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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Paskirtas naujas 
krašto apsaugos 

ministras 
Vilnius, spalio 26 d. (Elta) -

Lietuvos prezidento dekretu 
krašto apsaugos ministru pa
skirtas Linas Antanas Linkevi
čius. Gimęs 1969 m. sausio 6 d. 
Vilniuje inžinieriaus ir mokyto
jos šeimoje, Linas Linkevičius 
augo Kaune, Aukštuosiuose 
Šančiuose. 1983 m. baigė Kauno 
Politechnikos Institutą, įgyda
mas inžinieriaus elektriko kva
lifikaciją. Dirbo Komjaunimo 
centriniame komitete. 

Kartu su kūrybiniu jaunimu, 
jaunimo spauda organizavo pir
mąją ekspediciją į Igarką trem
tinių palaikų pervežimo į Lie
tuvą galimybėms ištirti. Yra 
Lietuvos Leiboristų Jaunimo 
Unijos p i rmininkas , dirbo 
LDDP parlamentinio darbo gru
pėje bei „Tiesos" laikraštyje. 
Buvo Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos narys. Dabar 
LDDP narys. Seime priklauso 
LDDP frakcijai, yra Užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas. Vedęs. Turi dvi 
dukras. 

Naujas socialinės apsaugos 
ministras 

Prezidento dekretu naujuoju 
socialinės apsaugos ministru 
paskirtas Laurynas Mindaugas 
Stankevičius. Gimęs 1935 m. 
rugpjūčio 10 d. Aukštadvaryje, 
veterinarijos gydytojo ir moky
tojos šeimoje, Laurynas Stanke
vičius mokėsi Onuškyje ir 1957 
m. įgijo finansininko specialybę 
Leningrado Finansų ekonomi
kos institute. 

Iki 1969 m. dirbo Lietuvos fi
nansų ministerijoje vyriau
siuoju ekonomistu, skyriaus 
viršininku. 1969-1978 m. buvo 
Lietuvos TSR nuolatinės ats
tovybės Maskvoje atstovo pava
duotojas. 1978 m. grįžęs į 
Lietuvą, buvo paskirtas Vals
tybinio Darbo komiteto pirmi
ninko pavaduotoju. Komitetą 
sujungus su Socialinio aprūpi
nimo ministerija, buvo paskir
tas Darbo ir Socialinio aprūpi
nimo ministro pavaduotoju. Juo 
dirbo iki paskyrimo Socialinės 
apsaugos ministru. 

Stažavo darbo rinkos struk
tūrų tobulinimo ir suaugusiųjų 
profesinio perkvalifikavimo 
srityje Vokietijoje, Danijoje, 
Kipre. Nepriklauso LDDP. Ve
dęs. Žmona Irena dirba Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėja. 
Dukra Rūta studijuoja Dailės 
Akademijoje. 

Brazauskas pr i tar ia JAV 
siūlymui NATO 

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas savo įprastiniame pir
madienio pasikalbėjime per Lie
tuvos radijo pasakė labai palan
kiai vertinąs JAV pasiūlymus, 
kuriais numatoma stiprinti 
NATO valstybių bendradarbia
vimą su buvusiomis Varšuvos 
pakto ir kitomis Vidurio ir Rytų 
Europos šalimis, kad ir jos 
galėtų ateityje tapti NATO 
narėmis. (Kaip rašėme spalio 22 
d. „Drauge", JAV siūlė buvu
sioms Varšuvos pakto sąjungi
ninkėms ir kitoms norinčioms 
įstoti į NATO valstybėms ne 
pilną narystę su saugumo užtik
rinimu, o „partnerystę", kurioje 
NATO įsipareigoja tik konsul

tuoti. — Red.) 
Anot prezidento Brazausko, 

šis pasiūlymas, pa te ik tas 
Vokietijoje įvykusiame NATO 
šalių gynybos ministrų pasi
tarime, visiškai atitinka ir 
Lietuvos pozicijas. A. Brazaus
kas nurodė, jog Lietuva dės 
visas pastangas, kad būtų 
patenkinti NATO valstybių rei
kalavimai, nes šie pasiūlymai — 
„tai durų atidarymas į NATO, 
tai visa apimančio saugumo pro
ceso pradžia". 

Seimas vykdo Konstitucijos 
nurodymus 

„Lygiai prieš metus refe
rendume priimta Lietuvos 
Respublikos Konst i tuci ja 
nustatė naują valdžios sistemą, 
kuri sėkmingai įgyvendinama", 
pirmadienį spaudos konferen
cijoje pareiškė Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas, nurody
damas, kad Seimas nuosekliai 
leidžia Konstitucijos numatytus 
įstatymus. 

Jis priminė, jog pagal Kons
titucijos nuostatas visuotiniuose 
rinkimuose tauta išrinko Res
publikos prezidentą, įkurtas ir 
pradėjo dirbti Konstitucini* 
teismas, sudaryta Valstybės 
gynybos taryba ir paskirtas ka
riuomenės vadas, priimtas įsta
tymas dėl vyriausybės atstovų 
regionuose. 

Artimiausiu metu Seime bus 
balsuojama dėl Seimo kont
rolierių įstatymo. Ši institucija 
irgi numatyta naujojoje Kon
stitucijoje. Taigi, pažymėjo 
Česlovas Juršėnas, jau šioje 
Seimo sesijoje turėtų būti priim
ti visi konstituciniai įstatymai. 

Pačioje Konstitucijoje pataisų 
nepadaryta, nors net trylika jos 
straipsnių ar dalių iki spalio 25 
d. buvo galima keisti lengvati
nėmis sąlygomis — būtų reikėję 
trijų penktadalių visų Seimo 
narių balsų daugumos. Nuo šiol 
pataisas Konstitucijoje galima 
daryti tik dviejų trečdalių visų 
Seimo narių balsų dauguma, 
balsuojant du kartus su ne 
mažesne kaip dviejų mėnesių 
pertrauka arba referendumu. 

Šleževičius: Tur to 
indeksavimas ska t ins 

infliaciją 

„Akivaizdu, kad siūlymas in
deksuoti gyventojų indėlius šim
tą kartų yra žmonių mulkini
mas", atsakydamas į Lietuvos 
radijo klausytojų klausimus, 
pirmadienį pasakė ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. Tokią savo nuomonę prem
jeras argumentavo skaičiais. 
1991 m. vasario 26 dieną Lie
tuvos gyventojai Taupomajame 
banke laikė 7.1 bilijonus rublių 
santaupų. Todėl, norint indėlius 
indeksuoti siūlomu santykiu, 
reikia turėti mažiausiai 7.1 bili
jonus vien tam skirtų litų. 
Pasak premjero, pridėjus dar pa
siūlymus panašiu santykiu in
deksuoti draudimo lėšas ir atly
ginimą už supirktus galvijus, 
suma išaugtų iki 8 bilijonų litų. 
Dabar Lietuvoje tėra turto už 
1.6-1.7 bilijonų litų. 

Ekspremjero Gedimino 
Vagnoriaus pasiūlymą 12 kartų 
indekstuoti Lietuvos turtą A. 
Šleževičius pavadino „ekono-

Ukraina neskuba 
atsisakyti 

branduolinių ginklų 

Pirmadienį Kanadoje įvykusiuose rinkimuose Liberalų partijos vadas Jean Chretien (kairėje) 
balsavo netoli Montrealio, o dabartinė ministrė pirmininkė Kim Campbell, priklausanti 
Konservatorių partijai (dešinėje) — Vancouver mieste Kanados vakaruose. Balsuotojai stipriai 
pasirinko keisti ligšiol vedamą politiką, daugumą vietų parlamente atiduodami Liberalų parti
jos kandidatams, tad 20-uoju ministru pirmininku taps 59-metis Jean Chretien. Nors Chretien 
kampanijoje peikė Šiaurės Amerikos Laisvos Prekybos sutartį, vadinamą NAFTA, manoma, kad 
jis jos neatmes, nors reikalaus kelių pakeitimų. 

Konstitucinė pataisa, 
leidžianti užsieniečiams pirkti 

žemę, nepriimta 
Vilnius, spalio 26 d. (Elta) — 

Lietuvos Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio pataisą, kurioje įtvir
tinama žemės, vidaus vandenų, 
miškų ir parkų nuosavybės tei
sė, teks atidėti mažiausiai me
tams. Įstatymo dėl jo pakeitimo 
projektas nesurinko trijų penk
tadalių visų Seimo narių balsų. 

Konstitucijos 47-ajame 
straipsnyje užfiksuota, jog „že-
mė, vidaus vandenys, miškai ir ! 
parkai nuosavybės teise gali pri
klausyti tik Lietuvos Respubli
kos piliečiams ir valstybei. Sei
mo narių, daugiausia LDDP 
frakcijos iniciatyva pasiūlyta iš 
straipsnio išbraukti žodį „tik, 
taip pat suteikti ribotą žemės 
nuosavybės teisę užsienio vals
tybių fiziniams ir juridiniams 
asmenims. Straipsnis keitėsi iš 
esmės. 

Tai buvo pirmas bandymas 
padaryti konstitucinę pataisą 
nuo Respublikos Konstitucijos 
priėmimo pernykščiame refe
rendume. 

mine ekvilibristika". Pasak 
ministro pirmininko, galutinis 
rezultatas vis tiek būtų tas pats 
— nežabota infliacija. Atsaky
damas į klausimą apie būsimus 
televizijos debatus su Gediminu 
Vagnoriumi, premjeras pasakė, 
kad jie įvyks lapkričio 3 dieną. 

Popiežius dėkoja 

Lietuvos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis 
gavo Vatikano Valstybės sekre
toriaus kardinolo Angelo Soda-
no padėkos laišką už Popiežiui 
pareikštus sveikinimus, mel
džia gausių dvasinių malonių 
lietuvių tautai bei jos atstovams 
ir visus laimina. 

Akredituota JAV karo a tašė 

Spalio 21 d. Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijoje akredi
tuota Jungtinių Amerikos Vals
tijų gynybos ministerijos ir ka
rinių oro pajėgų atašė pulkinin
ke Tiju Kerą. Ji pirmoji moteris 
karo atašė Lietuvoje. 

Įdomu tai, kad Tiju Kerą 
moka ne tik anglų, vokiečių, bet 
ir lietuvių, estų kalbas. 

Seimo opozicijos vadas Vytau-
Landsbergis, paklaustas, 

kodėl opozicija nedaiy vavo bal
savime, spalio 26 d. pasakė: 
„Šiame straipsny^jteisinama 
žemės, vidaus vandenų, miškų 
ir parkų nuosavybės teisė, o 
valdančioji partija, sustabdžiusi 
sovietų nacionalizuotos žemės ir 
namų grąžinimą savininkams, 
siekia vėl įteisinti kolektyvinę 
žemės nuosavybe ir taip palik
ti valstietį priklausomą nuo ju
ridinio asmens — bendrovės. 
Konkrečiai tai reikštų priklau
somybę nuo viršininko, kaip bu
vo ,kolchozų' sistemoje". 

„Kita priežastis yra tai, kad 
paskutiniam balsavimui netikė
tai pateiktame naujame tekste 
buvo siūloma lei3ti parduoti 
žemę ne tik Lietuvos piliečiams. 
Tai reiškia, jog sovietų atimta 
ir dabar negrąžinama žemė lei
džiama nusavinti galutinai. 
Seimo opozicija", sakė Vytautas 
Landsbergis, „negali sutikti nei 
su tokiais, nei su parlamentinės 
procedūros pažeidimais". 

JT pagalba Lietuvos 
švietimui ir kultūrai 

Vilnius, spalio 26 d. (Elta) -
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministras Dainius Trinkūnas 
vakar išskrido i Paryžių. Jis 
dalyvaus Jungti n. ų Tautų švie
timo, mokslo ir kultūros orga
nizacijos UNESCO generalinėje 
konferencijoje. 

Lietuva buvc priimta į 
UNESCO 1991 m. spalio 7 die
ną. Šios organizacijos komitetai 
ir komisijos teikia savo narėms 
paramą daugelyje socialinio ir 
ypač kultūrinio gyvenimo sri
čių. 

Per dvejus metus, pagal 
UNESCO programas, Lietuva 
sulaukė pagalbos beveik už 
500,000 doleriu Pavyzdžiui, 
UNESCO skyrė lėšų dvasinės 
kultūros išsaugojimo programos 
įgyvendinimui, nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
resursų planavimo ir tvarkymo 
sistemos reorganizavimui, 
mokytojų bei žurnalistų tobu-
linimuisi, sovietų kareivių nu
niokotai televizijos-radįo stočiai 
ir kitiems tikslams. 

Butkevičius išvyks 
studijuoti gynybos 
Vilnius, spalio 19 d. (RFE/RL) 

— Priimdamas krašto apsaugos 
ministro Audriaus Butkevičiaus 
atsistatydinimą, prezidentas Al
girdas Brazauskas paaiškino, 
kad Butkevičius, gydytojas iš 
profesijos, nori vykti į Angliją 
studijoms. 

Jis išvyksta į Karališkąją gy
nybos kolegiją Londone. Baltfax 
žinių agentūrai Butkevičius pa
sakė, jog kita priežastis jo at
sistatydinimui — tai, kad jo ir 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto sąvokos apie kariuo
menės ir karo pajėgų vadovybės 
vaidmenis skiriasi. 

Ragina peržiūrėti JT 
mokesčių taisykles 
New Yorkas , spalio 22 d. — 

Latvijos atstovas prie Jungtinių 
Tautų U. Blukis spalio 21d. per
skaitė bendrą Baltijos valstybių 
delegacijų pareiškimą dėl mo
kesčių Jungtinių Tautų Orga
nizacijai. Kaip praneša Lietuvos 
Misija prie.JT, Blukis apžvelgė 
šio klausimo istoriją ir nušvietė 
Baltijos valstybių pagrindines 
tezes. 

Belgija, kalbėdama Europos 
Bendrijos nar ių vardu, i r 
Ukraina palankiai atsiliepė, 
tvirtindamos, kad verta visą J T 
mokesčių procesą kapitaliai per
žiūrėti. EB pasisakė už „radi
kalų" esamos mokesčių skai
čiavimo sistemos pertvarkymą. 

Pagrindiniai šios pertvarkos 
oponentai — Trečiojo pasaulio 
šalys, kurios gauna daug nuo
laidų iš esamos tvarkos ir suda
ro JT valstybių-narių daugumą. 

Klevas, Ukraina, spalio 25 d. 
(NYT) — Ukrainoje besilankan
čiam JAV valstybės sekretoriui 
Warren Christopher Ukrainos 
vadai pasakė, jog jie tebėra 
pasiryžę pašalinti branduolinius 
ginklus iš Ukrainos, bet tam 
atlikti reikalauja bilijonų do
lerių finansinės pagalbos ir kad 
Vakarų karo pajėgos užtikrintų 
Ukrainos saugumą. 

Bet net ir davimas šios finan
sinės ir gynybinės pagalbos, 
bendroje spaudos konferencijoje 
su sekr. Christopher pasakė 
Ukrainos užsienio ministras 
Anatoly Zlenko, neužtikrins, 
kad Ukrainos parlamentas pri
tars Branduolinių Ginklų Ne-
plėtojimo Sutarties pasirašymui, 
ko reikalauja Jungtinės Ameri
kos Valstijos. „Negaliu nieko 
jums pažadėti", jis pasakė, nes 
galutinis sprendimas priklauso 
parlamentui. 

Sekr. Warren Christopher 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
jog ir Ukrainos prezidentas 
Leonid Kravčuk ir Ukrainos 
parlamento nariai „man aiškiai 
pareiškė savo įsipareigojimą, jog 
jie siekia be-branduolinės atei
ties Ukrainai". Bet spaudžia
mas konkretesnio pasisakymo, 
sekretorius pripažino, jog dar 
reikia išspręsti laiko klausimą. 

Tartasi dėl JAV 
programų Lietuvos 

ūkininkams 
VVashington, DC, spalio 21d. 

— Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Lozoraitis ir jo padėjėja 
Danelė Vidutienė susitiko su iš 
Iowa valstijos atvykusiu organi
zacijos Rural Enterprise Adap-
tation Program (REAP) direkto
riumi William Mueller. Ši orga
nizacija Tauragėje yra įsteigusi 
Kaimo inovacinį centrą bei Ino
vacinį centrą Kaune. Susitiki
mo metu buvo kalbėta apie pa
starųjų centrų veiklą bei REAP 
numatytas programas padėti 
Lietuvos ūkininkams. 

JAV įtaigauja ginklų 
atsisakyti 

Per praėjusius kelis mėnesius 
Ukraina, kurios turimos rake
tos ir bombonešiai padaro ją 
trečia pajėgumu branduolinius 
ginklus turinčia valstybe po 
JAV ir Rusijos, sugriežtino 
sąlygas, be kurių ji savų ginklų 
nenaikins ir neatiduos Rusijai 
dėl to, kad Ukrainos parlamen
tą veikia branduolinius ginklus 
norintys išsaugoti įtaigautojai. 
JAV stengiasi įtaigauti iš savo 
pusės, siūlydama ekonomines 
paskatas. Min. Zlenko tačiau 
leido suprasti, jog šios paskatos 
yra toli gražu nepakankamos. 

— JAV pasiuntė Lietuvos 
medikams 500 vietų karo lauko 
ligoninės įrangą ir medikamen
tų. Ši labdara, kainuojanti 3 mi
lijonus dol., į Lietuvą atgaben
ta 33 sunkvežimiais. (AGEP) 

— Latvijos Redaktorių ir 
Leidėjų Asociacija nu t a rė 
įsteigti kasmetinę žurnalistinę 
nužudyto Lietuvos žurnalisto 
Vito Lingio premiją. Ją gaus 
Latvijos žurnalistai, išdrįsę nuo
dugniai panagrinėti tas temas, 
apie kurias visuomenė dar ma
žai žino. Asociacijos prezidentas 
mano, kad premijos vertė bus 
tarp 5,000 ir 10,000 dolerių. 

(AGEP) 

— Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas nutarė kreiptis į Eko
nominių nusikaltimų komisiją, 
kad ji iki lapkričio 1 d. pateiktų 
sąrašą visų asmenų, kuriems 
Lietuvos Bankas per savo egzis
tavimo laiką suteikė lengvati
nes paskolas. Šiame sąraše 
turėtų būti komerciniai bankai, 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai, vyriausybės nariai. Šio 
sąrašo pareikalauta, pasiūlius 
opozicijai. (AGEP) 

— Lietuvoje derlius nuima
mas lėčiau, bet jis didesnis nei 
pernai. Iki spalio 11 d., žemės 

Kartu vakarieniaudami pir
madienio vakarą, prez. Leonid 
Kravčuk ir sekr. Warren Chris
topher išsiaiškino sudėtingos 
techninės sutarties detales, 
kurioje aiškiai nurodoma, kaip 
Ukraina numato išleisti JAV 
siūlomą 175 milijono dolerių 
pagalbą, skiriamą branduolinių 
ginklų išmontavimo darbo pra
džiai. W. Christopher ir A. Zlen
ko pasirašė šį darbą nurodančią 
sutartį, kurios reikėjo, kad Uk
rainos branduolinių ginklų iš-
montavimui skirtos lėšos galėtų 
būti duodamos. 

JAV siūlo tik trupinius 

JAV neseniai taip pat pa
žadėjo Ukrainai duoti 155 mili
jonus dolerių pinigais ir kre
ditais jos ekonomijai stiprinti 
1994 biudžetiniais metais. 

Bet užsienio ministras Anato
ly Zlenko reporteriams pasakė, 
kad Ukrainai reikia 2.8 bilijonų 
dolerių branduoliniams gink
lams išmontuoti. Jis taip pat pa
siskundė, kad Rusija iki šiol dar 
nekompensavo Ukrainai už per
nai Rusijai grąžintuose bran
duoliniuose ginkluose buvusį 
labai koncentruotą uranijų. Jis 
sakė, jog dabar Ukrainos turi
muose branduoliniuose gink
luose yra 5 bilijonų dolerių 
vertės uranijaus. 

Vykdydamas JAV nustatytą 
strategiją Ukrainos atžvilgiu, 
kurios tikslas yra kur galint pri
imti, ne kritikuoti Ukrainos 
veiksmus, sekr. Christopher pa
gyrė prezidento Kravčuk pa
stangas, pasakydamas, jog jis 
pats ir asmeniškai bandysiąs 
įtaigauti ir Ukrainos parlamentą 
priimti ir Strateginių Ginklų 
Sumažinimo sutartį, vadinamą 
START I, ir Branduolinių Gink
lų Neplėtojimo sutartį kartu. 

Bet atrodo, kad Ukrainos par
lamentas abi sutartis svarstys 
atskirai. Pirmadienį dienos 
metu sekr. W. Christopher 
buvo susitikęs su Ukrainos 
parlamento nariais ir jie atmetė 
jo prašymą, kad Ukraina atsi
sakytų visų savo toli siekiančių 
branduolinių raketų ir pasirašy
tų neplėtojimo sutartį. Ji buvo 
sudaryta 1968 m. ir pagal ją 
neleidžiama nei vystyti, nei už
laikyti veiksmingoje būklėje, nei 
prekiauti branduoliniais gink
lais. 

Ukrainos parlamento Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas Dmytro Pavlyčko duotame 
pasikalbėjime sakė, jog yra ga
limybė, kad parlamentas ratifi
kuotų START I sutartį net lap
kričio pradžioje, bet pasakė, jog 
neplėtojimo sutartis negalėtų 
būti ratifikuota anksčiau, kaip 
1994 m. pradžioje ir tai, tik ga
vus 2 bilijonus dol. lėšų bran
duolinių ginklų išmontavimui. 

Dmytro Pavlyčko sake, kad jis 
sekretoriui Christopher pasa
kęs, kad Ukraina turi gauti 
formalų Vakariečių pažadą, kad 
gaus jų karinę apsaugą, kitaip 
negalės išmontuoti ir savo 
ginklų pagal START I sutartį. 

KALENDORIUS 

Spalio 27 d.: Frumentas, Sa
bina, Ramojus, Ilutė, Gedainis. 

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir 
ūkio bendrovės nupjovė javus Judas (Tadas) apaštalai; Gaudri-
nuo 91% apsėto ploto. (AGEP) mas, Vikis. 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redak to rė j .v .s . Irena Regienė TiJB& 

LSS 75 M. JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA LAIKO 
PERSPEKTYVOJE 

Deimantinis jubiliejus, 
tegyvuoja skauti ja! 

Šiais metais švenčiame svar
bią l ie tuviško skautavimo 
sukaktį. Kviečiu LSS rajonų ir 
vietovių vadovybes šį rudenį su
rengt i 75 m. jubiliejinius 
minėjimus jūsų vienetų skau-
tams,-ėms ir visuomenei. Tai 
būtų prasmingas LSS jubilie
jinių metų užbaigimas. 

Jubi l ie j inė stovykla 
b e n d r ų p a s t a n g ų vaisius 

Jubiliejinės stovyklos pasise
kimą galime įvertinti jau laiko 
perspektyvoje, o jos organi
zavimo pastangų intensyvumą 
težino vadovai, kurie dirbo iš
tisus metus, siekdami sklan
daus jos pravedimo. Iki šiol teko 
išgirsti ir spaudoje skaityti tei
giamus atsiliepimus apie įspū
džius iš stovyklos. 

J.S. paruošimas ir pravedimas 
buvo bendrų pastangų vaisius. 
Žemiau minimiems pagrindinių 
projektų vykdytojams padėjo 
gausūs talkininkai. Tik visų 
darbus susumavus būtų galima 
įvertinti kiek sudėtinių pastan
gų pareikalavo J.S. paruošimas 
ir pravedimas. Bendri reikalai, 
stovyklaviečių pagerinimo ir 
ūkinio paruošimo bei kitų 
projektų išlaidos yra Pirmijos 
atsakomybė. Pelno ar nuostolio 
atveju Pirmija privalo padengti 
išlaidas, jei reikėtų, iš Tarybos 
iždo. J.S., svarbiausia, buvo 
ruošiama skautiškam jaunimui 
ir, žinoma, suaugusiems LSS 
nariams. Verta pažymėti, kad 
vietovėse buvo ruošiamos skau
tiškos stovyklos, vietoje visiems 
atvykus į pagrindinę J.S. Rakė. 

J.S. pradžioje buvo 634 stovyk
lautojai, o iškilmių savaitgaly
je prisidėjo dar 148. Taigi, iš viso 
buvo 782 asmenys, neskaitant 
vienai dienai atvykusių svečių. 

J .S. pas tovyklės 
ir jų vadovybė 

Brolijos „Dariaus ir Girėno" 
stovyklai vadovavo viršininkas 
s. Gintautas Taoras iš Floridos 
ir pavaduotojas s. Romas Otto iš 
Montrealio. 

„Seserija 7 5 " stovyklos virši
ninkė buvo v.s. Birutė Bana-
tienė ir pavaduotoja v.s. Laima 
Ki l iu l ienė , abi iš Massa-
chusetts. 

Brolijos ir Seserijos stovyklos 
buvo suskirstytos į pastovyklės 
su skambiais pavadinimais, 
gerai paruoštais užsiėmimais, 
tradicijomis, puikiais vado-
vais.-ėmis ir daugeliu įdomybių 
pritaikytų kiekvienai amžiaus 
grupei. Kai kurie užsiėmimai, iš 
anksto sukoordinavus, buvo 
vykdomi kar tu skautams,-ėms 
pastovy kliu ribose. 

Didelio dėmesio susilaukė 
, ,Skauti jos darže l i s" , t .y . 
„Jaunų šeimų" pastovyklė, 
kuriai vadovavo virš. ps. Vida 
Juškienė ir pavaduotojos ps. 
Rasa Karvelienė bei vyr. sk. 
L ina Anužienė , visos iš 
Michigan valstijos. Jaunų 
šeimų stovyklavimą su mažai
siais turėtų įvesti visi tuntai ir 
rajonai vasaros stovyklose. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
„Ad Meliorem" stovyklai vado
vavo v.s.fil. Kęstutis Ječius ir 
pavaduotoja s. fil. Gina Mačiu

lienė. Programoje vyravo in
telektualiniai pašnekesiai ir 
diskusijos akademikų skautų 
bei lietuvių bendruomenės, poli
tikos temomis. Savaitgalyje 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
V. Kleiza. Akademikų stovykla 
pasižymėjo jaukiais laužais ir 
akademinio lygio diskusijomis. 

Bendrijos viršininkė v.s. 
Albina Ramanauskienė admi
nistravo suaugusiųjų ir J.S. va-
dijos stovyklą. Šie stovyklau
tojai susirinkdavo tik vakarais 
prie lauželio, nes visi, nuo anks
taus ryto, išskubėdavo į savo 
pareigas kitose stovyklose, 
ūkyje, užsiėmimuose, administ
racijoje ir t.t. Čia t.p. stovyklavo 
daugelis užjūrio svečių, o dieną 
šiame rajone žaidė artimiausi 
kaimynai, — skautijos darželio 
mažieji savo tėvelių ir vadovų 
priežiūroje. 

J ų darbai lėmė 
stovyklos sėkmę 

Registraciją ir finansus vedė 
s. Algimantas Milašius, talki
namas v.s. Romo Fabijono. Prieš 
stovyklą jie derėjosi, kad vir
šininkas išleis juos meškerioti 
po pirmo savaitgalio regist
racijos „spūsties". Stovyklos 
metu ši „spūstis" nepasibaigė ir 
jie sąžiningai nutarė meš
keriojimą atidėti rudens atosto
goms. Toks yra mūsų darbuo
tojų savanoriškas įsipareigo
jimas lietuviškai skautijai. 

v.s.fil. Lilė Milukienė iš N.Y. 
valstijos, viršininko pavaduo
toja programoms, koordinavo 
bendras programas tarp Broli
jos, Seserijos ir planavo J.S. pro
g ramas : kaip atidarymą, 
paradą, šv. Mišias, laužus, vado
vų pagerbimą ir pan. Užjūrio 
skautų svečių priėmimą Čika
goje tvarkė v.s. Irena Kerelienė. 

Stovyklos atidarymas įvyko 
pirmą sekmadienį šeimyniškoje 
nuotaikoje, mėginant surikiuo
ti tvarką kas ir kam raportuo
jame. Atidarymą praskaidrino 
kanadiškų žąsų praskridimas 
virš išsirikiavusių skautų ir 
vadovybės. 

Pirmą sekmadienį šv. Mišias 
aukojo v.s. kun. A. Saulaitis, SJ, 
o iškilmių sekmadienį — s. 
yks. P. Baltakis su v.s.fil. kun. 

J. Vaišniu, S*T Ir v.s. kun. A. 
Saulaičių, SJ. 

Jubiliejinis paradas įvyko šeš
tadienio pavakaryje. Dalyvavo 
daugiau negu 900 skautų,-čių ir 
svečių. Reikia pagirti pra
vedėjus už paradų tvarką, kai 
dėmesys skiriamas skautų,-čių 
vienetų pasirodymui, o vadovų 
pagerbimas vykdomas atskirai. 

Savaitgalyje įvyko Gilvvelistų 
sueiga, kurią pravedė v.s. 
Laima Kiliulienė ir s. dr. R. Dai-
nauskas . į te ikt i baigimo 
kauliukai — kaklaraiščiai kur
sus baigusiems lietuvių skiltyse 
BSA kursuose Connecticut vals
tijoje ir BSA kursuose Čikagoje. 

Vadovų ir svečių pagerbime, 
sekmadienį, susirinko garbės 
svečiai, skautų vadovai bei kita
taučiai skautai. Pasidalinome 
skautiškomis dovanėlėmis ir 
keletas vadovų buvo apdovanoti 
LSS ordinais. Paminėtina, kad 
v.s. Juozas Šalčiūnas apdovano
tas Geležinio Vilko Ordinu. 

Laužai yra stovyklų įdomybė. 
Bendrų J.S. laužų įvyko trys, — 
kiekvienas įdomus ir savo-

LSS 75 m. Jubiliejinės „Lituanica" stovyklos Rakė vadovybė — vs. Sigitas Miknaitis — stovyklos 
viršininkas, vs. Birutė Banaitienė — Seserijos stovyklos viršininkė, s. Gintas Taoras — Brolijos 
stovyklos viršininkas ir vs. Kęstutis Ječius — Akademinio Skautų sąjūdžio stovyklos viršininkas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

tiškas, o įspūdingiausias buvo 
uždarymo laužas prieš J.S. 
užbaigimą. 

v.s. Jonas Paronis, iš Čikagos, 
viršininko pavaduotojas admi
nistracijai, koordinavo stovyk
los apsaugą, tvarką, aprūpi
nimą, transportą, paštą ir pan. 
J.S. komendantas s. dr. M. 
Griauzdė gražiai ir sumaniai 
koordinavo stovyklų tvarką. v.s. 
Vytau tas Jokūbaitis iš 
Clevelando, rūpinosi kitataučių 
sk. svečių priėmimu, v.s. A. 
Jarūnas su ps. Linu Orentu 
vykdė tarpmiestinį transportą. 
Stovyklų paštą vedė v.s. Stasys 
Ilgūnas, Rochester, N.Y., ir 
apsaugą tvarkė v.s. Juozas 
Šalčiūnas. Papuošimus paruošė 
v.s. Vladas Vijeikis, Algis Jonu
šas ir s. Renata Borucki. J.S. 
vartus pastatė skautai vyčiai, 
pagal v.s. Vlado Vijeikio 
projektą, panaudojant jo 
pagamintą stovyklos gairę. 

s. Marytė Utz vadovavo ūki
niam paruošimui su pasišventu
siais pavaduotojais — s. Ginučiu 
Matučiu, Čikagos tuntininkais, 
Rako stovyklaviečių tuntų 
administratoriais ir kt. Tuntai 
organizavo savų stovyklaviečių 
pagerinimus. Stovyklos metu 
ūkyje daug dirbo ps. fil. Vytenis 
Kirvelaitis, j.s. dr. Marius Na-
ris ir kt. 

Maitinimui vadovavo vyr. 
šeimininkė Nijolė Mackevičienė 
ir maitinimo virš. ps. Dalia Ja
nuškienė su gausiu talkininkių 
štabu. Ūkio ir maitinimo dar
buotojai dirbo net stovyklau
tojams išvykus, kad viskas būtų 
palikta švariai ir tvarkingai 
ateinančių metų vasaros tuntų 
stovykloms. 

RAKO stovyklavietės direkto
rius s. Jonas Tamulaitis palaikė 
ryšius su Michigan valstijos 
pareigūnais, jų inspektoriais ir 
buvo atsakingas už stovyklau
tojų sveikatos priežiūrą bei 
vandens apsaugos tarnybą, s. 
Jonas Tamulaitis buvo J.S. foto
grafas ir pas jį galite užsisakyti 
nuotraukas iš stovyklos. 

LSS Pirmijos iniciatyva 
ir finansais paruošt i 

gausūs projektai 
'93 m. J.S. pasižymi gausiais 

Pirmijos iniciatyva ir finansais 
paruoštais projektais, kuriuos 
vykdė žemiau minimi 
vadovai,-ės. 

Leidiniai: 

„Daug daug dainelių" jubilie
jinių metų dainynėlį Lietuvos 
Korp! Vytis ir ASD paruoštą ir 
jiems skirtą, išleido Lietuvių 
Skautų s-ga, Akademinis Skau
tų sąjūdis ir Vydūno fondas. 
Rolandui Kačinskui į Vilnių 
buvo išsiųsti 900 egz. ir ten pla
t inami Vilniaus ir Kauno 
universitetų Korp! Vytis ir Ak. 
Skaučių draugovės vardu. 

„75 m. Skautų Jubiliejaus dai-
norė l i s" , išleido Pirmija, 
paruošė v.s. fil. D. Eidukienė. 
Visos dainos yra su gaidomis ir 
pasižymi Tautinių-Jubiliejinių 
stovyklų dainų rinkiniu. 

„75 m. Jubiliejinės stovyklos" 
leidinys, išleido Pirmija, pa
ruošė „Sietuvos" sktn. dr-vės 
J.S. leidinio red. komisija, vado
vaujama ps. fil. Svajonės 

Kerelytės. 
„Lithuanian Scouting", išlei

do Pirmija, redagavo v.s.fil. Lilė 
Milukienė. T.y. trečioji šios 
knygelės laida, pritaikyta 75 m. 
jubiliejui ir Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimui. 

Visus šiuos leidinius spaus
dino v.s. VI. Vijeikio spaustuvė. 

J.S. buvo išleisti trys „Litu
anica" laikraštėlio numeriai, 
redaktorė j.v.s. Genovaitė 
Treinienė, kuriai talkino v.s. 
Regina Petrutienė ir s.fil. 
Angelė Karnienė. 

Kiti projektai 

LSS vėliavą, įsigytą jubilie
jaus proga, pašventino v.s. fil. 
kun. J. Vaišnys stovykloje, 
parado metu. Jos projektavimą 
ir išsiuvinėjimo užsakymą tvar
kė s. Renata Borucki. 

Pirmijos iniciatyva ir ištek
liais buvo išleista Tau
tinių-Jubiliejinių Stovyklų 
dainų kasetė, kurią įdainavo 
„Kernavės" tunto, Čikagoje, 
sesės. s. Ramutė Kemežaitė 
vadovavo sesių paruošimui, 
rekordavimui i r kasečių 
pagaminimui. -«••£.. 

LSS 75 M skautavimo puikią 
parodą peruose fil. Ginos Ga-
runkštytės vadovaujama „Sie
tuvos" sktn. draugovės komisi
ja. Stovykloje sustatymą pa
ruošė s. fil. Albinas Karnius ir 
prižiūrėjo j.v.s. Birutė Vinda-
šienė. 

Jubiliejinės stovyklos ženklą 
suprojektavo fil. Genovaitė 
Mikus. Ženklas projektuotas 
tuo metu. kai Pirmija pagei
davo, kad jis tiktų J.S. Rakė ir 
Lietuvoje. 

J.S. dainos žodžius ir muziką 
sukūrė s. fil. Livija Bražėnaitė, 
kuri buvo ir vyriausia J.S. 
laužavedė. 

Tautinių ir Jubiliejinių sto
vyklų ženklų rinkinį fotogra
favo p. Jonas Maleiška. 

Pirmijos iniciatyva jie buvo 
paruošti J.S. papuošimui ir 16 
komplektų įteikti J.S. vadijos 
nariams prisiminimui. 

Odiniai kaklaraiščių žiedai su 
J.S. ženklu buvo užsakyti Angli
joje per lietuvių skautų bičiu
lius. Jie buvo įteikti daugeliui 
J.S. prisiminimui. 

Krautuvėlės 

J.S. marškinėlių pardavimas 
buvo pavestas Seserijai ir asme
niškai iniciatyvai. Marškinėliai 
buvo parduodami krautuvėlėse. 

Stovykloje veikė J.S. krautu
vėlė, kurią vedė s. Mykolas Ba
nevičius ir v.s. A. Ramanauskie
nė. Jie apyvartų apyskaitas ir 
uždarbį pristatė J.S. iždininkui. 

Antrą krautuvėlę, LS Fondo 
vardu, tvarkė v.s. Č. Kiliulis. 
Šios krautuvėlės apyskaitą v.s. 
Č. Kiliulis pateiks LF Fondo 
valdybai. 

LS Fondo vardu t.p. buvo 
pagaminti LSS 75 m. jubiliejaus 
metaliniai ženklai ir pardavinė
jami šioje krautuvėje. 

Aukos 

Numatant dideles stovyklos 
išlaidas, Pirmija stengėsi su
telkti priedines lėšas. Buvo pra
vestas kreipimasis laiškais į 
LSS rėmėjus. Aukų buvo gauta 
keleriopai daugiau kaip anks

tesnėse J.S/T.S. Cia skelbiamas * 
aukotojų sąrašas yra aukos 
didumo tvarka: Lietuvių Fon
das; p. A. Grigas; anoniminis 
aukotojas; v.s. O. Siliūnienė; 
Ankus-Baltic Bakery; v.s. V. 
Bacevičius; v.s. S. Jelionienė; 
v.s. L. Milukienė; s. R. Penčy-
lienė; v.s. L Kerelienė; s. I. Lau
čienė; s. G. Čepas; Matas. 

J .S . aplankė 

J.S. stovyklautojus aplankė 
šie svečiai: vysk. P. Baltakis; 
vysk. A. Dumpys — ev. dvasios 
vadovas (lankėsi savaitės laiko
tarpyje); gen. konsulas V. Klei
za su žmona; B. Nainys su 
žmona; s. V. Kamantas su 
žmona; v.s. G. Deveikis su 
žmona; v.s. VI. Vijeikis su 
žmona; v.s. fil. V. Mikūnas; prof. 
A. Avižienis ir kt... 

J.S. stovyklavo: fil. E. Korzo-
nas; fil. J. Dainauskas; v.s. Ė. 
Bacevičienė — Brazilija; s. R. 
Statkuvienė — Australija; v.s. J. 
Alkis — Anglija ir 23 skautai,-ės 
vadovai iš Lietuvos. Savaitgalio 
iški lmėse dalyvavo: BSA 
Gilvvellistai iš Čikagos, vado
vaujami s. dr. R. Dainausko; 
Latvių skautų vyriausias skau
tininkas; Ukrainiečių ir Vengrų 
skautų grupės su vadovais. 

Svečiai — Lietuvos skautai 
Pirmą kartą didžiosiose LSS 

stovyklose dalyvavo atsikviesti 
Lietuvos skautai,-ės. Džiau
giamės sulaukę jų savo stovyk
lose ir tikimės, kad ateityje 
sąlygos pagerės mūsų ben
dravimui. Spaudoje minėtos 
Lietuvos skautų atsikvietimo 
sąlygos nebuvo visiškai tikslios. 
Todėl, pirmiausia turiu 
pabrėžti, kad atsikvietimams 
nebuvo naudojami LSS Tarybos 
ir Jubiliejinės Stovyklos iždų 
pinigai. LSS vardu dešimčiai 
atsikviestų vadovų finansai 
kelionėms ir J.S. mokesčiams 
buvo surinkti iš įvairių šaltinių. 
Šios sumos likutis bus pervestas 
į Lietuvos skautų paramos 
kasą. Kitiems trims, su šia gru
pe atvykusiems, asmenims, 
visas išlaidas sumokėjo gimi
nės. 

v.s. Česlovas Kiliulis sumo
kėjo už jo atsikviestos grupės 
kelionės išlaidas. Tačiau, prieš 
stovyklą pasilikusių Čikagoje 
septynių asmenų išlaikymo 
išlaidas ir paskui visos grupės 
išlaidas stovykloje, privalėjome 
sumokėti iš Lietuvos skautų 
paramos kasos, nes tos išlaidos 
nebuvo parūpintos. 

J . S . — svarbus įvykis 
ne vien skautų gyvenime 

1993 m. Jubiliejinė stovykla 
RAKĖ buvo svarbus įvykis 
Lietuvių Skautų sąjungos 
gyvenime, o taip pat užsienio 
lietuvių visuomenės plotmėje. 
LSS organizacija vėl įrodė, kad 
jaunesnių kartų vadovų sava
noriškas darbas skautų,-čių 
vienetuose ir LSS administraci
joje atneša šimteriopus vaisius. 

Ačiū! 
Dėkoju visiems dirbusiems 

J.S. paruošime ir pravedime. 
Skautiškas ačiū ir spaudos 
darbuotojams — v.s. Irenai Re-
gienei, „Skautybės kelio" red., 
v.s. VI. Vijeikiui, v.s. N. Užu-

DRAUGĄ S 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tueadaya following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Second claas poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countnes $90.00. 
Poetmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai gautas prenumeratas 
nesiimdami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata m o k a m a I i a n k s t o 

metams Va m e t ų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (sešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (sešt laida 
U S A dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 830 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nedirba. m u . nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8.30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimu turini neatsako. Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

balienei, v.s. B. Juodeliui, v.s. 
fil. H. P lauš ina i t iene i ir 
daugeliui kitų už gausius ir 
Jubiliejinei stovyklai palankius 
straipsnius. 

Linkiu visiems sėkmės, — iš
tvermės jūsų darbuose ir daug 
gražių skautiškų stovyklų 
ateityje. 

Budėkime! 
v.s. fil. Sigitas Miknai t is 
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Pirm . antr . penk td . 9 v r -3 v p p 
ketv 10 v.r.-7 v.v,. trečd . 

šeš td . 10 v.r — 2 v.p p 
Susi tar imo nere ik ia trečd. ir šeštd 

S u m o k a m a po vizito 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Prakt ika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR K E P E N Ų LIGOS 
6827 W. S tan lay Ava . , Barwyn, IL 

(prie MacNea l ligoninės) 
T a i . ( 7 0 8 ) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

K a b . t a i . ( 3 1 2 ) 471-3300 

V I D A S J - N E M I C K A S , M .D . 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K e d z i e A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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 BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Card lac Dtagnosls, Ltd. 
M a r q u e t t e Med lca l Bulldlng 

6 1 3 2 S. Kedzie 
C h i c a g o , IL 60629 

T o l . ( 3 1 2 ) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
I S. PRASAD TU MM AL A. M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Va landos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ L IGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30 -3vpp 
trečd uždaryta, ketvd i -3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v.r.-12 v p.p. 
«132 S. Kettzte Ave., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tai . (312)476-2112 

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

N a m ų (708 ) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S . K a d z i e , Chicago. III. 
Tol. (312) 925-2670 

1185 D u n d e e A v a . , Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9055 S. R o b e r t s R d . . Hickory Hllls. U 
1 myl ia | vakarus nuo Harlem Ave 

T e l . ( 708 ) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometr is tas (Kalba lietuviškai) 

T ikr ina akis. pritaiko akinius 
2 6 1 8 W . 71 st St. 

T e l . ( 312 ) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos V is ion Center , 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

T e l . ( 708 ) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tat. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 6 0 1 2 6 

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 

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (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 1 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai : antr 2-4 v.p.p. ,r ketv 2-5 v p.p. 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-S545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specia lybė — Vidaus ligų gydytoms 

Ka lbame lietuviškai 
6 1 6 5 S. Archer Ave. (pne Austm) 

Va landos pagal susitarimą 
T e l . ( 3 1 2 ) 585-7755 

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
G o o d Samar t tan Medlcal Center-

Naperv l l le Campu* 
1 0 2 0 E. O g d e n Ave. , Sulte 310. 

Naperv l l le IL 60563 
T e l . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

K a b . t e l . 312 586-3166 
N a m ų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W . 6 3 r d St . , Chicago. IL 60638 
Vai p i rm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštad ien ia is pagal susitarimą 

* -
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Badu mirusiam kvietimas 

Į PUOTĄ NEPADĖS 
Sakoma, kad tikrai išmin

tingas yra tas mokytojas, kuris 
mokosi iš savo mokinių. Šį 
posakį galima pritaikyti ne vien 
mokykloje, bet kiekviename 
darbe, kur susiduriam su di
desniu skaičiumi žmonių, jeigu 
t ik vartojame „atvirų durų 
politiką". Tai reiškia ne vien 
kitiems savo idėjas piršti, ne 
vien kitiems kalbėti, bet ir 
klausytis. 

Turbūt niekur nėra geresnės 
vietos išgirsti naujų minčių, 
kaip sėdint redaktoriaus kėdėje, 
ypač patyrus, kad skaitytojai 
savo dienraštį laiko draugu 
tikrąja to žodžio prasme (koks 
nuostabus buvojo įkūrėjų įžval
gumas pavadinti lietuvišką 
dienraštį „Draugu"), su juo 
bendrauja ne tik skaitydami ir 
remdami, bet taip pat pasi
dalindami idėjomis. Mūsų skai
tytojai yra labai akylus — pro jų 
dėmesį nepastebėtas nepra-
sprūsta joks straipsnis, žinutė, 
kelių eilučių užkamšą ir... klai
da. Ypač korektūros klaidos 
visus erzina (ir mes jomis nela
bai „žavimės"). Galėtume pu
siau juokais sakyti, kad korek
tūros klaidos tyčia laikraštyje 
paliekamos — jos lavina pasta
bumą ir suteikia skaitytojams 
tam tikrą pasitenkinimą: aha! 
š ta i ir vėl užsižiopsojo 
korektoriai... 

Yra ir malonių pastabumo 
reiškinių. Prieš kiek laiko — 
tikrai labai neseniai — buvo 
mesta užuomina, kad „Draugo" 
išlikimui reikėtų steigti fondą, 
nes vajai, vajukai, renginiai ir 
geraširdžių skaitytojų aukos 
niekaip neįstengia sudaryti to
kios atramos, į kurią galėtų 
remtis laikraščio leidinio ateitis. 

Nespėjo fondo steigimo mintis 
pasirodyti „Draugo" skiltyse, 
kaip visus nustebino greitas 
skaitytojų pritarimas ir ska
tinimai, kad toks fondas būtų 
kiek galima greičiau įkurtas. 
Negana to, pradėjo plaukti ir 
aukos. Tiesa, kol kas daugiau 
šimtinės negu tūkstantinės, bet 
pradžia jau yra. Daugelis 
būsimųjų aukotojų laukia ofi
cialios fondo pradžios 
paskelbimo ir po to žada prisi
dėti stambesne suma. „Draugo" 
fondo įstatai jau baigiami 
sutvarkyti ir netrukus bus pa
skelbti. Jų paruošimu rūpinasi 
gabus jaunas advokatas Rimas 
A. Domanskis. Tuo tarpu 
kviečiame nesustabdyti aukų ir 
įnašų fondui, nes jis tikrai jau 
gimęs, tik reikia atlikti kai ku
riuos formalumus, kad „gimimo 
metrikai" būtų įteisinti. 
Žinoma, reikia suprasti, jog iš 
fondo naudą „Draugas" tepatirs 
ateityje, nes jo procentai prisi
dės prie leidimo išlaidų sumaži
nimo. Tikimės, kad iki to laiko 
„Draugas" galės išsilaikyti. 
Badu mirusiam kvietimas į 
puotą jau nepadės. 

Džiugu, kad mūsų skaitytojai 
labai teigiamai reagavo ir į kitą 
pasiūlymą — užprenumeruoti 
„Draugą" Lietuvos instituci
joms: skaitykloms, biblio
tekoms, mokykloms, parapijoms 
ir kt. Kai daugiau eilinių 

LIETUVA TURISTO AKIMIS LIETU VIAI ŽURNALISTAI 
TARPTAUTINIAME SUVAŽIAVIME 

žmonių tėvynėje turės progą 
paskaityti išeivijos lietuvių 
dienraštį, jie geriau susipažins 
su mūsų gyvenimu, rūpesčiais, 
idėjomis, kasdienybe, o tai pa
spartins abipusį pasitikėjimą ir 
brandesni bendradarbiavimą. 

Vos kelioms dienoms praslin
kus po straipsnio išspausdini
mo, patyrėme nuoširdų skai
tytojų pritarimą, paremtą pluoš
tu naujų prenumeratų. Čia 
pirmaujančią vietą — kaip ir 
pridera — užėmė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, užsakiusi dienraštį 
penkiom vietovėm. Reikia 
manyti, jog PLB pavyzdžiu 
paseks JAV bei Kanados Kraš
to valdybos, o jomis — apygardos 
bei apylinkės. Tuomet „Drau
gui" skaitytojų t ik ra i 
nepritrūks! 

Suprantama, čia gali atsitikti 
kaip toj pasakoj: mergaitė, neš
dama į turgų puodynę pieno, 
svajojo, ką už gautus pinigus 
nusipirks. Jos vaizduotė buvo 
tokia derlinga, kad išsiaugino 
nuostabios ateities vizijas. Visa 
bėda — koja užkliuvo, mergai
tė pavirto, puodynę sudaužė, ir 
pienas pasiliejo... 

Vis dėlto mūsų svajonė apie 
naujus prenumeratorius yra 
realistiškesnė. Kaip viena skai
tytoja laiške užsiminė, ne visi 
galime grįžti į tėvynę, tai bent 
savo vietoje „Draugą", tą 
svarbią išeivijos kultūros ir 
sielos dalį, Lietuvos žmonėms 
nusiųskime. Lietuvoje pradeda 
galvą iš patamsių kaišioti cen
zūros pabaisa. Galbūt ne
tolimoje ateityje ji visiškai įsi
drąsins, ir tėvynės žiniasklaida 
vėl išgyvens priespaudos laikus. 
Išeivijos spaudoje cenzūros nėra, 
todėl ir mūsų tautiečiams Lietu
voje būtų naudinga su laisvomis 
nuomonėmis susipažinti. Tur
būt pastebėjome, kad žinių apie 
išeivijos gyvenimą Lietuvos 
spaudoje labai mažai, o mes 
nuolat spausdiname naujienas 
iš tėvynės. Iš dalies tai dėl to, 
kad Lietuvos laikraščių redakci
jos neturi tų žinių šaltinių — ne
gauna išeivijos spaudos, o patys 
užsiprenumeruoti neįstengia. 

Girdime apie įvairias or
ganizacijas, kurios vėl atgijo 
Lietuvoje, nors jų daugelis 
nenustojo gyvuoti visus tuos 
dešimtmečius išeivijoje. Argi 
nebūtų prasminga, jeigu mūsų 
organizacijos išeivijoje užsakytų 
„Draugą" savo bendraminčiams 
tėvynėje? Čia veikia įvairių vie-
tovių-miestų vardais pasiva
dinusios draugijos bei klubai. 
Kodėl kiekvienas neužsako 
„Draugo" savo bendravardei 
vietovei ar miestui? Visuomet 
skelbiama, kad po susirinkimo 
vyksta vaišės. O jeigu vietoj tų 
vaišių valdyba iš kasos skirtų 
reikiamą sumą dienraščio 
prenumeratai į Lietuvą? 

Galimybių čia daug, lyg 
kelmučių ant seno kelmo 
lietingą rudenį — tik skink ir 
naudokis! Jeigu tikrai visi pasi
stengtų, tai ne tik 2,000 (kaip 
anksčiau užsiminėme), bet daug 
daugiau naujų skaitytojų 
„Draugui" užderėtų. 

Danutė Bindokienė 

Vėlokai mane pasiekė vokiš
kas turistinis leidinys, kuriame 
radau platų straipsnį apie Lie
tuvą. Autorė į mūsų valstybę 
įvažiavo per Lenkijos-Lietuvos 
sieną, tuoj pat Lazdijuose pa
keisdama vokiškas markes į ta
lonus ir rublius. Išsigando 
vokietė, gaudama glėbį pinigų. 
Daugumos lietuvių mėnesinis 
atlyginimas yra 20 markių (tiek 
gauna vokietis darbininkas per 
valandą. Agradnikai-Lazdijai 
yra vienintelis pervažiavimo 
punktas iš Lenkijos į Lietuvą, 
labai dažnai 24 valandas lau
kiant muitininko malonės. Ta
čiau vokietei pavyko įvažiuoti 
per dvi valandas. 

Kaip atrodo Lietuva, norint jo
je praleisti atostogas? Vokietė 
rašo, kad neilgai reikėjo laukti 
pinigų „mažėjimo", nes, jau 
važiuojant kaimo gatve, ją su
stabdė policija, pasirodo, kad jos 
greitis viršijo 60 k r . per valan
dą. Išlipęs policininkas vokiškai 
šaukė: „Geldstraffe de mark" 
(piniginė bauda, vokiškos mar
kės). Skundžiasi vokietė, kad 
kai kurie Lietuvos policininkai 
jau yra specialistai Vakarų tu
ristams „iš kišenių traukti" vo
kiškas markes. Antras polici
ninkas, išlipęs iš „Lada" au
tomašinos, šypsodamas ant dul
kėto mašinos stogo užrašė 1000 
skaičių. Pagaliau susitarta 60.9 
km greitį apmokėti 150 rbl. bau
da. 

Vokietė pirmiausia aplanko 
Trakų pilį, įterpdama kiek Lie
tuvos istorijos (Gediminas, Lie
tuva valdo Ukrainą, Lietuva 
galybė) ir iš Trakų pasukdama 
į Vilnių. Mūsų sostinę straips
nio autorė pasiekia vidurdienį, 
matydama saulės spinduliais 
apšviestą gražią Vilniaus arki
katedrą. Sustoja prie aikštės, 
fotografuoja, kartu stebėdama 
pastatytą savo „Volkswageną". 
O prie jos j au sukinėjosi paaug
liai. Vokietė girdėjo, kad vagia
mos užsieniečių automašinos, 
tad bėgo atgal, įsėdusi nemažu 
greičiu pasuko Neries upės pu
sėn. Vokietė ieško kambario. 
Pirmame viešbutyje prieš ją 
stovi lenkas turistas, ir, užpil
dęs lapelį, ant stalo padeda 500 
rbl. Niūri svečių priėmimo tar
nautoja sako, kad tai buvo pas
kutinis kambarys. Be to, užsie
nio turistas, t.y. Vakarų pasau
lio, privalo mokėti ne 500 rbl. 
bet 50 dol. Aišku, lenkas nepri
klauso prie tikrų užsienio turis
tų, o vargšų Rytų bloko gyven
tojų. Manding, vokietė į Lietu
vą atvyko paprastu „Volskwa-
genu", tuo tarpu lenkas savo 
lagaminus nešė iš brangios 
„Mercedes" automašinos. 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

Laisvą kambarį vokietė rado 
„Vilniaus" viešbutyje. Kamba
rys nėra matęs atnaujinimo nuo 
caro Petro II laikų, ant grindų 
guli senas patiesalas, iš keturių 
lempučių dega tik viena, o sie
nos aiškiai parodo svečių kovą 
su uodais. 

Kaip atrodo Lietuvos sostinė? 
II pasaulinis karas ir 50 m. ko
munistinės valdžios aiškiai pa
liko savo pėdsakus, tačiau pats 
Vilnius yra architektūrinė 
brangenybė. Tai įrodo aiškų 
Lietuvos ryšį su Vakarų kultū
ra, nes barokas, renesansas, go
tika yra dominu*.janti jėga Lie
tuvos sostinėje. Autorė mini 
Petro ir Povilo bažnyčią, Šv. 
Onos, kurią Napoleonas norėjo 
perkelti į Paryžių. Vilniui nėra 
reikalo slėptis už Vakarų Euro
pos miestų pečių. Tą pastebėjo 
rusai turistai, jausdamiesi Vil
niuje kaip Vakarų pasaulyje. 

Deja, kitas vaizdas prekyboje. 
Tiesa, daug užsienietiškos pro
pagandos, įvairių plakatų, bet 
prekių pasirinkime ar patiekalų 
valgyklose — tikras vargas. Ir 
tamsus Vilnius nakties metu. 
Taupoma elektros energija. Pi
lies g-vėje šūkauja įsilinksminę 
vyrai, mėtydami tuščius bute
lius ant gatvės grindinio. 

Vokietė važiuoja į Kauną. 
Priešingai Vilniui, kur rusai ir 
lenkai sudaro beveik 45% visų 
gyventojų — Kaunas yra „šva
rus" lietuviškas miestas. Au
torė atkreipė dėmesį į rotušę 
(„der Weisse Schwann — balto

ji gulbė"). Iš laikinosios Lietu
vos sostinės autorė važiuoja į 
Kuršių Neringą. Čia ji randa 
kambarį labai malonioje lietu
viškoje šeimoje, o iš spartaniš-
kai įrengto kambario lango, čia 
pat, beveik ranka pasiekiama 
jūra. Vokietė sužavėta kopom, ' 
kurios jai primena Saharą. 

Neaplenkė Kryžių kalno. Tai 
buvo lietuvių tyli demonstraci
ja prieš okupantą, glostomi vėjo, 
skamba pakabinti rožiniai. Tai 
laisvės melodija. 

Leidinys dviejuose puslapiuo
se supažindina skaitytojus su 
Lietuvos geopolitine padėtim, 
aprašydamas geležinkelius, ke
liones lėktuvais, automašinom, 
nurodydamas viešbučius — 
„Lietuva", Astorija", valgyklas 
— „Stikliai", „Senasis rūsys", 
svarbius ir reikalingus vokie
čiams telefonus ir 1.1. Pridėtas 
nedidelis Lietuvos žemėlapis, 
parodant įvažiavimą iš Lenkijos 
pusės, Lazdijus, Trakus, Vilnių, 
Kauną, Šiaulius, Kuršių Nerin
gą, dalį Rytprūsių. Straipsnį 
puošia per visą puslapį lietuvio 
ūkininko (ar žvejo) veidas, mūsų 
arkikatedra, jos varpinė — bokš
tas, Kryžių kalnas ir aštuonios 
Trakų, Vilniaus, Kauno bei va
žiuojančio ūkininko nuotraukos. 

Aplamai, straipsnis gan pa
lankus Lietuvos turizmui. Ta
čiau Rytprūsių vokiečių savait
raštyje „Das Ostpreussenblatt" 
patalpintuose laiškuose redakci
jai daugumoje rašoma apie gra
žią Neringą, Klaipėdos kraštą, 
gražius žvejų namelius, gan pa
togius viešbučius — pensionus. 
Peikiamas Agradnikų-Lazdijų 
pereinamas punktas. 

Rugsėjo 15-19 d. Sicilijoje vyko 
Tarp tau t inės Katalikiškos 
spaudos sąjungos („Union 
Catholiąue International de la 
Presse") Europos regioninis su
važiavimas, kuriame Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai tarpi
ninkaujant bei finansuojant, 
dalyvavo Lietuvos katalikiškos 
spaudos bendradarbiai: Valen
tina Zinkevičienė ir Egidijus 
Vareikis. 

Šio renginio, pavadinto „Ka
tal ikai žurnal is ta i naujoje 
Europoje", darbotvarkėje skir
tas ypatingas dėmesys katali
kiškos spaudos problemoms 
pokomunistinėje Rytų ir 
Vidurio Europoje. Sąjungos 
Europos Regiono pirmininkas, 
kun. dr. Laszlo Lukacs šitaip 
apibūdino suvažiavimo tikslą: 
„Prieš trejus metus manėme, 
kad komunistinėse šalyse vien 
ateis t inė s is tema trukdė 
Bažnyčios klestėjimui. Dabar 
suprantame, kad negalime 
tikėtis nuostabaus Bažnyčios 
atgimimo tiktai todėl, kad jai 
suteikta teisė laisvai veikti 
nepriklausomose valstybėse. 
Kokie šios dienos katalikų 
žurnalistų uždaviniai ir tikslai 
naujoje Europoje? Mūsų 
suvažiavime Sirakūsoje ieško
sime atsakymų į šį klausimą". 

Susirinko apytikriai 150 daly
vių iš daugelio Europos šalių. 
Pranešimuose ir darbo grupėse 
diskutuotos temos: Bažnyčios ir 
katalikiškos spaudos vaidmuo 
Europoje; katalikiškos spaudos 

. žurnalistų rengimas, jų darbo 
tobulinimo problemos ir per

spektyvos; katalikų mokymo 
centrai Europoje; katalikų 
žurnalistų etikos ir laisvės 
klausimai; bei katalikų ir neką-
talikų sambūvio problemos. 

LKR Šalpos pasiųsti lietuviai 
žurnalistai pateikė savo įspū
džius ir įvertino dalyvavimą su
važiavime. „Naujojo Dienovi
džio" savaitraščio bendradarbė 
Valentina Zinkevičienė rašo: 
„.Dėkoju Jums ir Dievo apvaiz-
dui už šią kelionę. Iš jos aš parsi
vežiau devizą: Žurnalistas turi 
būti katalikas savo dvasia, ir 
perspėjimas visiem pokomunis
tinės visuomenės žmonėms. Ko
munizmas dar yra daugelio 
mūsų viduje! 

Egidijus Vareikis, žurnalistas 
rašant is įvairiems Lietuvos 
periodiniams leidiniams bei ini
ciatyvinės grupės naujo dien
raščio steigimui vadovas, tei
giamai įvertinęs suvažiavimą, 
rašė: „Pavyko atgaivinti jau 
buvusius ir užmegzti naujus 
kontaktus. ... Buvo siekiama 
rast i galimybių susipažinti su 
modernių dabartinių laikraščių 
leidimo specifika, technine 
įranga ir darbo problemomis 
įvairiomis sąlygomis. Turėta 
galvoje, kad Rytų ir Vidurio 
Europos laikraščiai gali turėti 
panašias problemas, kokios 
laukia ir mūsų, tad jais verta 
domėtis. Gi Vakarų Europos 
laikraščiai gali būti modeliais, 
kokių reiktų siekti. Taip pat 
galima tikėtis Vakarų laik
raščių susidomėjimo ir noro 
dirbti drauge". (LKRŠ) 

„Draugo" bankete nemažą publikos dalį sudarė jaunesnieji svečiai, tuo įrodydami, kad dienraštį 
skaito, remia ir jo išlikimu domisi ne tik vyresnioji karta. Iš kairės: Marytė Nemickienė, dr. Vidas 
Nemickas, Vida Jonušienė, Algis Jonušas, Viligailė Lendraitienė, Jurgis Lendraitis, Petras Joku-
bauskas ir Birutė Vindašienė. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

ŽAISLAI IS DANIJOS 

Daugelis vaikų žino nuosta
bius danų firmos „Lėgo" žaislus, 
o su nauja daniška mokymo sis
tema „Lėgo Dacta" susipažinęs 
ne kiekvienas tėvelis ar peda
gogas. Jos pagrindą sudaro nau
jos ugdymo priemonės ir darbo 
metodika. Kaune jau įsteigtas 
šios metodikos Lietuvoje die
gimo centras, o kelias mokymo 
įstaigas pasiekė iš Danijos 
atkeliavusi žaislų siunta. Mat 
„Lėgo Dacta" priemonės skirtos 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikų mokymuisi per 
žaidimą. „Animos" pradinei 
mokyklai nemažai žaislų 
padovanojo kauniškė firma 
„Voira", nupirkusi ir atvežusi 
juos iš Danijos. Vaikams dovaną 
įteikė pats firmos vadovas Pau
lius Jaruševičius. „Lėgo Dacta" 
kaladėlės pradžiugino ir 22-ojo 
darželio auklėtinius. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 
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NAUJA KELTŲ LINIJA 

Spalio 6 d. atidaroma nauja 
tarptautinė keltų linija iš 
Klaipėdos į Kiel. Keltas kursuos 
du kartus per savaitę, kelyje 
užtruks 30 valandų. Kursuos 
keltas „Vilnius", rekonstruotas 
Liverpoolyje. Dabar jis atitinka 
tarptautinius standartus: yra I-
os ir II-os klasės kajutės, barai. 
Kartu pervežami lengvieji ir 
krovininiai automobiliai. Pla
nuojama rekonstruoti ir keltą 
„Kaunas". Tada bus deramasi 
dėl linijos Klaipėda-Karlskrona 
atidarymo. 

RUSNĘ APLANKE 
VYSKUPAS 

Pirmą kartą Rusnės salą 
Nemuno žiotyse ap lankė 
vyskupas. Teisių vyskupas An
tanas Vaičius aukojo šv. Mišias 
prie laikino altoriaus miestelio 
centre, nes senoji Rusnės 
evangelikų-liuteronų bažnyčia, 
kur ateityje kartu melsis ir 
katalikai, kol kas rekonstruo
jama. 

• Vytautas Didysis, gar
siausias Lietuvos valdovas, 
mirė 1430 m. spalio 27 d. 

Tai nėra tuščias pagyras, nes nors trys tautos toje 
dienoje parodavo, vokiečiai, ungarai ir lietuviai, bet 
visi laikraščiai beveik išimtinai tik apie lietuvius rašė. 

Kad prieš parodą Sesąui Centennial Komisija raštu 
pažadėjo mums grąžinti tik 40% gryno pelno, o po 
iškilmių atidavė 50%, liudija gerą ūpą, kurį į juos 
sudarė mūsų iškilmės, ir nuo tos dienos ant Stadium 
ir šiandien jau plevėsuoja Lietuvos vėliava greta 
Amerikos vėliavos liudijanti draugiškumą seniausios 
ir jauniausios respublikų. 

Iš visų trijų parodoje atstovautų tautų vien Lietu
vos ministeris ponas Bizauskas dalyvavo iškilmėse, o 
kitos tautos savo ministerių neturėjo. Tas labai daug 
prisidėjo prie iškilmių garbingumo". 

Lietuvos Laisvės Paskola 

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, vienas di
džiausių vyriausybės rūpesčių buvo sutelkti pakan
kamai lėšų karo nusiaubto krašto atstatymui ir 
tolimesniam jo vystymui. Nors Lietuva išleido tris vi
daus paskolas, sukelti visas tam reikalingas lėšas 
pačiam krašte buvo tuometinėmis sąlygomis praktiškai 
neįmanoma. Kiti šaltiniai buvo valstybinės paskolos 
iš užsienio ir lietuvių išeivių finansinė parama. 

Lietuvos laikinosios vyriausybės 1919 m. spalio 2 
d. įstatymu buvo paskelbta dvidešimties metų .Lietu
vos Valstybės 5.5% paskola nuo Amerikoj gyvenančių 

j Lietuvos piliečių ant 5 milijonų dolerių', skirta ,už- sąlygas. Bankui tos sąlygos buvo nepriimtinos, nes 
laikymui Amerikos lietuvių brigados, užpirkimui įvai- pagal jas bankas būtų praktiškai negavęs atlyginimo 
rių prekių ir apskritai Valstybės lėšų padengimui', už kuponų įkeitimą. 
Kaip jau buvo minėta, paskolos emisiją organizuoti Taip reikalams susiklosčius, Atstovybė jau tada 
buvo pavesta J. Vileišio vadovaujamai vyriausybinei būtų turėjusi perimti Laisvės paskolos bonų tvarkymą 
delegacijai, kuri buvo 1919 m. pasiųsta į JAV. Toji dėle- ir saugojimą. Kadangi Atstovybė neturėjo tam 
gacija, pasitarusi su Pildomuoju Amerikos Lietuvių reikalingų kreditų, ėjęs atstovo pareigas M. Vinikas 
Tarybos Komitetu, sudarė specialų Paskolos komitetą, susitarė su Baltic States banku, kad banke bus palikta 
o paskola buvo pavadinta Lietuvos Laisvės paskolos tam tikra suma pinigų „prinokusių" kuponų 
vardu. Paskolos terminas \>uvo nustatytas 15-kai apmokėjimui ir kad bankas tęs kuponų įkeitimą iki 
metų. Ji buvo pradėta realizuoti 1919 m. gale. Iki 1923 atvykstant naujam atstovui K. Bizauskui. Tuomet gi 
m. vidurio už parduotus paskolos lakštus ar, kaip būsiąs padarytas vienoks ar kitoks to reikalo 
tuomet jie buvo vadinami, bonus, buvo surinkta 
1,833,515 dolerių. Kritiškais Lietuvai 1920 metais 
įplaukos už parduotus Lietuvos Laisvės Paskolos 
lakštus sudarė apie 18% visų tuometinių valstybės 

sprendimas. 
Atvykęs į JAV 1924 m. sausio 10 d., K. Bizauskas 

lankėsi New Yorke ir kalbėjo tais reikalais su Baltic 
States banko vadovybe. Apie to pasitarimo su banko 

pajamų ir net 90% sumos, gautos iš visų tais metais atstovais Cole ir Bush rezultatus jis savo pranešime 
užtrauktų paskolų. ministerijai rašo: 

Nors paskola buvo garantuota visu Lietuvos vals- „1 Amerikos Banko inspektoriai pareikalavo, kad 
tybės turtu ir visomis jos pajamomis, jos pasisekimą banke sudėti kuponai būtų padėti saugesnėje vietoje, 
lėmė ne toji garantija ir ne viltis pasipelnyti, bet Seifas kitame banke kainuotų minimum 100 dol. 
lietuvių išeivių pasiryžimas paremti besikuriančią metams. ^ 
Lietuvos valstybę. 2. Dėl kuponų išmokėjimo, tai Baltic States bankrs 

Kurį laiką, pagal susitarimą su Paskolos komitetu, reikalauja, arba a) deponuoti Baltic States banke vi* \ 
.prinokę' paskolos lakštų kuponai būdavo išperkami prinokstančių kuponų sumą, maždaug apie 50,000 dol, 
Baltic StateąBank, mažo Niujorko banko. Taip kuponų arba b> deponuoti, pvz., 10,000 dol., gi išmokėjui 
atmokėjimas buvo tvarkomas ir K. Bizauskui atvykus prinokusius kuponus jie galima deponuoti ir už juo 
į Vašingtoną. Tačiau jam netrukus paaiškėjo, kad gauti vėl papildymą iki 10,000 dol. 
pavedimas kuponų atmokėjimo reikalus tvarkyti pri- Suprantama, kad Baltic States bankas, neimdama 
vačiam bankui buvo nelabai vykęs sprendimas. jokių mokesčių už kuponų įkeitimą, nori pasinaudot, 

Kadangi kuponų įkeitime būta nesklandumų, o, be savo apyvartai nuolatine 10,000 dol. suma. Mano ii 
to, bankas vilkindavo atsiskaitymą su Pasiuntinybe už manymu, biznio akimis žiūrint, kitaip bankas daryt 
kuponus, Finansų ministerija, dar prieš atvykstant K. negali. Tai atvirai pasisako ir p. Cole ir Bush. 
Bizauskui į JAV, pranešė Baltic States bankui nau- . 
jas kuponų įkeitimo ir atsiskaitymo su Pasiuntinybe daugiau) 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS 

METINIS SUVAŽIAVIMAS 
Spalio 10-11 Švč. M. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo seselių 
namuose (Putnam, CT) įvyko 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos metinis susirinkimas, 
kuriame asmeniškai dalyvavo 
21 narys, įskaitant ir daugumą 
naujai išrinktų Direktorių ta
rybos narių, o įgaliojimus at
siuntė dar 28. 

Į susirinkimo prezidiumą pa
kviesti: dr. Elona Vaišnienė pir
mininkauti, kun. dr. Voldema
ra s Cukuras sekretor iaut i . 
Mandatų komisiją sudarė kun. 
Walter Ješkevičius ir prel. Leon 
Peck (Pečiukevičius). 

Vysk. Paulius Baltakis, Tary
bos pirmininkas, savo įvadi
niame žodyje akcentavo Reli
ginės šalpos dabartinės misijos 
ypatingą svarbą Lietuvai. Minė
damas savo išsamius pokalbius 
ir konsultacijas su Lietuvos vys
kupais bei katalikiškų organi
zacijų vadovais, vysk. Baltakis 
pabrėžė, kad Katalikų Bažny
čios pagrindiniai rūpesčiai šiuo
metinėje Lietuvoje yra pakelti 
tautos dvasinį ir moralinį lygį 
bei s k a t i n t i kr ikščioniško 
socialinio teisingumo, etikos 
atsinaujinimo ir įsitvirtinimo 
procesus. Iš LKR Šalpos dabar 
yra labiausiai reikalinga pa
rama šiems tikslams — vykdant 
projektus katalikiško švietimo, 
auklėjimo ir evangelizacijos 
srityse. 

Toliau vyko Reikalų vedėjos 
bei iždininko pranešimai. Rūta 
Virkutytė, Religinės Šalpos rei
kalų vedėja, apžvelgė šiais 
metais atliktus darbus įvairiose 
veiklos srityse. 

Katalikiško švietimo atkūri
mo srityje atlikti šie projektai: 
išsiuntinėtos apklausos anketos 
Lietuvos katalikiškoms mokyk
loms surinkti informaciją apie 
jų specifinius poreikius ir 
ateinantiems metams formu
luoti programas į šiuos po
reikius atsiliepti; finansuotos 
stipendijos 33 ka t a l i k i škų 
mokyklų mokytojams dalyvau
t i APPLE vasaros kursuose; 
pradėtas mokyklinių reikmenų 
vajus surinkti Lietuvos kat. 
mokykloms reikalingas prie
mones iš JAV mokyklų; ir 
sute iktos stipendijos t r ims 
katechizacijos studentėms iš 
Lietuvos. 

Antroji veiklos sritis — so
cialinė ir medžiaginė pagalba. 
Šiais metais stengtasi surinkti 
galimai daugiau informacijos 
apie Lietuvos karitatyvinių 
organizacijų specifinius pro
jektus, kad būtų galima ieškoti 
jiems finansavimo iš JAV orga
nizacijų ir fondų. Taip pat 
bendradarbiauta su organizaci
ja „Faith in Action", padedant 
įkurti programą amerikiečiams 
savanoriams vykti į Lietuvą tal
kininkauti , pasiųstas vienas 
talpintuvas su medžiagine pa
galba, kurios išdalinimu rūpi
nosi Caritas federacija. 

Krikščioniškos kultūros puo
selėjimo srityje daugiausia 
stengtasi remti Lietuvos krikš
čioniškos krypties spaudą. Metų 
pradžioje finansuotas popieriaus 
pirkimas trims leidiniams — 
„Naujajam Dienovidžiui", „Ca
ritas" ir „Tremtiniui". Taip pat 
stengtasi ruošti ir spausdinti 
žinias iš užsienio lietuvių gy
venimo Lietuvos katalikiškoje 
spaudoje. 

LKR Šalpa ir toliau šiais me
tais rūpinosi parama Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios instituci 
joms, organizacijoms ir sambū
riams. Ši parama daugiausia iš
reikšta finansiniu būdu. Tarpi
ninkauta, perduodant išeivijos 
lietuvių skiriamas aukas Lietu
vos parapijoms, vyskupijoms ir 
organizacijoms bei telktos lėšos 
specifiniams Bažnyčios atstaty
mo projektams paremti. 

Paskutinė veiklos sritis šiems 
metams buvo informacijos sklei
dimas apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios gyvenimą bei Religi
nės Šalpos darbus, ši funkcija 
atlikta per kas ketvirtį metų 
leidžiamus LKR Šalpos biulete
nius, „Žinias" ir ,Catholic 
Lithuania Update" bei per išei
vijos lietuvių spaudą. Taip pat 
šiuo metu tariamasi dėl šv. Tėvo 
apsilankymo Lietuvoje vaizda
juostės platinimo išeivijoje. 

Visai šiai veiklai vykdyti pla
ningai telktos lėšos per asmeni
nius atsišaukimus, loterijos su
ruošimą, rinkliavas amerikiečių 
bei lietuvių parapijose ir para
mos prašymu iš labdaros fondų. 

Reikalų vedėjos pranešimas 
baigėsi informacija apie rugsėjo 
mėnesį įsteigtą Religinės Šalpos 
atstovybe Vilniuje, kuri paleng
vins komunikaciją su bendra
darbiais Lietuvoje. Pranešta, 
kad atstovybė įsikūrusi arki-
vysk. Audriaus Bačkio suteik
tose patalpose Universiteto gat
vėje ir jai vadovauja Rebecca 
Martin, kuriai talkina kelios 
Vilniaus universiteto studentės. 

Toliau buvo iždininko Antano 
Sabalio pranešimas apie Reli
ginės Šalpos finansinį stovį bei 
buhalterių ką tik baigtą finan
sinę apyskaitą praėjusiems fis
kaliniams metams. Pranešta, 
kad nuo šių metų pradžios iki 
spalio 1 d. perduota į Lietuvą iš 
viso 262,459 dol. Šiais metais 
aktyviai veikė finansų komisi
ja, kuri rūpinosi Religinei 
Šalpai patikėtų fondų investi
cijomis. Į komisiją įėjo Antanas 
Sabalis, komisijos pirmininkas, 
ir nariai: kun. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, dr. Juozas 
Kazickas ir John Wilson. 
lietuvių kilmės viceprezidentas 
Fahnestock and Co. investavi
mo firmoje. 

Po to buvo Religinės Šalpos 
naujo statuto projekto pri
statymas, diskusijos ir balsa
vimas šiuo klausimu. Projektą 
paruošė ir pristatė dr. Elona 
Vaišnienė. Dokumento tekstas 
priimtas su keliomis, narių 
pasiūlytomis, pataisomis. Sta
tutas nustato Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos tikslus taip: 
„Lietuvoje: puoselėti krikš
čionišką dorą ir etiškumą; stip
rinti katališkišką švietimą, in
stitucijas (parapijas, vienuoli
jas), organizacijas ir sambūrius; 
puoselėti visuomeninę tarybą; 
teikti socialinę ir medžiaginę 
paramą. Vakaruose; aprūpinti 
Vakarų informacijos tarnybas 
medžiaga apie Lietuvos katali
kiškas institucijas, organizaci
jas ir sambūrius; telkti lėšas, 
kad LKRŠ galėtų pasiekti užsi
brėžtus tikslus". 

Metiniam suvažiavimui užsi
baigus, vyko naujos Direktorių 
tarybos posėdis, kurio metu iš
rinkta nauja valdyba šiems me
tams. Į ją įeina: vysk. Paulius 
Baltakis, pirmininkas; kun. Al
bertas Kontautas, prel. Vytau
tas Balčiūnas, dr. Elona Vaiš
nienė, kun. Pranciškus Gied
gaudas. OFM, dr. Nijolė Bražė
naitė. Išrinkti komisijų pir
mininkai: dr. Rožė Šomkaitė, 
nominacijų komisija; dr. Rūta 
Gudelienė, personalo komisija. 

(LKRŠ) 

CLASSIFIED GUIDE 

Antanas Gaižauskas 
1912-1945 

Andriejus Gaižauskas 
1921-1945 

Jeronimas Gaižauskas 
1923-1945 

PARTIZANŲ KRONIKOS (1) 

KETURIŲ PADUBYSIO 
SŪNŲ TRAGEDIJA 

HENRIKAS KUDREIKIS 

1944 metų vasarą prie Duby
sos atslinko aršūs mūšiai. Ne-
girvos km., Ariogalos valsč., 
Gaižausko ūkyje apsigyvena 
didelis rusų kareivių ir 
karininkų būrys. Karininkai 
ūkį vadino dvaru ir stebėjosi 
gyvulių gausumu ir ūkio tur
tingumu. Vienas gerokai drau
giškas rusų karininkas kartą 
pasikvietė tėvą ir patarė viską 
skubiai išparduoti ir dingti. 
Tėvas tuomet patarimo vertės 
nesuprato, nes jautėsi niekam 
nenusikaltęs. 

Sūnūs: Antanas, Andriejus, 
Simonas ir Jeronimas paliesti 
naujai paskelbtos rusų mo
bilizacijos. Kazimieras dėl 
nesveikatos atleidžiamas, 
Jeronimas įstoja į Žemės ūkio 
akademiją. Antanas, Andriejus 
ir Simonas pasiryžta okupan
tams netarnauti. Laikinai slaps
tosi pas kaimynus, gavę 
ginklus, įstoja į Padubysio parti
zanų grupuotę. 

Likusiems šeimos nariams 
tuoj prasideda NKVD teroras. 
Tardomas tėvas, sūnūs Apolina
ras ir Klemensas kasdien 
mušami ir liepiami išduoti 
brolius. 14-kos metų Klemensą 
gąsdina nušausią ir, paguldę 
ant žemės, iš automato aplinkui 
apšaudo. Tardymų paveiktas, 
Klemensas suserga nervų liga 
ir visam gyvenimui lieka in
validu. Vyriausias brolis An
tanas 1944 m. rudenį pakliūva 
į NKVD rankas. Ariogalos stri
bai nežmoniškai kankino, kad 
net jį aplankiusi motina 
nepažino. Maistą atnešusi sesuo 
Joana suimama, bet po 3 dienų 
paleidžiama. Antanas išvežtas į 
Kauno kalėjimą. Gaižauskų 
sodyba iš visų pusių sekama ir 
kasdien plėšiama. Sesuo Joana 
ir motina su ryšulėliais naktį 
pabėga. Slapstosi pas kaimynus 
ir pas brolio kun. Gaižausko 
parapiečius. Joana pasiekia 
Kauną ir įstoja į medicinos 
seserų mokyklą. Kauno 
kalėjime kelinamam broliui 
Antanui vieną kartą pasiseka 
svetimu vardu įteikti maisto 
siuntinėlį. Antanas išvežamas 
Vorkuton ir 1955 metais 
dingsta be žinios. 

1945 m. vasario 16-tos naktį, 
vietinio komunisto išduoti, ap
supime žūva 22 Dubysos krašto 
partizanai, jų tarpe broliai 
Simonas ir Andriejus 
Gaižauskai. Laiku įspėtas, bro
lis Jeronimas spėja pabėgti iš 
Žemės ūkio akademijos. 
Seseriai Joanai Jeronimas 

pareiškė: „Aš žinau, kas ginklą 
pakelia, tas nuo ginklo žūva, bet 
man nieko neliko, nes aš neisiu 
su komunistais, kurie žudo 
mūsų tėvynę ir mūsų tikėjimą". 

1945 m. birželio 1 d. Paginie-
vio kaime, Ariogalos valsč., 
brolis Jeronimas *u draugu 
pakliūva į stribų pasalas, krin
ta pakirstas; vietos stribas pri
baigia jaunuolį su šautuvo 
buože. Jo kūnas įmetamas į ant 
Dubysos kranto esantį apkasą. 
Užmetamas plonu sluoksniu 
smėlio. Viena mergaitė kapą pa
stebėjo, ir kapas nuolatos buvo 
puošiamas gėlėmis. Atgimus 
Tėvynei, pastatytas plieno pa
minklas. 

Andriejus ir Simonas, kartu 
su viso būrio žuvusiais vyrais, 
palikti bendrame kape. Šalia 
kapo iš lauko akmenų pasta
tytas didelis paminklas. 

Likę keturi sūnūs ir trys 
dukros išsisklaidė į visas puses. 
Kunigas Pranas, nuolat per
sekiojamas, dažnai turėjo keis-

• n -AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
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 va i : plrmad., antrad., 

katvd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. t re td . 9 v.r.—7 v.v. 

MISCELLANEOUP 

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

FRANK ZAPOUS 
3206 Va WMt 95th Struet 

T«L — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTAT*-

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stata 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. 

tyffy ^i 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 vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

Simonas Gaižauskas 
1925-1945 

ti parapijas. Tėvas nuolat slaps
tėsi ir sunkiai pergyveno sūnų 
ir namų netekimą. 1953 m. sau
sio mėnesį nusižudė. Tai 
penktoji auka šeimoje. Žemę 
paėmė kolchozo direktorius. Už 
pastatus jokios kompensacijos 
nemokėjo. 

Šių metų rugpjūčio 7 d. Ario
galoje partizanų ir tremtinių 
suvažiavimo metu turėjau gar
bės susipažinti su malonia ponia 
Lukoševičiene — Joana 
Gaižauskaite. Iš jos lūpų išgir
dau apie šią baisią mūsų krašto 
— padubysiečių tragediją. Ji 
įteikė man nuotraukas 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

.J-imu •**it> U i 

-©-
A public service of th ls nctvspaper 

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

Re/Max HOME CENTER 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 didelių kamb., 2 
mieg. butas su šiluma ir karštu 
vandeniu. Suaugusiems arba pensi
ninkams. Be gyvuliukų. 

Kreiptis: 312-737-1097 

ir 
užrašus. 

NEW JERSEY, NEW YORK — ,,Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 11ki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel . 908-753-5636. 

KALĖDINIAI 
SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Talpintuvai į Lietuvą siunčiami kas savaitę. 
Ateinančią savaitę* TRANSPAK išsiunčia ne vieną, 
bet du talpintuvus. Siuntiniai pristatomi nors ir lapkričio 
mėn. pradžioje, vis tiek pasieks Lietuvą prieš Kalėdas. 
Skubiems siuntiniams — air cargo. 

Pinigai pervedami doleriais 

• 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 VV. 69 St. , Chicago, IL 6 0 6 2 9 , 

te l . 3 1 2 - 4 3 6 - 7 7 7 2 
•10/27/93 

BALTIA EXPRESS CO., LTD. 
Prez. Vidmantas Rapšys 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
• Su pristatymu į namus be muito. 
• AIR CARGO siuntiniai prieššventiniu laikotarpiu kas antrą dieną. 
• Pinigai doleriais į Lietuvą per 47 vai. 
• Nemažas ir vertingas amerikietiško maisto siuntinys tik $38. 
Visa tai per BALTIA EXPRESS — vienintelę kompaniją, laiku pristatančią 
šventinius siuntinius. 
Kalėdinai siuntiniai turi būti pristatyti iki lapkričio 1 d. Atvežkite arba 
siųskite UPS: 

3782 W. 79th St., Chicago, IL 60652 
Skambinkite nemokama.: 1-800-SPARNAI, 1-800-772-7624 

DRAUGE G A U N A M O S PAPIGINTOS 
KNYGOS. KIEKVIENOS JŲ KAINA — 

3 DOLERIAI 

ERELIŲ KUORAI, romanas. Petronėlė Orintaitė. 384 psl. 
MOLINIS ARKLIUKAS, apsakymai. Vladė Butkienė-Čeko-

nytė. 210 psl. 
LEGENDŲ LIEPSNOS, poemos. Petronėlė Orintaitė. 91 psl. 
NUSKANDINTAS ŽIEDAS, novelės. J. Tininis. 200 psl. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ 1918-1940. Atsiminimai. 

Mykolas Vaitkus. 269 psl. 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 297 psl. 
MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 203 psl. 
BALTOS VĖLIAVOS, romanas. J. Gliaudą. 275 psl. 
INICIALAI PO TILTU, novelės. Ant. Tulys. 156 psl. 
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Myk. Biržiška. 176 

psl. 
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Timmermans. 189 

psl. 
SAULĖS GRĮŽIMAS, novelės. Aloyzas Baronas. 141 psl. 
ANAPUS HORIZONTO, apysakos. Ava Saudargienė. 189 

psl. 
MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Miškinis. 192 psl. 
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš vysk. Valan

čiaus gyvenimo J. Gliaudą. 241 psl. 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, atsiminmai 1919-1920 m. Mykolas 

Biržiška. 245 psl. 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, atsiminimai. 1920-1922 m. Mykolas 

Biržiška. 312 psl. 
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio atsiminimai Ava Saudar

gienė. 223 psl 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

NIGHT OF THE HAWK 
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 bot 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 as the ..best military adventure writes in the 
century today". 462 pages, hard cover Published by Putnam 
Pubiishing, 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 

i 



PROF. DR. VYTAUTO S. 
VARDŽIO PASKUTINĖ 

KELIONĖ 

Prof. Vytautas Vardys 

Po 34 metų akademinio dar
bo Oklahomos universi tete, 
prof. Vardys mirė spalio 18 d., 
pirmadienį, 11:15 vai. vak. Nor-
man Regionai Hospital, gana 
staigiai pakirstas vėžio ligos. 
Paliko giliai liūdinčius: žmoną 
Nijolę, sūnus Liną ir Vytautą, 
dukterį Rūtelę; dukteris Iną 
George ir El2ytę Lietuvninkienę 
su šeimomis. Paliko savo 97 m. 
motiną, gyvenančią Kenosha. 
WI., ir keturis vaikaičius. 

Velionis pats pasirinko amži
ną poilsio vietą Norman, OK, 
universiteto mieste, kuriame 
praleido didesnę savo gyvenimo 
dalį. 

Ketvirtadienį, spalio 21 d., 7 
vai. vak. Mayes Chapel of Re-
membrance įvyko atsisveikini
mas, kuriame dalyvavo per 100 
asmenų. Apeigoms vadovavo 
kun. Price Gr imes . Šeimai 
užuojautą pareiškė ir atsis
veikino dr. Petras Kisielius -
ateitininkų Federacijos ir PLB 
vardu, dr. Kazys Ambrozaitis — 
American Foundation for Lithu-
anian Research ir LFB vardu, ir 
dr. Antanas Razma, kuris su 
velioniu kartu augo Lietuvoje, 
Lietuvių fondo ir draugų vardu. 
Be to, atsisveikinimo žodį tarė 
dar šeši universiteto profesoriai, 
iškeldami prof. Vardžio akade
minius darbus, jo pasiaukojimą 
mokslui ir didelę įtaką studen
tams . Kun. Grimes įspūdingai 
ir prasmingai atliko religines 
apeigas. Atsisveikinimas buvo 
užbaigtas, lietuviškai sukalbant 
Visų Šventųjų litaniją. 

Spalio 22 d.. 10:30 vai. ryto 
velionio palaikai buvo atvežti į 
St. Thomas More University Pa-
rish koplyčią. Atsisveikinimui 
vadovavo kun. Joseph Ross, u-
teto parapijos klebonas, kuris 
aukojo šv. Mišių auką ir sutei
kė paskutinį palaiminimą, daly
vaujant apie 300 asmenų, dau
giausia u-teto personalui ir stu
dentams. Dalyvavo ir dr. Vytau
tas Vygantas su žmona Mara, 
atvykę iš Texas. Karstą nešė 
Eddie Žvirzdvs. Raimundas 

Rimkus, Jerry George, Victor 
Žvirzdys, Jonas Gylys ir Vytenis 
Lietuvninkas. Garbės karsto 
nešėjai buvo dr. Kazys Ambro
zaitis, dr . Antanas Razma, dr. 
A. Lis, dr. Pet ras Kisielius, dr. 
W. Scheffer ir dr. J. VVood. Da
lyvavo visi giminės, atvykę iš 
Illinois, Texas ir Washington 
valstybių, motina Žvirzdienė iš 
Wisconsino. 

Prof. Vytauto S. Vardžio pa
laikai buvo palydėti į paskutinę 
poilsio vietą St. Joseph kapi
nėse, Norman, Oklahoma, neto
li Oklahoma City. 

Velionis tik pradžioj šios va
saros galut inai išėjo į pensiją, 
pajutęs sveikatos susilpnėjimą. 
Savo gausią privačią biblioteką 
perkėlė į namus, tęsė neužbaig
tus darbus, gegužės mėn. kon- • 
sultavo ir dėstė politinius moks
lus Vilniaus universitete, daly
vavo keliose tarptautinėse kon
ferencijose. Nelaukta mirtis ne
leido užbaigti keletos jau bai
giamų rašyti knygų, įsipareigo
j imų konsul tuo t i t a rp t au t i 
niuose komitetuose. Dar spėjo 
dalyvauti JAV LB konferencijo
je Detroite, ku r pasakė nepa
mirštamą ir svarbią kalbą apie 
Lietuvos konstituciją, girdint 
Lietuvos vyriausybės atsto
vams. 

Liko nuliūdusi jo gyvenimo 
palydovė Nijolė (Rimkutė) Var-
dienė, gausi šeima ir giminės, 
daug draugų. Liūdi ir išeivija, ir 
Lietuva, netekusi savo sūnaus , 
visa savo amžių pašventusio 
mokslui, visuomeniniam dar
bui, šeiniai ir kovai už Lietuvos 
laisvę. Su dideliu širdies skaus
mu liko velionio motina, 97 me
tų amžiaus, netekusi paskutinio 
savo sūnaus . 

K.A. 

DAR APIE 
POVILĄ ŠILĄ 
A. a. Povilas Šilas gimė 

Likonių kaime. Panevėžio ap
sk r i ty j e , gausioje , devynių 
vaikų šeimoje, 1908 metais 
spalio 25 d., mirė Vilniuje 1993 
m. rugsėjo 3 d. 

Iš mūsų tarpo išsiskyrė švie
sus, dvasioje tv i r tas žmogus, 
ak tyvus rezistentas, ateitinin
kas , kur is pajėgė savo vertybes 
liudyti drąsiai, atvirai įvairiose 
gyvenimo sąlygose. 

O tos sąlygos buvo rizikingos, 
daugeliu atvejų pavojingos, vei
kiančiojo a smens laisvei ir 
gyvybei. Tai buvo besikeičian
čios okupacinės sistemos sąly
gos. Jos žaidė asmens likimu. 
Tada budrumas skatino būti ap
sukriu, kad išvengtum buvimo 
„net inkamu laiku netinkamoje 
vietoje". Gyvenimas tuo tarpu 
vertė būt i įvairiose vietose, ir 
daugiausia nebuvo galimybių 
pasir inkt i t inkamą laiką. 

Tokiose aplinkybėse tvirta vy
riška laikysena, kuri buvo Po
vilo elgesiui būdinga, buvo 
viena pačių sunkiausių gyveni
mo krypčių. Asmeninio gyveni
mo ji nepalengvindavo, bet vis
gi padėdavo palikti reikšmingus 
pėdsakus žmogaus nueitame 
kelyje. 

Toks gyvenimo stilius, įgau
t a s ir įsąmonintas mokyklose ir 
organizacijose, vedė Povilą į 
veiklą ir už mokslainių ribų. Jis 
lankė ir baigė Kupiškio progim
naziją, Panevėžio vyrų gimnazi
ją. Tose mokslainėse įgijo in
telektualinius ir moralinius pa
grindus. Kaip progimnazija, 
ta ip ir gimnazija, turėjo ver
t ingus, pedagogiškai orientuo
tus , mokytojus pvz. direktorių 
Lindę Dobilą, gimnazijos kape
lioną kun. Ruškį ir daug kitų 
mokytojų — specialistų. 

Be to, daug įtakos, ir labai 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

Į v a i r i o m i s p rogomis , b e t 
dažn i aus i a i a t s i lyg indami u ž 
l a i k r a š č i o s iunt inė j imą, p r a 
t ę s ian t p r e n u m e r a t a s k i t iems 
m e t a m s , „ D r a u g o " iš la iky
mui a u k o j o : 

50 do l . Juozas Bradūnas , 
Baltimore, MD, A. Garbačiaus
kas, Chicago, IL; Ramuna ir Li
lija Bunta ina i , Downers Grove, 
IL, dr. Raymond Baužys, Tam
pa, FL; 

25 dol . Sofija ir Vytau tas 
Ripskiai, Evergreen Park, IL; 
Frank Sklaris, Duluth, MN, Al
dona ir Juozas Šulaičiai, St . 
Petersburg, FL; 

20 dol . Julija Antana i t i s , 
Miami Beach, FL, Ona Dubra, 
Rockford, IL, Vladas Gilys, Sun 
City, CA, Mykolas Jagutis, Day-
tona Beach Shores, FL, Juozas 
Karmuza, VVaterbury, CT, už 
kalendorių ir švenčių korteles, 
Kostas Mačiulis, Spring Hill , 
FL, dr. Ju l ius Simaitis, Forest 
Hills, NY, Kostas S tankus , 

Lockport, IL, Adolph Šimkus 
Construction, Ormand Beach, 
FL, Romas Švaikauskas, Studio 
City, CA, Ju l ius Telyčėnas, 
Hamilton, Ont., Kanada, Eglė 
Vilutienė, Daytona Beach Sho
res, FL, Vladas Žukauskas, Chi
cago, IL, Juozas Cibas, Lakesi-
de, MI, K. Čepaitis, Etobicoke, 
Ont, Kanada, Gražina M. Kar-
sas, Scottsdale, AZ, Domą Kau-
naitė, Miami Beach, FL, Mari
ja Mačianskienė, Chicago, IL, 
Alfonsas Pimpė, Chicago, IL, 
Adelaida S t r i j ausk ienė , St. 
Petersburg, FL, Valerija Tum-
pienė, Chicago, IL, Malvina 
Zdanavičius, Chicago, IL. 

10 do l . Algirdas Janulai t is , 
Cornwall, Ont., Kanada, Mari
ja Marūnienė, VVaterbury, CT., 
George A. Likander, Kankakee, 
IL, I rena Okunienė, Flushing, 
NY, Jul ius Stumbrą, Chicago, 
IL, Vytautas Strolia, Fair Lawn, 
NJ. ' 

„ D r a u g o " v a d o v y b ė vi
s iems š iems a u k o t o j a m s nuo
š i rdž ia i dėko j a . 

naudingos, į moskleivių charak
terį turėjo jaunimo organizaci
jos, ypač ateitininkai, į kurių 
eiles Povilas jau buvo įsijungęs 
Kupiškio progimnazijoje. Ruo
šiami įvairūs kursai, pasikviesti 
paskaitininkai, ugdė j aunus 
moksleivius, skiepijo juose norą 
įsijungti į veiklą savo krašto 
žmonėms. Juos įtraukdavo į pa
vasarininkų veiklą, t.y. į ben
dravimą su tauta. Taip kūrėsi 
solidari bendruomenė, kurioje ir 
inteligentija. ir ūkininkija, ir 
darbininkija sociališkai ben
draudavo ir kultūriškai kilo. 
Tai buvo įdomi pozityvi veikla. 
Povilas į ją buvo aktyviai įsijun
gęs. Bet atsitikdavo ir keistumų 
— pavasarininkuose po vienos 
prakalbos Povilas buvo net pa
kliuvęs į kalėjimą dėl anų laikų 
nesusipra t imų su adminis
tracija. 

Tuo metu Panevėžys buvo lai
mingas, turėdamas vyskupą-so-
ciologą Kazimierą Paltaroką. 
J i s buvo labai susirūpinęs jau
nuomenės ugdymu, skyrė jų 
globai vykusiai parinktus dva
sios vadus. Pastarieji, pvz. kun. 
Alfonsas Lipniūnas, kun. Liepi
nis, kun. Alfonsas Sušinskas, 
buvo jaunuomenės mėgstami. 
J ie buvo patys jaunatviškos 
dvasios, sumanūs auklėtojai-
vadovai. 

Jaunuomenė reguliariai rink
davosi jaunimo būstinėje prie 
kurijos. Buvo organizuojamos 
išvykos į pavasarininkų susirin
kimus, kongresus kaimuose, 
mies te l iuose , p a r u o š i a m i 
vaidinimai, sporto šventės, kur
sai. Taip, kad apsilankymai 
kaimo bei darbo jaunuomenės 
renginiuose, su gerai paruošto
mis meno, sporto paskaitų pro
gramomis, buvo vertingi. 

Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune Povilas studijavo teisę. 
J i s dažnai su pagarba prisimin
davo universiteto profesorius: 
Stasį Šalkauskį, Mykolą Rome-
rį, Vladą Jurgutį ir kitus, juos 
pagerbdamas dėl jų pozityvios 
įtakos'. 

Ir gimnazijoje, i r universitete 
j is buvo pirmaujančių sąraše. 
Mokslus baigęs, negalėjo pa
kliūti dirbti j teisminę sistemą, 
tad 1935 metais pradėjo dirbti 
Šiaulių mieto kriminalinėje po
licijoje. Ten ir sulaukė Lietuvai 
ir visai lietuvių tautai audrin
gų karo bei okupacijų metų. So
vietų Sąjungos režimo iš darbo 
buvo atleistas. Tada nusprendė 
pasitraukti nuo budrių NKVD 
akių. Su šeima 1940 metais lie
pos mėn. išvyko iš miesto, ar
čiau savo tėviškės. Ten jam teko 
kurį laiką slėptis miško slėptu
vėje. Tuo metu išvengė trėmimo 
į Sibiro koncentracijos stovyklą. 
Įsijunjė į Lietuvių aktyvistų 

fronto eiles, į ant i-soviet inę 
lietuvių rezistenciją, o vėliau ir 
į 1941 me tų biržel io 22-25 d. 
sukilimą. 

Laikinojoje Lietuvos sukilimi-
nėje vyriausybėje buvo Teisin
gumo ministerijos viceministru, 
bet nei lgai . Jį viliojo profesinis 
darbas. Tapo K a u n o prokuroro 
padėjėju. 

Tuo me tu , ap ie 1942 m e t ų 
pradžią, pradėjo formuotis ak
tyvi l ie tuvių a n t i n a c i n ė rezis
tenc i ja P o v i l a s į s i j u n g ė į 
Lietuvių frontą. Kai 1944 me tų 
gegužės-birželio mėnesių eigoje 
gestapo buvo a re š tuo t i aš tuoni 
VLIKo nar ia i i r bendradarb ia i , 
apkaltinti valstybės išdavimu ir 
išvežti į Vokietijos kalėjimą, 
VLIKo vietoje buvo suda ry ta s 
mažasis V L I K a s . Povilas Ši las 
jame a ts tovavo Lietuvių Fron
tui v icepi rmininko pareigose. 
Kai dalis ir mažojo VLLKo nar ių 
pas i t raukė į V a k a r u s nuo a r tė 
jančio fronto, Lietuvoje l ikęs 
Povilas Ši las , Jono Jonuškos , 
VLIKo sekre to r i aus , ta lk ina
mas, išleido porą a t s i šauk imų, 
kviesdamas pa r t i z anus iš at
viros g inkluotos kovos pereit i į 
pogrindžio veiklą. Bet a n u o 
metu tų ska t i n imų neužteko — 
part izaninis g ink luo tas pasi
priešinimas okupan t ams vystė
si spon tan i ška i . 1945 me ta i s 
sausio 5 d. VLIKo a t s i šauk imų 
autoriai , Povi las Ši las ir J o n a s 
Jonuška, buvo N K V D areštuoti 
ir nu te i s t i dešimčiai metų Gu
lago koncentraci jos stovyklų 
vergų d a r b a m s . J ie perėjo per 
kelis kalėjimus: Vilniaus, Mask
vos, Pe te rsburgo , i r nemažai 
koncentracijos stovyklų: Pečio-
ros, Vorkutos , Abezės, In tos . 
Jonas J o n u š k a žuvo geležinke
lio vergo darbe. Povilas Šilas, po 
dešimties m e t ų kal inimo, buvo 
p a l e i s t a s s u t e i s e g y v e n t i 
Komijoje, Sibire . 1956 meta i s 
t r ėmimas buvo pakeis tas te ise 
grįžti į Lie tuvą . 

Ilgų me tų k a l i n a m a s Povilo 
ne t i k t a i nepa laužė , bet dar 
labiau sust ipr ino jo ryžtingumą 
kovoti už v i s i šką L ie tuvos 
valstybinį sava rank i škumą . 

Paskut in iuo ju la iku Povilas 
Šilas reiškėsi Krikščionių demo
kra tų eilėse, buvo vienas jų 
organizacinio komiteto nar ių , 
dažnai pas i sakydavo Lietuvos 
spaudoje j a m rūpimais klausi
mais. Aktyviai dalyvavo valsty
bės a t k ū r i m o darbe ir gyveno 
siekiamo pas tovumo Lietuvai 
rūpesčiais. 

P o v i l a s Š i l a s i š k e l i a v o į 
Amžinybę. J į palydime malda ir 
įsipareigojimu tęs t i tuos Jo 
dar n e p a k a n k a m a i užbaigtus 
t rošk imus . 

A d o l f a s D a r n u s i s 
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* Didž iaus ią p lo tą už ima 
Sevilijos (Ispanija) Šv. Marijos 
katedra. J i buvo pastatyta t a rp 
1402 ir 1519 metų ispanų goti
kos stiliumi. Katedros ilgis — 
126,2 m. plotis — 82,6 m, navos 
skliautų aukš t i s — 30,5 m. 

* Didž iaus ia pasaulyje baž
n y č i a — Šv. Petro bazilika, 
pasta tyta t a r p 1506 ir 1614 
metų Vat ikano Mieste, Romoje 
(Italija). Jos ilgis, įskaitant ap-

sidos ir fasado sienas — 218,7 
m, plotas — 23000 kv. m. Di
dingojo kupolo vidaus skers
muo — 42,56 m, aukštis — 119,-
88 m. Kupolo išorės aukštis — 
136,57 m. 

• Mažiaus ia pasaulyje baž
n y č i a — Šv. Izabelės koplyčia, 
pastatyta Kristupo Kolumbo 
ga rbe i Malagoje (Ispanija). 
Koplyčia netaisyklingos formos. 
Jos plotas — 1,96 kv. m. 

Mirus mokslininkui ir v isuomenės veikėjui , politinių 
mokslų dak ta ru i , profesoriui 

A.tA. 
VYTAUTUI STASIUI VARDŽIUI 

užjaučiame jo šeimą ir a r t imuos ius . 

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos Valdyba 

Su dėmesiu svečiai klausosi D. Bindokienės pašnekesio apie Vėlinių papročius ir tradicijas Pasaulio 
lietuviu centre Lemonte š.m. spalio 17 d. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

VĖLINIŲ IŠKILMĖS 
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖSE 

prie Steigėjų paminklo įvyks 
sekmadienį, spalio 31 d., 12 valanda. 

Religines apeigas atliks kun. F. Kireilis, Pasauliečių Teisėms 
Apsaugoti komiteto pirm. A. Regis tars žodį, garbės sargyboje 
— uniformuoti šauliai ir šaulės. 

Visuomene kviečiama šiame mirusiųjų pagerbime dalyvauti. 

Rengėjai: Lietuvių Bendruomenė, 
Pasauliečių Teisėms Apsaugoti komitetas ir 
šv. Kazimiero Lietuvių Sklypų Savininkų draugija 

A.tA. 
VIKTORAS KELMELIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. Ameriko
je išgyveno 36 metus. 

Mirė 1993 m. spalio 24 d., 6 vai. vakaro, sulaukęs 74 metų. 
Gimė Lietuvoje, Mikališkės km., Kapčiamiesčio valsčiuje, 

Lazdijuose. 
Pasiliko giliame nuliūdime: žmona Bronė, sūnus Vikto

ras, duktė Aldona Plačienė, žentas Gintaras, anūkai: Julytė, 
Petriukas ir Kristutė Plačiai. 

Giminės Lietuvoje: sesuo Aldona Jezerskienė, jos sūnūs 
Algirdas ir Kęstutis su šeimomis, jos duktė Danutė Daugir
dienė su šeima; brolis Algirdas Kelmelis su žmona Nijole; 
mirusios sesers Birutės duktė Danutė Trampienė su šeima 
ir pusbrolis kun. klebonas Boleslovas Ražiukas. 
* Giminės Amerikoje: svainės — Elenutė Šepikienė su 
šeima, Magdutė Petrulienė su šeima. Svainiai: Antanas 
Drūtys su žmona Onute ir jų šeima, Pranas Mieliulis su žmona 
Danute ir jų šeima; krikšto dukterys: Joanėlė Drūtytė ir 
Onutė Šepikaitė-Keblienė. 

Nuliūdę daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų Ameriko
je ir Lietuvoje. 

Priklausė Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
draugijai, Dzūkų draugijai, Lietuvių Bendruomenei, 
Šauliams, Anglijos-Britanijos Lietuvių klubui ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms. 

Velionis pašarvotas antradienį, spalio 26 d. nuo 2 iki 9 
v.v. ir trečiadieni spalio 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 28 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
pamaldų velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė , žentas, anūkai, sesuo, 
brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANNA GILVIS 
Mūsų mylima Teta tragiškai žuvo 1993 m. spalio 5 d. ir 

buvo palaidota spalio 9 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo j Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. John Kuzinskui, kuris 
atnašavo gedulingas šv. Mišias už jos sielą ir palydėjo į 
kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias ui jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Ypač esame dėkingi Našlių, Brighton Parko Moterų ir 
Suvalkiečių klubų nariams. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkus už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkui. 

Albin ir Zita V/ozbut 

A.tA. 
Prof. VYTAUTUI VARDŽIUI 

m i r u s , mieliems LB valdybos nar iams — DANAI 
PAREIGIENEI ir RAIMUNDUI RIMKUI b r a n g a u s 
svain io netekus, r e i šk i ame gilią užuojautą. 

Cicero Lietuvių Bendruomenės valdyba 

Mirus 

Prof. 
A.tA. 

dr. VYTAUTUI VARDŽIUI 
mūsų jaunų dienų draugui, palydėjusiam mudu prie 
altoriaus. 
JOLEI ir 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai NI-
visai šeimai 

Ona ir Vladas Vaitkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Aleksandra ir Aleksas Pa
brėžos, šiuo metu gyvena Oak 
Lawn, IL, savo laimėtą premiją 
iš „Draugo" laimingųjų bilietų 
— 500 dol. paskyrė dienraščio 
leidimo išlaidoms sumažinti. 
J iems už labai reikal ingą 
paramą tariame ačiū. 

Lituanistas Regimantas Ta
mošaitis, atvykęs iš Lietuvos į 
Illinois universiteto Lituanisti
kos katedrą, spalio 29 d. daly
vaus kapitalinio veikalo „Lietu
vių egzodo literatūra 1945-
1990" sutiktuvėse Jaunimo 
centro kavinėje. Savo įspūdžius 
apie naują leidinį ir aplamai 
apie mūsų egzodo literatūrą 
svečias pateiks iš Lietuvos per
spektyvos. .Programos pradžia 
7:30 vai. vak. 

Pranas Jurkus, bankinin
kas, ta rp taut inės prekybos 
konsultantas, visuomenininkas, 
yra pakviestas sudaryti ir 
pirmininkauti ekonomijos sesi
jai VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume lapkričio 24-27 d. 
Sesijoje dalyvauja penki paskai
tininkai, du ekonomijos spe
cialistai bus iš Lietuvos su 
aktualiomis paskaitomis apie 
dabartinį krašto ūkio vysty
mąsi. Sekcijos vadovo paskaita 
bus apie banko garantijas ir jų 
pritaikymą Lietuvai. 

Lietuvių Operos valdyba 
praneša, jog Vytauto Klovos 
„Pilėnų" operos spektaklis bus 
balandžio 17 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų ir prašo mūsų or
ganizacijas tą popietę susi
laikyti nuo savo renginių, bet 
dalyvauti lietuviškosios kūry
bos spektaklyje. 

Dr. Leonidas Ragas, Bloo-
mingdale, IL, sumokėdamas 
,,Draugo" prenumeratą, dar pri
siuntė 70 dol. auką laikraščio 
kasdieninėm išlaidom sumažin
ti. Nuoširdus ačiū. 

x Kasmetinės 22-sios Lietu
vių Fotografuos parodos ati
darymas bus šį penktadienį, 
spalio 29 d. 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Parodos tema — 
„Draugystė". Rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas. Kvie
čiame visus atsilankyti. 

(sk) 

x R. Menkeliūnas atsiuntė 
siuntinį įvairių drabužėlių 
Lietuvos v a r g s t a n t i e m s 
vaikams. Ačiū'.. „Saulutė", 419 
Weidner Rd-, Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

B r o n i u s Mačiukevič ius , 
mūsų Operos choro narys ir sta
tybos kontraktorius, iš savo 
laimėtos trijų šimtų dolerių 
sumos „Draugo" laimėjimuose 
įteikė šimtą dolerių laikraščio 
išlaidoms sumažinti. Nuoširdi 
padėka. 

„Siunčiame J u m s kuklią 
auką iš kuklučio lietuviškojo 
telkinio. Ne Mississippi tvanas 
mus ,nuteriojo\ o patsai gyve
nimas. Vieni palieka šį paupį, 
viliojami įdomesnių, pelnin
gesnių vietovių, kiti, neturė
dami pasirinkimo, iškeliauja 
amžinybėn. 0 vis tik pasiliku
sieji prie savo .Draugo' palieka 
prisirišę ir dalinasi su juo nors 
ir smulkiais. Gyvuokite!" Zig
mas Grybinas. LB East St. 
Louis apylinkėse pirmininkas, 
savo apylinkės vardu atsiuntė ir 
50 dol. auką „Draugo" išlaiky
mui. Nuoširdžiai dėkojame. 

J a n i n a Jurgaitienė, Venice, 
FL, užsakė „Draugą" vienai 
lietuvei Šiaulių mieste. Ji ra
gina ir kitus užsakyti mūsų 
dienraštį savo giminėms ir 
draugams, „nes ,Draugas' padė
tų geriau suprasti vieniems ki
tus. Sėkmės Jums Jūsų reikš
mingame saudos darbe". 

Mokytojos reikia rimtai klausytis. 
„Žiburėlio" mokyklėlėje Lemonte tai 
žino Saulė Grybauskaitė. 

Nuotr. I r e n o s Senkevičienės 

x Pasaulio Lietuvių Cent
ras , Lemonte ruošia rudens ba
lių „Oktoberfest" spalio 30 d., 
6:30 v.v. Gros žymus vokiečių 
orkestras „Paloma". Bus įvai
rus vokiškas maistas ir baras. 
Vaikučiams žaidimai ir svečias 
„Barney". Jaunimas nuo 10-14 
m. šoks apatinėje salėje. Bilie
tai prie įėjimo. Laukiame visų. 

(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
k a s užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 
x Advokatas Jonas Nekra-

šius konsultuoja civilinės teisės 
klausimais, rūpinasi nuosavy
bės sugrąžinimo, paveldėjimo, 
pilietybės įsigijimo reikalais, at
stovauja ir gina teismuose, ofi
cialiose įstaigose Lietuvoje ir 
užsienyje, teikia kita teisinę pa
galbą. Kontoros adresas. Vy
tau to 149, 5400 Šiauliai, Lie
tuva. Tel.: 30513, fax: 20465. 

(sk) 

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui -
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

GRAŽUS METU VEIKLOS 
UŽBAIGIMAS 

East Chicago Lietuvių Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubo 
valdyba, kurią sudaro: Alex Na-
vardauskas — pirmininkas, Sta
sė Rudokienė, Vladas Ruzgą, 
Kazys Balt ir Carrie Navar-
dauskas, surengė metų veiklos 
užbaigimo pobūvį š.m. spalio 10 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, Gary, IN. Be klubo 
valdybos, dar yra ir sporto vado
vybė, kurią sudaro: Kazys Balt 
— pirmininkas, Kazys Čiurins-
kas ir Steve Rudokas. 

Klubas metų laikotarpyje su
šaukė vieną visuotinį narių 
susirinkimą, kuris šiais metais 
buvo kovo 21 d., suruošė meške
riojimo varžybas liepos 10 d. 
prie Bass ežero. Žuvavimo 
pirmenybėse laimėjo: I vietą — 
Balys Ruzgą, II — Juozas Neve-
rauskas ir III — W. Juskievv. Po 
žuvavimo varžybų įvyko 
gegužinė prie to pačio ežero. 

Šaudymo varžybos įvyko ge
gužės 22 d. Willow Sluogth šau
dykloje, kuriose dalyvavo dvi 
grupės: vyrų ir moterų. Lengvų
jų ginklų varžybose laimėjo: 
vyrų grupė: I vietą — A. Vilu-
tis, II - Kazys Balt ir III -
Kazys Čiurinskas. Moterų 
grupėje: I vietą — Barbora Balt, 
II — Marytė Ruzgienė ir III — 
Birutė Pečiulienė. 

Šautuvų varžybose laimėjo: 
vyrų grupėje: I vietą — A. Vilu-
tis, II - R. Pečiulis ir III - Ste
ve Rudokas. Moterų grupėje 
laimėjo: I vietą — Barbora Balt, 
II — Marytė Ruzgienė ir III — 
Birutė Pečiulienė. 

Visų metų veikla buvo apvai
nikuota pobūviu, įvykusiu 
spalio 10 d. Pobūvį atidarė 
klubo pirmininkas Alex Navar-
dauskas, pasveikindamas vie
tinius ir iš Čikagos svečius, 
padėkojo už atsi lankymą, 
palinkėjo linksmai praleisti 
sekmadienio popietę. Parapijos 
klebonas prel. kun. Ignas Ur
bonas pasveikino gražiai 
veikiantį klubą ir palaimino 
maistą. Tuojau prasidėjo pietūs, 
kuriuos pagamino Uršulė Ta-
varienė ir Marytė Ruzgienė. 

Gerai pasisotinus įvairiu 
maistu ir kavute, prasidėjo 
laimėtojams taurių įteikimas. 
Šias garbingas pareigas atliko 
Kazys Čiurinskas, buvęs il
gametis sporto vadovas ir 
daugelį metų vadovavęs šiam 
klubui. Taurės, nors ne vie
nodos, buvo įteiktos aukščiau 
minėtiems laimėtojams ir 
laimėtojoms. 

Kojų pamiklinimui grojo Kos
to Ramanausko orkestras. Kad 
būtų įvairiau ir daugiau pajamų 
įplauktų į kasą, veikė turtingas 
dovanų paskirstymas, kuriam 
vadovavo Steve Rudokas. 
Dovanų bilietėliais visus 
aprūpino A. Ramanauskienė, 
M. Gudaitienė, A. Čičelis ir B. 
Turkevičius. 

Baigiant norisi pažymėti, kad 
klubas turi daugiau kaip 90 na
rių: čia gimusių ir naujų atei
vių. Reikia pasidžiaugti, kad 
klube vyrauja lietuvių kalba. 
Klubas iš savo kuklios kasos no
riai remia lietuvišką spaudą ir 
visus lietuviškus reikalus. 

Ant. Repšienė 

X Spalio 31-ji yra išskirtina 
diena, nes tada įvyks seniai 
laukta „Vaidilutės" teatro sta
toma premjera. Bus parodyta 
žymaus dramaturgo P. Vaičiūno 
Amerikoje dar nematyta melo
drama „Nuodėmingas angelas". 
Norint užsitikrinti vietas, reikia 
įsigyti bilietus iš anksto 
Vaznelių prekyboje — „Gifts In
ternational", 2501W. 71st St, 
tel. 312-471-1424. Spektaklio 
pradžia 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re. 

(sk) 
ARAS R O O F I N G 

Arvydas Klala 
Oanglam* Ir ta isoma 

visų rūsių stogus 
Tel 708-257 0746 

Skambinti po 6 v.v 
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RUDENĖLIUI 

Labas, dėde rudenėli! 
Kur lindėjai tu, 
Kai žiogeliai puotą kėlė 
Vasaros metu? 

Gatvėj žaidėm vienmarškiniai, 
Nardėm ežere. 
Miškas mojo mūsų miniai 
Beržo kepure. 

Visą dieną vyšnia kekė 
Raudo pamažu. 
Ar tau niekas nepasakė — 
Buvo čia gražu?! 

Jonas Minelga 

MANO ATOSTOGOS 

Praėjusią vasarą aš buvau 
Lietuvoje. Aš apkeliavau ją visą 
— skersai ir išilgai. Man labai 
patiko Lietuvos gamta. Aš 
sutikau savo visą šeimą Lietu
voje: ten aš turiu daug pusbrolių 
ir pusseserių. Tai buvo mano 
smagiausios atostogos, kurių aš 
neužmiršiu ilgai. 

Vytukas Januškis , 
Lemonto Maironio lit. 

mok. 8 klasės mokinys 
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MARIJA IR PASAULIS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Seniau žemė buvo baltos spal
vos ir permatoma, kaip kris
talas. Abelio kūnas buvo ma
tomas kaip per stiklą, žemė 
nenorėjo paslėpti nuodėmės. 
Kainas, tai matydamas, ėmė 
baisiai keikti baltą žemę ir nuo 
jo piktožodžiavimo žemė pajuo
davo taip, kokia ir dabar yra. 

Būtų žemė visada juoda, kad 
nepasigailėtų Viešpats Dievas 
ir nelieptų saulei ją atgaivinti 
ir papuošti žaliais žolynais ir 
puikiais žiedais. 

Marija šventomis dienomis 
liepia šventiesiems eiti melstis. 
Grįždama po maldos, užeina ant 
Mėnulio aplankyti švento Jur
gio, kuris ten gyvena per Ma
rijos malonę. 

Senovėje gyveno didelis bur
t in inkas , didelis tikėjimo 
priešas. Jis nepripažino Dievo 
Dievu, pirmoje eilėje jis laikė 
savo burtus. Jo duktė buvo la
bai pamaldi mergaitė, slaptai 
meldėsi į Dievo Motiną, prašė 
jos pagalbos, paskyrė Jai savo 
širdį ir sielą ir iš viso atsidavė 
Marijai. 

Burtininkas, mergaitės tėvas, 
sužinojęs apie tai, sugalvojo 
nužudyti savo dukterį. Jis ją 
numetė baisiam slibinui, kad ją 
suėstų. 
Šventas Jurgis, tai matydamas, 
pervėrė durtuvu baisiam 
slibinui nasrus ir išgelbėjo 
pamaldžią mergaitę nuo 
mirties. 

Mergaitė stebuklingai išliko 
gyva. Marija, pasikvietusi drąsų 
vyrą pas save, pasakė; 

— Už mergaitės išgelbėjimą 
nuo baisios mirties aš tau 
duosiu savo Mėnulį, kuriame 
galėsi gyventi. Dar pridėsiu 
žvaigždžių ratus. 

Nuo to laiko Marijos rai-
telis-karys gyvena Mėnulyje, 
apsirengęs sidabriniais drabu
žiais. Jis ten sėdi, žiūrėdamas į 
dangų, skambindamas auksi
nėmis kanklėmis, Dievą ir 
Mariją garbindamas. 

Mėnulio pilnatyje galima jį 
ten pamatyti. Kai naktį žmonės 
užmiega, angelai klausosi jo 
puikaus skambinimo ir nuosta
bios giesmės. 

(Bus daugiau) 

Piešė Adelė Ročytė 
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mokine 

MAN PATINKA 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Aš lankau l i tuanis t inę 
mokyklą, nes aš esu lietuvė. 
Man patinka mokytis lietuvių 
kalbą. Dažnai mes turime rašy
ti rašinėlius, be to, mokomės is
torijos ir geografijos. Pats leng
viausias dalykas yra gramatika. 
Ka i šventėme Vasar io 16 
šventę, visi turėjome vilkėti tau
tinius drabužius. Mes į lietu
viškas pamokas einame kiek
vieną dieną, todėl mes daugiau 
išmokstame. Ši mokykla yra 
vienintelė šioje apylinkėje, kuri 
kiekvieną dieną moko lietu
viškai. Man labai patinka rašyti 
diktantus. Kurie vaikai neklus
nūs, privalo rašyti už pabaudą 
penkiasdešimt ar šimtą kartų 
duotą tekstą. Man patinka mo
kytis lituanistinėje mokykloje. 

Adelė Ročytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 sk. mokinė 

PAVYZDYS MANO 
GYVENIME 

Pavyzdys mano gyvenime yra 
mano pusseserė Angelė. Ji labai 
maloni ir su visais nuoširdi. J i 
yra tokia draugė, kuriai galima 
pasakyti viską ir niekam kitam 
ji nepasakys. J i labai retai 
supyksta ir stengiasi ką nors 
gero visiems padaryti. Angelė 
yra tokia draugė, kokia aš 
norėčiau būti kitiems. Ji elgiasi 
taip, kaip krikščionys turėtų 
elgtis. Todėl ir aš noriu taip elg
t is , kaip Jėzus mokė. Aš 
galėčiau pasakyti, kad Jėzus 
yra pavyzdys mano gyvenime. 

Elytė Žukauskaitė, 
Čikagos lit. m-los 

abiturientė 

DAINAVOS DRAUGAI 

Stovykla buvo labai įdomi. 
Mano pusbrolis Justinas ir aš 
sugavome 57 žuvis. Paleidom 
atgal. Šokiai buvo įdomūs, bet 
aš nešokau. Klausiaus muzikos 
„slam", „vvhoomp, there it is" . 
Stovykloje sekėsi gerai. Kitą 
kartą vėl važiuosiu. 

Aaron Crank, 
Detroito „Žiburio" lit. m-los 

5 sk. mokinys 

KĄ AŠ IŠMOKAU 
DAINAVOJE 

Dainava yra labai svarbi. 
Lietuviai ten susirenka ir bend
rauja. Aš, vaikščiodamas take
liais, pažinau gamtą. Aš čia 
susipažinau su lietuvių kultūra, 
patobulinau lietuvių kalbą. Pa
bendravau su savo amžiaus 
draugais ir prisijuokiau vaka
rinių programų metu. Įsigijau 
daugiau žinių apie Lietuvos is
toriją, žmones. Nemokantys 
lietuviškai čia gali išmokti 
lietuvių kalbos. Jie daug sužino 
apie savo praeitį. Aš daug ko 
išmokau Dainavoje. Be to, 
Dainava yra labai graži 
stovyklavietė, pr imenant i 
Lietuvą. 

Vytis Udrys 
„Židinio" neakivaizdinės lit. 

m-los 7 sk. mokinys 

SVOGŪNUS 
SKAIČIUOJANT 
(Galvosūkis nr. 12) 

Seniai po miestelius ir kaimus 
važinėdavo pirkliai ir, atvykę į 
kiekvieną namą, siūlydavo savo 
prekes. Vieną dieną toks pirklys 
sustojo ties Barčiuvienės 
namais. Senutė išėjo iš namų ir 
paklausė, ką jis parduoda. 
Pamačiusi svogūnus, paklausė, 
po kiek juos parduoda. Suži
nojusi kainą, prašė atskaičiuoti 
jai devynis tuzinus (108) ir 
sudėti į jos atneštą dubenį. Skai
čiuodamas kalba. „Kaip sekasi 
sūnui mokytis?" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. „Gerai", - atsako 
moteris. „Kiek jam dabar 
metų?" 18,19,20,21,22,23,24. 
„Aštuoniolika", — atsakė ji. 
,,Tai jis jau turėjo baigti 
mokslą?" 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38. „Taip, jis jau dirba banke", 
— paaiškino moteris. „Kaip tavo 
duktė laikosi?" 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60. „Ji 32 metų 
amžiaus,'jau ištekėjusi", — vėl 
pasakoja pirkliui. „Ar jau turi 
vaikų"? — vėl skaičiuodamas 
klausia pirklys. 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80... „Taip, turi 
du sūnus ir dukterį. „Tu atrodai 
dar jaunai!" — vėl giria ją 
pirklys. 96, 97, 98, 99,100.1,2, 

BALERINA 

— Kodėl Danutė nenori būti 
balerina? 

— Aš negalėčiau būti bale
rina, — tarė Danutė, pirmą 
kartą pamačiusi baletą. 

— Kodėl? — paklausė jos 
draugės. 

— Tris valandas šokti aš 
norėčiau, bet visą laiką tylėti 
negalėčiau. 

3,4, 5, 6, 7, 8. „Ką čia atrodysi 
jauna peržengusi penkiasdešimt 
dvejus metus". 

Sumokėjo pirkliui už 9 tuzi
nus svogūnų sutartą pinigu 
sumą. . 

Po savaitės laiko ji sako savo 
vyrui: „Turėsime atleisti sam
dinę mergaitę, nes ji vagia svo
gūnus. Aš pati stovėjau prie 
pirklio ir mačiau, kaip jis 
atskaičiavo 9 tuzinus, o dabar 
daug trūksta. 

Paaiškinkite, kas kaltas dėl 
trūkumų? Už tą darbą gausite 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 13 

1. Kada Lietuvą, kaip nepri
klausomą valstybę, pripažino 
Lenkija ir JAV? 

2. Vytautas Didysis gyveno 
1350-1430 meta is . Keli jo 
laikais buvo popiežiai ir kokie 
jų vardai? (5 taškai) 
Atsiuntė kun. dr. E . Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 15 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Piešinėlyje yra apskritimas. 
Pr ip iešus ke le tą a t sk i rų 

dalykų, iš apskritimo pasidarė 
žuvis. 

Pamėginkite nupiešti daugiau 
daiktų, kurių pagrindas yra 
apskritimas. Žinoma, galite pri
dėti įvairių priedų tam daiktui 
pavaizduoti, tačiau daikto pa
grindinė dalis turi būti apskri
timas ar keli apskritimai. 

Iki 10 piešinių 5 taškai. Dau
giau negu 10 piešinių — 10 
taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 16 

Kurių dviejų skaičių suma yra 
keturis kartus mažesnė už tų 
pačių skaičių sandraugą? Trum
pas paaiškinimas: reikės surasti 
du vienodus skaičius. Pirmiau 
juos sudėti. Paskiau vieną iš an
tro padauginti. Didesnį skaičių 
padalyti iš mažesnio ir turime 
gauti 4. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 14 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šunelį šeimininkai išleido į 
parką pabėgioti. įėjimas į parką 
yra vienas. Šunelis pabėgiojęs 
po parką vienais takais, kitais 
takais grįžta pro tuos pačius 
vartus. Nubrėžkite šunelio po 
parką pasivaikščiojimo takus. (5 
taškai) 
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