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Rinkimai į Lietuvos 
seimą: nuomonės ir 

pastabos 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Europos stebėtojai apie 
rinkimus 

Vilnius, lapkričio 17 d. (Elta) 
— Pakartotinius rinkimus į Lie
tuvos Respublikos Seimą stebė
jusi Europos Tarybos asamblė
jos grupė lapkričio 16 dieną 
Aukščiausiojoje Taryboje išsakė 
savo pastabas. 

Europos Tarybos stebėtojai 
lankėsi 12 rinkiminių apygar
dų, 60 rinkiminių apylinkių, 
susitiko su Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku Vytautu Landsber
giu, įvairių politinių partijų, 
judėjimų bei informacijos prie
monių atstovais. Susitikimų 
metu ypač daug dėmesio buvo 
skirta centrinės rinkimų 
komisijos nutarimui, kuriame 
numatoma seimo deputatų pa
žymėjimus išduoti po to, kai 
savo išvadas dėl deputatų 
bendradarbiavimo su KGB ir ki
tomis užsienio slaptosiomis tar
nybomis pateiks speciali komisi
ja. Stebėtojų grupės vadovas 
pareiškė, jog, nors jie ir nėra 
prieš komisijos sprendimo 
turinį, konstatuoja, kad spren
dimas priimtas nelaiku, tai yra 
rinkimų metu. Sprendimas nea
titinka ir Lietuvos Konstitucijos 
nuostatos, kad tokie pažymėji
mai seimo nariams turi būti 
išduoti per tam tikrą nustatytą 
laiką. 

Delegacijos vadovas stebėtojų 
grupės vardu pasakė, jog rinki
mai vyko normaliai, buvo demo
kratiški. Esant tokiai sudėtin
gai ekonominei padėčiai šalyje, 
jų nuomone, tai galima vertin
ti kaip pasiekimą, iš kurio ver
ta būtų pasimokyti kitiems. 

Lietuva ir toliau bus nepri
klausoma valstybė, pareiškė 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos vadovai. Jie supa
žindino su preliminariais rin
kimų rezultatais, pakomentavo 
juos. Tokius rezultatus, pasak 
LDDP pirmininko Algirdo Bra
zausko, lėmė kelios priežastys: 
aiškus LDDP požiūris į ekono
minę reformą, neaktyvus cent
ristinių jėgų dalyvavimas rin
kimuose (dėl to dalis balsų teko 
LDDP). Be to, žmonės ieškojo, 
kad galėtų realiai spręsti su
sikaupusias problemas. 

LDDP pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, kaip ir po pirmojo 
rinkimų turo, pabrėžė, kad 
toliau tvirtins teisinės nepri
klausomos valstybės pagrindus, 
tęs pradėtas reformas, sieks, 
kad pagal jau užfiksuotus ter
minus būtų išvesta svetima 
kariuomenė, su Rusija palaikys 
tik naudingus Lietuvai santy
kius, aktyviau kvies dalyvauti 
išeiviją Lietuvos Respublikos 
gyvenime. 

A. Brazauskas pasakė, kad 
klaidinga teigti, jog Lietuvoje į 
valdžią grįžta komunistai. 
Mūsų partija yra naujo tipo, 
pabrėžė jis. Nuo 1989 metų 
LDDP programa yra socialde
mokratinės krypties LDDP 
pasisako už laisvos rinkos san
tykius. Partijoje dabar yra tik 6 
procentai buvusios LKP. narių. 

A. Brazauskas nesutiko ir su 
teiginiu, kad Lietuvoje gresia 
vienvaldystė. Jis pasakė, kad 
kvies dirbti įvairių partijų 
narius, o vyriausybė bus for
muojama atsižvelgiant į kompe
tenciją. Vyriausybė turi būti 

laisva nuo politinio spaudimo, 
pabrėžė jis. 

P a n a i k i n t a s vyriausiosios 
rinkimų komisijos nutar imas 

Aukščiausiojo Teismo Civi
linių bylų kolegija panaikino 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos praėjusią savaitę priimtą 
nutarimą, kuriuo ji kreipėsi į 
Aukščiausiosios Tarybos laiki
nąją komisiją KGB veiklai Lie
tuvoje tirti, prašydama pateikti 
žinias, ar Seimo narys sąmonin
gai bendradarbiavo su saugumu 
bei kitomis užsienio slaptosio
mis tarnybomis. Tuo pačiu do
kumentu buvo nutarta išrink
tiems Seimo nariams išduoti 
pažymėjimus tik tada, kai bus 
pateiktos prašomos žinios. 

Šį Vyriausiosios r inkimų 
komisijos nutarimą apskundė 
dabar t inės Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai ir spalio 25 
dieną išrinkto Seimo nariai 
Aloyzas Sakalas ir Petras 
Papovas. Jiems bei kitiems 
Seimo nariams pažymėjimai 
turėjo būti išduoti per tris 
dienas, kaip numato įstatymai. 

Vyriausiosios rinkimų komi
sijos nutarimą Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų kolegija 
panaikino ir įpareigojo Aloyzo 
Sakalo bei Petro Papovo pareiš
kimą patenkinti. Seimo nario 
pažymėjimai turi būti išduoti 
iki lapkričio 19 dienos. 

Dėl rinkimų rezul ta tų 
Oficialius rinkimų į Seimą 

rezultatus Vyriausioji rinkimų 
k ja turėtų patvirtinti šios 
savaites pabaigoje. 

V y ta u t a s Landsberg is apie 
rinkimų rezul ta tus 

Lapkričio 16 dieną įvyko 
Vytauto Landsbergio spaudos 
konferencija, skirta seimo rin
kimų papildomo balsavimo 
rezultatams. 

Vytautas Landsbergis pasakė, 
kad Sąjūdis neisiąs į koaliciją su 
LDDP, apie kurią kalbama. Ta
čiau jeigu Lietuvos nepriklau
somybei iškiltų pavojus — vi
suotinė koalicija būtina ir ji bus, 
pabrėžė jis. 

Dabartinės seimo opozicijos, 
kurios lyderiu tikriausiai taps 
Vytautas Landsbergis, tikslas — 
nedirbti vien tik tam, kad 
sugrįžtų į valdžią. Opozicija gali 
padėti pozicijai, pabrėžė Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas. J is pasakė viską padary
siąs, kad ir valdžios perimamu
mas būtų sklandus. 

Kaip pasiekti savo naftą 
jūroje? 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
geologai nutarė keistis naftos 
paieškų Baltijos jūroje tyrimu 
duomenimis. Nors panašaus 
pobūdžio informacija paprastai 
laikoma paslaptyje, Baltijos 
šalys, dirbdamos išvien, tikisi 
paspartinti svarbios kuro ža
liavos žvalgybą. Neseniai Šiau
liuose trijų valstybių geologijos 
ir energetikos tarnybų vadovai 
tarėsi, kaip organizuoti naftos 
tyrimus ir gavybą jūroje. 

Apskaičiuota, kad Baltijos 
valstybių pakrantės zonoje slypi 
daugiau kaip trys šimtai mili
jonų tonų naftos, o mūsų šaliai 
priklausančioje zonoje — apie 

Neseniai praėjusių Lietuvos Seimo rinkimų laimėtojai įrodinėja Aukščiausiosios Tarybos pirmi-
inkui Vytautui Landsbergiui (kairėje), kodėl jie buvo verti žmonių pasitikėjimo ir balsų. ni 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO 

VYTAUTO LANDSBERGIO 

PAREIŠKIMAS 
Vilnius, 1992 m. lapkričio 16 d. 

Lietuvos Seimo rinkimų antro
jo rato balsavimas patvirtina, 
jog pirmojo rato rezultatai 
nebuvo atsitiktiniai. Jie turi 
priežastis, kurios glūdi ne tik 
Sąjūdžio suskilime ir jo veiklos 
trūkumuose, ne tik Lietuvos ir 
tarptautiniuose pastarojo meto 
įvykiuose bei ekonominiuose, 
energetinuose sunkumuose, bet 
kai kas jų glūdi dar giliau: 
buvusios sovietų santvarkos per 
keletą dešimtmečių suformuo
tuose mąstymo stereotipuose bei 
dabartinėje Lietuvos visuome
nės sanklodoje. Tos priežastys 
dar bus ilgai analizuojamos, ir 
jos nėra be sąryšio su pokyčiais 
aplink mus. Rinkimų rezultatai 
turės ir pasekmes, kurių pirmoji 
— galima LDDP vienvaldystė, 
su satelitu arba be jo, panaši į 
tą, kokia buvo ligi 1988 metų. 
Yra, žinoma, ir esminių skir
tumų — tai atkurta valstybės 
nepriklausomybė su jos in
stitucijomis ir nutiestais poli
tiniais tiltais į Vakarus, tai jau 
iš dalies susiformavę demokra
tinio visuomenės ir ūkinio 
gyvenimo bruožai. Labai svar
bu, kad tie esmingiausi laimė
jimai nebūtų prarasti. Mano 
sveikinimai laimėjusiems rin
kimus yra grindžiami būtent šia 
viltimi. 

Rinkėjai patikėjo LDDP paža
dais išspręsti einamuosius gyveni
mo sunkumus ir suteikė mandatą, 
kuris gali pasirodyti siekiantis 

kur kas toliau. LDDP dabar 
tenka visiška atsakomybė už 
Lietuvos ateitį, už nepriklau
somybę ir demokratiją šioje 
šalyje. Sukaupusi daug kompe
tencijos valdyti ankstesnėmis, 
sovietinėmis sąlygomis, LDDP 
turės pritaikyti šią kompe
tenciją demokratinėse nepri
klausomos valstybės struktū
rose. 

Pagrindinis klausimas, į kurį 
atsakys LDDP politika ir veiks
mai, yra ir bus tas: a r Lietuvos 
nacionaliniai interesai bus 
LDDP veiklos prioritetas, ar 
mūsų valstybės ir jos žmonių 
ilgalaikiai interesai nebus 
aukojami trumpalaikei politinei 
naudai, o juolab — kitos valsty
bės interesams. 

Negerai būtų, jei prioritetą 
gautų partiniai interesai ir seni 
partiniai įpročiai, kurie tada 
skatindavo triuškinti opoziciją 
ir vėl gundytų pažeisti jau 
turimą demokratiją. 

Tikiuosi, kad to nebus, kad 
LDDP vadovai gerai suvokia, 
kokią didelę galią j ie gauna, o 
kartu — atsakomybę už visą 
šalį, už teisėtumą, rimtį ir stabi
lumą Lietuvoje. Tai pagrindinis 
nacionalinis interesas tame ne
pastovume, sunkumuose ir svy
ravimuose, kuriuose yra atsidū
rusios visos buvusios komuniz
mo imperijos šalys. Europinė 
demokratinė Lietuvos kryptis 
turi likti išsaugota. 

Apie rinkimus Lietuvoje 
Galutiniai Lietuvos Seimo 

rinkimų, įvykusių lapkričio 15 
d., rezultatai dar oficialiai 
neskelbiami, kol nebus suskai
čiuoti balsavusių raštu ir iš 
užsienio atsiųstieji balsai. Sie 
balsai galėtų pakeisti duomenis 
7 apylinkėse, kur tarp išrinktojo 
ir nelaimėjusio kandidato yra 
mažiau kaip 500 balsų skirtu
mas. 

Jeigu pasikeitimų balsavimo 
rezultatuose nebus, tai jie yra 
tokie: LDDP (buvusioji Lietuvos 

170-120 milijonų tonų. Trečdalį 
jos galėtume išgauti, tačiau esa
me priversti dairytis paramos į 
Vakarus, nes nė viena iš Balti
jos šalių neturi nei žvalgybos jū
roje, nei juo labiau telkinių eks
ploatavimo patirties. Norėdami 
Šiam darbui pritraukti užsienio 
firmų, turime jas suinteresuoti 
palankiomis bizniui sąlygomis, 
pateikti geologinę telkinių cha
rakteristiką. (V.GU.) 

komunistų partija) laimėjo 35 
vietas, Sąjūdžio koalicija — 7, 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų partija — 5, Lietuvos Social
demokratų partija — 3, Politinių 
kalinių ir tremtiniu sąjunga — 2, 
Tautinė sąjunga - 2 ir po vieną 
vietą laimėjo Nepriklausoma 
partija, Lenkų sąjunga, Lie 
tuvos krikščioniu demokratų 
sąjunga, Centrinis sąjūdis ir 
vienas kandidatas, kuris pats 
save nominavo. Šiuos duomenis 
praneša „Lietuvos Aidas". 

LDDP išėjo geriau negu tikė
tasi, nes iš 71 kandidatų dau-
giamandatiniame sąraše laimė
jo 35 vietas. Kadangi pirmame 
rate buvo laimėtos 8 vietos, iš 
viso LDDP yra laimėjusi 43 iš 
vienmandatinių apylinkių, 
kurių tik 5 kandidatai nebuvo 
sąraše. Tuo būdu trys vietos, 
kurios priklausytu LDDP, bus 
išdalintos kitoms partijoms. (S. 
Girnius) 

Ar jau prasideda? 
Vilnius. — Lapkričio 4 d. nuo 

kryžių, kurie pastatyti Medinin
kų aukoms atminti, buvo nulup
tos lentelės su kai kurių žuvu
siųjų pavardėmis. Kryžiai stovi 
prie TV bokšto. Prie jų vakarais 
renkasi žmonės, meldžiasi, daž
nai paliekama gėlių. Taip pat ir 
užsienio turistai ten mėgsta lan
kytis, fotografuotis. Į šalia 
esančio nedidelio muziejaus sve
čių knygą jau yra pasirašę per 
4,000 žmonių. 

Kryžių kalnelio prižiūrėtojas 
stebisi vandalų drąsumu. PrieS. 
pučą kai kada nuplėšdavo pla
katus, sudraskydavo vėliavas, 
bet anksčiau net pikčiausi 
komunistai kryžių nelietė. 

Rusija nestabdys 
reaktorių 

Viena. Lapkričio pirmąją sa
vaitę Vienoje įvykusiame Jung
tinių Tautų Tarptautinės atomi
nės energijos įstaigos narių 
suvažiavime branduolinės ener
gijos ekspertai iš 9 Vakarų 
valstybių posėdžiavo su buvu
sios Sovietų Sąjungos branduo
linės energijos vadovais, disku
tuodami dabartinių Rusijos jė
gainių saugumo problemas. Net 
62 sovietų suprojektuoti ir 
pastatyti reaktoriai veikia Rusi
joje ir Rytų Europos valstybėse. 
47 yra modernesni, panašūs į 
Amerikoje veikiančias atominės 
energijos jėgaines, bet 15 yra 
lygiai tokie kaip Černobilio ir 
turėtų tuoj pat būti sustabdyti, 
nes anksčiau ar vėliau jų laukia 
Černobilio jėgainės likimas. 
Tačiau rusų atstovai pareiškė, 
kad reaktoriai nebus išjungia
mi. Jeigu Vakarams rupijų sau
gumas, tai tegul jie padeda 
apmokėti reikiamus remontus 
bei pagerinimus. Šios jėgainės 
yra būtinos ne tik Rusijai, bet 
Ukrainai ir Baltijos valstybėms, 

•todėl jų išjungimas net nedisku
tuotinas. 

Kaip ir ankstesniuose pana
šiuose susitikimuose, jokio tikro 
problemos sprendimo nepasiek
ta: Vakarų valstybės neturi 
teisės tiesiogiai kištis į Rusijos 
energijos reikaus, o rusai at
sisako nesaugias jėgaines 
sustabdyti. Buvo siūlyta, kad 
numatoma finansinė parama 
Rusijai neskirtina, kol nebus 
taisomos jėgainės. Pagaliau 
supratę, kad tai nėra realios 
svajonės, suvažiavimo dalyviai 
priėmė nutarimą dar kartą per
žiūrėti dokumentus, kuriuose 
rusai užtikrina, kad Černobilio 
tipo branduoliniai reaktoriai jau 
yra gerokai taisyti ir daug 
saugesni, kaip anksčiau. 

Nr. 226 

Lietuva ir JAV 
pasirašo žvejybos 

sutartį 
VVashington, DC, lapkričio 

15 d. — JAV Valstybės departa
mente lapkričio 12 d. po pietų 
buvo pasirašyta JAV-Lietuvos 
Žvejybos sutar t is , praneša 
Lietuvos ambasada. Ją pasirašė 
ministras pirmininkas Alek
sandras Abišala ir laikinai ei
nantis JAV valstybės sekreto
riaus pareigas Lawrence Eagle-
burger. 

Pokalbis tarp JAV ir Lietuvos 
delegacijų tęsėsi 50 minučių. Iš 
JAV pusės, be L. Eagleburger, 
dalyvavo pirmasis sekretoriaus 
padėjėjas Ralph R. Johnson, pa
galbos Rytų Europai koordina
torius Robert Hutchings, sekre
toriaus specialus padėjėjas Jim 
VVarlick ir Baltijos šalių sky
riaus pareigūnas Walter Andru-
syszyn. 

Lietuvos pusę atstovavo prem
jeras Abišala, Lietuvos ambasa
dorius Stasys Lozoraitis, Ari-
jana Samsonienė ir Viktoras 
Nakas. 

Pirmasis kalbėjo L. Eaglebur
ger, pabrėždamas, kad JAV ger
bia ir žavisi Lietuvos pasieki
mais. 

Ministras pinnininkas Abiša
la prisiminė JAV principinį 
nusistatymą nepripažinti Lietu
vos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą 1940 metais, kas buvo 
vienu iš pagrindinių veiksnių, 
leidusių Lietuvai atstatyti 
nepriklausomybę. A. Abišala 
pažymėjo, kad Lietuvai daug 
problemų kelia Rusijos kariuo
menės buvimas Lietuvoje. L. 
Eagleburger pasiteiravo, kaip 
galėtų daugiau padėti, spren
džiant šį klausimą. 

Ministras pirmininkas pasa
kė, kad JAV vyriausybė galėtų 
pagelbėti, skirdama Lietuvai 
piniginę paramą. Tuo tikslu 
galėtų būti įkurtas specialus 
fondas, kuris būtų paskirstytas 
Rusijos karininkams, aplei-
džiantiems Lietuvą. Ministras 
pirmininkas teigė, kad Lietuvos 
apskaičiavimais kiekvienam jų 
reiktų apie 5,000 JAV dolerių. 

Toks problemos sprendimas bū
tų žymiai greitesnis ir pigesnis. 
Be to, teikiant paramą Rusijai, 
reiktų susieti ją su kariuomenės 
išvedimu iš Baltijos valstybių. 

Premjeras taip pat apibūdino 
pasirašytą Žvejybos sutartį kaip 
labai naudingą, nes Lietuva turi 
daug žvejybinių laivų, kurie 
galėtų būti žymiai našiau 
eksplotuojami. 

Ministras pirmininkas Abiša
la taip pat kalbėjo ir apie š.m. 
spalio 25 dieną įvykusių 
rinkimų į Lietuvos Seimą pir
mojo turo rezultatus. Jis ak
centavo, kad nors LDDP žymia 
persvara juos laimėjo, tačiau tai 
dar visai nereiškia, kad Lietuva 
balsavo už komunizmą. Rinkė
jai tokiu būdu išreiškė savo ne
pasitenkinimą sunkia ekonomi
ne padėtimi. Premjeras patiki
no, kad net ir tuo atveju, jei 
LDDP vis dėlto turėtų daugumą 
Seimo, ekonominė Lietuvos po
litika neturėtų iš esmės keistis. 

L. Eagleburger tuo pasidžiau
gė, nes, pasak jo, JAV vyriau
sybė yra kiek sunerimusi dėl 
galimo grįžimo į buvusią sis
temą. 

Premjeras atkreipė dėmesį į 
t a i , kad ir taip sunkią 
ekonominę Lietuvos padėtį dar 
labiau komplikavo nutraukti 
energetinių žaliavų tiekimai iš 
Rusijos. Todėl dabar žmonės 
gyvena be karšto vandens, butai 
tik minimaliai apšildomi. Šiuos 
Rusijos žingsnius jis įvertino 
kaip ekonominę blokadą, nu
kreiptą prieš Lietuvą, nes Lie
tuva šiuo metu neturi techninių 
ir finansinių galimybių dideliais 
kiekiais įsivežti šių žaliavų iš 
kitur. Todėl yra labai svarbu 
kuo greičiau pastatyti naftos 
terminalą Klaipėdoje. 

Baigdamas ministras pirmi
ninkas paprašė JAV vyriausy
bės remti jos pastangas palai
kant gerus prekybinius ryšius 
su Rusija, juolab, kad Lietuva 
norėtų ir galėtų būti tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų. 

AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
INFORMACIJOS IR ANALIZĖS 

CENTRO PRANEŠIMAS 
Vilnius, lapkričio 17 d. — 

Šiandien Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. 
Vytauto Landsbergio kvietimu 
į AT buvo atvykę Lietuvoje 
akredituoti užsienio valstybių 
ambasadoriai. Susitikime buvo 
pateikta informacija apie Lietu
vos-Rusijos santykių eigą, pami
nėtas Rusijos prezidento laiškas 
Vytautui Landsbergiui ir išpla
tintas Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko atsakymas į jį. 
Užsiminta, kad š.m. lapkričio 25 
dieną Jungtinėse Tautose nu
matoma svarstyti rezoliucija dėl 
Rusijos armijos išvedimo ir kad 

Daug pabėgėlių 
Pagal Jungtinių Tautų Pabė

gėlių komiteto duomenis, dabar 
pasaulyje yra per 18 milijonų 
pabėgėlių. Daugiausia pabėgo iš 
Jugoslavijos — 2,6 milijonai, o 
iš Somaiijos pabėgo maždaug 
vienas milijonas žmonių. Šiais 
metais pabėgėlių pagausėjo 3 
milijonais. I savo namus tega
lėjo grįžti apie pusantro milijono 
buvusiųjų pabėgėlių. 

JT generaliniam sekretoriui 
įteiktas Rusijos pasiūlymas 
svarstyti žmogaus teisių Balti
jos valstybėse klausimą. V. 
Landsbergis kalbėjo apie žmo
gaus teises, kaip apie nukentė
jusių nuo sovietų agresijos 
žmonių teises. Jis padarė pas
tabų ir atsakė į klausimus apie 
dabart inę politinę padėtį 
Lietuvoje. V. Landsbergis taip 
pat padėkojo ambasadoriams už 
jų ir jų šalių paramą Lietuvai. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 18 d.: Maksimas, 
Otonas. Lizdeika. Ledrūna. 

Lapkričio 19 d.: Poncijanas. 
Matilda, Lainotas, Rindaugė. 

ORAS CHICAGOJE 

Trečiadieni saulė teka 6:42, 
temperatūra dieną 41 F (4 C). 
debesuota, naktį - 34 F. (1 C). 

Ketvirtadienį daugiausia 
debesuota, temperatūra dieną 
40 F (3 C), naktį - apie 35 F f2 
C). 

' 
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VEIKLŪS LOS ANGELES 
SKAUTAI AKADEMIKAI 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus metinė 
sueiga lapkričio 1 d. vyko 
filisterių pirmininko dr. Leono 
ir fil. Nijolės Trečiokų namuose. 
Sueigoje paminėta akademinės 
skautijos 68 metų sukaktis ir 
įteiktos spalvos pakeltiesiems į 
ASD tikrąsias nares ir Korp! 
Vytis senjorus — Nidai Pap
lauskaitei, Rimai Mulokaitei, 
Vilijai Zemaitaitytei, Pauliui 
Kudirkai ir Tomui Viskantai. 
Jaunuosius kandidatus paruošė 
filisteriai R. ir V. Baipšiai. 
Šiemet, grąžinant senąsias 
tradicijas, brolius ir seses rengė 
kartu. 

Įdomios kandidatų temos: 
„Kelionė po Lietuvą", „Šeimos 
vertybės", „Pagalba naujai at
vykusiems lietuviams", „Prezi
dentiniai rinkimai — politinės 
diskusijos ar purvo drabsty-
mas?" ir, mums įdomiausia, T. 
Viskantos, gerai išstudijuota 
tema „Pabaltijo tautų santarvė 
— minusai ir pliusai". Veikli 
visuomenininke fil. M. Mikėnie-
nė pakelta į paskautininkes. 

Po apeigų, prie vaišių stalų, 
buvo įdomu klausytis dr. Jono 
Domanskio, Lietuvos sportinin
kų oficialaus gydytojo ir paly
dovo olimpinėse žaidynėse, 
Barcelonoje. Su humoru pasako
jo užkulisio įvykius, kurių 
nematėm nei spaudoje, nei tele
vizijoje. Iš arti galėjom pažiūrėti 
į treningą, kuriuo jis vilkėjo, — 
oficialią Lietuvos komandų 
laisvalaikio aprangą, kurią 
specialiai sukūrė ir padovanojo 
Japonijos madų projektuotojai 
(designers). 

Fil. E. Kulikauskas kalbėjo 
apie sunkią materialinę padėtį 
Lietuvos universitetuose. Prieš 
porą metų L.A. akademikų 
skautų C Z. ir B. Viskantų, E. 
Kulikausko ir kt.) pastangomis, 
vėliau prisidėjus Clevelando 
ASS, įteikta 14,000 dol. Kauno 
u-tetui. Dabar, valdžiai karpant 
įvairias išlaidas, vėl reikia rem
ti aukštųjų mokslų įstaigas — 
universitetus, nes Lietuvos atei
čiai būtina turėti diplomuotų 
specialistų įvairiose srityse. 

Fil. Ž. Brinskienė, viena iš 
iniciatorių ir šiuometinė pirmi
ninkė gimnazijoms remti komi
teto, teigė, kad daugelis mūsų 
apsivylėme lietuviais, baigu
siais komunistines mokyklas, 
bet padėti turime ir galime 
pakeisti įsipareigodami padėti 
išaugint i jaunimą vakarų 
įtakoje; todėl skiriamos premi
jos pasižymėjusiems anglų 
kalboje, kuri yra langas į 
vakarų kultūrą, mokslą, tarp
tautinį bendravimą. 

Komitetas, turėdamas minty
je, kad jaunimas yra tikroji Lie
tuvos ateitis, iki šiol surinko 
6,000 dol. įteikta: 59-nios premi
jos po 30 ir 59-nios po 20 dol. 
Premijų įteikimas, 1992.3. 
13 Vilniuje, buvo tarsi visos 
Lietuvos jaunimo šventė į kurią 
atsilankė labai daug jaunimo, 
tėvų, svečių, tarp jų ir JAV am
basados atstovas Vilniuje, įtei
kęs dovanėlių laimėtojams. 
Ateityje, atrodo, per ambasadą 
bus galimybė gauti konkretes
nės ir didesnės paramos: knygų, 
mokslo priemonių, gal ir stipen
dijų į JAV-ių universitetus. 

Fil. dr. A. Avižienis, dabar
tinis u-teto rektorius, laikinai 
grįžęs į Los Angeles, pranešė, 
kad Lietuvos Skautų sąjunga 
priimta į Pasaulinę Skautų 

sąjungą, kuriai priklauso 150 
valstybių su 16 milijonų narių. 
Tai didelis laimėjimas lie
tuviams! 1993 m. bus švenčia
ma 75 m. nuo Lietuvos Skautų 
s-gos įsikūrimo ir 60 m. nuo 
Pasaulinės Skautų s-gos įkūrėjo 
lordo Baden Povvell ir lady 
Baden Povvell apsilankymo Pa
langos Jubiliejinėje stovykloje, 
sukaktys. Sukaktuvių proga 
liepos 1-14 d. ruošiama didžiulė 
Jubiliejinė stovykla, kurioje 
dalyvaus ir kitų kraštų skautai. 
Į paskutinio savaitgalio 
iškilmes pažadėjo atvykti ir 
Pasaulinės Skautų s-gos pirm. 
dr. Morion su savo asistentu. 
Dr. Morion ypač susidomėjo tuo, 
kad lietuviai, per visas okupaci
jas, išsaugojo B. PoweHio pa 
minklinę bronzos lentą, kuri 
grąžinta į buvusią vietą, ir tuo, 
kad B. Povvell vardo gatvė vėl 
bus atstatyta Palangoje. Dr. 
Avižienis kvietė gausiai daly 
vauti šioje nekasdieninėje 
šventėje, — tai geriausia proga 
užmegzti artimesnius draugys
tės ryšius su viso pasaulio 
skautais, kurių stovyklaus ne
mažai, o su jais susikalbėti 
reikės vertėjų. 

Sueiga, užbaigta tradiciniu 
„Gaudeamus", praėjo jaunatviš
ka skautiška nuotaika, prie 
kurios pakilumo prisidėjo mūsų 
puikus jaunimas (maždaug 40 
jų). Šiuo metu Los Angeles ASS 
turi arti 50 gražaus jaunimo (30 
ASD narių ir arti 20 senjorų). 

Akademikai skautai nesiribo
ja vien tik savitarpiu ben 
dravimu, bet pagal pasižadėjimo 
(įstojant į s-gą) žodžius — dirba 
tėvynei! Fil. dr. A. Avižienis, be 
pasišventimo Kauno u-teto 
atstatymui, pakviestas į Lietu
vos Skautų sąjungos komitetą, 
per 2-jų metų intensyvų susira
šinėjimą, keliones į Pasaulinės 
Skautų s-gos centrą Ženevoje, 
pagaliau pasiekė tikslą — 
Lietuva pilnateisė Pasaulio 
Skautų s-gos narė. 

Fil. E. Kulikauskas, be jau 
minėto darbo Kauno u-tetui. 
kelinti metai vadovauja Lietu 
vių Bendruomenei; pradininkas 
ir sumanytojas Lietuvių Dienų 
šventės; jo pastangomis šventė 
kasmet įdomesnė, populiaresnė 
net kitataučių tarpe. Fil. Z. 
Viskanta, aktyvus bendruome-
nininkas, dosnus aukotojas Kau
no u-tetui, fil. B. Viskantienė 
energinga akademikių skaučių 
pirmininkė, remia ir organizuo
ja paramą Lietuvai. Fil. M. 
Mikėnienė įdomiai praveda su
eigas, daug dirba su Lietuvos 
Tremtinių s-ga, bendradarbiau
ja Lietuvos spaudoje, puiki 
organizatorė. Auris Jarašūnas 
kelis mėnesius dirbo prie Lietu
vos valdžios, eidamas vertėjo, 
patarėjo ir kitas pareigas. D. 
Venckutė atidavė keleto mė-

Akademinio S k a u t ų sąjūdžio Los Angeles metinėje sueigoje į ASD t i k r ą s i a s n a r e s ir Korp! Vytis 
senjorus pakeltieji. Iš k. - Rima Mulokaitė, Paul ius Kudi rka , Vilija Žemai t a i ty t ė , Tomas V i s k a n t a 
ir Nida Paplauskai te . 

1992 M. APSILANKYMO PAS 
LIETUVOS SKAUTUS 

APŽVALGA 
Fil. v.s. SIGITAS MIKNAITIS 

(Tęsinys) 

POKALBIAI SU LSS, -
PIRM. P. AMBROZAITIS 

Liepos 18 d., šeštad., apie 
pietus iš Vilniaus išvažiavome 
į Palangą. Vykome: Deveikis, 
Banaitienė, Ječius ir Miknaitis. 
Sustojome Dariaus tėviškėje, 
kur buvo minima 59 m sukak
tis nuo ,,Lituanicos" skridimo. 
Minėjime dalyvavo dalis 
stovyklos vadovų, mes — 
svečiai, ir didelis būrys vietinių 
žmonių bei pareigūnų. Teko 
kalbėti išeivijos skautų vardu. 
Vakare pasiekėme stovyklą, su
tikome vadovus, ilgai kalbė
jomės, paskui pasiruošėme 
palapines. 

Liepos 19 d., sekmad., sto
vyklautojai organizuotai daly
vavo šv. Mišiose Palangos 
bažnyčioje, kas stebino vietinius 
žmones. Po pietų 12:30 vai. — 
pradėtas Tarybos, Pirmijos ir 
svečių posėdis. Su mumis buvo 
ir s. N. Ramanauskas, Australi
jos raj. vadas. Dalyvavo 15 iš 24 
Tarybos narių — iš viso buvo ar
ti 25 vadovai. Šios Tarybos sta
tistika pagal amžių ir profesiją: 
20 m. — 9 asmenys; 30 m. — 5; 
40 m. — 5; 50 m. — 4; 75 m. — 
2. Mokytojai — 8; Studentai — 
7; kt. - 5; Klierikai - 2; Profe
sorių; kunigų; teisininkų — po 1. 

Posėdžiui pirmininkavo P. 
Ambrazaitis, sekretoriavo Olga 
Abilajeva. Posėdis pradėtas 
malda. Pirm. supažindino 
svečius su šeimininkais. Priim
ta darbotvarkė; a) LSS padėtis 
ir keliai ateičiai , b) J .S. 
ruošimas Lietuvoje, c) Bendra
vimas su Lietuvių Sk. sąj., d) 
Einamieji reikalai. 

LSS padėtį ir ateitį apžvel
giant, pirm. Ambrazaitis pakar
tojo LSS suvažiavimo įvykius; 
pripažinimo sunkumus tei
singumo ministerijoje ir pokalbį 
su Končiumi. Skundėsi dideliais 

nesių savo duoklę Lietuvai. Šiuo 
metu dirba Lietuvoje Tina Pet 
rušytė ir Miranda Franken. 

Pernai, per dr. Avižienį, Los 
Angeles akademikai pasiuntė 
300 dol. Lietuvos ASS-gos 
veiklai paremti. Šįmet, artėjant 
Kalėdoms, rengia kalėdines 
dovanėles Vilniaus skyriui. 

sunkumais, perėmus LSS dėl 
betvarkės buvimo ir t.t. Diskusi
jose jauni vadovai (dauguma 
dirba su miestų vienetais), 
pareiškė norą tartis ir vienytis, 
esą buvę klaidų visur. Susu
muojant, Taryba balsavimu 
nutarė: 1. Nori priklausyti 
Pasaulio Skautų organizacijai. 
2. Tartis su pirm. Končiaus LSS 
ir paskyrė atstovus. 3. Sulyginti 
statutus pasitarimuose. 4. Pa
vesta Pirmijai sudaryti komisiją 
nuostatų parašymui. 

Jubiliejinės Stovyklos ruo
šimas Lietuvoje. Žydrūnas 
Pilitauskas pateikė išsamų, 
gerai paruoštą planą J.S. įren
gimui „Laumės Pėda" vietovėje. 
Vėliau aptartos kitos vietovės, 
kur būtų galima panaudoti 
Žydrūno planus. Diskutuota ir 
nutarta, kad J.S. vyks 1993 m. 
liepos 3-12 dienomis. Viršininku 
(Tarybos balsavimu) patvir
tintas Algimantas Malkevičius, 
Pirmijos V.S. (mūsų supratimu, 
— tai Pirmijos pirmininkas). 

Bendravimas su Lietuvių 
Skautų sąjunga. 

Pranešta apie Jub. stovyklos 
ruošimą Rakė. 

Bendravimas tarp vienetų 
susilaukė vadovų pritarimo. 

Mėginsime atsikviesti į Raką 
vadovus iš Lietuvos. 

Siūlyta idėja plaukti laivu, dėl 
pigesnių kainų. 

Pageidavo korespondencijų iš 
mūsų skautiškos veiklos. 

Einamus reikalus pageidavo 
svarstyti savo tarpe, be svečių. 
Posėdis su pertrauka užtruko 

• beveik 8 valandas. 
Liepos 20 d., p i rmad. rytą, 

Deveikis ir Banaitienė kalbėjo 
atskirai brolių ir sesių grupėms 
apie šakų veiklą. Visiems ben
drai kalbėjo Ječius — koks turi 
būti skautų vadovas. Miknaitis 
kalbėjo apie skautų ideologiją ir 
skilčių — draugovių organiza
cijų ir veiklos metodus. Po pietų 
išvykome į Klaipėdą. 

POKALBIS SU 
EURO-SKAUTŲ 

VADOVYBE 

LSS vadovybė pas vysk. Sigi tą Tamkevič ių Lietuvoje. Iš k — vs fil Kęs tu t i s 
Ječius, vs Gediminas Deveikis , vysk. Sigi tas Tamkevič ius , vs Biru tė 
Banai t ienė ir vs fil Sigitas Miknai t i s . 

Liepos 20 d., pirm. 2:00 v. 
p.p. Klaipėdoje. Pasi tar ime 
dalyvavo: LSS — Deveikis, 
Banaitienė, J* :ius, Miknaitis. 
Euro-skautų — V. Šliogeris, 
prezidentas; R. Ulevičius, Broli
jos komisaras; A. Bajoras, sek
retorius; V. Danilevičius, ižd.; 
D. Imbrasienė, seserijos komi
sarė; V. Pašinskas; Taryba; A. 
Kotelnikova. 

Pokalbis pradėtas su rezerva
cijomis iš Euro-skautų pusės, iš
sivystė į nuoširdų minčių pasi
dalinimą. Buvo aiškinamas no
ras pasilikti LSS ir nutarimas 
išstoti buvo padarytas po ilgų 
svarstymų, bei su didelėmis re
zervacijomis. Norėtų grįžti į 
LSS ir ten priklausyti su kitais 
Lietuvos skautais. 

Pristatome savo planus ben
dram Jub. stovyklos ruošimui ir 

Nuotr. Zigmo Viskantos 

ŠVĘSIME „SKAUTŲ AIDO" 
SUKAKTĮ 

1993 metais mūsų mylimam 
„Skautų Aidui" sukaks 70 
metų. Chicagoje ta proga ba
landžio mėn. 25 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je bus rengiamas iškilmingas 
minėjimas. Visi skautiški vie
netai prašomi savo veiklos 
darbotvarkėse šią datą pažy
mėti kaip privalomą šventę ir 

BENDRAUKIME 
SU LIETUVOS 

SKAUTŲ VIENETAIS 
Vasarą, lankydamiesi Lietu

voje, susipažinom su tenykščių 
skautiškų vienetų vadovais ir 
vadovėmis. Bandėme užmegzti 
artimesnius ryšius. Buvo nutar
ta , kad tokie ryšiai tegali 
egzistuoti tik tarp vienetų 
Lietuvoje ir išeivijoje. Ben
dravimas, susipažinimas ir 
draugavimas padės vieniems 
kitų veiklą geriau pažinti. 

Pastarųjų trejų metų laikotar
pyje išsivystė pavienės draugys
tės. Dabar atėjo laikas, kad 
vienetai Lietuvoje ir išeivijoje 
susidraugautų ir padėtų vieni 
kitiems. 

LS Seserija ir LS Brolija, LSS 
Tarybos Pirmijai pritariant, 
paruošė turimų Lietuvos skau
tiškų vienetų sąrašą ir parinko 
išeivijos skautų,-čių vienetus, 
skatindami juos užmegzti ryšius 
su vienetais Lietuvoje. Pradėki
te trumpu laiškeliu. Bendradar
biavimas turėtų vystytis įvai
riais būdais — skautiškos lite
ratūros pasidalinimu, ženkliu
kais, įrankiais, skautiška pro
grama, gerais darbeliais, net 
pasikviečiant vieneto geriausią 
skautą,-ę į Jubiliejinę stovyklą. 
Vienetai neturėtų siųsti pinigų. 

Vienetų bendravimas, tarp 
Lietuvos ir išeivijos skautų, gali 
būti gražus pavyzdys, net padėti 
Lietuvos skautams stiprėti veik
loje ir sugrąžinti suskilusias są
jungas į vieną bendrą skautišką 
šeimą. 

Gavę papildomus Lietuvos 
skautų,-čių vienetų sąrašus, pa-
dalinsim juos tarp mūsų skau
tiškų vienetų, kuriems dar joks 
vienetas nėra priskirtas. 

Dėkojame už dėmesį ir pas
tangas. Su geriausiais skautiš
kais linkėjimais, 
Budėkime! 
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visi minėjime dalyvauti. Minė
jimo rengimui vadovauja Chi-
cagos skautininkų,-ių Ramovė. 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos p^g.tl susitarimą 
Tel. - 337-1285 

. ant 

6321 Avondal*. SU. 
CMcago, IL 60631 
T»l. 312-774-0042 
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Tomas Klsiolius, M.D. 
Stevon Sandlor, M.D. 
Adrian Blanco, M.D. 
Bozena Wltok, 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 ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 

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

Tol . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 
|»irm., antr.. ketv., penkt. nuo \2 iki 6 vv. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
fcei. (708)246-0067; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Puleskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHIgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava. , Ortand Park 
704-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348; 
Ras. (1-312) 778-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 

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

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

3900 W. M St. M (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmc 3 v p p -7 v v . antrd. 12:30-3 v p p 
trečd jždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šestd 9 v.r -12 v.p.p. 

v.s. Birutė Banai t ienė 
LSS Vyriausia Skautininke 
v.s. Gediminas Deveikis 
LSB Vyriausias Skautininkas 

tolimesniam vienetų bendra
vimui. Jie nori dalyvauti J.S. 
Lietuvoje ir siūlo prisidėti prie 
paruošimo darbų. Iš viso, sakė, 
tur i a r t i 200 skautų,-čių 
Klaipėdoje, Vilniuje ir Mažei
kiuose. Stengiasi tobulinti skil
čių veiklą ir taip plečiasi, bet ne
vilioja vienetų iš kitų grupių. 
Ateities darbe nesiekia garbės, 
tik skautiško auklėjimo. Pasi
tarimas užtruko arti 3 vai. 

(Bus daugiau) 
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Kai vyro ar žmonos netekus 

ŠIRDIS RAUDA 
Nors našlėmis ir našl iais 

žmonės tampa jau nuo seno, tik 
per paskutiniuosius kelis metus 
yra bent kokios pagalbos per
gyventi šį visiškai disorien-
tuojantį gyvenimo tarpsnį. 

Paskutiniame numery Our 
Sunday Visitor savaitraščio 
(1991.XI.22) buvo straipsnis, 
kaip viena jauna našlė, ku
rią vyro mirtis paliko vieną 
auginti devynis vaikus nuo 2 iki 
18 metų, pasimokiusi iš savo 
pa t i r t i e s ir pas tudi javus i 
daugelio kitų panašius rūpes
čius, parašė apie tai trumpą, net 
ir emociškai sukrėstiems žmo
nėms lengvai s u p r a n t a m ą 
knygą, kad padėtų jiems supras
ti savo išgyvenamą gilų ir 
neužgyjantį gedulą. 

When Your Spouse Dies (Ave 
Maria Press) autorė Cathleen 
Curry tapo našle, kai po 22 
metų vedybinio gyvenimo jos 
vyras mirė širdies priepuoliu. 
Pati iš savo klaidų mokydamasi, 
Curry išmoko susitvarkyti su 
emocinėmis, finansinėmis ir 
dvasinėmis našlystės pasek
mėmis. 

Pasakodama apie savo sa
vijautą tuoj po vyro mirties, 
Curry rašo: „Man atrodė, kad 
pradedu išprotėti". Nežino
dama, kaip reaguoti į savo pa
čios skausmą, jau nekalbant 
apie savo vaikų išgyvenamą 
gedulą, Curry susivaldė, nelei
do savo skausmui pasireikšti. 

Kitiems žmonėms ji atrodė 
visiškai susitaikiusi su vyro 
mirtimi, rūpestingai organizuo
dama jo laidotuves, susiras-
dama profesionalią pagalbą 
finansams sutvarkyti, padė
dama savo vyriausiai dukrai 
pasir inkt i kolegiją. V ienas 
gydytojas net pagyrė jos tvir
tumą. Tai tik sustiprino jos 
ryžtą savo jausmų nerodyti. 

Bet iš tikr.nn Curry buvo 
priėjusi savo liepto galą. Many
dama, kad ji yra likusi vienui 
viena ir kad jos gedulo jausmai 
nesibaigs, ši našlė išgyveno 
didelius baimės epizodus ir 
dažnai verkdavo. Kasdieninės 
pareigos: valgio paruošimas ar 
sąskaitų sumokėjimas iškilo 
milžiniškomis naštomis. Net ir 
malda, kuri prieš vyro mirtį 
buvo reguliari jos gyvenimo 
dalis, pasidarė labai sunki. 

Kai ieškojo pagalbos knygose, 
pamatė, kad tuo metu tebuvo 
tik labai techniškos psicholo
ginės studijos apie gedulo iš
gyvenimus, o būrelių gedulą iš
gyvenantiems, kur galėtų iš
sakyti savo skausmą kitų našlių 
tarpe, kaip šiandien yra, tuo 
metu dar nebuvo. 

I lga in iu i st iprūs gedu lo 
jausmai jau nebe taip blaškė, ji 
po truputį pradėjo jaustis vėl 
galinti savo gyvenimą tvarkyti 
ir įsirašė studijoms kolegijoje. 
Čia mokslas ją sudomino, 
užmezgė naujų pažinčių. Bai
gusi studijas teologijos bakalau
ru, ji gavo darbą Catholic Fami
ly Services įstaigoje. 

Ji dalyvavo Cursillo būrelyje 
ir taip pat vadinamose „Begin-
ning Weekend" rekolekcijose 
netekusiems vyro ar žmonos dėl 
ligos, išsiskyrimo ar ištuokos. 
Abi šios programos padėjo jai 
atpažinti ypatingas dovanas, 
kurias iš Dievo gavo. 

Savo parapijoje Eik Point, SD, 
Cathleen Curry pradėjo lanky
ti našles ir našlius ir per šią 
parapinę tarnystę pastebėjo, 
kaip naudingas būtų lankstinu
kas gėdintiems žmonėms, padė
ti jiems suprasti, kas su jais da
rosi. Ave Maria leidykla tačiau 
ją paskatino šiems žmonėms pa
rašyti nedidelę knygą, ir ji tai 
padarė. 

Toje knygoje tarp kitko ji iš
vardija ir apibūdina jausmus, 
kurie dažnai apninka neseniai 
vyro ar žmonos netekusius: pvz.. 

KAI PAUKŠTIS 
SAVO LIZDĄ TERŠIA 

baimė, pyktis, savęs kaltinimas, 
vienišumas, pavydas, niekuo 
nesidomėjimas ir beviltiš
kumas. Knygoje ji taip pat 
pagvildena aštuonias gaires gė
dintiems. 

Pirma — „Nedaryk jokių dide
lių pakeitimų", nes tuo metu 
protas yra valdomas jausmų. Il
gainiui našlė ir našys atgauna 
savimi pasitikėjimą ir tuomet 
jau gali logiškai gvildenti 
priežastis veikti vienaip ar ki
taip, darant svarbius sprendi
mus. 

Prisimindama, kad ji dažnai 
save kaltino, kad nepajėgė 
įvykdyti savo nerealistiškų 
užmačių, ji siūlo dažnai prisi
minti antrą gairę: „Būk Švelni 
sau". Išmok sau nustatyti 
mažesnius reikalavimus, kurie 
tave palengva kreiptų teisingon 
pusėn. 

Kai kurie žmonės, tapę naš
liais ir našlėmis, jaučiasi visiš
kai bejėgiai, kiti atsisako bet 
kokios pagalbos. Trečią gairę 
Curry rekomenduoja ir tiems, ir 
t iems: „Prašyk pagalbos". 
Curry rado, kad įvairios vie
tinės įstaigos, mokyklos, pa
rapijos turi įvairias programas, 
pagalbą, finansų tvarkymo kur
sus ir panašiai neseniai 
tapusiems našliams. Be to, ir 
giminės gali duoti vertingų re
komendacijų — gero finansų 
tvarkytojo, advokato ir pana
šiai. 

Penktoji gairė: „Rašyk dieno
raštį" — tai duoda galimybę iš
sakyti savo savijautą, mintis, 
jausmus. Curry rado, kad dieno
raščio rašymas prieš einant 
gulti veikė lyg minčių iššlavi-
mas ir tai jai padėjo greičiau 
užmigti. 

Šeštoji gairė — „Telk savo 
dėmesį į šią dieną" — yra svar
bi, norint nepasiduoti baimin
goms mintims, kas gali nutikti 
ateityje. Gyvenimas tampa 
lengviau aprėpiamas, sutel
kiant visą dėmesį į gyvenamos 
dienos uždavinius, nusigręžiant 
nuo spėliojimų apie savo ateitį. 

„Susirask kitų žmonių, pana
šių į save", taip pat išgyvenan
čių našlavimo pradžią. Nors 
tokių būrelių nebuvo, kai Curry 
tapo našle, tuo metu ji susirado 
giminių, kaimynų bei žmonių, 
kartu su ja dalyvavusių „Begin-
ning Experience" savaitgaly 
našliams. 

Tokios specialios rekolekcijos 
našliams jai sugestionavo ir aš
tuntą gairę: „Būk atviras dva
siniam brendimui (augimui)". 
Po minėtų rekolekcijų Curry 
pastebėjo, kad jai reikalingas 
gilesnis ryšys su Dievu, ir ji tam 
buvo atvira. 

Savo knygoje Curry perspėja, 
kad didžiausia klaida, kurią 
našliai padaro, tai atsisakydami 
pripažinti, priimti savo gedulą 
(gilų netekties skausmą — angį. 
grief). „Sunku priimti savo ge
dėjimą", sako Curry. „Bet svar
bu suprasti, kad visus metus 
jausies labai blogai". 

Toliau ji pataria: „Būk kantri 
su savimi ir stenkis rasti gyve
nime humoro". Ir toliau Curry 
sako: „Leisk Dievui būti tau 
atrama ir palydovu. Jei aš ne
būčiau galėjus remtis Dievu, 
nemanau, kad būčiau galėjus 
sugrįžti į normalesnį gyve
nimą". 

Taip pat padeda žinojimas ge
dėjimo stadijų, būtent: panei
gimas, pyktis, derėjimasis, 
depresija ir susitaikymas. Šios 
stadijos nevyksta paeiliui ir 
neina pagal tvarkaraštį. Jas 
pergyventi daug padeda našlių 
tarpusavio paramos būreliai. 
Reikia žinoti ir tai, kad gedė
jimas niekuomet nepranyksta, 
bet ilgainiui tampa nebe taip 
aštrus, kad vėl įmanoma domė
tis kitais dalykais. 

a.j.z. 

Prez. George Bush, pradėda
mas prezidentavimo keturmetį, 
mėgdavo save vadinti gamto
saugos prezidentu. Jis žadėjo 
ypač rūpintis užterštos aplinkos 
Amerikoje apvalymu ir įstaty
mų, draudžiančių nuodingų 
taršų beatrodairinį išmetimą į 
orą, vandenį ar dirvožemį, 
pra vedimu. 

Prieš neseniai praėjusius rin
kimus tokiu gamtosaugos apaš
talu buvo vadinamas kandida
tas į viceprezidentus Al Gore. 
Jis net būdavo pašiepiamas dėl 
per didelio dėmesio, skiriamo — 
ir anksčiau skirto — aplinkai. 

Nėra abejonės, kad ir eiliniai 
piliečiai pastaraisiais metais 
daug daugiau rūpinasi savo ap
linkos sauga nuo įvairių nuo
dingų ar ne taip nuodingų tar
šų, įpakavimo medžiagų perdir
bimu ir vėl panaudojimu, šiukš
lių bei įvairių atmatų mažinimu 
ir pastangomis įdiegti jauno
sioms karotoms pagarbą gam
tai, jos apsaugai nuo taršų. 

Tų naujų visuomenės orienta
cijų pasekmės jau ir šiuo metu 
gan ryškios: daugelis didžiųjų 
fabrikų turėjo įtaisyti specialius 
filtrus savo dūmtraukiuose, kad 
į orą neleistų pavojingų taršų; 
vanduo, panaudotas įvairiuose 
gamybos procesuose, išvalomas, 
prieš grąžinant jį į upes, ežerus. 
Žinoma, dar ne visa pramonė 
pasidavė spaudimui ir pasirūpi
no laikytis valstybinių gam
tosaugos įstaigų nuostatų, bet 
nebloga pradžia vis dėlto pa
daryta. 

„Times" žurnalas lapkričio 9 
d. laidoje plačiai aprašo įstai-
gą-organizaciją, Amerikoje ap
linką teršiančią tokiu mastu, 
kuriam negali prilygti jokia 
pramonės šaka, o gal ir visa šio 
krašto pramonė kartu sudėjus. 
Blogiausia, kad šiems teršėjams 
netaikomos jokios baudos, jie 
nedrausminami. Kitaip sakant, 
niekas neturi teisės prie jų 
kabintis (bent neturėjo teisės iki 
šiol) ar priversti jau padarytą 
aplinkai žalą atitaisyti. 

Minėtame žurnale rašoma, 
kad JAV ginkluotos pajėgos yra 
didžiausios ir nuolatinės van
dens, oro ir žemės teršėjos šiame 
krašte. 

Kai 1941 m. japonų lėktuvai 
netikėtai užpuolė Pearl Harbor 
Havajuose, įvykis plačiai nu
skambėjo visame pasaulyje, ir po 
to Amerika žengė paskutinį 
žingsnį — tapo aktyvia Antrojo 
pasaulinio karo dalininke. Tie 
laikai jau seniai praeityje, ir 
buvusios žaizdos beveik užgiju
sios. Tačiau š.m. spalio mėnesį 

DANUTĖ BINDOKIENE 

Amerikos gamtosaugos įstaiga 
(EPA) pareiškė, kad Pearl Har
bor ir artimosios jo apylinkės 
yra viena labiausiai nuodingais 
chenrkalais užterštų vietų visa
me krašte. Po maždaug 12,264 
akrus ploto išsklaidytos kelios 
ypa^ p.-;vėjingos vietos, kuriose 
dirvožemis ir vanduo užterštas 
ne ti baisiausiais, stipriau
siais, nuodingiausiais chemika
lais, naudotais gi k pramonė
je, bet taip pat vartota alyva ir 
kitokiais taršalais. 

Pearl Harbor situacija yra pa
kartota keliuose šimtuose kitų 
ginkluotų pajėgų reikalams 
naudojamų vietovių: ginklų 
bandymo laukuose netoli Balti-
morės žemė tiek užteršta fosfo
ru, vartotu signalinių raketų 
gamybai, kad sujudinta šviečia 
ir dega; vienoje Indianos vieto
je, tokiuose pat bandymo plotuo
se tebesimėto apie pusantro mi
lijono nesprogusių artilerijos 
šaudmenų. Tai vietovei išvalyti 
reikėtų apie 6 bilijonų dolerių, 
todėl manoma, kad geriau viską 
aptverti stipria, neperlipama 
tvora, užrakinti vartus ir... 
pamesti raktą. Šių metų birželio 
mėnesį VVashingtono priemies
tį White Oak, MD netikėtai su

drebino garsus sprogimas. Pasi
rodo, kad vietiniai gyventojai 
buvojau net pamiršę jų apylin
kėje esamus pavojingus laivyno 
bunkerius su cheminių ir kito
kių ginklų krūviais Tai juose ir 
įvyko sprogimas. 

Amerikos ginkluotos pajėgos, 
kurių žinioje yra 25.6 mil. akrų 
žemės, dešimtmečiais visas nuo
dingas ir chemines atlaikas, 
vartotą alyvą, skystą kurą, įvai
rius tepalus ir kitokią taršą be 
atodairos leido ant žemės, pylė 
į vandenis rezervuaruose ir nu
barstė apylinkes nesusprogu-
siais šaudmenimis. 

Sausumos kariniai daliniai 
ypač pasižymi skystojo kuro pa-
liejimais, įvairiais tepalais 
skiediniais ir PCB tarša. Ka
dangi bazių ribose yra gamina
mi ir bandomi ne tik šaud
menys, bet ir cheminiai ginklai, 
šios pramonės nuosėdos ir atlai-
kos patenka į aplinką. Dirvože
myje randama tarša yra šimtus 
ar net tūkstančius kartų di
desnė negu gamtosaugos įstai
gų leidžiama. 

McClellan aviacijos bazė, 
esanti maždaug 10 mylių nuo 
Sacramento, Cal., pateko į EPA 
pavojingiausių krašto vietų są
rašą. Šioje bazėje vartojami 
stiprūs skiediniai, kai reikia 

nuimti dažus nuo F-15 lėktuvų 
ir nuplauti tepalus įuo jų mo
torų dalių. Lėktuvai po to iš 
naujo perdažomi, ir įvairūs mi
šiniai, vartojami šio proceso 
metu. verčiami tiesiai ant že
mės. Bazėje, tik 3,500 akrų 
plote, rastos 177 vietos, kur 
tarša prašoka EPA leistas nor
mas net 4,500 kartų. Vien tik 
šių pavojingų vietų suradimas 
kainavęs 72 milijonus dolerių. 

Nei kiek negeresnė situacija 
yra ir laivyne. Kiekvienas didy
sis laivyno lėktuvnešis yra ta
rytum plaukiojantis miestelis 
su maždaug 5,000 įgula. Metų 
metais šie laivai-milžinai buvo 
pratę visas organines ir chemi
nes atlaikas versti tiesiai į van
denį. Dabar jau tai retai at
sitinka, bet motorų priežiūra ir 
įvairūs dažymai palieka daug 
nuodingos taršos, dažniausiai 
patenkančios į vandenį. 

Pagaliau, spaudžiamas įvairių 
gamtosaugos organizacijų bei 
Atstovų Rūmų, ir Pentagonas 
pradeda judėti. Šiuo metu 1,877 
karinėse bazėse atrastos 10,924 
pavojingos vietos, o 123 pateko 
į pavojingiausiai užterštų vieto
vių (iš turimų 1,236) sąrašą, 
sudarytą valstybinės gamtosau
gos agentūros. Pernai ap
linkos valymui kariniame biu
džete buvo numatyta 2.9 bil. 
dolerių, bet 1993 metams —jau 
3.4 bil. dolerių. Kai kurių žino
vų nuomone, karinės taršos pa
šalinimas pareikalaus 20 bil. 

dolerių per ateinančius 30 metų, 
nors į šią sumą neįskaičiuoja
mos užsienyje esančios bazės, o 
taip pat branduolinių ginklų ga
myba užsiimančios vietovės. 
Pentagono apskaičiavimu, ap-
švarinimas galįs kainuoti arti 
120 bil. dolerių. 

Didžiausia problema kilusi iš 
ilgų metų apsileidimo. Jau 1978 
m. prez. Jimmy Carter JAV ka
rinei vadovybei įsakė laikytis 
nustatytų gamtosaugos taisyk
lių, bet įsakymas liko tik įsaky
mu ir nebuvo prižiūrėtas jo vyk
dymas. Kai 1980 m. Kongrese 
buvo pravestas įstatymas, kad 
privačios pramonės įmonės yra 
atsakingos už aplinkos taršą ir 
turi pačios pasirūpinti jos kon
trole, karinė vadovybė buvo pa
likta už šio įstatymo ribų ir 
galėjo savarankiškai tvarkytis. 
Žmonėms pradėjus vis labiau 
rūpintis savo aplinkos saugumu 
ir keliant triukšmą dėl karinės 
vadovybės nerūpestingumo, tik 
š.m. rugsėjo mėn. Kongresas pa
galiau nutarė taikyti ginkluo
toms pajėgoms tas pačias gam
tosaugos taisykles kaip ir civi
linei pramonei. 

Turimos karinėse bazėse tar
šos pašalinimas kainuosiąs mil
žiniškas sumas dolerių. Kol kas 
dar net neįmanoma apskaičiuo
ti tikros kainos. Nuo 1988 m. 
Kongresas nubalsavo uždaryti 
arba bent sumažinti 120 karinių 
bazių ir turimą žemę pervesti 

civiliniam naudojimui po to, kai 
tarša iš tų vietovių bus pašalinta. 
Tačiau žmonės gražiais paža
dais nebepasitiki ir nesiskubina 
buvusių bazių perimti, kol ne
įsitikins, ar jose nebelikę pavojų 
sveikatai bei gyvybei. Galbūt ir 
labiausiai pozityvus reiškinys 
yra esamos situacijos pripažini
mas ir mėginimas ieškoti pro
blemos sprendimo. 

1937 m. vasara 2. inžinerijos batalione Radvilišky stažą atlikę 
viršininkais 

kariūnai aspirantai su savo 
Nuotr. K. Daugėlos 

LIETUVOS AVIALINIJOS 
TIESIA NAUJUS KELIUS 

Nuo kitų metų vasaros sezono 
— kovo 29 d. Lietuvos lėktuvai 
skraidys naujais maršrutais: į 
Amsterdamą, Milaną, Miun
cheną ir Paryžių. Šiems reisams 
išsinuomojamas antrasis „Boe
ing 737-200" bei pagal Vakarų 
standartus perdaromas JAK-42. 
Apie tai buvo pranešta įvyku
sioje Lietuvos nacionalinės avia
kompanijos Lietuvos avialinijos 
vadovų spaudos konferencijoje. 
Lietuvos avialinijos pasiūlys 
keleiviams prabangesnę ir bran
gesnę biznio klasę. 

Lietuvos nacionalinė avia
kompanija turi 26 keleivinius ir 
3 krovinius įvairių markių 
lėktuvus, iš kurių 16 atitinka 
tarptautinius reikalavimus ir 
gali skraidyti į Vakarų šalių 
aerouostus. (Elta). 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 

29 
Neįklimpom. Pušynas staiga praretėjo, ir prieš akis 

pabiro eilės barakų. Prie jų buvo matyti amerikietiškų 
sunkvežimių, džipų, keli motociklai. Prie vieno barako 
sustojom. 

— Pasėdėk, — pasakė, — aš tuoj sugrįšiu, — ir nuėjo 
į baraką. 

Sėdėjau ir dairiausi. Norėjosi išlipti ir pasidairyti, 
bet vėl neišdrįsau. Kitam gale aikštės stovėjo džipas. 
Jame sėdėjo kareivis, kitas stovėjo šalia, abu rūkė il
gus cigarus ir šnekučiavosi. Po kiek laiko iš barako 
išėjo trečias, irgi ilgą cigarą įsikandęs, įsėdo į džipą ir 
nuvažiavo. Tas, kur pirma šalia džipo stovėjo, nuėjo 
į baraką, o tuodu pralėkė pro mane, mano pu3ėn net 
nežvilgterėję, ir nulėkė tuo pačiu keliu, kuriuo mudu 
buvom atvingiavę. Jie irgi tuoj ėmė vingiuoti ir grei
tai dingo už pušų kamienų. Supratau, kad tuo kelučiu 
kitaip negalima važiuoti, ir pagalvojau, ar sugebė
čiau mašiną taip paraityti, kaip jie raito. 

Po geroko palaukimo maniškis išėjo su kitu 
amerikiečiu, dar persimetė keliais žodžiais ir persi
skyrė. Anas nuėjo pabarakiais tolyn, o maniškis grįžo 
prie motociklo. Abu rūkė ilgus cigarus, o maniškis 
nesėsi kartoninę dėžutę. Priėjęs dėžutę padavė man. 

— Pažiūrėk, — pasakė. 
Atidariau. Dėžutė buvo pilna cigarų stikliukuose. 

Vieną išsiėmiau. Buvo toks pat ilgas, kaip mačiau kitus 
rūkant. Nors tuo kartu menkai terūkiau, bet ėmė 
noras užsirūkyti. Vien todėl, kad cigaras atrodė tikrai 
nepaprastas, o aš savo amžiuje cigaro net lūpose ne
buvau turėjęs, tik neturėjau kuo užsidegti. Mano 

komendantas, nieko daugiau nepasakęs, nuėjo į kitą 
baraką, bet iš jo greitai grįžo su dviem buteliais sekto 
ir mažu keturkampiu ryšuliuku. Butelius irgi padavė 
man. 

— Pasaugok, kad nesudužtų. O tą atiduok Dživilei, 
- padavė "kitą sunkoką ryšuliuką. — Nerūkai? — 
paklausė. 

— Norėčiau pamėginti, bet neturiu kuo užsidegti. 
Padavė degtukų dėžutę, pats apžergė motociklą, 

paleido motorą ir pasuko atgal, o aš u žs i kūriau ciga
rą. Cigaras buvo kaip cigaras, dūmas kaip dūmas. Gal 
reikėtų būti įpratusiam tikrai rūkyti, kad galėtum 
pasakyti, kuris dūmas geras, kuris taip sau, o kuris 
niekam tikęs, bet vis tiek suėmė keista nuotaika: visi 
žiūri į vieną kitą pamatytą amerikietį kaip žmogų be
veik iš kitos planetos, o aš važiuoju kartu ir rūkau tokį 
pat cigarą, kaip ir jis. 

Dabar jis man papasakojo, kad čia jie aptiko tur
būt kariuomenės, o gal ir partijos viršūnių gėrybių 
sandėlius. Vienas barakas buvo pilnas tokių cigarų, 
kitas visokių gėrimų ir visokio konservuoto maisto. Jis 
ir savo stovyklai gavo kelias dėžes cigarų. Galvojo 
šiandien parvežti, bet visi sunkvežimiai užimti rusais. 
Juos šiandien jau pradėjo vežti namo. Na, ne visiškai 
namo. Nuveža į Ludvigslustą ir perduoda rusams, o 
toliau jau jų reikalas. Savieji tegu rūpinasi savaisiais. 

— O ką darysite su mumis? — paklausiau. 
J is valandėlę tylėjo. 
— Nežinau, — pasakė. — Pradžioje visus reikėjo 

grąžinti į namus. Visi ir grįžta, tik su rusais blogiau. 
Net patys rusai ne visi su noru grįžta. Lenkus jau pra
deda vežti į aną pusę Elbės, o kaip bus su jumis, niekas 
nieko nesakė. Kiek iš karinės žvalgybos nugirdau, pir
ma jie nori ištirti, kiek tarpe tų, kurie nenori grįžti, 
yra nacių. O kaip jūsų tarpe? Ar daug nacių? 

— Galiu beveik galvą guldyti, kad nėra nė vieno. 
— Kodėl beveik? — Nusišypsojo. 
— Aš jų nepažįstu, bet žinau viena, kad naciai 

mums buvo tokie pat priešai, kaip ir komunistai, o vis 
tiek buvo tokių, kurie ėjo su komunistais, buvo ir tokių, 
kurie, bent iš pradžių, žavėjosi naciais. Labai nedaug, 
bet buvo. Daugelis jų per kelis metus iš to nacizmo 
visiškai išgijo, bet koks vienas kitas kur nors galėjo 
ir užsilikti. Gali koks vienas būti ir čia, bet kad būtų, 
nemanau. Aš vienas visų pažint negaliu, bet per vienas 
kitą čia visi pažįstami, tai, jeigu būtų kuriam nors 
žinomas koks komunistas ar nacis, tuoj visi žinotų. Ne
bent atsirastų toks, kurio nė vienas nepažintų. 

Kai, cigarus traukdami, išlėkėm į plentą, sutikom 
daug sunkvežimių, prikimštų žmonių. 

— Rusai grįžta namo, — pasakė komendantas. 
Jie važiavo dainuodami, kai kurie plevėsavo rau

donom vėliavėlėm ir visi mums mojo. Vienam 
sunkvežimy buvo net didoka raudona vėliava. 

— Smagu grįžti namo, — pasakė komendantas. 
— Smagu, bet kažin ar daugelis iš jų namus 

pamatys. 
— Žinau. Per karą daugelio namai bus sunaikin

ti. 
— Žinoma, bet man galvoje buvo ne tas. Kažin, ar 

daugelį iš jų namo veš. Jie visi buvo užsieny, matė, kaip 
čia žmonės gyvena, o komunistai laiko nusikaltėliais 
visus, kurie yra pasaulio matę. 

— Tai kur, galvoji, visą tą daugybę žmonių nuveš, 
jeigu ne namo. 

— I Sibirą, į koncentracijos stovyklas, kad kitų 
vergų neužkrėstų laisvės bacilomis. 

— Kodėl jūs tuos komunistus taip niekinate? Argi 
jie ne tokie pat žmonės? 

(Bus daugiau) 
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STONO ŽINIOS 
LB B O S T O N O 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Bostono apygardos metinis su
važiavimas spalio 11 d. vyko 
Brocktono „Sandaros" lietuvių 
klubo salėje. Rytą šv. Mišios 
buvo aukojamos Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Suvažiavimą sveikinimo žodžiu 
pradėjo Brocktono apylinkės 
pirm. St. Eiva. Kun. klebonas P. 
Šaka lys sukalbėjo invokaciją. 
Susikaupimo minute pagerbtas 
mirusiųjų nar ių a tminimas. 
Suvaž i av imu i p i rmin inkavo 
apygardos pirm. Č. Mickūnas, 
sekretoriavo R. Petrut ienė: ji 
perskaitė ir 1990 m. Cape Code 
vykusio suvažiavimo protokolą. 
Išklausyti apygardos pirm. Č. 
Mickūno pranešimas, ižd. J. 
Čereškos finansinė ataskaita, 
revizijos komisijos išvados. LB 
apylinkių praneš imus pateikė: 
Bostono — buvęs pirm. B. Vei-
t a s , Brocktono apyl. — pirm. St. 
Eiva , Cape Codo apyl. — pirm. 
A. Petrut is , Providence apyl. — 
sekr . K. Valiuškienė. Worces-
te r io ir Kennebunkporto atsto
vams neatvykus, buvo perskai
tyti tų apylinkių pirmininkų St. 
Rudžio ir Tėv. R. Šakalio, 
O.F.M., laiškai. Apylinkių ata
skaitose atsispindėjo praėjusių 
metų kovos už Lietuvos pri
pažinimą veiksmai , kultūrinė 
ve ik la be i v a l s t y b i ų datų 
minėjimai. Diskusijose išreikš
tos nuomonės: remti radijo pro
gramas, siekti geresnio informa
cijos perdavimo. Nuogąstauta, 
kad kai kur ių apylinkių veikla 
s iaurėja dė l n e p a k a n k a m o 
jaunimo įsi traukimo į Bend
ruomenės veiklą. Bostono apyl. 
p i rm. A. Kupčinskas nušvietė 
J A V LB XII Tarybos antrosios 
sesijos Clevelande svarbiausius 
momentus. Perrinktą Bostono 
apyga rdos valdybą sudaro: 
p i rm. Č. Mickūnas, sekr. R. 
Pet rut ienė , ižd. J . Čereška, 
vicepirm. J . Vasys. Užbaigiant 
suvažiavimą, sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. 

Dalyviai buvo pavaišinti pie
tumis , paruoštais šeimininkių 
St . Gofersienė ir O. Mileikienė. 

E . RIBOKIENĖS AUSTOS 
J U O S T O S T I R I A M O S 

MOKSLIŠKAI 

Milda Richardson-Bakšytė 
spalio 14-17 d. dalyvavo moks
linėje konferencijoje „American 
Folklore Society" Jacksonville 
mieste, Floridoje, k u r skaitė pa
skaitą „Life sources for patterns 
on Lithuanian Juostos — Sa-
ches". M. Richardson ruošia 
doktoratą Bostono University iš 
menotyros ir moksliškai tiria 
Brocktone gyvenančios audėjos 
Elzbietos Ribokienės (g. 1905 
Lietuvoje) išaustas juostas. E. 
Ribokienės juostų spalvų ir 
raš tų tradicinė simbolika per
teikia liaudies meno palikimą 
išeivijos tautodailei , siedama 
dabartį su praeities kultūriniais 
ištekliais. 

Spalio 24 Bostono universitete 

vykusioje ,,Amei iean Studies 
Graduate Student Conference" 
Milda Richardson skaitė paskai
tą „Li thuanian Wayside Shri-
nes in Exile", skirtą koplytstul
piams, sesijoje ,,Visual Cul ture 
in T w e n t i e t h C e n t u r y 
America". 

K U N I G Ų K O N C E R T A S 
LABDARAI 

Dainuojančių kunigų kon
certas, spalio 25 d. vykęs Cari-
nal Spel lman High School 
Brocktone, buvo sėkmingas. 
Sus i r inkus ių buvo daug iau 
negu 500, kurie atidžiai sekė 
koncerto programą ir negailėjo 
plojimų ne įp ra s t i ems a t l i 
kėjams. Atlikėjų buvo septyni 
k u n i g a i iš įva i r ių Massa-
chusetts valstijos katalikiškų 
parapijų, kurie, perpindami 
d a i n a v i m ą h u m o r i s t i n i a i s 
pasakojimais, at l iko įdomią 
koncer t inę programą. Savo 
talentais dalinosi kunigai: E. G. 
Caroll, J. G. Connolly. W. J. 
Cummings, J. A. Dooher, L. J 
Drennan, J . C. Martin, E. D. 
Tully. pianinu akompanavo 
kun. A. M. Coyle. Šis dai
nuojantis dvasiškių septetas 
koncertuoja kelis kartus per 
metus išimtinai labdaros tiks
lams. Per koncertą buvo surink
ta 3,093 dol., kurie bus paskir
ti dr. M. Dunn ir 12 chirurgijos 
specialistų kelionei į Lietuvą 
ateinančių metų pradžioje. 

CLASSIFIED GUIDE 

i O 
B^B^B^B^B^L^B 

Bostono Lituanistinės mokyklos Teatro dienoje ..Gedimino sapną' 
Šarūnas Norvaiša — žynys ir Angelika Kazakaitytė. 

inscenizuoja VI sk. mokiniai 

Nuotr. L. Žiaugrienės 

Nukryžiuotojo Jėzaus vienuolijos 
Brocktone ses. Helen Ivanauskaitė. 
Bostono Lietuvos Vaiku Globos narė. 
dainuojančių kunigu koncerto 
organizatorė. 

Nuotr. L. Žiaugrienės 

Klausytojų tarpe buvo dr. M. 
Dunn ir jo dukra, kuriuos visi 
atstistoję pasveikino ovacija 
Buvo pravestas dovanų trau 
kimas. Surinkta 10 dėžių įvai 
raus konservuoto maisto vai
kams. Šį turiningą renginį or
ganizavo ir jį pravedė viena 
veikliausių Lietuvos Vaikų Glo
bos narių, Brocktono Nukry 
žiuotojo Jėzaus ses. Helen Iva
nauskai tė . 

K A U K I Ų VAKARO LĖŠOS 
S P E C I A L I S T Ų KELIONEI \ 

LIETUVA 

Dr. Dunn vadovaujamai veido 
chirurgijos specialistų kelionei 
į Lietuvą taip pat paskirtos lė
šos, gautos spalio 31 d. įvykusio 

Lietuvių Piliečių klube Kaukių 
Vakaro (Halloween), kurio ren
gėjai, Lietuvos Vaikų Globa, 
pirm. Daiva Neidhardt-Veitaitė. 

Vyko šokiai, kaukių paradas, 
dainavimo konkursas su karao-
ke laser a p a r a t ū r a . P i r m a 
premija paskir ta dalyviui už 
kostiumą „Žmogus šiukšl ių 
dėžėje", panaudojusį įdomų ap
linkos taršos sprendimą. Buvo 
grupinių kaukių — marsiečių, 
Kalėdų eglutės, aklų peliukų ir 
k i t ų originalių s u m a n y m ų . 
Salės papuošimą, vaišes ir vaka
ro vyksmą parengė Globos 
nar ia i B. Skabeikienė, Reda ir 
I rena Veitienės, A. Sta tkus , 
ses. H. Ivanauskai tė , ižd. T. 
Ashmanskas ir vicepirm. M. To-
vares-Ashmanskas. 

DR. DUNN K E L I O N E I 
Į LIETUVA R E M T I 

Lietuvos Vaikų Globa drauge 
su Lietuvos Vyčiais p la t ina 
„Grateful Dead" spor t in ius 
marškinėlius (T-shirts), kuriuos 
dėvėjo Lietuvos krepšininkai 
Barcelonos olimpiadoje. Kreip
tis į Veronica Bizinkauskas, 424 
N. Cary St., Brockton, MA 
02402. 

T E A T R O DIENA 
M O K Y K L O J E 

Teatro festivalis Bostono Li
tuanistinėje mokykloje įvyko 
spalio 31 d. po pamokų. Teatro 
diena vyksta kasmet per Visų 
Šventų ir Hallovveen šventę, kai 
vaikai persirengia ir įsijautę 
vaidina vaiduoklius, dvasių 
šmėklas, raganas ir raganius . 
Šįmet atskirus vaidinimus pa
ruošė visų klasių mokiniai , 
vadovaujant jų mokytojoms. VII 
sk. mokinys Šarūnas Krukonis 
pats parašė vaidinimą savo 
k lase i . Da lyvavo ir p a t y s 
mažieji — lopšelis ir darželis. 
Geriausiai pasirodžiusiems mo
kytoja Aldona Lingertait ienė 
įteikė dovanas. 

SUKAKTUVINĖ VYR. 
SKAUČIŲ SUEIGA 

Vyr. skaučių „Židinio" 30 
metų jubiliejinė sueiga įvyko 
spalio 28 d. vs. Irenos Veitienės 
namuose. Išklausytas vyr. skau-
tininkės Birutės Banaitienės 
pranešimas ..Skautija Ameriko
je ir Lietuvoje", sveikinimas ži-
d in ie tėms sukak t i e s proga. 
Prisiminta plati veikla per tris 
dešimtmečius, pasidalinta va
saros stovyklavimo įspūdžiais. 
Daugiausia Bostono „Židinys" 
ruošia rankdarbius, kepa pyra
gus Kaziuko mugei, perduoda 

skautiškas tradicijas jaunajai 
kar ta i . „Židinio" vadovės vs. 
Irena Veitienė ir vs. Danutė 
Kazakaitienė. 

„SODAUTO" KONCERTAS 

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. So. Bostono Lietuvių 
piliečių klubo salėje 3 aukšte 
įvyks Bostono etnografinio an
samblio „Sodauto" koncertas 
„Ten, kur anglių kalnai steri". 
Su šia atnaujinta bei papildyta 
programa „Sodauto" pereitą va
sarą koncertavo Lietuvoje. An
samblio vadovė Gitą Kup
činskienė. Bus proga drauge pa
da inuot i , pašokt i , smagia i 
pabendrauti ir pasivaišinti. 

L. Ž. 

VYRŲ IR MOTERŲ 
PAŽIŪRA Į SPORTĄ 

Žmonės patys yra . be abejo, 
pastebėję, kad vyrų ir moterų 
pažiūra į sportą gerokai skiriasi. 
Net kartu stebėdami tas pačias 
rungtynes televizijoje arba sta
dione, vyrai ir moterys kitaip 
reaguoja. Kadangi šiame krašte 
nepakanka tik eilinių paste
bėjimų, o viską norima pagrįs
ti „mokslinių" tyr imų duome
nimis, buvo apklausinėta apie 
700 sporto mėgėjų — vyrų ir 

moterų — ir rezultatai paskelbti 
spalio mėn. „Psychology Today" 
žurnale. 

Atrasta, kad vyrai mėgsta žiū
rėti sporto programas, nes tai 
jiems padeda atsipalaiduoti nuo 
kasdieninių rūpesčių, atsikra
tyti agresijos jausmais, suteikia 
daug temų pokalbiams su drau
gais a r bendradarbiais. 

Moterys žiūri rungtynių, norė
damos ar t imiau įsijungti į savo 
vyrų ar draugų pasaulį, joms 
patinka būti grupėje ne dėl spor
to, bet dėl kitų žmonių ar žmo
gaus artumos. 

Žiūrėdami rungtynių, vyrai 
labai įsigilina, dažnai savo pasi
tenkinimą ar nusivylimą iš
reiškia žodžiais, šūktelėjimais. 
Jie mėgsta kalbėti, komentuo
ti, duoti patarimus žaidėjams 
(nors t ie ir negirdi). Žiūrėdami 
taip pat mėgsta ką nors kram
tyti a rba girkšnoti. 

Mote rys , s t e b ė d a m o s 
rungtynes, ką nors kitą dirba — 
mezga, siuva, lygina balt inius 
ar net skaito. Jos nekrimsnoja 
ir nemėgsta ramiai sėdėti, nes 
rungtynės joms yra antraeil is 
dalykas. 

Vyrai savo dėmesį sutelkia į 
laimėjimo a r p ra la imėj imo 
momentą, bet moterys labiau 
domK-i pačiais sport ininkais 
negu sportu. 

D.B. 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagH užsakymą (sušaldytas) yra 

siunčiotas j 48 Amerikos valstijas 
An extraordinary taste treat for ANY OCCASION! 
Ali i tomsare shipp°d frozen viaCI.P.S.t, cond day air, to all 

48 contmental s t . iU^. Por further infonp i m... 

Kaina: $3325 ± — _. mm ... 
( # Skambinti toll-free 

o™ paštu Ąį$Ęp3fr 1-800 255-2255 
per dvi dienas * ext. 1471 LITHUANIAN BAKECY INC 

Torto dydta: 8 in. c am .. proon.ruf Omį^* » l i m m < W 
Approximate)y 

16»ervin<j* 
i 

Founders V & S Mackevičius 
Price iru lu<les all shipp!nq>- handfctgchangt stothe48 Continental 
States VMO.P.S i n< losed: DCheck LIMO. • Visa OMC t 
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DC 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

. HE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

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

I-n 
REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

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. 312-77*0971 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamb. gražus, 
modernus butas pusrūsyje. Šaldy
tuvas, oro vėsinimas. Pensininkams. 
Kaina prieinama. 

Te l . 708-361-5594 

GuHport, F L išnuomojamas bu
tas vienam ar dviem asmenim 
žiemos sezonu i ar v is iems 
metams. 

Skambinti 813-345-0390 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kadzto- Ava., 
Chicago, IL 60629 

( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOMB 7AX -INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba llatuvlšk»l 
• Nuola;da pensininkams 

St. Pataraburg Beach, FL parduodamas 
namas 3 bl. nuo jūros, parduotuvių ir gero 
susisiekimo: 2 arba 3 mieg.; 1V? prau
syklos; centr šiluma ir šaldymas. Skam
binti; t a i . 708-795-8084 arba 
407-644-9345. 

MISCELLANEOUS 
—•* 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
•oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th St re t 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 
^ 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — 1»ATAI9YMA« 

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

j 312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptla Į Harmla Oackya 

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 ».». 
Kalbėti lietuviškai 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 737-4000 

Darius 
Urbaitis 

I Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac, GMC 
Truck, Volksvvagen. Otdsmobile ir 
Dodge firmų automobilius 

' Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius 

• Greitas ir efekty\ is patarnavimas. 

8 Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

U.S. SAVINOS BONUS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

SŪDYTOS SILKĖS IS KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

LB Bostono apygardos metiniame suvažiavinv Brocktone pranešimą skinto 
buvęs LB Bostono apylinkės pirm Brut^nis Veitas Kairėjf suvažiavimui 
pirmininkavęs LB apygardos pirm C. Mickūnas 

Nuotr L. Žiaugrienės 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS Ztub**' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones i Imtuvą ir visus kitur, pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 
,.ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimai su garantuotu pristatymu | namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
6S25 South 79tfc Avanua 
Htckory HHI, Kilnoto 60457 
Totofona* (70 i ) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VMnHM, Uatuva 
Talafonaa 350 115 Ir 778 392 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SVETUR, romanas. Linus R. Fike. 419 psl. . . $17.95 
VVATERSCAPES-VANDENYS, nuotraukų albu

mas. Išl. Alg. Kezys 155 psl $15.00 
CAGED-IN, nuotraukų albumas. Išl. Alg. Kezys. 

87 psl $15.00 
LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO 

CHICAGO. Antanas J. Van Reenan. 329 psl. $25.00 
PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS, lietuvių-anglų kal

bomis. 3336 iliustracijos. Reney $20.00 
Š V E N T A S I S RAŠTAS SENASIS TES 

TAMENTAS. PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. A. 
Rubšys. 670 psl $12 00 
Liudas Dambrauskas. 230 psl $10.00 

MIŠIOLĖLIS, sekmadienių ir svarbesnių švenčių 
mišios. 1198 psl $27.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. K 
Barėnas 444 psl $15 00 

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta 576 psl $6.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kunoje bus pridėta ir persiun
t imo išlaidos. 



MALONI IŠVYKA 

Pilaitė — kavinė Vilniuje. Nuotr J . Tamulaičio 

PARYŽIAUS KAVINIŲ 
NOSTALGIJA 

V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 

Daugelis esame buvę Pary
ž iu je . Apžiūrėjome is tor ines 
miesto įžymybes, stebėjome 
Versalio meno šedevrus, pa
minklus ir kita. Kar tu gal 
aplankėme ir giljotiną, galvų 
kir t imo mašiną. Dauguma ne
užmiršome aplankyti žymiosios 
Moulin Rouge bei Maxim res
torano. 

Amerikos Las Vegas pasirin
ko savo pirmąja kopija Pary
žiaus Moulin Rouge kabaretą, jį 
padidino, kaip įprasta Ameri
ka i , naująja moderniška tech
nologija ir pervežė ją čia. Šiam 
tikslui išleido milijonus dolerių, 
tač iau pagrindinė šių „links
mybių" tėvynė yra Paryžius. 

Būdami Paryžiuj, paplaukio
jome laivu Senos upėje ir jos 
pakrantėse apžiūrėjome meni
n inkų tapomus paveikslus. Po 
to pe r s ikė l ėme po i l s iu i į 
istorišką gatvės kavinę išgerti 
puikios kavos puoduką. 

Tas buvo praeityje... 
Tačiau, jeigu šiandien nuva

žiuosite į Paryžių, ras i te didelį 
skirtumą. Žinoma, istoriniai 
miesto pastatai vietų nekeičia. 
Eifelio bokštas yra toje pačioje 
vietoje. Bet užėjus norui aplan
kyt i anksčiau buvusią miesto 
gatvės kavinę, jos j a u nerasi te . 
K a s gi čia įvyko? Prancūzai jau 
t a r i a sudiev savo kavinėms. 30 
metų tarpe jų skaičius sumažėjo 
du trečdaliu. 

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Prancūzija, kar tu su Amerika, 
jų vietoje atidarė savo greitojo 
patarnavimo maisto valgyk1 '•s. 

McDonaldo „hamburger ia i" , 
K e n t u c k y kep t i v i š t u k a i , 
„Burger King" kepsnių aro
ma ta i suvilioja paryžiečius ap
lankyti šias valgyklas ir pažinti 
Amerikos maisto skonį. 

Prieš keletą mėnesių užsidarė 
Cafe de Essais ir į jos vietą 
įšoko brangi paskutinių madų 
moterų rūbų krau tuvė . Atvykę 
į šią vietą, kavinių lankytojai 
r ado tik nusivylimą. Vienas iš 
atvykusių pareiškė protestą: 
„Aš jaučiu tuštumą ir esu naš
lai t is . Aš praleidau savo gyve
nimą šioje kavinėje. Čia kiek
vieną rytą gerdavau savo pir
mąjį kavos puoduką. Grįžęs 11 
va landą , r a s d a v a u tą p a t į 
aromatą kitame puodelyje. Šioje 
vietoje valgydavau ir savo pie
t u s . Mano tikslas buvo stebėti 
žmones. Gera kavinė yra kaip 
jūsų šeima". 

Tačiau kavinių skaičius ma
žėja visuose Prancūzijos mies
tuose. Gyventojai bijosi, kad il
gainiui išnyks jų svarbios kul
tūrinės ir Socialinės institucijos. 
J ų nepakeis televizijos, VCR ar 
hamburgeriai . 

1960 metais Prancūzijoje buvo 
du šimtai tūkstančių kavinių su 

oficialiais valdžios leidimais. 
Dabar jų skaičius nukri to iki 
šešiasdešimt tūkstančių. 

Paryžiuje ir kituose didžiuo
siuose miestusoe šių kavinių 
sumažėjimo priežastis prasidėjo 
su aukštai pakilusiomis namų 
ir žemės kainomis. Atsiranda 
pirkėjų, kurie sumoka aukštas 
kainas už vietą ir atidaro madų 
krautuves, didžiųjų kompanijų 
valgyklas a r užkandines. 

Mažesniuose provincijos mies
tuose kavinė dar ir šiandien yra 
dalis kasdieninio gyvenimo. Čia 
susit inka visi žmonės. Jeigu 
kur is nori parduoti šunį arba 
karvę, čia palieka skelbimus ar
ba vykdo asmeniškas derybas. 

Likusių kavinių savininkai 
mėgina gelbėti savo gyvenimo 
būdą. Tačiau jie yra puolami iš 
visų pusių. Amerikiečių stiliaus 
greitojo aptarnavimo maisto 
restoranai jau yra nupirkę ge
r iausius kampinių gatvių skly
pus. 

Žinomas faktas, kad prancū
zai daug rūko. Jų valdžia, sek
dama amerikiečių pavyzdžiu, 
nuo ateinančio sekmadienio 
įveda rūkorių įstatymą. Reika
laujama, kad visi restoranai 
padalintų patalpas į rūkančių ir 
nerūkančių skyrius. Daugelis 
mažesnių kavinių neturi pakan
kamai vietos šiam naujam įsta
tymui vykdyti. 

Geriausias prancūzų kavinių 
amžius buvo prieš 30 metų. Aš
tuoniolikto šimtmečio rašytojas 
ir filosofas Volteras kiekvieną 
dieną savo kavą gerdavo kairia
jame Senos upės krante , CAFE 
PROCOPE, kuri daugiau neeg
zistuoja. Šią vietą dabar yra 
užėmęs ištaigingas restoranas, 
valdomas didžiųjų investavimo 
bendrovių. 

Kada išnyks paskutinės kavi
nės, tai prancūzai pajus didelę 
tuštumą. Gyventojai sako: „Ka-

Š. m. spalio 26 d. Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų rėmėjų 
valdybos ir ta lkininkų būrelis 
spalio 26 d. vykome iškylauti į 
Beverly Shores, pakviesti Pra
nės i r Juliaus Pakalkų. Kelio
nė buvo maloni, nes pasi taikė 
graži, saulėta diena. Medžių 
spalvų įvairumas teikė progos 
pasidžiaugti rudens g a m t a . 
Mūsų mieli rėmėjai, Veronika ir 
Jurgis Bubniai, vėl atėjo į ta lką 
su savo didele mašina. 

Pakalkų rezidenciją pasiekė
me be klaidžiojimų, nes rūpes
tingi šeimininkai atsiuntė pla
nus. Rezidencija graži, ant kal
no, apsodinta vešliomis pušai
tėmis, tujomis ir gėlėmis. Įžengę 
į vidų, radome jau laukiančius 
šeimininkus, jų artimus kaimy
nus Grunvaldus ir jų viešnią iš 
Lietuvos. 

Trumpai tesižvalgėme, nes šil
ti pietūs jau laukė mūsų. Mal
dą sukalbėjo pirm. Salomėja 
Endrijonienė. Pietūs buvo t ikrai 
skanūs, prigaminta įvairių pa
tiekalų. Salomėja visų vardu dė
kojo šeimininkams už pakvieti
mą, vaišes ir savo kalboje primi-

vinė y ra taip kaip jūsų sveikata. 
Žmonės susirūpina tik tada, ka
da jie tą sveikatą praranda. 

Prancūzai pajuto pokarinio 
gyvenimo pulsą ir jo pasikei
timą. Daug asmenų tur i nuosa
vus automobilius, gero maisto 
parduotuves ir sumažintas kai
nas gėrimų krautuvėse. 1960 
metais Prancūzija pasižymėjo 
šaldytuvų gamyba, kurie plačiai 
paplito po gyventojų namus. 
Šaldytuvai ir televizija daugelio 
gyventojų socialinius išgėrimus 
iš viešųjų vietų perkėlė į nuo
savus namus. 

1960 metais Prancūzija turėjo 
tik 4.7 milijonus privačių auto
mobilių. 1990 metais tas skai
čius paaugo iki 23 milijonų. 

Užsieniečiai, kurie a tvyksta 
aplankyti Prancūziją po keletos 
metų, pastebi didelius pasikei
timus. Pirmiausia kr in ta į ak is 
amerikietiško stiliaus greito ap
tarnavimo maisto krautuvės , 
stebina jų gausumas. 

McDonald „hamburgers", mai
šelis pakepintų plonų bulvių, 
kartu su Coca gėrimu kainuo
ja 19 frankų arba 3,5 dolerių. 

Jaunesnio amžiaus žmonės 
šia iš Amerikos atvežta naujove 
plačiai naudojasi, 

Prancūzija tur i 4 milijonus 
arabų kilmės gyventojų. Vyres
nės generacijos klijentų skaičius 
mažėja. Jaunimas pakeitė savo 
gyvenimo būdą ir prisitaikė prie 
naujovių. 

Konservatyvūs vyresnio am
žiaus gyventojų s luoksn i a i 
laikosi kito st i l iaus savųjų 
tarpe. Jie ir toliau gyvena 
praėjusių la ikų ir kav in ių 
nostalgija. 

Tačiau tautos gyvenimas y r a 
išblaškytas. Nėra tikrojo vie
ningumo. Greičiausiai laiko 
srovė ir jaunosios kartos ryžtas 
įgyvendins naujus pasikeiti
mus. 

Pagaliau tai yra natūralu, nes 
gyvenimas nestovi vietoje. Nau
josioms laiko sąlygoms tu rė s 
prisitaikyti visi gyventojai. 

nė, kad P r a n ė Paka lk ienė y r a 
v i ena iš pirmųjų rėmėjų. Ta 
pač ia proga paminėjo ir mūsų 
a te i t i es veiklos p lanus . Apgai
lestavo, k a d 31-ji m a d ų paroda 
š ia i s me ta i s neįvyko dėl nenu
m a t y t ų kliūčių. 1993 m. t u r ime 
vilt į ir vėl suruošt i madų paro
dą. 

Ar t im iaus i a s renginys bus 
saus io 29 d. Palaimintojo vysk. 
Ju rg io Matulaičio mir t ies pami
nėjimas. 

Kovo 28 d. bus me t inė vaka
r i enė , kur ią gamins mūsų nuo
la t inė , ž inoma šeimininkė O n a 
Norvi l ienė i r jos t a lk in inkės . 

Birželio mėn . p i rmą sekma
dienį bus kvieč iamas met in i s 
nar ių susirinkimas. Buvo proga 
ir P . ir J . P a k a l k u s kviest i į 
m i n ė t u s rengin ius . 

Po pietų visi suki lome ap
ž i ū r ė t i s k o n i n g a i į r e n g t u s 
n a m u s . Svečių kambario s ienas 
puošė da i l in inkų paveiks la i . 
Visų dėmesį a tkre ipė mums ge
ra i žinomos dail. L. Marčiulio
n ienės dideli keramikos pa
veikslai „Nakt ies M a d o n a " ir 
„Lietuvos Madona" . Dail. L. 
Marčiulionienė dalyvauja mūsų 

renginiuose ir savo kūr in ia is 
dažna i p ra tur t ina renginių do
v a n ų paskirstymus. Įdomiausia 
buvo pirmą kartą pamaty t i Ju
l i aus Pakalkos kūrybos darbus. 
Bibliotekoje ant s ta l iuko stovi 
mis inginis kryžius, ap tver tas 
g raž ia tvorele. Kryžiaus pama
tuose skaitėme reikšmingus įra
šus : „Lietuvos part izanų moti
n o m s " ir „Dieve, globok Lietu
vą". 

Svečių kambarį puošia pr ie 
židinio stovintis skoningas iš 
gintaro gabalėlių sukurtas gana 
a u k š t a s paminkl iukas , prime
n a n t i s K a u n e prie Ka ro muzie
j a u s sodelyje stovintį Nežino
m a m kariui paminklą. Pamink
l iuką iš visų keturių pusių puo
š ia prasmingi įrašai: — „1918 
m. žuvusiųjų dėl Lietuvos lais
vės pagerbimas"; „1941 m. tau
tos sukil imo dalyvių pagerbi
m a s " ; „Lie tuvos p a r t i z a n ų 
1944-1952 m. judėjimo pager
b i m a s " ; „Karal iaus Mindaugo 
vals tybės įkūrimas 1251 m." ; 
„1918 m. Valstybės a tkūr imas" . 
Paminklėlis buvo sukurtas 1987 
m. 

Svečių kambaryje an t staliu
ko ta ip pat misinginis koplyt
s tulpis su įrašu: „Sibiro tremti-

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 18 d. 

niams". Viešnagės laikas greit prabė-
J. Pakalka savo kūrybos dar- go. Padėkojus teko atsisveikin-

bus žada ateityje palikti Lietu- ti su mielais šiemininkais. 
voje. V. Č. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 

BRONĖ LIKTORIENĖ-VAITELAVIČIŪTĖ 

S.m. lapkričio mėn. 26 d. sueina metai, kai tragiškai žuvo 
mūsų mylima Žmona ir Mamytė. 

Artimuosius ir pažįstamus maloniai kviečiame pasimels
ti už velionės sielą. Lietuviškos šv. Mišios bus aukojamos St. 
Coleman bažnyčioje, Ft. Lauderdale, FL, gruodžio 13 d. 

Tegul Dievas suteikia jai Amžiną Ramybę! 

Vyras Ferdinandas , sūnus Rimas ir dukterys — Vytė 
Chillington ir Alvitą Liktorius-Barsky. 

A.tA. 
Agr. ALEKSANDRUI ŠIMKUI 

m i r u s , r e i š k i a m e nuoš i rdž i ą užuojautą žmona i 
BRONEI , d u k r a i DALIAI i r ž en tu i B U R O K A M S , 
a n ū k a m s T O M U I ir V I N C U I . 

Raminta ir Vladas Sinkai 
Bronė Švipienė 
Daiva Švipaite 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVCROREEN PARK, IL 60S42 
TEL.(708)422-3000 
FAX (700) 422-3163 

* 
*r 

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

NEW JERSEY. NEW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai' . 
sakmadlentals nuo 2 Iki 3 v. p.p. M Saton HaH Universi
teto stotiss, 89.5 FM banga. „Mualc of Uthuanla" pro
gramos vsdamos anglų kalba. I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v p.p. Dr 
J . J. Stukas — dtrsktorlus. 234 Sunllt Dr.. Watchung, 
N. J. 07060. Tai. 908-7&3 56JS 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

i~> 

COPEN 
H A G F N 
AIRPCST 

***•£> 

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

persėst į kitą lėktuvą čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

;\tt* 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-
c -^mbinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tol. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

Tavo mintys, žodžiai, žingsniai klupo 
kirčio palaužti mirties. 
0 naktis užsigalvojus klūpo 
ties gyvenimu užgesusiu ir ties... 

Alė Rūta 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ADELLĖ 

BAJALIENĖ 

Š.m. lapkričio mėn. 22 d. sueina dešimt metų, kai iškelia
vo Amžinybėn viena iš pirmųjų lietuviškos veiklos darbuo
tojų Los Angeles a.a. Adellė Bajalienė. 

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos lapkričio mėn. 
29 d. 10:30 vai. ryto Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasi
melsti už a.a. Adellės sielą. 

Likusieji giminės i r draugai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 5234862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
102O1 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 18 d. 

x „ D r a u g o " vajaus komi
te tas yra užplanavęs seriją kon
certų didesnėse lietuvių kolo
nijose, kad ir kitos vietovės kon
krečiai galėtų prisidėti prie 
„Draugo" išlaikymo. Koncertai 
vyks šia tvarka: Chicagoje va
sario 28 d., St. Petersburge, FL 
kovo 3 d. (organizuoja inž. 
Mečys Šilkaitis), Miami, FL, 
kovo 7 d. (organizuoja muzikas 
Algis Šimkus), Clevelande kovo 
14 d. (organiziuoja Vladas 
Plečkaitis), Detroite kovo 21d. 
(organizuoja Genutė Grigai
t ienė, LB pirmininkė), Los 
Angelėje, CA kovo 28 d. (orga
nizuoja Danguolė Varnienė, 
„Spindulio" tau t in ių šokių 
vadovė). Koncertuoti sutiko at
vykti savo lėšomis iš Lietuvos 
solistė Giedrė Kaukaitė ir 
muzikos docentė p ian is tė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Tikimės, kad ir tų vietovių tau
tiečiai savo aukomis ir gausiu 
atsilankymu konkrečiai parems 
„Draugo" gyvavimą. Šiuo metu 
„Draugo" redaktoriai planuoja 
padaryti dienraštį įdomiu, o 
administracija įveda kai ku: ių 
pakeitimų. 

x Lietuviškų b lynų pusry
čius ruošia Švč. M. Marijos pa 
rapijos (Marąuette Parke) šeimi
ninkės ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 22 d. , po kiekvienų 
rytinių šv. Mišių. Pusryčių 
pelnas skiriamas parapijos rei
kalams, ypač bažnyčios remon
tui, o skanūs blynai ir kiti 
patiekalai — ne tik parapie-
čiams, bet ir jų svečiams. 

x „Chicagos lietuvių Tau
ragės klubui 35 metai", šiuo 
vardu išleistas klubo leidinys 
sukakčiai paminėti. 32 puslapių 
leidinį redagavo Juozas Šlajus 
su talkininkais, spaudė V. Vi-
jeikio spaustuvė Chicagoje 1992 
metais. Be įprastųjų sveikinimų 
klubui ir reklamų yra visų bu
vusiųjų metų veiklos apžvalga, 
įs ta ta i , istorijos nuotrupos, 
redaktoriaus žodis ir daug nuo
traukų iš klubo veiklos. 

x Dail. Loretos Vaškas dar
bų paroda „Lion Frame" gale
rijoje, 3125 W. 71 St. Atida
rymas šį penktadienį, lapkričio 
20 d. 7:30 v.v. 

(sk) 
x Kalėdiniai s iuntiniai į 

Lietuvą dar priimami iki lap
kričio 21 d. Kreiptis į Baltia 
Express, tel. 1-800-SPARNAI 
a rba 312-284-6449. 

<sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

KUR DINGSTA „DRAUGO" 
PANAUDOTOS 
NUOTRAUKOS 

Prieš uždarant 21-ąją Budrio 
Foto archyvo ruoštą nuotraukų 
parodą, kuri šiemet vyko net tri
jose galerijose — Čiurlionio, L. 
Narbučio „Lion Frame" ir 
Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte , dalyvaujant rekor
diniam skaičiui fotografų iš 
Lietuvos bei išeivijos — 63-ms, 
lapkričio 5 d. popietę Jaunimo 
centro kavinėje įvyko Budrio 
Foto archyvo metinis susirin
kimas. Jame dalyvavo archyvo 
tarybos pirmininkė ir jo darbų 
didžioji mecenatė dr. Milda 
Budrienė, valdybos pirmininkas 
ir daugelio užmojų vykdytojas 
A. Kezys ir keliolika narių, jų 
tarpe ir metinėmis foto pa
rodomis besirūpinantys Z. ir St. 
Žilevičiai. 

Iš Budrio Foto archyvo sekre
torės, buv. Lietuvos garbės 
vicekonsulės Chicagoje M. 
Kriaučiūnienės perskaityto pro
tokolo sužinojom, kad praeitų 
metų susirinkime priimti 5 nau
ji nariai, kad buvo suplanuota 
ruošti dokumentinį filmą apie 
poetą K. Bradūną ir kad tą 

x Jaunimo centras prašo 
savo narius, draugus ir lanky
tojus neužmiršti, kad gruodžio 
6 d., sekmadienį, yra rengiama 
metinė Jaunimo centro vaka
rienė. Prašomi visi atsilankyti, 
pabendrauti ir savo dalyvavimu 
paremti Jaunimo centrą. Jis yra 
mums visiems reikalingas. 

x Elena Čižinauskienė su 
savais meniškais darbais daly
vaus laisvalaikio darbų pa
rodoje, ruošiamoje Jaunimo cen
tro Moterų klubo lapkričio 20 d. 
Jaunimo centre. 

x Irena Miecevičienė kuria 
gintaro paveikslus. Juos pama
tyti galėsime Jaunimo centre 
lapkričio 20 d., Moterų klubo 
rengiamoje parodoje. Kviečiame 
atsilankyti ir pažiūrėti ne tik 
šių, bet ir daugelio kitų lais
valaikio menininkų sukurtų 
darbų. 

x Šį šeštadienį, lapkričio 21 
d., 12 vai. dienos per kabelinį 
televizijos kanalą CNBC bus 
rodoma programa apie Deborah 
projektą padėti Lietuvos ligoni
nėms. Programa pavadinta 
„Legacy of Hope". 

x Lietuvių Fondui vajaus 
p roga aukojo: $2,000, dr. Vy
tautas Karoblis, po $200 Stasys 
ir Elena Barai , Teodoras 
Blinstrubas, Viktoras ir Salo 
mėja Endrijonai, Jonas ir Ona 
Gradinskai, dr. Ona Mironaitė. 
Vladas ir Ona Rakauskai, 
Algirdas ir Aušra Sauliai, po 
$100 Stasė Jakubonienė, Bronė 
Pakštienė, Kazimiera Sadaus 
kienė. Vladas ir Eleonora 
Velžai. Dėkojame ir prašome 
aukas siųsti Lietuvių Fondui, 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

darbą filmuotojui A. Reneckiui 
įvykdyti įgalino dr. M. 
Budrienė, paaukojusi 2,000 dol. 
ir Lietuvių Fondas paskyręs 
1,000 dol. 

A. Kezys, apžvelgdamas metų 
darbus, pranešė, kad buvo pa
ruošti keli filmai, kurie perėjo 
per Forto archyvo rankas. Tai 
anksčiau padarytas ir galutinai 
užbaibgas filmas apie dr. A. 
Damušį, apie lietuvius skautus 
išeivijoje, perrašytas V Tautinės 
stovyklos filmas, užmesti met-
metnys fimo gamybai apie Rako 
stovyklą. Taip pat šiuo metu 
ruošimas filmas apie šią vasarą 
Washingtone mirusį rašytoją-
klasiką A. Vaičiulaitį. Pasiūly
ta pradėti ruošti filmą ir apie 
rašytoją Č. Grincevičių. 

Dr. M. Budrienei paaukojus 
3,500 dol. ir panašią sumą dar 
privačiai pasiskolinus, užpirk
tas nemažas kiekis video apa
ratūros, kurią turint, kaip pa
stebėjo A. Kezys, nebereiks 
nuomoti brangias laboratorijas, 
bet A. Reneckis ir kiti namuose 
galės atlikti filmo redagavimo 
darbus. 

Budrio Foto archyvo patalpose 
Jaunimo centre yra sukaupta 
milžiniški išeivijos lietuvių 
veiklos nuotraukų lobiai. Visa 
tai už nedidelį atlyginimą 
tvarko trys talkininkės. Pasitei
ravus, iš kur tos nuotraukos 
gaunamos, buvo paaiškinta, 
kad dalį jų paliko žinomi išei
vijos įvykių fiksuotojai-foto-
grafai: į amžinybę iškeliavę A. 
Gulbinskas, V. Noreika ir kiti. 
Taip pat visas panaudotas 
nuotraukas, kurių nereikia 
adresatams sugrąžinti, archy
vui siunčia „Draugo" redakcija. 
Tai esąs pats didžiausias nuo
traukų šaltinis. 

Finansiškai ypač didžiųjų me
cenatų, kaip dr. Budrienė, dėka 
archyvas verčiasi. Pvz. praeitais 
metais pajamų turėta 13,857 
dol., o išlaidų, daugiausia už 
filmų gamybą, 8,246 dol. Ap
tariant kitų metų parodos temą, 
iš visų pasiūlymų geriausiai 
patiko tema „Draugystė". Tai ir 
bus kitų metų rudenį įvyksian
čios Budrio Foto archyvo ren
giamos 22-os metinės foto pa
rodos tema, apie kurią Lietuvoje 
gyvenančius fotografus jau 
informavo „Amerikos Balso" 
radijas. Baigiant susirinkimą, 
buvo detaliai aptarta rytojaus 
vakaronė, kur bus paskelbti pa
rodos lankytojų išrinkti foto 
konkurso laimėtojai ir įvyks 
filmo „Poetas Kazys Bradūnas" 
premjera. Šiandien jau žinome, 
kad ta vakaronė puikiai praėjo, 
o archyvo vadovybė su šviesia 
viltimi žvelgia į ateitį. 

VI. R. 
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Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

KAI UŽAUGSIU 

Kai užaugsiu toks kaip tėtė, 
Vilksiuos kario miline. 
Laisvės žygį teks pradėti: 
Priešas Vilniuj ir Kaune. 

Iš už marių, vandenynų 
Rinksimės gint' Lietuvos. 
Daug Kęstučių, Gediminų 
Tautai laisvę iškovos. 

O mieloji tėviškėle, 
Žemė protėvių senų, 
Savo meilę, tartum gėlę, 
Tau nunešiu dovanų. 

J o n a s Minelga 

Red. Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę paskelbė dideli tau
tos patriotai, tačiau nepriklau
somybę apgynė Lietuvos sava
noriai — kariai. Jiems pagerbti 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
skirta lapkričio 23 d., kuri va
dinosi Kariuomenės šventė. Tą 
dieną visi lietuviai prisimena, 
nesvarbu, kur jie gyventų. Ta 
dieną reikėtų prisiminti ir par
tizanus, kurie kovojo prieš rusus 
— komunistus. Nors šiandien vi
sur skelbiame, kad Lietuva vėl 
laisva ir nepriklausoma, tačiau 
pilnai ji nėra tokia. Pagal eilė
raščio žodžius: „Priešas Vilniuj 
ir Kaune". Ir dar daugelį Lietu
vos žemės plotų mindo okupaci
nių pajėgų likučiai. Pasimelski-
me už mirusius karius ir parti
zanus. 

LIETUVA 
— Kaip gražu Lietuvoje! — ta

rė mergaitė, vardu Ieva. Čia ir 
kiškutis miške po egle slepiasi, 
ir čiobreliai žydi. Voverytė šoki
nėja, medžiai ošia. Lietuvoje 
banguoja Baltijos jūra. Rusija ir 
Švedija pešasi dėl jos, nes joje 
yra gintaro. Gintaras yra vadi
namas Lietuvos auksu, o pati 
Lietuva — gintaro šalimi. Lie
tuvaitės pina gražiausias kasas, 
puošia galvas rūtų vainikėliais. 

Lietuva — gražiausia vieta pa
saulyje, nes tai mūsų gimtasis 
kraštas. 

Elgė Mickevičiūtė, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų 
IL 60629 

Sąjungos Chicagos skyriaus 

GALVOSŪKIS NR. 31 

Štai klausimas, į kurį reikalin
gas jūsų atsakymas: „Ką mes 
galime sulaikyti visiškai to 
dalyko neliesdami?" Čia kalba
ma apie daiktą, ne apie įsaky
mus, potvarkius ir kitus pana
šius dalykus. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 32 

Išspręskite Šį uždavinį: 
Iš dviejų uostų, priešais vienas 

kitą, tuo pačiu laiku, išplaukė 
du garlaiviai. Atstumas tarp šių 
uostų yra 501.9 kilometrai. Po 
kiek laiko tuodu laivai susitiks, 
jei pirmjojo laivo greitis yra 25.5 
kilometrai per valandą laiko, o 
antrojo — 22.3 kilometrai per 
valandą? (5 taškai) 

GAL VOSŪKIS NR. 33 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Žygiuoja Nepriklausomos Lietuvos kariai. 

AČIŪ TĖVELIAMS 
Ačiū, tėveliai, už lituanistinę 

mokyklą. Aš dabar, per šios mo
kyklos užbaigtuves, noriu viešai 
padėkoti savo tėveliams. Kai 
pradėjau mokytis lietuviškai, 
man labai nepatiko. Aš maniau, 
kad mano tėvai buvo užsispyrę. 
Dabar, kai esu žymiai vyresnis 
ir gudresnis, galiu spręsti, kodėl 
turėjau lankyti lituanistinę mo
kyklą ir kiek gero išjos gavau. 
Šie metai man buvo labai geri 
ir įdomūs metai. Gal dėl to taip 
manau, nes jie yra paskutinieji 
šioje lietuviškoje mokykloje. 
Viską man yra sunku išreikšti, 
bet tikrai žinau, kad, lanky
damas šią mokyklą, daug laimė
jau dėka mano tėvelių. Tas pa 
rodo, kad tėveliai ir aš esame 
tikri lietuviai. Tad dar kartą 
ačiū mamytei ir tėveliui už jūsų 
gudrumą. 

Rytis Dumbrys, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys 

SALDAINIAI 
Kartą buvo princesė. Ji gy-

GALVOSŪKIO NR. 1 
ATSAKYMAS 

Skersai: 1. Raudona. 5. žalia, 
8. byra, 9. raibi, 11. taika, 13. 
burnelė. 14. aidi, 15. margutis, 
16. einu, 17. sriuba, 21. nes, 24, 
Šešupė, 26, po, 28. it, 29. 
Velykos, 31. degino, 32. lipa, 33. 
ėmėsi, 35. mes, 36. surasite. Že
myn: 1. rytais, 2. arai, 3. Ona, 
4. arba, 5. žirginėliai, 6. lietus, 
7. akės, 10. aure, 12. kiaušinis, 
18. raugė, 19. be to, 20. aš, 22. 
bosas, 23. padės, 25. peles, 26. 
po, 27, semki, 30. kame, 34. ir. 

Plungės mokyklos 4 klasės veno saldainių pilyje. Pro pilį te-

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. '708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Atlanta Import-Export 
praneša, kad kitas laivo kon
teineris išsiunčiamas lapkričio 
25 d. Iš toliau skambinkite 
1-800-775-SEND. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis j Vyt. ar Genę Belec
kus , 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x Lietuviška šeima, gyve

nanti netoli Vašingtono ir 
Baltimorės, ieško prižiū
rėtojos dviems priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Alga pagal 
susitarimą ir butas bei išlai
kymas. Tel. 410-796-8430. 

(sk) 

x Kviečiame lietuviškąją 
v i suomenę susipažinti su 
„Lietuvos Vaikų Viltis" komi
teto darbais, į JAV atvažiavu
siais gydytis Lietuvos vaikais ir 
tėvais. „Lietuvos Vaikų viltis" 
VAKARONĖ įvyks ketvirta
dienį, š.m. lapkričio mėn. 19 d., 
7 vai. vak., Seklyčios salėje. 

(sk) 

x 55 SVARU MAISTO 
ŠVENTĖMS: įvairių produktų 
rinkinys — $98; 22 šv. mažesnis 
paketas — $65; 22 sv. mėsos 
produktų ir aliejaus — $98. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x ŽAIBO KLIENTU DĖ
MESIUI! Pranešame, kad 
KLAIPĖDOS MĖSOS KOM
BINATAS sustabdė EKSPOR
TINIU MĖSŲ gamybą, nes 
augintojai nepristato kiaulių. 
Garantuodami savo klientams 
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
PRODUKTUS, apgailestau 
jame, kad šiuo metu NEGALI
ME PRIIMTI ŽAIBO 10 NU
MERIO užsakymų. Visi kiti 
numeriai pristatomi normalia 
tvarka. „ Ž a i b a s " t e l . 
708-430-8090. 

(sk) 

mokinė, Lietuva. 

KAIP AŠ PRALEIDAU 
HALLOWEEN 

Halloween dieną aš ėjau pas 
savo draugą Brad eiti saldainių 
rinkti. Jis buvo apsirengęs kaip 
„Big Bird" iš „Sesame Street". 
Visiems japonams labai patiko, 
nes jie mokosi angliškai kalbėti 
ir žiūri tą programą. Aš neturė
jau kostiumo ir paskutinę se
kundę užsimečiau savo karei
viškus drabužius. Mano drabu
žiai susidėjo iš dujų apsaugos 
kaukės, kepurės, kišeninės 
lemputės, trijų peilių, botų ir 
kupurinės, kurioje laikiau sal
dainius. Vienintelė problema 
buvo, kad buvo sunku bėgti su 
visais reikmenimis ir daug kas 
į mane pataikė su skutimosi 
kremu. Brad pusbrolis Mike, 
Brad brolis Brock, mano brolis 
Augis irgi atėjo. Mes apėjome 
rajoną, kur dauguma žmonių 
gyveno butuose. Manėm, kad 
gausime daug saldainių, nes 
namai taip arti vienas kito. Bet 
iš tikrųjų taip nebuvo. Turėjau 
pagalvoti, kad dauguma žmonių 
neturi užtenkamai pinigų na
mui nusipirkti ir ne tiek daug 
saldainių duos. Viskas buvo 
tvarkoje, mes vistiek smagiai 
praleidome laiką. 

Aidas Kuolas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-la, („Vardan tos Lietuvos") 

kėjo „Coke" upelis. Kiekvieną 
dieną princesė eidavo atsigerti 
iš upelio „coke", o nuo pilies 
prisirinkdavo saldainių. 

Lina Bublytė, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

JONUKAS KAIME 

Jonukas pas senelę kaime pir
mą kartą pamato karvę. Susido
mėjęs apžiūrinėja gyvulį. 

— Koks čia maišas? — klau
sia, rodydamas didžiulį karvės 
tešmenį. 

— Tai tešmuo. Karvutė jame 
laiko pieną, — sako mama. 

— Netikras čia pienas! — pa
reiškia savo nuomonę Jonukas. 
— Tikras pienas būna bute
liuose. 

Red. Nors čia juokas, bet jis 
kilęs iš tikrovės. Daug miesto 
vaikų nežino apie ūkį, maisto 
kilmę, jo paruošimą ir kitų žino
tinų dalykų. Kai kurie teigia, 
kad tokie dalykai miesto vaikui 
nereikalingi, juk vaikas nebus 
ūkininkas. Jiems svarbu žinoti 
apie TV, automobilius ir kitus 
modernius išradimus. Aš ma
nau, kad iš jūsų niekas nesi
juoktų, kaip iš Jonuko, pasi
stenkite iš tėvelių ir iš knygų 
sužinoti ir apie ūkio dalykus, 
juk Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas. Kai nuvyksite į Lietu
vą ir apsilankysite ūkyje, visi 
džiaugsis, kad jūs viską žinote, 
ir nepasijuoks iš jūsų. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Lietuviška patarlė: „Arklio 
saugokis iš užpakalio, jaučio iš 
priekio, o blogo žmogaus iš 
visur. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Sostinių ir valstybių pavadi
nimai: Havana — Kuba, 2. Bue
nos Aires — Argentina. 3. Otta-
wa — Kanada. 4. Cairo — Egyp-
tas. 5. Damaskus — Sirija. 6. 
Camberra — Australija. 7. An
kara — Turkija. 8. New Delhi — 
Indija. 9. Bangkok — Tailandas. 
10. Seoul - Pietų Korėja. 11. 
Beirut — Lebanonas. 12. Belgra
de — Jugoslavija. 13. Budapest 
— Vengrija. 14. Vienna — Aust
rija, 15. Bern — Šveicarija. 16. 
Warsaw — Lenkija. 17. Brus-
sells — Belgija. 18. Oslo — Nor
vegija. 19. Bagdad — Irakas. 20. 
Narobi — Kenija. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

14 

Perpjovę apivarą nurodytu 
būdu, gausite tris atskiras 
virvutes. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAI 

15 

Piešinyje įvairios linijos, 
figūros, rutuliukai, kryžiukai. 
Tame labirinte yra pasislėpęs 
gražus piešinys. Norint jį suras
ti, reikia atlikti šiuos darbus: 
viena spalva nuspalvokite tuos 
langelius, kurie pažymėti kry
žiukais, o ki ta spalva nuspal
vokite, — kurie pažymėti skri
tuliukais, tada išryškės pieši
nys. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 34 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

1. Ne. 2. Taip. 3. Ne. Ban
giniai didesni. 4. Taip.. Pvz... 
kengūros, žiurkės ir kt. 5. Taip. 
6. Ne. Kai kurių kitų tam tikras 
skaičius medžių yra senesni už 
raudonmedžius. 7. Taip. 8. Ne. 
Rasa susidaro iš oro, esančio 
prie žemės. 

GALVOSŪKIS NR. 23 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Paaiškinkite šį piešinėlį ir ką 
reiškia lietuviškai. 

(5 taškai) 

Tarp mažų langelių matote 
nupieštą vabalą. Jūs popieriaus 
lape nusibraižykite 20 langelių, 
panašių į šio piešinio langelius, 
tik žymiai didesnius, nemažes-
nius kaip vieno inčo, o gal ir 
didesnius. Sekdami šio piešinio 
langeliais, nupieškite didelį (per 
visą lapą) vabalą. Galite ir 
nuspalvoti. Už tą darbą gausite 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 35 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Matote nupieštus keturis pie 
šinėlius, primenančius Padėkos 
dieną. Jie sunumeruoti romė
niškais skaitmenimis, bet ne iš 
eilės sudėstyti. Pagal piešinėlių 
turinį, atrinkite piešinėlius ir 
suklijuokite taip, kad veiksmas 
eitų po veiksmo iš eilės. 

(5 taškai) 


