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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Sienos apsaugos 
projektas — 

pavojingas Lietuvai 
Vilnius, spalio 19 d. (Elta) -

„Praėjusią savaitę Seimui pa
teiktas projektas valstybinės 
sienos apsaugą perduoti Vidaus 
reikalų ministerijai iš esmės yra 
krašto apsaugos sistemos grio
vimas", spaudos konferencijoje 
spalio 18 d. pareiškė opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis. 
„Tai didelis pavojus valstybės 
saugumui", pabrėžė jis. 

Jeigu projektas būtų priimtas 
ir pagal jį judėjimą per sieną 
kontroliuotų Migracijos depar
tamentas, kurį šiam tikslui siū
loma įsteigti, pavojaus atveju 
nebūtų kam sienos ginti. Vals
tybinės sienos gynimo būtinybė, 
Vytauto Landsbergio nuomone, 
pirmiausia turėtų būti įtvirtinta 
Nacionalinio saugumo plane, 
bet jis dar t i k t a i pradėtas 
svarstyti. Opozicijos vadas sakė, 
kad valdančioji partija ir Seimo 
dauguma nori užbėgti įvykiams 
už akių — pirmiausia įtvirtinti 
savo sprendimą, o tik po to per
kelti jį į Nacionalinio saugumo 
planą. 

Spalio 3 ir 4 dienos įvykiai 
Maskvoje parodė, jog gali kilti 
padėtis, kai valstybinę sieną 
tektų uždaryti. Tai, pasakė 
Vytautas Landsbergis, gali at
likti t iktai kraš to apsaugos 
struktūros, tarp jų ir savanoriai. 
Vidaus reikalų ministerija to
kių galimybių neturi . 

„Antra vertus, netur ime sis
temos, kuri automatiškai pradė
tų veikti sienos užpuolimo atve
ju. Nėra jos ir t am atvejui, jeigu 
pavojus valstybės saugumui kil
tų valstybės viduje", kalbėjo V. 
Landsbergis. 

Brazauskas būkštauja ir dėl 
didelių NATO mokesč ių 

„Ėjimas į NATO yra procesas 
ir mes šiame procese stengsimės 
aktyviai dalyvauti", pareiškė 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas spalio 18 d. duotame pasi
kalbėjime Lietuvos radijui. Stra
teginiu klausimu jokių ginčų 
nėra, diskutuojam tik dėl takti
kos, pažymėjo jis. 

Prezidentas paneigė kai ku
riuose pareiškimuose išsakomą 
baiminimąsi, kad Lietuva gali 
įeiti į Rytų kolektyvinio sau
gumo sistemą. 

Tarp kitų dalykų, kurie ne
skatina Lietuvos tuoj pat stoti 
į Š iaurės A t l a n t o sąjungą 
(NATO), A. Brazauskas paminė
jo ir didelius kasmet inius mo
kesčius. „Mes labai sunkiai at 
siskaitome su Jungtinėmis Tau
tomis, kitomis organizacijomis, 
kuriose mokesčiai daug mažes
ni, negu NATO", nurodė jis. 

Atsakydamas į k lausimą, 
koks jo požiūris į galimą žemdir
bių streiką, A. Brazauskas pa
sakė, kad reikia ieškoti būdų, 
kaip išeiti iš susidariusios padė
ties. „Aš nelinkęs ignoruoti 
žemdirbių reikalavimų, bet mes 
privalome įvertinti ir valstybės 
galimybes, tur ime pasirūpinti , 
kad nebūtų tokios kainų kilimo 
spiralės kaip praėjusiais metais 
a r šių metų pradžioje", nurodė 
jis. 

Kalbėdamas apie pastangas 
koordinuoti veiksmus prieš or
ganizuotą nusikals tamumą ir 
korupciją, A. Brazauskas pažy 
mėjo, kad vyriausybė papildo
mai surado galimybių skirti 
lėšų techninėms, transporto, ry

šių, sekimo priemonėms įsigyti. 
P a r e n g t a s is tema, kaip patiki
mai apsaugot i l iudininkus. Vi
daus r e ika lų ministerija akty
viai ieško Vito Lingio žudikų ir 
k i tų nus ika l tė l ių . Prezidentas 
pabrėžė, kad Lietuvoje reikia 
sparč iau sukur t i ir įgyvendinti 
visos te i s inės sistemos reformą, 
tobul int i į s ta tymus . 

P r a s i d ė j o p l a n i n g a s 
p u o l i m a s prieš nus ikal tė l ius 

Seimo pirmininko pavaduoto
jas Egidijus Bičkauskas spaudos 
konferencijoje spalio 18 d. pa
reiškė, jog prasidėjęs planingas 
puol imas prieš nus ika l s tamas 
s t r u k t ū r a s bus tęsiamas, nepai
sant to , k a s ir kiek begrasintų 
t e i s ė s a u g o s ir t e i s ė t v a r k o s 
pareigūnams. Ramybės nusikal
tė l i ams nebus , pabrėžė j is . 

E. Bičkauskas sakė siūlysiąs, 
kad Prevencinio sulaikymo įsta
tymas , kur io galiojimo la ikas 
baigiasi gruodžio 31 d. būtų 
p r a t ę s t a s . T a č i a u j i s t a i p 
darys iąs , supran tama , t ik tuo 
a tve ju , j e i g u K o n s t i t u c i n i s 
t e i smas nu ta r s , jog šis įsta
t ymas nepr ieš tarauja Lietuvos 
Konst i tuci jai . Prašymą dėl to 
Konst i tuciniam teismui pateikė 
vienas apylinkės teismas dėl va
dinamosios „Palangos g rupės" 
nar ių su la ikymo. 

Lietuvoje lankys i s 
Vokie t i jos prez identas 

Spalio 21-22 dienomis Algirdo 
Brazausko kviet imu Lietuvoje 
su oficialiu vizitu lankysis Vo
kietijos Federacinės Respubli
kos prez identas Richard von 
Weizsaecker . 

Vokietijos prezidento vizitas į 
Lietuvą neabejotinai bus vienas 
re ikšmingiaus ių pastarojo lai
kotarpio įvykių Lietuvos gyve
nime. Su šiuo vizitu siejami plė
tojimas, Lietuvos integravimosi 
į Europą perspektyvos, pasakė 
Lietuvos prezidento patarėjas 
užsienio politikos k laus imais 
J u s t a s Paleckis . 

Įs te ig ta tarpbankinė b irža 

Lietuvoje įsteigta tarpbankinė 
birža. Pirmoji biržos prekyba 
įvyks ketv i r tadienį arba kitą 
an t rad ien į . 

Prekyboje turės teisę dalyvau
t i 13 Lie tuvos komercinių ban
kų, tu r inč ių generalines licen
cijas vykdyt i operacijas val iuta, 
t rys pus iau valstybiniai banka i 
(Taupomasis , Žemės ūkio bei 
Valstybinis-komercinis) bei Lie
tuvos B a n k a s . 

Vals tybinis Lietuvos B a n k a s 
prekyboje dalyvaus lygiomis 
te isėmis su ki ta is bankais , t.y., 
j i s p i rks a rba parduos valiutą, 
a ts ižvelgdamas į rinkos padėtį , 
tuo reguliuodamas jos kursą. Iki 
šiol valstybinis bankas, rengda
mas va l iu tos varžytines, vykdė 
t a r p b a n k i n ė s biržos funkcijas. 

Biržoje iš pradžių bus prekiau
j ama t ik JAV doleriais ir Vokie
tijos markėmis . Mažiausia s iū lo 
ma s u m a bus 10,000 dol. arba 
10,000 markių, didžiausia — ne
ribojama. 

B u v u s i o s e kare iv inėse 
a p g y v e n d i n s sugr įž tanč ius 

tremtinius 

Jonavos rajono valdytojo ini
ciatyva, į Lietuvą grįžtančioms 

Nr. 202 

Tokijo, Japonijoje vyko demonstracijos prieš Rusijos skandinimą atominių atmatų į Japonijos 
jūrą. Vos kelias dienas po to, kai Rusijos prez. Boris Jeicmas, viešėdamas Japonijoje, pritarė Ja
ponijos ministrui pirmininkui Morihiro Hosokawa, kaa radioaktyvių atmatų metimas \ jūrą yra 
pavojingas, Rusijos laivyno kapitonas Yevgeny Romancv pranešė, kad Rusija į Japonijos jūra 
išmes dar 211,000 galionų atominių atmatų iki lapkrico 15 d . po to, kai praėjusį savaitgalį ten 
supylė 237,000 galionų. 

Kam priklausys 
Laisvos Europos Radijas 

Washington, DC, spalio 15 d. 
— Praėjusį penktadienį „Wa-
shington Pos t" laikraštis įdėjo 
vedamąjį, kuriame buvo stipriai 
argumentuojama už Laisvės/ 
Laisvos Europos (RFE/RL) laidų 
svarbą besikuriančioms Centri
nės ir Rytinės Europos demok
ratijoms. 

Vedamasis pradedamas, pri
menant , jog peržiūrėjimas JAV 
lėšomis apmokamų transliacijų 
į užsienį ir prasidėjo, atsižvel
g ian t ir į pasikeitusią padėtį, 

„Amerikos ba lsas" — :uo, kad 
jos stengiasi atsiliept kiekvie
no krašto pačių gyventojų lū
kesčius, rūpesčius, duoti jiems 
aktualias jų krašto bei pasaulio 
įvykių žinias pagal laisvų 
Vakarų šalių žiniasklaidos ob
jektyvumo standartus. „Ameri
kos balso*' laidos, tuo tarpu, 
nors kreipia dėmesį į klausytojų 
reakcijas, stengiasi perduoti 
t iek tarptautines, tiek Lietuvą 
liečiančias, tiek JAV žinias 
amerikietiškos pasaulėžiūros 

pasibaigus Šaltajam karui ir į perspektyvoje, nors laikanti 
reikalą peržiūrėti, kad federa- žurnalistinio objektyvumo, ven 

Senato Užsienio santykių komi
tete, o senatoriaus Biden pasiū
lymas — tik 4 balsus. Bet sena
toriui Biden taip rūpi šis klau
simas, kad jis pagrasino filibus-
teriu sulaikyti Valstybės depar
tamento įgaliojimą siūlomam 
įstatymui, rašoma vedamajame. 
„Kova užkuliuose yra arši'*, ra
šoma vedamajame, „tačiau visuo
menės interesas yra . kad šios 
radijo stotys išsaugotų savo pa
tikimumą. Našta pateikti įtiki
namus argumentus turėtų pri
klausyti tiems, kurie nori įro
dytą veiksmingą sistemą pa
keisti ' ' , baigiasi „VVashington 
Post" vedamasis. 

l inės lėšos nebūtų švaistomos 
nebereikalingoms tarnyboms. 
Nors visi sutinka, kad reikia ap
karpyti lėšas toms transliaci
joms, vyksta itin „karš tos" 
kovos, kaip perorganizuoti š ias 
t a r n y b a s , kur ių ta rpe y r a 
RFE/RL, Radio Marti (trans
liuojanti į Kubą) ir šiuo metu 
siūlomas sukurti Laisvos Azijos 
Radijas, kur i s transliuotų į Ki
niją. 

Laisvės/Laisvos Europos radi
jo laidos, transliuojamos iš 
Miuncheno, skiriasi nuo ki tų 
J A V lėšomis išlaikomų radijo 
transliacijų į užsienį — kaip 

reabili tuotų politinių kalinių ir 
t r e m t i n i ų šeimoms n u t a r t a 
skir t i 50 bu tų buvusioje sovie
tinėje Ruklos karinėje bazėje, iš 
kurios išsikraustė Rusijos ka
riuomenė. 

Socialinės apsaugos ministe
rijos duomenimis šiuo metu 
eilėje butams Lietuvoje gaut i 
y r a 750 tremtinių šeimų iš Si
biro, kitų tremties vietų. 

Vilniaus miesto savivaldybė 
grįžtančioms į Lietuvą šeimoms 
ta ip pat nu ta rė skirti du vadi
namajame Šiaurės miestelyje 
buvusių kareivinių korpusus. 

Šiuo metu buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje tebegyvena 
virš 300,000 lietuvių, iš jų apie 
180,000 — Rusijos Federacijos 
teritorijoje. 

Lėšų 150 butų tremtinių šei
moms statybai iš biudžeto sky
rė Lietuvos vyriausybė. Tačiau 
dėl infliacijos pinigų realiai 
užteks maždaug tik pusei pla
nuojamų pastatyti butų. 

gia tapti vien tik JAV valdžios 
pažiūrų organu. 

Clinton administracija, laiky
dama RFE/RL radiją Šaltojo ka
ro atlieka, rašoma vedamajame, 
bandė ją uždaryti. Kit i , ta
čiau, suprato, kad šios stotys te
beduoda būtiną paskatą tiems 
kraštams negrįžti į seną tvarką, 
ir dėl to jas išgelbėjo. 

Dabar JAV administracija no
ri jas padaryti JAV Informaci
jos Agentūros (USIA — kuriai 
priklauso „Amerikos balsas"> 
padaliniu, bet pavaldžią pre
zidento Clinton specialiai pa
skirtai tarybai, kurioje USIA 
direktorius turėtu t ik vieną 
vietą. Bet senatorius Joseph Bi
den stengiasi, kad RFE/FL lik
tų JAV valdžios lėšomis išlai
koma, bet faktiškai savarankiš
ka įstaiga, kaip dabar yra. 

Ir tai nėra tik grubi kova dėl 
teritorijos, rašoma ..VVashington 
Post" vedamajame Per metų 
metus RFE/RL įsigijo reputaciją 
kaip profesionali, nepriklauso
mą žurnalistiką praktikuojanti 
įstaiga. RFE/RL šalininkai sa
ko, kad dabar siūlomas struktū
rinis pakeitimas pakirs šių sto
čių nepriklausomumą, kuriuo 
remiasi jų pasitikėjimas tuose 
kraštuose, į kuriuos RFE/RL 
transliuoja. JAV administraci
ja tuo tarpu argumentuoja, jog 
numatomoji taryba, kurioje 
USIA turės tik vieną vietą, už
t ikrins tų stočių savarankišku
mą, nors jų tarnautojai jau 
gautų algas iš JAV federalinės 
valdžios. 

Šiuo metu JAV administraci 
ja jau laimėjo 15 balsų JAV 

Pasmerkti Armijos 
Krajovos nusikaltimai 

Lietuvoje 
Vilnius, spalio 16 d. — Visuo

meninis Armijos Krajovos teis
mas įvyko Vilniuje spalio 8 die
ną. Jį surengė „Vilnijos" drau
gija, „Armijos Krajovos aukų 
klubas", kitos visuomeninės or
ganizacijos ir partijos. 

Vertinimų komisija, po prane
šimų apie Armijos Krajovos 
veiklą Lietuvoje bei liudytojų 
parodymu, priėmė sprendimą, 
kuriame konstatuojama, kad 
Armija Krajova „neteisėtai vei
kė svetimos valstybės — Lietu
vos teritorijoje, kur įvykdė daug 
sunkių kriminalinių nusikalti
mų, pagal Visuotine žmogaus 
teisių deklaracija traktuojamų 
kaip genocidas". Sprendime 
taip pat siūloma uždrausti Lie
tuvoje Armijos Krajovos veiklos 
propagavimą ir plėtojimą, pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn kaltininkus. 

Šis teismas sukėlė neigiamų 
atsiliepimų audrą Lenkijoje, 
kur Armija Krajova laikoma pa
triotine ir antifašistine organi
zacija. Katalikų dienraštyje 
„Slowo" rašoma, kad Lietuvoje 
pastaruoju metu sustiprėjo kam
panija prieš Armiją Krajova. 
..Atėjo laikas p r imin t i , su 
kokiais lietuviais kovojo Armi
ja Krajova", rašoma straipsny
je ir teigiama, kad ji pirmiausia 
kovojo prieš prohitlerinės orien
tacijos formacijas — Plecha
vičiaus karius, „Panerių šau
lius" - kurios buvo sukurtos 
kovai su antihitleriniais parti
zanais. 

Pabaltiečių RFE laidos 
nebus nutrauktos 

Washington, DC, spalio 18 d. 
— Nors iš pradžių buvo numa
tyta nu t rauk t i l ietuviškas, lat
viškas ir est iškas Laisvės/Lais
vos Europos (Radio Free Euro-
pe/Radio Liberty) radijo laidas 
į Pabaltijo šalis, pirmadienį pra
nešta, jog pabaltiečių, kaip ir 
bulgarų, rumunų ir slovakų lai
dos nebus nutraukiamos. Pir
madienį apie tai Miunchene 
pranešė Eugene Pell, RFE/RL 
radijo prezidentas, pasakyda
mas, kurios laidos bus nutrauk
tos. 

Ieškant būdų mažinti JAV 
biudžeto išlaidas, prezidento 
Bill Clinton administracija pir
miausiai ėmėsi peržiūrėti visus 
įsipareigojimus, padarytus Šal
tojo karo sumetimais . Kadangi 
Sovietų Sąjunga sužlugo ir 
pavergtosios respublikos j a u 
laisvos, buvo argumentuojama, 
joms galima nu t rauk t i Laisvės 
radijo laidas. Bet keliems JAV 
Kongreso nar iams, bendradar
biaujant su JAV pabaltiečių or
ganizacijomis, tuo tarpu pavyko 
įtikinti JAV valdžią, kad nepri
klausomybės atgavimas dar ne
reiškia, kad tose šalyse efekty
viai veikia laisva, gerai gyven
tojus informuojanti žiniasklai-
da. 

Eugene Pell pirmadieni pra
nešė, kad šiuo metu tačiau bus 
nu t r auk iamos RFE/RL laidos 
afganų ka lba (spalio 19 d.> ir 
vengrų ka lba (spalio 31 d.). 
Transl iaci jos lankų ir čekų 
kalbomis bus sumažintos ir atei
nančių kelių mėnesių laikotar
pyje bus perkeliamos į Prahą ir 
Varšuvą. Be to, pranešė E. Pell, 
ateinančių kelių mėnesiu laiko
ta rpyje b u s uždarytos šios 
RFE/RL tarnybos: Kompiuterių 
patarnavimų įstaiga, programa
vimo cen t ras New Yorke. Vie

šųjų Reikalų raštinė ir Translia
cijų Analizės depar t amentas , 
kuris renka s t a t i s t ikas iš prog
ramų klausytojų. 

Tarptaut in ių žinovų aukš ta i 
ver t inamas RFE/RL Tyrimų 
Inst i tutas bus iškel iamas iš 
Vokietijos. Šiuo metu diskusijų 
ir balsavimo lauk ia j au į JAV 
Senatą atėjęs, Atstovų rūmuose 
jau pri imtas, į s ta tymo projek
tas , pagal kur į Tyr imų Institu
tas ilgainiui t ap tų privačiomis 
lėšomis išlaikomas tyrimų cent
ras, ateinančiais keliais metais 
laipsniškai maž inan t j am ski
r iamas JAV valdžios lėšas. 

Bet kaip informuoja JAV Lie
tuvių Bendruomenės Visuome
ninių r e i k a l ų r a š t i n ė pr ie 
VVashington, DC, ta i t ik laiki
nas atokvėpis RFE/RL laidoms 
Pabaltijo ša l ims. Šiuo metu 
JAV Senate y ra svars tomas 
įstatymo projektas (S. 1281), ku
riame visos nekarinės JAV trans
liacijos būtų jungiamos į „Tarp
tau t in į T rans l i ac i jų b i u r ą " 
prie JAV Informacijos Agen
tūros (USIA), kur i tu rė tų teise 
lėšas skirstyti savo nuožiūra. 

„Jei naujojo b iuro t a ryba 
nutar tų sumažint i transliacijas 
Pabaltijo šal ims, nebebūtų kaip 
reikalaut i , kad Kongresas ar 
JAV administraci ja peržiūrėtų 
sprendimus. O kaip tik tokie 
peržiūrėjimų pare ikalavimai ir 
išsaugojo t ransl iaci jas į Pabal
tijį nuo pi rmo bandymo jas 
panaikint i" , paa iškino JAV LB 
Visuomeninių re ikalu įstaigos 
vedėja Asta Banionytė. JAV LB 
Visuomeninių re ikalų tarybos 
pirmininkas Alg imantas Gečys 
pareiškė: „Mes lauk iame Lais
vos Europos Radijo vertingo 
įnašo ir toliau st iprinant laisvos 
spaudos tradiciją Lietuvoje, pa
dedant informuoti l ie tuvius". 

JT komitetas svarsto 
žmogaus teisių klausimus 

Pabaltijy 
N e w Yorkas , spalio 15 d. — 

Jungt in ių T a u t ų Generalinės 
Asamblėjos Trečiajame komite
te pradėt i svarstyt i rasinės dis
kriminaci jos panaikinimo ir 
t a u t ų aps i sp rend imo teisės 
k laus ima i . Šiame komitete, 
kur iame svarstomi socialiniai, 
human i t a r i n i a i ir kultūriniai 
k lausimai , Lietuvos delegacijai 
atstovauja Lietuvos Misijos pa
tarėja Gintė Damušytė. 

Kaip praneša Lietuvos Nuola
t inė Misija pr ie Jungtinių Tau
tų, spalio 12 d. Gintė Damušy
tė padarė pareiškimą Lietuvos 
delegacijos vardu Trečiojo komi
teto konsultacijose dėl Vienos 
Žmogaus teis ių deklaracijos re
k o m e n d a c i j ų įgyvendinimo. 

Siūlomas deficitinis 
valstybės biudžetas 
V i l n i u s , spa l io 16 d. — 

Vyriausybė patvirtino Lietuvos 
1994 metų biudžetą ir pateikė 
jį svarstyti Seimui. Numatoma, 
kad kitų me tų šalies biudžetas 
bus apie 2.5 bilijonų litų, išlai
dos viršys pajamas 132 milijo 
nais litų. Tai sudaro apie 1 1 
bendro nacionalinio produkto 
arba apie 5 1 numatomų biudže 
to pajamų. Toks biudžeto defi
citas yra suderintas su Tarptau
t iniu Val iu tos Fondu. 

Numatoma padidinti išlaidas 
gynybai nuo 0 . 7 1 iki 1.21 svei
katos apsaugai — nuo 1.11 iki 
1 .51 , švie t imui — nuo 1.61 iki 
2 1 . 

ypač steigiant naują Aukštojo 
komisionieriaus Žmogaus tei
sėms postą JT-ose. Lietuva, kaip 
ir kitos Europos valstybės, stip
riai remia Trečiojo komiteto pir
mininko siūlymą pradėti nefor
malias konsultacijas šiuo klau
simu Trečiojo komite to apimty
je. Besivystantys k raš ta i , vado
vaujant Kinijai, re ikalauja for
malumų, kur ie sulė t intų svars-
tybų ir sprendimų procesą. 

Spalio 13 d. Gintė Damušytė 
dalyvavo Baltijos valstybių Tre
čiojo komiteto a ts tovų pasitari
me. Pokalbio metu pasiskirstyta 
darbais, siekiant užtikrinti kitų 
valstybių paramą Trečiojo komi
teto debatuose dėl žmogaus tei
sių padėties Estijoje ir Latvijoje. 
Rusija pernai iškėlė rezoliuciją 
šiuo klausimu, kuri bus svarsto
ma Trečiajame komitete , lap
kričio 23-30 d ienomis . JT gene
ralinis sek re to r ius ta proga 
išleis du p r a n e š i m u s , kur ių iš
vada yra kad nei Estijoje, nei 
Latvijoje n e v y k s t a mas in ia i 
žmogaus teisių pažeidimai . 

Spalio 14 d. Gin tė Damušy tė 
su kolegomis iš Estijos ir Latvi
jos misijų susitiko su JAV atsto
vu aptarti darbą Trečiajame ko
mitete. 

K A L E N D O R I U S 

Spalio 20 d.: Šv. Paulius Kry
žiaus; Vendelinas, Irena. Arte-
mas. Gedainis . Saulė . 

Spalio 21 d.: Uršule. Hilarijo-
nas, Rikan tas . Gilanda. 

•s 
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*&A SKAUTYBĖS 

*Zč& 
kelias 

Redaktorė j .v .s . I rena Regienė 

PRIE AUKSO TINKA 
DEIMANTAS 

Pokalbis su jubiliatu v.s.fil. kun. Juozu Vaišniu 

Smagu ir malonu šeimoje 
švęsti kokias nors jos nario 
sukaktuves. Štai, mūsų didžioji 
skautiška šeima šįmet turi 
mielą sukaktuvininką, v.s. fil. 
kun. Juozą Vaišnį, SJ. Jis 
švenčia ne tik auksinį kunigys
tės jubiliejų, bet ir 67 skau-
tavimo metus. Beveik, beveik 
deimantinę sukaktį! Ta proga 
teko su skautininku Vaišniu 

pasikalbėti apie jo ilgą, 
sėkmingai nužengtą ir vis dar 
šauniai tebežengiamą skautišką 
kelią. 

— Mielas skautininke, kada 
ir kur įstojote į LSS? 

— Į LSS įstojau Marijampo
lėje 1926 metais. 

— Kokie pirmi, atmintin įsi
rėžę, skautavimo įspūdžiai? 

— Skautavimas gamtoje, su
eigos Šešupės pakrantėse, graži 
uniforma vaikui darė įspūdį. 
Gal labiausiai prisimintina 
draugiška nuotaika tarp brolių, 
stengimasis būti geresniu, pa-
vyzdingesniu, ištikimu įsta
tams. 

— Ar teko Lietuvoje sto
vyklauti išvykstant studi
joms į užsieni? Kur? Kada? 
Koks įdomesnis prisimini
mas? 

— Pirmoji mano stovykla 
Lietuvoje buvo 1928 m. Tai 
buvo pirmoji Tautinė stovykla 
Aukštojoje Panemunėje. Įspū
džiai neužmirštami, ypač man 
buvo staigmena, kai stovyklos 
uždarymo iškilmėse buvo pra
nešta, kad man suteiktas ypa
tingas pagyrimas už parodytą 
uolumą ir skautiškumą stovyk
loje. Vėliau, žinoma, teko sto
vyklauti ir kitose stovyklose 
prie nuostabiai gražių Šešupės 
krantų. 

— Italijoje ilgą laiką darba-
votės italų skautų tarpe. 
Kokiose pareigose? Kuo 
skyrėsi italų skautai ir jų 
sąjunga nuo to meto lietuvių 
skautų? 

— Italijoje išgyvenau fašizmo 
žlugimą ir skautų atsisteigimą 
po daugelio „pogrindžio" metų. 
Iš naujo atgimusi Italų Skautų 
sąjunga stengėsi skautauti pagal 
griežtą Baden-Powelio metodą. 
Man teko būti visą laiką vienos 
ar kitos draugovės kapelionu. 
Italijoje kiekviena draugovė 
turi savo kapelioną. Ten 
kapelionas nėra toks, tik iš var
to (kaip, deja, pas mus), bet daly
vauja jų sueigose, iškylose, sto
vyklose. Skautai dažnai pas jį 
ateina pasitarti savo dvasios ir 
kitokiais reikalais. Italijoje bai
giau aukštuosius vadovų kursus 
ir po to buvau paskirtas visos 
Ligurijos vadovų lavinimo 
vedėju. Tai buvo aukščiausios 
mano pareigos Italijoje. 

— Papasakokit kokį nors 
jums įsimintiną įvykį iš Jūsų 
skautavimo pas italus skau
tus. 

— Visuomet maloniai prisi
menu, kai, man išvykus iš Itali
jos į Čikagą, gavau iš mano 
buvusio draugininko laiškelį, 
kuriame jis skundėsi, kad turėjo 
atsisveikinti su mano įpėdiniu 
dvasios vadovu. Tas kapelio
nas kartą atėjo į būklą ir 
pasakė: „Ieškau skauto, kuriuo 
galėčiau pasitikėt, nes jis turė
tų nunešti į paštą labai svarbų 
siuntinį". To užteko, kad baig
tųsi to dvasios vadovo skautiška 
karjera. Draugininkas susi
jaudino ir užsigavęs pasakė: 

„Kunige, tai yra skautų įžei
dimas — kiekvienu skautu 
galima pasitikėti!" Tuoj buvo 
surastas kitas kapelionas... 
Dažnai pagalvodavau, ar ir 
mūsų skautų tokiu atveju būtų 
panaši reakcija, ar jie atkreip
tų į tai dėmesį, ar jie turėtų 
tokią savigarbą...? 

— Kas, Jūsų nuomone, 
buvo ir tebėra pozityviausia 
Lietuvių Skautų sąjungoje? 
Kas negatyvu ir taisytina? 

— Pozityvu yra tai, kad po 
tiek išeivijos metų vis dėlto atsi
randa šimtai berniukų ir mer
gaičių, pasiryžusių laikytis 
skautybės idealų, tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. La
bai gaila, kad tarnavimas 
Dievui yra, galima sakyti, jeigu 
jau ne visai užmirštas, tai labai 
primirštas. Pagal savo statutą 
ir įvairius nuostatus turime 
turėti dvasios vadovus, bet iš 
tikrųjų jų beveik neturime. Kai 
kur neįmanoma surasti kunigą, 
kuris apsiimtų. Kitur tie dva
sios vadovai (turėčiau šiuos 
žodžius paimti į kabutes) yra tik 
popieriuje, bet gal nė jie patys 
nežino, ar jie dar yra vieno ar 
kito /ieneto kapelionai,nes jie 
niekur nekviečiami, atrodo, kad 
jie visai nereikalingi, nebent 
kokios šventės proga aukoti Mi
šias. Tad jų įtaka skautų 
dvasiniam auklėjimui yra lygi 
nuliui. 

— Ką Jums asmeniškai da
vė lietuviškoji skautybė? 

— Man skautybė ranka 
rankan ėjo su dvasiniu-religiniu 
ar teologiniu išsilavinimu ir 
brendimu. Juk skautų įstatai 
labai panašūs į 10 Dievo įsa
kymų. Tarnyba Dievui, Tėvynei 
ir Artimui yra ne tik -skautų, 
bet visos krikščionybės pa
grindas. Skautybė teikia progų 
labiau užsigrūdinti, nugalėti 
sunkumus ir ypač turėtų pa
brėžti draugystę, sugyvenimą, 
artimo meilę. 

— Kaip vertinate š.m. di
džiąją Jubiliejinę stovyklą 
RAKĖ? 

— Buvo malonu matyti tokią 
minią jaunuolių. Įsitikinome, 
kad lietuviškoji skautybė dar 
gyva. Buvo malonu, kad čia 
dalyvavo didesnis būrys skautų 
vadovų iš Lietuvos. Jie šioje 
stovykloje, mano manymu, 
atliko tokį vaidmenį, kaip 
Vilniaus skautų draugovė, 
vadovaujama s. Žižmaro, Pirmo
joje tautinėje stovykloje. Visi 
norėjo su jais pabendrauti, 
pasikalbėti, ko nors pasimokyti, 
nes jie buvo vis dėlto skirtingi 
nuo kitų. 

Nemaloniausia buvo tai, kad 
šioje stovykoje šalia lietuvių 
kalbos labai ryškiai ir drąsiai 
skambėjo ir anglų kalba. Kar
tais, sutikęs kokį skautuką, 
užkalbindavau lietuviškai, bet 
atsakymą gaudavau angliškai. 
Liūdniausia, kad angliškai kar
tais kalbėdavo ir vadovai, o 
virtuvės personalas tai vi
suomet daugiau kalbėdavo 
angliškai negu lietuviškai. Čia, 
mano nuomone, dabar pagrin
dinė mūsų problema. Be lietu
vių kalbos nebus lietuviško 
skautavimo. 

Ačiū, mielas skautininke, kad 
pasidalinote savo skautiško 
gyvenimo prisiminimais ir at
sakėt mus dominančius klausi
mus. 

Dieve, duok Jums sveikatos, 

v.s. fil. kun. Juozas Vaišnys - gamtos draugas Rako stovyklavietėje, gėrisi 
vešlia augmenija. 

BROLIJOS SKAUTININKAI 
JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE 

Šiais metais įvykusioje Ju
biliejinėje stovykloje, Brolijos 
skautininkų uždavinys buvo 
pravesti „Skautoramą". Šio 
uždavinio vykdymui buvo įpa
reigotas Brolijos Skautininkų 
skyriaus vedėjas vs. fil. A. Pau-
žuolis. Penkis mėnesius prieš 
stovyklą buvo kreiptasi į skau
tininkus, prašant prisidėti prie 
„Skautoramos" pravedimo, t ik 
nedaugelis atsiliepė. Ačiū skau
tininkams, kurie pasistengė, 
kad jų vedamos stotys būtų 
naudingos skautams ir skau
tėms. 

Skautininkų pastovyklė buvo 
pavadinta „Šešių dešimtmečių" 
vardu, paminėjimui 60 metų 
„Dariaus ir Girėno" skrydžio ir 
žuvimo metinių. Pastovyklei 
vadovavo v s. fil. A. Paužuolis ir 
jo pavaduotojas s. Juozas Oren-
tas. Jau pirmosiomis stovykla
vimo dienomis skautininkai 
ėmėsi „Skautoramos" stočių 
įrengimo. Įrengtos 8-nios stotys, 
kurias pravedė skau t in in
kai,-ės: 

Pirmosios pagalbos stoties 
pranešimus atliko ps. Julija 
Valaitytė ir v.si. Gailė Butts. 
Abi sesės yra gailestingosios 
seserys, todėl labai įdomiai pra
vedė pašnekesius. Jos netgi ant 
manekeno pademonstravo dirb
tinį kvėpavimą. 

Matavimus ir k o m p a s o 
naudojimą paruošė ir pravedė 
j.s. Birutė Vindašienė. Ji buvo 
paruošusi ir „upę", kad skautai 
galėtų ją išmatuoti. Aukščio 
matavimui buvo naudojami 
dideli medžiai.'Kompaso naudo
tojams buvo nurodytos t rys 
kryptys, kurias turėjo nustatyti 
kompaso pagalba. 

Signalizacijos stotį pravedė 
vs. Vyt. Jokūbaitis. Jis atsivežė 
specialiai padarytą veidrodinį 
instrumentą, kurio pagalba, 
morzės signalai gali būti per
duodami kelių k i lometrų 
nuotolyje. 

Žvaigždynų ir dangaus 
kūnų stotį pravedė vs. fil. kun. 
A. Saulaitis ir sesė Z. Kuliešytė. 
Ši stotis buvo gausi mokymo 
medžiaga apie žvaigždžių išsi
dėstymus įvairiu metų laiku, 
ir įvairiose pasaulio šalyse. 
Buvo prirengta 20 žvaigždėms 
stebėti „žiūronų". 

Laužai, jų užkurimo ir 
kūrenimo būdai. Šią labai 
įdomią stotį pravedė vs. Romas 
Otto. J i s yra labai gera i 
susipažinęs su ugnies kūrimu, 
kadangi dažnai stovyklauja 
žiemą, o taip pat ir lietingu 
metų laiku su Kanados skau
tais. Jis pademonstravo ugnies 
kūrimą ant sniego ir smarkiam 
lietui lyjant. 

Kirvio, peilio ir pjūklo 
naudojimą demonstravo vs. fil. 
Kazys Matonis, vs. fil. Albinas 
Sekas ir vieną sesiją pravedė vs. 
fil. Vytautas Vidugiris. Skau
tams ir skautėms ypač buvo 
pabrėžiama, kad šie įrankiai 
yra pavojingi, nemokant jų 

kad dar ilgai skautiškoji Jūsų 
širdies liepsnelė skaisčiai plaz
dėtų, pašviesdama mums vi
siems Dievo-Tėvynės-Artimo 
kelią. 

s***-Nijole 

t inkamai naudoti. Galima grei
tai susižeisti, todėl, asmenys, 
naudoją šiuos įrankius, turi būti 
susipažinę su jų saugiu nau
dojimu, kad išvengti susižeidi-
mų ir nesužeisti kitų aplink 
esančių asmenų. 

7. Lauko virtuvės krosnių 
įrengimai. Prie šios stoties pa
ruošimo buvo įdėta daug darbo, 
nes buvo įrengtos net keturios 
įvai r ios . .krosnys" . Prie 
įrengimo dirbo A. Paužuolis, J. 
Orentas, Jaras Alkis iš Anglijos 
ir trys broliai skautai iš Lietu
vos (Sigitas. Vytautas ir Lin<~s). 

a. paprastas kūginis, naudoja
mas iškylose. 

b. iškastas griovys, vienos pė
dos platumo ir gilumo. Šis 
ugn iakuras naudojamas il
gesniam stovyklavimui. 

c. ketur ių kojų rėmas , 
pakeltas nuo žemės — 2-JU pėdų 
aukštyje uždedama išilginiai 
kuolai ir ant jų užpilamas 
smėlis ar kitas žemės sluoksnis 
3-jų inčių storumo. Žemė ar 
smėlis apsaugo medį nuo užsi
degimo. Šis ugniakuras tinka 
naudoti ten, kur negalima ga
dinti gražios velėnos. Be to, ši 
krosnis yra lab'ai patogi, ilgam 
stovyklavimui. Virėjai nepa
vargsta, nereikia lankstytis. Šią 
ugniakuro rūšį atvežė vs. Jaras 
Alkis iš Anglijos. 

d. ugniakuras , sukrautas 
prie didelio akmens. Ugnis 
sukuriama vienam šone. Ugniai 
degant, akmuo įkaista ir veikia 
kaip reflektorinė krosnis. Be to, 
šaltam orui esant, galima šią 
krosnį naudoti šildymui. 

e. Taip pat žemėje buvo iškas
tos duobės maisto liekanoms ir 
naudotam vandeniui laikyti. 

f. ilgesniam stovyklavimui 
yra būtina turėti ir maistui 
laikyti kilnojamą dėžę. Ši dėžė 
pastatoma ant kojų. 

Šią virtuvės įrengimų stotį ir 
jos naudojimą išsamiau aiškino 
ps. Linas Orentas ir ps. R. Šepe
tys. Jiems talkino s. Juozas 
Orentas. 

8. Virvinė pionerija: maz
gai, jų rišimo būdai ir naudoji
mas stovyklose bei iškylose. Šią 
stotį įdomiai pravedė vs. Gilan-
da Matonienė. Šioje stotyje, 
skautai ir skautės turėjo gali
mybę pademonstruoti savo 
sugebėjimus mazgų rišime. 

Kai kurias sesijas pravedė vs. 
A. Paužuolis ir skautininkai iš 
Lietuvos (Juozas ir Žydrūnas). 
Dėl laiko stokos ir neturint 
pakankamai vietos pravedimo 
aikštėje, nebuvo galimybės pa
demonstruoti virvinio tilto ir 
kitų pastatų statybų, naudojant 
įvairius mazgų rišimus. 

Atėjusius skautus ir skautes 
į „Skautoramos" pravedimo 
aikštę, draugininkai suskirstė 
skiltimis ir pravedimo vadovas 
skiltį nukreipė į atitinkamą 
stotį. Instruktavimas ir pačių 
skautų įsijungimas į šių stočių 
užsiėmimus truko tik 15 minu
čių. Todėl ne visi skautai,-ės 
turėjo galimybės asmeniškai 
parodyti savo sugebėjimus. 
Skautoramą" suorganizavo ir 
jos*pravedimą koordinavo Skau
tininkų skyriaus vedėjas vs. fil. 

A. Paužuolis. Susidomėjimas 
„Skautoramą" buvo didelis. 
Dalyvavo skautai, skautės ir 
nemažas būrys skautininkų. 
„Skautoramos" dalyviai labai 
teigiamai įvertino paruošimą ir 
jos pravedimą. Buvo manančių, 
kad ją galėjo pravesti ir kitaip. 
Stotys galėjo būti atskirtos toli 
viena nuo kitos, kad skautai, 
žaidimo forma, galėtų atlikti 
užduotus uždavinius, vaiz
duojančius realybę. Pvz.: sužeis
to gabenimą, medžių kirtimą ir 
genėjimą ir kt. Tai buvo numa
tyta, bet dėl vietos stokos ir 
didelio lankytojų skaičiaus, ne
buvo įmanoma padaryti. Tą 
būtų galima atlikti stovyklau
jant mažam vienetui ir skiriant 
daug laiko, nes per 15 minučių 
negalima daug ką nuveikti. 

Skautininkų pastovyklės ri
bose stovyklavo ir „Dariaus ir , 
Girėno" Brolijos stovyklos 
Viršininkas bei Vadijos nariai. 
Skautininkai dalyvavo įvai- i 
riuose skautų užsiėmimuose, f 
laužuose, vakaronėse ir 
prisidėjo prie stovyklos bendros 
priežiūros. 

Atžymėjimui skaut ininkų 
dienos, buvo surengta linksma 
vakaronė visiems stovyklų Va
dijos nariams, skautininkams, 
skaut in inkėms, mai t inimo 
skyriaus darbuotojams ir ki
tiems. Vakaronė buvo prie sma
giai traškančio laužo, skambant 
melodingoms dainoms, smagu
r iaujant lauže keptomis 
bulvėmis ir dešrelėmis. 

A. Paužuolis 

NIEKAD NEVĖLU 
Vienas bičiulis man sako: 
— Paskaitau tavo straips

nelius „Drauge", skautų sky
riuje, nors nesu skautas. 

— O kas tau trukdo įstoti į 
skautus? 

— Per senas. 
— Skautu būti niekas ne per 

senas. Įstojęs atjaunėsi. 
— Kad labai daug atjaunė-

jimo reikia. Gal kokią kapą 
metų. 

— Na, už kapą negarantuoju, 
bet už penkiasdešimt guldau 
galvą. 

— Reikės pasitarti su žmona. 
Kaip ji žiūrės į mane taip 
atjaunėjusį. 

— Tempk ir ją. Moterys labai 
mėgsta atjaunėti. 

— O ką aš veiksiu skautu 
tapęs? 

— Darbų visokių. Stovykloje 
galėsi puodą, kuris visados 
juodas, pašveisti. Skautukai 
apsidžiaugs, kad jiems nereikia. 
Galėsi sriubą pamaišyti, kad 
neprisviltų. Kad ir stovykla, bet 
prisvilusios niekas nenori. 
Rodos, dar turi balsą. Galėsi 
prie laužo padainuoti. Stovyk
loje darbų nereikia ieškoti. Dar
bai tave suranda. 

Mano pašnekovas labai kieto 
būdo, tad klausia: 

— O kas paskui? 
— Paskui reikia nuimti pala

pines. Jas gražiai suvynioti. 
Reikia uždaryti stovyklą. 
Išjungti elektrą, vandenį. Pažiū
rėti, ar neįsiveisė kur žiurkės. 
Patikrinti, ar kas neužmiršo ko 
nors. Tada krauti... 

— Gana tos stovyklos. Kas 
toliau? 

— Namie dar daugiau. Pavė
žėtum vaikus į sueigą, kurių tė
vai aptingo. Nuvežtum į mu
ziejų. Pagelbėtum iškylą 
ruošiant. O kalbant apie ruošą 
Kaziuko mugei, galėtum dirbti 
ištisus metus. 

— Tai tu manai, kad aš dar ne 
per senas? 

— Užtikrinu. Na, nuo mazgų 
rišimo, Morzės abėcėlės, sema
forų gal būsi atleistas, bet gerąjį 
darbelį turėsi padaryti kasdien. 

— Nesirūpink! Aš kasdien 
padarau bent po tuziną dar
belių. Žmona priverčia. 

Mano bičiulis pakėlė galvą, 
patempė krūtinę ir nužygiavo 
labai žvalia eisena. Tikrai tikiu, 
kad sutiksiu jį tarp skautų. 

vs Vladas Vi je ik is 
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metams V4 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis (šešt laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nedirba. n i u ne*8"*?0 J u o s gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo « n k 3 t o susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

AKADEMIKŲ DĖMESIUI 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai prašomi sekmadienį, 
spalio 24 d., Jaunimo centre 
vyksiančiame fil. vs kun. Juozo 
Vaišnio, SJ, pagerbime daly
vauti išeiginėse uniformose. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgims Išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

Pirm., antr. penktd 9 v r -3 v p.p., 
ketv 10 v r-7 v v t rečd . 

šeštd 10 v r— 2 v p.p. 
Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

T*l. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9v.r—12 

Valandos susitarus 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T* . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7vv antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v .p.p. 

penki ir šeštd. 9 v.r -12 v.p.p. 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava., Berwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava. , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllle 
708-355-8776 

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

K a b . te l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v a . . 

Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
! S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, III. 
Tai. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzle A ve., Chicago 
(312) 7788969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

55 S. Roberte Rd. , Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tai. (312)478-2112 

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

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akimus 
2618 W 71st St. 

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus trec\ šešt 12 iki 4 vai p.p. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 SchlHer St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

Kab. t o l . (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

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. 16 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Hiepervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Naparvllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St , Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

a 
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Ne visuomet tik paglostymo 

PAKANKA 
Iš Lietuvos girdime nepasi

t e n k i n i m o balsų ir p a t y s 
naujausieji ateiviai pakritikuoja 
išeivijos lietuvių spaudą, kad jo
je pernelyg gausu neigiamų 
a ts i l iep imų apie gyvenimą 
tėvynėje, per dažnai kritikos žo
džiais įvertinamas dabartinės 
vyriausybės darbas. Priekaiš
tas: jiems skaudu matyti tokius 
straipsnius ir labai norėtų pozi
tyvios reakcijos, bet jokiu būdu 
ne kritikos. 

Ir sutinkame, ir ne. Sutin
kame, kad skaudu skai tyt i 
nepalankius straipsnius; nesu
tinkame, kad jų reikėtų vengti, 
o t ik paglostymais pasitenkinti. 

Liaudies išmintis sako, kad 
nėra dūmų be ugnies. Jeigu 
„dūmai" dėl įvykių Lietuvoje 
graužia skaitytojų akis, matyt , 
kad ten kas nors „ugnelę kū
rena" . Amerikoje žiniasklaida, 
ypač spauda, nuolat atlieka poli
cininko rolę ir „iškasa" visuo
menines, politines, o žinomų 
asmenų net labai privačias 
„nuodėmes", viešai jas paskelb
dama. Jeigu nusikaltimas arba 
bent įtarimas nusikaltimu nėra 
visiškas šmeižtas, prasimany
mas, niekas už tai žiniasklaidos 
nesmerkia. Iš tikrųjų baimė, 
kad nešvarūs darbai bus iškelti 
viešumon, išlaiko ne vieną 
politiką ant t iesaus kelio. 

Spausdinto žodžio jėga ne
reikia abejoti, ir todėl būtina, 
kad įvairios negerovės politi
n i ame bei v i suomenin iame 
gyvenime būtų spaudoje pabrė
žiamos. Ak, būtų puiku, jeigu 
mes galėtume spausdinti t ik tei
giamus straipsnius apie Lie
tuvą, bet peiktinuosius „pašluo
ti po kilimu" nedera. Jeigu jie 
pakankamai ilgai ir aštriai bus 
viešai diskutuojami, galbūt 
pavyks išsigydyti nuo kasdieny
bės negerovių. 

Spalio 13 d. „Chicago Tri
būne" paskelbė žinią, kad Vil
niuje nušautas žinomas „Res
publikos" laikraščio įkūrėjas, 
leidėjas ir redaktorius Vitas 
Lingys. Jis buvo 33 metų am
žiaus ir nužudytas keliais šū
viais visai arti savo namų. 
Kodėl? Pasirodo, kad Lingys 
pasižymėjo straipsniais, atiden
giančiais organizuotų nusi
kaltėlių, arba kaip dabar mėgs
tama vadinti, mafijos veiklą. Jis 
ir anksčiau buvo gavęs keletą 
perspėjimų bei grasinimų ne
judinti to „pavojingo širšių liz
do", bet nepaisė ir savo darbą 
vykdė toliau. „Respublikos" 
r e d a k t o r i a u s p a v a d u o t o j a s 
Vitas Tomkus pareiškė kores
pondentams, kad Lingio mirt is 
turėjusi būti perspėjimas ki
t iems žurnalistams. 

Tokia žinia apie Lietuvą ame
rikiečių spaudoje mums garbės 
nedaro. Bet tai dar ne viskas. 
„Lietuvos rytas" (spalio 9 d.) 
rašo, kad „per 9 šių metų mėne
sius Lietuvoje į regis t ruotas 
45,271 nusikaltimas. Tai beveik 
17% daugiau, negu buvo užfik
suota per tokį pat laiką pernai. 
Š iuos bei k i t u s d u o m e n i s 

pateikė Vidaus reikalų minis
terija. ..Šiauliuose nus ika l t imų 
skaičius padidėjo 49%, Klaipė
doje — 34%, Alytuje — ketvir ta
daliu. Gerokai jų padaugėjo 
Pasvalio (106%), Ša lč in inkų 
(85%), Radviliškio (73%), Prienų 
(67%) rajone. Taip pat padau
gėjo sunkių nusikaltimų. Pernai 
jų padaryta 4,000, daugiau , 
negu pernai per tokį pat laiką". 

Jeigu pr is iminsime, kad Lie
tuvoje (daug didesniame geogra
finiame plote) y ra maždaug 
dukart mažiau gyventojų ka ip 
Čikagoje, tie skaičiai y ra sukre
č i a n t y s . Š t a i d a r v i e n a s 
epizodėlis iš l ietuviškos kas
dienybės (iš to pat ies „Lietuvos 
ry to" nr.): 

„Vidurdienį Klaipėdoje į pri
vačią juve lyr inę pa rduo tuvę 
užėjo du vyrai. N e t r u k u s įėjo 
dar vienas a r du. J ie uždarė 
parduotuvės duris , užkabino 
lentelę su užrašu „Nedi rba" ir, 
grasindami nupjautavamzdžiu 
šautuvu, surišo pardavėją, pleist-
t ru užklijavo burną. Plėšikai 
grobį — auks in ius laikrodžius, 
papuošalus — susidėjo į krepšį 
ir išėjo". 

Arba vėl (tame pačiame „LR" 
numeryje): 

„Vakar „Lietuvos ry tas" rašė. 
kad Kauno „Vilijos" res torano 
administracijos patalpose kol 
kas nenustatyt i žmonės nušovė 
penkis vyrus. ...Kol kas ga l ima 
tik spėlioti, su kuo tai susiję. Pa
vyzdžiui, galbūt tai tur i ką nors 
bendra su vieno svarbaus vei
kėjo iš galingos Klaipėdos gau
jos dingimu šios savai tės pra
džioje... gal t a i siejas su V. 
Seneckio iš „dak t a rų še imos" 
dingimu. ...arba prasidėjo mafi
jos karas , arba t rūko tu r t ingų , 
reketuojamų ir ki taip engiamų, 
b i z n i e r i ų k a n t r y b ė , i r j i e 
pasamdė žmogžudžius.. ." 

Jeigu nežinotume, kad šie 
nus ika l t ima i įvykdyt i 1993 
metų spalio pradžioje K a u n e . 
Klaipėdoje, Alytuje, Pasvalyje 
a r kur iame k i t ame Lietuvos 
mieste, ga lė tume tv i r t in t i , kad 
čia rašoma apie Al Capone erą 
kur nors Čikagoje, ka i nusikal
tėlių gaujos dalinosi „ter i tori
jomis" bei „į takos sferomis" ir 
nuo la t k e l d a v o t a r p u s a v i o 
kautynes . 

Tikrai mūsų t au t a , pusšimtį 
metų užtver ta nuo V a k a r ų pa
saulio geležine uždanga ir dėl to 
— anot daugelio mūsų — at
s i l i k u s i nuo v a k a r i e t i š k o s 
kultūros, spėjo per porą metų 
Vakarus ne t ik pasivyt i , bet ir 
pralenkt i . Tik, deja, už tokių 
lenktynių la imėj imą n i e k a s 
aukso medalių neda l ina . Žino
ma, dar yra gal imybių „tobulė
t i " . Juk ne t rukus bus s ta tomi 
lošimo rūmai (casino), t a i or
ganizuotieji nus ika l tė l ia i t u rė s 
naujų dirvų savo veikla i , o 
mūsų nualintiej i , t a ip pa ramos 
r e ika l i ng i , t a u t i e č i a i a t r a s 
progų tuose pramogų namuose 
prarasti paskut ines kelnes . Tai 
jau t ikra pažanga, ponai! 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

LIETUVA IŠGYVENO 
APOKALIPTINES 

BAISYBES 
Užsienio žu rna l i s to į spūdžia i 

IGNAS MEDŽIUKAS 

SKAT TARNYBA BAIGĖSI 
KALĖJIME 

Ž u r n a l i s t a s H e n r i Tincq, 
apsilankęs Vilniuje, laikraštyje 
„Manchester Guardian" aprašė 
savo pastebėtus reiškinius ir 
p a d a r ė k a i ku r i a s išvadas. 
Medinės statulos Rūpintojėlio, 
r a šo žu rna l i s t a s , randamos 
daugel io l ie tuvių namuose, 
b a ž n y č i o s e , k ryžke l ė se ir 
kapinėse. Šis paprotys yra kilęs 
iš pagoniškų laikų. Iš tikrųjų 
L i e t u v a y r a „ j a u n i a u s i a 
Ka ta l ikų Bažnyčios duktė", 
p a s k u t i n i o j i Europos šalis, 
pr iėmusi kata l ikybę. Iš jos 3,7 
mil. gyventojų 80% išpažįsta 
Romos Katal ikų tikėjimą. 

G e n o c i d a s Lie tuvoje 

„NKVD sudegino tūkstančius 
t o k i ų s t a t u l ų " , — aiškino 
Emanuel i s Zingeris, opozicijos 
narys seime, kurio motina žydė 
stebuklingai pergyveno Hitlerio 
koncentracijos stovyklą ir Stali
no gulagą. — „Kraštas išgyveno 
apokaliptines baisybes. Tuo pat 
la iku 1949 m. buvo sudeginta 
paskut inė sinagoga Vilniuje". 
Kas ke tv i r ta šeima nukentėjo, 
nes jos na r ia i buvo nužudyti ar 
iš tremti . Pr ieš karą Viniuje 
žydų tautybės gyventojai sudarė 
40%, o Kauno mieste apie 30%. 
Lietuvoje gyveno 240,000 žydų. 
Šiuo laiku y ra ne daugiau, kaip 
5,000. „Genocidas palietė mūsų 
kraštą, o t uo laiku Europa šoko 
t ango" , — kalbėjo Zingeris. 
Kata l ikų Bažnyčia irgi kentėjo 
— daugelis bažnyčių ir kunigų 
seminar i jos buvo uždarytos, 
išskyrus vieną Kaune . Keturi 
vyskupai ir 300 kunigų buvo iš
t r emt i į Sibirą. Ki tų profesijų 
žmonių daugybė irgi buvo iš
t remta , intel igentai išžudyti. 

Praėjus 3 metams po atgautos 
nepriklausomybės. Rūpintojėlis 
tu r i pagrindą būti susirūpinęs, 
nes Lietuva yra išsekusi, iš
vargusi. Šal is mėgina nusikra
tyti praeities. Pažadai moralinio 
ir dvasinio atsinaujinimo, išsi
vadavus iš ateizmo kalėjimo, 
rodo tendenciją į nusikalt imus 
ir s u d a r o s ą l y g a s plisti 
pagonybei. 

Re l ig in i s a t g i m i m a s 

Iš tikrųjų bažnyčios yra per
pildytos. Vis daugiau suaugusių 

apsikrikštija, ir parapijų kle
bonai v is daugiau sutuokia 
porų. Katalikų skautų judėji
mas atgimsta ir daug atsiverčia 
jaunų žmonių, kurie vyksta 
kaip maldininkai į Čenstakavą 
prie Juodosios Madonos a r 
ekumeninį centrą Taize, Pran
cūzijoje. Bet žala, padaryta be
dieviško komunizmo, dar ne
greit bus užgydyta. Bažnyčios 
buvo grąžintos, bet kunigai 
neturi k u r gyventi, ypač mies
tuose, ir vienuoliai neturi vie
nuolynų. Trūksta katechistų, 
kurie mokytų tikėjimo tiesų. 
Beveik iki popiežiaus vizito į 
Lietuvą laikraštis „Respublika" 
buvo į s ikū ręs a rk ivyskupo 
rūmuose. 

Į s t a t y m a s dėl g rąž in imo 
bažnyčių buvo priimtas 1990 m., 
bet neapėmė nurodymų dėl nuo
stolių atlyginimo. Religijos mo
kymas įvestas mokyklose; jei 
kas nori, gali pasirinkti etiką. 
Bet Bažnyčia neturi pakan
kamo ska ič i aus rel igi jos 
mokytojų. Buvę ateizmo moky
tojai atsivertę turi mokyti reli
gijos tiesų. 

Kai kurios Bažnyčios refor
mos, Vat ikano II suvažiavimo 
priimtos prieš 30 metų, dar ne
daug įsigalėjo šioje uždaroje 
šalyje. Prisimindama persekio
jimus, Lietuvos katalikų Bažny
čia liko labai klerikal iška, 
neprileisdama tikinčiųjų prie 
b a ž n y t i n i ų p a t a r n a v i m ų . 
Kunigai, aukodami Mišias, vis 
dar yra atsukę nugarą į tikin
čiuosius. Senoji k a r t a y r a 
susirūpinusi išlaikyti tradicijas. 
Dėl išgyventų per 50 metų 
persekiojimų kunigų amžiaus 
vidurkis yra apie 70 metų. Jie 
dažnai būna pavargę ir persi
dirbę. Kunigų auklėjimas buvo 
KGB kontroliuojamas, kunigai 
turėjo laikytis t a m tikrų ribų ir 
būti biurokratais. Vienas kuni
gas žurnalistui aiškino', jog jis 
negalvojo, kad Bažnyčia bus 
laisva ir iškils visai kiti reikala
vimai. 

Iš kitos pusės, visi žino kun. 
Alfonso Svarinsko atsakymą į 
šiuos klausimus. Kai jis apie tai 
yra klausinėjamas, jis parodo 
juodais ir pilkais dryžiais kalėji
mo uniforma, kurią parsivežė į 
Parmos lagerio (prie Uralo) Ši 

Kauno SKAT tarnybos kariai 
paga r sė jo „ s t o v y k l a v i m u " 
miške, o apie dviejų SKAT 
P a n e v ė ž i o r i n k t i n ė s k a r i ų 
„narsumą" aprašo „Lietuvos 
r y t a s " 93.09.29. laidoje. 

„Šių metų balandžio 23-osios 
vėlų vakarą SKAT Panevėžio 
r ink t inės kariai Stasys Gailiu-
šis i r Virginijus Venckūnas 
smark ia i sumušė Stanislovą 
Plėtą bei Alfonsą Paulavičių. 

v i e t a buvo jo į k a l i n i m o 
paskut inė , nes jis praleido 23 
metus sovietų gulage. J i s buvo 
įsisiuvęs baltais siūlais mažą 
kryželį ant savo kalinio uni
formos, kuriuo, kaip j is pasako
ja, išgąsdindavęs savo sargus, 
nes š iam kunigui Dievas ir 
L i e t u v a y r a n e a t s k i r i a m i 
dalykai . 

P l i n t a įvair ios re l ig i jos 

Dabar Lietuvoje plečiasi įvai
rios religijos: Naujieji apaštalai, 
J e h o v o s l i u d i n i n k a i , H a r e 
Krishna, Sun Myung Moon's 
jungt inė bažnyčia ir Šėtono 
ku l tas (Karalystė šėtono tarny
boje). Atkakliausia iš tų grupių 
y r a Tikėj imo žodis , š a k a 
vadinamosios Pilnos evangelijos 
bažnyčios, kilusios Upsaloje, 
Švedijoj, ir dabar smarkiai plin
tanč ios Baltijos va ls tybėse , 
š iaurės Rusijoje ir Armėnijoje. 

Mokytojų rūmuose Vilniuje 
1000 Tikėjimo žodžio kul to 
narių, kurių daugumas jauni, jų 
veiduose ekstazės i š r a i ška . 
Orkestrui pritariant, jie šaukėsi 
šv. Dvasios apšviesti jų protus. 
Tik prieš pat popiežiaus vizitą 
Vilniuje šio kulto nar ia i suor
ganizavo savai tę evange l i 
zaci jos; jų d v a s i n i n k a i — 
„vedusios" poros, krikštijo su
augusius ežere ir prašė aukų, 
nes, pagal jų mokslą, Dievo 
meilė surišta su tuo, ką mes jam 
duodame, ir ragino skleisti 
gerąją naujieną. 

Lietuvoje atgyja pagonybė, 
grąžinami natūralūs vardai: Jū
ra tė , Gintaras, Rūta ir pan. Ir, 
išėję aukš tuos ius m o k s l u s , 
žmonės dalyvauja druidiškose 
iškilmėse (ceremonijose), j a s 
paįvair inant , įterpdami patrio
t i n e s giesmes a n t garsiojo 
Gedimino kalno. Čia ir pre
zidentas A. Brazauskas at l iko 
tokias ceremonijas, t ik po to 
dalyvavo įvedimo į prezidentus 
ceremoniale bazilikoje. 

Tą vakarą A. Paulavičius ir S. 
Plėta su žmonomis ėjo namo. 
Praeidami pro akcinę įmonę 
„Panevėžio baldai", kaip tvir
tina nukentėjusieji, vienas jų 
užmynė ant nukelto kanalizaci
jos šulinėlįo dangčio, kuris ir 
suskambėjo. Kiek paėję išgirdo 
šaukiant: „Stokite, šausiu!". 
Teisme S. Plė ta sakė net nema
nęs, kad šis įsakymas skiriamas 
jiems, tačiau atsisuko pasi
žiūrėti, kas ką ten gaudo. Vos 
atsisukęs, S. Plėta pajuto stiprų 
smūgį. Kaip j is teigė, buvo pa-
purkšta ir dujų balionėliu. At
sipeikėjo velkamas prie įmonės 
vartų. 

S. Pietai ir A. Paulavičiui 
buvo liepta pakelti rankas ir 
stovėti. Savanoriai, kurie pagal 
sutartį saugojo akcinės įmonės 
„Panevėžio baldai" teritoriją, 
priekaištavo, kodėl jie spardę 
įmonės vartus, nepaklusę nuro
dymams, priešinęsi. Šiek tiek 
pasiaiškinę, kariai liepė visiems 
eiti namo, tačiau nukentėjusieji 
sakė nesijaučiantys kalti ir 
reikalavo iškviesti policiją. Kai 
viena moteris pabandė įeiti į 
karių patalpą, kad galėtų tele
fonu iškviesti policija, į ją buvo 
atstatytas karabinas . 

Tuo metu į konflikto vietą at
vyko pro šalį važiavęs policijos 
automobilis. Policijos parei
gūnai t e i sme tvir t ino tada 
t ikrai matę kruvinus civilius 
vyrus. Užpultųjų sužalojimus 
nustatė ir teismo medicinos 
ekspertai. 

Kariai, nuvežti policijos au
tomobiliu į ligoninę nustatyt i , 
ar j ie nėra išgėrę, atsisakė 
medikų pagalbos. Nukentėję 
tvirtino, kad taip žiauriai galėjo 
elgtis tik alkoholio apsvaiginti 
žmonės. 

Teisiamieji tvirtino dujų ba
lionėlio nenaudoję, o naudoti 
gumines lazdas sulaikant pa
žeidėjus jiems leidžia tarnybos 
statutas. Savanoris S. Gailiušis, 
anksčiau teistas tris kar tus , 
tarp jų už chuliganizmą bei 
atvirą apiplėšimą, teisme sakė, 
kad, jei jis tikrai būtų daužęs A. 
Paulavičiaus galvą, ji turėjusi 
nusiristi, o ji vietoje, vadinasi, 
nukentėjusiojo parodymais tikė
ti negalima. 

Panevėžio miesto apylinkės 
te ismas, p i r m i n i n k a u j a n t 
teisėjui I. Misiūnui, pripažino S. 
Gailiušį ir V. Venckūną kaltais. 
Pirmasis nuteistas 2 metams ir 
3 mėnesiams laisvės atėmimo, 
bausmę atliekant griežto režimo 
pataisos darbų kolonijoje. V. 
Venckūnas nuteistas 2 metams 
ir 6 mėnesiams laisvės atėmi
mo, bausmės vykdymą atide
dant metams ir šešiems mėne
siams. Abu jie iki teismo proceso 
iš SKAT nebuvo pašalinti. Teis
mas nutarė S. Gailiušio te ismo 
salėje neareštuoti". 

Savanorišką krašto apsaugos 
tarnybą, be abejo, daugiausia 
sudaro patriotiškai nusiteikę, 
sąmoningi lietuviai. Jų pareiga 
apsaugoti žmonių ir krašto lais
vę, jų tur tą ir kovoti su krimi
naliniu bei priešvalstybiniu ele
mentu. SKAT'o vadovybės pa
reiga išlaikyti reikiamą discip
liną ir pareigų supratimą sava
norių tarpe, neprjimant garbin
gą tarnybą kompromituojančių 
asmenų. B r . J . 

• 1974 m. r u g p j ū č i o 9 d. 
Gerald Ford buvo prisaikdintas 
kaip JAV 38-asis prezidentas, iš 
šių pareigų pasitraukus Richard 
Nixonui. 

• 1977 m. l iepos 29 d. buvo 
užbaigti tiesti 800 mylių ilgio 
vamzdžiai Aliaskoje ir ja is 
pradėjo tekėti alyva. 

SKAT'o vyrų būrelis 1991 metais. Iš kairės: Geležinio Vilko pulko vadas pik. 
Gečas, pik. Jazerskas ir Meškauskas. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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JAV medicinos bibliotekininkė Dalė Lukienė su UNESCO atstovu, taip pat 
bibliotekininku. Abdelaziz Abich Centrinės Europos bibliotekų konferencijoje 
Vilniuje rugsėjo 27-29 d. Nuotr. R. Kubiliūtes 

Pasiunt inybės darbą sunkino ir koordinacijos su 
Užsienio Reikalų ministerija stoka, o kartais ir minis-
terjos valdininkų nepareigingumas. To pavyzdys yra 
M. Viniko atvejis. 1924 m. M. Vinikas buvo atšauktas 
iš Vašingtono ir kur į laiką dirbo Užs. Reik. ministeri
joje Kaune. 1925 m. vasario mėnesį jis atvyko su t a m 
t ik ra ūkine misija, apie kurią bus kalba vėliau, į JAV. 
J i s keliavo kaip oficialus Lietuvos Užs. Reikalų minis
terijos pareigūnas (ministerijos ekonominis referentas) 
su diplomatiniu pasu. 

Savo metu K. Bizauskas buvo pranešęs Užsienių 
Reikalų ministerijai JAV Valstybės depar tamento 
pageidavimą, kad Pasiuntinybė iš anksto informuotų 
depar tamentą apie kiekvieną asmenį, vykstantį su 
diplomatinu pasu Amerikon. Bet apie M. Viniko 
atvykimą K. Bizauskas jokios žinios iš ministerijos ne
buvo gavęs. Sužinojo jis apie tai tik iš Amerikos 
lietuvių laikraščių. Viename jų, „Tėvynėje", buvo 
paskelbtas ir pasikalbėjmas su M. Viniku, kuriame jis 
pareiškęs, kad atvykęs į JAV ka ip Užs. Reik. minis
terijos ekonominis referentas, ir kad jis tur įs Amerikoje 
a t l ik t i kelis, valdžios jam pavestus, darbus. Bet 
svarb iaus ias jo misijos uždavinys esąs gavimas 
paskolos Kauno miesto savivaldybei. Tad savo 
pranešame Užs. Reik. ministrui V. Čarneckiui K. Bi
zauskas ir rašo: 

„Susidarė daugiau nei keista padėtis. Mane pasiekė 
gandai, kad p. Vinikas kartais sakosi esąs ekonominis 
referentas U.R. Ministerijoje, kartais sakosi esąs preky

bos atašė prie Pasiuntinybės Amerikoje (kaip pranešė 
„Elta" ir Lietuvos laikraščiai), kartais apie savo padėtį 
U. R. Minis ter i joje visai n e a i š k i a i t epasako . 
Pasiuntinybė gi, neturėdama pranešimo iš Ministerijos 
ir nemačiusi jo paso nei jo įgaliojimų, nieko nežino ir 
net negalėtų suteikti informacijų dėl p. Viniko einamos 
tarnybos, jei k a s tų informacijų te i rautųsi . 

Tur būt, nė ra kitos valstybės pasaulyje, ku r būtų 
tokia padėtis: žmogus atvyksta diplomatiniu pasu. 
sakosi turįs valdžios misiją, gali visai ignoruoti 
Pasiuntinybę, nepalaikyti su ja kontakto — tegal ima 
yra pas mus. 

Antra . Ministerija žino, kad man pavesta ieškoti 
bendros didelės paskolos Lietuvai. Tas darbas e ina jau 
4 mėnesiai. Atvyksta naujas žmogus su projektu 
paskolos Kauno miestui. Ar ministerija to nesupran
ta, kad mums turint apribotą kreditą, kiekvienas nau
jas paskolos ieškojimas sunkina bendrosios paskolos 
darbą. Vietoj koordinuoti darbą, mūsų vyriausybė 
prileidžia ir padeda sunkinti savo pasiuntinio darbą. 

Nesuprantu, kodėl Ministerija taip paslaptingai yra 
veikusi sąryšy su p. Viniko a tvykimu Amerikon. 

Mane yra pasiekę gandai, kad p. Vinikas, ieško
damas paskolos Kauno miestui, argumentuoja, kad 
nesą reikalo skaitytis su Pasiuntinybe bei su dabartine 
vyriausybe, n e s jis esąs opozicijos žmogus tos opozici
jos, kuri grei tai paimsianti viršų ir valdžią, ir kuri 
Seime tik vienu ar dviem balsais yra silpnesnė už 
valdžios partiją. Neturiu dokumentalių įrodymų, bet 
pažinodamas p . Vimką ir jo metodus esu linkęs t ikėti , 
kad tai teisybė, juoba, kad negalų abejoti tų žmonių 
teisingumu, kur ie apie tai man pranešė. 

( ) 
Nenormaliai padėčiai, pvzd., tokiai kaip kad šiuo 

raštu pranešu, išvengti ateityje pasiūlau, kadTamista. 
p. Ministeri, išleistumėt įsakymą Užsienių Reikalų Mi
nisterijai, o Ministerių Kabinetas visoms kitoms žiny 
boms, kurių esmė būtų; 

I-a. Kad visi asmenys, esantys Lietuvos diploma
tinėje ar konsularinėje tarnybje, atvykę į kraštą, kur 
jie neina tarnybos pareigu, privalo negaišuojant arba 
asmeniškai ats i lankyti Pasiuntinybėje a r raš tu 
pranešti apie savo atvykimą. 

2-a. Kad asmenys, nesantys tarnybje, bet vykstą 
su diplomatiniu pasu turi raštu pranešti apie savo 
atvykimą a ta t inkamai Pasiuntinybei. 

3-a. Apie Lietuvos piliečius, vykstančius Amerikon 
su diplomatiniais pasais, ir apie šiaip žymesnius 
asmenis be diplomatinių pasų, Ministerija (arba jie 
patys) telegrafu praneša Pasiuntinybei Washingtone 
(kad painformavus State Departmentą, kaip jų buvo 
prašytai. 

4-a. Jokšai Lietuvos valdžios reikalas, by kurios 
valdiškos įstaigos vedamas, negali būti a t l iekamas be 
kontakto su Lietuvos Atstovybe ar Pasiunt inybe, jei 
tik Lietuva turi ten tų savo įstaigų. Išimtį sudaro 
revizijos. 

5-a. Visuomeninėsbei privatinės įstaigos bei fir
mos, darydamos prekybinių ar finansinių žygių dides
niame maštabe, privalo palaikyti kontaktą su ata
tinkama Pasiuntinybe ar. Pasiuntinybei nurodžius, su 
atat inkamu Konsulatu. 

Tie dalykai tai aksiomos, kurios yra supran tamos 
kitose valstybėse, bet pas mus jų nesilaikoma. Manau , 
kad jų re ika l ingumą bei t iks l ingumą g inčy t i 
negalima". 

Didieji 1926 m. įvykiai 

1926 metai buvo JAV-ėms reikšmingi 150 metų 
nepriklausomybės sukaktim. Toji sukakt is buvo, 
švenčiama gausiais renginiais, kurių JAV l ie tuviams 
svarbiausi buvo du: 28-tas Katalikų Euchar is t in is 
kongresas ir Pasaulinė paroda Philadelphijoje, kur ios 
atidarymo proga, rugpjūčio 28 d., buvo surengta įspū
dinga Lietuvių diena. (Bus daugiau) 
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GIMTOSIOS ŽEMĖS 
ŠAUKSMAS 
HENRIKAS KUDREIKIS 

1944, liepos vidurys . Ne 
paprastai nuvargęs ir saugoda 
masis prancūzų komun i s tų 
aviacijos eskadrilės „Norman-
die-Neman'" puolimų, j l indau į 
karklų krūmą ir ka ip negyvas 
užmigau. Švintant pabudau ko 
sėdamas ir bedūstąs nuo parako 
kvapo. Lyg rūke išlindo vokie
čių puskarininkio veidas. Jis 
smagiai kvatojo. Už jo lauko ar
tilerijos baterija be perstojo 
šaudė per mano galvą, šaudymo 
kryptis netoliese esąs Pažaislis. 
Po ke l ių , ,Donner-Wetter '* 
vokietis prisipažino, kad taip 
r amia i įmigus io n i e k a d 
nematęs. 

Lygiai po 49-nerių metų sto
viu prie remontuojamos Pažais 
lio bažnyčios. Kazimierietė vie 
nuolė aiškina mums bažnyčios 
ir vienuolyno atstatymo planus. 
Daugumas vienuolyno ir mo
kyklų pastatų atrodo negeriau, 
kaip koks Amerikos vakarų vai
duoklių (ghost) miestas. Šiuo 
laiku vienuolyne 20 būtybių: 
nuo 12 iki 90 metų amžiaus. Koi 
kas jokia kazimierietė nėra at
vykusi iš Amerikos. Vienuolė 
pareiškė, kad jos gyvenančios 
mūsų išeivių gerumo dėka. Pa 
žaislis bus didelė šventovė ir 
svarbi Lietuvos turizmo vieta 

Šiandien Karo muziejus kaž 
kodėl neatrodo taip iškilmingai, 
kaip mačiau 1938 metais. Dega 
amžinoji ugnis, atstatytas Neži
nomo Kareivio kapas. Viduje 
slinkau pro daugybę karinio po
būdžio eksponatų. Ilgiau susto 
jau prie tautos didvyrių Dariaus 
ir Girėno skyriaus, kuris užima 
didelį plotą ir įdomiai įrengtas. 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės skyriai įrengti, atro
do, paskubomis. Tik mažos de-

i talės. Karo technikos dalių ke
lios mažos nuotraukėlės, mano 
daliniui atstovauja mažas plas
tikinis garvežiukas, nė vienos 
nuotraukos. Daugiau rodomas 

.lietuvių dalyvavimas 29-tame 
! Šaulių korpe, raudonojoje arini -
joje. Keletas nuotraukų apie per 
prievartą vokiečių kariuomenėn 
paimtus tautiečius. Karo mu
ziejaus lankytojų dauguma 
jaunimas . 

Girkalnio kapinėse, lankyda 
mas savo senelių ir ar t imų gi
minių kapus, naujoje kapų daly
je pamačiau didžiulį paminklą. 
Pas t a ty t a s per 1944 metu 
Kūčias emvedistų žiauriai nu

žudytų 13-kos jaunų Graužų 
kaimo vyrų atminimui. Viršuje 
trys broliai Bakučiai. MVD 
baudžiamieji dalin .•., vedami 
vietinių komunistų, daug jų ir 
dabar begyvenančių šioje apy
linkėje, išžudė visus kaimo 
jaunus vyrus. Girkalnio valsčiu
j e — per 40. nušovė ir moterų, 
ir vaikų. Reikia pažymėti, kad 
beveik nė vienas iš nužudytų
jų nedalyvavo jokioje rezisten
cijoje. 

Po daug iau kaip penkiasde
šimt metų. palinkės nuo sun
kios metų naštos, žengiu mielo 
seno žemaičių miesto gatvėmis. 
Karo metu dukart sunaikintas, 
bet jau a ts is ta tes . naujasis 
mies tas nepanašus į senąjį. 
Gimnazija tebestovi. Deja, joje 
j au man neteko mokytis. Seno
ji, balta. Vaižganto gatvėje. Prie 
pietinės tvoros išėjimo stovėjo 
kalvė, kur senas žydas su viena 
keista akimi , mūsų Ciklopu va
dinamas, amžinai dideliu kūju 
plakdavo raudona geležį. Šian
dien nerasiu nei jo. nei Domi
ninkonų gatvėje vaikščiojančių 
trijų baltųjų tėvų. kurie niekuo
met nepraleisdavo mūsų ne
užkalbinę. Tik vienas senas 
pažįstamas išlikes-baltas žemai
t is , pakėlęs ranką, lyg sveikino 
mane . 

Gražioje miškuotoje Dzūki
joje aplankiau bent dalį žymių 
istorinių vietų. Simpat inga 
Krėvės sesers duktė aprodė 
mums rašytojo namą-muziejų. 
Susikaupiau prie Vinco Krėvės 
ir jo žmonos kapų. prie jų pras
mingo paminklo. Kapas ant 
kalnelio, mažose kaimo kapinė
lėse. Svečių knygoje pažymėjau, 
jog turėjau garbės dalyvauti 
Vinco K r ė v ė s globojamame 
spaudos kolektyve Salzburge. 
Austrijoje. 

Apsi lankėme Perlojos Respu
blikoje, k u r vidury miestelio 
stovi aukš tas Vytauto pamink
las, garbingai respublikos pilie
čių apgintas, sustojus grandinė
mis, nuo vietinių raudonųjų iš
davikų. Atsiustiems rusų tanki-
n inkams piliečiai papasakojo 
apie Vytauto pagalbą kovose už 
rusų t au t a . Keikdamiesi rusai 
nuvažiavo, ir Vytautas išdidžiai 
šiandien tebestovi. 

Prie Merkinės kapų kalnelis, 
kur rusai ir s tr ibai su buldoze
riais iškasė didžiulę duobe ir jon 

Medininkų 
jaunas beržf 

- bokštas, prie kur įėjimai, o ant bokšto — 
Nuotr. Alekso Jauniaus 

versdavo miesteliuose išniekin
t u s partizanų kūnus. Iš viso 
daugiau negu du šimtai. Kadan
gi visus atpažinti nebuvo įma
noma, kalnely, kuris pavadintas 
Skausmo Kalnu, pastatytas gra
žus meniškas paminklas. Žino
miems žuvusiesiems pastatyti 
paminklai , kai kurie su nuo
traukomis. Visi su gimimo ir 
žuvimo datomis. Kai kurie pa
minklai t ikrai įdomūs ir pras
mingi. Garbė jauniems vyrams. 
Iš gimimo datų dauguma mano 
amžiaus. Tuo laiku. Skausmo 
ka lną apžiūrėjau ka r tu su 
dviem garbingais Lietuvos par
tizanais: partizanų leitenantu 
Viktoru Šniuoliu, Prisikėlimo 
apygardos ir štabo nariu Vytau
tu Slapšinsku, Kęstučio apygar
dos. Abu žiauriai kankinti ir il
gus metus praleidę Sibiro gula
guose. Abu tyliai skaitė savo 
ginklo brolių pavardes ir nosi
nėle džiovino akis. Nutilome. Aš 
daugiau jų neklausinėjau. Vė
liau sužinojau, kad Itn. Šniuolio 
tiesioginis viršininkas Šibai-
la-Merainis buvo kilęs iš šios 
apylinkės. Sužinojau, kad kita
me kalnelio gale pastatyti pa
minklai lietuvių partizanų eilė
se kovojusiems austrams, vo
kiečiams ir ukrainiečiams. 

Lankydamas karininko Juo
zapavičiaus ir ša l ia naujai 
palaidoto parlamento gynėjo Sa
kalausko kapus, kurie skęsta 
gėlėse, stebėjaus savo jauno 
palydovo alytiškio puikiu Lietu
vos istorijos ir karinės Lietuvos 
istorijos žinojimu. Kapinių kam
pe didžiulės eilės lietuvių karių 
kapų, daugiausia žuvusių kovo
se su lenkais. Kapai visi puikiai 
prižiūrimi. Dauguma žuvusiųjų 
iš 1-mo pėstininkų pulko. Išei
damas iš kapų. sut ikau įdo
miausią iš visos mano kelionės 
Lietuvoje asmenį. Į mūsų pu
siau politinę kalbą įsiterpė 
senutė, kaip išjos sužinojau, per 
90 metų, ir ateina kasdien pa
taisyt i apleistus kapus. Jos 
kalba ir sakiniai — kaip jaunos 
moters. Kai ji pareiškė abejojan
ti savo ateitimi, nes komunistai 
grįžta valdžion, bandžiau nura
mint i , tardamas, jog komuniz
m a s jau žuvęs. Staiga pro šalį 
e inant i j auna moteris mums 
t renkė: „Ne, komunizmas dar 
nežuvęs!" 

Giminių suėjimas Kaune. Va
karienės metu klausėme prezi
dento Brazausko spaudos konfe
rencijos. Tuoj prasidėjo mano 
jaunesnės kartos giminių dabar
t i nė s politinės padėties ap
tar imai . Vienas — aukštas mi
nisterijos i r LDDP partijos 
atstovas, k i tas VDU docentas, 
dešiniųjų sparno Kaip ir visur 
Lietuvoje, prasidėjo Vytauto 
Landsbergio klaidų išklostymu. 
Iki šiol girdėtas jo klaidas 
galėčiau surašyti į mišiolo sto
rumo knygą. Ginčams karštė-
jan t , LDDP atstovas piktai 
reagavo, kai neigiamai prasitar
ta apie dr. Bobelį. Pagal atstovą, 
dr. Bobelis reikalingas, kaip 
užsienio reikalų ir investacijų 
žinovas. Iki šiol aš į kalbas 
nesikišau, bet vos nepridėjau 
savo trigrašio, pasiūlydamas 
pasikviesti iš Amerikos kitą 
. . investaci jų žinovą" — p. 
Vebeliūną. Susilaikiau. 

Rugpjūčio 7 d. kunigaikščių 
mies te Ariogaloje. Lietuvos 
politinių tremtinių ir buvusių 
part izanų suvažiavimas. Prie 
bažnyčios ilgos kolonos autobu
sų ir šimtai lengvų automobilių. 
Šventoriuje būriai svečių varto 
partizanų kovų albumus, perka 
tremtinių ir partizanų literatū
rą. Didelė grupė šaulių, unifor
muotų maždaug Lietuvos ka
riuomenės (1940 m.) pėstininkų 
uniformomis. Ir jų kepurės nebe 
rusų generolų dydžio, lietuviš
kos. Suskambus varpams, mi
nios pajudėjo bažnyčion. Prigu
žėjo tiek daug, kad ir atsiklaupti 
neįmanoma. Giedojo Jurbarko 
t r e m t i n i u choras . įžanginę 
giesmę jie giedojo nepaprastai 
j a u s m i n g a i . Pusšimtį metų 
negi rdė jau t a ip graž ia i ir 
iškilmingai bažnyčioje giedant. 
Pamaldos, kurių metu veik visa 

bažnyčia ėjo prie Dievo s ta lo , ir 
du pamokslai tęsėsi beveik dvi 
valandas. Iškilmėse dalyvavo ir 
vyriausias Lietuvos kar iuome
nės kapelionas ir buvęs Sibiro 
tremtinys kun. Svarinskas. Po
licijai ir šauliams patruliuojant, 
šimtai pajudėjo link sporto s ta
diono. Prie įėjimo nukankintų ir 
išniekintų partizanų k ū n ų pa
veikslai, iš viso 100. Č ia vėl 
gausybė žiūrovų stebėjosi i r 
lenkė galvas tautos didvyriams. 
Kiekvienas nuėjo sukrėstas bai
saus okupantų ir jų t a lk in in -
kų-stribų žiarumo T ' i enas par
tizanas su šalia padėta nuk i r s t a 
galva. 

Dar prieš pradedant, „pasvei
kino" perkūnas dievaitis. Lietus 
pylėsi kaip iš kibiro. Tai nenu
gąsdino žiauraus likimo užgrū
dintų tremtinių ir par t izanų . 
Programa ėjo pagal planą. Gau
sūs kalbėtojai, reikšdami ištiki
mybę Tėvynei, iškėlė pag r į s t u s 
kaltinimus dabartinei vyriausy
bei, kur i nekreipia dėmesio į jų 
reikalavimus ir skundus . Š ta i 
skaitoma „Literatūros ir M e n o " 
laikraštyje (1993 m., nr. 24), k u r 
Romas Sadauskas rašo: „Ap
skritai mums tie t remt in ia i ir 
politkaliniai nusibodo. N e t i r 
tremtinių l i teratūra, tie „kan 
kinių r a š t a i " nustoja publ iką 
dominę, profesionalinės kr i t ikos 
net neaptariami. Laptevo ledai, 
Magedano šachtos mums v i r s ta 
tik įvaizdžiais, nusibodusiomis 
metaforomis". Partizanų ats to
vai man pasiskundė, k a d j i e 
neprileidžiami prie naujosios 
Lietuvos kariuomenės ka r ių . 
Beveik visi ka r in inka i y r a 
sovietinio auklėjimo. Partizanų-
antikomunistinių veteranų da
lyvavimas karių švietimo b a r e 
labai reikalingas. Buv. part iza
nų vadui Šniuoliui net negrąži
nama tėvo žemė. Rajone jį išva
dino vandalu. Matyt, t iesiogiai 
banditu jau nedrįso. 

Atvykęs iš Amerikos V a k a r ų 
dykumos ir pami r šęs , k a d 
Lietuvoje vasarą lyja, s t a iga 
atsidūriau bėdoje. Išgelbėjo par
t izanas Šniuohs. Abiem po 
vienu skėčiu buvo nelengva, 
kiekvienam nuo vienos r anko
vės bėgo vandens upeliai . Ša l ia 
manęs labai mažas žmogelis, be 
skėčio ir palto, š lapias, ka ip 
višta, įdėmiai klausėsi ugnin
gos seimo atstovo Pečel iūno 
kalbos ir Vilkijos t r emt in ių 
choro partizaniškų dainų. Vis 
naujų dalyvių būriai žygiavo į 
stadioną. Tik nemanau , kad 
įvyko tremtinių bendri p ie tūs ir 
gegužinė. 

Šiandien paskutinė diena ma
no gimtinėje. Žingsniuoju savo 
kaimo keliuku, nes jis v i enas 
išlikęs, panašus į senąjį kelią. 
Keturi gandrai varlinėja pievo
je. Pievos šiandieninėje Lietuvo
je užima didžiulius p l o t u s , 
Vėjuje siūbuoja rugių ir kviečių 
laukai. Pasineriu savo prae i t ies 
prisiminimų miglose. Vos susi
griebiau atsakyti į praeivių, ku
rių nepažįstu, sveikinimą. Dul
kinu keliu pasiekiu Mituvą. J i 
ir anksčiau čia buvo panaš i į 
neplatų griovį, nes jos p radž ia 
už dviejų kilometrų. Didžiulių 
kaime. 

Išsitiesiu ramunėmis kvepian
čioje pievelėje. Č ia s t a i g a 

i šg i rs tu si lpną garselį, vos 
neats isėdau ant bitelės sama
nės. Rodos, kad atsiverčiau savo 
vaikystės dienoraščio lapą. Pie
menuku būdamas, dažnai stebė
davau jas , žinojau, kur jų lizdai 
su mažiukais koriais. Niekad jų 
neliesdavau, nes mano senelis, 
žymus bi t ininkas , sakydavo: 
„Bitelė y ra šventas Dievulio 
t v a r i n y s " . Krūtinėje jaučiu 
liepsną, gal skausmą. Po ketu
r i a sdeš imt devynerių metų 
šiandien t ikra i grįžau gimtojon 
žemėn... 

Vakaro prieblandoje, lyg iliu
zorinėje praeityje, žvelgiu į 
kaimyninį kaimą. Girdžiu kla-
r ineto melodiją, senas didelio 
ūkininko Urbono, kažkodėl visų 
benzinu vadinamo, skerdžius 
pučia ilgą ragą. Jo garsas nu
skamba keliuose kaimuose. Gir
dėti padubysiečių dainos. Šian
dien, gerai pažiūrėjęs, nematau 
nei vieno namo. Sodybų vietoje 
išaugę maži miškeliai, gyvento
jai mirę Sibire, žuvę kaip par
t izanai , areštuoti , kiti, veng
dami Sibiro, įsikūrė kitose vieto
se. Padubysio dainininkų dau
guma šiandien nežinomuose ar 
Ariogalos part izanų kapuose. 
Mano k a i m e kelios trobos. 
Mano tėviškė pažymėta, į dangų 
besistiebiančiais, dviem didžiu
liais baltaisiais topoliais, kurie, 
man rodos, pagražina žemaičių 
lygumos gamtovaizdį. 

R y t vėl p r a d ė s i u v i lk t i 
nelemtą Ahasvero lazdą. At
sisveikindamas su artimaisiais 
giminėmis, atsisveikinsiu su 
Mituva ir bitele samane. Žinau, 
kad man bus sunku atsiplėšti 
nuo gimtosios žemės! 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

„Draugo" skaitytojai, at
s i l y g i n d a m i už la ikraščio 
siuntinėjimą, savo dienraščio 
i š la ikymui , aukojo: 

50 dol. Bronė Čižikas, Chica-
go, IL, Amanda ir Algirdas Mu-
lioliai, Euclid, OH, J. Petraus
kas , Toronto, Ont., Kanada; 

45 dol. Vytautas Sinkus, Chi-
cago, IL,; 

40 dol. Ambraziejus Numgau-
dis, Costa Mėsa, CA; 

30 dol. Edvardas Šileikis, To
ronto, Ont., Kanada, St. Vaškys. 
St. Petersburg Beach, FL; 

25 dol. Teresė ir Eduardas 
Meilai, Auburn, MA, Genovaitė 
Modestienė, Chicago, IL, Vy
tenis B. Darnusis, Tinley Park, 
IL, E. K. Kriaučiūnai, Claren 
don Hills. IL,; 

50 dol. Ilona Maziliauskienė 
iš Cote St. Luc, Quebec provin
cijos Kanadoje, Marija Grauži-
nienė, Chicago, IL, ir Sofija 
Vėbras, Oak Lawn, IL; 

4 0 do l . Da l i a ir S t a sys 
Strasiai , Ann Arbor, MI; 

25 dol. Ju l ius Širka, Palos 
Hills, IL; 

4 5 d o l . Z i g m a n t a s A. 
Jak imčius , Ann Arbor, MI, 
Aleksas A. Kulys, Palos Vrds 
Penn, CA; 

42 dol. Stasys Stanevičius, 
Dundas, Ont., Kanada; 

30 dol. Vilija M. Dėdina*, 
Highland Park , IL, Petras Gri-
ganavičius, Dovvners Grove, IL; 

Nuoširdžiai dėkojame už 
finansinę paramą „Draugui" . 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED REAL ES^AI 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KE0ZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 6 0 6 4 2 
TEL. (708) 422-3000 < 
FAX (708) 422-3163 < 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai pirmad., antrad., 

katvd. Ir panktd. 9 v . r .—5 v. p.p. tračd. 9 v.r.—7 v.v. 

GAMYKLOS 
LABORATORIJOJE 

yra atviros 2 pozicijos. Rei
kia turėti leidimą dirbti. 
Darbas 40 vai. į sav Virš
valandžiai apmokami 1.5 
karto. Kreiptis nuo 9 v.r. 
iki 10:30 v.r., Virgis, tel. 
312-276-6345. 

- IflSCĖLLANEOUS 

10%—20°/b—30°/b pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 V2 Waat 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312)581-8654 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Noriu pirkti akordeoną ir ar
moniką (concertina). Skambinti: 

708-755-6444. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių Įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

FOR SALE 
6 rm. brick bungalow; incl. furniture 
and all contents, Owner moving out 
of statė, wants quick sale. Call 
Frank Zic, tel. 312-735-6000. 

Re/Max HOME CENTER 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamfo. 2 mieg. 
butas Brighton Pk. apyl Skambinti: 
312-376-7883. 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius ( Lietuvą 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

U.S. SAVINGS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

NIGHT OF THE HAYVK 
Dale Brown 

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory 
and of David Luger who sacrificed his life for his crew members: 
left for dead but nursed back to health by his captors and by the 
KGB, emptied of his mind and then re-programmed and spirited 
away to a top-design facility in Lithuania to advance Soviet state-
of-the-art technology. 

Dale Brown, the author of the famous book ..Flight of the Old 
Dog", is recognized 33 the ,.best military adventure vvrites in the 
century today". 462 pages, hard cover Published by Putnam 
Publishing, New York. Book price $22.95. Shipping & handling in 
USA $3.50. Canada — 5.00. Illinois residents add $2.01 sales tax. 
Send order to: Draugas. 4545 W. 63rd. St.. Chicago. IL 60629-5589 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 F M banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat-
chung. N.J. 07060 . T a i . 908-753-5636. 

KALĖDINIAI 
SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Visi siuntiniai siunčiami BE MUITO. 
Švenčių sezono metu AIR CARGO išeina 
du kartus per savaitę. 

TRANSPAK gali pervesti dolerius 
per 48 valandas. 

• ŠVENTINIS ŽIEMOS SIUNTINYS: $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tir
pi kava, malta kava, tirpi arbata su citrina, 
kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, alie
jus, mėsos konservai. TIK $39 dol. 
Viskas užsienietiška. 

• 55 svarai įvairių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. 

• 45 svarai įvairaus maisto be mėsos, $75. 
Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų. Rašydami būtinai praneškite savo 
telefono numerį — atsakymą į savo klausimus gausite 
tuoj pat. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą — 

T R A N S P A K 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 60629, 

tel. 312436-7772 



IS ARTI IR TOLI 
J A V 

P O P I E Ž I A U S M E D A L I S 
DR. ALDONAI 

ŠLEPETYTEI J A N A Č I E N E I 

Popiežius Jonas Paulius II 
„Pro Ecclesia et Pontiflce" 
kryžių-medalį suteikė prof. dr. 
Aldonai Šlepetytei Janačienei, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių or
ganizacijų sąjungos (PLKOS» 
va ldybos p i r m i n i n k e i ir 
Pasaulio Katalikių Moterų or
ganizacijų unijos tarybos narei , 
įvertindamas jos krikščionišką 
pas išvent imą ir nuope lnus 
Bažnyčiai ir lietuvių tauta i . 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
medal į dr. A. Š lepe ty te i 
Janačienei įteiks sekmadienį, 
spalio 24 d., Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje (250 North 5th 
St., Brooklyn, NY 11211)11 va. 
ryto šv. Mišių metu. Pagerbimą 
tuoj po Mišių Apreiškimo parap-
jos salėje ruošia New Yorko 
Lietuvių Kata l ik ių Moterų 
kultūros draugija. 

ARGENTINA 
„ INKARO" A N S A M B L I U I 

20 M E T U 

Argentinos lietuvių jaunimo 
tautinių šokių ansamblis „Inka
ras" priklauso Lietuvių centro 
draugijai. įsteigtas 1973 metais, 
ansamblis rugsėjo mėnesį mini 
20 mtų savo gyvavimo ir veiklos 
sukaktį. 

Vadovas ir mokytojas iki šių 
dienų yra Juozas Pulikas. 

Po 20 metų i n t e n s y v i o s 
veiklos ..Inkaras" išaugo į stip
rų šokių vienetą. Ilgų metų 
veikloje jiems teko a t l ik t i 
daugelį programų. Dažnai tur i 
progos parodyti savo darbo vai
sius. Paįvairina lietuvių kul tu 
rinį gyvenimą savo šokiais 
minėjimuose ir įvairiuose ren
giniuose. 

Kasmet surengia savo metinį 
koncertą. Dažnai pasirodo ir ne
lietuvių tarpe, kur ne tik parodo 
mūsų tautinius šokius ir gražius 
t a u t i n i u s d r a b u ž i u s , bet 
supažindina visuomenę su lietu
vių tauta , jos papročiais ir da
bartine padėtimi, stiprina jauni
mo lietuvišką dvasią ir skat ina 
entuziazmą tolimesnei lietu
viškai veiklai. 

IIV IV r\ I i f\ O 
* ARGENTINA* 

„Inkaro" jaunimo ansamblis Argentinoje švenčia savo veiklos dvidešimtmetį. 
Po ilgų m e t ų intensyvaus dar

bo pas i rodymai visada atneša 
gražius a ts i l iep imus apie „In
ka ro" šokėjus. Ypač j ie yra lau
kiami t au tų festivaliuose. Teko 
dalyvauti IV, V, VI ir VII tau
t inių šokių šventėse JAV-se — 
C l e v e l a n d e , Č ikago je i r 
Hamil tone, Kanadoje. 

Tokioms išvykoms ruošiantis, 
v i sada p r i t r a u k i a m a naujo 
jaunimo j „ I n k a r o " ratelį. 

Per ilgus me tus išaugino daug 
l ietuviško j a u n i m o , nes an
sambliui pr ik lausė arti 150 jau
nuol ių . Š i e m e t a n s a m b l i u i 
priklauso a r t i 30 jaunuolių, 
kur ių amž ius svyruoja nuo 15 
iki 30 metų. 

Viešų pas i rodymų kasmet 
būna ar t i 20 . Ne tik Buenos 
Aires mies te , bet ir užmiesty, 
k a r t a i s n e t k i t u o s e P i e t ų 
A m e r i k o s k r a š t u o s e , k a i p 
Brazilijoje ir Urugvajuje. Turėjo 
pasirodymą i r televizijoje. 

Grupė r e n k a s i kas savaitę, 
šeš tadieniais , mokosi lietuvių 
kalbos, da inų , tau t in ius šokius, 
susipažįsta su Lietuvos istorija 
bei k u l t ū r a , nes „ I n k a r o " 
tikslas yra: „Išlaikyti ir kit iems 
pa rody t i , k a d L ie tuva y r a 
gyva". Sofia J o n u š i e n ė 

K A N A D O J E 

L I E T U V A I T Ė T V 
T A R N Y B O J E 

Kanados Londone gyvenant i 
Rūta Pociūtė keletą metų dirbo 
Londono C F P L radijo stoties 
pranešėja. D a b a r ji pasirodo ir 

C F P L televizi jos dešimtojo 
kanalo programose 1 vai. p.p. 
Neseniai ji kaip korespondentė 
vyko į Floridą su Londono vaikų 
ekskursija į Disney world ir 
grįžusi padarė įdomų prane
šimą. Rūta tur i keletą tai 
t a r n y b a i r e i k a l i n g ų , gerų 
privalumų: yra greitos orienta
cijos, tiksliai atsakinėja į klau
s i m u s , v y k u s i a i ap ibūd ina 
įvykius ir t.t. J i taip pat rašo 
s t ra ipsnius į pagrindinio Lon
dono dienraščio „The London 
Free Press" laidas. Rūta Pociū
tė y ra baigusi žurnalist iką 
ž i n o m a j a m e „ R y e r s o n Poly 
technical" insti tute Toronte. 

D. E. 

V O K I E T I J O J E 

N A U J I MOKSLO METAI 
V A S A R I O 16 G I M N A Z I J O J 

Vasario 16-osios gimnazija 
naujuosius mokslo metus pra
dėjo p i r m a d i e n į , 1993 m. 
rugpjūčio 30 d. Užsiregistravo 
102 mokiniai: 52 iš Vokietijos, 
32 iš Lietuvos, 10 iš JAV, 5 iš 
Argentinos, 2 iš Brazilijos ir 1 
iš Malio i Afrikos), 54 berniukai 
ir 48 mergaitės. Norinčiųjų įsto
ti buvo daugiau, bet nebuvo 
gal ima jų priimti, nes nebebuvo 
vietų bendrabutyje. 

Nauji metai pradėti vėliavos 
pakėlimu ir šv. Mišiomis. kurias 
aukojo gimnazijos kapelionas 
k u n . E d m u n d a s P u t r i m a s . 
Direktorius A. Šmitas kalbėjo 
per oficialų atidarymą. Jis labai 
s u g l a u s t a i papasakojo susi 

rinkusiems gimnazijos istoriją, 
jos tikslus ir tvarką. Labai 
gražų, lietuviška poezija per
pintą, sveikinimo žodį t a r ė 

mokinių iš Lietuvos. J ie per 
pirmą semestrą sustiprintai 
mokosi vokiečių k. ir po to 
ruošiasi vokiškai abitūrai kar
tu su mokiniais iš Vokietijos. ' 
Šiais metais 9 mokiniai laikys 
brandos egzaminus, jų tarpe 5 
iš Lietuvos. Tokiu būdu į Lietu
vą grįš jaunuoliai, kurie pažins 
vakarų pasaulį, gerai mokės 
vokiškai, o kai kurie ir anglų 
kalbą. 

Gimnazija išsilaiko iš mokinių 
tėvų mokesčių, viso pasaulio 
l ie tuvių a u k ų ir vokiečių 
valdžios, bažnyčios ir Europos 
Bendrijos paramos. Šiuo mtu, 
kai valdžia taupymo sume
timais savo paramą mažina, o 
Europos Bendrija visiškai nieko 
nebežada duoti, reikės daugiau 
rinkti aukų, kad ši vienintelė 
lietuviška mokykla Vakarų 
pasaulyje neužsidarytų. 

M. Š. 
J A V 

Ambasador ius A. Simutis ir 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. spalio mėn. 20 d. 

Lietuvos seimo narvs Mindau- patarėja G. Damušytė rugsėjo 
gas Stakvilevičius. 

Pagrindiniai gimnazijos tiks
lai yra išauketi jaunimą krikš
čioniškoje, demokrat i škoje 
dvasioje gerais lietuviais ir 
puoselėti Europos susivienijimo 
idėją, nes tik suvienytoje Euro
poje Lietuva gali išlikti laisva ir 

30 d. dalyvavo JT Vaikų fondo 
(UNICEF) viršūnių konferen
cijoje, kurioj, suvažiavę į JT-as, 
vals tybių p rez iden ta i ir 
ministrai aptarė opiausias 
vaikų sveikatos, švietimo ir 
socialinio vystymo problemas. 
Estijos prezidentas L. Meri savo 

saugi. Gimnazija įkurta išeivijos kalboje pažymėjo, kad pirma-
lietuvių vaikams. Moksleiviai iš d i e n i trYs Baltijos prezidentai 
Amerikos išHna amerikiečių pasirašė Pasaulinę deklaraciją 
gimnazijų programą ir dėl vaikų išgyvenimo, apsaugos 
sustiprintą lituanistinį kursą, ir vystymo. J is taip pat pranešė. 
Jaunimas iš Pietų Amerikos kad ką tik įvyko UNICEF kon-
a tvyks ta čia nemokėdamas ferencija Baltijos valstybių at-
lietuvių kalbos ir ją paprastai stovams Rygoje, kurioje aptarė 
išmoksta per vienerius metus. v a i k u problemas pereinama-
Mokiniai iš Vokietijos mokosi Jame laikotarpyje ir na-
pagal vokiečių g imnazi jų cional inės akcijos plano 
programą, kuri papildyta lietu- sudarymą, 
viškais dalykais, kaip, pavyz- Rugsėjo 19 d. St. Petersburge 
džiui. lietuvių k. ir l i teratūra, lankėsi kun. Arvydas Liepa, 
Lietuvos istorija ir geografija ir MIC, viešėjęs kurį laiką JAV iš 
kt. Pastaraisiais metais atsirado Lietuvos. 

r 

Sunlight Committee to Aid 
Orphans in Lithuania 

^Ul>> 
Kai MICHAEL JORDAN pareiškė norą įsigyti Lietuvos Olimpinės 
krepšinio komandos marškinėlius, jie buvo jam padovanoti 
Marškinėlius jis įrėmino ir pakabino savo restorane Čikagoje. 

Krepšinio žvaigždės Michael Jordan nuo
trauką, su Lietuvos olimpiniais marškinėliais 
galima įsigyti kaip padėką už $10.00 auką 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių globos būreliui, 
pažymint, kad pageidaujate gauti nuotrauką 
TAX ID # 36-3003339 
Aukos nurašomos nuo Federalinių mokesčių 

ATKARPA 

Siunčiu $ auką Lietuvos našlaičiams 

G Prašau man atsiųsti nuotraukų 

L". Siunčiu auką, prašau nuotraukos nesiųsti 

Vardas, pavardė 

Adresas 

A.tA. 
SOPHIE ZELLER 

. Balčius 

Gyveno VVestmont. IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1993 m. spalio 16 d., sulaukusi 81 metų. 
Gimė Illinois valstijoje, 1912 m. liepos 8 d. 
Nuiiūdę liko: dukterėčia Judith Pytel su vyru Conrad, gyv. 

Chester-ield. MO, sūnėnas Thomas Balčius. Sr. su žmona 
Christma, gyv. Westmont. IL ir jų vaikai. 

Velionė buvo žmona a.a. Joseph Zeller, buv. „Chicago 
Bear.-" r „Green Bay Packers" žaidėjo, mirusio 1983 m. ir 
sesuo a.a Anthony Balčius. 

Priklausė Chicago Elks klubui, buvo ilgametė tarnautoja 
Cuneo Publishing Co., Chicagoje. 

Velionė buvo pašarvota Hallowell & James laido
jimo namuose. 301—75 St.. Dovvners Grove, IL. 

LaiHotuvės įvyko pirmadienį, spalio 18 d. Iš laidojimo 
namų buvo atlydėta į Our Lady of Peace parapijos bažnyčią, 
Darien. IL, kurioje buvo aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę dukterėčia ir sūnėnas su šeimomis. 

La'dotuvių direkt. Hallovvell & James Funeral Home. Tel. 
708-96; H500. 

A.tA. 
MARCELEI TOTORAITIENEI 

baigų- žemės kelionę, giliai užjaučiame jos sūnų 
PRANĄ, marčią ALDONĄ, dukrą DANUTĘ ZAILS-
KIENE, žentą ALGI. vaikaičius ir visus artimuosius. 

Vytenis Kirvelaitis 
Audrius ir Vilija Kirvelaičiai 
Justinas ir Vilūne Kirvelaičiai 

Tel. 

Čekius rašyti 
„Saulutė 

419 VVeidner Rd. 
Buffalo Grove, IL 60089 

Ačiū! ,,Saulutė" 

A.tA. 
GEDIMINUI SUOPIUI 

Lietuvoje mi rus , jo liūdintį brolį JUOZĄ nuoširdžiai 

užjauname. 

S. ir A. Grigaičiai 
T. ir A. Merkevičiui 
L. Mingėlienė 
O. Rutkauskienė 
O. Selenienė 
A.ir K. Stašaičiai 
N. Žiedienė 

A.tA. 
ZIGMAS LIRGAMERIS 

Gyveno Kenosha, VVisconsin. 
Mirė 1993 m. spalio 15 d., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Nadia, duktė Ligia Bardauskienė su 

šeima, sūnus Edvardas su šeima, mirusio sūnaus Eugenijaus 
žmona Leslie su šeima, sesuo Leokadija Chumarovich su 
šeima; anūkai: Julija Stroom. Tomas Bardauskas, Loreta ir 
Paulius Lirgameriai. Larisa ir David Lirgameriai: proanūkai: 
Erica, Kristian, Hanna Stroom. Ričardas ir Erikas 
Bardauskai. 

Kūnas bus sudegintas. Gedulingos šv. Mišios už velionio 
sielą bus aukojamos šeštadienį, spalio 23 d. 11 vai. ryto St. 
Peters bažnyčioje. 30 Ave. ir 23 St., Kenosha, WI. Po Mišių 
velionio palaikai bus palaidoti St. George kapinėse, Kenosha 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti ..Draugo" dienraščiui. 

Liūdinti šeima 

Tu buvai kaip saulė, Tu buvai kaip vėjas, 
Tu buvai kaip upė ryžto kupina, 

A. Cibulskis 
O dabar visus palikęs mus, Tu ilsiesi po žeme juoda. 
Man vienai palikus, kas nubrauks nuo skruosto, 

ašaras skaudžias 
Zota. 

A.tA. 
GEDIMINAS MICKEVIČIUS 

1992 m. spalio mėn. 22 d. atėjo Viešpaties Mirties 
Angelas ir išsivedė mūsų mylimą ir brangų Vyrą, Tėvą, 
Tėtuką ir Brolį. Bėga dienos be Tavęs, mūsų brangus 
Gediminai, nešdamos ta patį liūdesį ir ilgesį, nes visur 
pasigendame Tavęs. Ilsėkis Ramybėje! 

Minint šią skausmingą vienerių metų mirties sukaktį, 
šv. Mišios už Gedimino sielą bus aukojamos spalio mėn. 
24 d., sekmadienį, 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
Chicagoje ir kitose Lietuvos bažnyčiose Kaune. 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Gediminą savo maldose. 

Liūdesy likusi žmona Zota, d u k t ė Nijolė, sūnus Ber
n a r d a s ir vaikaičiai Paul ius ir A u d r a , sesuo Stasė su 
vyru dr . Labanausku ir še ima. 

Šių metų liepos 24 dieną, suėjo 10 metų, kaip netekome 
savo brangaus Vyro, Tėvo, Brolio, Žento, Dėdės — 

A.tA. 
ANTANO 
IVAŠKOS 

Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti a.a. Antaną 
maldose. Šv. Mišios už jo vėlę buvo aukojamos Nekaltai 
Pradėtosios Mergeles Marijos vienuolyno koplyčioje, 
Putname. 

Minėdami šią liūdną sukaktį, prisimename brangų 
Antaną su ilgesiu ir meile, 

Gintarė, Ritonė, T o m a s . Paul ius i r 
Gailė Ivaškai, 
Teresė, Algimantas , Andr ius ir 
Liudas Landsberg ia i , 
I rena Banait ienė i r 
Dona tas Banait is 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Našlaičių globos komitetas, 
vadovaujamas dr . Albinos 
Prunskienės, našlaičiams ir 
daugiavaikėms neturtingoms 
šeimoms nori pasiųsti Kalėdų 
šventėms dovanėlę. Dovanas ir 
aukas siųsti į vyresniųjų lietu
vių centrą „Seklyčią", 2711 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. Če
kius rašyti — Lithuanian Hu-
man Services. 

Algimantas Barniškis ir 
Audronė Gaižiūnienė. kartu su 
Dainavos ansambliu lapkričio 7 
d. Jaunimo centre atlieka kon
certą „Unt tevelia dvarą". Diri
guoja Darius Polikaitis, akom
panuoja Ričardas Šokas. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
šiame liaudies dainų ir savų 
pajėgų koncerte. 

Jaunimo centro moterų 
klubas ir Lietuvių fondas yra 
knygos „Lietuvių egzodo litera
tūra 1945-1990" sutiktuvių 
vakaronės rengėjai. Veikalo pri
statymas literatūros bičiuliams 
įvyks spalio 29 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Programoje žodį tars 
ir leidėjo-mecenato vardu Fon
do valdybos pirmininkas Stasys 
Baras, o visus pavaišins vaka
ro rengėjos-šeimininkės, Jau
nimo centro moterų klubas. 

z Aštunto Mokslo ir Kūry
bos Simpoziumo išlaidų suma
žinimui didesnes aukas at
siuntė: $500, dr. K. ir M. 
Ambrozaičiai, $500, dr. A. ir A. 
Šležai, po $100: dr. T. ir R. Ki
sieliai, Dalius F. Vasys, Alber
tas ir Irena Kereliai, dr. P. ir S. 
Kisieliai, ir Jonas ir Irena Le
vickai. Rengimo komitetas 
dėkoja už aukas! 

(sk) 

x Operos balius įvyksta 
spalio 30 d. Jaunimo centre. 
Stalus arba ir paskiras vietas 
prašome rezervuoti iš anksto 
pas Operos valdybos vicepirm. 
Jurgi Vidžiūną šiuo telefonu: 
312-767-5609. Baliuje meninę 
programą atliks Operos choras, 

-kuriam diriguos dirigentas 
Alvydas Vasa i t i s . Chorui 
akompanuos chormeisteris 
Ričardas Šokas, kurio vado
vaujamas orkestras gros ir 
šokiams. Baliaus metu mašinas 
saugos specialus tam reikalui 
policijos asmuo. Gi baliaus 
pelnas skiriams, .Pilėnų" operos 
pastatymo išlaidoms padengti. 
Kviečiame Jus dalyvauti. Taip 
pat prašome prisiųsti lai
mingųjų bilietų šakneles, kurių 
ištraukimas bus šio baliaus 
metu. 

(sk) 

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

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

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

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

Tel. (706) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Laisvalaikio darbų paroda 
atidaroma Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoj, spalio 22 d. 
Parodoje dalyvauja ne tiktai 
darbščios moterys, bet ir na
gingi vyrai. Jums telieka atsi
lankyti ir pasigėrėti. 

Labiausiai perkama knyga 
„Draugo" knygų platinimo cen
tre šiuo metu yra neseniai išleis
toji „Lietuvių egzodo literatūra 
1945-1990". Jos neturintieji dar 
turės progą veikalą įsigyti 
knygos sutiktuvių vakare spalio 
29 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 

Nepamirškite grąžinti savo 
Dainavos ansamblio bilietėlių 
šakneles. Jeigu nedalyvausit, 
neturės i t jokios galimybės 
laimėti nors ir mažiausios 
premijos. Bilietų traukimas 
įvyks po Dainavos ansamblio 
koncerto „Unt tevelia dvarą" 
lapkričio 7 d. sekmadienį. 

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys, Putnam, CT, minė-
damos savo vienuolyno įstei
gimo 75 metų jubiliejų, atsikvie
tė iš Kauno mergaičių bažnytinį 
chorą „Pastoralė", kuris Čika
goje koncertuos lapkričio 21 d. 
Koncertas vyks. ŠvČ. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje, Marquette Parke, 4 vai. po 
pietų. Visi maloniai kviečiami 
pasidalinti religinės muzikos 
grožiu. Įėjimas — auka. 

„Pas to ra l ė s " viešnage 
rūpinasi Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
rėmėjai ir rėmėjos. 

Donatas Januta, Berkeley, 
CA, atsilygindamas už laikraš
tį, „Draugo" paramai kartu at
siuntė ir 110 dol. paramą. Ačiū. 

x Šv. Kazimiero Lietuvių 
Kapinių Sklypų Savininkų 
metinis susirinkimas įvyks 
spalio 24 d., 2 vai. p.p., Gage 
Park Fieldhouse patalpose, prie 
55 St.ir Western Ave. Kvie
čiame dalyvauti nariai ir visi 
asmenys, kuriem rūpi Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių 
ateitis. Šv. Kazimiero Lietu
vių Kapinių Sklypų Savi
ninkų Draugijos Valdyba. 

(sk) 
x „Lietuvos aidas", Vilniu

je leidžiamas patrijotinės min
ties dienraštis, pranešė, kad $85 
oro paštu metinė prenumerata 
JAV paliekama ir 1994 me
tams. Prenumeratą visi kiti 
Vi ln iaus dienraščiai 1994 
metams pakėlė 50 procentų. 
„Lietuvos aido" prenumeratas 
priima Bronius Juodelis, tel. 
708-986-1613. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Be
leckus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Ha. 32428. tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutinį sekmadienį, 
spalio 31 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre Lemont, IL. Tei
raukitės nemokamai: tel. 1-800-
SPARNAI arba 1-800-772-
7624. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiamo Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v 

Auka steigiamam , , D r a u g o " pa ramos fondui — 
yra l ietuvybės laidas ateities kar toms. 

Čekius rašyti : 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos vra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Čikagos Lietuvių Tau
todailės institutas kviečia visus 
spalio 30 (nuo 10-6) ir spalio 31 
(12-3) į Pasaulio Lietuvių 
centrą, kur instituto nariai de
monstruos „Gyvąją tautodailę": 
puodų žiedimą, odos išdirbimą, 
šiaudinukų vėrimą, margučių 
marginimą, verpimą, audimą, 
metalo išdirbimą papuošalams. 

Čikagos botanikos sodas 
užima 300 akrų plotą, yra Cook 
apskrities miškingųjų draus
tinių departamento nuosavybė, 
bet tvarkomas Čikagos „Horti-
cultural" draugijos. Tai yra 
ta ry tum gyvas muziejus, 
kuriame sukaupta daugybė 
augalų iš viso pasaulio; jame 
vyksta parodos, programos, kur
sai, galima daug išmokti, pama
tyti ir sužinoti. įėjimas į bota
nikos sodą yra nemokamas, bet 
už mašinos pastatymą reikia 
mokėti 4 dol. Sodas yra prie 
Lake Cook Rd., Glencoe, IL, 
pusė mylios į rytus nuo Edens 
greitkelio. 

Antanas Santaras iš Čika
gos yra naujas mūsų dienraščio 
prenumeratorius, kuris, užsisa
kydamas laikraštį, dar prijungė 
ir 20 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

Ona ir Viktoras Samataus-
kai, kurie gyvena North Port, 
Floridoje, „Draugo" dienraščio 
išlaikymui atsiuntė 500 dol. če
kį. Naujiems „Draugo" mece
natams už taip reikalingą para
mą lietuviškam spausdintam 
žodžiui reiškiame nuoširdžią 
padėką. 

Dr. Petras Kisielius (pirm.), 
Edvardas Šulaitis, Irena Tik-
nienė, Audronė Užgirienė, Ona 
Šulaitienė (adm.) sudaro Čika
gos Lietuvių „Vaidilutės" teatro 
vadovybe. Jie daug dirba, besi
ruošiant naujai premjerai — P. 
Vaičiūno,Nuodėmingo angelo" 
pastatymui, kuris bus spalio 31 
d. Jaunimo centre. 

x SPALIO 24 d. Atlanta IE, 
Inc. atstovai lankysis PLC 
Lemonte. Pristatysime Jūsų 
kalėdinius siuntinius į Lietuvą 
skubiai, pigiai ir be muito. 
Atlanta IE, Inc. 2719 West 71 
St., Chicago, IL. 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x Akt. Irena Leonavičiūtė 
iš Vilniaus specialiai atvyko su
režisuoti P. Vaičiūno melodramą 
„Nuodėmingą angelą". Šio 
veikalo premjera įvyks Jaunimo 
centre spalio 31 d. 3 vai. p.p. Šį 
pastatymą rengia Čikagos „Vai
dilutės" teatras, kuris kviečia 
visus atsilankyti į šį vienintelį 
spektaklį. Bilietus patartina iš 
anksto įsigyti Vaznelių preky
boje Marąuette Parke. 

(sk) 

x Estradinės dainos kon
certas Pasaulio lietuvių cen
tre , rengiamas š.m. spalio 23 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vakaro. 
Koncertuos žymus Lietuvos es-

į trados dainininkas, valstybinės 
A. Šabaniausko premijos 

laureatas, sol. Stasys Povilaitis. 
Bilietai bus gaunami prieš kon
certą prie įėjimo. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

(sk) 

x Kalėdiniai siuntiniai Lie
tuvoje bus prieš Kalėdas, jei 
pristatysite juos į Baltia Ex-
press iki lapkričio 1 d. adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652, tel 1-800-SPARNAI ar
ba 1^800-772-7624. 

(sk.) 

x TRANSPAK ŠVENTI
NIS žiemos siuntinys, $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 
250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
kas užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

($£*. ZvAI G2D UT£ 
••fc^0>»£» w ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrfa»u 

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

RUDENS RYTAS 

Rudens rytas gražus. 
Bus puiki dienelė. 
Darosi jau šalta, šalia, 
Geltoni lapai krenta, krenta... 

Medžiai paskendę rudens 
spalvose, 

Vaikai žaidžia lapų krūvose. 
Saulė kelias, saulė krenta, 
Miegot ir sapnuot mums tenka. 

Rytoj vėl bus graži dienelė, 
jei nepasirodys balta sniegelė. 

Gina Valaitytė 
Bostono lit. m-los 6 sk. mokinė 

MAIRONIO 
„LIETUVA BRANGI" 

Maironio eilėraštis .,Lietuva 
brangi" buvo okupuotos Lietu
vos himnas, nes nebuvo lei
džiama giedoti tikrojo himno. 

Eilėraštyje rašoma apie Lietu
vą, jos praeitį ir apie jos did
vyrius. Aprašoma gamta, jos 
grožis. Rašoma ir apie tikėjimą, 
bažnyčias ir jų grožį. Svarbiau
sia yra žmonių meilė ir tikė
jimas. 

Poetas rašo: „Bažnyčios Tavo 
ne tiek grožybe, ne dailės tu
rtais, ne auksu žiba, bet dega 
meilės, maldos galybe, senųjų 
amžių gyva tikyba". 

Aš manau, kad šis eilėraštis 
primena žmonėms, kad jų 
skausmai ir tikėjimas nebuvo 
veltui. Tada lietuviams suteikė 
vilties toliau stengtis atgauti 
laisvę. 

P e t r a s -Iešmantas, 
Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los 12 sk. mokinys 

(„Laisva Lietuva") 

Pagerbdama savo Sūnų, Mari
ja prisegė prie dangaus šviesią 
saulę ir baltą mėnulį. Nuo Mari
jos akių krenta ant saulės ir 
mėnulio šviesa pro atvirą dan
gaus langą. 

Kad maloniausias Dievas 
uždarytų tą langą, užgestų kaip 

čiais, miestais, miesteliais, eže
rais, upėmis, piliakalniais ir 
dar daugiau. Daug žmonių 
švenčia lietuviškas šventes, 
palaiko lietuviškas tradi-
cijas-papročius. 

Aš norėčiau skristi į Lietuvą, 
ten papasakočiau, kad Ameriko-

žvakė saulė, ir visa žemė Je moko vaikus apie Lietuvą, 
apsiaustų didžiausia tamsybė, Grįžusi papasakočiau draugams 
kokia yra toje vietoje, kur klai
džioja nekrikštytos sielos. 

Bet ačiū Švenčiausiajai Mari
jai, šviesioji ir gaivinančioji 
saulutė šviečia kasdieną. Jos 
spinduliai mirguliuoja, laimina 
žemę ir linksmina žmonių šir
dis. Ta Dievo dovana saulutė 
šildo žemę ir gaivina kiekvieną 
grūdelį, ar tai vėjo atpūstą, ar 
žmogaus ranka pasėtą. Išmar
gina žemę visokiomis spalvo
mis, to neįstengtų padaryti joks 
menininkas. 

Kad ne saulutė, tai žemė 
atrodytų, lyg sukietėjusio krau
jo gabalas, kurią iš pat pradžių 
su tepė brolžudys Kainas , 
užmušdamas savo brolį Abelį. 

(Bus daugiau) 

GRIŠKABŪDIS 

Lietuvos miestelis Šakių ap
skrityje. Miestelis įsikūrė 1697 
m. iškirstos girios vietoje. Apie 
miestelio vardo kilmę žmonės 
taip pasakoja: 

Kai buvo kertamas miškas 
(giria), buvo pastatyta būda, kur 
buvo apdirbama girios medžia
ga. J i buvo plukdoma vokie
čiams į Dancigą. Pirmąją būdą 
pasistatęs Griška ir nuo to vie
tovės pavadinimas. Senieji griš-
kabūdiečiai vietos vardo atsi
radimą kitaip aiškindavo. Pagal 
juos nuo Naumiesčio į miškus 
ūkininkai važiuodavo pro būdą, 
kurioje buvusi pardavinėjama 
derva ratams tepti. Tačiau ne 
visi šį tepalą pirkdavę ir jų ne
tepti ratai imdavę girgždėti. 
Praeiviai sakydavę: „Grįžk į bū
dą, grįžk į būdą", vadinasi, 
nusipirk dervos. 

Iš Griškabūdžio valsčiaus yra 
kilęs lietuvių kalbos tėvas 
Jonas Jablonskis. 

apie Lietuvą. 
Alytė Stankevičiūtė, 

Marąuette Parko lit. m-los 
6 sk. mokinė 

KAI AŠ UŽAUGSIU 

Kai aš užaugsiu, aš norėsiu 
būti kareiviu, nes aš viską žinau 
apie kariuomenę. Man patinka 
piešti kariškus dalykus. Norė
čiau būti kariuomenės lakūnu. 
Aš labai mėgstu piešti lėktuvus, 
ypač F-14 Tomokatę. Bet iš 
tikrųjų aš dar nežinau, kuo aš 
noriu būti. 

Aleksas Newsom 

MARIJA I R PASAULIS 
(Legenda) 

Spalio mėnesį katalikų baž
nyčia yra pašventusi Marijos 
garbei — rožinio kalbėjimui. Ta 
proga suradau vieną legendą, 
kurią perduodu jauniesiems 
skaitytojams. Kaip žinote, le
gendos yra žmonių sukurt i 
pasakojimai, kurie ne visada 
atitinka tikrovės. 

Palaiminta Dievo siela, žen
gianti su Dievo leidimu į dangų, 
atrodo, kaip žaibas, ku r i s 
audros metu apšviečia žemę. 

Matant tokią šviesą, reikia at
siklaupti ant kelių, nuoširdžiai 
padaryti kryžiaus ženklą ir savo 
sielą pavesti kokiam nors šven
tajam, kuris jau gyvena amži
noje linksmybėje prie Dievo 
sosto. 

Labai gerai sieloms turėti kuo 
daugiausiai tokių užtarėjų, nes 
jie savo maldomis danguje su
trumpina skaistyklos laiką. 

Dievas, ku rdamas dangų, 
milijonais žvaigždžių papuošė 
padanges, kad tik būt gražiau 
Jo numylėtojai Dievo Motinai 
Marijai. 

VADOVU VAKARAS 
STOVYKLOJE 

Vakar buvo vadovų vakaras. 
Mes žiūrėjome filmą „Indiana 
Jonės". Aš norėjau žiūrėti „Bat-
man", bet mes to filmo netu
rėjom. Mes gavome sprogūzų. 
Mums reikėjo nusiauti batus. 
Mano mėgstamiausias vai
dinimas buvo marionetė su Aru 
ir Vytu. 

Aliukas Gylys 

Mes vakar daug darėm. Buvo 
suvažiavimas. Kai pradėjo lyti, 
žiūrėjome filmą „Indiana Jonės 
and the Las Crusade". Buvo va
dovų vakaras. Vadovai buvo 
juokingi. Man labiausiai patiko 
paskutinis pasirodymas, nes 
buvo pats juokingiausias, čia 
pasirodė nykštukai. 

Petras Kuprys 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992) 

KODĖL AŠ LANKAU 
LITUANISTINE MOKYKLA 

Man patinka išmokti naujų 
dalykų mokykloje apie Lietuvos 
praeitį, geografiją, gramatiką ir 
daug kitų dalykų. 

Kai aš pradėjau lankyti litu
anistinę mokyklą, man nelabai 
pa t iko . Po kiek laiko aš 
pakeičiau savo nuomonę. Susi
domėjau Lietuvos kunigaikš-

Užaugusi norėčiau būti gy
vuliukų gydytoja, nes aš labai 
mėgstu gyvuliukus ir nenoriu, 
kad gyvuliukai sirgtų. 

Patiktų būti ir vaikų gydyto
ja, nes aš noriu padėti vaikams. 
Noriu, kad vaikai užaugtų svei
ki, stiprūs. Kad tokie būtų, 
reikia juos iš mažens prižiūrėti. 

Aušra Venckutė 

Kai užaugsiu, aš nežinau ką 
darysiu. Nežinau, ar tie patys 
dalykai patiks, kaip dabar. 
Dabar man viskas patinka: 
sportuoti, knygas skaityti, žais
ti su draugais, keliauti, žiūrėti 
sporto rungtynes ir kalbėtis. 
Manau, kad kai kurie iš šių 
aprašytų dalykų liks man 
įdomūs ir kai užaugsiu. 

Saulius Žemaitaitis 
Visi Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokiniai. („Vardant 

tos Lietuvos") 

KASTUTĖ IR MARYTĖ 

Marytė atėjo pas Kastutę į 
svečius. 

— Pažaiskime! Man teta 
gimimo dieną dovanojo naują 
lėlę, — tarė Kastutė ir parodė 
draugei gražią, rausvą lėlę. 

Ant didelės dėžės jos įrengė 
lėlei kambarį, išvirė pietus, su
plovė indus. 

Prisižaidusi Marytė susiruošė 
eiti namo, bet už dėžės užkrito 
jos pirštinės. Betraukdama jas, 
Marytė pamatė, kad dar kažkas 
yra. Ištraukė, — ogi Kastutės 
pliušinis meškiukas — visas 
sulamdytas , dešinė letena 
nuplyšusi ir kabo ant vieno 
siūlelio. 

— Kaip tau ne gėda! Žiūrėk, 
kur mėtosi tavo vaikai, — ėmė 
gėdinti Marytė Kastutę. 

O Kastutė jai atsakė; 
— Aš tyčia jį ten užmečiau. 

Jis jau senas ir man įkyrėjo. 
Leisk, aš tau paltuką užsags-
tysiu, juk pačiai sunku, — 
pasisiūlė ji Marytei. 

Užsagstė Kastutė Marytei 
paltuką, užrišo skarelę ir pa
prašė ją: 

— Ateik dažniau! 
O Marytė papurtė galvą. 
— Bijau, — tarė ji. — Jei tu 

rasi naują draugę, ir mane už 
dėžės užmesi... 

vadinimą, o iš antros eilutės 
raidžių — žemyn: kaip vadina
mas tas darbas, kai daromas au
deklas. 5 taškai. 1. 

traukinio dalis. 2. 
jūros šuo. 3. 

bloga, kurio nors daikto ypatybė 
arba trūkumas. 4. 
— ankštinis augalas. 5. 

grybas. 6. 
skambantis daiktas. 7. — — 
— — kaip kitaip vadinamos 
grindys. 

Kiek pažymėta brūkšnelių, 
tiek tame žodyje raidžių. 

GALVOSŪKIS NR. 8 

Kiekvieną iš šių skaičių: 100, 
500 ir 1,000 — aritmetinių 
veiksmų pagalba sudarykite iš 
aštuonių ketvertukų. Kitokių 
skaitlinių negali būti, tik ket
vertukai (8) ir aritmetiniai 
veiksmai. 

Kad būtų aišku, kada kuriuos 
veiksmus reikia a t l ik t i , 
kiekvieną veiksmą paimkite į 
skliaustelius. Už teisingai 
atliktą darbą 10 taškų. 
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GALVOSŪKIS NR. 9 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujungę taškus, sužinosite šio 
paukščio pavadinimą, kurį ir 
parašykite. Galite ir nuspalvo-
ti. 5. taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 10 

1. Kada įvyko Lietuvos ka
raliaus Mindaugo karūnacija? 
1251 m., 1253 m. ar 1254 m.? 

2. Kada Lietuvą pripažino 
Rusija ir Gudija? (5 taškai). 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 7 

Brūkšnelių vietoje įrašykite 
raides, iš kurių, pagal duotas 
reikšmes, susidarys žodžiai. Pir
moje eilutėje, skaitant žemyn, 
turime gauti Dubysos intako pa-

GALVOSŪKIS NR. 11 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Parašykite šių piešinėlių 
lietuviškus pavadinimus. (5 
taškai) 

Ant galvos gali ir kuolą tašyti, 
jei galvon neįkirsi. 

Už durną galvą kojoms pakū-
ta (bėda). 

Neteisėtai įžeista garbė labiau 
skaudi už mūšį. 

Svetima garbe niekada nesi
džiauk, nes visi žino, kieno ji 
y r a . 

Kalk geležį, kol karšta. 

Tyli, lyg geležytę radęs. 




