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Pagrindinis Lietuvos 
tikslas — įsijungti į 

Vakarų Europą 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 10 d. (Elta) 
— Pagrindiniu Lietuvos užsie
nio politikos nuopelnu Lietuvos 
užsienio reikalų ministras A. 
Saudargas laiko Helsinkyje 
pasiektą Lietuvos nebuvimo 
NVS karinėje erdvėje įtvirti
nimą de jure ir rugsėjo 8 dieną 
Maskvoje pasirašytą Rusijos ar
mijos išvedimo grafiką. Pragrin-
dinis tikslas dabar — įsijungti į 
Vakarų Europos saugumo ir 
ekonominę erdvę. Apie tai A. 
Saudargas pareiškė išvažiuoja
majame Lietuvos vyriausybės 
posėdyje, kuris vakar vyko 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijoje. 

Daug sunkumų, pažymėta po
sėdyje, kyla nustatant jūrų ir 
oro erdvės ribas su Rusija. Su 
Latvija, Lenkija ir Baltarusija 
nesusipratimų neturėtų būti. 
Santykiuose su NVS dabar 
svarbiausia pasirašyti prekybos 
bei žalos atlyginimo sutartį ir 
reorganizuoti nuolatinę atsto
vybę Maskvoje. 

Lietuva turi užsienyje 13 
ambasadų. Jose dirba 36 eta
tiniai darbuotojai, 1992 metais 
ambasadų reikmėms išleista 2,5 
milijonai dolerių. Į išvažiuo
jamąjį vyriausybės posėdį Užsie
nio reikalų ministerijoje buvo 
susir inkusi didžioji dalis 
užsienyje akredituoto Lietuvos 
diplomatinio korpuso. Į Lietuvą 
daugiau kaip po penkių dešimt
mečių pirmą kartą yra atvykę 
mūsų diplomatijos patriarchai 
— Lietuvos atstovas Jungtinių 
tautų organizacijoje A. Simutis 
ir ambasadorius jungtinėje Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos karalystėje, V. Balickas. 

V. Landsbergis išvyko 
į Briuselį 

Lapkričio 9 dieną į Briuselį 
išvyko Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
dalyvauti Europos politikos fo
rumo konferencijoje. Numaty
ta, jog Lietuvos parlamento va
dovas konferencijoje skaitys pa
grindinį pranešimą, pristatyda
mas Lietuvos prašymą tapti 
Europos tarybos nare. J is taip 
pat informuos apie Baltijos vals
tybių kooperavimosi žingsnius 
bei ryšius su Skandinavijos ša
limis. 

Konferencija Briuselyje vyks 
tik vieną dieną. Į Lietuvą Vy
tautas Landsbergis grįžta lap
kričio 11 d. 

Aleksandro Abišalos 
programa Amerikoje 

Šiandien ministras pirmi
ninkas A. Abišala su darbo 
vizitu išvyko į JAV. Vizito metu 
numatyti susitikimai su Pasau
lio banko viceprezidentu Wilf-
red Thalvvitz, gynybos ministro 
pavaduotoju Paul D. Wolfowitz, 
valstybės departamento sekre
toriumi Lawrence Eagleburger, 
Tarptautinės plėtros agentūros 
administratoriumi Ronald W. 
Roskens, JAV prekybos atstove 
Carla Hills ir kitais pareigū
nais. 

Lietuvos Respublikos minis
t ras pirmininkas ta ip pat 
susitiks su Amerikos Teisi
ninkų sąjungos (American Bar 
Association) delegacija, JAV 
verslininkais. Amerikos Lietu

vių Bendruomenės kvietimu A. 
Abišala lankysis Philadelphijo-
je, Baltimorėje. 

Krikščionys d e m o k r a t a i į 
koaliciją su komunis t a i s 

nes idės 

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos valdybos posėdyje 
nutarta, kad LKDP nedalyvaus 
jokiose koalicijos su buvusia 
komunistų partija, ta i yra su 
LDDP, ar į ją panašiomis par
tijomis bei judėjimais. 

Į Klaipėdą a tp l auks Švedijos 
ka ro la iva i 

Lapkričio 13 dieną į Klaipėdą 
su oficialiu vizitu atvyks Švedi
jos karinio jūrų laivyno jungi
nys. Jame — keturi raketiniai 
kateriai ir minavimo laivas. 

Karo laivai, vadovaujami 
kontradmirolo Sten Swedlund, 
atveš ir 80 tonų sveriantį labda
ros krovinį. Numatomas svečių 
junginio vadovybės ir karininkų 
susitikimas su Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos pareigū
nais. 

Švedijos karo jūreiviai per tris 
viešnagės dienas susipažins su 
uostamiesčiu, lankysis Palango
je ir Nidoje, susitiks su vietos 
jaunimu. 

Nebuvo jok ių įgaliojimų 
a r leidinių p i r k t i ginklus 

Elta gavo Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
atstovo Gedimino Vagnoriaus 
pare iškimą, k u r i a m e jis 
paneigia keliose Rusijos tele
vizijos laidose paskelbtą , 
tikrovės neatitinkančią infor
maciją, kad jo vadovaujama Lie
tuvos Respublikos vyriausybė 
buvo įpareigojusi privačią 
įmonę pirkti ginklus. Buvęs 
premjeras pareiškė, kad jokių 
įgaliojimų ar leidimų pirkti 
ginklus privatiems asmenims ar 
komercinėms įmonėms vyriau
sybė nėra davusi. Jei tokius ne
leistinus įgaliojimus suteikė 
Krašto apsaugos ar kurios kitos 
ministerijos pare igūnai , jie 
turės atsakyti įstatymo nus
tatyta tvarka. Lietuvos Res
publikos vyriausybė yra davusi 
įgaliojimus vesti derybas su ati
tinkamomis Rusijos Federacijos 
žinybomis bei prireikus pirkti 
ginkluotę iš karinių įmonių tik 
Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos įstaigoms. 

Da rbo biržoje: vairuotojų 
per daug , mūr in inkų labai 

t r ū k s t a 

Vilniaus darbo birža per 
spalio mėnesį į savo sąrašus 
įtraukė 1143 bedarbius, iš jų 
628 moteris. Pašalpomis per 
spalį išmokėta 4,338,771 talonų. 
Darbo birža įdarbino 291 bedar 
bį — 118 darbininkų, 173 tar
nautojus. Laisvų darbo vietų 
užregistruota 1033, daugiausia 
darbininkams — 903. Tarp be
darbių daugiausia ekonomistų 
su aukštuoju išsilavinimu, peda
gogų, inžinierių, gamtos ir 
humanitarinių mokslų specia
listų. Sunkiau susirasti darbo 
darbininkams, turintiems šalt
kalvio, vairuotojo, staklininko 
profesiją. Didžiausias yra staty
bininkų poreikis: mūrininkų, 
betonuotojų ir kitų. 

Riaušininkai suardo 
protesto demonstracijas 

Pirmą kartą Anglijos valstybėje susitiko prez. Boris Jelcinas 'kairėje) ir britų ministras pir
mininkas John Major. Jiedu pirmadienį pasirašė pirmąją nuo 1766 metų draugiškumo sutartį 
tarp Rusijos ir Anglijos. 

JELCINAS INKRIMINAVO 
PABALTIJĮ 

Londonas . Šios savaitės pir- metais tarp Anglijos karaliaus 

mininko palankumą, daug dė
mesio skirdamas Jungtinėse 
Tautose pateiktiems kaltini
mams, kad rusų piliečių mažu
mos skriaudžiamos Pabaltijo 

Latvija paneigė Jelcino kaltinimus 

madienį ir antradienį Rusijos Jurgio III ir Rusijos Katarinos respublikose ir rusams nelei-
prez. Boris Jelcinas lankėsi Didžiosios. džiama balsuoti Lietuvoje ar 
Anglijoje, kur, tarp kitų reikalų Manoma, kad šį kartą Jelci- Latvijoje. 
bei susitikimų, turėjo pasikal- nas laimėjo britų ministro pir-
bėjimus su britų ministru pirmi
ninku John Major. Po susitiki
mo pirmadienį abu pareiškė 
spaudos atstovams, kad tarp jų 
nebūta jokių nesutarimų ar 
kliūčių svarbiosioms sutartims 
pasirašyti. 

Rusijos prezidentas ir britų 
ministras pirmininkas pirma
dienį pasirašė šešias sutartis, 
apimančias prekybą, gynybą, 
civilinę aviaciją ir kooperavimą 
branduolinės energijos klausi
mais. Pasirašyta ir abipusio 
draugiškumo sutartis tarp Rusi
jos ir Anglijos. 

Jelcinas ypač kreipė dėmesį į 
britų verslininkų investacijų 
skatinimą Rusijoje, net trumpai 
užsimindamas, kad rusų skolas 
Anglijai būtų galima even
tualiai paversti nekilnojamojo 
turto nuosavybe Rusijoje. Pa
skutinė rusų-anglų draugiš
kumo sutartis pasirašyta 1766 

New York. Latvijos ambasa
dorius Jungtinėms Jautoms Ai-
vars Baumanis lapkričio 9 d. 
griežtai paneigė rusų prez. Boris 
Jelcino laiške (lapkričio 5 d.) JT 
generaliniam sekretoriui Bout-
ros Boutros-Ghali pateiktus kal
tinimus dėl Latvijoje vykdomų 
Rusijos piliečių teisių pažei
dinėjimų. Laiškas buvo slaptas, 
skirtas tik generaliniam sekre
toriui, kuris pradžioje ruošėsi 
laiško turinį paskelbti viešai, 
bet vėliau pakeitė nuomonę, ne
paaiškindamas to pakeitimo 
priežasties. 

Laiške Jelcinas prašė, kad 
rusų mažumų klausimui Pabal
tijo valstybėse būtų skirtas 
ypatingas dėmesys būsimojoje 
47-toje JT generalinės asamb
lėjos sesijoje. 

Atsižvelgiant į kaltinimus Pa
baltijo valstybėms, buvo suda
ryta speciali komisija, vado
vaujama JT Žmogaus teisių 
centro Genevoje direktoriaus 
Ibrahina Fall. Komisija nese
niai keturias dienas praleido 
Latvijoje, tyrinėdama padėtį, 
bet rezultatai kol kas nepa
skelbti. (RFE/RL) 

Azijoje reikalinga JAV kariuomenė 

Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių santykiai 

Po to, kai prezidentinius rinki
mus laimėjo demokratų kandi
datas Bill Clinton, Japonija ir 
Pietinė Korėja pradėjo reikšti 
susirūpinimą dėl galimo Ameri
kos karinių jėgų sumažinimo ar
ba ir visiško atitraukimo iš Azi
jos. Ypač tuo susirūpino Japoni
ja ir pasitarimuose, vykdytuose 
atskirai su Pietų bei Šiaurės 
Korėja, galimam JAV kariuo
menės sumažinimo klausimui 
skyrė daug laiko. 

Pietų Korėjos prez. Roh Tea 
Woo sekmadienio pareiškime iš-

Šiandien Vilniuje, Mokslų 
akademijos salėje, prasidėjo 
tarptautinis trijų dienų simpo
ziumas „Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių santykiai dvide
šimtojo amžiaus Vidurio Euro- rinktajam prezidentiniam kan-
pos istorijoje: praeitis ir per- didatui Bill Clinton pažymėjo, 
spektyva". kad dabartinis JAV kariuome-

Simpoziume mokslininkai nės buvimas Azijoje ir taip pat 
aptars šių dviejų šalių istorines JAV politikų dėmesys šiam že-
problemas, kurios turėjo ir turi mynui yra gyvybiškai svarbus, 
įtakos jų santykiams. Gana nes Japonija ir Pietų Korėja 
plačiai bus nagrinėjama aštuo- remiasi gynybos sutartimis su 
nioliktojo ir devynioliktojo JAV. 
amžių įvykių raida, nes tuo įdomu, kad tuoj po prezidenti-
metu, pasak istorikų, pradėjo nių rinkimų JAV ir Bill Clinton 
bręsti Lietuvos-Lenkijos kon- laimėjimo pasitarimai, kurie 
fliktas. Jo pasekmės — tar- turėjo pagerinti diplomatinius 
pusavio konfrontacija 20 a. pir- santykius tarp Japonijos ir 
moję pusėje. Šiaurės Korėjos, buvo staigiai 

Simpoziumo programoje - nutraukti. Manoma, kad Siau-
pranešimai apie pirmosios rės Korėjos komunistinis reži-
nepriklausomos Lietuvos Res mas juos nutraukė, norėdamas 
publikos teritoriją, sienas, sos
tinę, Suvalkų sutarties sulau
žymo aplinkybes ir pasekmes, 
trečiųjų jėgų — Tarybų Rusijos 
įtaką lietuvių ir lenkų santy
kiams. Mokslininkai iš Suomi
jos, Ukrainos, Vokietijos, kitų 

palaukti, ką Clmtonas ruošiasi 
daryti dėl kariuomenės ati
traukimo iš Azijos. 

Šiaurinė Korėja taip pat 
tikisi, kad naujasis JAV pre
zidentas kiek sušvelnins 
Amerikos reikalavimus dėl 

reikalą žiūrėjo labai rimtai ir 
reikalavo krupščios inspekcijos. 

Tuo tarpu Pietų Korėjos prez. 
Roh ir Japonijos ministras pir
mininkas Miyazawa pareiškė, 
kad Pietų Korėjos-Japonijos 
santykiai turėtų būti panašūs, 
kaip Prancūzijos ir Vokietijos, 
tačiau Pietų Korėjoje yra daug 
antipatijos japonams dėl 
buvusios Japonijos okupacijos, 
todėl Miyazawa vengė prižadėti, 
kad netolimoje ateityje Japoni
jos imperatorius apsilankytų P. 
Korėjoje ( kaip jis neseniai pada
rė Kinijoje). 

TRUMPAI IŠ VISUR 

— Maskva. Du rusų kariai 
žuvo Kaukazo neramumuose 
šiaurinėje Ossetijos srityje. Šiuo 
metu ten pasiųsta maždaug 
3,000 Rusijos karių, kurie pa
deda palaikyti taiką tarp suki
lėlių, siekiančių autonomijos ir 
vyriausybės pajėgų. 

— Londonas. Rusijos prezi
dentas Boris Jelcinas pirma
dienį atvyko į Londoną, kur bus 
pasirašyta pirmoji nuo 1766 
metų rusų-anglų draugiškumo 
sutartis. Jis taip pat mėgins 
gauti skolų mokėjimo termino 
pratesimą ir skatinti investa-
cijas Rusijoje. Antradienį Jelci
nas susitiko su karaliene Elz-

Berlynas, lapkričio 8 d.— 
(NYT) - Daugiau kaip 300,000 
vokiečių atsiliepė į savo po
litinių vadų kvietimą atvykti į 
sostinę ir ten mitinge parodyti, 
kad smerkia smurto veiksmus 
prieš užsieniečius. Tačiau jiems 
susirinkus, valstybininkams ir 
visuomenės vadams teko bejė
giškai stebėti, kaip 300^00 
riaušininkų susirinkusioje mi
nioje šį mitingą pasuko priešin
gon pusėn. 

Tie 300-400 kairiųjų radikalų 
nušvilpė atvykusius vadus, 
vadindami juos veidmainiais, o 
pagrindinį mitingo kalbėtoją, 
prez. Richard von Weizsaecker 
apmėtė kiaušiniais, pomidorais, 
pagaliais ir dažų bombomis, o 
prezidentą apsupę sargybiniai 
gaubė plastikiniais skydais. 
Prezidentui pradedant kalbėti, 
kažkas nupjovė elektros laidus, 
ir kiti ten esantys vadai, tuomet 
užlipę ant platformos, jį apsupo. 
Susirinkusi minia, kurios, poli
cijos apskaičiavimu, buvo apie 
350,000, tegirdėjo t ik antrą dalį 
prezidento kalbos pro riauši
ninkų šūkavimus ir švilpimus. 

Kancleris Kohl taip pat buvo 
apmėtytas kiaušiniais, jam 
pris i jungus prie eisenos, 
žygiuojant Unter den Linden 
alėja pro Brandeburgo vartus į 
Lustgarten, didžiulę aikštę, kur 
prieš 70 metų panašios antina-
cinės minios rinkosi protestuoti 
prieš Hitlerį. Niūria mina ste
bėdamas prezidento Weiz-
saekerio pastangas kalbėti, 
kancleris Kohl pats nekalbėjo ir 
nesijungė į prezidentą apsupan
čiųjų būrį, bet po viso įvykio 
piktai išėjo. 

Daugiausia smurto išpuolių 
prieš užsieniečius yra pri
skiriama neonaciams, bet šį 
mitingą suardyti bandė kairie
ji radikalai, kaip praneša po
licija ir kai kurie suimtųjų riau
šininkų. Jų pasisekęs suardy
mas paties didžiausio mitingo 
nuo pat Hitlerio laikų dar 
labiau pakerta pasitikėjimą Vo
kietijos demokratinėmis ins
titucijomis. 

Daugelio vokiečių supratimu, 

jų valdžios vadai, biurokratija ir 
teisinė sistema yra perkrauta ir 
nebepajėgia vykdyti milžiniškų, 
16.5 milijono buvusios Rytų Vo
kietijos gyventojų ir priedo dar 
puses milijono tik šįmet į Vokie
tiją atvykusių užsieniečių inkor
poravimo darbų. Valdžia taip 
pat dar nėra radusi efektyvaus 
būdo sutramdyti anti-užsienie-
tiškų ir ant isemit inių iš
puolių, kurie pastaruoju metu 
dažnėja Vokietijoje, nors dauge
lis vokiečių jiems nepritaria ir 
dėl to susirūpinę. 

Į demonstracijas buvo atvykę 
įvairaus amžiaus žmonių — 
jaunų ir senų, ištisų šeimų su 
vaikais, daug žmonių su įvairio
mis luošumo formomis, nes ir jie 
bijo, kad ateityje ir jie patys gali 
tapti tokių kraštutiniųjų grupių 
aukomis. Jie plojo, kai, paskel
bus mitingą baigti, mikrofoną 
pagriebė Ignaz Bubis, Centrinės 
Žydų Tarybos Vokietijoje pirmi
ninkas, ir pareiškė: , ,Aš 
gėdijuosi to, kas čia įvyko. ...Čia 
nėra 1938-ieji, dabar gyvename 
1992-uosius. Smurtas tegali 
mus nuvesti į bedugnę". 

Bet šiandien Vokietijos gyven
tojai yra taip skirtingų pažiūrų, 
kokių nėra buvę nuo Weimar o 
respublikos, rašo Neiv York 
Times korespondentas Craig 
Whitney. Nors visų pagrindinių 
politinių partijų vadai, bažny
tiniai vadai, darbininkų unijų 
vadai sutarė raginti žmones 
vykti į mitingą Berlyne paro
dyti, kad smurtas neduos spren
dimo užsieniečių problemai ir 
kad jie remia demokratinį 
procesą, tos visos grupės savo 
tarpe vis vien nesutaria, kaip 
konkrečiai tas problemas iš
spręsti. 

Kai kurių atvykusiųjų plaka
tai kaltino valdžią, kad ji 
nesusitvarko su neonaciais. 
Žmonės pastebėjo: nemokėdami 
išspręsti problemų dėl smurto 
prieš užsieniečius, mūsų valdi
ninkai temokėjo suorganizuoti 
protestus prieš save pačius. 

Tuo tarpu Vokietijos parla
mente tebesitęsia ginčai, kaip 
išspręsti šias problemas. 

Ne visi demonstracijose kėlė riaušes 

šalių išdėstys savo požiūrį į šias atominių ginklu gamybos, nes Dįeta II Buckingham rūmuose ir 
problemas. (V.P.) Busho administracija į šį kalbėjo Parlamento sesiioie. 

Berlynas, lapkričio 9 d.— 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl, prezidentas Richard von 
Weiszacker ir kiti vyriausybės 
vadai išleido pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad, nepai
sant dešiniųjų sparno sukeltų 
riaušių praėjusio sekmadienio 
demonstracijose, jose vis dėlto 
dalyvavo 350,000 žmonių, kurie 
užsilaikė ramiai ir tvarkingai. 
Savo dalyvavimu jie parodė, kad 
didžioji Vokietijos gyventojų 
dauguma smerkia atsirandantį 
smurtą prieš svetimšalius. Ži
nių agentūros buvo linkę labiau 

— Zambijoje vėl siaučia cho
leros epidemija, ir praėjusį 
savaitgalį mirė 140 žmonių. 
Mirusieji skubiai laidojami 
masiniuose kapuose, kad neuž
krėstų artimųjų. Nors epidemi
ja prasidėjo tik prieš savaitę, jau _ 
pareikalavo per 300 aukų. 

— Paryžius. Šios savaitės pir
madienį sprogimas sudrebino 
vieną svarbiausių alyvos perdir
bimo įmonių netoli Marsseiles 
uosto, pietinėje Prancūzijoje. 
Žuvo keturi žmonės, daug su
žeistų. Sprogimo priežastys ti
riamos. 

kreipti dėmesį į triukšmada- , 
rius,o ne į šimtus tūkstančiu 
ramių demonstrantų, todėl 
riaušių vaizdas buvo išpūstas ir 
Vokietijos įvaizdžiui pasaulyje 
užtėškė dar vieną juodą dėmę. 

Demonstracijos buvo suruoš
tos paminėti trečiajai Berlyno 
sienos nugriovimo sukakčiai. 
Buvo tikimasi susilaukti t ik 
apie 50,000 žmonių, bet tokios 
milžiniškos minios susitelkimas 
kėlė viltis, kad vokiečiai 
pagaliau nori parodyti pasauliui 
ir kitą veidą — tolerantiškumą 
svetimtaučių atžvilgiu ir nepa
sitenkinimą neonacių bei kitų 
kraštutiniųjų keliamais nera
mumais. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 11 d.: Šv. Marty-
nas Tours, Veranas, Astikas. 
Nauma. 

Lapkričio 12 d.: Kristijonas, 
Renata, Narvydas. Grožilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Temperatūra dieną 48 F (S C), 
debesuota, gali lyti , ypač 
rytinėje miesto pusėje ir prie
miesčiuose; naktį — 40 F (5 C). 

. 
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1992 M. APSILANKYMO PAS 
LIETUVOS SKAUTUS 

APŽVALGA 
Fil. v.s. SIGITAS MIKNAITIS 

KELIONĖS TIKSLAI 

1991-jų metų kelionės Lietu
voje jspūdžiai ir bendravimo su 
Lietuvos skautų vadovybe paty
rimas paskatino raginti šakų 
vadovybes vykti Lietuvon ir pa
tiems pamatyti esamas skau-
tavimo ir stovyklavimo sąlygas. 
Ankstesnius, labai ribotus 
ryšius, tik tarp kai kurių vado
vų, norėjau išplėsti į šakų ir 
vienetų bendravimą tarp Lietu
vių Skautų sąjungos išeivijoje ir 
Lietuvos skautų. Vykdant mūsų 
svarbiausią atsakomybę, — pir
miausia rūpintis Lietuvių Skau
tų sąjungos reikalais, vadovybei 
būtinai reikėjo sužinoti 
Jubiliejinės stovyklos sąlygas, 
kad nuspręstume,, kokia forma 
mes galėsime joje dalyvauti. 

Š.m. vasario 29 d. vykusiame 
Pirmijos akivaizdiniame posė
dyje nutarėme vykti j Lietuvą. 
Tuo metu kalbėjomės su viena 
Lietuvos Skautų sąjunga, bet 
balandžio mėnesį ši sąjunga 
suskilo į tris grupes. Po išsamių 
svarstymų ir pastarimų Pirmi-
joje, nutarėme vykti ir kalbėtis 
su visais skautaujančiais Lietu
voje. Nutarėme jokiu būdu 
nesileisti į jų ginčus, ar 
palaikyti kurią nors grupę, o 
ypač, neleisti pasinaudoti 
Lietuvių Skautų s-gos autori
tetu tarpgrupiniams ginčams. 
Žinojome, kad tai buvo daroma 
kai kurių asmenų be mūsų 
žinios. Laikantis vienodumo 
principo, nugabenom prašytus 
skautiškus ženklus vieniems ir 
skautų ordinus kitiems; 
kiekvienai grupei maždaug vie
nodos vertės. 

Numatyta dienotvarkė 

Dienotvarkė buvo sutarta su 
3 grupėmis iš anksto per ryši
ninkę Vilniuje. Iš dviejų sa
vaičių lankymosi liepos mėnesį, 
devynios dienos buvo skirtos 
vien skautų reikalams. 

Numatyta programa 

Iš anksto buvo numatytos 
pokalbių temos, diskutuotini 
reikalai ir t.t. su šiomis va
dovybėmis. 
— Lietuvos Skautų sąjunga — 
pirm. Pijus Ambrazaitis. 

— Lietuvos Sk. sąj. — pirm. 
Algirdas Končius ir 

— Lietuvos nacionalinė Eu
ropos Skautų Asociacija — prez. 
Vytautas Šliogeris. 

Susirašinėjimas vyko su mi
nėtomis vadovybėmis prieš iš
vykimą. Buvo numatytos šios 
pokalbių temos, pareiškimai ar 
klausimai: 

— Atvykome susitikti, kalbė
tis su skautais Lietuvoje, ne
svarbu kuriai grupei jie 
priklausytų. 

— Norime būti ryšiu tarp 
visų Lietuvos skautų, siūlome 
ieškoti kas mus visus jungia, o 
ne sk ir it.. 

— Nebūsime naudojami toles
niam skilimui ir nesantaikai. 

— Mes dalyvausime tik bend
roje Jubiliejinėje stovykloje 
Lietuvoje. 

— Siūlome tartis, susijungti 
dėl jaunų skautų,-čių gerovės. 

— Jaunų Akademikų padėtis 
tarp 3 skautiškų grupių. 

— Aptarti J .S. RAKĖ ir 
Lietuvoje. 

— Bendra J.S. visoms 3 gru
pėms ir užsienio lietuvių skau
tams. 

— Ruošiame TAUTINES ir 
RELIGINES programas: ar 
domisi šiomis programomis. 

— Kas pravestų šias prog
ramas Lietuvos Jubiliejinėje 
stovykloje. 

— Kas organizuotų tau-
toramų keliones. 

— Ką bendro galėtume nau
doti J.S.: pavadinimą, dainą, 
šūkį, ženklą. 

— Mūsų skautų dalyvavimas 
Lietuvos Jubiliejinėje stovyklo
je-

— Lietuvos skautų atsikvie-
timas į Jubiliejinę stovyklą 
Rakė. 

— Aptarti mūsų tolesnio 
bendradarbiavimo formas. 

— Užmegzti ryšius t a rp 
vienetų — tai yra priemonės 
grąžinti į Lietuvą skautiškas 
tradicijas, dainas, broliškumą. 

— Apiūrėti J.S. vietą,-as. 
— A.S.S. bendra visiems 

skautams Lietuvoje — išsi
aiškinti kaip yra. 

— Siūlyti susijungti Ambra
zaičiui, Milakniui, Ulevičiui. 
Formas ir priemones privalo 
patys sutarti. 

PRIĖMIMAI, 
PASITARIMAI IR 

POKALBIAI 

Liepos 22 d., t rečiad. 
Susitikome su vysk. S. Tam-

kevičium. Vienos valandos 
maloniame pokalbyje dalinomės 
nuomonėmis Lietuvos skautų 
reikalais. 

Liepos 24 d., penktd . 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirm. prof. V. Landsbergis 
priėmė Lietuvių Skautų 
sąjungos vadovybę. Įteikėme 
dovanas, trumpai pasidalinome 
mintimis skautų reikalais ir 
palinkėjome ištvermės. Minist
ras pirm. A. Abišala pasveikino 
mus, pristačius Landsbergio 
sekretorei. Palinkėjome vieni 
kitiems sėkmės. 

Teko kalbėti su Vilniaus ra
dijo korespondentu A.T. 
reikalams. Pokalbį transliavo 
vakaro programoje. 

Akademiku stovykloje Lietuvoje susitiko vadovai iš trijų kont inentų 
Australijos. Iš k. — klūpo B. Banaiienė — JAV, M. Girčytė 
Stovi — K. Ječius - JAV, N. Ramanauskas - Australija, E. Korzonas ir S. Miknait i s — JAV. 

Amerikos , Lietuvos ir 
Lietuva, D. Ba l tu ty tė — Australija. 

Liepos 24 d., penktd. 
Vilniuje susitikau su „VA

GOS" leidyklos vyr. redakto
riumi dr. Aleksandru Krasno-
vu sužinoti sąlygas „Lietu
viškosios Skautijos" knygos 
išleidimui. 
Lietuvos Skautų sąj. vieni
j imo pokalbiai. 

Liepos 17 d., penktd., pokal
biai aerouoste ir vėliau tel. su 
Milakniu. 

Liepos 18 d., šeštd., rytą susi
tikome pokalbiui Milaknis, 
Končius, Miknaitis. 

Liepos 18 d., šeštd. vakare, 
skautų vadovų stovykloje po
kalbis su P. Ambrazaičiu. 

Liepos 22 d., trečiad., Vinius, 
pokalbyje dalyvavo: pirm. Kon
čius, Milaknis ir pirm. Ambra
zaitis, Algm. Malkevičius, Pras-
cevičius ir Miknaitis. Sutarta 
vieta, data ir asmenys kitam 
pasitarimui. Pirmiausia disku
tuos statuto suvienodinimą ir 
Jubiliejinės stovyklos bendrą 
rĮuošimą. 

(Bus daugiau) 

PUOTA JŪROS DUGNE 

LIETUVOJE LANKOSI 
*ASAULIO SKAUČIŲ 
f BIURO ATSTOVĖS 

I Vilnių atvyko Pasaulio skau
čių biuro Europos regiono direk
torė Rosit Djon ir atstovė Lietu
vai Inger Kristensen. Jos susi
pažins su skautų veikla. Taip 
pat jos susitiko su Lietuvos 
skautija ir jos vadovybe bei 
skaučių seserija Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centre, tarėsi dėl 
lietuvių skautų turėtos narystės 
šioje organizacijoje atgavimo. 

J E I NORIT BŪT SVEIKOS 

Fil. dr. Vilijos Kerelytės 
pašnekesys „Tinkama mityba ir 
mankšta" bus penktadienį, 
lapkričio 20 dieną. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių centre, Lemonte, vyk
siančioje „Sietuvos" sueigoje. 
Kviečiamos visos, ypač apylin
kėje gyvenančios, skautininkės 
ir vyr. skautės. 

Jūrų skautija Chicagoje jau 
užbaigė buriavimo ir stovykla
vimo sezoną. Laivai iškelti ilsisi 
krante ir dar viena „Puota jū
ros dugne" liko tik malonus pri
siminimas. 

„Puotajūros dugne" spalio 17 
dieną vyko Lietuvių centre, Le
monte. Puikiai (kaip ir kiekvie
nais metais) papuoštoje salėje, 
kur plaukė šimtai sidabrinių 
žuvų, šventiškai nusiteikę mūsų 
svečiai praleido keletą malonių 
valandų Chicagos jūros skauti
jos tarpe. 

Meniškam salės papuošimui 
vadovavo sesė Daina Rudaitie-
nė ir brolis Petras Jakubauskas. 
Jiems padėjo Laura Lapinskie
nė, Taiyda Rudaitytė, Virgini
ja Jurcytė, Linda Mikučiauskai-
tė, Viligailė Lendraitienė, Ro
mas Česas ir Marius Naris. 

Vakarą pradėjo jūrų skauti
ninkų, -ių „Grandis" vadas, js 
Jurgis Lendraitis, papasakoda
mas apie jūrų skautų,-čių veik
lą ir supažindindamas su jų va
dovėmis ir vadovais, dirbančiais 
su jaunimu. Puotos dalyviai 
nuoširdžiai paplojo, sveikindami 
darbščiuosius vadovus ir vado
ves: „Nerijos" tunto tuntininkę 
js Violetą Paulienę, pavaduoto 
ją jps Viligailę Lendraitienę, ko
mendante gvv Daną Mikužienę, 
adjutante gvv Mildą Rudaitytę, 
iždininkę gvv Aušrinę Karai-
tytę, meno vadovę Dainą Rudai-
tienę, mūsų mažųjų ūdryčių 
vadoves Lemonte gvv Virginiją 
Rimeikienę ir gvv Aldą Miku-
čiauskaitę, ūdryčių vadovę 
Chicagoje vair. Rimą Pauliūtę, 

LS Brolijos jūrų skautų skyriaus vedėjas jvs dr. Algis Paulius metinėje Chica
gos jūrų skautijos „Puotoje jūros dugne" pasižymėjusiems veikloje broliams 
ir sesėms įteikė kanojų irklus. Dovana džiaugiasi,,Nerijos" tunto jūrų skautė 
Karina Tumerytė. 

LAUKIAMA 
„MŪSŲ VYČIO" NR. 3 

„Mūsų Vyčio" žurnalo Nr. 3 
jau spausdinamas ir greitai bus 
siuntinėjamas prenumerato
riams. Tai 32 pusi., gausiai il
iustruotas akademikų skautų 
leidžiamas žurnalas, vis dar 
nepasiduodantis, nors ir nuosto
lį nešantis periodinis leidinys. 
Dalis tiražo siunčiama į Lietu
vą, Vokietiją ir Australiją. Už
siprenumeruoti galima adr.: 
„Mūsų Vytis", 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. Susipaži
nimui siunčiamas nemokamai. 

ASS FILISTERIAI 
KVIEČIA 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
filisteriai (FSS) penktadienį, 
lapkričio 20 d., „Seklyčioje" ruo
šia vakarienę, kurioje bus įdomi 
dr. Tomo Remeikio paskaita. 
Profesorius dr. T. Remeikis 
kalbės tema „Rinkimai JAV-se 
ir Lietuvoje — keletas pastabų". 
Renkamės 6:30 vai. vak. Vaka
rienė bus 7 v.v. Dalyvavimas — 
12 dol. asmeniui. Rezervacijos 
priimamos iki lapkričio 17 die
nos. Rezervacijoms skambinti 
fil. Audriui Remeikiui tel. 
708-257-1050. 
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jūrų jaunių vadoves Taiyda Ru
daitytę ir Lindą Mikučiauskai-
tę, gintarių kandidačių vadovę 
gvv Laimą Pauliūtę, gintarių 
vadovę gvv Taiyda Rudaitytę; 
„Lituanicos" tunto jūrų skautų 
vadovus: jūrų skautų skyriaus 
vadovą tunte js Jurgį Lendrai-
tį, tuntininko pavaduotoją jps 
Marių Narį, budžių vadovą js 
Algį Paulių, jūrų budžių kandi
datų vadovą j .b. Audrių Rūbą, 
bebrų ir jaunių vadovus j .b. Pet
rą Jakubauską, j .b . Romą Česą, 
j .b . Algį Jonušą, j.b. Alvydą 
Joniką, j .b . L. Paulių, j .b. P. 
Rauckiną, j .b. Liną Kasparaitį. 
Puotoje dalyvavo ir LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas vs Ge
diminas Deveikis ir aštuoni 
LSB vadijos nariai. Vyriausias 
skautininkas sveikino visus, 
linkėdamas „Gero vėjo!" skau
tiškame darbe. -

„Antrojo kaimo" jaunųjų ak
torių atlikta programa buvo 
linksma ir visus smagiai nutei
kė. Programai vadovavo jūrų 
budys Aidas Palubinskas. Prog
ramą atliko: Tauras Bublys, Jo
nas Variakojis, Karolis Žukaus
kas. Šviesas tvarkė S. Ulevičius. 

Po programos, sukalbėję mal
dą, vaišinomės skania A. Šoliū-
nienės paruošta vakariene. Po 
vakarienės, LS Brolijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjas js dr. 
Algis Paulius įteikė kanojų 
irklus veikloje pasižymėjusiems 
broliams ir sesėms: K. Turnery-
tei, R. Pauliutei, R. Grigaliūnai-
tei ir broliui L. Kasparaičiui. Se
kė tradicinis jūros dugno žyme
nų įteikimas. Pagyvenusių bėrų 

• tarybos, kurią sudaro jvs Leo
poldas Kupcikevičius, jvs Anta
nas Levanas ir jps Vacys Macie-
ža. sukurti jūrų skautų ir skau
čių ženklai buvo įteikti šių metų 
stovyklų vadovams — gvv Tai-
ydai Rudaitytei, gvv Aušrinei 
Karaitytei, j .b . Petrui Jaku
bauskui ir j .b . Romui Česui. 
„Gero vėjo!" broliai ir sesės, kad 
ir ateinantieji 1993-ji Jubilieji
niai metai būtų skautiškai dar
bingi. 

Šokiams grojo „Gintaro" or
kestras, vadovaujamas brolių 
Puodžiūnų. Laimėjimus prave
dė js Marius Naris, kuris daug 
pasidarbavo, kad „Puota jūros 
dugne" būtų sėkminga. Pinigi
nes dovanas laimėjo: Viktoras 
Utara — 500 dol., Alfonsas Par-
gauskas — 200 dol. ir po 50 dol. 
— Rimantas Rūbas ir Marius 
Kasniūnas. 

JS Vija Paulienė pravedė lai
mės traukimą ateinančių metų 
„Jūros dugnui". 

Taip dar viena „Puota jūros 
dugne" liko jūrinio skautavimo 
prisiminimuose. Jūrų skauti
ninkų „Grandis" vadijai lin
kime geriausios sėkmės ateities 
darbuose. Sėkmingos puotos 
pelnas padės, kad ir ateinan
čiais metais mūsų laivai galėtų 
skrosti Michigano ežero bangas. 
Esame dėking. mūsų draugams 
ir rėmėjams, gausiai susirinku

siems puotoje ir parėmusiems 
mūsų pastangas sėkmingai atei
ties veiklai. Iki pasimatymo 
ateinančių metų „Puotoje jūros 
dugne". Gero vėjo! 

L, K. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

ru^msd r 
•321 Avondele, St*. 
Chicago, IL 60631 
Tai. 312-774-0042 
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Tomas Kisielius, M.D. 
Stevan Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozana VVitak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

Priklauso Holy Crosa ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcago 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Oriand Park 
708-349 8100 

10 W. Martin, Naparvllle 
70* 355 8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. S3rd 81. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Otz. (708)246-0047; arba (704)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOftD MEDICAL BUILDING 

6449 8o. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 66 St. Tel. (706) 4224)101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

Kab. t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, UI- 60652 

6132 S. KEDZIE Ava., Chicago 
(1-312) 778-6989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puletkl Road. 
Tai. (1-312)585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. 501h Ava., Cicero 

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaekl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlller St., i l m h u r t t IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roberte Rd., Hickory Hl l l t . I I 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 
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Kaip rieda „Draugo" 

VAJAUS REIKALAI 
Atėjo metas vėl pasikalbėti 

apie „Draugui" suruoštą pa
ramos vajų. Galbūt kai kam ši 
tema yra nelabai patraukli, 
nuobodi ar net papiktinanti, 
tačiau mums atrodo, kad apie 
vajaus eigą reikia painformuo
ti ne tik nuolatinius skaitytojus, 
bet ir kitą išeivijos lietuvių 
visuomenę. 

Nebent kas pusmečiui buvo iš
vykęs atostogų į kitą planetą, 
atitrūkęs nuo kasdieninių mūsų 
rūpesčių ir todėl nežino, kad 
dienraštis „Draugas" atsidūrė 
rimtame pavojuje, daugelis jau 
bus šį tą apie tai girdėjęs. 
„Draugo" finansiniai sunkumai 
buvo gan išsamiai apibūdinti, 
reklamuojami ir net susilaukė 
įdomių pasiūlymų problemoms 
spręsti. Buvo net siūlyta visą 
„Draugo" spaustuvę, redakciją 
(o gal ir skaitytojus?) perkelti į 
Meksiką. Gal tokios užuominos 
skamba visai anekdotiškai, bet 

skatintojas. Galbūt „Draugas" 
nėra tobuliausias laikraštis, 
galbūt jo pristatymas paštu 
dažnai šlubuoja, tač iau j is 
mums visiems nepaprastai svar
bus ir reikalingas. 

Tobulėjimui vietos visuomet 
yra. Laikraštis tik tiek sėkmin
gas, kiek uolūs ir pareigingi yrc. 
jo bendradarbiai, kiek gausūs 
skaitytojai. Be raštingų (o kar
tais galima apsieiti ir su mažiau 
raštingais) korespondentų leis
ti laikraštį, o juo labiau dien
raštį, yra neįmanoma. Gal kai 
kurie skaitytojai net nežino, kad 
„Draugo" redakcijoje pastoviai 
dirba tik trys redaktoriai (su 
šeštadieniniu priedu — keturi). 
Nors jie būtų ir gabiausi, kas
dien jokiu būdu savo straips
niais ir kita medžiaga neužpil
dys 6 didelių (ir labai talpių) 
laikraščio puslapių. Būtų net 
nelogiška to reikalauti, nes 
„Draugas" nėra trijų-keturių 

Rusijos imperija dar nori išsilaikyti KONFl RENCIJA DĖL PAGALBOS 
LIETUVAI 

juk panašių kalbų esame girdėję /žmonių dienraštis, o visos lietu-
ir anksčiau. Beveik prieš 50 
metų prof. Kazys Pakštas siūlė 
visus lietuvius pabėgėlius iš 
Vokietijos stovyklų perkelti į 
Hondūrą, kone aptverti neper
lipama spygliuotų vielų tvora, 
kad jie nesimaišytų su kita
taučiais ir nenutaustų. Žinoma, 
iš to siūlymo nieko neišėjo, bet 
prof. Pakšto įžvalgumas buvo 
vertas dėmesio, nes jis suprato 
lietuvių tautos charakterio silp
nybę ir polinkį per greitai įsilie
ti į gyvenamojo krašto aplinką, 
ištirpti kitataučių vandenyne. 

Kadangi „Draugo" problema 
yra labai opi, redakcija, ieško
dama išeičių iš šios pavojingos 
padėties, mielai spausdina skai
tytojų nuomones, siūlymus, 
pasisakymus. Kol kas visa tai 
yra tik žodžių dėstymas iš vie
nos vietos į kitą, bet, svars
tydami rūpimus klausimus, 
kartais galime pasisemti labai 
naudingų idėjų. 

Turime r/" žymiai konkre
tesnių rezultatų, kurie teikia 
viltį, kad vis dėlto lietuviškoji 
visuomenė neleis vieninteliam 
savo dienraščiui išnykti. Džiu
gina pavienių žmonių ir or
ganizuotų grupių pastangos 
telkti pagalbą „Draugui". Ne
seniai džiaugėmės ypatinga 
sekmadienio popiete Chicagos 
Jaunimo centre, kur gražus 
būrys ta lent ingo jaunimo 
parodė savo sugebėjimus gau
siai susirinkusiai visuomenei. 
Jaunimo pastangos Talentų 
popietėje nenuvylė publikos, o 
publika neapvylė koncerto 
rengėjų — Giedros korporacijos 
— ir jaunųjų programos atlikėjų. 

Pasitenkinimas buvo ne dvi
gubas, bet trigubas, nes labiau
siai Talentų popietės pasise
kimu džiaugėsi „Draugo" lei
dėjai, redakcija, administracija. 
Ne tik dėl poros tūkstančių dole
rių aukos, paskirtos iš koncerto 
pelno, bet daugiausia dėl pa
rodyto rengėjų, programos daly
vių ir publikos rūpesčio, svar
baus reikalo supratimo. Nebuvo 
čia jokių ginčų, atsisakinėjimų, 
abejonių, apatijos ar murmė
jimu. Visi vieningai sujudo, ir 
renginys praėjo labai sėkmin
gai. Seniai jau tokio įvykio būta 
Chicagoje (o gal ir kur kitur). 

Teko girdėti, kad, rudens 
veiklai vėl suintensyvėjus po 
tingių vasaros atostogų, kai ku
riuose kituose gausesniuose 
lietuvių telkiniuose jau planuo
jami koncertai ar kiti viešieji 
renginiai dienraščio „Draugo" 
labui. Galima tiktai pasidžiaug
ti, kad lietuviškoji visuomenė 
atsiliepia į tikrai rimtus rei
kalus , išgirsta pagalbos 
šauksmą ir į jį reaguoja. „Drau
gas" nėra vien Chicagos dien
raštis. Tai išeivijos gyvybės 
pulsas, veiklos veidrodis ir jos 

viškosios išeivijos laikraštis, ku
riam reikalingos skirtingos nuo
monės, įvairios pažiūros ir dau
gelio žmonių įnašas. 

Grįžkime vėl prie vajaus. Tai 
taip pat nedidelės grupės pasi
aukojusių žmonių darbo vaisius. 
Tik jau nemanykime, kad yra 
asmenų, kurie neturi jokio užsi
ėmimo, neturi darbo ir serga 
nuoboduliu, todėl įsijungia į vi
sokius visuomeninius reikalus, 
imasi ką nors organizuoti. Ne 
laiko perteklius paska t ino 
Vaclovą Momkų aps i imt i 
„Draugui" paremti vajaus 
komiteto pirmininko pareigas. 
Ne nuobodulys į komitetą 
įjungė ir kitus asmenis. 

Komitetas šio rudens pradžio
je suruošė šaunų pokylį Marti-
nique salėje ne pasilinksminti, 
kitų pažiūrėti ir save parodyti, 
o kad vajaus pradžia toli nu
skambėtų, parodytų žmonėms, 
jog čia ne eilinis reikalas. Komi
tetas tai pat išsiuntinėjo kalnus 
laiškų, prirašė gausybę 
reklaminių žinučių, skambino 
telefonais, ragino aukoti asme
nišku kontaktu. 

Pamažu, lyg ankstyvo pava
sario atodrėkio pažadinti var
vekliai nuo stogo, ėmė į „Drau
go" administraciją p laukt i 
vokeliai su 5,10,20,50, o retais 
atvejais ir didesnėmis dolerių 
sumomis. Iki šiol, t.y. lapkričio 
mėn. 6 dienos, gauta 46,441 dol. 
ir 89 centai. Pradžia graži ir la
bai įvertinama, bet tai dar tik 
lašelis gėlo vandens sūriame 
vandenyne — dalelytė lėšų, rei
kalingų, kad „Draugo" rytojus 
būtų saugus. 

Vajaus komitetas dėkingas vi
siems atsiliepusiems. Nereikia 
net sakyti, kad , ,Draugo" 
leidėjai, administracija ir redak
toriai džiaugiasi, jungiasi į nuo
širdžią padėką visiems savo 
geradariams. Pinigai bus 
panaudoti būtiniausioms išlai
doms padengti, nei centas neiš
leistas be reikalo. Tačiau tų 
„skylių" tiek daug, taip seniai 
reikėjo jas lopyti, kad karas su 
finansiniais trūkumais nepasi
baigė, gal tik vienas kitas mūšis 
laimėtas geraširdžių rėmėjų 
dėka. 

Vajaus aukotojų są rašus 
skelbiame 5-me dienraščio pus
lapyje. Kadangi atskirų pakvi
tavimų už gautąsias aukas ad
ministracija taupymo sume
timais nesiuntinėja, vienintelis 
būdas mūsų geradar iams 
padėkoti, juos paminėti yra 
spausdinamieji sąrašai. Tuose 
sąrašuose pažinsime tikruosius 
lietuviškos spaudos draugus, o 
gausios pavardžių eilės mūsų 
širdyse sukelia didelę, papras
tais žodžiais neišsakomą, 
padėką. 

D. B. 

Kai daug gausesnė kiniečių 
tauta ne tik nesiveržė į Azijos 
kont inentą , bet aps i tvėrė 
mūrine siena nuo barbarų, daug 
mažesnė Rusija, t u r ėdam a 
užtektinai erdvės Europoje, 
veržėsi į Azijos žemyną per 
Uralo kalnus ir net pasiekė 
Ameriką. Tuo būdu sutvėrė di
džiausią pasaulio imperiją. Jos 
rusai neatsisakė net po 1917 m. 
revoliucijos, bet persikrikštijo į 
Sovietų Rusiją. 

T rupu t i s istorijos 

1922 m. Sovietų Rusija pa
dalinta į keturias sovietines 
respublikas: Belarusios, Ukrai
nos, Federalinę Rusiją ir Užkau-
kazio tautų federaciją. 1921 m. 
iš Rusijos Federacijos išjungtas 
Turkmenistanas ir Uzbekis
tanas. 1929 m. iš Uzbekistano 
išjungtas Tadžikistanas. Tik 
1936 m. Užkaukazio federacija 
suskaldyta į Azerbaidžaną, 
Gruziją ir Armėniją. Taip Sovie
tų imperiją sudarė 11 respub
likų, 1940 m. prijungtos trys Pa
baltijo tautos ir Moldova. 1949 
m., komunistams nugalėjus 
Čangkaišeką, buvo Stalinui 
pasiūlyta susijungti abiems ko
munis t in iams kraš tams ir 
toliau skleisti jų ideologiją. 
Stalinui atsisakius, Kinija ban
dė reikštis Azijos kontinente, o 
Stalinas — Europoje. 

Imperijų istorijoje yra kū
rimosi stadija, kai užimamos 
teritorijos, ir baigimasis, kai 
teritorijų geruoju ar prievarta 
atsisakoma. Praeityje teritorijų 
buvo atsisakoma, kai užgrobtas 
kraštas būdavo visiškai nualin
tas ar kai užgrobtų kraštų vi
suomenė savo skaičiumi ar 
k u l t ū r a pradėdavo viršyt i 
užkariautojus. Šių problemų pa
vojaus išsigando rusų nacio
nalistai, nes Vidurinės Azijos ir 
Kaukazo tautų nuolatinis prie
auglis būtų ilgainiui viršijęs 
savo skaičiumi rusus, o mišrios 
šeimos toliau griautų slavų 
rasę. Tačiau taip galvojančių tik 
mažuma. Daugumas rusų, per
sunkti imperiniu kompleksu, 
dar vis nori išlaikyti rusišką 
imperiją. Rusai, kad ir nelabai 
patenkinti, toleravo satelitų 
išsilaisvinimą Europoje, kol tas 
nepalietė sienų, sukurtų 1945 
metais. Tolimesniam imperijos 
griuvimui priešintis pradėjo 
Gorbačiovas ir, neva rusiškos 
visuomenės spaudžiamas, 
Jelcinas, pradžioje žadėjęs lais
vę visoms nerusiškoms tautoms. 
Dabar jis tiek pasikeitė, kad net 
mažų Kurilų salų nesutinka 
grąžint i Japonijai . Tokiu 
rus iško „pa t r i o t i zmo" at-

E. RINGUS 

budimu, be abejo, labai susi
rūpino neseniai laisvę atga
vusios tautos, nes paliktos įgu
los vis dar nėra išgabentos, o 
valstybės, kuriose laikoma rusų 
kariuomenė, vis jaučia Maskvos 
į taką į tų kraš tų vidinį 
tvarkymąsi. 

Perestroikos laikotarpyje 
rusiška visuomenė susiskirstė į 
dvi pagrindines sroves: pažan
giuosius — demokratus, 
vadinamus ve .a-iečius ū* kon
servatyviuosius — (daugiausia 
buvusius aparatčikus) — slavo-
filus-pravoslavus. Pirmieji tuo
jau pasisakė už imperijos pa
naikinimą, antrieji už jos 
išlaikymą, net panaudojant 
jėgą. Komunistinei idėjai 
bankrutavus, jos vietą užėmė 
rusiškas patriotizmas, kuris vis 
stiprėja. Naujo judėjimo pro
grama: išlaikyti Rusijos 
imperiją nuo Karaliaučiaus prie 
Baltijos jūros iki Ramiojo 
vandenyno. Jie laiko save ly
giais didžioms Vakarų valsty
bėms, argumentuodami, kad 
Rusijos teritorija užima šeštąją 
dalį mūsų planetos, kurioje aps
tu mineralų ir alyvos, kad jų 
technika lygi Vakarų technikai. 
Todėl rusofilai siūlo neskubėti 
patekti į kapitalistinę įtaką, bet 
eiti savo rusišku keliu. Jų tiks
las ne tik išlaikyti vienalytę 
Rusijos Federaciją, bet nepaleis
ti neseniai atsiskyrusių buvusių 
respublikų, likti vyresniais 
„broliais". Tą „pareigą" jie jau 
dabar atlieka, kišdamiesi į 
Azerbaidžano-Armenijos kon
fliktą ir „gindami" osetų ir 
abhazų mažumas Armėnijoje. 
Rusų daliniai jau dalyvauja Ta
džikistano vidiniame konflikte, 
buvusio „aparatčiko" pusėje. 
Kodėl? Jie tai daro ne iš geros 
valios, kad padėtų naujoms 
valstybėms stabilizuotis, bet ir 
toliau vesti imperinę politiką. 
Nauji rusų politikai sukūrė 
naują koncepciją; Euro-
pinę-azijatinę Rusiją. Jie nesu
tinka, kad Rusija taptų grynai 
Europos sferoje su rytine siena 
— Uralu ka lna i . Sibirą 
pasilaikyti Rusijai nebus sunku, 
nes čiabuviai, o jų daug, nėra 
stipriai organizuoti. Tačiau atsi
randa balsų, kad sibiriečiams 
būtų daug naudingiau tvarky
tis be Maskvos priežiūros. Jie 
galėtų išvystyti prekybą su 
Japonija ir Kinija. Dabartinė 
Kazachstano vadovybė skleidžia 
tą mintį savo kaimynams į šiau
rę ir pietus nuo savo sienų. 

Jelcinas, tik išrinktas Rusijos 
prezidentu, vienoje konfe

rencijoje štai ką pasakė: „Tegu 
tos visos respublikos pasiima 
tiek suvereniteto, kiek jos gali 
panešti". Bet kai totoriai ir čečė
nai pareikalavo laisvės ir 
pietinės Rusijos teritorijų, nau
jasis prezidentas išsigando. 
Sukruto Kubanės, Dono ir kitų 
sričių kazokai. Susirinkę ata
manai pasiuntė Jelcinui 
nemažai rezoliucijų, kuriose 
griežtai reikalaujama, kad jokių 
sienų pakitimų pietinėje Rusi
joje negali būti, kad jie pasiryžę 
aukoti savo gyvybes už rusišką 
imperiją". Sau užsidėtą pareigą 
jie jau atlieka, gindami rusus 
Moldovoje. Ši garbinga gentis, 
kadaise ilgai kovojusi su 
Maskva dėl savo laisvės, vėliau 
tapo carų smogikai, gniauždami 
pasipriešinimus visose carų im
perijos srityse. Užgniaužti lais
vės trokštančių tautų pastangas 
rusų super-patriotai kuria vis 
daugiau pusiau kariškų or
ganizacijų daugelyje miestų. 
Leidžiama 200 pro-patriotinių 
leidinių su labai antisemitišku 
atspalviu. Čigonai, kurie iki 
perestroikos dar buvo paken
čiami, dabar jau persekiojami, 
kai kuriose vietovėse net jėga 
verčiami keltis kitur. Kitos 
mažumos, anksčiau išblaškytos 
po visą Sovietų imperiją, grįžta 
į savo gimtines ir bando iš
stumti atsikėlusius rusus. Ruso-
fobija, jau anksčiau gili tų tautų 
sąmonėje, šiame laikotarpyje 
tapo neužgniaužiama, verčianti 
rusus kraustytis į savo žemes ir 

Maždaug 90 dalyvių suvažia
vo į VVashingtono Marriott vieš
butį pasidalinti informacijomis 
apie humanitarinę pagalbą 
Lietuvai. Speciali konferencija, 
kurią surengė Lietuvos amba
sada Washingtone ir JAV Lietu-
vių Bendruomenė, vyko 
lapkričio 7-8 dienomis. Jos metu 
dalyviai išgirdo pranešimus, su
skirstytus į 10 simpoziumų: apie 
JAV valdinių inst i tucijų 
paramą Lietuvai; centrinių išei
vijos lietuvių organizacijų 
paramą; Lietuvos ambasados 
veiklą, tarpininkaujant hu
manitarinės paramos Lietu
vai organizavime; paramą 
Lietuvos jaunimui auklėjimo, 
švietimo, asmeninės gerovės pa
kėlimo srityse; paramą Lietuvai 
akademinėje ir mokslo srityje; 
medicininės pagalbos Lietuvai 
telkimą, naudojantis JAV ins-

apleisti vadovaujančias pozici
jas. Vietinių rusų ir karininkų 
spaudimas kasdien stiprėja. 

Demokratizacijos procesas 
buvusioje imperijoje lėtėja, kai 
antidemokratinės jėgos jungiasi 
į stiprų vienetą. Jėgų susikir
timui laikotarpis artėja. Todėl 
Jelcinas nori atidėti kongreso 
datą, nes jaučia, kad jame jis 
gali pralaimėti, kaip pralaimėjo 
mūsų sąjūdininkai. Todėl 
nenuostabu, kad Je lc inas 
atšaukė karinių dalinių iš
vedimą iš Pabaltijo kraštų. 

titucijų ir darbuotojų tiesit 
ginėmis paslaugomis; med 
cininio auklėjimo, medicinini 
priemonių, vaistų ir medikž 
mentų organizavimą Lietuva 
paramą Lietuvai Ignalino 
atominės jėgainės apsauga: 
transportacjos išvystym 
srityse; paramą Lietuvai krai 
to administracijos, įstatym 
davystės, informatikos, krašt 
apsaugos srityse. 

Paskutiniame simpozium 
buvo svarstoma tema: „Efekty 
vesnės paramos Lietuvai or 
ganizavimas per pagerint; 
planavimą, išvystytą koordina 
ciją ir sustiprintą komunika 
ciją". 

JAV LB pirmininko Vyto Ma 
ciūno žodžiai konferencijos pa 
baigoje apibūdino kai kuriuo; 
atliktus siekius bei iš kitų iš 
girstus tų darbų įvertinimus. 

Konferencija pasižymėjc 
„realiu optimizmu", davė šalpa 
Lietuvai kelio rodyklę, parodt 
įvairiopą išeivijos patirtį. Paga 
jį, „pradedame naują Lietuvos 
paramos etapą, ir ši konferencija 
buvo,gera pradžia". 

Ramunė Kubiliūtė 

Niekuomet nesvaidykite pur
vu. Jūs galite nepataikyti į 
taikinį, bet jūsų rankos visada 
bus purvinos. 

J. Parker 

Krašto Apsaugos ministerijos rūmai Kaune maždaug 1935 m. 
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— Manai, kad viskas. Žiūrėk! 
Atskleidė švarką. Kelnių diržas buvo sudurstytas 

iš laikrodžių. 
— Ten buvo visokių, o tie visi auksiniai. Manai, 

kad čia viskas. Va! — ištraukė iš švarko kišenės saują 
krūvon suveltų geltonų grandinėlių. 

— Visos auksinės. Tikrinau. Turiu ir daugiau. Tai 
ką, ar neatsistosiu tuoj ant kojų. Buvau laimingas, 
lenkai dar nebuvo užuodę. Juos čia ką tik buvo atvežę. 
Kai sužinojo, tai per naktį dirbo. Ir šiandien per dieną, 
o rytoj jau šnipšt. Ką rytoj amerikiečiai pagaus 
vokiečius apvalant, kulka į kaktą. Vietoj. Be teismo, 
be nieko. 

— Bet rytoj dar nebus trijų dienų. Tik dvi, — 
pasakiau. 

Bulgaras nusijuokė. 
— Tau ir man gal t ik dvi, o jiems jau trys. Jie savo 

dienomis gyvena, ne mūsų. Pažiūrėk. Visur prikalinėti 
skelbimai, kad nuo vidurnakčio svetimšaliams ne
galima nė kojos kelti į vokiečių stovyklą. O kaip pats? 
Ar apsirūpinai. 

— Aš? Kad man nė į galvą neatėjo. 
— Žinoma, kai iš paties nieko neatėmė... Būtų 

atėmę, kitaip galvotum. 
— Bet ir pačiam... Ar manai, kad rusai leis viską 

persinešti. 
— Rusai? — pašoko. — Kas man rusai? Aš ne į 

Rusiją vykstu. Aš vykstu į Bulgariją. 
— Bet vis tiek reikės pro juos praeiti. 
— Gal net nereikės. Amerikiečiai tiesiai į Bulga

riją lėktuvu nuveš. O jeigu ir reikėtų, dokumentą turiu. 
Va! — dviem pirštais suėmęs patempė dryžuotus 
marškinius iš po pilko švarko. — Prieš tą dokumentą 
TP«n kiekvienas rusas niekis. Dvejus metus iškentėjau. 
Kas man rusas?! 

Taip ir persiskyrėm. Ant daržinės šono tikrai buvo 
prikalti net trys įspėjimai, kad rytoj jokiam svetim
šaliui nebevalia įeiti į vokiečių stovyklą. Tokių 
skelbimų, sakė, prikalinėta prie stulpų ir šalia kelio. 
Mums bežiūrinėjant skelbimus, du lenkai ir trys italai 
atėjo į daržinę su ryšuliais. 

— Skubina, — pasakė vienas. 
— O gal jie nauji. Ateina su savo manta taip pat, 

kaip ir mes aną dieną atėjom. 
— Kad taip būtų. Iš matymo visus pažįstu. Atėjo 

velniai tokie pat pliki, kaip ir aš, o dabar pažiūrėk, kaip 
jie apsirengę. Galiu prisiekti, kad tas margas nertinis 
tebėra Šiltas vokietės šiluma. Ar nematai, kad nertinis 
moteriškas. 

Mums bešnekučiuojant, lenkai suėjo į daržinę, o 
italai, juokaudami ir garsiai tarškėdami, pro pat mus 
nuėjo į kitą daržinę. Vyrai nusprendė, kad jie su pasi
didžiavimu pasakojosi, kaip kuris kurį vokietį ar vokie
tę plėšė, o aš, ir nieko neturėdamas, būčiau daug davęs, 
kad būčiau galėjęs suprasti, ką jie tikrai kalbėjo. 

Du ėmė pasakoti, kaip jie ėjo į vokiečių stovyklą 
tik pažiūrėti, kas ten darosi, ir nei vienas, nei kitas 
negalėjo įsivaizduoti, kad žmogus galėtų toks būti. 

— Suprantu, kad vagis vagia, plėšikas plėšia, bet 
jie dažniausiai savo darbą slepia naktimi. Tamsos akys 
nieko nemato, bet dabar dieną. Ir kiti, atrodo, turėtų 
būti labai padorūs žmonės, bet plėšia be jokios gėdos. 
Verčiasi po vežimus, lando po palapines, net moterims 
sijonus kilnoja ir žiūri, ar neturi ko kelnaitėse 
paslėpusios. Ir randa, žalčiai. Tai žiedą, tai laikrodį, 
tai auksinę apyrankę. 

— Kad tai man, duočiau į snukį, kad net dantų 
nesusirinktų, — piktokai įsiterpė stambus vyras. 

Žvilgterėjau į rankas. Tikrai, tokia kuoka per 
marmūzę gavęs, net savo paties dantis nebenorėtum 
rankioti. 

— Pamėgintum, — įsiterpė pasakotojo draugas. — 
Paplentėje visada stovi vienas, o kartais net ir du dži
pai su karo policija. Šiandien rytą matėm, kaip toks 
pinčiukas su dryžuotais marškiniais mėgino stambų 
vokietį išvilkti iš dailios tamsiai pilkos eilutės. (Aš tuoj 
prisiminiau savo bulgarą, žodžiai pašoko ant liežuvio, 
bet nurijau). Vokietis atsikalbinėjo. Iš karto geruoju, 
paskum ėmė balsą kelti, pagaliau, visiškai supykęs pa
vadino parazitu ir stumtelėjo, kad tas parazitas atbulas, 
kelis žingsnius pabėgėjęs, išvirto. Jo draugas tekinas 
pasileido į paplentę ir kaip mat sugrįžo džipe su policija. 
Amerikietis, vyras, nemenkesnis už vokietį, labai 
ramiai pasisodino vokietį į džipą ir nusivežė. Pinčiukas 
šaukė, kad jam šalta, kad jam reikia vokiečio švarko, 
bet amerikietis net nemirktelėjo ir nuvažiavo. Gal jis 
net nesuprato, o gal buvo įkyrėję žiūrėti į apiplėšimus 
žmonių, kuriems atimta teisė gintis. Bematant susi
rinko panašių visas būrys, ėmė vienas kito klausinėti, 
kur tą vokietį nuvežė, o pinčiukas net pasišokinėdamas 
šaukė: „I kacetą, į kaceą! Vokiečiai mums statė ka 
cetus, dabar amerikiečiai stato vokiečiams. Visus, visus 
išveš. Nė vieno neliks. Visa Vokietija bus mums. Tik 
mums! Salia mudviejų atsirado du leakai. Vienas 
rankoje laikė juodą moterišką rankinuką. Pasidrąsinęs 
pasakiau: „Negaliu suprasti, kam jam tokiam smulku
čiam, prireikė tokio didelio vyro švarko. Juk galėjo 
surasti panašų į save". Lenkas nė nešyptelėjo, bet nu
žiūrėjo nuo kojų ligi galvos, turbūt iš tarsenos pažino, 
kad ne lenkas bando lenkiškai šnekėti, burbtelėjo: 
„Didelį visada gali sumažinti", ir nuėjo. 

(Bus daufriau> 
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Šiemet aš turėjau privilegiją 
aplankyti kraštą, apie kurį 
svajojau. Aplankiau nepriklau
somą Lietuvą, pagaliau laisvą 
nuo sunkaus sovietinio jungo, 
kur žmonės dirba jau savo pačių 
gerovei. Ką aš ten patyriau per 
dvi su puse savaitės, man buvo 
kartu džiugu ir liūdna. Džiugu, 
kad, nepaisant daugybės sunku
mų praeityje, lietuviai gyvena 
jau nepriklausomoj Lietuvoj. 
Liūdna, kad jie turi nugalėti 
nepaprastai daug sunkumų, 
likusių iš penkiasdešimties 
metų sovietinės okupacjos laiko
tarpio: kraštas liko nualintas, 
aplinka apteršta ir apskritai 
daug kas nusiaubta. 

Šis mano vizitas į Lietuvą ne
buvo atsitiktinis, bet sutapo su 
52 Deborah medicinos darbuo
tojų, širdies ir plaučių ligų spe
cialistų kelione į Vilnių. Dr. 
Jokūbui Stukui ir man buvo 
gimusi mintis skatinti ir spaus
ti , kad šis Lietuvai labai reika
lingas pagalbos projektas būtų 
įgyvendintas. Todėl mes pra
dėjom veiklą, kaip parūpinti 
lėšų, kurios buvo reikalingos 
apmokėti šios grupės narių 
kelionę į Lietuvą. Būti Lietu
voje aš pasirinkau kaip tik tuo 
pačiu metu ir pareiškiau norą 
padėti ten kaip vertėja, prisidėti 
prie visuomeninės informacijos 
darbų ar kuo kitu pagelbėti 
Lietuvai. 

Garsiosios Deborah vardo li
goninės centras yra nedideliame 
Browns Mills miestelyje, New 
Jersey valstijoj. Jis specializuo
jasi širdies ir plaučių sutrikimų 
gydymu. Tai iš tikrųjų yra 
mažųjų vaikų viltis, kuriem 
lemta sirgti ir kentėti širdies ar 
kvėpavimo organų defektais. Li
goninė nutarė pasiųsti net 52 
medicinos, administracijos ir 
visuomeninės informacijos per
sonalo žmones į Vilnių, norint 
Santariškėse įkurti širdies ir 
plaučių ligom sergančių vaikų 
centrą ir taipgi rugsėjo mėnesį 
atlikti daug operacijų Lietuvos 
vaikams. Tai buvo vadinamo
sios Pasaulio Vaikų programos 
dalis. Amerikiečių gydytojai ir 
medicinos seserys taip pat 
Lietuvoje pravedė simpoziumą 
apie įgimtų širdies ligų gydymą, 
o po to pakvietė lietuvių me
dicinos darbuotojus pasitobuli
nimui į Ameriką. 

Jau šį pavasarį, gegužės mė
nesį, ligoninės administracija į 
Vilnių pasiuntė 9 asmenis, kad 
jie galėtų apžiūrėti ir įvertinti 
vietinę ligoninę, patikrinti jos 
operacinius kambarius, esamus 
įrengimus ir taipgi ligonių 
priežiūros lygį. Amerikiečiai 
taip pat norėjo pasitarti su dr. 
Vytautu Sirvydžiu, širdies ligų 
skyriaus direktorium prie Vil
niaus universiteto, kaip geriau
sia pasiruošti jų numatytai 
kelionei rugsėjo mėnesį. Debo
rah fondacijos prezidentas 
Stanley Fryczinski pasakė, kad 
šios organizacijos tikslas yra 
kuo daugiau supažindinti Lietu
vos gydytojus su Amerikoje 
atliekamomis ..atviros širdies 
operacijomis" ir kokia yra 
reikalinga pooperacinė pacientų 
priežiūra. 

Grįžtant šiek tiek į praeitį, 
reikia pasakyti, kad Deborah 
ligoninės pagalba Lietuvai pra
sidėjo 1991 metais žiemą, kai 6 
mėnesių kūdikiui Miglei Grigu-
tytei iš Vilniaus buvo padaryta 
sudėtinga širdies operacija Pa
saulio Vaikų programos rėmuo
se. Vargiai, ar ta mergytė be 
šios operacijos būtų sulaukusi 
savo pirmojo gimtadienio. 
Operacija užsitęsė keturias 
valandas, kur buvo reikalinga 
surasti ir prisiūti kito kūdikio 
dovanotą širdies vožtuvėlį, 
uždaryti keletą širdies skylių ir 
išspręsti kitas su šia operacija 

susijusias problemas. Be to, po 
operacijos ligoninė taip pat atsi
kvietė iš Lietuvos šios mergytės 
motiną ir apmokėjo jos maisto 
bei kambario išlaidas, kad ji 
galėtų drauge būti su savo 
sveikstančiu kūdikiu. Apskai
čiuota, kad ši operacija kainavo 
65,000 dol., bet Grigučiams 
nekainavo nė cento. 

Miglės gydytojas, minėtas 
prof. Vytautas Sirvydis, buvo 
irgi pakviestas iš Vilniaus ir čia 
išbuvo tris mėnesius, stebė
damas operacijas ir dalyvau
damas įvairiose konsultacijose. 
Jis grįžo į Vilnių kupinas naujų 
idėjų, kaip pagerint sveikatos 
būklę Lietuvoje. Jis taip pat 
parsivežė nemažai vaistų, tvars
tomos medžiagos ir įrankių, ku
riuos ligoninė jam padovanojo. 
Prie dovanų dar prisidėjo ir kiti 
New Jersey lietuviai. Ši 52 
sveikatos darbuotojų kelionė į 
Lietuvą buvo kūdikio Miglės 
Girgutytės operacios ir dr. 
Sirvydžio čia lankymosi 
pasekmė. 

Kadangi Deborah fondacijos 
nuostatai draudžia naudoti lė
šas gydytojų ar jų personalo 
kelionėm apmokėti, tai ligoninė 
kreipėsi į Loretą ir Jokūbą 
Stukus, kad jie pagelbėtų ir 
parūpintų reikiamą sumą už 
lėktuvo bilietus visiem tiem 
darbuotojam, kurie vyko į 
Lietuvą gegužės ir rugsėjo mėn. 
Pradėjome pinigų vajų ir, ačiū 
Dievui, jų buvo surinkta per 
50,000 dol. Tačiau dar daugiau 
buvo išleista už įrangą ir 
transportą, kurie buvo būtini, 
kur ian t šį specialų vaikų 
gydymo skyrių Vilniuje. Visos 
operacijų ir konsultacijų išlaidos 
buvo padengtos Deborah fondo. 
Lietuva parūpino atvykusiam 
personalui kambarius ir maistą. 

Būdama Lietuvoj, aš džiau
giausi, galėdama ilgesnį laiką 
praleisti su Amerikos ir Lietu
vos gydytojais Vilniaus uni
versiteto ligoninėje, kur buvo 
vykdomi paruošiamieji darbai 
19 vaikų operacijom. Galiu sąži
ningai pranešti, kad Amerikos 
lietuvių aukos buvo t ikrai 
t iksl iai panaudotos. Devy
niolikai širdies ligom sergančių 
vaikų, nuo 3 iki 8 metų am
žiaus, pradedant rugsėjo 21 
dieną, buvo padarytos opera
cijos, kurias atliko pasaulinio 
garso chirurgas dr. Lynn Mc-
Gra th . Kiek žinau, visos 
operacijos buvo sėkmingos, ir tie 
vaikai šiuo metu visi sveiksta 
savo namuose. Deborah spe
cialistai parodė daug dėmesio, 
vykdydami šį projektą — nuo 
operacijos, po operacinio atsi
gavimo iki paciento išrašymo į 
namus. Prieš operuodamas, dr. 
McGrath pats smulkiai papasa
kodavo visas detales kiekvieno 
vaiko tėvams, t.y. susijusią pa
vojaus riziką, sėkmės ir pasvei
kimo galimybes. Deborah medi
cinos seserys pamokė vaikų mo
tinas, kaip geriau savo vaikams 
suteikti pooperacinę priežiūrą 
namie. 

Prieš išvykdami į Ameriką, 
Deborah ligoninės darbuotojai 
Lietuvos ligoninei paliko du 
visiškai įrengtus operacinius 
kambarius, įvairių vaistų, siūlų 
žaizdom siūti, adatų, kraujui pa
tikrinti prietaisą ir kitą šiam 
skyriui reikalingą įrangą. Jie 
taip pat paliko ir atvežtą ambu-
lansinį automobilį, katerizacijos 
mašinai gerinti transforma
torių, ledų gaminimo mašiną ir 
kitas dovanas. Galima tarti, kad 
Deborah Lietuvai paliko vieno 
milijono ir 250.000 dolerių 
vertės įrangos ir apie 600,000 
dolerių vertės vaistų bei 
gydymo priemonių. 

Kiekvienos operacijos metu 
vienas lietuvis chirurgas ir 
viena lietuvė medicinos sesuo iš 

arti stebėjo operacijų eigą. Kiti 
galėjo visa tai matyti iš toliau, 
per stiklu atskirtą kupolą, kuris 
buvo virš operacinio stalo. 
Pirmą sykį savo gyvenime aš 
stovėjau šalia chirurgų ir seserų 
ir turėjau galimybę sekti 
operacijos eigą nuo pradžios iki 
pabaigos. Buvo paaiškinta, kad 
sėkmingai operacijai svarbu 
turėti gerus instrumentus ir 
naudoti pagerintus metodus. 

Aš pastebėjau, kad šie Ameri
kos darbuotojai yra gerai or
ganizuotas ir drausmingas 
vienetas. Kiekvienas narys 
tiksliai žinojo savo užduotį. Be 
medikų, jų tarpe dar buvo ligo
ninės administratorius, advoka
tas, teisininkas ir visuomeninių 
ryšių atstovas. Jie filmavo vai
kus prieš, laike operacijos ir po 
jos. Jie taip pat darė pasi
kalbėjimus su vaikų tėvais, 
filmavo Vilniaus apylinkes, 
žmonių buitį ir siekė kuo dau
giau pasikalbėti su įvairiais 
asmenimis, vienaip ar kitaip 
susijusiais su šia misija. Man 
buvo malonu, kad galėjau būti 
vertėja tarp amerikiečių ir 
vaikų tėvų, tarp Lietuvos 
medikų ir spaudos atstovų. Aš 
jaučiau malonumą, kad turėjau 
galimybę prisidėti ir dalyvauti 
Miglės Grigutytės ir jos tėvų 
vaizdajuostės ruošime, kai tas 
vyko Grigučių bute. Miglė buvo 
pirmoji Lietuvos pacientė, kurią 
operavo Deborah ligoninė, jai 
esant 6 mėnesių amžiaus. Ši li
goninė išgelbėjo jos gyvybę, po 
operacijos buvo užmegzti ryšiai 
pradėti vaikų operavimo misiją 
Lietuvoj. Šiandien Miglė jau yra 
dvejų metų amžiaus, laiminga, 
gudri ir judri mergaitė. Nors 
ateityje jai dar reikės papil
domos operacijos, gydytojai 
buvo nustebint i jos ener
gingumu ir sveikata. 

Lietuvos spauda ir TV skyrė 
nemažai dėmesio šiam pro
jektui, nes tai buvo viena 
didžiųjų dovanų Lietuvai. Taip 
pat Laisvosios Europos, 
Amerikos Balso ir Vilniaus 
radijai apie tai pranešinėjo savo 
laidose. Netgi kabelinės TV 
stotys, ORBIS iš Chicagos ir 
LIFE CHOICES iš Columbus, 
Ohio pasidarė savo juostas. Šios 
organizacijos domisi medicinos 
projektais įvairiose pasaulio 
šalyse, ir jų vaizdajuostės bus 
matomos per kabelines TV sto
tis Amerikoje. Deborah filmuo-
tojai irgi paruošė savo 90 mi
nučių juostą, kuri bus rodoma jų 
geradariams bei rėmėjams. 

Baigus operacijas, vaikų mo
tinos vėl susirinko ir nuoširdžiai 
dėkojo amerikiečiams. Buvom 
pavaišinti šampanu, kava, ra
guoliu ir visiem buvo įteiktos 
rožių puokštės. Ypatinga 
padėka buvo pareikšta Stanley 
Fryczinski, daktarams Mc
Grath, Bali, Bell, Sirvydžiui ir 
man už visų mūsų pastangas, 
kad „visų šių vaikų širdelės vėl 
plaktų jų šeimų džiaugsmui". 
Buvo tikrai jaudinantis momen
tas, ir niekam nepavyko sulai
kyti ašarų, kai motinos baigė 
savo padėkų žodžius. 

Vilniaus universiteto kar-
dialogijos skyrius Deborah dar
buotojams Draugystės vieš
butyje surengė padėkos vaka
rienę. Visiem buvo įteiktos 
dovanos. Čia dr. Stukui (nors čia 
jo ir nebuvo) ir man buvo 
įteiktos gėlės.o Lietuvos gydy
tojai taip pat mums padovano
jo dailininko paveikslą. Iš Debo
rah pusės mums buvo įteikti 
šiam įvykiui atžymėti laikro
džiai už mūsų pastangas kau
piant šiam projektui lėšas. Mes 
buvome maloniai nustebinti, 
kai pasirodė „Ratilio" an
samblis, savo šauniom dainom 
ir šokiais sukėlęs visus svečius 
ant kojų. 

Deborah grupė išvyko namo 
kupini šilimos ir draugiškumo 
Lietuvai ir jos žmonėms. Jie nu
tarė dar bent dvejus metus ir 
toliau teikti Lietuvai pagalbą. 
Yra numatyta atgabenti dar 
bent tris sunkiom širdies ligom 
sergančius vaikus, čia į New 

Jersey. Du anesteziologai iš 
Lietuvos, Kęstutis Versockas ir 
Stasys Stankievich jau yra 
atvykę kaip svečiai ir stebi 
Deborah ligoninėje vykdomas 
operacijas. Jie čia išbus iki 
gruodžio mėnesio. Per ateinan
čius 2 metus papildoma grupė 
a tvyks iš Lietuvos pasi
tobulinimui Deborah ligoninėje. 
Dr. McGrath ir kiti medikai vėl 
nuvyks į Lietuvą, padarys dau
giau operacijų ir Lietuvos chi
rurgams aiškins naujausius me
dicininės technikos metodus. 
Visa tai, be abejo, Lietuvos me
dicinai bus didelis šuolis į 
priekį. 

Dr. Stukas ir aš per Lietuvos 
Atsiminimus ir Lietuvos Mu
zikos radijo laidas, o taip pat per 
New Jersey ir apylinkių lietu
vių parapijas, lietuvių organiza
cijas, institucijas bei savo 
asmeninius draugus, gyvenan
čius net dvidešimtyje valstijų, 
Kanadoje ir Amerikos salose 
įdėjome daug pastangų visur 
skelbdami šį gyvybiškai svarbų 
projektą Lietuvos vaikams, kol 
surinkome lėšas šio projekto 
įgyvendinimui. Mūsų pastangų 
rezultatai buvo tikrai džiugi
nantys. Bet galite įsivaizduoti 
mano nusivylimą, kai, grįžus iš 
Lietuvos, perskaičiau lietuvių 
spaudoje straipsnius, kur buvo 
duota suprasti, jog šis projektas 
buvo Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės darbas, prasidėjęs 
liepos viduryje, gavus Deborah 
raštą ir kad su Bendruomenės 
2,600 dol. auka buvusi šio pro
jekto pradžia ir kad Bend
ruomenės žmonės parūpino 
Amerikos Transportą C-141 
nuskraidinti dovanas į Lietuvą. 

Žinoma, esame dėkingi Lietu
vių Bendruomenei už finansinę 
bei politinę talką, tačiau tiesos 
iškraipymas privalo būti ati
taisytas. O faktai yra tokie: 

1. Ši akcija prasidėjo šių metų 
vasario mėnesį ir, Stanley 
Fryczinski prašant, mes kas 
savaitę per Lietuvos Atsi
minimų radijo laidas kreipėmės 
į visuomenę, prašydami remti šį 
užmojį. Pirmoji 500 dolerių 
auka jau buvo gauta vasario 2. 
Iki liepos vidurio jau buvo gauta 
33,000 dolerių, daugiau negu 
pusė reikalingos 50,000 dolerių 
sumos. Visa ši 50,000 dolerių 
suma buvo įteikta Deborah fun
dacijai. Kreipėmės taip pat į LB 
apylinkes ir Krašto valdybą, bet 
tik vienas Newark'o skyrius 
atsiliepė su 100 dol. auka, o 
Krašto valdyba su savo 2,600 
dol. auka prisidėjo tik rugsėjo 
mėnesį. 

2. Parengiamieji darbai C-141 
transporto lėktuvui gauti buvo 
pradėti birželio mėnesį, gerokai 
anksčiau negu įsijungė Bend
ruomenė. Iš tikrųjų dr. Stukas, 
būdamas Lietuvoj.pats asme
niškai kreipėsi į Amerikos am
basadorių Darryl Johnson 
Vilniuje dėl minėto C-141 lėktu
vo, kuris pervežtų dovanas į 
Lietuvą. Buvo kreiptasi ir į 
Valstybės departamentą, o 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis, mano paprašytas bir
želio mėnesį, šiuo reikalu raštu 
kreipėsi į Pentagoną. 

Dar nemaloniau buvo skaityti 
„Pasaulio lietuvyje" (rugpjū
čio-rugsėjo nr.) kur parašyta, 
kad „Pasaulio lietuvio" redakci
jai nežinoma, kas buvo šio viso 
projekto pradininkai ir kaip 
tokia pagalba Lietuvai atsi
rado..." Atsakant į klausimą, 
tenka pasakyti, kad sėkla šiam 
projektui buvo pasėta po to, kai 
sėkmingai buvo operuota mažoji 
Miglė Grigutytė ir po to, kai čia 
atvyko dr. Vytautas Sirvydis. 
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QROT 
PARDUODA 

Lietuviškai besimokančių grupė 
Mokytojų irjaunimo studijų savaitėje 
Dainavoje. Kairėje mokyt. Jonynas. 

Nuotr. R. Kubiliūtės 

Visa, vadovaujant dr. Jokūbui 
ir Loretai Stukams, atnešė gerų 
vaisių, padedant Amerikos 
lietuviams ir jų organizacijom. 
Čia gal vertėtų išskirti Lietuvos 
Atsiminimų ir Music of Lithu-
ania radijo valandas, Lietuvos 
Vyčius, Schuyler Lithuanian 
Bank, amerikiečius už Lietuvos 
nepriklausomybę. Susilaukėme 
įvairaus dydžio aukų, kurių da
vėjai visi mielai r ėmė ir 
džiaugėsi šiuo projektu. 

Mes esame dėkingi visiems, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie šio labdaringo projekto 
įvykdymo. Mes norim ir kitus 
paskatinti planuoti ir įsijungti 
į panašius užmojus, galbūt 
organizuojant inkstų ligom ser
gantiems fondą, kaip pagerinti 
motinų ir kūdikių priežiūrą, 
kaip palengvinti vienišų senų 
žmonių buitį ir t.t. Planuodami 
gerus projektus, naudokime 
savo energiją ir talentus visi 
kartu, o ne tam, kad reikš-
tumėm pretenzijas į tuos dar
bus, kuriais rūpinasi ir vykdo 
kiti. Tik tada mes galėsim 
padėti Lietuvai įsijungti į svei
kų ir klestinčių tautų pasaulį. 

. HE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS U STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida/ .: 

FORRENT 

Kač«rgto*f« prto N«ntuno, pušyne išnuomo
jamas naujas, dviejų aukštų su pusrūsiu namas 
šeimai ar įstaigai. Yra didelis sklypas, garažas, 
telefonas. Galima ilgalaikė nuoma. Skambinti 
(708) 662-5072-CLENA arba rašyti lietuviškai ar 
angliškai: Kaunas 3000. Iki pareikalavimo. 
Dokumento iw. 320490. 

Gutfport, FL išnuomojamas bu
tas vienam ar dviem asmenim žie
mos sezonui ar visiems metams. 

Skambinti 813-345-0390 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kadzfta Avo., 
cNcago, H. ąmm 

(312) 778-2233 
INCOME TAX-JNSURANCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VM agantat kalba Hatuvlikal 
• Nuola'da pensininkams 

rfiss: 

REALMART, INC 
6602 S. PuUskl, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-77M971 

MISCELLANEOUS 

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

To*. 376-1882 >r 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Strat 
Tai. — (709) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai r 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO ' 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Te4. 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.w. 
Kalbėti lietuviškai 

Moving — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis, Jums patogiu laiku. 
Draudimas garantuotas. Kreiptis: 

Vytas: tol. 312-436-5219 
Gediminas: tol. 312-925-4331 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gy/entojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

RINKIMŲ SKAIČIAI 

Apskaičiuota, kad preziden
tinių rinkimų laiku Amerikoje 
buvo 189.04 mil gyventojų, tu
rinčių teise balsuoti. Neoficia
liais duomenimis, už Bill Clin-
ton balsavo 43,728,375, o už 
George Bush - 38,167,416. 
Daugiausia balsų Clinton gavo 
Califomijoje - 4,812,317, ma
žiausiai — Wyoming valstijoje — 
67,863. Už G. Bush daugiausia 
balsavo taip pat Califomijoje — 
3,338,942, mažiausiai — District 
of Columbia - 19,813. Įdomu, 
kad ir Ross Perot Califomijoje 
surinko didžiausią balsų skaičių 
— 2,144,856; atrodo, kad šioje 
gausiu gyventojų valstijoje 
visiems balsų ižteko. Už Perot 
DC balsavo tik 9.284 žmonės. 

D. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEOZIE AVENUE 
EVCROREEN PARK. IL 60642 
TE L. (706) 422-3000 
FAX (706) 422-3163 

>f 
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. 1-706-422-3000. Darbo vai.: ptrnad., wn-
trad., kstvtrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—7 v.v. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
Šias knygas gal ima gauti „DRAUGE" 

GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 
psl. 

PO DAMOKLO KARDU, romanas. Anat. Kairys. 223 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. P. Gaučys. 479 

psl. 
AUKSO KIRVIS, pasakos. J. Švaistas. 224 psl. 
įLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA. M. Krupavičius. 163 

psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, liter. reportažai. A. Vilainis. 161 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. Al. Baronas. 71 psl. 
PSALMYNAS. Arkiv. J . Skvireckas. 223 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. Herm. Sudermann. 132 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Br. Zumeris 

187 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, neįtikėtinos istorijos. Česl. 

Grincevičius. 131 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. J. Gliaudą. 218 psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. Stevenson. 248 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulow. 103 psl. 
LAIPTAI Į TOLUMAS, romanas. L. Zeikus. 24 1 psl. 
VAINIKAS-KRYŽIUS-LELIJA, Kazimierinė antologija. Alf. 

šešplaukis. 328 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė P. Gaučys. 459 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS, sudarė dr. J. Balys. 229 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųs
ti. Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 
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LIETUVOS ŽINIŲ KEISTENYBĖS 
A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

Andrius ir Vida (Vyšniauskaitė) Švabai. 

NAUJA ŠEIMA 
Prieš ketverius metus, tė

vel iui m i r u s A u s t r a l i j o j e , 
Melbourne, Vida Vyšniauskaitė 
aplankė savo gimines Chica-
goje. A t o s t o g a u d a m a p r i e 
Michigano ežero, susipažino su 
Andrium Svabu. Užsimezgė 
stipri draugystė tarp dviejų jau
nuolių, užaugusių lietuviškose 
šeimose. Nugalėję visus sunku
mus, nuotolius, vandenynus, 
nutarė sujungti savo gyveni
mus. Australijoje, Vidos tėvelių 
namuose, susi r inkus dideliam 
būriui giminių ir draugų, įvyko 
Vidos ir Andriaus civilinės jung
tuvės, o 1992 m. birželio 6 dieną 
bažnytinės su tuoktuvės Palai
mintojo J. Matulaičio koply
čioje, Lemonte. Susir inko daug 
svečių. Iš Australijos atskrido 
Vidos mama Aldona ir brolis 
R a i m u n d a s V y š n i a u s k a i , 
giminės ir draugai iš Kanados, 
Chicagos, Detroito, Indianos, 
Los Angeles. 

Vida atėjo pr ie altoriaus, ly
dima savo brolio Raimondo i r 
dviejų porų palydovų: Andriaus 
sesers L a i m o s i r V y t a u t o 
Petrulių, sesers Reginos Švabai-
tės ir iš Kalifornijos atvykusio. 
Andriaus mokslo draugo Tomo 
Kubil iaus. Gražioje Misijos 
koplyčioje jaunuos ius sujungė 

k u n . J . Vaišnys, pasakydamas 
labai reikšmingą pamokslą, iš
ryškindamas didelę šeimos atsa
komybę. Bažnyčioje giedojo An
dr i aus pusseserė iš Toronto 
Adr iana Karkaitė. J a i akompa
navo Andriaus giminaitis Mani-
g i rdas Motekaitis. 

Vestuvių puota įvyko Lemon-
to l ietuvių n a m ų puošnioje 
salėje. Puotai vadovavo An
dr iaus pusbrolis Saulius Gylys, 
įdomiai su humoru papasa
kodamas jaunųjų susipažinimo 
aplinkybes, r imtus ir juokingus 
j ų d r a u g a v i m o n u o t y k i u s . 
Pa ska i t ė jiems specialiai jo pa
t ies sukurtą l inksmą eilėraštį. 
V y r i a u s i a s pabro lys Tomas 
K u b i l i u s savo s v e i k i n i m ą 
paįvair ino šmaikščiais pasako
j imais apie s tudent iškas jų iš
daigas. Vida ir Andrių t rumpai , 
re ikšmingai pasveikino jauno
s ios m a m a A l d o n a Vyš
niauskienė ir jaunojo motina 
Veronika Švabienė, linkėdamos 
g ražaus sugyvenimo neleng
vame šeimos kelyje. Sveikino ir 
Andr i aus pusseserė, jo kr ikšto 
mot ina Aušra Gylytė-Karkienė 
iš Toronto, Kanados. Vida ir An
d r i u s nuoširdžiai padėkojo 
gražiai juos išauginusiems tė
vel iams. 

Andrius baigęs inžineriją, dir
ba savo specialybėje, o Vida yra 

Nors skundžiamės komunika
cijos su Lietuva stoka, bet tie, 
ku r i e t u r i kompiu te r ius su 
modemu ir yra įsijungę į kom
piuterio elektroninio pašto (E-
mail) tinklą, labai greitai gauna 
žinias iš Lietuvos. Žinių šalti
niai y ra Lietuvos radijas, tele
vizija ir didžioji spauda, ta ip pat 
žinių perdavėjų asmeniškos 
nuomonės ir komentarai. Vakar 
dienos (spalio 30) žiniose skai
tome, kad Spaudos taryba įspėja 
žurnal is tus laikytis Lietuvos 
įstatymų ir žurnalistinės etikos, 
pastebėjus „Respublikos" dien
raštyje s t raipsnį , pavadintą 
„Lietuvos rinkimai — demokra
tijos saulėlydis?" Nors straips
nio tekstas nebuvo perduotas, bet 
Tarybos perspėjimas yra grin
džiamas tuo, kad toks straipsnis 
kelia tarpusavio kivirčus, vai
dus, net smurtą ir „kursto po
litines a is t ras" . Nežinia, a r tai 
t ik pirmas žingsnis į spaudos ir 
žodžio laisvės suvaržymą, ar 
pagrįs tas kal t inimas. 

Cituoju Lietuvos Respublikos 
pr i imtos konstitucijos an t ro 
skirsnio 25-to straipsnio iš
t rauką: „Laisvė reikšti įsiti
kinimus, gauti ir skleisti in
formaciją negali būti ribojama 
kitaip, kaip t ik įstatymu, jei tai 
būt ina apsaugoti žmogaus svei-

studijavusi biznio administ
raciją, dirba ka ip biznio mene-
džerė importų bendrovėje. 

Svečius linksmino puikus „Ži
burio" orkestras , vadovaujant 
Sauliui Gyliui, sudarytas iš trijų 
pusbrolių: Sauliaus, Virgio ir 
Eimunto iš Lietuvos ir Ro
berto, pa įva i r inan t l iaudies 
melodijomis, dainomis ir mo
dernia šokių muzika. 

Tai t ikra i buvo gražios, links
mos vestuvės su lietuviškomis 
tradicijomis. Sveikiname Vidą 
ir Andrių, linkėdami nugalėti 
visokius sunkumus. Lai Dievas 
laimina jų vedybinį gyvenimą! 

D a l y v ė 

ka ta i , garbe i ir orumui , priva
čiam gyvenimui, dorovei a r gin
t i konsti tucinei s an tva rka i " . 
Argi t a s „Respublikos" straips
n is t i k r a i pažeidė bent vieną 
išminėtą asmens privilegiją? O 
22-ame straipsnyje tv i r t inama, 
kad „žmogaus pr iva tus gyveni
m a s y r a nel iečiamas". Argi 
giminių dovanos nėra žmogaus 
p r iva taus gyvenimo reikalas? 

P a s k u t i n i u o j u m e t u ė m ė 
sklisti gandas , kad Latvija neva 
j a u apmuituojant i iš užsienio 
gaunamus siuntinius. Kai kurie 
lietuviai, tokio gando išgąsdinti, 
puolė p i rk t i dovanas ir j a s kuo 
skubiaus ia i siųsti į Lietuvą. 
Vakaryškščių žinių (spalio 30 
dienos) t a r p e yra pranešimas, 
kad Lietuvos vyriausybė padarė 
nu ta r imą neapdėti „labdaros 
s iun tų" ne i muito, nei importo 
a r eksporto mokesčiais. Skam
ba puikia i , ar ne? Bet toliau 
skelb iama, kad bus vedama 
siuntėjų ir gavėjų registracija. 
K u r i a m tikslui? A r būsimiems 
KGB dokumentams sudaryt i 
s e k t i , k a s t u r i r y š i u s su 
Vakara i s? Paaiškinimo nėra . 
Opt imis ta i spėlioja, kad t a i t ik 
a t s a rgumas , už akių* užbėgant 
galimai juodos rinkos prekybai. 
Čia vėl cituoju Lietuvos Res
publikos Konstitucijos II skirs
nio, 22-o straipsnio iš trauką: 
„Asmens susirašinėjimas, po
kalbiai telefonu, telegrafo pra
nešimai ir kitoks susižinojimas 
nel iečiami" . Juk ir pašto siun
tos yra asmeniškas „susižinoji
mas" . T a s nu ta r imas buvo pa
darytas j a u po referendumo, ku
riuo didele balsų dauguma buvo 
priimtas konstitucijos projektas. 
Tuo konstitucija t a m p a aukš
čiausiu respublikos teisės ir 
į s ta tymų bei jų in terpretavimo 
autor i te tu . Konstitucijos bai

giamieji nuostatai jau rodo, kad 
daromos neapgalvotos klaidos. 
Š t a i Baigiamųjų n u o s t a t ų 
151-ame straipsnyje yra taip nu
sakoma: „Lietuvos Respublikos 
Konst i tuci ja įsigalioja kitą 
dieną po referendumo rezultatų 
oficialaus paskelbimo ir su j 
sąlyga, jeigu referendume jai 
p r i t a r s daugiau kaip pusė visų 
Lietuvos Respublikos piliečių, 
tur inč ių rinkimų teisę". Abi 
kons t i tuc i jos įsigaliojimo 
sąlygos jau įvykdytos, taigi 
vyriausybė privalo į ją kreipti 
dėmesį, prieš darydama spren
d imus . 

Perskaičius visą konstituciją, 
t e n k a gėrėtis jos pilna asmens 
t e i s i ų apsaugos ga ran t i j a , 
į s ta tymų leidybos ir vyriausy
bės organų bei narių teisių ir 
privilegijų aiškiu aptar imu. 
Atrodo, kad sunku „sukti į šalį" 
ir savaip interpretuoti žmogaus 
teises. Tokia „siuntėjų ir gavėjų" 
registracija jau yra pažeidimas 
asmens privataus gyvenimo, 
kur is yra aiškiai ir t iksl iai ap
t a r t a s konstitucijoje. 

Kas bus toliau? Nejaugi kons
titucija liks t ik simbolišku, ne
reikšmingu dokumentu, kad tik 
ka ip gal ima greičiau būtų 
p r i e i t a prie plačias teises 
turinčio prezidento rinkimų, 
eilinį pilietį paliekant įstatymų 
„interpretuotojų" malonei? 

Nestabdysime savo dovanų 
artimiesiems, neatsisakysime 
šalpos darbų, bet t a i p pat 
t u r ime reikalauti, kad būtų 
laikomasi konstitucijos i r kad 
dovanų siuntėjai, kitų valstybių 
piliečiai, negali būti n i eku r ir 
jokiu tikslu „registruojami". 
Tuo pažeidžiamos ir k i t ų pilie
čių teisės, nekalbant j a u apie 
viet inius lietuvius. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 1 1 d . 

Laimingas tas žmogus, kuris 
gali pasakyti , kad jis t u r i nuo
savą šiandieną. Lįv įu$ 

„DRAUGO" VAJAUS 
AUKOS 

Nuoš i rdž ia i d ė k o j a m e u ž 
a u k a s l i e tuv i ška i s p a u d a i . 

P o 25 dol . a t s i u n t ė : Ana
tolijus ir D a n u t ė M i l ū n a i , 
Downers Grove, IL; Marija Kup-
rienė, Cicero, IL; J o h n Motie
jūnas, Chicago,; B. Gaižutis, 
Chicago; K. T. Kazlauskas , 
Waukegan, EL; Zigmas ir Valen
tina Brazis; Vincas Brazys, Del-
ray Beach, FL; Ona Tiknevi-
čius, Cicero , IL ; A l g i s 
Abramikas, Chicago; J ^ s p h 
Rygelis, Thompson, CT; Joseph 
ir Diana Nore ika , Beverly 
Shores, IN; Stanley Rymas, 
Chicago; K. D. Razma, West-
chester, IL; Bernice Žemgulis, 
Chicago; Rev . D. Mozer is , 
Chicago; Eugenia Baršket is , 
Chicago, Victor Ju ška , P a r k 
Ridge, IL; Alfonsas Gerčys, Bel-
leville, IL; Bernice Madeikis, 
Chicago; A. ir Z. Sinkevičiai, 
Melrose Pk., EL; Stasė Bublienė, 
Birmingham, MI; M. ir A. Šer
mukšnis, Boylston, MA; Milda 
Memenąs, Riverside, IL; Al-
phonse Gečas, Reedsburg, WI; 
Marytė An tana i t i s Shal ins , 
Woodhaven, NY; Maria ir Bru
no Krištopaitis, Chicago; Mr. & 
Mrs. John Radas, Livonia, MI; 
Eugenia Minkūnas , VVoodha-
ven, NY, Antanas ir Zuzana 
Janušiai, Livonia, MI; F. Valai
tis, Chicago; Jonas ir Ona Mo
tiejūnai, Prescott, AZ; Margaret 
Petrikas, St. Petersburg, FL; 
John Valaitis, Burbank, IL; 
Bronė Širvinskas, N. Holly-
wood, CA; Vytau tas Šeštokas, 
Los Angeles, CA; Jonas Kučins
kas, Miami Beach, FL; Bronius 
Seliukas, Rancho Pls Vds., CA; 
Victor Augus, Los Angeles, CA; 

Alexander J a n k ū n a s , Cicero, 
IL; Joseph Guzulaitis, Chicago; 
Adolfas ir Stasė Bal t rukėnai , 
Dania , FL; ar . Jonas Balys, 
Silver Spring, MD; Albinas ir 
Graž ina Reslevičiai, Omaha , 
N E , Regina Rauber ta i tė , Atco, 
N J ; Jolanta Svipas, Hinsdale, 
IL; Juozas Bulika, Chicago; 
Sab ina Henson, Oak Brook, IL; 
Alfonse Tumas, N.^wbury Pk., 
C A; Maria Kušli1- v , Grand 
Rap ids , MI; Victor i r Ona 
Ši lėnai , Euclid, OH; Joseph 
J a n i ū n a s , Stratford, CT; Alek
s a n d r a s V i d u g i r i s , S a n t a 
Monica, CA; Melrose Parko ir 
apyl inkės Lietuvių k lubas per 
W. Rakauską; Vytenis Kirvelai-
t i s , Lockport, EL; dr. Bronie Ap-
shaga , Thompson, CT; Jonas 
Š v a r c a s , Wickl i f fe , OH; 
Algimantas ir Brigita Ciba-

vičius, Chicago; Alg imantas 
B r a ž ė n a s , Royal Oak , MI; 
Mykolas Ancerys, Chicago; Bru
no Latoza, Westmont, IL; Vi
tal is ir Gražina Damijonaičiai, 
Western Springs, IL; Jonas 
Prakapas , Bakersfield, CA; An
t a n a s Va lav ič ius , Chicago, 
Vitas ir Regina Kazlauskas, Le-
mont, IL; dr. Pe t ras Sūkurys , 
Lemont, IL; Aurel ia Balas , 
Richmond Hts., OH; Viktoras ir 
Roma Arai , Omaha, NE ir Ste
fanija Pareigienė, Berwyn, IL. 

A.tA. 
ALFUI J. SIMONAIČIUI 

dideliam Lietuvos patriotui mirus, jo 
žmoną ALDONĄ, dukrą sol. AUD
RONĘ, žentą dr. ANDRIŲ GAIŽIŪ
NĄ ir anūkus - AUDRĄ ir AND
RIŲ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Jonas ir Ona Keraminai 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZAlbaS' 

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

CAROO — siunčiame oro linija 
— virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
.ŽAIBAS' 

6525 South 79th Avtnut 
Htefcory HM, Illinois 60457 
T i f o n ą * (708) 430-7272 

223 Kalvarijų gatv* 
Vilnius, Ltotuva 
Talafonas 350-115 Ir 775-392 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 

VO* ^ ' 

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

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
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 

SASTel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

A.tA. 
PRANAS KEBLINSKAS 

Gyveno St. Petersburg, FL. 
Mirė 1992 m. lapkričio 9 d. St. Petersburg, FL. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Skaisgirių kaime. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: vaikai — Dalia, Algirdas ir Kęstutis; marčios 

— Vida ir Vitalija; anūkai bei kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Laidotuvių sv. Mišios bus aukojamos lapkričio 13 d. 11 vai. 
ryto Holy Name bažnyčioje, Gulfport, FL. Po Mišių velionis 
bus nulydėtas ir palaidotas Royal Palm kapinėse. 

Buvusius a.a. Prano mokinius, draugus ir pažįstamus 
kviečiame prisiminti velioni savo maldose. 

Duktė ir sūnūs 

' 

RŪTAI KLEVAI VIDŽIŪNIENEI, i lgamete i Lietu
vių Žurnalis tų Sąjungos pirmininkei , jos brol iui 

A.tA. 
TADUI MICKUI 

Amžinybėn i ške l iavus reiškiame gilią užuojautą. 

LŽ Sąjungos valdyba: 

Ignas Medžiukas 
Karolis Milkovaitis 
Vytautas Šeštokas 
Rūta Šakienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IK IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

M312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus la idotuvių n a m u s gal i te pa s i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



D R A U G A S , t rečiadienis , 1992 m. lapkričio mėn. 11 d. 

x „ D r a u g o " K a l ė d ų šven
č ių ir Naujų, 1993, Metų svei
k in imo kor te lės įau išsiuntinė
tos mūsų skaitytojams. Daugiau 
t ų švent in ių ka r t e l i ų gal ima 
gau t i „ D r a u g o " įstaigoje. Gali
m a užs i sakyt i i. paš tu . 

x P a g a l l a p k r i č i o m ė n . 9 d. 
„Chicago Sun-T::nes" 7 Lietuva 
vėl p r i imta į Rotary Interna
t iona l orgamzac\ ,ą. Rotary klu
b a s V i l n i u j e - f ic ia l ia i bus 
p i r m a s i s toje organizacijoje po 
50 m e t ų pe r t r aukos . Rotary or
ganizaci ją s u d a r o savanor ių 
k l u b ų t ink las , iš viso 26,000 
k l u b ų po visą pasaulį . Lie tuva 
t a m p a 185-asis Kraštas toje or
ganizacijoje, ku . :am pr iklauso 
1.1 mil . p r e k y b a ir profesinių 

sr ičių vadovų. Kotary klubai 
n u o 1989 m. įsisteigė (ar at
sinaujino) Estijoje, Latvijoje, 
Rytų Europoje ir Kitur buvusioj 
Sovietų Sąjungoje. 

x , , W a t e r s c a p e s / V a n d e -
n y s " — 21-osios l ietuvių foto-
grafjos parodos ka ta logas jau 
išėjo iš spaudos. Tai 160 pus
lap ių fotografijų knyga, kurioje 
a t s p a u s d i n t a r i nk t inės šios pa
rodos nuotraukos įžangą paraše 
A l g i m a n t a s K e . y s ir Danas 
L a p k u s . Knygą .šieido Budrio 
l i e tuv ių foto a rchyvas . Gauna
m a „ D r a u g e " . 

x L i e t u v o s V y č i ų 112 kuo
pos sus i r ink imą- bus antra
dienį , lapkričio 17 d., 7:30 v.v. 
įSVč. M. Marijos Gimimo parapi 
jos salėje. Sus i r . nk ime kalbės 
Rober t Zapolis, \J<J susi r inkimo 
b u s vaišės ir pabendrav imas . 
Vis i kuopos n a i : a i kviečiami 
s u s i r i n k i m e d a h vauti . 

x K a u n o „Ža lg i r io" k r ep 
š i n i o k o m a n d a i t u r i n t iš 
Chicagos išskrist i ankstyvą 
sekmadienio rytą , net ikėtai 
pasikeitė ir jų viešnagės Chica-
goje planai . Sekmadienį numa
tytas iškilmingas jų sutikimas 
Lietuvių centre, Lemonte, nebe
galės įvykti. Visi, norintieji su 
žalgiriečiais susitikti , yra kvie
čiami penktadienį, lapkričio 13 
d., dalyvauti 7 vai . vak. „Sek
lyčioje" ruošiamame priėmi-
me-vakar ienė je . Apie daly
vavimą prašoma iš anksto pra
nešti „Seklyčiai". Šeštadienį, 
lapkr. 14 d., visi rag inami at
vykti į Romeoville, IL, kur 7:30 
vai. vak. „Žalgirio" rungtynės 
su Lewis universiteto komanda 
vyks universiteto rajone, John 
Kennedy Sports Center . Po 
rungtynių krepšininkai atvyks 
į Lietuvių centre, Lemonte, vyk
siantį Lietuvių Bendruomenės 
L e m o n t o a p y l i n k ė s met in į 
pokylį. 

x Dr . A l g i r d a s B u d r e c k i s , 
Boston, MA, ALT sąjungos ir 
Korp. Neo-Lithuania vyr. valdy
bos pakviestas vyriaušių „Nau
josios vil t ies" redaktor ium. \ 
redakcinę kolegiją įeina žurn. 
An tanas Juodvalkis ir ALT są
jungos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Pirmas redak
cinės kolegijos posėdis įvyks šį 
šeštadienį, lapkričio 14 d. Chica-
goje. Į posėdį atskrenda iš Bos
tono dr. Algirdas Budreckis ir 
t a i p p a t posėdyje dalyvaus 
„Naujosios vilties" administra
torius Oskaras Krėmeris. „Nau
joji vi l t is" po dvejų metų „ato
stogų" vėl atgyja. 

x 1993 metų A l g i m a n t o Ke-
zio fotografi jų k a l e n d o r i u s 
„ L i n e s / S h a p e s " , g a u n a m a s 
„Drauge" ir „Galerijoje" (4317 
S. Wisconsin Ave„ Stickney, IL 
60402) . Dide l io formato 
d l " x l 4 " ) . Grakščių linijų ir 
tamsių bei šviesių plotų kompo
zicijos y ra šio kalendoriaus gra
fikos ypatumas. 

Akademinio Skaut,, sąjūdžio metinėje šventėje į Korp! Vytis senjorus 
pakeltiems Tadui Misiūnui. Andriui Panarai ir Andriui Utz spalvas uždeda 
ASS vadijos pirmininkai fil. Edmundas Korzonas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chi ago, II 60629 

Tel. (1-312) >-̂ 162 
14325 S. Bell Rd., Lo kport, IL 60441 

Te!. (708) 30.-4866 
Valandos pa%a' ^usjtarima 

A d v o k a t a s J o n - . s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzk Avenue 

Chicago, II 60629 
T e l . (1-312) 76-8700 

Darbo vai. nuo V IM 7 vai. vak 
ŠeStad 9 v.r ik« 1 vai. d. 

A D V O K A r A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 6<Hh Street 
C h i c a g o , II 60629 

T e l . (1-312) 7 8-0800 
V a l a n d o s pagal usitarirna 

x Ate i t ies s a v a i t g a l i o pro
g r a m a randama v a k a r skel
bimų skyriuje. 

(sk) 

x Už m i r u s i u s V i l n i a u s 
K r a š t o L ie tuv ių są jungos , 
Čikagos skyriaus, nar ius š.m. 
lapkričio mėn. 11 d. 9 vai. tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus auko
jamos šv. Mišios. Vilniečiai, o 
ypač šio skyriaus nariai , pra
šomi maldose prisiminti miru
sius bendraminčius. VKLS, Či
k a g o s Sk . V a l d y b a . 

(sk) 

x Rašy to j a s i r v i suomeni 
n i n k a s V y t a u t a s Vole r t as , > 
s iųsdamas savo dosnią auką, 
rašė: „Draugo" suskurdinimas 
a r b a visiškai nusi lpninimas 
b ū t ų didelė klaida. Mes pri
valome išlaikyti „Draugą" ne 
t i k gyvą, bet ir gražų". Ati- Į 
duokime kiekvienas savo auką } 
pagal išgales ir padėkime da r ii- ! 
gus metus išlaikyti „Draugą" 
gyvą ir gražų. 

x LB L e m o n t o a p y l i n k ė 
kviečia v isus dalyvauti 6 vai . v. 
30 metų veiklos jubiliejiniame 
pokylyje lapkričio 14 d. Kvie
čiame visus atvykti į Lietuvių 
centrą pasi l inksminti ir tuo pa
čiu paremti lietuvišką spaudą. 
Pusė šio pokylio pelno skiriama 
„Draugo" dienraščiui paremti . 
Platesnės informacijos teikia
mos telefonais: 708-257-7114 ar
b a 708-448-5930 iki ketv., lap
kričio 12 d. 

x Dal ia S tanka i t i enė , kaip 
ir prae i ta is metais , papuoš 
stalus Lietuvių operos baliui. 
Balius įvyks šeštadienį, lapkri
čio 14 d., Jaunimo centre. Lietu
vių opera deda visas pastangas, 
kad pokylis būtų nuotaikingas 
ir salės papuošimas skaidrintų 
svečiams nuotaiką, a tpalai
duotų nuo kasdienių rūpesčių. 

x A t e i t i e s s a v a i t g a l i o 
l i t e r a t ū r o s v a k a r a s bus Jau
nimo centro kavinėje 7:30 v.v. 
šį penktadienį, lapkričio 13 
dieną. A t e i t i e s sava i tga l io 
p a s k a i t o s šeš tad ien į v y k s 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje, o sekmadienį — Atei
t in inkų namuose Lemonte . 
P i lną A t e i t i e s s a v a i t g a l i o 
programą ras ime skelbime 
antradienio „Draugo" nume
ryje. 

x Kalėdų b a z a r a s — t u r g u s 
ir pramoga vyks šeštadienį, 
lapkričio 14 d., 9:00^4:00 vai. Šv. 
Šeimos Viloje, McCarthy Road, 
Lemon te . Bus p a r d u o d a m i 
seselių ir namiškių pagaminti 
rankdarbiai , įvairūs papuošalai 
i r dovanos, kugelis, naminiai 
pyragai i r kt., t ikslas — parem
ti senelių namus. 

x L ie tuvos J a u n i m o t ea t 
r a s , du k a r t u s teatrologo Ber-
na rd Sahlins iškvietimu gast
roliavęs Amerikoje, Tarptau
tiniame Teatro festivalyje, įvyk
s iančiame 1993 m. gegužės 
10-23 d., at l iks pagrindinę šei
mininkų rolę atvykusiems į fes
tivalį. 

x P o e t a s Czes law Milosz, 
Nobelio laurea tas ir Lietuvos 
Garbės pilietis, sekmadienį, 
lapkričio 15 d. 4 vai. p.p. kalbės 
Chicagos Art Ins t i tu to pa
talpose (Michigan Ave ir Adams 
Str.). 

x L i e t u v o s V y č i ų 36-tos 
k u o p o s s u s i r i n k i m a s bus pir
madienį, lapkričio 16 d., 7:30 
va i . vak. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi nariai kviečiami. 

x Kviečiame! „ A n t r a s Kai
m a s " l a p k r i č i o 15 d., sekma
dienį, 1 va i . p.p. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte. 

(sk) 

x 55 S V A R Ų M A I S T O 
Š V E N T Ė M S : įvairių produktų 
rinkinys — $98; 22 šv. mažesnis 
paketas — $65; 22 sv. mėsos 
produktų i r aliejaus — $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino i r vitaminų. T r a n s -
p a k , 2638 W. 69 St. , Ch icago , 
I L 60629, t e l . 312-436-7772. 

(sk) 

s|K**. ŽVAIGŽDUTĖ 
•MflLl »* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Seniau Lietuvoje ilgais rudens ir žiemos vakarais mergaitės dainuodamos, 
pasakas pasakodamos, verpdavo ir ausdavo. 

(Iš „Šeimos kalendoriaus") 

A D V O K A PAS 
A L G I R D A S l OSTIS 

201 E. Ogden Av. . Ste. 18-2 
HinsdaK . II. 80521 
Tel. (708> 32', 3157 

Valandos pa^al -usitarirna 

K a d „ D r a u g a s " i š l i k t ų d i e n r a š č i u , r ė 
m ė j a i , b e n d r a d a r b i a i i r s k a i t y t o j a i p r a š o 
m i p a g a l b o s . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
p a l i k i m u s , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " i r j o 
l e i d ė j ų . V i e n a m e p u n k t e m a l o n i a i p r a š o m e 
į r a š y t i : „ I g i v e a n d b e ą u e a t h t h e s u m of... 
t o „ D r a u g a s " ( a r b a t o t h e L i t h . M a r i a n 
F a t h e r s ) , 4 5 4 5 W . 6 3 t h St., C h i c a g o , I L 
6*0629". A u k o s „ D r a u g u i " ir M a r i j o n ų v ie
n u o l i j a i n u r a š o m o s n u o v a l s t y b i n i ų m o k e s 
č i ų . 

R U D U O 

Rudenį daug dalykų įvyksta, 
Vaikai pradeda eiti į mokyklą, 
lauke darosi šalčiau. Dienos 
kasdien trumpėja. Lapai keičia 
spalvas ir krenta nuo medžių že
myn. Vėjas juos nešioja po pla
čias apylinkes. Mokiniai rude
nį labiau įsijungia j sportą. 

Rudenį būna nemažai šven
čių. Spalio mėn. 31 d. yra Hal-
loween arba raganų diena. Hal-
lovveen yra kilęs iš angliško 
oavadinimo Hallows Eve, t.y. 
šventųjų išvakarės. Tą vakarą 
vaikai mėgsta įvairiai apsireng
t i ir lankyti namus. J ie gauna 
saldainių, būna labai patenkin
ti. 

Lapkričio mėn. 1 d. yra Visų 
Šventųjų šventė. Lapkričio mėn. 
2 d. — Vėlinės. Gyvieji prisime
na mirusiuosius, lanko kapines 
ir mirusiųjų kapus. Mūsų para
pijos bažnyčioje vakare būna pa
maldos už mirusius tos parapi
jos narius, uždega žvakes. 

Rudenį būna Padėkos diena. 
Žmonės džiaugiasi rudens gėry
bėmis ir dėkoja Dievui. Ruošia 
pietus, kepa kalakutą, sueina 
šeimos nariai, giminės, draugai 
ir visi linksminasi. 

Lapkričio 22 d. yra švenčiama 
Kristaus Karaliaus šventė, o 23 
d. Lietuvos kariuomenės šventė. 

Ga ja B u b l y t ė 

P A R A P I J A MANO 
GYVENIME 

Šv. Kazimiero parapija m a n 
yra svarbi todėl, kad ten y r a 
krikštyta mano mama. Aš irgi 
ten krikštytas. 

Man labai patinka mokytis 
lietuvių kalbos šeštadieninėje 
mokykloje. Aš t en daugiau 
sužinau apie Lietuvą ir jos 
žmones. Man labai pa t inka 
dainuoti per parapijoje vyks
tančias Lietuvių dienas. Mano 
seneliai nori vykti į Lietuvą. Aš 
irgi ją aplankysiu. Aš džiau
giuosi, kad esu lietuvis. 

P o v i l a s J o c a s , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

SOSTAS 

Aš esu karalaitė. Mano vardas 
y r a Ada. Aš valdau visą mišką. 
Mano sostas yra aukš tas , ir aš 
viską matau. Mano suknelė yra 
padabinta auksu ir deimantais. 
Mano vainikas iš saulės spin
dulių. Už kiekvieno medžio 
gyvena nykštukai. Kai a š paplo-
ju, jie ateina su manim pažaisti. 
Aš tur iu mažą upelį. Mano pilis 
padaryta iš saulės ir mėnulio 
spindulių. Kur tik aš praeinu, 
visi man lenkiasi. Mano tėvas 
karal ius yra labi storas, o mano 
m a m a karalienė yra vidutinė. 
Taip aš gyvenu miške. 

Ada Vala i ty tė , 
(„Dainavos draugai", J A S 1991) 

VINCO K R Ė V Ė S 
„ŠARŪNAS" 

Ši drama parašyta apie Lietu
vos valdovą Šarūną. J i s norėjo 
sujungti Lietuvą į vieną valsty
be-

J a u jaunystės dienomis Šarū
nas nebuvo mėgstamas savo 
šeimos ir kitų žmonių. J i s buvo 
kuprotas ir nelabai malonaus 
būdo. 

Jo planas buvo nugalėti visus 
kunigaikščius, kad paklustų 
vienam valdovui, kad Lietuvos 
žmonės galėtų geriau apsisau
goti nuo priešų puolimų. Šiuo 
būdu jis norėjo pasidaryti Lietu
vos karaliumi. 

J i s šį planą įvykdė, be t žuvo 
mūšyje su kryžiuočiais. Po jo 
mir t ies Mindaugas perėmė jo 
darbą. 

Šarūnas buvo įsimylėjęs Vove
rę, bet ji mylėjo Tautvilą, kuris 
buvo dainius. Pagaliau Voverė 
išėjo iš proto. 

Šioje dramoje Šarūnas norėjo, 
kad žmonės dainuotų dainas 
apie jį ir kad prisimintų jo 
gerus ir karžygiškus darbus. 
J a m nepavyko, kol jis žuvo. Ta
da jo geri darbai ir sumanymai 
Lietuvai pasklido po visą šalį. 

P e t r a s J e s m a n t a s , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinys, 
(„Lietuvos prisikėlimas") 

GRYBAI 

Su pečiais žemę praskėlė 
Ir išaugo — pasikėlė 
Baltas kotas — baravyko, 
Lįst iš žemės j a m pavyko. 

Pusbrolis ten raudonikis , 
Prie beržyno pasilikęs. 
Stovi eilės voveruškų 
Po egle, kur skujos t r iuška. 

Kai t ik ruduo Lietuvoje, 
Grybai pamiškėje moja: 
Tik ateikite pas mus, 
Pavaišinsime visus. 

N e r i m ą N a r u t ė 

VIENĄ DIENĄ G Y V E N O 

Vieną dieną gyveno princesė, 
slibinas ir karalius. Slibinas pa
gavo princesę, princesė šaukė 
karaliaus pagalbos, bet karalius 
jos negirdėjo. 

A u r y t ė Suš inska i t ė , 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

ĄŽUOLAS 

Kartą gyveno berniukas, var
du Ąžuolas. J is n iekam nepati
ko, nes j i s visą laiką buvo labai 
piktas. Vieną dieną jo mama su 
juo labai susipyko ir j am pasa
kė: „ Jau tau atėjo laikas apleis
ti mūsų namus ir eiti sau laimės 
ieškoti. Štai t a u maisto, kad 
n e i š a l k t u m " . J i s p a s i ė m ė 
maistą ir išėjo. Eidamas galvo
jo: „Kur dabar ei t i?" J i s su
galvojo eiti į mišką. Ėjo tolyn ir 
tolyn. Ka i j i s p a m a t y d a v o 
paukštį, tuoj pagaudavo ir už
mušdavo. Vabalus su kojom su
trypdavo. Dievas ant jo labai 
supyko, nes j is naikino gyvu
lius. Ka i kartą Ąžuolas nuėjo 
prie k i to paukščio, jis pavirto į 
medį. Tą medį pavadino jo var
du. Štai kaip atsirado Ąžuolas 
šiame pasaulyje. 

Da l i a Ša ta i t ė . 
(JAS universiteto laikraštėlis, 1992) 

G A L V O S Ū K I S NR. 26 
(Žiūrėki te brėžinėl į ) 

G A L V O S Ū K I S N R . 28 
( Ž i ū r ė k i t e p ieš in į ) 

Matote nupieštą žmogaus gal
va. Gerai įsižiūrėję, pamatysi t , 
kad piešinys sudarytas iš įvai
rių skaitlinių. Tad ir parašysite, 
iš kurių skaitlinių piešinys su
darytas. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 27 
(Žiūrėki te piešinėl į) 

Matote labai daug trilapių 
dobilų. Tarp jų yra pasislėpęs 
vienas keturlapis, kuris žmonių 
laikomas laimingu. Tad jį suras
kite ir apibrėžkite. 

(5 taškai) 

Šis piešinys j u m s pr imena 
neseniai praėjusią ir jūsų mė
giamą Hallovveen dieną. Šį 
piešinį gražiai nuspalvoki te ir 
už tą darbą gaus i te 5 t aškus . 

G A L V O S Ū K I S N R . 29 

Rudenį iš mokyklos grįžo 
Onutė ir P e t r i u k a s . Sta iga j ie 
išgirdo didelį t r iukšmą. Pakėlė 
galvas aukš tyn ir pamatė didelį 
būrį laukinių paukščių, skren
dančių į š i l tuosius k raš tus . 

— O, k iek d a u g paukščių! — 
sušuko Onutė. — Turbūt , nema-
žiau ka ip š imtas! 

Pro šalį ėjęs senyvas žmogus, 
išgirdęs Onu tės gars iai pasaky
tu s žodžius, t a r ė : 

— Ne, je igu paukščių bū tų 
dar pusė tiek, k iek dabar skren
da, ir d a r pusė tos pusės, be to, 
ir judu d a r su t i k tumė te skris t i 
ka r tu su ta i s paukščia is , t ada 
j au t i k ra i bū tų visas š imtas . 
Taigi, pagalvoki te , kiek paukš
čių dabar skrenda . 

Tai pasakęs , žmogus nuėjo. 
Dabar jūsų eilė padėti Onutei ir 
Pe t r iukui išspręsti šį uždavinį. 

(5 taškai ) 

G A L V O S Ū K I S N R . 30 

J u m s re ikės išspręsti šį užda
vinį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 200 

Pirmiausia, negal ima pakeisti 
šių skai t l inių eilės, tu r i likti 
kaip parašy ta , t i k re ikės skait
lines a t i t i nkamai sugrupuoti ir 
sudėti pliuso a r minuso ženklus. 

(10 taškų) 

G A L V O S Ū K I O N R . 8 
A T S A K Y M A S 

Išilginės linijos nė ra lygiagre
tės ir jų tarpų a t s tumai yra skir
t ingi. J i e vad inami dienovidi
niai a rba mer id iana i , jie sujun
gia ašigal ius (polius). Jos y ra 
š i au rės -p ie tų l ini jos , da l i ja 
žemės ru tu l į į ry tų ir vakarų 
pusrutu l ius . Tos linijos toliau
siai viena nuo ki tos nutolusios 
yra t ies pusiauju, t ropikų juos
toje, nul io p l a tumo laipsnyje. 
Čia a ts tumas t a rp jų yra apie 69 
mylios. 

G A L V O S Ū K I O N R . 9 
A T S A K Y M A S 

Traukinio sukel tas t r iukšmas 
— garsas. 

G A L V O S Ū K I O N R . 10 
A T S A K Y M A S 

Elector yra r inkėjas , rinkėjų 
kolegijos narys . Rinkėjai renka 
prezidentą ir viceprezidentą. 
Prezidentas, norėdamas būti 
išr inktas , turi su r ink t i t am tik
rą skaičių rinkėjų. Kiekviena 
JAV valstija (statė) tur i ne 
vienodą rinkėjų skaičių, ta i 
pr iklauso nuo gyventojų skai
čiaus. Didelės valstijos tur i 
daug iau r inkėjų . P r ik lauso , 
kiek valstija t u r i savo atstovų 
kongrese. 

Užsigeidė (norėjo) kaip bobu
tė Rymo ridiko (Mosėdis). (Užsi
spyrimas). 


