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Europos Tarybos 
delegacija stebės 

rinkimus 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 20 d. (Elta) -
Europos Tarybos parlamentinės 
asamblėjos delegacija bus 
nusiųsta į Lietuvą stebėti spalio 
25 dieną įvyksiančių parlamen
to rinkimų, — pranešama Euro
pos Tarybos spaudos biuleteny
je. Jame pabrėžiama, kad stebė
tojai ypač daug dėmesio ketina 
skirti tautinių mažumų dalyva
vimo rinkimuose sąlygas. Eu
ropos Tarybos parlamentinės 
asamblėjos delegaciją sudarys 
10 žmonių, atstovaujančių 
įvairiose politinėse asamblėjos 
grupėse. Jie susitiks su žmo
nėmis, atsakingais už rinkimų 
organizavimą, su politiniais vei
kėjais, lankysis Vilniaus ir kitų 
miestų rinkimų apylinkėse. 

Vytautas Landsbergis — apie 
būsimą seimą 

Pirmaisiais naujojo Seimo 
darbais turėtų būti teisinė refor
ma, tolesnės valstybės valdymo 
reformos, — susitikime su 
žurnalistais pareiškė Vytautas 
Landsbergis. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas mano, kad 
Seimas turės kuo greičiau pri
imti valdininkų įstatymą, 
teisinį aktą dėl jų turto ir 
pajamų deklaravimo. Be to, 
reikės įgyvendinti tai, ką jau 
numato Konstitucija — paskelb
t i prezidento rinkimus ir sukur
t i Konstitucinį teismą. 

„O mano tolesnė veikla pri
klausys nuo būsimo Seimo 
narių pasitikėjimo ar noro, kad 
aš užimčiau, ar neužimčiau tam 
tikras pareigas", pasakė Vytau
tas Landsbergis. 

Iš KGB agentų moksliniai 
varda i nebus atimami 

Metų pabaigoje Lietuvoje ti
kimasi pradėti nostrifikaciją — 
mokslininkų įgytų mokslo laips
nių ir pedagoginių vardų pripa
žinimą. 

Nostrifikaciją nėra pakar
totinis disertacijos gynimas. 
Specialios komisijos tik spręs, ar 
konkrečioje disertacijoje yra 
mokslo, mat sovietiniais metais 
mokslo laipsniai būdavo teikia
mi ne t ik už mokslinius, bet ir 
už ideologinius nuopelnus, pažy
mėjo Lietuvos Mokslo Tarybos 
pirmininkas, profesorius Ri
mantas Sližys. J is pasakė, kad 
mokslo laipsnio pripažinimui 
neturės įtakos tai, ar mokslinin
kas bendradarbiavo su KGB, ki
tomis slaptosiomis tarnybomis. 
Kiekvienoje iš dešimties nostri-
fikavimo komisijų bus po sep
tynis viešai išrinktus narius. 
Jiems iš anksto taip pat reikės 
gauti mokslo laipsnio ar peda
goginio vardo pripažinimą. 

Nostrifikaciją Lietuvoje pla
nuojama užbaigti iki ateinančių 
metų liepos 1 d. Lietuvoje yra 
apie 10 tūkstančių mokslinin
kų, turinčių mokslo laipsnius ir 
pedagoginius vardus, iš jų — 
apie 800 mokslo daktarų. 

Seimo rinkimai i r 
referendumas .prasidėjo, 

tačiau iki spalio 23 dienos 
balsuojama tiktai pa š tu 

Pirmieji tūks tančia i iš 
daugiau kaip 2,5 milijono akty
vią rinkimų teise turinčių Lie
tuvos Respublikos piliečių spa
lio 18-ąją gavo Seimo rinkimų 

ir referendumo Lietuvos Res
publikos Konstitucijai priimti 
balsavimo biuletenius. Tą dieną 
prasidėjo balsavimas paštu. 

Balsavimo išvakarėse biu
leteniai buvo pr i s ta ty t i į 
visas beveik 2150 rinkimų 
apylinkių ir maždaug tiek pat 
ryšių skyrių. 

Balsavimas paštu vyksta pir
mą kartą. Seimo rinkimų įsta
tymas leidžia balsuoti bet ku
riame Lietuvos pašte jų darbo 
laiku. Specialūs šiam reikalui 
skirti paštai steigiami gydymo, 
socialinės rūpybos ir globos 
įstaigose, krašto apsaugos ir -
vidaus tarnybos daliniuose, 
laisvės atėmimo vietose, tar
dymo izoliatoriuose. 

Biuletenius paštininkai gali 
atnešti ir į namus, jeigu rin
kėjas apie šį savo pageidavimą 
informuoja ryšių skyrių, nuro
dydamas savo balsavimo pažy
mėjimo numerį. 

Šių metų gegužės ir birželio 
referendumai parodė, kad ne 
balsavimo būstinėse ( tada 
balsadėžės buvo išvežiojamos į 
namus) balsuoja 6-7 procentai 
rinkėjų, nors kai kur iose 
apygardose jų skaičius siekė 
20-24 procentus. 

Karines uniformas Lietuvoje 
nešios apie 20,000 žmonių 

Lietuvos kariuomenėje, atkur
toje prieš dvejus su puse metų, 
yra 5 lauko kariuomenės briga
dos batalionai. Pasienyje veikia 
35 užkardos ir 10 pasienio pra
leidimo punktų. Suburtos 5 sa
varankiškos krašto apsaugos 
tarnybos kuopos, 8 civilinės 
saugos departamento skyriai. 
Gesinti miško gaisrų, lokali
zuoti kitas nelaimes nuolat yra 
pasiruošę 2,5 tūkstančių karei
vių. 

Planuojama, kad 1993 metais 
įvairiose karinėse struktūrose 
tarnaus 21,7 tūkstančių žmo
nių. Jie tarnaus sausumos ka
riuomenėje, karinėse oro pajė
gose, savanoriškosios krašto ap
saugos tarnyboje, karo akade
mijoje, lauko kariuomenės bri
gadoje, apsaugos batalionuose. 
Planuojama įkurti užnugario 
tarnybą. 

Šiuos duomenis Krašto apsau
gos ministerijoje įvykusiame 
išvažiuojamajame Vyriausybės 
posėdyje pateikė Jungtinio šta
bo viršininkas Valdas Tutkus. 

Telefonų stotyse ras tos 
radioaktyvios detalės 

Higienos tarnybos specialistai 
per planinį Vilakviškio telefono 
stoties patikrinimą nustatė 
padidėjusį jonizuojantį spindu
liavimą. Nuodugniai viską išty
rus, išsiaiškinta, kad šio spin
duliavimo kaltininkė yra viena 
detalė — nevaldomas iškrovik-
lis. Tokių pat spinduliuojančių 
iškroviklių rasta ir Šakių, Jur
barko, Skuodo, Kaišiadorių tele
fono stotyse. Padedant higienos 
tarnybų specialistams, dabar 
tikrinamos visos rajonų telefono 
stotys, netinkamos detalės kei
čiamos kitomis, o spinduliuojan
čios, kenksmingos žmogaus svei 
katai — surenkamos ir pristato
mos į radioaktyviųjų atliekų 
saugyklas. Šias detales Lie
tuvai tiekė viena Rusijos ga
myklų. (J.V.) 

Kinijos p?criarchas Deng Xiaoping apsilanko 14-tame Komunistu partijos 
suvažiavime. Jo kairėje — komunistų partijos vadas Jiang Zemin. 

*> Raudonasis Imperatorius" partijos 
suvažiavime 

Beijing. — Kinijos patriarchu 
vadinamas Deng Xiaoping, ku
ris dabar jau y ra 88 metų 
amžiaus , nus teb ino 14-tojo 
Komunistų partijos suvažiavi
mo, vykstančio šią savaitę Bei-
jinge, dalyvius, apsilankydamas 
posėdžių salėje. Tai buvo pirmas 
jo viešas pasirodymas nuo š.m. 
gegužėsio mėnesio. Den Xiao-
piong savo apsilankymu norėjo 
užakcentuoti daugiau kaip bili
jonui Kinijos gyventojų ir tuo 
pačiu visam pasauliui, kad jis, 
v a d i n a m a s i s , ,Raudonas is 
Imperatorius" visiškai pritaria 
suvaž iav imo n u t a r i m a m s 
pas inaudo t i vakar ieč ių 
technologija bei kitomis moder
naus gyvenimo apraiškomis, jas 

pritaikant Kinijai. Tai ir buvusi 
Deng Xiaoping politika, jau 
gerokai anksčiau jo sufor
muluota. Suvavžiavimas ją tik 
oficialiai priėmė ir patvirtino. 

Tuo tarpu Kinijos žinių agen
tūros jau pradėjo publiką supa
žindinti su būsimaisiais komu
nistų partijos vadais, ypač Jiang 
Zemin ir Li Peng. Šie du pri
statomi labai teigiamai, kaip 
idealūs vyrai savo žmonoms, 
geri šeimos tėvai, o Jiang 
Zemin mokąs dainuoti net an
gliškai, rusiškai ir rumaniškai. 
Apie Li Ruihuan, senųjų parti
jos pažiūrų palaikytoją, sakoma, 
kad jam „patinka aktoriai ir 
savo elgesiu jis kartais užsi
traukia gėdą ant savo galvos". 

JAV katalikų labdaros pirm. 
aplankys Lietuvą 

N e w York. — Vienos pagrin
dinių JAV medicininės labdaros 
organizacijų pirmininkas at
vyksta į Lietuvą. Kun. James J. 
Yannarel l , kuris vadovauja 
Katalikų Medicininei Misijai 
(Cathol ic Medical Mission 
Board) New Yorke, lankysis 
Lietuvoje spalio 21-28 d. 

Kelionės tikslas bus ištirti 
galimybes Amerikos specialis
t a m iš įvairių medicinos šakų 
vykti į Lietuvą su paskaitom ir 
vėliausių vakarietiškų metodų 
demonstracijom. Pirmosios sri
tys, kuriose bendradarbiavimas 
bus gvildenamas yra: nefrologi-
ja , oftalmologija, slaugymas, 
širdies chirurgija ir neuroterapi-
j a kūdikiams su patrikimais. 

Tai nėra pirmas Katalikų Me
dicininės Misijos pagalbos at
vejis Lietuvai. Nuo 1991 m. 
sausio m., kai televizijos bokš
to tragedija paskatino Katalikų 
Medicininės Misijos pirmąją 
medicininę siuntą Lietuvai, ši 
organizacija per CARITAS gru
pę yra suteikusi ligoninėm, 
va i s t i nėm ir ins t i tuci jom 
daugiau kaip 10,000,000 dol 
vertės skiepų, vaistų, medici
ninių reikmenų ir medicinos 
knygų. Su Katalikų Medicini
nės Misijos skiepais pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje buvo skiepi
jama nuo raudonukės. 

Katalikų Medicininė Misija 
veikia nuo 1928 metų. Si 
organizacija, suteikianti medi
cininę paramą apie 40-čiai 
krštų, yra parodžiusi Lietuvai 
išskirt iną dėmesį. 1991 m. 
rugsėjo mėn. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kartu su Užsienio 
Reikalų min. Algirdu Saudar

gu, New Yorke susipažino su 
kun. J . Yannarell ir padėjo 
išlydėti vieną Katalikų Medi
cininės Misijos 40 tonų kon
teinerį į Lietuvą. 

Su kun. Yannarell atvyksta ir 
Katalikų Medicininės Misijos 
programų skyriaus direktorius 
Michael McCarthy (ką tik grįžęs 
iš Indijos) ir jo padėjėja Rasa 
Razgaitienė. Jie atskrenda į 
Vilnių spalio 21 d. 16:35 vai. 
Swissair skrydžiu 498. Delega
cija į Lietuvą atsiveža apie 
400,000 dol. vertės chirurginių 
siūlų, širdies vaistų, antibiotikų 
ir imunoglobulino bei analgeti
kų. Jie žada aplankyti Vilnių, 
Kauną, Panevėžį, Marijampolę 
ir Šiaulius. Numatvti susiti-

TRUMPAĮ IŠ VISUR 

London. — Britų ministro 
pirmininko John Major vyriau
sybė, stengdamosi bent kiek iš
sklaidyti susidariusią pavojingą 
politinę padėtį krašte, po to kai 
buvo panorėta uždaryti apie 30 
anglių kasyklų, nes jose darbas 
nesaugus, nemodernus ir kasyk
los nebeduoda pelno, šios 
savaitės pirmadienį sprendimą 
atšaukė, nes buvo susilaukta 
daug aštrios kritikos ir protestų. 
Darbo kasyklose sustabdymas 
būtų palikęs apie 30,000 anglia
kasių be pragyvenimo šaltinio. 

— Jugoslavijoje vykstan
čiose šachmatų žaidynėse ame
rikietis Bobby Fischer tuo tar
pu yra laimėjęs 8 žaidimus, jo 
konkurentas rusas Boris Spas-
sky — keturis. 

— Britanijos premjeras sek
madienį sušaukė nepaprastą sa
vo Kabineto narių posėdį po to, 
kai planai uždaryti pusę krašto 
anglies kasyklų sukėlė ligšiol 
didžiausią krizę jo vadovavimui. 

— Egipte kariuomenė buvo 
komandiruota padėti nukentė
jusiems nuo žemės drebėjimo, 
atstatant elektros tiekimą ir 
pastatant palapinių miestus 
netekusiems namų. Tikimasi, 
kad jų buvimas žemės drebėjimo 
nuniokotose vietovėse sumažins 
demonstracijų kėlimą prieš val
džią, kad ši vilkinanti pagalbą 
nukentėjusiems. 

Wasbington. — JAV vyriau
sybė paskyrė 3 mil. dolerių Mi-
chigano universiteto techni
kams, kurie padeda rūpintis 
Egipto archeologinių paminklų, 
apgadintų neseniai Cairo mies
tą supurčiusio žemės drebėjimo, 
apsauga bei pataisymu. Žemės 
drebėjimas įvyko spalio 12 d. 
Jame žuvo apie 550 žmonių, ir 
smarkiai apgriautas Cairo 
miestas. 

kimai su kard. V. Sladkevičium, 
arkivysk A. Bačkiu, vysk. S. 
Tamkevičium, vysk. J. Žemai
čiu, pirm. V. Landsbergiu, 
Sveikatos apsaugos ministru J. 
Oleku ir kitais. Kelionę globo
ja CARITAS ir Sveikatos ap
saugos ministerija. 

Kun. J. Yannarell yra pareiš
kęs, kad: „Vienas esminių mūsų 
darbo uždavinių yra reikšmin
gai padėti mūsų broliams ir 
seserims per pagerinimą 
sveikatos apsaugos sistemos. 
Esame dėkingi, kad su Dievo 
malone galime pasiekti tiek 
daug žmonių Lietuvoje". 

Rusija pratęsė branduolinių 
ginklų bandymų 
suspendavimą 

Maskva, spalio 19 d. — Rusi
jos prezidentas Boris Jelcinas 
pareiškė, kad pratęsia bran
duolinių ginklų mėginimų sus
tabdymą iki ateinančių metų 
liepos mėnesio. Jis taip pat 
ragino Angliją ir Kiniją jungtis 
į suspendavimą, kad tuo būdu 
pasaulis bent kiek priartėtų 
prie visuotinio atominių ginklų 
eliminavimo. Nieko nebuvo už
siminta apie kitas valstybes, 
atliekančias branduolinių gink
lų bandymus (pvz. Indiją ir 
Izraelį). 

Anglija, atsakydama į Jelcino 
kvietimą, pabrėžė, kad ji mėgi
nimus sustabdyti nesiruošia ir 
jie bus tęsiami toliau. Reikia 
pažymėti, kad anglai tuos ato
minius sprogdinimus atlieka 
Amerikoje, Nevados valstijoje, 
tuo išvengdami galimos radio
aktyvios taršos savo krašte. 
Kinija visiškai neatsiliepė į 
Jelcino užuominas. 

Branduolinių ginklų bandy
mų suspendavimo prailginimą 
Jelcinas pasirašė, norėdamas 
parodyti solidarumą su JAV ir 
Prancūzija, kurios kiek anks
čiau ėmėsi panašių žygių. 
Amerikos prez. Geroge Bush šį 
mėnesį, nors labai nenoromis, 
pasirašė įstatymą, suspenduo
jantį atominių ginklų mėgini
mus dar devyniems mėnesiams 
(iki liepos mėn.). Įstatymas lei
džia amerikiečiams mėginimus 
vėl pradėti po tos datos, bet jie 

Lietuvos įsakymas 
suimti Rusijos 

karininką 
Šiauliai, spalio 15 d. — 

Šiaulių prokuroro įstaiga davė 
įsakymą suareštuoti lt. pulk. 
Pavel Ievlev, prie Šiaulių esan
čios Rusijos aviacijos bazės 
vadą, nes jis bandė nelegaliai 
pardavinėti to karinio aerouosto 
Zokniuose nusileidimo tako be
tonines plokštes privatiems 
verslininkams. Lietuvos įstaty
muose pažymėta, kad visi pasta
tai, įrengimai ir inventorius, 
kurį Lietuvoje naudojo užsienio 
karinės pajėgos, priklauso Lie
tuvos valdžiai. 

Šiaulių generalinis pro
kuroras Anatolijus Mirnas 
pranešė, kad Ivlev neišvyko iš 
bazės nuo įsakymo išleidimo 
laiko, nors jis kalbėjosi su bylos 
tyrinėtojais, lankančiais bazę. 
Lietuvos policija nebandė jo 
areštuoti, norėdama išvengti 
konflikto. 

turi būti visiškai sustabdyti iki 
1997 m. Prancūzija, pasirašiusi 
savo atominių ginklų bandymų 
suspendavimo sutartį pernai, 
š.m. balandžio mėn. pranešė, 
kad visus bandymus sustabdan
ti Pietiniame Pacifike bent 
metams laiko, o po to visas 
reikalas bus peržiūrėtas ir 
nuspręsta tolimesnė veikla. Tik 
Anglija ir Kinija tebetęsia bran
duolinių ginklų mėginimus. 

„Jeigu kitos valstybės, gami
nančios branduolinius ginklus, 
pasektų Rusijos, Prancūzijos ir 
JAV pavyzdžiu, gal būtų galima 
pagreitinti ilgalaikio žmonijos 
troškimo išsipildymą ir visiems 
amžiams sustabdyti šių baisiųjų 
ginklų grėsmę. Jų bandymai jau 
yra padarę daug žalos mūsų pla
netai", rašoma Jelcino pareiš
kime, pasirašant dokumentą, 
kuriuo pratęsiamas branduoli
nių ginklų bandymų suspen
davimas. 

Prieš tai Sovietų Sąjungos 
prez. Gorbačiovas buvo pernai 
spalio mėnesį paskelbęs 
bandymų sustabdymą vieniems 
metams. Paskelbimą patvirtino 
ir Jelcinas, paėmęs valdžią į 
savo rankas. Tai beveik vienin
telė valstybinės veiklos sritis, 
kurioje Jelcino ir Gorbačiovo 
nuomonės visiškai sutampa, nes 
jų nesutarimai tebesitęsia. Prieš 
savaitę Gorbačiovas viešai ap
kaltino Jelcino vyriausybę, kad 
ji mėginusi nuslėpti faktus apie 
1940 m. įvykdytas Katyno žudy
nes, kurių metu sulikviduota 
apie 14,700 lenkų karininkų, o 
Jelcinas tuoj atsikirto, kad ir 
Gorbačiovas, kurio žinioje visi 
dokumentai jau prieš tai buvę, 
jų nepaskelbęs. Daugelį metų 
sovietai tvirtino, kad lenkų 
karininkus išžudė naciai. Tik 
Gorbačiovo perestroikos laikais 
pagaliau prisipažinta, kad žu
dynių kaltininkai yra rusai. 

Praėjusios vasaros pabaigoje Floridą nusiaubusio uragano Andrew padariniai dar vis nei&naikinti. 
Žmonės skundžiasi valdžios pagalbos vilkinimu ir biurokratizmo klampynėmis. Čia matome 
Tautinės gvardijos karius, padedančius atitaisyti uragano žalą. 

Karinio 
bendradarbiavimo 
sutartys su Lenkija 
Vilnius, spalio 14 d. — Lenki

jos Gynybos ministro pava
duotojas Przemyslaw Grudzins-
ki pareiškė, kad Lenkija yra pa
tenkinta karinio bendradar
biavimo su Lietuva sutarties 
projektu. Pareiškimą jis padarė 
spaudos konferencijoje Vilniuje, 
baigiant jo trijų dienų vizitą Vil
niuje. 

Jis pakvietė Lietuvos Nacio
nalinės gynybos pavaduojantį 
ministrą Šarūną Vasiliauską se
kančią savaitę atvykti Lenkijon 
tęsti diskusijas, kurios buvo 
pradėtos rugsėjo mėnesio pabai
goje, Lietuvos ministrui pir
mininkui Aleksandrui Abišalai 
lankantis Varšuvoje. Min. Gru-
dzinski išreiškė viltį, kad su
darysimoji sutartis bus panaši 
į Vyšegrado sutartį, kurią pasi
rašė Lenkija, Vengrija ir Čeko
slovakija. 

KALENDORIUS 

Spalio 21 d.: Hilarijonas. Ur
šulė, Rikantas, Gilanda. 

S p a l i o 22 d.: Donatas, 
Severas, Sudimantas, Mingelė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02. 
Temperatūra dieną 56 F (13 

C), saulėta; naktj - 38 F (4 C). 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. spalio mėn. 21 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

„KERNAVĖS" TUNTO GERASIS 
DARBELIS 

Vasarą viešėdama Lietuvoje 
Chicagos „Kernavės" tunto 
vadijos narė vs fil. Rita Pen-
čylienė aplankė Kernavės pi
liakalnio papėdėje stovyklavu
sius Vilniaus „Kernavės"' tun
to seses ir brolius. Tos kelios 
valandos sesei Ritai liko malo
niausiu šių metų kelionės Lie
tuvon įspūdžiu. Sesė Rita negali 
atsidžiaugti patirtu nuoširdu
mu, tikra skautiška dvasia, en
tuziazmu, nors jų stovyklavimo 
sąlygos žymiai skurdesnės ne
gu mes čia pripratę. 

Sesės ir broliai vilniečiai pasi
ryžę visus nepatogumus pakelti 
ir ryžtingai dirbti užsibrėžtų 
tikslų siekime. Visi pasiryžę da
lyvauti 1993 m. Jubiliejinėje 
stovykloje gražiai ir tvarkingai 
uniformuoti, o kad uniformos 
būtų vienodos ir tvarkingos, vil
niečiai įsisteigė uniformų fondą. 

Grįžusi Chicagon sesė Rita 
pradėjo vykdyti vilniečiams 
duot^ pažadą — stengtis parem
ti tą jų pasiryžimą telkiant 
Chicagoje pagalbą minėtam vil
niečių fondui. Tas jai pavyko at
sikreipus į savo seses „Kerna
vės" tunte. Sesės kernavietės 
nuoširdžiai pritarė ir, štai, 500 
dol. auka siunčiama Vilniaus 
„Kernavės" tuntui, tikintis, kad 
šie pinigai padės kiekvienam 
Vilniaus „Kernavės" tunto 
sesei ir broliui įsigyti naujas 
uniformas. Pinigai buvo surink
ti sekančiai: „Kernavės" tunto 
skautininkių „Verpsčių" būre
lio narės ir keli jų draugai įteikė 
po 10 dol., kad „įtaisytų" 22 
sesėms vilnietėms po uniformą. 
„Kernavės" tunto sesės siunčia 
250 dol., dalį jų surinkusios 
pardavinėdamos savo keptas 
spurgas, o dalį pridėjo tunto 
iždas. Likę pinigai buvo 
surinkti skautų vakaronėje, 
kurioje skautų,-čių vadovai,-ės 
dalinosi įspūdžiais iš savo 
kelionės Lietuvon. 

Savo dovaną kernavietės Chi
cagoje sesėms ir broliams Vil
niuje siunčia linkėdamos: „Visi 
mes linkime Jums eiti tiesiu 
skautybės keliu, nebūti išdras
komais pašalinių vėjų, bet 

ištikimai tarnaujant Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. O kai pasi 
puošite naujomis uniformomis, 
(prašome šiuos pinigus tik šiam 
tikslui panaudoti), nusifotogra
fuokite ir atsiųskite „Kernavės" 
tuntui Chicagoje nuotrauką. 
Jeigu kam nors iš mūsų teks 
dalyvauti Lietuvos stovykloje — 
galėsite asmeniškai pasirodyti". 

Pasigėrėtinas „Kernavės" 
tunto gerasis darbelis. Tikime, 
kad toks artimo sesės-brolio 
reikalų supratimas sustiprins 
ryšius tarp „Kernavės" tuntų 
abejose Atlanto pusėse. Būtų 
idealu, kad ir kiti skautiški vie
netai užmegztų ryšius su viene
tais Lietuvoje ir padėtų jiems 
entuziastingiau žygiuoti skau
tišku keliu ir augti skautiška 
dvasia. IR 

Veiklus ..Lituanicos" tunto vadovas skautas vytis Andrius Utz, metinėje 
Akademinio Skautų sąjūdžio šventėje pakeltas j Korp! Vytis senjorus, pasirašo 
pasižadėjimą, stebint Korp! Vytis tėvūnui fil. Vyteniui Kirvelaičiui. 

Nuotr. J. Tamula ič io 

ŽINIOS IŠ 
„KENGŪRŲ ŽEMĖS" 

kilometrų nuo Kai JAV-se ir Kanadoje 
skautai ir skautės rugpjūčio 
mėn. stovyklose braukė sodrius 
vasaros kaitros prakaito lašus, 
broliai ir sesės „kengūrų že
mėje" džiaugėsi žiemos iškylo
mis. Šiomis dienomis mus pa
siekė tenykštės „Mūsų pasto
gės" lapkričio 31 d. laida. Jos 
„Pėdsekio" skyriuje atspausdin
tas Eglės Garick vienos tokios 
iškylos aprašymas. Iškylauta 
tikrai įdomiai! Čia spausdiname 
anos pavydėtinos iškylos apra
šymą. Už straipsnio iškarpos 
prisiuntimą dėkojame dar ne
seniai buvusiai „Kernavės" 
tunto Chicagoje vadovei < dabar 
jau australietei) sesei Dovilei 
Užubalytei-Zduobienei. Štai 
kaip sesė Eglė Garrick pasako
ja apie 

SYDNĖJAUS „AUŠROS" 
TUNTO ŽIEMOS IŠKYLĄ 

Antrą kartą Sydnėjaus 
„Aušros" tuntas išsiruošė į 
žiemos savaitgalio iškylą. 
Rugpjūčio pradžioje surengta 
iškyla į kalnuotą vietovę Grose 
Vale, prie North Richmond 

Akademinio Skautu sąjūdžio Chicagos skyriaus metinėje 
pasižadėjimą duodama t.n Laima Pauliutė bučiuoja vėliavą 

šventėje 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

miestelio, 70 
Sydnėjaus. 

Iškylos tikslas suburti tuntą 
gražiam ir įdomiam pabendra
vimui, stiprinant skautišką 
broliškumą, nežiūrint amžiaus 
bei padėties skirtumų, skati
nant gamtos pažinimą ir meilę 
jai, savim pasitikėjimo ir 
priklausomumo grupei jausmą. 
Iškylai vadovavo tuntininkė s. 
fil. Eglė Garrick. 

Apsistojimui išnuomota pri
vati stovyklavietė, kur šeimi
ninkai aprūpino ne tik patal
pomis, bet ir maistu, kad visi 
iškylautojai galėtų aktyviai 
dalyvauti programoje ir ne
reikėtų rūpintis produktų ga
benimu bei valgio gaminimu. 

Daugiau negu 30 aušriečių 
suvažiavo į Grose Vale penkta
dienio vakare, jau sutemus. 
Šeštadienį iš pat ryto prasidėjo 
programa. Jauniesiems numa
tytas vienos valandos lėtas jo
jimas arkliais takeliais gražiu 
mišku. Mažieji joja, o keli 
vyresnieji pėsčiomis palydi ir 
aiškina ką miške stebėti. Bet 
nuotykių neišvengta. Kelionės 
gale pasibaidė arkliai. Du pas
kutinieji — Matukas Garrick ir 
Hendrykas Janavičius — paliko 
virtinę bei taką ir pasileido per 
mišką ristele. Hendryką, beslys-
tantį nuo arklio, pagavo suau
gusios rankos, o Matukas atsi
dūrė ant žolės, gerokai išsi
gandęs, bet, laimei, neužsiga-
vęs. Vėliau jie aiškino, kad. 
žinoma, ateityje vėl jodinės, bet 

tik tada, kai sueis aštuoneri 
metai... 

Vyresniųjų užsiėmimus pra 
vesti talkon atvyko iš anksty
vesnės stovyklos bei iškylos 
„Aušros" tuntui pažįstami, 
specialaus paruošimo kari
ninkai, skautų bei jaunimo 
grupių fizinio lavinimo in
struktoriai Peter Pool ir John 
Maclntyre („Zed"). 

Užsiėmimai prasidėjo mankš
ta, kurios kiekvieną pratimą 
turėjo sugalvoti ir pravesti 
vienas po kito patys iškylau
tojai. Po jų vadovai pravedė 
keletą linksmų pratimų, ypač 
reikalaujančių susiklausymo ir 
artimo bendradarbiavimo. Tada 
prasidėjo „rimtas darbas": 
ėjimas įtempta virve 10-ties 
metrų aukštyje. Pirmiausiai rei
kėjo įlipti į medį: pradžioj 
paprastom, vėliau siaurom 
kopėtėlėm, iš ten įtempta virve 
pereiti į kitą medį, maždaug 

penkių metrų atstume. Atrodo 
baisu? Baisu ir buvo! Visi bijo
jo, bet visi ėjo, padrąsindami 
vienas kitą. Iš tikrųjų pavojaus 
nebuvo. Einantieji virve laikės 
kitos, dideliais mazgais surai
šiotos virvės, o ir patys buvo 
saugiai pririšti. Tačiau antrojo 
medžio nepasiekė nė vienas... 
visi krito žemyn. Na, ne krito, 
bet oru gražiai nusileido, įro
dydami virvės atsparumą ir jos 
galą laikančių lojalumą. Rim
čiausias išbandymas teko di
džiausio svorio milžinams: ps 
Jonui Biretui ir Juozui Blans-
jaar. Šis bandymas įvertintas 
pagal tai, kiek toli pasisekė 
nueiti. Olimpietiškai tariant: 

aukso medalis — Dainai Šlite-
rytei, 

sidabro — Elytei Blansjaar, 
bronzos — Marinai Coxaitei, 
Po šitokio bandymo visi, nors 

pilno atstumo ir nenuėję, jautė 
pasididžiavimą: reikėjo išdrįsti 
įlipti taip aukštai ir žingsniuo
ti plonyte (kad ir plienine, 
stipria) virve! Marina Coxaitė ir 
Venta Protaitė iš karto sakė, 
kad jokiu būdu nelipsiančios nes 
iš viso bijančios aukščio ir vis 
dėlto išdrįso ir neatsiliko. Nuo 
visų neatsiliko ir viešnia Ma
miko, tik prieš keturias dienas 
atvykusi iš Japonijos mokytis 
angliškai ir apsigyvenusi pas 
Dainą Šliterytę. Dainos pa
kviesta, Mamiko atvyko paiš
kylauti su mumis ir pilnai 
įsijungė į visus užsiėmimus, 
nors dar nespėjo pramokti nei 
lietuviškai, nei angliškai... 

Mažiesiems vietoje ėjimo vir
ve suruoštas „Šikšnosparnio 
skrydis": maždaug 100 metrų 
greita kelionė žemyn nuo vieno 
medžio prie kito ant įtempto 
lyno pakabintoje sėdynėje. Ir 
mažiukams reikėjo drąsos kaba-
rojantis į medį, o paskui vėju 
skriejant. Tačiau keturių 
rūpestingų vadovių globojami, 
jautėsi esą saugūs ir būtų 
norėję nuotykį pakartoti, jei ne
būtų laukusi kita programos 
dalis — susipažinimas su ūkio ir 
naminiais gyvulėliais, kurį 
pravedė Ramunė Cobb, diplo
muota veterinare. Mat Grosse 
Vale stovyklavietėje yra pavyz
dinis ūkelis. Skautukai turėjo 
progos iš arti susipažinti su 
gyvuliais, išsiaiškinti jų rūšis, 
pėdų skirtumus, aptarė nami
nių gyvulėlių priežiūrą. Po 
pamokos ūkelyje linksmi ir pa
vargę jaunieji sugrįžo pas 
vadovę Elytę Blansjaar ir 
ramiai susėdo susikaupti po pir
mojo pusdienio įspūdžių, juos 
aprašyti bei pailiustruoti 
iškylos dienoraštyje. 

JEI REIKIA KREIPTIS l 
TUNTU VADOVYBES 

CHICAGOJE 
„Aušros Vartų" t-tas — ps. Re

na ta Boruck i , tel. (708) 
260-1705. 
„Kernavės" t-tas — s. Ramutė 
Kemežaitė, (312) 778-2679 

„Nerijos" t-tas — j.s. Vija Pau-
lienė, (708) 584-5527 

„Lituanicos" t-tas — s. Ro
bertas Vitas, (312) 476-1739. 

Po pietų jaunieji ėjo skraidinti 
savo pačių padarytų ir išpuoštų 
popierinių aitvarų, o vyresnieji 
išsiruošė „putojančio" vandens 
išmėginimui baidarėmis srau
niame Grose upelyje. Baidares 
reikėjo tolokai neštis ant pečių, 
kas ant ry iojaus užtikrino... rau
menų skaudėjimą. Pradėjus 
plaukti, broliai Danius Biretas, 
Viktoriukas Šliteris ir Dovydas 
Kazlauskas apsivertė ir atsidū
rė vandenyje. Sesės, nors iš 
anksto įpareigotos t r auk t i 
įkritusius iš vandens;su pagalba 
nesiskubino, duodamos progos 
vyrukams kiaurai peršlapti, o 
paskui už bausmę pačios turėjo 
įbristi į vandenį ir j ame 
pastovėti. Žiemos metu, kad ir 
gražią saulėtą dieną, vanduo 
išlieka šaltas! Po išsimaudymo 
lediniame vandenyje nuken
tėjusieji skubėjo į karštus dušus. 

Po neilgo poilsio, skuboto va
karienės paruošimo visi išky
lautojai sus i r inko laužui . 
Netikėtai atsirado proga pasi
kviesti būrelį svečių. Prie
šingoje nuo mūsų Grose Vale 
stovyklavietės pusėje buvo 
apsigyvenę turistai — šešiolika 
Osakos (Japonija) gimnazijos 
mokinių, dvi savaites viešinčių 
Australijoje. Per mūsų viešnią 
Mamiko pakvietėm ir juos prie 
savo laužo. 

Laužas buvo įspūdingas. Jį 
puikiai pravedė sesė Daina 
Šl i te ry tė . I lga i sėdėjom, 
dainavom ir skardenom mišką 
šūkiais. Atskirų pasirodymų at
sirado daugiau negu tikėjomės. 
Mažieji jau pradėjo snausti, o 
pasirodymai vis nesibaigė. Sve
čiai iš Japonijos pradžioje jau
tėsi nedrąsiai, bet greitai įsi
traukė į laužo programą, sten
gėsi prisidėti prie lietuviškų 
dainų, jei ne dainavimu, tai nors 
niūniavimu, plojimais, priedai
nių kartojimu. O jau „umba um-
ba vasa" visi traukė pilnu balsu 
su mumis. Tikriausiai galvojo, 
kad tai grynai lietuviški žodžiai! 
Pagaliau ir jie mums padainavo 
japonišką dainą, pademonstra
vo japonišką plojimą. 

Ilgą, nuotaikingą laužą dar 
sekė naktipiečiai. Tik vilkiukai 
ir paukštytės sukrito į lovas 
nesivaišinę. Pamažu, visiems 
besiskirstant nakvynei, trys 
vyresnės skautės — kandidatės 
Venta Protaitė, Rasa Venclo-
vaitė ir Julija Viržintaitė, su 
vadove ps. Marina Coxaite dar 
ilgai pas i l iko budėti , aiš-
kindamosi vyresnių skaučių už
davinius ir programą. 

Kitą rytą, pavėlavę. visa 
diena, prisiminėm sudainuoti 
„Ilgiausių metų" ps. Jonui 
Biretui, sulaukusiam 42-jų. 
Brolis Jonas prisipažino, kad jei 
ne jo gimtadienis, tai vakar 
nebūtų taip aukštai lipęs į 
medį... 

Vilkukai ir paukštytės prieš
pietį praleido Elytės Blansjaar 
ir Jono Bireto globoje, kurdami 
įdomias lapų ir šešėlių kompo
zicijas, o vyresniesiems iš
bandant vakar mažųjų atliktą 
„šikšnosparnio skrydį". Jiems 
turint daugiau svorio, skrydis 
tapo ne tik gerokai greitesnis, 
bet ir labiau gąsdinantis. Ta
čiau nė vienas dėl to jo neatsi
sakė bandyti. 

Po pietų jau ir laikas grįžti į 
Sydnėjų: dalis aušriečių turėjo 
suspėti į tautinių šokių repeti-
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tat (1-312)767-7575 
5780 Archsr Ava. 

(6 blokai t vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

V*įl(r<r*»/r< 
•321 Avondala, St*. 102 
Chicago. IL 60631 
Tat 312-774-0042 

Tomas Kisielius. M.D. 
Stovam Sandler. M.D. 
Adrtan Blanco. M.D. 
Bozema VVitek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJA Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog j Medicare 

'r iklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Stroot, Chicago 

Tat. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (704)246-0047; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWPORD MEMCAL BUILDING 

6440 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHigott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Orland Park 
706-349-8100 

10 W. Martin. Naporvllla 
708355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 779-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadžio Ava., 

Chicago, III. 60652 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r -12 vpp 

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

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S t , Chicago. IL 
Tai . (1-312) 476-2112 

95?5 S 79th Ave Hieko-y Hills 
Tai . (708) 598 8101 
Vai pagal susitarimą 

Tat. kaMnato Ir buto: (708)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Ctcaro 

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

ciją! 

Atsisveikinome su Grose Vale 
linksmi, pavargę, pilni nepa
mirštamų įspūdžių, dar ar
timiau susidraugavę. 

Eglė Garrick 
„Mūsų pastogė" 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd„ Chicago 

312-565-1955 
172 SchHIar St., Slmhurat. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

Cardiac Diagnosis. L td . ' 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584.5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory HIMa, 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71att St. 

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

Patoa Vlaion Contar, 7132 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. «3rd Straat 

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

Kablnato tol. (1-312) 776-2680. 
Raz. (708) 446-5545 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 7 la t Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Modlcal Contar-

Noporvffa Campua 
1020 E. Ogdan Avo . , Suita 310. 

RaporvISa H. 60663 
Tol. 1-706-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Ar mūsų veikla tikrai 

NUSTOJO PRASMĖS? 
Kai prieš 48 metus ilgos pa

bėgėlių vilkstinės, vejamos ne 
t iek artėjančio fronto, kiek tų. 
kur ie turėjo ateit i po la imėtų 
mūšių, visais keliais ir keliu
ka i s nusidriekė Vakarų l ink, 
daugelio mintys buvo įsikabinu
sios į tą pačią viltį: tuoj vėl 
g r į š i m e n a m o . N i e k a s ne t 
nedrįso pagalvoti a r gars iai 
pasakyti , kad rusų kar iuomenė 
šį kar tą yra t ikra i nesustabdo
ma, nes prieš maždaug ketve
r ius metus t a pati „nenugalimo
ji armija" galvotrūkščiais nešėsi 
iš Lietuvos, vos spėjusi į kelnes 
įšokti. Kažkas kažkur — gal t ie 
patys vokiečiai, o gal Vakarų są
jungin inkai — turėjo ir dabar 
rusų veržlumą supančioti, kelis 
mėnesius (daugiausia me tus a r 
dvejus) pakentėję sve t imame 
krašte, galės ramiai grįžti į savo 
žemę ir a ts ta ty t i karo sugriau
tas sodybas. 

Truko nemažai laiko, kol pa
galiau ir patys didieji „kietagal-
v ia i" įsitikino, kad Lietuvos 
okupacijos galo nematyt i , o tuo 
pačiu nedaug vilčių n e t r u k u s 
grįžti namo. Tuomet akys nu
krypo į priešingą nuo tėvynės 
pusę — į užjūrius. Buvo a t ras t i 
keliai per vandenynus , kad 
pagaliau svetur atsidūrusi tau
tos dalis a t ras tų pastovų, r amų 
ir saugų gyvenimą. 

Tačiau to gyvenimo ramybę 
nuolat drumstė mintis, kad ten, 
už geležinės uždangos, kasdien 
d a r o m a n e į s i v a i z d u o j a m a 
skr iauda mūsų taut iečiams, o 
pasaul is tos skriaudos nemato , 
pagalbos šauksmo negirdi ir dar 
mielai bendi auja, bičiuliaujasi 
su skriaudėjais, kankintojais . 

Tuomet ir iškilo pagrindinė 
išeivių misijos formulė: skelbti 
p a s a u l i u i t ė v y n e i d a r o m ą 
skriaudą, parodyti tikrąjį oku
panto melo veidą, nors dangs
tomą propagandos šydu, kalbėti 
už tuos, kurių lūpos jėga už
čiauptos. Ši misija i lgainiui 
įjungė ir senus, ir viduriniąja 
kartą, ir net pačius jaunuosius . 
J i buvo visuotinė, nes apeliavo 
į kiekvieno lietuvių ki lmės 
asmens pačius gil iausius sąži
nės bei žmogiškumo j ausmus . 
Galima sakyti , kad nuo pat gi
mimo iki karsto kiekvienam lie
tuviui, gyvenančiam svetimame 
krašte , buvo nuolat skiepijama 
t a pati mintis: pareiga padėti 
pavergtai tėvynei. 

Mes ir patys nebejutome to 
nuolatinio įtaigojimo, pr iėmę jį, 
ka ip normalią kasdienybę. Ta
čiau jis mūsų sąmonėn įsiskver
bė, įaugo ir tapo ta ry tum negin
čijama kiekvieno išeivijos lietu
vio prigimties dalis. Arba be
veik kiekvieno, t.y. tų, kur ie iš 
viso nesidrovėjo savo ki lmės, 
savo šaknų ir save laikė lietu
viškosios bendruomenės dalimi. 
O visi tie „k i t i " nejučiomis nu
biro, atsiskyrė nuo tau tos ka
mieno, užsidarė savo mažų pa
sauliukų kiaute, kurio kietumo 
jok ios p a s t a n g o s p r a g r ę ž t i 
neįstengė. 

Šiandien mūsų tautiečiai Lie
tuvoje negali net įsivaizduoti, 
kiek stipriai kiekvienas išeivijos 
lietuvis per tuos kelis dešimtme
čius buvo „pagalbos pavergta i 
t a u t a i " idėjos paveiktas. Sveti
muose kraštuose išaugo naujos 
mūsų kartos, įsisąmoninusios 
tą, sakytume, dogma tapusią 
mint į . Tai buvo savo t i škas 
„smegenų plovimas", t a rnavęs 
labai ki lniam tikslui , tačiau 
nepalikęs vietos kitokiai veiklos 
paskatai , nes niekam neatrodė, 
kad to reikia. Visa mūsų lietu
viškoji visuomeninė veikla, ne
svarbu, kaip pasireiškusi, ilgai
niui vis tiek galėjo būti susu
muota taip: veikiame, d i rbame 
tik dėl to, kad galėtume padėti 

Už ką balsuosime spalio 25 d.? 

Lietuvai. Nuo jauniausių pra
džios mokyklos mokinių, kurie 
nešė savo centus ir Vasario 
Šešioliktosios proga aukojo juos 
„Lietuvos la isvinimo reika
lams", nuo vyresniųjų skyrių ar 
klasių vaikų bei jaunuolių, 
kurie nuolat buvo skatinami 
rašyti rašinius tema: „Kaip aš, 
gyvendamas svetimame krašte, 
galiu padėti L ie tuva i" , iki 
pensininkų, parke an t suolelio 
d i s k u t u o j a n č i ų p a s k u t i n e s 
„Lietuvių Katal ikų Bažnyčios 
Kronikų" žinias, išspausdintas 
lietuviškame laikraštyje. Ta 
pagalba tėvynei buvo pagrin
dinis išeivijos tikslas, mūsų 
veiklos svarbiausias variklis, ir 
n i ekas nenu jau tė , kad t as 
tikslas iš tikrųjų palaiko ir 
l i e tuv i škos ios v i suomenės 
gyvybę. 

Nenujautė, nes netikėjo, kad 
Lietuva dar šiame šimtmetyje 
gali atgauti laisvę. 

Net ir didžiausi optimistai, 
politinių įvykių žinovai, įvairių 
pasaulinio masto pasikeitimų 
pranašai nei sapnuote nesap
navo, kad taip staiga, be ypa
tingo triukšmo, globalinių ka
tastrofų ar sukrėtimų, komuniz
mas subyrės ir pavergtosios 
tautos viena po kitos džiaugs
mingai skelbs pasauliui, kad vėl 
yra nepriklausomos. 

Nepriklausomybės paskelbi
mas , a t rodo, įkišo baslį į 
išeivijos lietuvių veiklos ratus. 
J i gerokai sulėtėjo, o kai kur 
visai sustojo. Daugelis tarytum 
pasimetė: pagrindinis veiklos 
tikslas išnyko, tėvynė laisva, tai 
kam begaišinti laiką? Tiesa, dar 
reikia Lietuvai padėti, tik ta 
pagalba jau kitokia. J i nebe ide
ologinė, ne emocine, o daugiau
sia materialinė. I Vakarus at
kišta plati, gili sauja — reikia į 
ją berti ir berti, o pripildyti vis 
nesiseka. Negana to, daugelio 
metų metais idealizuota tėvynė 
ir joje gyvenantys-tautiečiai 
pasirodė ne tokie, kokius įsi
vaizdavome (nors mūsų vaizduo
tė dažnai piešė labai nerealius 
vaizdus). 

Atėjo laikas peržvelgti lietu
viškosios iše ivi jos veiklos 
pagrindus ir prasmę. To, kas 
buvo, nebėra. Kas iš tikrųjų 
pasikeitė? Svetimuose kraštuo
se, toli nuo savo tėvų žemės, te
begyvena tie patys šimtai tūks
tančių lietuvių. Nejaugi staiga 
visiems nustojo rūpėti sava vi
suomenė, organizacijos, spauda, 
net sava kalba? Nejaugi lietu
vybė yra tarytum vandens čiau
pas, kurį galime staiga užsuk
ti? 

Gal Lietuvoje situacija yra ki
ta, bet mes juk tie patys. Ar tik
rai jau taip galime ramiai nu
mesti šalin viską, kas lietuviš
ka, kas daro mus kultūringa, sa
vita etnine grupe šiame mar
game tautų įvairume? Nuskur
dindami savo veiklą, savo kul
tūros apraiškas, skurdiname ir 
savo gyvenamą kraštą, kuris 
kaip tik didžiuojasi daugia-
taut iškumu ir kiekvienos etni
nės grupės įnašu į bendrą, tur
tingą kasdienybės audinį. 

Ar nepakanka mums veikti 
dėl pačios veiklos, dėl lietu
viškos kultūros, dėl to, kad 
mums smagu giedoti, melstis ar 
dainuoti lietuviškai, skaityti 
savo spaudą, būti drauge. Jeigu 
leisime lietuvybės žiburiui už
gesti, atsidursime labai nykio
je tamsoje. Jei negerbsime savęs 
ir savo tapatybės, kaip galime 
tikėtis pagarbos iš gyvenamojo 
krašto visuomenės ir savo išsva
jotosios Lietuvos? 

D. B. 

Nors šiuo metu esame užvers
t i šio krašto r inkimų propa
ganda, mūsų akys yra taip pat 
a t k r e i p t o s į L i e t u v ą , k u r 
r inkimai bus savai te anksčiau. 
Mūsų dėmesys y ra ypač svar
bus, nes kai kurie išeiviai, suge
bėję susitvarkyti su l ietuviška 
biurokratija ir gavę la ikinus 
pilietybės dokumentus, galės 
dalyvauti 25 d. spalio rinki
muose ir taip pat čia, ka ip ir 
Lietuvoje, balsuoti. Taigi ir 
mums yra teisė ir net pareiga 
kelti klausimą: už ką balsuo
sime? 

Lietuvoje, sakoma, įvyks par
lamento arba seimo r inkimai . 
Bet pagal kokią konstituciją bus 
šie r inkimai vykdomi? Kol kas 
Lietuva tebegyvena ir tvarkosi 
pagal senąją LTSR konstituciją, 
kuri savo pagrinduose vis tebe-
dvelkia sovietiniu raugu. Mes 
galime kalbėti apie par lamento 
rinkimus, bet iš tikrųjų tai bus 
r i n k i m a i į A u k š č i a u s i ą j ą 
Tarybą, kurios ir pavadinimas, 
ir pati koncepcija yra jau seniai 
atgyvenusi. Vadinasi, vėl bus 
renkami deputatai (kurių var
das irgi yra nusibodęs), o jie, 
vėliau susirinkę, pasir inks iš 
savo tarpo AT pirmininką, kurį 
po to vėl kai kurie vadins pre
zidentu, o kiti dėl to pyks. 
Atrodo, kad vėl bus t a pat i 
sov ie t inė t v a r k a , k u r i o j e 
nedaroma skirtumo tarp vyriau
sybės ir Aukščiausiosios Tary
bos pareigų bei teisių. Taigi vėl 
vyks varžybos t a rp seimo ir 
vyriausybės, kaip jos kad ligi 
šiol tebevyko. Dabar Lietuvai 
reikia ne filosofų, inžinierių ir 
rašytojų, bet jai re ikia gerų šei
mininkų. Deja, dabart inėje sis
temoje niekas negali ir negalės 
būti geru šeimininku, nes sis
tema duoda vietos daugeliui 
virėjų toj pačioj virtuvėje. 

Kyla k l a u s i m a s , kodėl 
Lietuva ligi šiol nesugebėjo pa
rašyti ir priimti savos konsti
tucijos. Pastangų, žinoma, buvo 
daug. Prie konstitucijos pro
jektų per paskutinius dvejus 
metus ir išeivija yra mėginusi 
prisidėti. Pagal A.T. pirmininko 
nurodymą, buv. PLB valdyba 
buvo pasamdžiusi adv. Lory 
Wymann iš Harvardo universi-

j teto, kuri Lietuvoje praleido 4 
j mėnesius ir sudarė konstitucijos 

projektą. Deja. t a s projektas ne
buvo priimtinas Lietuvai, ir mes 
su šia nuomone sut ikome, nors 
pati advokatė buvo par inkta ne 
mūsų, o Lietuvos: mes patys jos 
nebūtume parinkę. Po to PLB 
valdybos pastangomis į Lietuvą 
buvo nuvykęs dr. Br. Nemickas, 
kuris mėgino prisidėti prie kon-

V Y T A U T A S J . 
B I E L I A U S K A S 

stitucijos rašymo, bet, atrodo, jo 
p a t a r i m a i nebuvo daug panau
doti . Buvo ten nuvykęs i r Alg. 
G u r e c k a s , tuomet in i s P L B 
Visuomeninių reikalų vicepir
min inkas , kuris kitais reikalais 
rūpinosi , be t konstitucijos pro
cesu ta ip pa t domėjosi. Buvo į 
J A V a tvykę du vyrai, ku r i e 
buvo specialiai AT paskirti dar
bui į -ie konstitucijos. Taip pat 
m a t ė m e bene dv; a r tris konsti
tuci jos versija, . letuviškoje 
s p a u d o j e . Jos visos b u v o 
įdomios, be t turėjo žymių spra
gų ir ta ip pat bereikalingų de
tal ių, kur ios paprastai į konsti
tucijas nerašomos. Taigi ligi šiol 
konstitucijos projektai telikę tik 
projektais . Atrodo, kad dabar 
visas da rbas prie tų projektų 
a t l i e k a m a s t ik L ie tuvo je , 
išeiviją paliekant nuošaliai. De
ja , čia ir y r a didelė Lietuvos va
dovų klaida, nes jie nesugeba ar 
nenori pasinaudoti išeivijoje 
e s a n č i u l i e tuv išku t a l e n t u , 
kur io pas save neturi . 

Tiesa, mes iš Lietuvos vis gir
dime pasisakymus, kad išeivija 
„ m u s nori mokyt", kad „mums 
jūsų pa ta r imų nereikia" ir pan. 
Žinoma, gal ir yra išeivių, kurie 
nori visus Lietuvoje mokyti, bet
gi y ra i r tokių, kurie nieko 
„moky t i " nesiveržia, o jų paty
r i m u būtų galima pasinaudoti. 
L ie tuva y r a išbuvus 50 metų 
sovietų okupacijoje, o per tą 
laiką buvo išaugintos naujos 
kar tos , kur ios subrendo sovietų 
sistemos įtakoje ir kurioms yra 
s u n k u tos sistemos nusikratyti . 
K a r t a i s toje sistemoje ne
gyvenus iems dalykus gal ima 
ger iau ir objektyviau svarstyti . 
Deja, š i tuo pasinaudoti yra 
n e n o r i m a . Pažvelkime gi į 
Estiją bei Latviją ir pamatysim, 
kad šios valstybės savo išeivijos 
ne t ik nesibijo, bet deda visas 
pas t angas išeivius į traukti ir į 
savo vyriausybes, ir į savo 
d ip lomat in į korpusą. Kodėl 
Lietuva tur i tiek daug problemų 
su išeivijos pripažinimu pilna 
savo tautos dalimi? Kodėl net su 
pilietybe y r a tur ima tiek daug 
problemų? 

Čia t enka prisiminti šia pro
ga „Išrinktosios tautos" — žydų 
istoriją, kur i gali būti ir mums 
būdinga. Prisimename, kaip 
Mozė, išvedęs izraelitus iš Egip
to, su jais klaidžiojo dykumoje 
40 metų. Kai kurie Šv. Rašto 
aiškintojai mano, kad Mozė ne
galėjo būti toks naivus ir ta ip il
gai klaidžioti, ir kad j is tam 
klaidžiojimui turėjo kitą tikslą. 

Pe r keturiasdešimt metų suspė
jo išmirti veik visa senoji kar ta , 
ku r i buvo augusi Egipte ir kuri 
vis negalėjo atsisakyti Egipto 
stabų garbinimo. Tik tada, kai 
užaugo nauja ka r t a , kuri jau 
galėjo tikrojo Dievo garbinimą 
priimti, žydai buvo pervesti į Šv. 
Žemę su savo tikėjimu, kurio jie 
galėjo laikytis be svyravimų. O 
gal ir pas mus y ra panašiai 
įvykę: žmonės, užaugę sovie
tinių stabų garbinimo atmo
sferoje, n e t ir norėdami, turi 
didelių sunkumų j a nusikratyti. 
Gal reikia pri imti faktą, kad 
Lietuvai reikia daugiau laiko 
laisvėje persiorientuoti, re ik ia 
laiko, kol užaugs nauji žmonės 
su nauju galvojimu. Tai gal kiek 
pesimistiškas galvojimas, bet 
gal jis yra ir realus. Gal išeivijai 
reiktų priimti šią realybę ir per 
daug savo nuomonių ten ,,ne-
grūsti", nes jų ten vis tiek mažai 
k a s klauso. Neužmirškime, kad 
daug kas nėra daroma iš blogos 
valios, bet iš įpratimo. 

Ir taip į klausimą, už ką 
balsuosime, a tsakymo nėra . 
Mes gausime ei lę pavardžių, 
pasiūlytų įvairių partijų, bet 
apie tuos žmones ir tas partijas 
m e s daug ko nežinome ir 
nesužinosim. Tarp kandidatų 
bus nemaža „senojo r augo" 
atstovų, k u r i a i s pas i t ikė t i 
mums sunkoka. Ten bus ir 
mums žinomų dabartinių Lie
tuvos vadovų, kur ie verti mūsų 
paramos i r mūsų balso. Mūsų — 
išeivijos — balsavimas daug 
įtakos į r inkimus tenai neturės, 
b e t vis dėlto t i ems , k u r i e 
galime, balsuoti reiktų, je i ne 
k a m kitam, tai ben t tam, kad 
būtų parodomas solidarumas 
savo tautai . 

Tuo pat metu, ka i mes domi
mės rinkimais Lietuvoje, turime 
neužmiršti ir rinkimų savo 
gyvenamame krašte: JAV kam
panijos i r dėl šių rinkimų yra 
gana įsisiūbavusios. Rinksime 
čia prezidentą ir viceprezidentą 
ir taipgi daugelį senatorių ir 
kongresmanų . Mes, l i e tu -
viai-amerikiečiai, nesame visi 
tų pačių politinių pažiūrų. Vieni 
esame respublikonai, kiti — 
demokratai, o ki t i gal ne t R. 
Perrot šalininkai. Partijų skir
t ingumas yra demokrat i jos 
pažymys, i r dėl to mes vieni su 
ki ta is n e s u s i p y k s i m e . Bet 
vienas dalykas m u s visus riša, 
t a i faktas, kad esame šio kraš
to piliečiai ir dėl to tu r ime 
neužmiršti savo pilietinės parei
gos, da lyvaut i rinkimuose-. 
Amerika yra ir mums daug 
davusi, iš esmės ir Lietuvai pa
dėjusi. Žinoma, ji i r iš mūsų yra 

Kodė buvo atšauktas 
Jelcino vizitas į 

Japoniją 
IGNAS MEDŽIUKAS 

J a u kuris la ikas spaudoje 
rašoma apie Rusijos ir Japoni
jos derybas. Rusijai reikia Japo
nijos ekonominės paramos, o 
Japonija stato sąlygas, kad būtų 
grąžintos Kurilų salos, kurias 
Sovietų Sąjunga užėmė po II pa
saulinio karo. 

Kurilų salos tęsiasi tarp Kam-
čatkos ir Japonijos Hokkardo 
salos. Čia įeina apie 1000 
didesnių ir mažesnių salų. Kai 
kuriose yra veikiančių ugnia-
kalnių. Gyventojai verčiasi 
žvejyba ir medžiokle. Salos pri
klausė Rusijai, vėliau Japonijai. 
Jaltos sutartimi vėl perėjo Rusi
ja i . Salos tur i didelės strate
ginės reikšmės. 

Praėjusį mėnesį daugelį nu
stebino Rusijos prezidento B. 
Jelcino s ta igus pareiškimas, 
kad jis atsisako vykti į Japoniją. 
Toks vizitas būtų didelis paže
minimas Rusijai, nes Tokijo vy
riausybė nenorinti eiti į jokius 
kompromisus dėl Kuri lų salų. 
„Kokia prasmė būtų vykti į 
Japoniją, jei nėra dėl ko derėtis, 
— aiškino Jelcinas, kai jis lan
kėsi viename provincijos mieste 
ir kalbėjo apie ekonominių re
formų programą, — ar slėptis 
nuo studentų demonstracijų, 
ka ip darė Gorbačiovas (1991 m. 
lankydamasis Japonijoje)? Nei 
Rusi ja , a r jos p r e z i d e n t a s 
negalėtų pakęsti tokio paže
minimo". 

B. Jelcino komentarai apie 
a tšaukimą vizito į Japoniją 
parodė, kad santykiai tarp šių 
šalių dėl 47 m. besitęsiančio 
teritorinio ginčo tebėra šalti, be 
jokių perspektyvų. 

Kaip iš užsienio spaudos pra
nešimų matyti , Tokijo vyriau
sybė atmetė tokį Jelcino pareiš
kimą, nes vizitas buvęs atšauk
t a s visai dėl kitų priežasčių, 
būtent , dėl Jelcino vidaus prob
lemų. 

Japonijos užsienio reikalų 
ministras Michio Watanabe pa
reiškė, jog jis lankėsi Maskvoje 
pr ieš pat pranešant apie kelio-

daug gavusi, ir mes džiaugia
mės, galėję įsijungti į šio krašto 
gyvenimą. Taigi tęskime savo 
aktyvų dalyvavimą šio krašto 
politikoje, dalyvaudami bal
s a v i m e . P a g a l i a u gi y r a 
išsipildęs visų mūsų troškimas: 
mes dabar galime dalyvauti 
po l i t i n iuose p rocesuose ir 
Amerikoje, ir Lietuvoje! 

nės atšaukimą. Jelcinas užtik
rino, kad Rusijos prezidentas 
būtinai atvyks į Japoniją. Tokijo 
vyr iausybė pabrėžė, kad j i 
neduosianti ekonominės para
mos Rusijai, 'kol pietų Kur i lų 
salos, kurios buvo Sovietų Są
jungos užimtos, besibaigiant II 
pasaul iniam karui , nebus su
grąžintos Japonijai. 

Kompromisai, kuriuos siūlė 
rusai — grąžinti dvi iš ke tu r ių 
didesnių salų arba įsteigti bend
rą valdymą — Japonijos buvo 
a tmes t i . Daugelis rusų y r a 
nusistatę prieš japonų elgesį, 
kad jie nori pasinaudoti sunk ia 
Rusijos ekonomine padėtimi ir 
perimti tas salas, kurios j a i 
duotų plačias žvejybos teises. 
„Klaida y ra manyti , jog Rusija 
yra tokia silpna, kad galė tų 
nusileisti bet kokiems reika
lavimams", — pasakė Arkadijus 
Volsky, p r amonės p a t a r ė j ų 
grupės pirmininkas. 

Pietų Kurilų salų administra
cija, japonų vadinama Šiaurės 
teritorija, stipriai priešinasi , 
kad būtų deramasi dėl salų grą
žinimo Japonijai. Be to, „Tasso" 
agenūros pranešimu, susiduria
ma su naujomis kliūtimis, nes 
vietinė Kuri lų administracija 
pasirašė 50 metų nuomos su
tartį su viena Hong Konge esan
čia firma, kad vienoje iš tų sa lų 
būtų įrengtas 750 akrų poilsio 
ir pasil inksminimų centras. Ja 
ponija, t a i sužinojusi, žada 
pareikšti protestą. 

B. Jelcinas aiškino, kad, ir 
a t š a u k u s vizitą į Japoniją, 
santykiai su Japonija nebus 
sugadinti . Ekonominiai santy
kiai bus vystomi ir to l iau 
palankia prasme, nors ir be 
didelio entuziazmo. Bet be t in
kamo vizitui pasiruošimo nega
lima t ikėt is pažangos. 

B A L S A V I M A S B U S 
D V I K A L B I S 

Visi balsavimo lapeliai ir in
strukcijos Chicagoje lapkričio 3 
d. r inkimuose bus išspausdinti 
dviem kalbom: angliškai i r 
ispaniškai. Tikimasi tuo būdu 
palengvinti balsavimą ispaniš
kai kalbant iems miesto gyven
tojams, kurie paprastai susidu
ria su įvairiais sunkumais dėl 
nepakankamo anglų ka lbos 
mokėjimo. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S J A N K U S 

10 
Užklosčiau tom pačiom gūniom, visiškai be minties 

kiekvieną peržegnojau, žvilgterėjau į jovarą, prie kurio 
vakar mėginau susigūžti, ir nukrė tė šiurpas: o jeigu 
ne šaltis, jeigu po tuo medžiu būčiau įmigęs, jeigu būtų 
mane užtikę bemiegantį, kur būčiau dabar. Ar čia pat, 
kar tu su tais t r im, ar pa imtas pavėžinti j kelionę, 
kurios t r u k m ė s ir galo negalė jau įsivaizduoti . 
Kiekvieną peržegnojau ir tuo pa t metu išgirdau 
už miško kampo da r gana tolimą ūžimą. Beveik šokte 
peršokau vieškelį ir nėriau į mišką. Įlėkęs stabtelėjau. 
Ūžimas greitai artėjo. Buvo girdėti jau ir vikšrų 
barškėjimas. Pasigriebiau kuprinę ir, kiek pabėgęs į 
šoną, sukri tau už tankių eglučių. Priešais buvo j a u 
sulapojusių krūmelių ir, buvau t ik ras , kad nuo kelio 
manęs negali pamatyt i . Tuoj iš už miško kampo išlėkė 
vikšrinė važiuoklė, pilna kareivių. Prie lavonų ir t a 
stabterėjo, bet nešaudė. Keli iššoko. Ką jie darė, per 
važiuoklę negalėjau matyti , ir tada atėjo mintis: o jeigu 
jie susišneka? Je igu anie pasakė, kad šaudė į pakelėj 
sukritusius vokiečius? Gal net pasakė, kad mė
ginančius priešintis ten pat šaudė ir paliko pastirusius, 
o tie rado dailiai apdangstytus? 

Gal nuo tos minties, o gal nuo kelių dienų nervinio 
įtempimo kažin kas viduje lyg trūko, ir ėmė krėsti dre
bulys. Toks konvulsingas, toks nevaldomas, jog rodėsi, 
kad kareiviai ir per motoro ūžimą gali mano bruz
dėjimą išgirsti. Atrodė, kad jie tuoj puls į mišką ieškoti. 
Sunku buvo išsilaikyti nepakilus ir nebėgus, bet jie nė 
dėmesio į tą pusę nekreipė. Susėdo ir vėl nuterškė . 

Palaukęs, kol nutilo ūžesys, nebeišgirdęs naujo, 

pakilau ir nuėjau į mišką. Ėjau į tą pusę, kurioje spėjau 
esant šiaurę. Iš lengvo nuslūgo ir virpulys, tik nenuslū
go sukilusi baimė, kad jau esu katile. Ėjau rūpestingai 
dairydamasis , kad neužlipčiau kur a n t apkasuose su
lindusių rusų, bet miškas buvo tylus, skardenamas tik 
pavasarinio paukščių čiulbėjimo. 

Kitoje miško pusėje atsivėrė plati dobiliena ar 
ganykla. Tik už kokio kilometro buvo lyg eilėn išrikiuo
tų medžių ir krūmų. Spėjau, kad ten turėjo bū t i upė 
ar ben t didesnis upelis. Negalėjau nuklysti prie Elbės. 
Ji tu rė tų atrodyti kitaip. Turėčiau matyt i ir ją pačią. 
Iš daktaro žemėlapio ats iminiau, kad priešaky turėjo 
būti Eldė, kažin koks nedidelis Elbės intakas, bet, jeigu 
jau esu kat i le , kas j i man. Nebent, susiradęs kuo 
plaukti , kokią valtį a r net rąstgalį, naktį galėčiau 
nusiirt i į Elbę, o iš t e n jau žiūrėčiau. 

Ilgokai iškiūtojau miško pakrašty. Atrodė, jeigu tik 
išeisiu į laukus, rusai mane tuoj ir pamatys . Nors 
priekyje tebuvo didelis plikas laukas, bet ir vienas šone. 
ir k i tam tolokai buvo sodybų, ir kas galėjo pasakyti, 
kas tose sodybose. Pagal iau išdrįsau, ir nieko 
neatsitiko. 

4. 
Kai vokietis, pririšęs laivelį ir paėmęs irklus, nuėjo 

į tą pilką namą, pabudau iš savo minčių ir aš. Pirma 
irklai buvo valtyje, o dabar nusinešė, matyt , pagalvo
jo, kad naktį tokių ka ip aš gal i atsirasti ir daugiau. 

Šalia ano, jau išsiskalidžiusio grybo, staiga iškilo 
kitas dūmų stulpas, ir viršūnė ėmė plėstis į grybą, dar 
didesnį, negu pirmasis. Vadinasi, dar ne po visam, kaip 
dar ne po visam ir tom moterim, kurios bėga pas 
kaimyną slėptis nuo pergale ir propaganda apsvaigusiu 
nugalėtojų. Mačiau jau du, o su trečiuoju, jeigu jis tikrai 
yra čia šiapus Eldės, rengiuos susitikti. Kai vokiečiai 
užgriuvo, buvo staigios pergalės t a ip išpūsti, tokie 
dideli, kad mes tebuvom jiems tik vabalai, nedrįstą net 

ūso prieš jų didybę kilstelėti. Dabart inius nugalėtojus 
tik pro k rūmų šakas temačiau, su džiaugsmu iš 
automatų tratinančius savo priešų lavonus, o šiandien 
gaudanč ius p r i eva r t au t i moter i s . Kaip g a u d ė , 
nemačiau, bet užteko pamatyti anos moters veidą. Tie 
buvo propagandos užsukti nugalėtąjį sunaikinti . O 
koks bus trečias, ketvirtas gal dar net ir penktas? J u k 
dar tris nugalėtojus galiu pakeliui sutikti . 

Kai pamačiau iš pilko namelio per kiemą nusku
bantį vokietį, staiga pajutau, kad esu labai a lkanas . 
Juk galėjau paprašyti. Tikrai būtų nepagailėjęs gabalo 
duonos, o gal ir dar ko nors, o dabar negi šauksi, k a i 
žmogus skuba per kiemą su savo rūpesčiais. Kas žino, 
gal rusai jau neršia namus. O jeigu ir prišaukčiau, negi 
jis bus toks labdaringas, kad, mane perplukdęs, d a r 
plukdys man ir duonos. 

Nusisukau į nežinia ką žadančius kemsynus. Iš žiū-. 
reto žemėlapio atsiminiau, kad nuo Eldės, gal keliolika 
kilometrų paėjęs į šiaurę," turėčiau prieiti plentą, 
kuriuo pasukęs į kairę, prieičiau tiltą per Elbę. J e igu 
teisybė, ką vokietis sakė, jeigu amerikiečiai čia įsitvir
t inę, jokių kliūčių nebebus ir per tiltą pereiti. Ar n e 
įdomu būtų anam gale tilto kur nors susitikti dak tarą 
ir kitus, kuriuos Elbė taip t raukė, kaip anų laikų žydus 
pažadėtoji žemė. 

Ne per toliausiai dešinėje matyt i medžiuose įsi-
gūžęs s tambus ūkis, o gal ir dvaras, per kurio kemsy
nus einu. Alkis ir nuovargis t r auk ia į jį pasukti , be t 
ką aš žinau, kaip toji Eldė rangosi. Gal jis anoje pusėje. 
Gal kaip tik ten ta pati vieta, ku r nugalėtojai moteris 
gaudo. Net dingteli, gal tenai t ie patys, kur, pergale, 
apsvaigę ir neapykanta varvėdami, pakelėje lavonus 
šaudė. Gal kaip tik jie šį rytą ir lėkė užimti to Eldės 
tilto, kad kas nors dar į amerikiečių pusę nepaspruktų. 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m spalio mėn. 21 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cape Cod, MA 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA 

-

!_ 

Vasara C a p e Code prabėgo 
kaip sapnas, gal todėl, ka
dangi šiemet neturėjome ura
gano. Su gegužės pabaiga čia 
prigužėjo š imta i vasarotojų i r 
tu r i s tų , o po Darbo dienos 
šventės jie s ta iga išnyko, ka ip 
dūmas, palikdami vienišus plia
žus ir ežerus. 

Tačiau LB Cape Codo apylin
kė neturėjo progos atsikvėpti i r 
pi lnai pasinaudoti Atlanto gai
vinančiu vandeniu i r ka r š ta 
saule . Apylinkėje darbas vyko 
įprasta t v a r k a . Tiesa, į tampa 
sumažėjo, k a i nepriklausoma 

ie tuva tapo pasaulio valstybių 
šeimos nare . 

M e t i n ė ve ik la a p y l i n k ė j e 
prasidėjo s u Vasario 16-tos 
šventės minėjimu pamaldomis 
vietos bažnyčioje ir minėjimo 
programa — salėje. Šį k a r t ą 
kalbėjo j aunas mokslininkas dr . 
R o m a s B u i v y d a s , n e s e n i a i 
grįžęs iš Lietuvos, k u r jis padėjo 
Vytauto Landsbergio vyriausy
bei. 
- Gegužės mėnesio pradžioje 
įvyko met in i s apylinkės na r ių 
sulėkimas Craigvilėje; buvo per
žvelgti apylinkės nuveikti dar 
bai ir pasisakyta dėl atei t ies 
planų. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad Cape Codo lietuviai yra ne 
tik veiklūs, dosnūs Lietuvos 
r e ika l ams , bet ir pavieniai 
asmenys vykdo įvairius p lanus 
pagelbėti Lietuvai tvir ta i a ts i 
stoti ant savo kojų (Kalbant apie 
aukas , — t a i Vasario 16-tos 
šventės proga dalyviai sumetė 
daugiau nei 2,200 dolerių, kur ių 
770 dol. t eko Lietuvos amba
sadai Washingtone, „Dovana 
Lietuvai" fondui — 400 dol. ir 
- L B kraš to iždui — 1,065 dol. 
Verta pastebėti, kad Cape Codo 
apylinkės lietuvių skaičius vos 

""virši ja š i m t i n ę . B u v u s i ą 
^apylinkės nar ių Felikso ir Mari
jos Mandeikių stipendijų fondui, 
pagal jų testamentą — galutinai 
sumokėta 75,000, o iš viso lietu-

^ vybės reikalams šiedu tautiečiai 
Z paliko per 200,000 dolerių. 

Atrodė, kad su metiniu susi-
Mm 

^ r i n k i m u ir baigsis šių m e t ų 
^Sva rbesn i darbai. Tačiau b ū t a 
?3; i ta ip . Cape Codo lietuviai, kaip 
r S r kiti telkiniai , s ta iga susilau

k ė vieną po kito sekusiu dviejų 
referendumų: p i rmas — Lietu
vos prezidento institucijos reika
lu; an t ras — dėl buv . Sovietų 
Są jungos k a r i u o m e n ė s iš 
Lietuvos išvedimo. Nors buvo 
duota maža laiko pasiruoši
mams , t ač iau re fe rendumus 
sklandžiai pravedė komisijos 
p i rmin inkas Vladas Židžiūnas, 
t a lk inan t apylinkės valdybos 

" n a r i a m s . Abiem atvejais tau
t iečiai parodė pi l ie t in į su
b rend imą ir savo pare igas 
a t l i k o t i n k a m a i ir l a i k u , 
įdomiausia , kad visi, a t idavę 
balsus, pasisakė te igiamai . 

Priartėjo liepos mėnuo — tra-
• dicinis vasaros piknikas, ta pro-
; ga valdyba šiek t iek papildo 

savo iždą. Piknikas vyko Bronės 
J u c ė n i e n t s sodyboje; rengėjai 
pasirūpino, kad svečiai bū tų so
t ū s ir l inksmi. Buvo pravestas 
suneš t in ių dovanėlių laimėji 
namas, k u r i s paprastai ta ip pat 
neša pelno Tačiau įvyko staig
mena, ka i šeimininkė JUCP-

• nx>nė su t iko svečiams paskai

tyti iš Lietuvos gautą feljetoną 
„apie žmogų ir jo rūpesčius, — 
kaip laimingai pasiekti šimto 
metų amžiaus ribą". Skaitytoja 
susilaukė gausių plojimų ir 
juoko. 

Tokie po atviru dangumi sulė-
kimai, neturint savų patalpų ar 
parapijos, leidžia vietos lietu
viams pabendrauti ir pajusti 
bendruomenišką solidarumo 
dvasią, jungiančią visus tau
tiečius. 

Nors bendrieji rūpesčiai dėl 
Lietuvos sumažėjo po to, kai 
Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybe, tač iau Cape Codo 
lietuvių telkinys, kurį sudaro 
daugiausia vyresnio amžiaus 
žmonės, iš inercijos griebėsi 
individualių projektų, skirtu 
Lietuvai ir jos žmonėms. 

CLASSIFIF.D GUIDE 
HEAL ESTATE REAL ESTATE 

Cape Codo lietuviai atsisveikina su kauniete dr. Ale Gaidyte, grįžtančia Lietuvon. Iš k. - Regina 
Petrutienė, viešnia dr. A. Gaidytė, Dalia Pautienienė, Alfonsas Petrutis ir Irena Mickūnienė. 

Nuotr. M. Pautienio 

BENDRUOMENE REMIA 
VERTINGUS PROJEKTUS 

Darbštus ir sumanus apy
linkės narys dr. Mindaugas 
Pautienis, t u r į s Hyannio mies
te savo ortodontologijos kliniką, 
į te ikė valdybai pasiūlymą, 
projektą , k u r i a m įvykdyti 
paprašė apylinkės nar ių pri
tarimo ir paramos. Viešėdamas 
Lietuvoje, dr. Pautienis ten 
matė, kad dantų sveikatos srity
je t rūksta ne tik modernių 
priemonių, bet ir paruoštų spe
cialistų, kur ie galėtų tomis 
p r i emonėmis naudo t i s . J i s 
pakvietė pas save atvykti Kau
no medicinos akademijos orto
dontologijos jaunesnės kartos 
profesorę dr. Alę Gaidytę, kad 
ji šioje srityje pasitobulintų ir, 
grįžusi tėvynėn, savo kolegas ir 
s t u d e n t u s supaž ind in tų su 
Amerikoje įgytomis žiniomis. 
Apy l inkė b u v o p a p r a š t y a 
sumokėti dr. Gaidytei kelionės 
išlaidas H,200 doleriui o visu 
kitu pasirūpino dr. Pautienis. 
Apylinkės valdyba ne tik pri
ta rė šiam šauniam projektui, 
bet tuoj pat — posėdžio metu — 
sudėjo pradinę 600 dol. sumą. 
Likusius pinigus vienos savai
tės laike paaukojo apylinkės na
riai . Tai retas atvejis tokio sku
baus ir teigiamo reagavimo, 
siekiant prisidėti prie Lietuvos 
sveikatos būklės pagerinimo. 

Kaip žinome, ortodontija yra 
odonto-stomatologijos šaka, kuri 
rūpinasi netaisyklingai, kreivai 
išdygusių dan tų ir sukandimo 
iškrypimų iš taisymais . Šioje 
srityje daugiausia bėdų turi 
mažamečiai i r paaugliai. Pagal 
dr. Pautienį ir prof. Gaidytės čia 
atsigabentas vaizdajuostes iš 
L ie tuvos , d a n t ų sve ika tos 
priežiūra y ra labai atsilikusi. 
Ten naudojami seni, primityvūs 
instrumentai , jau seniai Vaka
ru kraštuose nebenaudojami. 

Viešnia dr. Gaidytė, kelias sa
vaites atidžiai sekusi dr. Min
daugo klinikos darbą ir gavusi 
labai vertingų patarimų, atsi
sveikindama su Cape Codo 
lietuviais, sakė esanti laiminga 
turėjusi retą progą pažvelgti į 
Vakarų ortodontologijos laimė
jimus. Viešnia dėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie dr. Mindau 
go Pautienio projekto įgyvendi
nimo. 

Dr. Pautienis, išlydėdamas 
viešnią atgal tėvynėn, buvo su-
ruošęs savo rezidencijoje atsi
sveikinimą, kurio metu jis pagy
rė dr. Gaidytę, kaip stropią ir 
gabią specialistę, mokėjusią įsi
savinti visas naujoves, kurias ji 
stebėjo Hyannio klinikoje. 

Šia proga apie dr. Mindaugą 
Pautienį būtų galima kai ką 
daugiau pasakyti. Jo pastangų 
dėka iš odontologijos firmų buvo 
gauta dovanomis įvairių, nors ir 
šiek t i ek naudotų, bet gerų 
aparatų, priemonių, medžiagos, 
kur ias jis a tskirai pasiuntė 
Kauno medicinos akademijai. 
P r i e p e r s i u n t i m o išlaidų 
prisidėjo ir apylinkė. 

Dr. Pautienis su savo kolega 
dantistu Ričardu Shakaliu, dir
bančiu Centervilėje, ir kitais tos 
s r i t ies special is tais įsteigė 
grupę — Dentcares Lithuania, 
kuri siekia padėti Lietuvos 
žmonėms. Toji grupė renka in
strumentus, aparatus, įvairius 
pr ie ta isus ir kitką, ir juos 
siunčia Lietuvos institucijoms. 
1991 metų birželio mėnesį dr. 
Pautienis su dr. Shakaliu pa
siuntė Kauno odontologijos mo
kyklai ir Vilniaus dantų kli
nikai t r is šimtus svarų suauko
tų i n s t r u m e n t ų ir k i tų 
priemonių. Šioji akcija tęsiama 
ir toliau. 

Dr. Pautienis taip pat yra pa
ruošęs būtinas profilaktienes-
preventyvines priemones — 
paketėlius, sumažinti dantų 
l igoms. Tuos paketėl ius — 
įrankių komplektus — jis siųs 
Kauno ir Vilniaus odontologijos 
institucijoms, kad juos išbandy
tų ir paskleistų tos srities spe
cialistų tarpe. 

Kitas ryškus pavyzdys, ka ip 
apy l inkės n a r i a i s t e n g i a s i 
padėti specialistams, instituci
joms Lietuvoje. 

Veiklus, dosnus V y t a u t a s 
Rastonis neseniai čia par inko 
aukų, kad Lietuvos valstybinis 
filharmonijos orkestras įsigytų 
kai kurių muzikos instrumentų. 
Tą o r k e s t r ą d i r i guo ja — 
direktorius Gin ta ras Rinke
vičius, privačias muzikos studi
jas tęsęs pas garsųjį vokiečių 
dirigentą Van Karajaną. 

To paties direktoriaus Rin
kevičiaus prašymu, šį pavasar į 
Vytautas Rastonis taip pat telkė 
lėšas — nemažą sumą pridė
damas iš savo kišenės, — kad 
Lietuvos gabus jaunas pianistas 
Jonas Janulevičius galėtų vykti 
į Vokietiją ir tenai dalyvau
ti ta rp taut in iame pianistų kon
k u r s e . K o n k u r s o r e n g ė j a i , 
sužinoję apie šį reto ta len to 
jaunuolį Janulevičių, pasikvie
tė jį dalyvauti varžybose. Buvo 
t ik viena sąlyga: jis turėjo 
apsimokėti sau kelionę. O tą 
kliūtį pašalino Vyt. Rastonis. 

Janulevič ius šiemet ba igė 
Kauno Naujalio vardo gimna
ziją. Dirigento Rinkevičiaus tei
gimu, jaunasis pianistas y ra be
veik genijus, kuriam t rūks ta tik 
didesnio patyrimo. J is j au y ra 
koncertavęs Lietuvoje ir k i tu r 
su žymiais simfoniniais orkest
rais . 

Paskut inėmis žiniomis, pia
nistas Janulevičius Vokietijoje 
nelaimėjo pirmųjų vietų, tačiau 
j is nustebino daugelį specialis
tų — muzikų savo gabumais , 
ta lentu. 

Kitas pavyzdys iš kitos srities. 
Amer iko je g imus i l a b a i 

aktyvi narė Ruth Prouty-Šala-
vie jū tė , ka i L i e tuva s i e k ė 
nepriklausomybės ir t a rp tau
tinio pripažinimo, suorganizavo 
a m e r i k i e č i ų g rupę , k u r i o s 
nariai rašė privačius la i škus — 
Anglijos, Prancūzijos, Vokie
tijos, Amerikos ir ki tų svarbių 
valstybių vadovams, prašydami, 
kad būtų pripažinta demokra
t inė Landsbergio vyriausybė. 
Kai tai įvyko. Rūta Prouty 
susitelkė prie naujų darbų. 

INDIVIDUALIOS 
PASTANGOS P A D Ė T I 

LIETUVAI 
Jos jauna dukra Linda, pra

džios mokyklos mokytoja, pa
veikta motinos en tuz iazmo, 
gavo iš savo mokyklos New 

Hampshire valstijoj leidimą 
vykti Lietuvon ir t en pusę metų 
mokyti vaikus anglų kalbos bei 
s u p a ž i n d i n t i j a u n i m ą su 
demokratine Amerikos sistema. 
Linda jau yra Lietuvoje, ir 
netoli Telšių miesto dėsto savo 
kursą vienoje kaimo mokykloje. 
Kaip dabar pasakojo jos motina, 
Linda esant i la iminga savo 
aplinka ir darbu, o ypač, kad 
tose apylinkėse ji susipažino su 
keletu kitų amerikiečių jau-
nuolių-pedagogų, dirbančių tą 
patį darbą. 

Baigdamas šias savo pastabas 
apie Cape Codo, Mass., lietuvių 
veiklą, norėčiau iškelti dar 
vieną individualios iniciatyvos 
pavyzdį. 

Erdvilis J anu la i t i s Hyannio 
mieste tur i savo ortopedinę 
kliniką, kurią jis įsteigė poka
rio metais a tvykęs Amerikon. 
Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę, jo ko legos , l ikę 
tėvynėje, pakvietė Janulai t į at
vykti Lietuvon ir pasižiūrėti, 
ka ip t e n naujose sąlygose 
vyksta gyvenimas. Janulaičiui 
rūpėjo ne tik pamatyt i savo 
senus bičiulius ir gimines, bet 
taip pat sužinoti, kokioje būklėje 
yra ortopedika. — Atsilankęs 
Kauno ortopedinėje klinikoje, 
J a n u l a i t i s supaž ind ino jos 
darbuotojus su naujausia toje 
srityje technika ir naujomis me
džiagomis. Paga l Janula i t į , 
Lietuva toje srityje yra gerokai 
atsilikusi nuo Vakarų, ypač 
Amerikos, nes čia protezams 
naudojamos naujos, daug leng
vesnės, patvaresnės medžiagos 
bei pati protezų gamyba yra 
padariusi didelę pažangą. 

Apie ortopedą Erdvilį Janulai
tį ir jo kliniką bei jo kelionę 
Lietuvon plačiai aprašė vietos 
dienraštis „Cape Cod Times". 

Čia galima pridurti , kad nors 
jis daug laiko skir ia savo pro
fesijai, J anu l a i t i s dalyvauja 
vietos apylinkės renginiuose bei 
stengiasi įsijungti į bendrąją 
L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
Amerikoje veiklą. Pernai rudenį 
jis buvo išr inktas JAV LB kraš
to XIII tarybos nariu. 

Šie keli čia paminėt i faktai 
rodo, kad ir mažas lietuvių 
telkinys sugeba atlikti gana 
vertingų patarnavimų savie
siems tėvynėje. 

Cape Codo apylinkės valdybai 
šiuo m e t u vadovau j a pir
mininkas Alfonsas Petrutis . 

Alf. Petrutis 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Klą#nus,, 
• Apartmentus ir Žemę. » 
• Pensininkams Nuolaida.' 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chlcego, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hetuvl*k*l 
• Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

Msm Qfi9* 

LB Cape Codo apylinkės piknike Juzėnų sodyboje. iŠ k. — Valteris Beržinskas, 
Česlovas Mickūnns. Bronė Jucėnienė. dr Eduardas Jansonas ir inž. Bronius 
Markel.ūnas N u o t r A,f_ p e t r u č i o 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9436 S. KEDZME AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

zuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visir Mus pasaulio krabus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 
..ŽAIBAS" — virs 10 skirtingg paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu | namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
C 5 2 5 S o u t h 7«ttt A v e n u e 
Htekory HNt , Kilnote- 6 0 4 5 7 
Te4efones (706) 4 3 0 727? 

2 2 3 K e t v e r t e gatvė 
VNntue. L ie tuva 
Te te fonae 3 5 0 115 Ir 7 7 8 - 3 6 2 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., an
tra*. , ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Treed. 9 v.r.—7 v.v. 

NEW JERSEY. NEW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai , 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Heli Universi
teto stoties, 86.5 F M banga. ,,Music of Lithuania" pro
gramos vedamos anglų kalba, I i tos psčlos stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 7 v p.p Dr 
J. J. Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr . VVetchung. 

N. J . 070C0. Te l . 9 0 8 - 7 S 3 5 6 J 6 

Išnuomojami 3 kamb. moder
nus butas, pirmas aukštas, 
šaldytuvas, virykla ir skalbykla su 
mašinomis. 

Tai . 708-361-5594 

Išnuomojamas butas: 5 dideli kamb. 2 
mieg. su šiluma ir karštu vandeniu. Su 
augusiems arba pensininkams. Be gy
vuliukų. Kreiptis: 312-737-1097. 

FOR SALE 

Tautinėse lietuvių kapinėse 
parduodami 3 sklypai: lot 9, block 
18, sec. 11. 

Skambinti: 1-501-225-2240 

HELP WANTED 

Drlv«r» Wanted. LEONAS PIZZA, full 
or pt.. plenty of buslness, daily pay. 
mušt know clty, have Insurance and 
speek Engtlsh, w««kdays call 312-
680-4463, weekends and after 5 p.m. caH 
312-327-8861. 

ii REALMART, INC 
6602 S. PuUslu, 

Chfcago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste k 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-770-3971 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tai . — (708) 421-8654 

(312) 581-8C £4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — P A T A < ~ . MA* 

Turiu Ch ic igos miesto le .mą. Dirbu tr 
užmiesty. Dirbu greitai, gar • Kituotai ir sąži
ningai. • 

312-779-33 '3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
O' -~i 
& . . - . lOecDOCūOGiAt 

....... 
A public service of this newspapcr 

St. Bedės Arta and Crafts Bazaar, 
Saturday. October 24th, 83rd & Kost-
ner, from 8 until 4. Ca.l 581-6068 for 
more information. 

T A I S O M E ' 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Oecfcya 

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v .v . 
Kalbėti lietuviškai 

FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„LIETUVA" 

1992 m. spalio 23-24-25 d. rengia eksponatais turtingą 
pašto ženklų ir numizmatikos parodą Čikagos Jaunimo cen
tre, apatinėje salėje. 

Didžiausią parodos dalį užima Lietuvos filatelija ir 
numizmatika. Bus keli prekybos stalai. 

Parodoje bus galima įsigyti specialius antspauduotus 
vokus Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo dviejų metų ir 
Vytauto Didžiojo valdymo 600 metų sukaktims atžymėti. Taip 
pat bus galima įsigyti naujai išleistus Lietuvos pašto ženklus. 

Lankymo vai.: penkt. 10 v.r.—9 v.v . , šeštd. 10 v.r.—6 
v.p.p., sekmd. 10 v.r.— 5 v.p.p. Parodos atidarymas šeš
tadienį, spalio 24 d. 10 v.r. 

Lietuvių visuomenė kviečiama parodą aplankyti, {ėjimas 
veltui. 

Parodos rengimo komitetas 

V Y T A U T A S L A N D S B E R G I S 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. įžanga pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai-
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustuotas. šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato, kaina 
su persiuntimu 20 dol. Ilinojaus gyventojai dar prideda 
valstijos mokesčio 1.44 dol. Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Cbicago, IL 60629 
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„TRYS DIENOS" - NAUJAS 
LIETUVIŠKAS FILMAS 

SAN FRANCISCO FILMŲ 
FESTIVALYJE 

Karaliaučiuje stovi pakelia
mas tiltas, pakeltas prieš pusę 
šimtmečio, Hitlerio kariuome
nei traukiantis. Sako, sovietai, 
bijodami, kad tiltas užtaisytas 
sprogti jį pajudinus, taip jį ir 
paliko. Pastatė naują tiltą gre
ta, ir stypso dabar anas, 
surūdijusi liekana Trečiojo 
Reicho. Taip pasakojo Šarūnas 
Bartas, jaunas filmininkas, iš 
Lietuvos atvykęs dalyvauti San 
Francisco filmų festivalyje su 
filmu „Trys dienos", susuktu 
Kaliningrade, kiek anksčiau, 
Berlyno festivalyje, šis filmas 
susilaukė nemažai dėmesio. 

O pilkasis uostamiestis Kara
liaučius — Koenigsberg vokie
čiams, Kaliningrad rusams — 
pats tapo savotiška liekana, 
likutis „military industrial" im
perijos eros. Čia matome atvi
rumo istorijos sluoksnius. Didy
sis filosofas Kantas palaidotas 
sugriautos katedros sienoje. 
Dauguma gyventojų bešakniai, 
atgabenti iš tolimų Sovietų 
Sąjungos miestų. 

Bartui Kaliningradas yra be-
viltė vieta, kur vaidinasi dar 
gyvos dvasios. Filmo siužetas 
nesudėtingas. Du jauni lietu
viai, atvykę iš nykaus kaimo, 
vieną šaltą lietingą dieną at
siranda apleistoje miesto aikš
tėje, prie jūros kranto; čia jie 
sutinka dvi rusaites. Susipa-

AMERIKOS LIETUVIAI 
TAUTININKAI KVIEČIA 

BALSUOTI 

Artėja Lietuvos ateities gyve
nimui svarbi diena — 1992 m. 1 
spalio mėn. 25-toji — rinkimai 
į Lietuvos seimą. 

Nuo šių rinkimų rezultatų pri
klausys Nepriklausomos Lietu
vos kūrybos ir atstatymo kelias. 
Todėl kam rūpi: 

kad Lietuva taptų tikrai ne
priklausoma, 

kad Lietuvoje būtų įgyvendin
tas teisingumas ir tvarka, 

kad Lietuvoje būtų saugu gy
venti , 

kad Lietuvos vaikams būtų 
šviesesnė ateitis, 
tas privalo dalyvauti seimo rin
kimuose. Tegul pasaulis mato, 
kad Lietuvos gyventojai supran
ta savo teises ir pareigas. 

Už ką balsuoti? 
Teikiamas didelis pasirinki

mas asmenų ir grupių bei par
tijų. Čia galima pasiklysti, kaip 
nežinomame miške, o paklydus 
balsuojant, gali nukentėti visas 
Lietuvos gyvenimas. 

Mes, Amerikos lietuviai tau
tininkai, sekame Lietuvos gyve
nime besireiškiančias grupes ir 
partijas bei jų atstovus ir 
rekomenduojame balsuoti už 
tuos, kuriems Lietuvos Nepri
klausomybė yra aukščiausias 
tikslas. 

Mes siūlome rinkti į seimą 
tuos, kurie praeityje nėra tautai 
nusižengę ir siekia Lietuvai 
gerovės ir jos visuomenės gy
ventojų sutarimo. 

Kviečiame balsuoti už sąrašą 
Nr. 13-tą Lietuvių Tautininkų 
sąjungos, nepriklausomybės 
partijos ir Lietuvos Ūkininkų 
sąjungos kandidatus. 

Šio sąrašo kandidatai atsto
vauja svarbiausias Lietuvos 
gyvenimo sritis, kurios laukia 
tinkamo sprendimo. 

Mes, Amerikos lietuviai tau
tininkai, stengsimės padėti šio 
sąrašo atstovams įgyvendinti 
tuos uždavinius, kurie yra nu
matyti jų programose. 

Todėl balsuokime už sąrašo 
Nr. 13 kandidatus! 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos valdyba: dr. L onas 
Kriaučeliūnas, pirmininkas, 
Petras Buchas, vicepirminin
kas, Stasys Briedis, vicepirmi
ninkas, dr. Laima Šimulienė, 
sekretorė; Oskaras Kremeris, iž
dininkas. 

žįsta. Vaikštinėja kartu, prisi-
glausdami niūriuose kamba
riuose, mylisi — per atvirą 
langą veržiasi slegianti muzika 
— mažai kalba, atsisveikina. 

Čia nematoma jokios atvan
gos nuo nevilties. Žmonės viens 
nuo kito izoliuoti. Didesnę dalį 
laiko pagrindinius veikėjus 
matome profiliu arba iš tolo, 
taip, kad su jais nepavyksta 
susipažinti. Atrodo, kad jie net 
vengia viens į kitą žiūrėti. 
Neišryškėja asmenybės. Ny
kaus miesto aplinka yra puikiai 
iššaukiama ne vien filmavimo 
jautrumu, bet įpinant atitin
kamus garsus, taip, kad žiūro
vas beveik užuodžia cigarečių 
dūmus rūsių koridoriuose. Kar
tu su nusivylimu teka vos jau
čiama neišreikšto ilgesio srovė. 

Tačiau „Trys dienos" kai 
kuriuos žiūrovus atstums, net 
papiktins. Per praėjusius dvejus 
metus matėme pakilius doku

mentinius filmus iš Lietuvos at
gimimo,iškalbius filmus, išreiš
kiančius netolimos praeities 
gedulą ir siaubą. Kiti lietuviški 
f i lmai, „Bi l i e tas iki Taj 
Mahalo" ir „Sugrįžimas", ver
ti ne tik lietuvių, bet daug pla
tesnės tarptautinės publikos 
dėmesio. „Vaikai iš Hotel Ame
rika" buvo gaivinantis vaizdas 
jaunų lietuvių, įkvėptų Wood-
stock, kai tas pakilus laikotar
pis jau buvo Vakaruose pasibai
gęs. Gamintas dar prieš nepri
klausomybę paskelbiant, šis 
filmas pasibaigia su lūžtančiais 
žiemos ledais, pranašaunančiais 
pavasarį. 

Barto filmas nieko tiesiogiai 
nesako apie tautą ir nepriklau
somybės kovą. Jis kalba apie 
pasaulio didmiesčių susvetimė
jimą, kurį randame net ir tuose 
patogiuose Amerikos priemies
čiuose, kuriuos daug kas Lietu
voj įsivaizduoja kaip žemišką 
rojų. Pasaulio jaunimas atpa
žins nuotaiką, kurią Bartas 
rodo. Taip pat supras ir tie, 
kurie stengiasi suprasti aukštą 
savižudybių procentą pasitu
rinčiuose pramoniniuose kraš

tuose. Šis gabus jaunas lietuvis 
atvežė į tarptautinius festiva
lius filmą, kuris galėjo būti 
sukurtas New Yorke, Londone, 
Paryžiuje, o gal net Singapore 

A.tA. 
KAZIMIERUI ČAMPEI 

baigus žemiškąją kelionę, liūdinčiai žmonai KAZI
MIERAI, sūnui KAZIMIERUI su žmona DIANA, 
sūnui GEDIMINUI su žmona AUDRA ir visiems a.a. 
Senelio Kazimiero vaikaičiams gilausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Edis ir Regina Bačanskai 
Jonas ir Rima Bačanskai 
Romas ir Nerija Kasparai 
Algis ir Dalė Lukai 
Sigitas ir Vida Zubkai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėline* yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlines yra didžioji rimties Švente, kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta j tuos, kurie, iš sio pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie „Oraugo")lpradedant Vėlinių dieną, per & 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Martan Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave., CMcago, III. 60626 

Sia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr. šv. Mištoms S 

ir Tokyo. „Trys dienos" yra dar 
vienas ryšyis tarp Lietuvos ir 
plataus pasaulio, nepaisant, ar 
tai mums patinka — ar ne. 

R a s a Gustaityte 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. spalio mėn. 21 d. 

Šio pasaulio būdas yra aukš- persekioti gyvuosius, 
tinti mirusius šventuosius ir N. Hove 

m 

A.tA. 
ROZALIJA MEMĖNIENĖ 
Gyveno Riverside, IL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1992 m. spalio 20 d. sulaukusi 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: duktė Milda ir sūnus kun. Vytas, Šv. An

tano parapijos klebonas, Frankfort, IL. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, spalio 22 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Gerardi Funeral Home laidojimo namuose, Rt. #30 ir 95th 
Ave., Frankfort, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 23 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, Frankfort, IL, kurioje 11:00 vai. ryto įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė ir sūnus. 
Laidotuvių direkt. Eugene Gerardi. Tel. 815-469-2144. 

A.tA. 
CONSTANCE SKELLY 

Micka 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. spalio 18 d., sulaukusi 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 m. 
Nuliūdę liko: duktė Silvia Tinnish, žentas Richard, 

anūkai: Steven Tinnish, USN, Martin Tinnish su žmona 
Karia, William Tinnish; proanūkai: Valerie ir Victor Tinnish. 

Velionė buvo sesuo a.a. kun. Alphonse Micka, MIC, žmona 
a.a. John Skelly ir močiutė a.a. John Tinnish. 

Priklausė Šv. Teresės draugijai, Šv. Kazimiero Seserų 
rėmėjams, Knights of Columbus Card. Mundelein Council 
#3024 pagalb. moterų vienetui. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 21d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 

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

Mylimam Tėvel iui 
A.TA. 

VYTAUTUI JUCHNEVIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui VYTAU
TUI ir jo še imai . 

Sofija ir Kazys Beigai 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI J LIETUVĄ -
IŠ BOSTONO, I 

IR TIK 
79 CENTAI UŽ SVARĄ! j 

^ UtlCUttCl IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 

PASKAMBINKITENEMOKAMUTEL. 
1-800-775-SEND 

e atlanta VPO^ EX«>O«- -992 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

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

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

xV$0£ Skrydžiai į Vilnių — tris kar-
^ tus savaitėje. Vietinių lėktu

vų tvarkaraštis atitinkamai 
pritaikytas transatlantiniams. 

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

Nemažai sutaupysite! 
„Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

A.tA. 
ANTANAS TITENIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. spalio 19 d. 7:40 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Juškonių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Marijaną, duktė Daina Thcou, žentas 

John, anūkas Anthony-Antanas ir kiti giminės Lietuvoje. 
Atsisveikinimas su velioniu ketvirtadienį, spalio 22 d. nuo 

5 iki 9 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 
71 St. 

Velionio prisiminimo šv. Mišios bus atnašautos penkta
dienį, spalio 23 d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose. 
Nuliūdę žmona, duktė, žentas, anūkas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus/Donald M. Petkus. 

tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
' VYTAUTUI JUCHNEVIČIUI 
mirus Kalifornijoje šių metų spalio 12 d., giliausią 
užuojautą reiškiu jo šeimos nariams Chicagoje ir Bon-
sall, Kalifornijoje. 

Antonija Butkuvienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesč iuose . 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

D R ALBINA PRUNSKIENĖ 
PAS VYRESNIUOSIUS 

Trečiadienio popietės spalio 
14 d. programą suorganizavo 
programų vadovė Elena Sirutie
nė. Padėkojusi gausiai susirin
kusiems vyresniesiems, pakvie
tė šios dienos prelegente dr. 
Albiną Prunskienę pakalbėti 
sveikatos klausimais. 

Prelegentė pasisakė kalbė
sianti apie gerokai paplitusią 
ligą — artritą ir kaip nuo jo sau
gotis. Kas tai per liga? Atsaky
mas — tai sąnarių uždegimas, 
kartais pasireiškiąs ir odos 
paviršiuje, susikomplikavus kai 
kada paliečia ir inkstus. Tai 
daug skausmo sukelianti liga. 
Apie 40 milijonų amerikiečių 
kenčia nuo tos ligos. Ji paveikia 
sąnarių kremzles, plėvelę ir net 
sausgysles, neaplenkdama nė 
raumenų. Jei užleidžiamą ir ne
gydoma, tai deformuoja sąna
rius, sukelia didelius skausmus. 
Atritas gali būti paveldimas iš 
tėvų, arba atsiranda, susidarius 
tam tikroms aplinkybėms. Ypač 
yra pavojinga nervų įtampa, su
kelianti nuovargį ir padedanti 
atsirasti artritui. 

Jo yra keletas rūšių. Daugu
mą jų daktarė plačiau aptarė: 
kaip atsiranda, kaip pasireiškia 
ir kokią žalą padaro žmogaus or
ganizmui. Taipgi ji plačiau pa
lietė ir atrito gydymo būdus. Mi
nėtini šie: dieta, vartojimas 
daug vaisių ir daržovių, vengi
mas raudonos mėsos, riebalų bei 
stiprių prieskonių. Toliau — 
mankšta, ypač plaukimas, ma
sažai, vaikščiojimas ir kaitini-

x JAV Lietuvių Bendruo
menės Lemonto apylinkė ruo
šia linksmą pokylį lapkričio 14 
d. 6 vai. vak. Lietuvių centre 
Lemonte. Pusė gautojo pelno 
bus skiriama dienraščiui „Drau
gui" paremti, todėl labai svar
bu, kad kuo daugiau svečių atsi
lankytų į šį pokylį. Atsilankiu
siųjų lauks skani vakarienė, 
įdomi programa, puikus orkest
ras šokiams ir tikrai smagi nuo
taika. Informacijos teikiamos 
šiais telefonais: 708-257-7114 
arba 708-448-5930. 

x Racine kepykla paaukojo 
sausainių pavaišinti svečius, 
susirinkusius į Jaunųjų talentų 
popietę. Prie kavutės talkins 
Ona Nor\ .iienė, kuri savo pa
slaugomis visuomet prisideda 
prie įvairių renginių pasise
kimo. Visi laukiami Jaunimo 
centre spalio 25 d. 3 vai. p.p. 
paremti „Draugą" ir auko
jančius savo pastangas lietuviš
ko žodžio išlaikymui. 

x Kęstutis Aleksandravi
čius, Mindaugas Boruta, Viole
ta Braškytė ir Paulius Lazdaus-
kas yra atvykę į JAV gydytis 
Chicagos Shriners ligoninėje. 
Vaikai ir kartu atvykę tė
vai/motinos yra globojami Lie
tuvos Vaikų Viltis komiteto; 
apgyvendinti JAV LB Socia
linių Reikalų Tarybos ir Chica
gos Lietuvių Dukterų patalpose. 
Lydimi Jūratės Budrienės, 
vaikai apsilankė ,,Draugo" 
redakcijoje. 

x LB Cicero apylinkės val
dyba rengia cepelinų pietus ir 
rudeninį pabendravimą bei gerą 
progą šeimininkėms pailsėti 
sekmadienį, spalio 25 d. Šv. An
tano parapijos salėje, tuoj po 11 
vai. šv. Mišių. Visi kviečiami at
silankyti, skaniai papietauti ir 
maloniai praleisti laiką. 

x Emily G ori n iš Chicagos 
„Draugo" spaudos reikalams 
įteikė 25 dol. auką. Dėkojame! 

x „LITHUANIA MY HE-
RITAGE". Pagrindinės žinios 
apie Lietuvą. Knyga anglų kal
ba 400 puslapių 1300 iliustraci
jų. Gaunama „Drauge". Kaina 
su persiuntimu $23.00. 

(sk.) 

x C E P E L I N Ų P I E T Ū S 
spalio 25 d. sekmadienį, 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Kviečiame skaniai ir so
čiai pavalgyti, o prie kavos puo
duko — pasišnekučiuoti. 

(sk.) 

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 susitarime 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
. 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 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

mas, žinoma, daug padeda ir 
vaistai. Ypač reikšmingas yra 
aspirinas, nes tai yra nepa
mainomas vaistas, palengvinąs 
skausmus. Labai svarbu yra 
vengti stiprių emocijų, nervinių 
sukrėtimų, kurie ypač sukelia 
cholesterolio padidėjimą ir 
sunaikina širdies raumenis. 
Reikal inga ypač valdytis, 
neskubėti reaguoti į kokius įžei
dimus, nepykti. Daktarės pata
rimas: neapsivilk žmonėmis, ne
sistenk jų pakeisti, nes vis tiek 
nepasiseks; laikytis tvarkos. 
Net dėl artimųjų mirties nerei
kia sielvartauti, o pasitikėti 
Dievu, prašyti jo pagalbos, tada 
atgausime dvasinę ramybę ir 
viską nugalėsime. Mūsų gyve
nimas skirtas ne vien sau, bet 
ypač kitiems. Meilė kitam žmo
gui suteiks dvasini pasitenkini
mą ir praskaidrins nuotaiką. 
Tuo pačiu išnyks įtampa ir pa
lengvės bet kokie skausmai. 

Jos paskaita visiems labai pa
tiko: publika tai išreiškė ilgais 
plojimais. Dar buvo keletas 
klausimų, į kuriuos daktarė 
plačiai atsakė. 

Meninėj programos daly (kas 
būtų be jos) pasirodė Aldona 
Grincevičienė, padeklamavusi 
poeto K. Bradūno 2 naujausius 
eilėraščius ir paskaičiusi dar ir 
savo kūrybos eilėraštį. Onutė 
Lukienė paskaitė 2 apsakymė
lius: vienas buvo septynmečio 
berniuko laiškas Dievui, kitas 
irgi iš vaikučių gyvenimo. Abu 
buvo linksmo pobūdžio ir vi
siems pataisė ūpą. 

Pabaigai buvo patiekti vištie
nos pietūs su kavute ir pyragais. 
Visus jungė nuoširdus pabendra
vimas, besidalijant mintimis 
apie būsimus seimo rinkimus 
Lietuvoje. 

APB 

JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina 
Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje. 

Kučienė vadovauja pokalbiui 
Nuotr. R. Kubiliūtės 

x Valerija Baltušienė iš Los 
Angeles, Californijoje, siųsdama 
žinią apie aktorės ir dainininkės 
Ann Jillina — Jūratės Nausė
daitės koncertą, pridėjo ir 50 
dol. auką „Draugui". Nuošir
džiai dėkojame. 

x Adv. Povi las Žumbakis 
praneša, kad po 23 metų darbo 
7 South Dearborn gatvėje, nuo 
š.m. spalio 19 d. persikelia į 
naujas patalpas, adresu: 77 
West W a s h i n g t o n S t r ee t , 
Suite 703, Chicago, Illinois. 
60602, tel . (312) 641-3434. Kon
sultuojami ir atstovaujami 
klientai įvairiais korporacinės 
teisės, civilinių bylų, asmens 
susižeidimų, nekilnojamo turto 
ir palikimų klausimais. Valan
dos pagal susitarimą. 

(sk) 

x Norint pirkti bei pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel . 
904-773-3333. 

(sk) 

x Tik Baltia Express galite 
nuspręsti, koks siuntimo būdas 
jums patogiausias. Siuntiniai 
laivu — tik 65 ct. už svarą. Nau
jas, patogus patarnavimas — 
siuntiniai lėktuvu-laivu per 30 
dienų nuo Čikagos iki gavėjo 
Lietuvoje. Informacija nemoka
mu tel.: 1-800-SPARNAI a r b a 
1-800-772-7624, Baltia Express 
Co., Ltd. 3782 W. 79 St., Chica
go, IL 60652. 

(sk) 

Ūk ŽVAIGŽDUTE 
į,* SI * Įsteigtas Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Pl*Cas. Medžiagą supti: 3206 W. 55th Place, Chicago. IL 60829 

x Lietuvių fotografijos 21-ji 
pa roda „Upės, ežerai, jūra ir 
laivai" atidaroma šį penktadie
nį, spalio 23 d., 7:30 vai. vak . 
Čiurlionio galerijoje. Visi kvie
čiami atsilankyti. Parodą ren
gia Budrio Lietuvių Foto archy
vas, (sk.) 

x Lion Frame galerijoje 
(sav. Leonas Narbutis) šį 
šeštadienį, spalio 24 d. 7 vai . 
vak. atidaroma lietuvių fotogra
fijos paroda, kurioje dalyvauja 
Manfredas Jasevičius, Jeanne 
Krapauskas, Rimantas Žukas ir 
kiti. Per atidarymą bus ir Algi
manto Kezio naujos fotografijų 
knygos „Caged-In" („Narve") 
sutiktuvės. Visi kviečiami. 

(sk.) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutini sekmadienį, 
spalio 25 d., Baltia Express 
priiminės siuntinius lietu
vių centre Lemonte nuo 9 vai. 
ryto. Tik pas mus klientas ga
li pasirinkti siuntimo būdą. 
Kalėdiniai siuntiniai laivu 
priimami iki lapkričio 5 d. 
Informacija nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x 55 SVARŲ geriausių rru.*s-
to produktų rinkinys — $98; 22 
sv. mažesnis paketas — $65; 22 
sv. mėsos produktų ir aliejaus — 
$98. Prie visų siuntinių ga
lite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

SPALIO DEVINTOJI 

Tai antroji šio mėnesio prisi
mintina diena. J i liūdna. Prieš 
72 metus Lietuva neteko savo 
sostinės Vilniaus ir trečdalio 
savo žemės. Tą išdavikišką dar
bą atliko mūsų kaimynai len
kai. Sudarė draugišką sutartį, 
nubrėžė žemėlapyje sienas ir 
viską priesaika patvirtino. Ne
praėjus nė vienai dienai po su
tarties pasirašymo, nakties me
tu užpuolė Vilniaus gyventojus 
ir mūsų miegančius karius. Nie
kas netikėjo, kad lenkai taip pa
sielgs, todėl nebuvo pasiruošta 
pasipriešinimui. Kai lietuviai 
pasiruošė varyti lenkus iš Lietu
vos teritorijos, didžiosios 
valstybės sustabdė kovas, taip 
Lietuva liko be sostinės ir dau
gelio savo žemių. Įsisteigė Vil
niui vaduoti sąjunga, kuri dva
siniai kovojo prieš pavergėjus. 

1939 m. buvo a tgau ta s 
Vilnius su maža dalimi Lietuvos 
žemių, bet savo leteną uždėjo 
rusiškasis komunizmas. Nors 
dabar Lietuva turi Vilnių, bet 
daug sutartyje numatytų žemių 
iki šiol lenkai negrąžino ir 
nemano grąžinti. Istorijos eigo
je Lenkija visada buvo 
nedraugiška Lietuvos kaimynė. 
Tik viena Baltija Lietuvą myli 
ir savo bangomis išmeta 
Lietuvai auksą — gintarą. 
Priešai sumanė ir Baltiją 
padaryt i mūsų priešu, 
užnuodydami jos vandenis. Ta
čiau Lietuvą Dievas myli ir 
priešų persekiojamai leido 
prisikelti laisvam gyvenimui. 
Neužrnirškime Dievui už tai pa
dėkoti, dažnai prisimindami 
maldose. 

Redaktorius 

TĖVELIAMS 

Ačiū, mamyte ir tėte, kad jūs 
mane siuntėte į lituanistinę 
mokyklą. Aš ten daug dalykų 
išmokau per aštuonerius 
mokslo metus. Šiais paskuti
niaisiais metais išmokome daug 
daugiau, negu kitais praėjusiai
siais metais. Daug žinių įsigi
jome iš Lietuvos istorijos, geo
grafijos. Pramokome teisingai 
rašyt i , atpasakoti ir dar 
daugiau įdomių dalykų. Kartais 
aš nenorėjau eiti į lietuvišką 
klasę, bet privalėjau, nes jūs 
liepėte. Dabar aš žymiai 
daugiau žinau apie Lietuvą, 
moku geriau kalbėti lietuviškai. 

Dar kartą ačiū, mieli tėveliai, 
kad mane siuntėte į Marąuette 
Parko lituanistinę mokyklą. 
Gerai darėte ir užtai lieku jums 
labai dėkingas. 

Paulius Genčius, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys 

ATOSTOGOS 
STOVYKLOJE 

GALVOSŪKIS NR. 12 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

I Geležinis vilkas staugia Paneriuose. Piešė dail. V. Vijeikis 

MES BE VILNIAUS NENURIMSIM 
Ei, pasauli! Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Senas Vilnius mūsų buvo, mūsų — bus! 
Vilniuj gimėm — ir tik Vilniuj mes atgimsim.. 
Gedimino kalne milžinai atbus... 

Ei pasauli! Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Mūsų mintys amžinai į Vilnių plauks... 
Mes, kaip rytas, saulėmis į jį nulinksim... 
Vilniaus pilys savo vyčių susilauks... 

Ei, pasauli! Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Bočių kaulai, brolių širdys kraujo šauks... 
Vilniaus sostą mes žaibų liepsna išpirksim... 
Geležinis Vilkas Panery sustaugs... 

Šią vasarą pirmą kartą aš 
važiavau į stovyklą. Dainavoje 
buvo labai smagu. Mūsų būre
lyje buvo aštuonios mergaitės, 
o būrelio vardas — „Giesmės". 
Mes kambaryje buvome ketu
rios mergaitės: trys iš Chicagos 
ir viena iš Clevelando. Aš 
miegojau apatinėje lovoje. Mes 
turėjome keturis užsiėmimus, o 
vieną galėjom pačios pasirinkti. 
Aš pasirinkau plaukimo pamo
kas. Čia susipažinau su naujo
mis draugėmis, išmokau naujų 
dainų ir smagiai laiką pralei
dau. Žadu kitais metais vėl va
žiuoti į stovyklą. 

Kristina Mikaitytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

*nnVin» ( Raltiios aidai") 

Red. Si daina — giesmė nepri
klausomais laikais buvo gieda
ma iškilmingais momentais, lyg 
antras Lietuvos himnas. 

KARALIAUS VAINIKAS 
(Legenda) 
Paba iga 

— Mielai, — atsiliepė balsas. 
Atsisukę jie matė mėnesienoje 
tą, kurį vienas buvo minėjęs. Jis 
atrodė taip, kad jie buvo užmir
šę, koks kelias veda per liūną, ir 
norėjo bėgti ten, tačiau jų gud
riausias nebijojo nė velnio bjau
rumo, tiktai klausė: 

— Ar tu gali pražudyti Vaini
ką? 

— Aš galiu. Aš paslėpsiu jį 
taip, kadjo neras niekas, ir kol 
neras — iš keturių vėjų pusių 
galėsite niokoti, varginti ir mė
ginti tą žemę, kurios karalių 
taip dailiai apvogėte. 

— Tu pasakei, kol neras — ne
ramiai tarė vagis, — bet jeigu 
atras? 

— O, jeigu atras — jie bus iš
gelbėti. Bet jie neras, nebijok. — 
Velnias nusijuokė, ir giliai liūne 
nudundėjo aidas. — Matai, tega
li rasti, jeigu visi ieškos, visi, 
kiekvienas. Tu nebijok, kaipgi 
gali būti, kad jie būtų tokie 
vieningi? Jie neturės laiko: kai 
vieni ieškos, kiti barsis, vieni 
išdavinės, kiti juokaus. Jie bus 
svetimųjų pardavinėjami ir pa
vergiami. Pagaliau, jie praras 
net viltį. 

— Aš nenoriu, — sušuko va
gis, — aš nenoriu sąlygų. 
Padaryk, kad Vainiko visai 
nebebūtų, amžinai. 

— To ir aš negaliu, — tarė 
niūriai velnias, — ar tu nema
tai, kad ant Vainiko Dievas bu
vo padėjęs savo ranką? 

— Ir jeigu jie visi ieškos, jie 
vis tiek atras ir bus išsigelbėję 
nuo visų? — beviltiškai šniokštė 
tas, kuris buvo vagis. Sušnibž
dėjo velnias: 

— Jeigu jie visi ieškos — taip. 
Šito jūs nerasite atžymėta jo

kiose kronikose, nes jos buvo ra
šytos svetimųjų, tačiau iš kar
tos į kartą eina padavimas, pa
žadas ir viltis. 

Nelė Mazalaitė 

Pe t ras Vaičiūnas 

KAIP ATSIRADO 
DAINAVOS MIŠKAS 

Kadaise buvo graži, pilka vo
veraitė. Artėjo ruduo, ji rinko 
riešutus ir uogas nuo mažų krū
mų ir viską dėjo į savo krepše
lį. Kai priėjo prie vieno krūmo, 
iš jo išlindo labai pikta ir alkana 
lapė. Voverytė taip išsigando, 
kad metė savo krepšelį į orą ir 
bėgo taip greitai, kiek jos kojos 
nešė. Kai pradėjo lyti, iš tų 
riešutų ir uogų išaugo tas gra
žus Dainavos miškas. 

I ru tė Masiulytė, 
(JAS universiteto laikraštėlis) 

LIETUVOS ŽINIOS 

1992 m. vasario 8 d. lietuviai 
dalyvavo Albertville, Prancūzi
joje, žiemos olimpiniuose žaidi
muose. Tai pirmą kartą po an
trojo pasaulinio karo. „Adidas" 
ir „Coca-Cola" davė pinigų 
uniformoms, maistui ir kelionės 
išlaidoms. Detroito „Kovas" 
taip pat davė pinigų, kuriuos 
įteikė prezidentui Landsbergiui, 
kai jis lankėsi Detroite. 

Linas Polteraitis, 
(„Moksleivių balsas", 

Detroitas) 

Aldona: — Kokios salos ge
riausiai tinka alkiui numal
šinti? 

Jūratė: — Sandwich salos. 

GALVOSŪKIS NR. 11 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Į viršuje esančio brėžinėlio 
tuščius langelius reikės įrašyti 
žemiau esančias raides. Čia 
susidursite su maža problema, 
kuriame langelyje kurią raidę 
rašyti, nes apačioje surašytos 
raidės ne iš eilės. Kai teisingai 
surašysite viršuje visas raides, 
galėsite perskaityti vieną lietu
višką patarlę. Juodi langeliai 
skiria žodį nuo žodžio. Patarlėje 
yra 12 žodžių. Už atliktą darbą 
gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 13 

Žemiau matote surašytą eilę 
valstybių sostinių pavadinimų 
ir šalia esančią valstybę. Tų 
valstybių pavadinimais nepasi
tikėkite, nes jos yra sumaišytos. 
Geriau pasitikrinkite geresniais 
šaltiniais ir įrašykite teisingą 
valstybės pavadinimą. Už gerai 
atliktą darbą — 5 taškai. 

1. Havana — Lebanon. 2. Bu
enos Aires — Norvegija. 3. Otta-
wa — Sirija. 4. Cairo — Kanada. 
5. Damaskas — Australija. 6. 
Canberra — Austrija. 7. Ankara 
— Irakas. 8. New Delhi — Indi
ja. 9. Bangkok — Turkija. 10. 
Seoul — Tailandas. 11. Beirut — 
Egiptas. 12. Belgrade — Argen
tina. 13. Budapest — Kuba. 14. 
Vienna — Kenija. 15. Bern — 
Vengrija. 16. Warsaw — Šveica
rija. 17. Brussells — Belgija. 18. 
Oslo — Lenkija. 19. Bagdad — 
Jugoslavija. 20. Narobi — Pietų 
Korėja. 

GALVOSŪKIS NR. 14 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Berniukas nori pasiekti savo 
žaidžiančius draugus, padėkite 
jam. 

(5 taškai) 

Čia matote surištą bato apiva
rą. Jei, paėmę žirkles, perkirp-
site tą apivarą per kilpas, paro
dytas strėlėmis, kiek atskirų 
gabalų (virvučių) gausite? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 15 

Žemiau yra parašyta aštuoni 
sakiniai. Jūs turėsite patikrin
ti, ar tų sakinių mintys yra tei
singos, ar klaidingos. Je i 
klaidingos, paaiškinkite kodėl? 
Jei susidarys sunkumų paaiški
nimams, neaiškinkite, tik para
šykite taip ar ne. 

(5 taškai) 
1. Amerikos indėnai vartojo 

arklius, dar prieš europiečiams 
atvykstant į jų kraštą. 2. Mūsų 
lygsvaros išlaikymo aparatas 
yra ausyse. 3. Dinosaurai buvo 
didžiausi gyvuliai žemėje. 4. Kai 
kurie gyvuliai niekada negeria 
vandens. 5. Šikšnosparniai 
skraido pagal savo radariškus 
įrengimus organizme. 6. Califor
nijoje augą milžinai raudonme
džiai yra ilgiausiai gyvenantys 
medžiai žemėje. 7. Skraidančios 
voveraitės negali skristi. 8. Ra
sa krenta į žemę iš dangaus (de
besų). 
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