti norimą kalbą, 
o ir literatūra kaip kam gal arti
mesnė prancūzų ir vokiečių 
kalbose, todėl gal nereikėtų 
tokių mokinių apeiti, stumiant 
pirmyn anglų kalbą, — nors ji 
aiškiai pirmauja kai kuriose 
profesijose pasauliniu mastu. 

Moksleivių premijos nedide
lės, pirmoji — 50 dolerių, antroji 
30, trečioji — 20, tačiau 
mokiniams jos atrodė labai 
pakankamos, žinant vietinės 
valiutos vertę. Tad buvom ra
ginami nepagailėti tų kelių 
dolerių, bet drauge buvom pra
šomi tą klausimą kelti aukotojų 
tarpe, ieškant ir naujų idėjų 
bendravimui su jaunimu Lietu
voje. Juk jų rankose laikas ir 
ateitis. 

O pasaulyje nemažėja, o vis 
daugėja karai. Paėmus kasdie
ninį laikraštį į rankas ir skai
tant paskutines žinias, širdį 
užgula liūdesys. Karai vyko 
tarp tautų ir valstybių visais 
laikais, bet išgudrėjusi karo 
technika visai pakeitė pasaulio 
vaizdą. Istorijos vadovėliai 
dažnai net su entuziazmu apra
šo senovės valdovų karus ir per
gales, bet tada į kovą išvykdavo 
kariai ant savo žirgų, o namie 
likę moterys, vaikai ir seneliai 
tegalėjo laukti arba pergalės, 
arba pralaimėjimo, bet nebuvo 
reikalo slapstytis nuo bombų, 
dujų ir visiškio išnaikinimo. 

Visai kitaip yra šiandien. 
Tarptautiniai konfliktai palie
čia visus, tiek karius, tiek ci
vilius gyventojus. Beveik ne
reikia kovoti žmogui prieš žmo
gų, kaip buvo Vytauto Didžiojo 

laikais, dabar tik užpylei priešą 
nuodų pilnomis bombomis, pa
degei miestus ir suardei slėp
tuves, o dienos metu gali nudėti 
ir bėgančią maisto ieškoti mo
teriškę iš savo praskrendančio 
lėktuvo. O ir tartis dėl pasi
davimo nėra su kuo, ką matome 
ne tik kur nors Somalijoje, bet 
ir čia pat subyrėjusioje Jugosla
vijoje, kur vienodai miršta kas
dien kiekvienas išėjęs į gatvę, 
kaip ir kovojantis karys; kur jo
kios derybos ir taikos sutartys 
neturi galios sustabdyti norą 
visiškai išnaikinti tautą, kuri 
atsisako būti pavergta. 

Nepaisant gražių žodžių to 
vadinamo Tarptautinio Foru
mo, Ženevos konvencijų virši
ninkų, kad civiliai negali būti 
kovojančių karių taikiniai , 
praktiškai po tokių skerdynių 
tik padejuojama, kaltininkui pa
siunčiama papeikimo nota, o 
niekuo dėtas gyventojas stovi 
bejėgis prie įvykdytą žvėriš
kumą, apverkdamas savo li
kimą. Taip žmonija pasikeitė 
ne į gerąją pusę. Kartais net 
paminima, kad gal tai gamtos 
reakcija prieš nežmoniškai dau
gėjantį gyventojų skaičių, kai 
seniau paprastos ligos, potvy
niai ir žemės drebėjimai pa
rūpindavo išeitį šiai problemai. 
Skaitome spaudoje, kad mūsų 
planetoje jau nėra kur bėgti nuo 
užpuolikų, kai taip dar ne
seniai galėjome padaryti ir 
mes, bėgdami nuo komunistų. 
Dabar pabėgėlių stovyklos vėl 
perpildytos nelaimingaisiais, 
tik dabar joks kraštas jų nebe
nori priimti. Ar didieji vadai, 
kurie taip veržiasi į valdžią, ras 
kokią nors išeitį? 0 gal klystu, 
gal taip buvo visada, tik nebu
vo televizijos, kuri atneštų tą 
skausmą į kiekvienus namus. 

UNIVERSITETAS UŽBAIGĖ 
TREČIUOSIUS METUS 

* * * 

Kariški ginklai, deja, nėra 
vienintelis pavojus šiame taip 
žmogaus laisvę garbinančiame 
krašte. Tik paskaitykime spau
doje, kiek parduodama ginklų 
kiekvienam užeinančiam jų nu
sipirkti. Ir nebūtinai jie yra tam 
asmeniui tik papuošalas ant 
sienos, pristatantis šeimininką 
kaip mėgėją medžiotoją. Ginklą 
gauna paaugliai jaunuoliai, kad 
jį išbandytų savo miesto gatvėse 
ant kito jauno žmogaus, kuris 
priklauso priešingai grupei, ar
ba ir tik taip sau, dėl malonumo 
ką nors nušauti. Ekrane mirga 
tokie didvyriai, jų jau pilna 
krašto kalėjimuose, jų vis daugė
ja. Tačiau ir vėl įsikiša vals
tybės konstituciją garbiną poli
tikai, vis kartodami seną posakį 
apie piliečio teisę turėti ginklą. 
O tie, kurie kitaip galvoja, turi 
bėgti iš miestų į mažesnes vie
toves ir vakarais užsirakinti 
namuose. Ir visa tai vadinama 
laisvės kraštu. Lietuviškų 
vardų ir veidų, dėkui Dievui, 
dar šias žudynes aprašančioje 
spaudoje neužtikau. 

RKV 

(Pabaiga) 

Akivaizdu, kad mes gyvena
me Europoje, mums reikės ben
drauti su europiečiais. Todėl 
įnešame ir specifinių Europos 
dalykų. Be privalomos anglų 
kalbos, yra galimybė studijuoti 
visas kitas kalbas, sudaroma 
galimybė studijuoti Europos 
kultūrą, istoriją. 

Kadangi mes gyvename Lie
tuvoje, todėl daug dėmesio ski
riame Lietuvos istorijai, tauti
nei kultūrai, lietuvių kalbos 
kultūrai. Tai yra privaloma vi
siems universiteto studentams 
per pirmuosius dvejus metus. 
'Irai atrodytų, kad čia gimnazijos 
sritis, bet, mūsų nuomone, Lie
tuvoje dar reikia šias disciplinas 
pagilinti ir universitete. 

Dar kitas bruožas yra tas, kad 
aukštosiose studijose po daktaro 
laipsnio turime ir habilituoto 
daktaro laipsnį. Habilitacija yra 
mokslininko mokslinės veiklos, 
atliktos po daktaro disertacijos, 
pripažinimas. Čia yra jau euro
pietiška sistema, ne Š. Ameri
kos, kur po Ph. D. daugiau aka
deminių laipsnių nėra. 

Lietuvoje šiuo metu yra maž
daug 8.500 žmonių, kurie turi 
mokslo laipsnį ir vardą, palygi
nus su Amerika, tai būtų nuo 
asist. profesoriaus iki pilno pro
fesoriaus. Profesorių, kaip Ame
rikoje, šiandieną yra apie 500. 
Procentas nedidelis, apie 6-7% 
bendro skaičiaus. Mūsų VD 
universitete, susumavus pilnų 
profesorių etatus, turėjome 24, 
o docentų ir vyr. asistentų (ati
tinkamai Amerikoje assoc. ir 
assist. prof.) turėjome 60. Iš visų 
85, pilni profesoriai sudarė kiek 
daugiau kaip 25%. 

Visiškai suprantame, kad uni
versiteto veidas priklauso nuo 
aukštųjų studijų. Pereitais me
tais mes padarėme labai svarbų 
žingsnį, mes atkūrėme VD 
universitete doktoratūros studi
jas. Tai padarėme dar neišleidę 
pirmųjų bakalaurų, nes dar 
veikė tik trys pirmieji kursai. 
Rudenį pradedame paskutinį, 
ketvirtą, bakalaurato studijų 
kursą. Dabar Lietuvoje humani
tarinių, socialinių mokslų srity
se labai reikia naujų mokslo 
daktarų. Tikslieji mokslai — 
matematika, fizika, biologija — 
ne taip buvo paveikti buvusios 
sovietinės sistemos. Filosofijos, 
teisės ir kai kuriose ekonomikos 
srityse reikia visiškai naujų 
žmonių. Taip lyg ir „šturmuoja
me" aukštąsias mokslo studijas, 

J . V. DANYS 

skubiname magistratūrą ir dok-
toratūrą. Tą mes darome kartu 
su eile Lietuvos mokslo institu
tų, kurie buvo Lietuvos mokslo 
akademijoje. Tenai yra siaurose 
srityse labai kvalifikuotų žmo-
r ių kuriuos mes įjungiame į 
mūsų aukštąsias studijas — dok-
„oc ttūrą. 

Mokomas rsonalas 

Nauja apsigynimo 
priemonė 

Sakoma, kad žmogus gali pa
žaliuoti iš pavydo, bet dabar jam 
sudaroma proga pažaliuoti ir iš 
kaltės pajautimo... Neseniai 
pradėti pardavinėti purškalai, 
vadinami „Dyewitness", kuriais 
apipurkštas užpuolėjas pažymi
mas ryškiai žalia spalva. Purkš
tuvėlis yra nedidelis, lengvai 
telpantis į rankinuką ar kišenę, 
bet skysčio srovelė „iššaunama" 
70 sv. spaudimo stiprumu ir 
siekia net 7 pėdų nuotolį. Dažai 
nėra nuodingi ar kitaip pavo

jingi, todėl Federalinė maisto ir 
vaistų administracija leidžia 
juos vartoti (yra draudžiamos 
ašarinės dujos ir „mace"). 

„Dyewitness" ypač patogus 
ginklas moterims, kai joms gra
sina koks užpuolėjas. Apipurkš
tą piktadarį nesunku būtų 
atpažinti net ir po ilgesnio laiko, 
nes dažai nenuplaunami bent 7 
dienas. Be to, staigi purkštuvė
lio srovė gali suteikti progą 
užpultajai pabėgti, kol užpuoli
kas mėgins „prasikrapštyti 
akis". Purkštuvėlis kainuoja 
apie 20 dol., gaminamas KLR 
Enterprise, Cincinnati, Ohio. 

— Kaip sekasi komplektuo
ti mokomąjį personalą. Va
karuose yra nemažai kvalifi
kuotų lietuvių mokslininkų-
profesorių, bet praktiškai tik 
r ibotas skaičius galės per
t raukt i savo turimus da rbus 
ir ilgesniam laikui atvykti į 
Lietuvą. Ar yra pakankamai 
savų jėgų? 

— yisiškai sutinku, kad 
gausime paramą iš Vakarų. Ta 
parama negali būti viską api
manti ir labai plati, nes susijusi 
su daug problemų — finansais, 
šeima, buitinėmis gyvenimo są
lygomis. Akivaizdu, kad pro
blemas turime mėginti spręsti 
tomis pajėgomis, kurios yra Lie
tuvoje. 

Ką mes esame per pastaruo
sius metus padarę? Kaip užsimi
niau, pabandėme patraukti kva
lifikuotus žmones, kurie dirbo 
Mokslo akademijos institutuose. 
Visų pirma humanitarus. Pa
siūlėme dėstyti tiek pagrindi
nėse studijose, tiek aukštosiose 
— doktoratūroje. Dabar institu
tų statusas darosi neapibrėžtas, 
vyksta mokslo studijų reforma, 
ir mokslo studijų įstatymas ska
tina institutų bei universitetų 
integraciją. Mums neblogai pa
vyko: su dešimčia institutų pa
sirašėme bendradarbiavimo su
tartis. Galiu paminėti keletą 
pavardžių, kurios praturtins ir 
sustiprins mūsų universitetą. 
Mes pritraukėme Vytautą Ku
bilių iš literatūros mokslų, iš is
torikų — Antaną Tylą, kuris da
bar yra Istorijos instituto direk
torius ir, sakyčiau, pastaraisiais 
metais vienas iš produktyviau
sių nekonjaktūrinių istorikų, 
Norbertą Vėlių, vieną žymiau
sių Lietuvos etnokultūros spe
cialistų, Aleksandrą Vanagą, 
kalbotyrininką ir Zigmą Zinke
vičių, kuris dirba Vilniaus uni
versitete; iš ekonomistų — An
taną Buračą. Turime eilę pasi
žymėjusių fizikų, kurie dirba 
Vilniaus ir mūsų universite
tuose. 

Atvyksta daug tautiečių iš 
Vakarų, vizituojančių profeso
rių statusu. Galiu paminėti 
Kęstutį Skrupskelį, kuris vieną 
semestrą skaitė filosofijos įvadą 
keturiems šimtams studentų; 
Dalią Kat i l iūtę psichologę; 
dažnai atsilanko Vytautas Čer
nius, dažnai atvyksta Rimas 
Vaišnys iš Yale universiteto; 
Kazys Ahi ienas buvo visą se
mestrą ir eilė kitų žinomų 
mokslininkų. 

Praėjusiais mokslo metais tu
rėjome 24 profesorių etatus, iš 
jų 7 užėmė vizituojantieji profe
soriai, atvykę iš Vakarų. Tarp 
docentų iš turėtų 29 pozicijų 5 
buvo užimtos atvykusių iš Va
karų. Iš turėtų asistentų ir 
vyresniųjų asistentų 40 pozici
jų vizituojantieji sudarė 10. 
Manau, kad toks santykis, apie 
ketvirtadalis vizituojančių iš 
Vakarų, yra gana patenkina
mas. Ateityje gal paaugs iki 
trečdalio, bet patį branduolį vis 
dėlto sudaro Lietuvos žmonės. 

Tokia padėtis buvo praėjusiais 
metais. Kai pradėjome prieš tre
jus metus, turėjome tik keletą 
profesorių ir keletą docentų. Tai 
buvo tikrai sunkūs laikai. 

— Kad a tvykęs iš V a k a r ų 
profesor ius t ik ra i pada ry tų 
Vakarų universi te to modelio 
įnašą, n e p a k a n k a kelių sa
vaičių a r mėnesių, turė tų lik
ti kokiems 3-5 metams. Ar tu
r i te tokių žmonių? 

— Turime ir tokių. Docentų 
pozicijose yra Arvydas Žygas, 
kuris yra jau treji metai Lie
tuvoje. Pas mus jis kartu yra ir 
studentų dekanas. Milda Dany-
tė, pas mus prabuvusi dvejus 
metus, lieka ir toliau dirbti. 
Taip pat Živilė Gimbutaitė, iš
dirbusi metus, nori pasilikti 
ilgiau. 

Dabar, kada Lietuva atgavo 
realią nepriklausomybę, yra 
pripažinta valstybė, manau, 
tokių žmonių skaičius gausės. 
Anksčiau politinė situacija buvo 
labai neaiški: tai sausio 13 d., 
tai rugpjūčio pučas, gal truputį 
ir baidė nuo Lietuvos. Aišku, 
pas mus yra, palyginti su Vaka
rais, blogos ekonominės, buiti
nės sąlygos, bet manau, kad tie, 
kurie čia atvažiuoja dirbti, tai 
nelaiko svarbia problema. 

Ats ikur ta naujiems 
mokslo keliams 

— Anapus Atlanto išgirdus 
apie sumanymą atkurt i Vy
tau to Didžiojo universitetą, 

a t rodė , kad bus grįžtama 
prie buvusios truktūros su 
technikos ir medicinos moks
lais, kurie veikė ir tebeveikia 
Kaune. Ar ta i buvo svarsto
ma? 

— Kai 1988 m. viduryje kilo 
mintis atkurti VDU ir politinės 
sąlygos pasikeitė, kad tai buvo 
galima vykdyti, toks variantas 
buvo svarstomas. Galvota apie 
Kauno Politechnikos ir Medici
nos institutą ir Vilniaus univer
siteto filialo Kaune humanita
rinio fakulteto (kuris veikia ir 
dabar) — susijungimą, sakysi
me, kaip bazę atkuriamam uni
versitetui. Ta idėja nebuvo rea
lizuota. Aukštųjų mokyklų va
dovybės nebuvo tuo suintere
suotos, nebuvo linkę susijungti. 
Iš kitos pusės žiūrint, vargu ar 
tas būtų davę teigiamus rezulta
tus. Technikos institutas, dabar 
Technologijos universitetas yra 
palyginti labai didelis (JVD 
-žiūr. mano straipsnius, Drau
gas, 1992, nr.: 166 ir 167). Vienu 
laiku buvo didžiausia Pabaltijy
je techniškoji aukštoji mokykla. 
Jo svoris VD univeristete būtų 
labai didelis. Panašiai nepropor
cingai didelis svoris būtų ir Me
dicinos instituto, nors jis žymiai 
mažesnis už Technikos institu
tą. Kaunui reikėjo humanitari
nio profilio aukštosios mokyk
los. Siūlomas apjungimas toli 
gražu nebūtų davęs humanita
rinio pobūdžio universiteto. Mes 
turėjome sunkumų, ypač su hu
manitarinio profilio profesūra. 
Bet tas reikalas pajudėjo ir, at
rodo, ateityje po truputį išnyks. 
Akivaizdu, kad Lietuvai nerei
kės tokios didelės techniško pro
filio aukštosios mokyklos. Pro
cesas bene bus toks, kad mes ar
tėsime prie 2,500 ar 3,000 stu
dentų. Įmanoma, kad, praėjus 
kažkiek metų, kai pas mus bus 
stipri humanitarinė pusė ir, sa
kysiu, moderniška mokymo sis
tema, praeis patikrinimą, bus 
pripažinta, kad taip geriau, 
iškils apsijungimo idėja. Bet tai 
tolimų m-^tų perspektyva. 

Material iniai trūkumai 

— Kaip su patalpomis? 
Su VDU va rdu nepaveldėjote 
buvusių pastatų. Lietuvoje 
pata lpų labai trūksta. Kiek 
gerėja VDU padėtis? 

— Mes atsikūrėme tuščioje 
vietoje. 1989 balandžio 28 d. pa
darytas sprendimas atkurti 
VDU bendroje su išeivijos moks
lininkais konferencijoje Kaune, 
o rugsėjo 1 d. jau turėjome pir
muosius 180 studentų. Patalpų 
nebuvo, niekas jų nedavė. Pra
dėjome nuomoti šiuose rūmuo
se, tada vadinamuose Politi

niais švietimo, keletą audi
torijų. Tada nebuvo galima ir 
galvoti, kad praėjus kiek laiko, 
šie politiniai švietimo namai 
bus centriniai VDU rūmai. Taip 
ir pradėjome nuo keleto nuo
motų auditorijų. Ir šiuo metu 
pastatai yra viena pagrindinių 
mūsų problemų. 

Turime šiuos rūmus, nors jie 
priklauso savivaldybei, kuri 
mums juos nemokamai nuomo
ja. Nuomojame Laisvės alėjos 
53, buvusias Energetikos in
st i tuto patalpas (buvusieji 
Pažangos namai, JVD) taip pat 
iš savivaldybės. Šį pavasarį 
vyriausybė perdavė mums du 
pastatus. Vienas yra Aukštuo
siuose Šančiuose, anksčiau pri
klausęs Lietuvos mokslo akade
mijai, naujai pastatytas, bet ne
pradėtas naudoti. Prieš per
davimą mes jį nuomavome. Ten 
yra įsikūrę trys fakultetai: bio
logijos, informatikos ir fizi
kos-matematikos. J is nepritai
kytas mokymui, trūksta dides
nių auditorijų, bet, žinoma, 
daug geriau negu nieko. Ten tie 
trys fakultetai yra neblogai 
įsikūrę. Mums buvo perduotas 
Statybos tresto pastatas Done
laičio 52, miesto centre (prie 
muziejaus). Deja ten buvo įsikū
rę 18 ar 20 uždarų akcinių bend
rovių, dar dvi valstybinės fir
mos, ir praeis kiek laiko, iki 
mūsų įnamiai išsikraustys. Ti
kimės rudenį turėti apie 20 
kambarių anglų kalbos moky
mui, nes mokoma nedidelės, 
10-15 studentų grupės. 

Vieną pastatą nuomojame Ro
tušės aikštėje, priešais kunigų 
seminariją, teologijos-filosofijos 
fakultetui. Gavome 300 vietų 
bendrabutį, kai vyriausybės 
nutarimu Mokslo akademijos fi
lialas buvo likviduotas. Taigi, 
aiškiai matyti, kad patalpų 
labai trūksta. 

Planuojame statyti labai rei
kalingus bendrabučius Alekso
te, kur buvo VDU technikos 
fakultetas. Taip pat ten planuo
jame elektroninę biblioteką ir 
visą tiksliųjų mokslų komplek
są, bet tai tolimesnės perspek
tyvos planai. Bendrabučio pro
jekto ruošimas jau pradėtas. 

Universiteto biudžetas yra 
gana menkas. Mums užtenka 
tik algoms, stipendijoms ir bū
tiniausioms ūkio išlaidoms — 
šilumai, energijai, nuomoms. 
Vargais negalais išsiverčiame 
su tomis lėšomis. Mokslo prie
monėms pirkti lėšų labai trūks
ta, ypač, kad reikalinga konver
tuojama valiuta, nes praktiškai 
už rublį nieko negalima nupirk
ti. 

Labai vertiname išeivijos 
mums suteiktą paramą. Per Ka-

(Nukelta į 4 psl.) 

VIENAS PATS 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 

„Iš tikrųjų", pagalvojo Kazys, Jeigu rytoj mane 
paleistų ir sakytų: eik, dirbk, tai kaip tada? Kaip 
gyventi?" Šis klausimas Kaziui buvo visiškai naujas, 
ir atsakymo į jį surasti negalėjo. Kaip gyventi, 
nuslopinus visas viltis, užmiršti žodžius „mano žemė", 
„mano vienkiemis", „mano valdžia"?... 

Kazys tylėjo. 
— Mes išeiname. Štai tau popierius, galbūt parašysi 

mums ar šeimai. Sudie! 
— Ar nesust iprint i sargybos? — paklausė 

sargybinis. 
— Nereikia, — atsakė Lipnickas, — vienas susi

tvarkysi. 
Kazys snūduliavo. Staiga klausa pagavo kažkokį 

čepsėjimą už sienos. Kazys tyliai priėjo prie durų. 
Cepsėjimas pasidarė garsesnis — tai sargybinis valgė 
obuolus. 

— Duok obuoliuką! — tarė jis pro duris sargybinui. 
— O iš kur jų pas mane? — atžariai rėžė šis. 
— Duok obuolį! — garsiai suriko Kazys — mangi 

juos žmona atnešė, žalty! 
Kazys pirmą kartą, kaip reikiant, kiekviena savo 

kūno ląstele, suvokė, kad po septynių valandų jis 
išnyks, numirs. 

„Numirs"! šaukė kraujas, širdis, protas. 
Kazys sumerkė akis, bet jo nugarą nukratė šiurpas, 

keliai sustingo. Niekada tokia baimė Kazio dar nebuvo 
apėmusi. 

Kovodamas jis bijojo, bet bijojo kitaip: gelbėdamas 
savo gyvybę, jis sunaikindavo dešimtis svetimų 
gyvybių. O ir mirtis ten galėdavo užklupti staiga. 

O čia? 
Čia reikia mąstyti apie ją, klausytis, kaip slenka 

laikas, paskui nueiti už klėties, ilgai vilktis kur nors 
už kaimo priešaky apsiginklavusių žmonių — priešų, 
atsistoti ten prieš juos ir kankinamai ilgai laukti, kol 
išsirikiuos būrys, išgirsti komandą, ir tik tada numirti. 

- Ne! 
Kazys, gal prieš kokį pusvalandį neišmanęs, kaip 

jis dar galėtų tęsti gyvenimą, suprato, jog jis apsiriko, 
kad jis nori gyventi! 

Žinoma, gyventi! 
Gyventi! 
Gyventi ir kovoti — štai ko jis nori, bet ne mirti! 
Ne. jis apsiriko, jis išvargęs, jis nori gyventi ir tik 

gyventi! 
Kazys blaškėsi po klėtį. Jis čia sustodavo vienoje 

vietoje, kažką padriko murmėdamas, čia atsisėdavo ir 
vėl pašokdavo, bėginėjo iš kampo į kampą, prieidavo 
prie durų. Tenai, anapus jų abejingai graužė obuolius 
sargybinis. 

Jo obuolius! 
Ir kartu su milžinišku troškimu gyventi sukilo nau

ja audringa neapykantos banga. 
„Ten, už sienos, — galvojo Kazys, — priešai. Jie 

užgrobė mano ir kitų stambesnių ūkininkų žemę, išarė 
tą vietą, kurioje turėjo būti sodyba, ir į savo bendrus 
svirnus supylė mano laukų derlių". 

Ir vėl iškilo su priešais atsiskaitymo kliedėjimų 
vaizdai, vėl neapykanta užvaldė Kazio jausmus, 
neapykanta ir geislus gyvenimo troškulys. 

Staiga atsiminė, kad Žaiginyje gyvena senas jo 
draugas mokytojas Dvarionas. „Nueisiu pas jį, gal ir 
apsaugos, paslėps mane. 

Dingtelėjo mintis apie vijimąsi, — na ir ką gi? 
„Vis vien",— nusprendė jis. — Jei pavys, suras, tai 

bent staiga ateis mirtis. Vis geriau, nei ši slopi, vis 
judanti ryto link naktis". 

Jis paskubomis susirinko varganus savo maisto 
likučius, paskui sustojo, pagrūmojo kažkam ir tyliai 
susijuokęs pūsterėjo žiburį. 

Šviesa, geltona ir blyški, užgeso. Kazys suvirpėjo 
lyg drugio pagautas, tačiau nugalėjo silpnumą ir 
sušuko: 

— Ei sargybini! Mano žiburys užgeso. Aš turiu 
parašyti žmonai laišką, uždek, būk malonus! 

Kazys atsistojo prie stalo. Sargybinis, brūkštelėjęs 
sklendę, atidarė duris. Su juo į klėtį įsiveržė žvaigždėta 
naktis. 

Vienoje rankoje jis laikė obuolį, kitoje peilį, šlapią 
ir blizgantį nuo obuolio sulčių. Jie apgrabaliojo stalą, 
mechaniškai ant jo kampo padėjo obuolį ir peilį, išsi
ėmė iš kišenės degtukus". 

Kazys ištiesė ranką ir, kai sargybinis, čirkštelėjęs 
degtuką, pasilenkė ties žibintu, smarkiai smeigė peiliu 
jam į nugarą. 

Tas dusliai sumykė ir nugriuvo. Nuo jo pečių, 
dunkstelėjęs į grindis, nukrito šautuvas. Kazys pakėlė 
jį ir nuplėšė nuo sargybinio diržo šovinyną. 

Kažkur amtelėjo šuo. 
Kazys krūptelėjo, subruzdo. 
Drebančiomis rankomis apieškojo sargybinio 

kelnių kišenes, ištraukė iš jų kažkokius popierius, 
degtukus. 

Netoli durų. šalia gultų, jis rado" sargybinio milinę, 
užsimetė ją ant pečių ir dingo nakties tamsoje. 

(Bus daugiau) 

t 
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KEIČIASI 
TARPTAUTINIAI 

RYŠIAI 
Šiandieniniame pasaulyje 

vyksta pasikeitimai, kuriuos 
nebeužtenka apibūdinti žodžiais 
„po šaltojo karo" arba preziden
to Bush Persų įlankos karo 
metu nukaltu epitetu „naujoji 
pasaulio santvarka", kaip rašo 
politikos žinovas J. Bryan Hehir 
katalikiškų intelektualų žurna
le Commonuveal (1992.IX.25). 

Paviršutiniškai žiūrint, kas 
dedasi Bosnijoje, Somalijoje ir 
Irake, yra visai skirtingi daly
kai, bet kai pradedama ieškoti 
sprendimų tų kraštų proble
moms, visose susiduriama su 
besikeičiančiomis tarptautinių 
santykių sąvokomis. 

Bet norint teisingai suvokti jų 
problemas, pirmiausia reikia 
pastebėti jų skirtumus, nes 
kiekvieno tų kraštų situacija 
kelia savitas problemas tiems, 
kurie stengiasi tas problemas 
suprasti per tarptautinės san
tvarkos prizmę. 

Iš tų trijų Bosnija ryškiausiai 
atspindi šaltojo karą pabaigą. 
Iki komunizmo sužlugimo Ju
goslavijoje po geležine Tito 
valdžia ir bendru „didgalybių" 
p r i t a r imu tos rel iginės ir 
tautinės aistros, kurios šiandien 
drasko istorinį Sarajevo miestą, 
buvo tvirtai uždarytos. Politinio 
apsisprendimo lūkesčiai ir ban
dymai dirigavo Jugoslavijos is
torijos raidą beveik visą 
dabartinį šimtmetį. Šiandien, 
rašo Hehir,, jos naujas skyrius 
rašomas krauju". Ir pripažini
mas, kad šaltasis karas buvo 
užslopinęs tas mirtį nešančias 
aistras, kurios dabar liejasi 
tame regione, dar nėra pasibai
gusio šaltojo karo nostalgija. 

Bosnija verčia Europą ir visus 
pasaulio kraštus permąstyti, 
kokio atsiliepimo reiklauja ke
lių skirtingų grupių reiškimas 
savo teisės į politinį apsispren
dimą toje pačioje teritorijoje. 
Bosnijos situacija taip pat aki
vaizdžiai parodo, jog, nepaisant 
visokių „naujos pasaulio san
tvarkos" pareiškimų ar komu
nizmo žlugimo, žmonių plėšru
mas ir žiaurumas vieni kitiems 
nėra išėjęs iš mados. Bet Bosni
ja yra parako statinė, gresianti 
nesibaigiančiu karu, nesiduo-
dančiu jokiems diplomatiniams 
sprendimams. 

Somalija nėra „parako stati
nė", jos situacija nėra politiškai 
pavojinga, rašo Hehir, bet So
malija yra žmogiškai pasibaisė
tina. Somalijos problemos suka
si ne apie politinio apsispren
dimo teisę, o apie badą. Nors 
Somalijoje ryšium su badu vyks
ta ir tenykščių genčių kova, tas 
kovas galima būtų nesunkiai 
sutramdyti kariškais veiks
mais, rašo B. Hehir. Somalijos 
problemos ne tiek iškelia politi
nių pasirinkimų pasekmes, kiek 
apsileidimo pasekmes, kai tauta 
ir jos žmonės bandė nepaisyti 
tarptautinės politikos ir „nau
josios santvarkos" kėslų. Soma-
lijos situacija įspėja apie 
gresiančią galimybę kitiems 
Trečiojo pasaulio kraštams, 

UNIVERSITETAS 
UŽBAIGĖ... 

(Atkelta iš 3 p.) 
nados Lietuvių Bendruomenę iš 
aukotojų pereitų metų pabaigo
je esame gavę 50,000 kanadiškų 
dol. Kiekviena parama labai pa
geidaujama, mielai priimama ir 
bus tinkamai atžymėta. 

Kambarių, auditorijų, labora
torijų, bibliotekos, katedrų ir 
kitų patalpų įrengimai gali būti 
atžymėti fundatorių vardais, 
kad jų vardai būtų pastebimi ir 
liktų universiteto patalpose. 
Kiekviena parama būtų patvir
tinama, neliktų anoniminė ar 
užmiršta. 

kurie stovi ant panašios briau
nos ir niekas tarptautinėje ben
druomenėje dar nėra atkreipęs 
tinkamą dėmesį į tai. 

Palyginus su Bosnija ir Soma
lija, Irakas kelia vadinamas 
„normalias" tarptautines pro
blemas: tai k raš tas , kurio 
represyvi valdžia stengiasi prie
varta jį keisti, keliami ar
gumentai apie jėgų persvarą, 
ginklų telkimą, prekybinį boi-
kotavimą. Be abejo, kad Irakas 
galėjo užpulti Kuvvait'ą, atspin
dėjo šaltojo karo pabaigą, nes 
prieš 1989 metus Sovietai būtų 
stengęsi Iraką atkalbėti nuo 
tokio neatsakingo veiksmo ir 
JAV-ėms nebūtų sekėsi sutelkti 
tokią tarptautinę paramą (su 
Jungtinių Tautų „palaimini
mu") Irako sutramdymui, kaip 
buvo padaryta. Bet JT veiksmai 
Irake, jam pralaimėjus, peržen
gia įprastines šios organizacijos 
roles ir tad verčia rimčiau paž
velgti į tarptautinio gyvenimo 
apraiškas. 

Dabartiniame pasaulyje jau 
aišku, kad dažnės konfliktai 
tarp grupių, bandančių pareikšti 
savo politinio apsisprendimo 
teisę ir bereikalaujančių suvere
numo. Nuo pat Tautų Lygos 
įsikūrimo buvo stengiamasi 
spręsti šiuos klausimus, bet 
šaltojo karo metu dominuojan
čios galybės buvo prislopinusios 
tų lūkesčių reiškimą. Ateityje jų 
niekas nebeslopins, bet suvere
numo ir politinio apsisprendimo 
teisės reikalavimai nelengvai 
duodasi diplomatinėms dery
boms ir kompromisų ieškojimui. 

Viena prasme, įtampa tarp 
grupių politinio apsisprendimo 
teisės ir valstybės suverenumo 
gali būti laikoma krašto vidaus 
reikalu, bet išskyrimas, kur 
baigiasi krašto vidaus reikalai 
ir kur prasideda tarptautiniai 
interesai, ne taip lengvai pada
romas. Kai kova dėl politinio 
apsisprendimo krašto viduje 
nuveda prie represijų, civilinio 
karo ir genocido, kas atsitiko ir 
Bosnijoje ir Irake, tarptautinė 
bendruomenė nebegali likti ste
bėtoja iš šalies. Kai kraštui 
pavyksta įgyvendinti politinį 
apsisprendimą, bet tuo yra su
kurta valstybė, nepajėgianti 
ekonomiškai funkcionuoti, tarp
tautinė bendruomenė yra pri
versta jo žmones gelbėti, užpil
dyti spragą tarp politinio ap
sisprendimo ir ekonominio sa
varankiškumo. Kai politinio ap
sisprendimo reikalavimai pra
deda kryžiuotis, tarptautinė 
bendruomenė yra priversta nu
statyti kiekvieno reikalavimo 
teisėtumą ir visų iškylančių rei
kalavimų patenkinimo tarp
tautines pasekmes. 

Dabartinės tarptautinės poli
tikos problemos verčia permą
styti suverenumo sąvoką 1990 
dešimtmetyje. Politinio apsi
sprendimo reikalavimai iŠ visų 
pusių meta iššūkius suverenu
mo sąvokai, ir ši sąvoka dabar 
jau yra perkuriama virš-tauti-
nių jėgų. Trys tarptautinės 
politikos bruožai naujai varžo 
suverenias valstybes. JT žmo
gaus teisių pareiškimai dabar 
laiko tarptautinę bendruomenę 
atsakingą už žmogaus teisių 
sistemingus pažeidinėjimus su
vereniose valstybėse. Pasaulio 
kraštų ekonominis priklauso
mumas vienų nuo kitų reiškia, 
kad dalyvavimas globalinėje 
ekonomijoje duoda ne tik eko
nominio pasipelnymo progų, 
bet kar tu re ikalauja ir 
savotiškos duoklės. Kai in
tegruota tarptautinė ekonomi
nė sistema atveria kraštui 
užsienio rinkas, ji taip pat 
reikalauja, kad kraštas taptų at
viras užsienio prekėms. 
Pagaliau, Maastricht'o sutar

tis, jei bus priimta visų Europos 
Bendrijos valstybių, ne tik eko
nomiškai integruos Europą, bet 
reikalaus, kad kraštai vienon 
krūvon sutelktų savo politinę 
valią tarptautiniais klausimais, 
kad įgytų didesnį svorį ir 
kad geriau pajėgtų dalyvauti 
tarptautiniame forume. 

Tokie reiškiniai tarptautinės 
teisės, ekonomuos ir net politi
kos srityje neišvengiamai keičia 
ir suverenumo sąvoką. Svar
biausioji suverenumo teisė iki 
šiol buvo apsauga nuo kitų val
stybių kišimosi į krašto vidaus 
reikalus. Bet pasikeitimai minė
tose trijose srityse kaip tik 
reikalauja kitų valstybių įta-
kojimo ir net kišimosi krašto 
tvarkyme specifiniais atvejais, 
būtent: politikoje, humanitari
niais reikalais ir kariniais. 

Jungtinių Tautų leista užsie
nio intervencija Irako karo ir jo 
pasekmių atveju leido pažeisti 
krašto suverenumą dėl to, kad 
Irakas grėsė savo kaimynui ir 
jame gyvenančioms kurdų bei 
šiitų mažumoms. Bosnijoje susi
laikoma nuo suverenumą pažei
džiančių karo veiksmų tik todėl, 
kad dėl geografinių aplinkybių 
nėra vilties sėkmingai interven
cijos pravesti. Somalija aiškiai 
šaukiasi didesnės tarptautinės 
intervencijos apsaugoti jos 
gyventojus. Komunikacijos dė-
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• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba*" 
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Arkiv. Audrys Backis su Balfo centro valdybos p i rmininke Mar ia Rudiene 
Vilniuje p r ie kanceliarijos rūmų. 

ka sumažėjus pasauliui, keičiasi 
ir tautų tarpusavio ryšiai. 

A. G. 

Kiekvienas stengiasi nukreip
ti vandenį ant savo malūno. 

Italų priežodis 

u u i n vrui 

MISCELLANEOUS "-

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-jDas mus. 

FRANKZAPOUS 
320*y i Wast 95th Stret 
M . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

Lamonto parduodamas erdvus, 
i«v«T namas ant 'h akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys, 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržine; „screen room"; daug prie
dų. Kama 220,000.00. 

Skambinti: 700-297-7401 

FOR REHT 

Brighton Pk. išnuomojamas švie
sus, jaukus 4 kamb. butas, antrame 
aukšte. Ant visų langų „mini-blinds"; 
skalbyklos nėra; be gyvuliukų. Apžiū
rėjimui skambinkite 312-847-7728. 
Kalbėkite angliškai. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, 7136 S. Mozart 
Sav. gyvena antrame aukšte, 
galutiniam bute. Pageidaujama 
pensininkas-ė. 

IEŠKO 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Tai . 708-447-8806 

Advokatas, aukštas (188 cm), 
47 m., gerai atrodantis, pasiturin
tis, nori su malonia moterim už
megzti pažintį vedančią į vedybas. 
Prašau rašyti angliškai, pridėti 
nuotrauką. P.O. Box 400204, 
Brooktyn, N.Y. 11240-0204. 

Visiems patinka 
žemesn i įmokėjimai už automobilį 
Automobi l i perkant, paskambinkite 
d a b a r a rba užeikite į Standard 
Federal Banką pasikalbėti apie iš 
anks to patvirtinamą (pre-approved) 
paskolą. Pas m u s gausite paskolą 
žemiaus iu procentu, bet kurios rū
šies automobiliui. 

Mūsų ,,Smart Car Buyer ' s Kit", 
k u r į d o v a n o j a m e s a v o „ p r e -
a p p r o v e d " klientams gali jums 
su t aupy t ne vieną šimtą automobilį 
perkant . 

' Pr iedo, veltui gausite plačiai iš
girtą aud io jrašą ,,How to Buy a Car 
a n d not Get Taken for a Ride" (kaina 
pa rduo tuvėse — $7.45) plius infor
maciją, ka ip pasirinkti sąžiningą au
tomobil ių prekiautoją, ka ip paside
rėti, kaip išvengti „paslėptų" kainų. 

Apsiginkluokite mūsų , ,Smar t 
Buyer ' s" certifikatu, kuris pa rodo 
nuošimčius, terminą ir mėnesinius 
įmokėjimus. Visa tai padės jums su 
pasitikėjimu, drąsiai jžengt į au to 
mobilių parduotuvę. 

Paskolą j ums patvirtiname as
meniškai arba pe r telefoną tą pačią 
dieną. Tik paskambinkite arba užei
kite j Standard Federal įstaigą jūsų 
apylinkėje — patvirtinsime paskolą 
ir padovanosime jrašą ,,Kaip nus i 
pirkt automobilį, kad neapstatytų!" 

8.50% A.P.R. AUTO LOANS 
60 MONTII TCRM-OTIIKR R.UES & JFOtHS N UI-MH-K 

PADĖKA 
Nelauktai ir netikėtai mane aplankė neprašyta „viešnia" 

— liga. Džiaugiuos, kad ji jau mane apleido, nors ir paliko 
mažas savo buvimo žymes. 

širdingiausiai dėkoju sūnums Marcelo ir Jonui bei mar
čioms — Lindai ir Koila už rūpestingą manęs globojimą, 
Lietuvių katalikių moterų sąjungos 20 skyriaus narėms, o 
ypač pirmininkei Gr. Meiluvienei, ir kitiems, linkėjusiems man 
kuo greičiau pasveikti. Ačiū! 

Elena ŠnlokaHė-MarcInkevIčlonė 

RUSSIAN ARMY LEAVE m L£ 
«*-< 

Standard Federal Bank 
f c *av:rgs 

Chicafto: Brighton Park/ 
Corporate Headquarters 
4192 S. Archer Avenue 

(312)847-1140 
47th Street 

2555 W. 47th Street 
(312)5231083 
Oarfield Rid«e 

6141 S. Archer Avenue 
(312) 767-5200 

Southwest Suburhan: 
Evergreen Park 

3960 W. 95th Street 
(7081636-6000 
Hickory Hills 

9357 S. Roberts RoaJ 
(708) 598-5050 
Hickory Mills 

Hill Crtik Shuuping Cente i 
8653W.95thSt 
(708)599-1977 

Southwest Suburban: 
OakUwn 

9801 S. Cicero Avenue 
1708)424-3300 

OakLavm 
10350 S. PulaskiRoad 

1708)424-5910 
Palos Heights 

64K)W 127th Street 
(708)3714400 

W«st Suburhan: 
Dovmers Grove 

•!"•' Foro) Avenue 
708)%.}-1140 

tambard 
23 N. Main Street 
(708)627 1140 
Willowhrook 

715 IM.iinfield Road 
1708)325 6610 

58 CENTAI UŽ SVARĄ 
SIUNTINIAMS VIRŠ 100 SVARŲ 

69 CENTAI UŽ SVARĄ^ 
LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS 

#• atlanta 

8.50% A P R for tive ytun co*n*% tn *Wt monthlv pavroen^ 
A 2 0 * <*own pavmrnt * rtąuirtd for nr*»Ac*. *nd 25^ on u«*d auto*- SUniUr 

Finai loan approva] *nd dtshurvnvnt *u*Vtect to itv«nv 

^.l7navdon * $K».ofln *uf«i \<%AT <nbtr rate* *nJ ftmns jmaifaNt 
• r»| Bank *W* rx>* duaram** thf amoiir.t o* Mftnp ' •-*>. M i l t *rhi. h nm 
qjtofxn(T\\ inti ifirn C"a*vttf onVr flnnd whtl 
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IMPORT EXPORT 

Vairuotojai, pristatantys Jūsų siuntinius Lietuvoje, jau 
pasiruošę Kalėdinių siuntinių sezonui. 

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS SPALIO 13 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 

•Minimumas 20 dol 

c atlanta ivom 6XPO«T '9<» 

< 
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Mokytojų studijų savaitės choras, kairėje — muz. Ričardas Šokas. 

MOKYTOJŲ IR JAUNIMO 
STUDIJŲ STOVYKLA 

Mokytojų, jaunimo ir tėvų sto
vykla Dainavoje prasidėjo rug
pjūčio 2 dieną, sekmadienį. J a u 
nuo 1 vai. pradėjo automobiliais 
r i n k t i s stovyklautojai . Šiais 
me ta i s stovyklos vadovybę su
darė: JAV LB Švietimo tarybos 
p i rmin inkė Regina Kučienė, 
Studijų savaitės vadovės Angelė 
Bailey ir Marytė Sandanavičiū-
tė-Newsom, kapelionas — kun. 
P e t r a s Daugin t i s , S J , besi
mokančių lietuviškai vadovas — 
Bronius Krokys, vaikų pro
gramos koordinatorė — Vita 
Aukštuol ienė, choro vadovas — 
Ričardas Šokas, tau t in ių šokių 
vadovė — Jadvyga Matulai
tienė, kun. J. Vaišnys, SJ — Lie
tuvių kalbos mokytojas, dr. Ed
m u n d a s ir Gražina Vižinai — 
sveikatos priežiūra, Vytautas 
Jona i t i s — besimokančių lie
tuv i ška i mokytojas, Bronius 
Ke tu rak i s — Sporto vadovas, 
Al mis Udrys — Vakarinių pro
gramų vadovas, Ona Norvilienė 
ir E lena Pajedienė — šeimi
n inkės , Mėta Landytė — van
dens saugumo prižiūrėtoja, S. 
Stasienė — kulinarijos kursų ve
dėja, dr . Edmundas Misevičius 
— t ranspor tas , Fredrich Loeh-
m a n n — ūkvedys, Dana Miku-
žienė — raš t inė ir laikraštėlis. 

Pr ie vaikų priežiūros prisidėjo 
Dana Barauskai tė , Rasa Janu-
ka i ty tė , Rima Janukai ty tė , Ri
ma Idzelytė, Vytas Žemaitaitis, 
A u d r y t ė N a s v y t y t ė , Gin tas 
Mikučauskas . 

Regina Kučienė su pagalbi
n inke S. Stasienė dirbo prie 
a t v y k s t a n č i ų s tovyklau to jų 
r e g i s t r a c i j o s i r k a m b a r i ų 
p a s k i r s t y m o . Ta ip besidar
buojant, atėjo ir 4 vai. , ir šei
mininkė Ona Norvilienė su save 
p a g a l b i n i u pe r sona lu visus 
kvietė pavakarių. Po to sto
vyklautojai ėmė tvarkyt is gau
tuose kambariuose ir žvalgėsi, 
kokie bus jų ka imynai . 

Atvykęs stovyklos kapelionas 
kun. Pe t ras Daugintis 5:15 vai. 
p.p. suorganizavo pamaldas, kur 
s tovyklautojai , gausiai susi
r inkę, išklausė šv. Mišias. Kun. 
P. Daugint is savo pamoksle 
kvietė visus semtis šioj sto
vykloje ne t ik fizinių, kiek dva
s inių jėgų, a tnau j in t i savo 
mokslo žinias, kur ias panaudos 
j a u n i m o l ie tuv iškam auklė
j imui . Prašė Dievo pagalbos 
visiems dalyviams, o ypač sto
vyklos vadovams. Po pamaldų 
visi skubėjo vakarienės, kurią 
p a r u o š ė p r i t y r u s i o s šeimi
ninkės . 

Vėl visi susirinko 8 vai. vak. 
į salę, į stovyklos atidaromąjį 
posėdį. Švietimo tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienė sveikino 
visus atvykusius ir pristatė sto
vyklos vadovybę. Tolimesniems 
pristatymams vadovavo Angelė 
Bailey iš Washingtono,- D.C. Br. 
Krokys sveikino gausų būrį 
studentų, atvykusių į lietu
v i š k u s kur sus . P r a m o g i n e i 
vakaro programos daliai buvo 
pakviestas Almis Udrys. J is su
galvojo įvair ių ža id imų , į 
kur iuos buvo įtraukti j auni ir 
seni. Vakaras buvo užbaigtas 
lietuviškais rateliais ir dai
nomis. Apie 11 vai. visi skirstėsi 
poilsio, nes rytą 7 vai. j au prasi
deda naujos dienos programa. 

A. B a g d o n a s 

Rugpjūčio 7 d., „apskrito sta
lo" diskusijas pravedė Los 
Angeles Šv. Kazimiero lituanis
t inės mokyklos vedėja Marytė 
S a n d a n a v i č i ū t ė - N e w s o m . 
Diskusijos tą dieną buvo apie 
mokyklų renginius. Mokytojai 
ir vedėjai pasisakė, kaip jų mo
kyklose mokiniai buvo pa
ruošiami vaidinimui, montažam 
ir pan. , kuriuos jie tu r i at l ikti 
mokyklų minėjimuose bei šven
tėse. Buvo įdomu išgirsti , kad 
vienos mokyklos ruošiasi mo
kykliniams renginiams pamokų 
metu, kitos paskiria atskirą 
pamoką. Kai kurios mokyklos 
t ik ra i suruošė įdomius vai
d i n i m u s ar p rogramas , jos 
rėmėsi aktualia tautine tema ir 
tuo pačiu įstengė sudominti 
mokinius. JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. Reginai Kučienei 
padėkota už prisiųstų Vasario 
16-osios proga montažų pavyz
džius, kuriuos paruošė rašyt. 
Danutė Bindokienė. Clevelando 
lituanistinė mokykla pernai su
ruošė „mitingą", Lemonto Mai
ronio mokykla suruošė mon
tažą, Chicagos Donelaičio mo
kyk la suruošė t a l en tų pro
gramą, Los Angeles mokyklos 
m o k i n i a i , t a l k i n a n t Rasa i 
Eremonienei iš Lietuvos, su
ruošė laisvės atgavimo vai
dinimą, pritaikant l ietuviškus 
žodžius ir tematiką prie roko 
dainos „The Wall", o Kalėdų 

Nuotr. V. Kučio 

metu pasta tė „Spragtuką". 
Per kalbos kultūros pamoką 

kun. J. Vaišnys, kaip visados, 
pajėgė sudominti visus savo ne
vartotinų išsireiškimų pavyz
džiais ir įvairiais žodžių tarimo 
posakiais, pvz., „Mašina kaip 
mergina" . Pasirodo, kad ir 
Lietuvoje k a l b i n i n k a i t u r i 
problemų. Dabar paplito mada 
naudoti skolinius iš k i tų kalbų, 
net jei yra labai gražių lietu
viškų atitikmenų. 

Rašytojas Vacys Kaval iūnas 
kalbėjo t ema „Vakarui artė
jant: žingsniai į amžinybę mūsų 
literatūroje". Jis aptarė įvairių 
lietuvių rašytojų gyvenimo vizi
jas. Jis citavo ir davė pavyzdžių 
iš Baltrušaičio, Kiršos, Peč-
kauskaitės, Tulauskaitės kū
rybos. Vakaras pradeda artėti 
nuo saulėleidžio, o metafizinės 
vienatvės klausimas šių lietu
vių rašytojų ir poetų kūriniuo
se parodė, kad žmogus ne t ik 
vienišas, ka i jis yra vienas. Po 
paskaitos iškilo įdomių disku
sijų. Kilo mintis, kad tokia 
apžvalginė paskaita t iktų ir li
teratūros pristatymui lituanis
tinėse mokyklose. Viena vedėja 
pastebėjo, kad galima parinkti 
pavyzdžių iš įvairių rašytojų 
darbų, kur i e sukasi aplink 
vieną temą. Pavyzdžiai būtų pa
rinkti , kad tiktų vaikų amžiui. 

Sporto žinovas Bronius Ketu
rakis skaitė paskaitą „Lietu-
va-Paryžius (1924), Amster
damas (1928) ir „Barcelona". 
K l a u s y t o j a i sužinojo, k a d 
„olimpiada" yra ketverių metų 
laikotarpis, o „olimpinės žai
dynės" — ta i tas dviejų savaičių 
metas, kuriame įvyksta žai
dimai. Lietuvai kelias į pasau
linio sporto areną ir į tarptau
tinę sporto sąjungą nelengvas, 
ir R. Ubarto aukso medalis Bar-
celonoje ypač reikšmingas. B. 
Keturakis Studijų savaitės daly
vius kasdien informavo apie 
L ie tuvos sporto a t s i e k i m ų 
rezul tatus Barcelonoje. Keli 
vikrūs ir drąsūs stovyklautojai 
kas rytą kėlėsi ankst i mankš
tintis su B. Keturakių, kur is 
neleido j iems išvengti jokių 
fizinių judesių. 

Po pietų vyko j au beveik 
paskutinės dainų ir šokių pa
mokos. Savai tės me'.a sto
vyklautojai išmoko net 10 naujų 
dainų — senų bei tarmiškų liau

dies dainų, entuziastingo Ričar
do Šoko dėka. Šokėjai, nuo jau
niausių ligi seniausių, turėjo 
progos pašokti. Jadvyga Ma
tulai t ienė įrodė, kad galima 
„sulipdyti" šokių vienetą ir per 
tokį t rumpą laiką. 

Po pietų kai kurios mokytojos 
ir vedėjos turėjo progą išgirsti 
apie knygų rašymo projektą, 
kurį gal būtų galima išmėginti 
l i t u a n i s t i n ė s e mokyklose . 
Mokytoja Lynne Kerkel (Stu
dijų savaitės metu vykstančių 
lietuviškai besimokančių kursų 
dalyvė) pristatė projektą, ku
r iam j i vadovauja amerikie-
tiškoje mokykloje. Mokiniai 
rašo knygas iš savo gyvenimo 
patyr imų: j ie sustato temą, 
iliustracijas, jų darbą taiso 
redaktoriai . JAV LB Švietimo 
taryba jau pernai buvo pravedus 
panašų projektą, tik, žinoma, 
m a ž e s n e s k a l e , p rad inėse 
mokyklose. Kai kurios mokyto
jos matė galimybę įtraukti įvai
raus amžiaus mokinius kartu 
dirbti ir išsireikšti lietuviškai 
jiems įdomiomis temomis. 

Vakare Almis Udrys vado
vavo dainoms ir laužui anoj 
pusėj Spyglio. Kai pradėjo lyti, 
visi nubėgo po pastoge, ir 
„ laužas" tęsėsi toliau. Ypač 
gražiai praėjo keli vaidinimai. 
Vis iems pa t iko , ka i vaikų 
darželis ir jų vadovai apsikeitė 
vietomis. Kito vaidinimo metu 
švelniai pasi juokta iš kun. 
Vaišnio pamokymų apie varto
t inus lietuviškus žodžius. Vai
dinime dalyvavo dvi mamytės iš 
Clevelando, jų vaikai ir būsimi 

NEW JERSEY. NEW YORK - . .L i . tuvo. A t i m i n i m a i . 
• •kmad lon la l * nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton Mali Universi
te to atotlaa, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla pro 
g ramo* vedamos anglų kalba. I i toa pačios atotlaa. 
taip pat sekmadieniais g i rd imos nuo 1 Iki 2 v p.p. Or 
J . J. Stukas - d i rektor ius 234 Sunllt Dr., Watchung. 
N. J. 07060. Tai. 908-7SO 5636 
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TFJ TRAVEL CONSULTANTS 
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Vizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 

CAROO — siunčiame oro linija 

kitus pasaulio kraštus žem 

v' 

Zai 

v . 

fccii* 
ausiomis kainomis. 

,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

£528 South 79th Avenua 
Hlekory HM, llllnola 80457 
Telefonas (708) 430-7272 

223 Ketvarlfo gatve 
Vilnius. Uatuva 
Tetefonaa 350-115 Ir 778-392 

SEPTYNI MEDALIAI IŠ 
BARCELONOS 

Lietuvos sportininkai invali
dai Barcelonoje vykusiose Par-
olimpinėse žaidynėse užėmė 
septynias prizines vietas. Net 
keturis medalius, tarp jų tris 
sidabro, iškovojo panevėžietė 
Sigita Kriaučiūnienė, starta
vusi aklųjų bėgikų grupėje. 
Sidabro medalius pelnė ta ip pat 
bėgikė Danutė Linkevičiūtė-
Šmidek ir penkiakovininkas 
Vytautas Girnius. Pastarasis 
yra šios rungties pasaulio rekor
dininkas tarp aklųjų, prieš ket
verius metus tokiose pat žaidy
nėse Seoule laimėjęs du aukso 
medalius. Bronzos medalis ati
teko penkiakovininkei Maldai 
Baumgartei . 

Parolimpinėse žaidynėse daly
vavo 3200 sportininkų iš 86 
valstybių. Daugiausia medalių 
— 76 aukso, 52 sidabro ir 48 
bronzos — gavo JAV sportinin
kai. Antroje vietoje — VFR 
(60-51-60). 

Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai iš Brazilijos, kurie 
kaip t ik dabar mokosi lietuvių 
kalbos. Gimnazijos amžiaus sto
vyklautojai ir virtuvės darbuo
tojai s u v a i d i n o f i lmavimo 
mokyklą. 

Laužui pasibaigus, stovyklau
tojai išsiskirstė. Vieni dar žiū
rėjo Tautinių šokių šventės vi-
deojuostės, kiti buvo pavargę po 
ilgos dienos ir ėjo „čiūčia liūlia". 

R a m u n ė Kubi l iūtė 

DRAUGAS, trečiadienis , 1992 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

UŽSAKYKITE DABAR! SIUNTINIUS ARTIMIEJI 
GAUS PRIEŠ KALĖDAS! 

Julės G. Zonn, International Frelght Forwarders, 
Federal Marrtlme Commisslon Ucense 

NVOCC #BNS 1317843, (Eat. 1880) 
1510 Oak Creek Drlve #408, Palo Alto, CA 84304 

Pagrindinis sandėlis ir paskirstymo centras yra Bruninieku iela 47, Rygoje. 
The Zonn Agency siuntė ir skirstė humanitarinę pagalbą Lenkijai bei 
Čekoslovakijai nuo 1981 m., o Latvijai — nuo 1991. 

Šįmet mes pasiuntėm ir išdalinom 5 konteinerius šalpos Baltijos 
valstybėms (daugiausia Latvijai) ir 4 konteinerius Lenkijai. Pradžioje spalio 
dar 3 konteineriai bus išsiųsti iš Bostono, Los Angeles ir San Francisco 
į Rygą su šalpa Baltijos respublikų šeimoms. 

Menkas šios vasaros derlius Baltijos rajone pranašauja maisto trūkumą 
šią žiemą, šiuo metu, paruoštas išsiuntimui, turime dideles cukraus, miltų, 
kavos pupelių ir skalbimo miltelių bei pagrindinio maisto produktų atsargas 
Rygos sandėlyje. 

Visi produktai geros kokybės, gaminti Vakarų Europoje, paruošti Belgi
joje. Zonn agentūra, palaikydama gerus ryšius su produktų gamintojais 
bei pakuotojais, užsako juos papigintai ir, tuo pačiu, gali aptarnauti savo 
klientus prieinamomis kainomis. 

LIETUVOJE, be specialaus primokėjimo, produktus pristatome į: Vilnių, 
Kauną, Panevėžį ir Klaipėdą. 

ESTIJOJE produktus pristatome į: Tallin, Tartu, Parnu ir Valga. 

LATVIJOJE: paskirstymo centras 47 Bruninieku iela Rygoje ir mėnesiniai 
pristatymai į: Cėsis, Liepaja, Madona, Plavinas, Rezekne, Saldus, Talsi, 
Tukums, Valmiera ir Ventspils. 

UŽSAKYMO KUPONAS 
(Užpildykite, rašydami didžiosiomis raidėmis) 

Japonija pasodins 
Meksikoje medelių 
Japoni ja pr ižadėjo p a d ė t i 

Meksikai kovoti su oro t a r ša , 
ypač kamuojančia Mexico City 
miestą, tur int į daugiau kaip 18 
milijonų gyventojų. Kadangi 
Japonija importuoja daugiausia 
tropikinių miškų medžiagos, o 
t ų miškų na ik in imas prisideda 
pr ie p lanetos k l ima to pasi
keitimų ir oro taršos, Rio de 
Janeiro Žemės apsaugos konfe
rencijoje praėjusią vasarą japonai 
prižadėjo Meksikoje pasodinti 
134 milijonus medelių. To dar
bo pradžiai neseniai Japonija 

TOTAL 

1 x 50 kg (114 Ibs) of imported sugar . $50.00. x. 
20 x 1 kg of sugar 25.00.. x. 
1 x 25 kg of white wheat flour 25.00.. x. 
20 x 1 kg of white wheat flour 28.00.. x. 
2.5 kg of roasted coffe beans 18.50.. x 
1 x 10 kg box of NITTYMATIC laundrydetergent 
(for hand and machine wash) 26.00.. x. 

BASIC FOOD PARCELS weight 50 Ibs. . 58.00. x 

CONTENTS: 10 kg vvhite wheat 
flour, 2 kg white beans (rich in pro-
teins), 2 kg lard in tins, 4 kg 
spaghetti, 1/5 kg Ceylon tea, ft kg 
jar of peanut butter, 48 cubes of 
beef bouillon, 200 gr chocolate, 1 
kg whole milk powder, H kg of 
table salt, 50 tbts of Aspirin and 250 
tbts of multivitamin. 

Check enclosed for: $-

Recipient's name: 

Phone: 

Sender's name: 

Tel. 

Pristatymas į namus $10 ekstra. 

DĖMESIO! Kupone surašytos kainos galioja iki spalio 15 d. Vėliau 
produktų kainos pakils dėl JAV dolerio nuvertinimo. 1 

SIŲSKITE UŽSAKYMUS 
JULĖS G. ZONN AGENCY 

1510 Oak Crsok Drivo #408 
Palo Alto, CA 94304 

paskyrė 84 mil. dolerių paskolą. 
Mexico City yra ga lbūt la

biausia i kenčiant is nuo oro 
taršos pasaulio miestas , nes j is 
išsiplėtęs slėnyje, apsuptame 
ugniaka ln inės ki lmės kalnais, 
kur ie sulaiko na tūra lų atmosfe
ros judėjimą ir dėl to užterštas 
oras pasi l ieka pažemėje. Yra 
siūlyt i i r j au išmėgint i įvairūs 
būdai miesto orą išvalyti, bet 
visi bandymai buvo nesėkmingi. 
Manoma, kad geriausias šios 
problemos sprendimas yra me
džiai, kurie savo augimo procese 
gamina deguonį ir sunaudoja 
anglies dvideginį — didžiausią 
taršos kal t in inką. 

A.tA. 
BRONIUS SEDLECKAS 

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apyl. 
Mirė 1992 m. rugsėjo 28 d., 2 vai. p.p., sulaukęs 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žiežmariuose. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko dvi dukterys: Audronė Greiner, žentas Wil-

liam, Birutė Laniauskienė, žentas Ancus, anūkai Daivid, Rita 
ir Christopher Greiner, sesuo — Stella Saunoris. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 30 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 1 d. Pamaldos bus 
atliktos koplyčioje 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, žentai, anūka i i r sesuo. 

Laidotuvių direkt. Donald A. & Donald M. Petkai. Tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6 5 4 1 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois f>0629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Ill inois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e pas i ek 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 

1 
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x Rasos Soliūnaitės-Posko-
čimienes vadovaujama tau
tinių šokių grupė „Spindulys" 
atliks dalį programos koncerte, 
kuri rengia Jaunimo centro 
valdyba. Koncertas įvyks spalio 
18 d., sekmadienį. Po koncerto 
kavinėje bus galima gauti vaka
rienę. Visi kviečiami. 

x Algimantas Barniškis , 
Gediminas Vaičekauskas ir 
Saulius Palionis dalyvaus Jau
nųjų talentų programoje spalio 
25 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre 
paremti „Draugą". Bilietai 
Lietuvių centre Lemonte po 11 
vai. Mišių ir Vaznelių Gifts 
International. 

x Akademinio Skautų są
jūdžio metinė šventė spalio 9 
ir 10 dienomis vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. Penktadienį, 
7:30 v.v. bus iškilminga ASS na
rių sueiga, pakėlimai ir mirusių 
narių pagerbimas. Šeštadienį, 
6:30 v.v. ASS metinė šventė ir 
Vydūno Jaunimo fondo premi
jos įteikimas. 7:30 v.v. — vaka
rienė, meninė programa ir 
šokiai. Visi ASS nariai kviečia
mi kartu su savo šeimomis ir 
draugais dalyvauti. Informacijai 
kreiptis į fil. Daivą Paraki-
ninkaitę. 

x Julius ir Paulina Mačiu
l iai , Chicago, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka ir palinkėjo geros sėkmės, 
sveikatos, kad „Draugas" 
lankytų ir toliau, nes jis yra 
visuomet laukiamas jų šeimoje. 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Dr. Gedas Grinis, St. 
Petersburg, Fla., Pranas 
Balčiūnas, Chicago, 111., Jonas 
Maleiska, VVeitmont, 111., Ina 
Kurauskas, Chicago, 111., Irene 
L. Goddard, Arcadia, Cal., B. 
Papedinskas, Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
30 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Leonardas Žitkevičius, 
poetas, Brooklyn, N.Y., Maria 
A. Wiener, Fort Lauderdale, 
Fla., A. Janusas, Vancouver, 
BC, Kanada, Stasys Predkelis, 
Chicago, 111., Birutė Strause, 
Sun City, Arz., Ona Didžbalis, 
Menomonee Falls, Wisc., grą
žindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 30 dol. 
Labai dėkojame. 

x Pranas Gluoksnys iš Cal-
gary, Altą, Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 15 
dol. auką, linkėdamas „kad 
Dievas Jums visiems padėtų 
jūsų darbe ir kad rusai išeitų iš 
Lietuvos". Ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Muz. Antanas ir Valė 
Skriduliai , gyv. Floridoje, at
vyksta į Chicagą ir dalyvaus Jo
niškiečių sambūrio rengia
muose Angelų Sargų atlaidų 
minėjimuose spalio 4 d., sekma
dienį. Šv. Mišios jėzuitų 
koplyčioje 11:15 vai. Muz. An
tanas yra joniškietis, šią vasarą 
su žmona Vale lankėsi tėviš
kėje, papasakos savo įspūdžius. 
Taip pat Joniškyje lankėsi Jau
nut is ir Antanina Dagiai, 
Vytautas Kasniūnas, Juozas 
Vaineikis. Po pamaldų visi susi
r inks svetainėje. Kalbės 
Joniškiečių sambūrio pirmi
ninkas Vytautas Ripskis. 

x Apie gyvenimą ir pastora
cinio darbo sąlygas Kustanajaus 
mieste ir apylinkėse kalbės kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, spalio 2 
d. Jaunimo centro kavinėj. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti ir pasiklausyti įdo
maus pašnekesio. 

x Vaikų Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
įvyks spalio 4 d. 9 vai. ryte. 
Prašome tėvelius su vaikučiais 
Mišiose dalyvauti. 

x Vidos Baronaitytes ir Ke-
vin Sheehan užsakai prieš mo
terystės sakramentą eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

x Chicagos skaut ininkių 
draugovė poatostoginę veiklą 
pradeda pirmadienį, spalio 5 d., 
5:30 v.v. sueiga, vyksiančia 
draugininkės namuose. Visos 
Chicagoje gyvenančios skauti-
ninkės kviečiamos dalyvauti. 

x Dr. E. Veleckis iš Orland 
Park, 111., Vytautas Vidugiris, 
Rancho Palos Verdes, Cal., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 60 dol. 
Labai dėkojame. 

x Ina Kasis iš Orland Park, 
BĮ., Elena Nemickas, Highland, 
Ind., kiekviena atsiuntė po 60 
dol. auką ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame už au
kas. 

x Kazys Rožanskas iš Chi 
cago, 111., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 32 dol. 
auka. K. Rožanską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą dėkojame. K. Rožans
kas yra lietuviškos knygos 
mylėtojas ir platintojas dauge
lį metų, dirba kaip knygų 
sandėlio vedėjas „Draugo" 
administracijoje. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-3L2) 776-8700 

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

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 00621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Ernest Lengnikas, Hamil-
ton, Kanada, Peter Petrėnas, 
Sudbury, Kanada, Monika Lem-
bertas, Santa Monica, Cal., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
50 dol. auka. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Moterų Klubų Fed. Chi
cagos skyrius kviečia nares ir 
viešnias į susirinkimą spalio 4 
d., sekmadienį, Jaunimo centre, 
12 vai. Kalbės Julija Šaulienė 
apie labdaros darbą. 

(sk) 

x Sekmadieni, spalio 4 d. 6-8 
v.v. Pas. Liet. centre bus puiki 
proga iš Lietuvos draugo 
kongr. Richard Durbin pla
čiau sužinoti apie JAV kongre
sui pristatytus projektus, susiju
sius su Rusijos kariuomenės iš
vedimu iš Lietuvos. Informacijai 
skambinti tel. 708-246-0049 ar
ba tel. 708-388-2041. 

(sk) 

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 Ses. Felice J u c i u s atvyks
ta iš Pittsburgho į Chicagą ir 
dalyvaus seselių pranciškiečių 
rėmėjų seime, kuris bus spalio 
4 d., sekmadienį, Marijonų vie
nuolijos name. Šv. Mišios bus 11 
vai. marijonų koplyčioje, pietūs 
salėje 12 vai., o 1:30 vai. bus ten 
pat seimo posėdžiai. 

x Rygos be rn iukų c h o r a s 
atvyksta iš Latvijos. Atliks pro
gramas 14 miestų, pradedant 
New Yorku spalio 2 d., Gracie 
Mansioro, spalio 29 ir 30 atliks 
2 koncertus Walt Disney World 
EPCOT Cen te r . Koncer tų 
pelnas skiriamas Latvijos vaikų 
sveikatos institucijoms. Chica
goje ir apylinkėse gyvenantys 
kviečiami išgirsti 36 asmenų 
Latvian Riga Dome Boys Choir 
spalio 17 d., 4 vai. p.p. Grace 
Lutheran Church, 7300 W. Di-
vision St., River Forest, 111. 

x Vitas Paškauskas ir Cyn-
thia Stahl rengiasi santuokai, ir 
jų užsakai eina Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

x Z e n o n a s T u m o s a , To
ronto, Kanada, pratęsė pre
numeratą, paaukojo 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, o už loterijos bilietus ir dien
raščiui pridjėo 35 dol. Z. Tumo
sa skelbiame garbės prenume
ratorium, o už aukas tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Dr. V. Tumasonis iš Or
land Park, 111., grąžino laimė
jimų šakneles su 60 dol. auka ir 
su prierašu: „Linkime Draugui 
gyvuoti dar ilgus metus". Nuo
širdus ačiū už viską. 

x Kun. J o h n Tamul i s iš 
Cadil lac, Mich., grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
a u k a „ D r a u g u i " . Laba i 
dėkojame. 

x V. Rač iūnas , Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
40 dol. auka. Po 30 dol. atsiuntė 
K. Skripkus, Lockport, 111., 
Kazys Mi ler i s , Hami l ton , 
Kanada. Už aukas tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Dr. A. Konce iš San Fran-
cisco, Cal., grąžino laimėjimų 
šakneles su 35 dol. auka. Nijolė 
Kaveckas, Oak Lawn, 111., 
atsiuntė 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dr. O. Mironaitė iš Chica
go, 111., grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka, o kitą 50 
dol. pridėjo dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Kun. J . Paka ln i šk i s , Lit-
tle Neck, N.J., „Draugo" garbės 
prenumerator ius , nuoširdus 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su 50 dol. auka. Labai dėko
jame. 

x Dr. E d w a r d ir Graž ina 
Viž ina i , Willowbrook, 111., 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 50 dol. auka 
dienraščiui. Dr. E. ir G. Vižinus 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už rėmimą dienraščio ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Sol. J o l a n t o s Stanelytės 
koncertas įvyks šį sekmadienį, 
spalio 4 d., 1:30 vai. p.p. Lietu
vių Dailės muziejuje Lemonte. 
Akompanuoja muzikas Alvydas 
Vasaitis. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti. Ta pačia proga 
galėsite aplankyti ir lietuvių 
liaudies meno parodą. , , . 

w^w *̂ ^L • 
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x R icha rd H a n u s , advoka
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 206 W. Rando lph , Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-357-0033. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 

R U G S Ė J O AŠTUNTOJI 
DVIGUBA ŠVENTĖ 

Rugsėjo aštuntą dieną šven
čiame ne t ik tautinę šventę, bet 
ir religinę: Vytauto Didžiojo 
vainikavimosi šventę ir Marijos 
gimimo šventę. 

Po Žalgirio mūšio Lietuva 
buvo didžiausia vals tybė 
Europoje, o Vytautas jos valdo
vas. Šituo laiku Vytautas nu
sprendė vainikuotis karaliaus 
vainiku. Vokiečių imperatorius 
paskyrė Vytautui ir jo žmonai 
karališkus vainikus. 

1430 metais rugsėjo 8 d. buvo 
paskirta vainikavimo diena. 
Vainikavimo šventė neįvyko, 
nes lenkai užpuolė pasiuntinius 
ir pagrobė jų nešamus vainikus. 
Buvo pask i r t a k i t a d a t a 
vainikavimui, bet Vytautas 
mirė prieš tą dieną. Visoje ne
priklausomoje Lietuvoje Vytau
to vainikavimo diena buvo iš
kilmingai švenčiama. 

Rugsėjo 8 d. yra švenčiamas ir 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
gimimo šventė. Marija yra šven
t a ir nekalta, todėl lietuviai Ją 
garbina. Dievas Tėvas parinko 
Ją savo Sūnaus Motina. Lietu
viai savo meilę K r i s t a u s 
Motinai parodo eidami į 
bažnyčią melstis ir Ją pagerbti. 

Vytas Ju r jonas 

TAUTOS ŠVENTĖ 

Rugsėjo 8 d. Vytautas Didysis 
turėjo tapti karaliumi. Jo prie
šai pavogė karaliaus vainiką. 
Vytautas buvo labai geras 
valdovas. Prisimindami tą 
dieną, mes ją švenčiame kaip 
tautos šventę. Mes džiaugiamės, 
kad esame lietuviai ir turime 
savo šalį, savo kalbą. Dar džiau
giamės ir dėl to, kad Lietuva yra 
laisva. 

Daina Lukai tė 

GYVENIMAS 

Vincas Kudirka savo eilėraš
tyje „Labora" rašo apie žmo
gaus gyvenimą. J is ragina 
sunkiau dirbti jaunus žmones, 
nes pasenę mažiau stengsis dėl 
nusilpusių kūno jėgų. Jis pata
ria naudoti tą ugnį, kuri sukelia 
jauno žmogaus energiją. Ne
reikia galvoti, kad esi per 
menkas, per silpnas ką nors nu
veikti, j is moko mus greit 
nepasiduoti pagundoms. 

Jis pataria pasirinkti gerus 
idealus,nes žmogus, daryda-
masis senesnis, pamiršta apie 
gerus idealus ir pasirenka ma
terialinius dalykus. 

Eilėraščio pabaigoje pataria, 
kad žmogus kiekvieną dieną su
naudotų geriems dalykams, 
nešokdamas per dienas, nes 
tada pradeda tingėti ir nebesi
džiaugia tikru gyvenimu. Tin
gėdamas gyvenime nieko nepa
sieksi ir mirsi nepalikęs gyve
nime savo ženklo, kad žmogumi 
buvai. 

Edis Nelsas 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Vardan tos Lietuvos") 

KAIP ATSIRADO UODAS 
DAINAVOJE 

Kartą gyveno berniukas, var
du Tomas. Jis turėjo varlę, j i 
jam labai patiko. Kiekvieną 
mėnesį jis sugaudavo daug va
balų. Vieną vasarą jis gaudė uo
dus. Sugautus uodus ir varlę jis 
atsivežė į Dainavą. Jis maitino 
savo varlę lauke. Kartą bemai
tinant varlę, sudužo stiklinė, 
kurioje buvo jo sugauti uodai. 
Tomas labai supyko, nes jis 
turėjo paleisti savo varlę. Paleis
ti uodai dauginosi ir dauginosi. 
Iki šios dienos dar vis tebesidau-
gina. Tomas, paleidęs tą varlę, 
nusipirko kitą. 

Rima Viliamaitė, 
(JAS Universiteto laikraštėlis, 

1992) 

PAGRINDINES 
„PAGAIRĖS" MINTYS 

(Pabaiga) 

Ulba yra klasėje pirmoji 
mokinė ir pionierė. Tadukas 
lanko darželį. Ulba tikrai moti
niškai myli savo jaunesnįjį 
brolį. Ji, kaip Taduko mamytė, 
prižiūri ir auklėja, visur už 
rankelės vedžiodama. Ulba yra 
aukštoka, plona, ilgakojė, 
blondinė. Ji turi ilgus plaukus, 
supintus į dvi kasas. 

Ilgai Gintalų šeimos gyve
nimas ėjo įprastine vaga, kol 
neatsitiko didelė nelaimė. Ant 
Taduko lūpos iškilo spuogelis, 
netrukus virtęs augliu. Po 
operacijos paaiškėjo, kad auglys 
piktybinis. Vaistai daugiau ne
bepadėjo, reikėjo didelės opera
cijos. Senelė, sužinojusi, kad Ta
dukas serga, parašė, kad ji 
meldžiasi už Taduko sveikatą. 
Motinai tas nepatiko. Ulba nu
sprendė Taduką gydyti tokiais 
vaistais, kurie motinai sukėlė 
didelį siaubą. 

Ulba pasiūlo Taduką gydyti 
maldomis. Tai buvo viešas pasi
priešinimas motinai. Jeigu kas 
nors išgirstų tuos žodžius, tai 
visa jos karjera būtų su
naikinta. Taduko reikalai blo
gėjo. Antroji operacija jam nepa
gelbėjo. Močiutė matė, kad jos 
mylimas Tadukas vos gyvas. 
Reikėjo Taduką pakrikštyti, nes 
galėjo mirti kiekvienu momen
tu. 

Senelė su Taduko tėvais labai 
susiginčijo. Ramunė prašė, kad 
neskiepytų vaikams religinių 
minčių, nes nenori juos auginti 
sužalotus. Senelė su Ulba nu
sprendė Taduką pakrikštyti. 

Po krikšto Tadukas netrukus 
mirė. Ulba sunkiausiai pergy
veno savo brolio mirtį. Ji še
šioms savaitėms išvažiuoja pas 
senelę gyventi. 

Romano pagrindinė mintis, 
kad religija žmogui yra būtinai 
reikalinga. Dievo paveikslą ne 
taip lengva nustumti į kampą. 
Tą mintį patvirtina „Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos". 
Čia surinkta krikščionių per
sekiojimo medžiaga. Tie 
persekiojimai per 30 metų 
nepajėgė išnaikinti tikėjimo 
lietuvių tautoje. 

Zigmas Woodward 

Duoti lietuviškus pavadinimus, pravesti pasikalbėjimus. Nusipiešti didesnius 
ir nuspalvoti. 

VABALAI 

Gamtos pamokos yra įdomios. 
Mes gaudome visokius vabalus. 
Yra tokie labai dideli vabalai, 
žmogaus didumo, mergaičių ba
rake. Mes išmokome daug daly-

RE/MAX REALTORS, Rimas k u a P i e vabalus, taip pat suži-
S tankus , tel. (312) 586-5969 ar- nojome ir kur jie gyvena, 
ba (708) 425-7161. Kovas Boguta 

(8K) („Dainavos draugai", JAS 1991) 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 

Akvata aršiau nevalios (noras 
blogesnis už nelaisvę). 

•̂  (Liudvinavas) 

Su juo nei rask, nei pamesk. 
(Kvailas, nepatikimas). 

VAIKAS NORI MOKYTIS 
(Tęsinys) 

Kalbinę klausą lavinsime, 
jeigu patys aiškiai skaitysime 
grožinius kūrinėlius, pasako
sime istorijas, lavinsime vaikų 
kalbinę klausą. Naudinga 

Išsišnekėjęs 
mas). 

bešneki (plepu-

KARALIAUS VAINIKAS 
(Legenda) 

Jos pasiekė ir Vytauto ištiki
muosius, džiugiai buvo pranešta 
žinia Karaliui, ir jis pasakė: 

— Lietuvos Vainikas negali 
žūti. Skubėkite jį paimti. 

Tačiau tie, kurie kartą buvo 
pavogę, buvo greitesni — dabar 
jie buvo ir pikti, jie priekaištavo 
vienas kitam, ir peikė tą, kuris 
buvo pataręs skandinti. Paskui 
nusiramindami jie juokavo, kad 
auksas buvo plona skarda ir 
akmenys padaryti iš uogų, nes 
kaip kitaip tasai vainikas galė
jo išsiplauti į paviršių. 

Bet vis tiek, kad ir nedidelės 
vertės jis tėra, jie tebekalbėjo — 
kaip nusikratyti ir jau tikrai. 
Reikėjo gerai apgalvoti. Jie taip 
ilgai ginčijosi, kad vos vidur
naktį buvo nutarę — sudeginti. 
Ant to kalno, kur buvo skel
biama seniau susirenkant ra
ganos ir kur vėliau jas de
gindavo, buvo sukurtas laužas. 
Vien tiktai sakuoti medžiai 
sukrauta, derva, smala ir tiek 
daug, kad galėjo į pelenus sude
ginti dvylika stumbrų. Ir to ne
buvo gana, ant paties vainiko 
užpylė garuojantį skystį, kuri 
senas alchemikas (žmogus, 
kuris paprastus metalus mėgin
davo paversti brangiaisiais, pvz. 
auksu) gamino naikinti bet kokį 
metalą ir brangųjį akmenį, — 
šitas laužas buvo paskutinis 
visokiam daiktui, jie galėjo nu
siraminti. 

Tačiau kitą rytmetį jie vis tiek 
atėjo patikrinti. Jie juokavo, nes 
jų pakurta ugnis buvo tikrai 
tokia, kokios niekas kitas ne
buvo uždegęs; žiūrėkite, kalno 
viršuje dar tebedegė, daug mažų 
liepsnos liežuvių svaidė žiežir
bas ir tokias skaisčias, jog skau
dėjo akys į jas žiūrint. 

O kai jie prisiartino, pamatė, 
kad viskas buvo sudegę, aplin
kui medžiai stovėjo pajuodę ir 
nusvilę, ir akmenys suskeldėję, 
ir kiekvienas plyšys aprūkęs, 
net patys pelenai išnyko, tokia 
baisi buvo ugnis. Tačiau tai, ką 
jie tarė esant liepsnomis, buvo 
pavogtasis Vainikas , visai 
nepaliestas. Rubinai degė dar 
skaidriau, negu pirma, tarytum 
ugnis buvo juos atgaivinusi. 

(Bus daugiau) 

mėgdžioti ir aplinkos garsus, 
paukščių ir gyvulių „kalbą". 
Vaikas turi girdėti visus lietu
vių kalbos garsus, ypač 
skiemenyse arba trumpuose 
žodžiuose. Pavyzdžiui: cak, cak, 
cip, cip, kac, kac, škac; yha ha, 
och, cha cha cha; kar kar, arrr, 
brr, brr, trokšt, brakšt, tekšt ir 
t.t. Galima parinkti eilėraščių, 
pasakų, pavyzdžių. Štai Violetos 
Palčinskaitės „Agurkų daine
lė". 

Susikibę už rankučių, 
Lietui lyjant, vėjui pučiant, 
Šokam šokam sau ratu — 
Ir po vieną, ir po du. 
Tru tu tu, t ru tu tū! 
Ir po vieną, ir po du. 

Mūs žali, žali švarkeliai, 
Mus į šviesą saulė kelia. 
Šaukia šaukia mus vardu — 
Ir po vieną, ir po du. 

Nok si m mes susikabinę, 
Kol sukraus mus į pintinę, 
Tru tu tą, t ru tu tū: 
Gal po vieną, gal po du. 
Tru tu tū, t ru tu tū 
O turbūt visus kartu. 

La ima Tamošiūnienė. 
Piešiniai 

Jo l i tos Beržvinskienės, 
Lietuva 

IŠSRIAUBTA KŪDRA 

(Lietuvių tautosaka) 

Tai buvo po lietaus. Nors buvo 
mažas debesis, bet daug lietaus 
iškrito, visur didelės balos. 

Ėjau į ganyklas arklių parsi
vesti. Ganyklų gale buvo didelės 
kūdors (prūdas, nedidelis van
dens tvenkinys). Nė vasarą ne-
išdžiūdavo. Ten vasarą gyvuliai 
atsigerdavo. 

Tuo metu, kai aš pro tas kūd
ras ėjau, žiūriu — ant praėjusio 
debesies laumės juosta (vaivo
rykštė) taisosi. Didelė, per visą 
dangų. Jos vienas galas pama
žu eina, eina. Priėjo netoli ma
nęs, ir — makt į kūdrą. Žiūriu, 
kas čia bus. Tai kaip tik makt 
į kūdrą, tai tuoj sriubt vieną 
kartą! Žiūriu — jau vandens 
mažai kūdroje. Antrą kartą 
sriubt! J a u visiškai mažai 
vandens beliko. Trečią kartą 
srūbt! Kūdra visiškai tuščia, 
vandens nė lašelio. Tik varlės 
išsigandusios visos po dugną 
šokinėja. Kelios mažos žuvelės 
plekšt plekšt uodegėlėmis į 
dumblyną. Tai tu tik pagalvok: 
sriubt, sriubt — per tris kartus, 
ir baigta! 

Kai tik kūdrą išsriaubė (iš
gėrė) — tuoj tos laumės juostos 
galas slenka (pamažu eina), 
slenka pamažu tolyn — ir nu
slinko. 

r 


