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Landsbergis: LDDP 
pažeidinėja 

Konstituciją, siekia 
vienvaldystės 
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Vilnius , spalio 26 d. — Seimo 
opozicijos vadas Vytautas Lands
bergis spaudos konferenciją 
spalio 25 d. pradėjo pasvei
kindamas žurnal is tus su Kons
titucijos diena. Pasak jo, pernai 
spalio 25 d. pr i imta Lietuvos 
Kons t i t uc i j a y r a „d ide l i s 
pasiekimas tame kelyje, kurį 
nuėjome nuo Atgimimo pra
džios". Landsbergio nuomone, 
Sąjūdis gali laikyti tai savo 
politikos pasiekimu. 

Kaip jo komentarus spaudos 
konferencijoje aprašo „Lietuvos 
rytas" , tą pačią dieną, kai Sei
mas nutarė pažymėti Konstitu
cijos pirmąsias metines, „buvo 
apginta Konsti tucija ir joje 
esanti žmonių teisė į žemės 
nuosavybę", kai Seimas nepri
ėmė siūlymo keisti Konstituci
jos 47 straipsnį: V. Landsbergio 
nuomone, dar negrąžinta žemė 
neturi būti „ištirpdyta kolekty
vinė nuosavybė nuostatose ar 
parduota užsienio interesan
tams" . 

P r a t ę s d a m a s Konsti tucijos 
temą, V. Landsbergis išreiškė 
viltį, kad Konstitucija taip pat 
apgins ir t a s žmonių ir parla
mentarų teises, kurias pažeidžia 
„daugumiečių pr i imtas" Seimo 
Statutas. Pasak opozicijos vado, 
nors Seimo pi rmininkas teigia, 
kad esminių Konstitucijos pa
žeidimų nebūta, Konstitucinis 
Teismas jau nustatė mažiausiai 
du Konstitucijos pažeidimus. 
„Konstitucija ne t a s dokumen
tas, kur gal ima pro pirštus žiū
rėti į mažesnius pažeidimus ir 
džiaugtis, kad nebuvo esminių", 
sakė V. Landsbergis. 

J i s taip pat kalbėjo apie 
„LDDP kontroliuojamų masi
nės informacijos pr iemonių 
pradėtą arba varomą rinkimų 
kampaniją ir politinių dūmų 
kėlimą, norint kažką uždengti". 
Landsbergis teigė, kad vyksta 
k a m p a n i j a p r i eš opoziciją, 
„sukamos senos plokštelės" 
apie dešiniuosius — autokratus, 
r i tual inį valdymą bei ūkio 
sugriovimą. Tačiau dabartinė 
s tat is t ika, pasak V. Lands
bergio, rodo, kad ūkis yra tris 
kar tus nusmukęs per vienerius 
LDDP valdymo metus . 

Kaip vieną iš vykdomos kam
panijos pavyzdžių Vytau tas 
Landsbergis paminėjo „atkak
liai kartojamą iškreiptą infor
maciją" apie jo pokalbį su Lat
vijos prezidentu Gunčiu Ulma
niu. Pasak opozicijos vado, kal
bėdamas su Latvijos prezidentu, 
jis sakęs, jog ypat ingas Rusijos 
spaudimas dėl radiolokacinės 
bazės Skrundoje gali būti susi
jęs su kokiais nors ankstesniais 
didžiųjų valstybių susitarimais 
dėl radiolokacinių stočių pari
teto. V. Landsbergis priminė 
t a rp JAV ir Sovietų Sąjungos 
buvusį konfliktą dėl radio
lokacinės bazės Krasnojarske 
statybos ir teigė, kad tokie, 
nebūtinai slapti, susitarimai 
gali egzistuoti. 

Anot V. Landsbergio, vėl 
kar tojamos užuominos apie 
„tariamai A. Skučo padovanotą 
V. Landsbergiui pistoletą", sie
jan t tai su kariuomenės ir polici
jos apginklavimo problema. Ne
pakankamas policijos apginkla
vimas „tikrai buvo problema, ir 
aš nežinau, ar blogai, kad poli
cija buvo aprūpinta gerais če

kos lovakiška is p i s to l e t a i s " , 
sakė V. Landsbergis. J i s prisi
minė, kad jam buvo malonu, kai 
du ministro pavaduotojai, atėję 
pas jį pasidžiaugė, jog policija 
pagaliau apginkluota, padova
nojo j a m vardinį ginklą. 

Vytauto Landsbergio nuomo
ne , t o k i e , , k a m p a n i j i n i a i 
dūmai" turi uždengti LDDP 
krizę ir padėti įgyvendinti šūkį 
„Visa valdžia LDDP". „Mato
me, kaip yra pasirūpinta ne 
visai savų žmonių, tokių, kaip 
Audrius Butkevičius, Tomas 
Medaiskis ir Romualdas Viso
kavičius, keitimu savais", sakė 
Landsbergis ir pastebėjo, kad 
tokie veiksmai pr ieš tarauja 
pačios LDDP programoje skelb
toms nuostatoms, kad bus re
miamasi kompetencija ir tel
kiami skirtingų pažiūrų žmonės. 

Ekonomikos srityje, V. Lands
bergio nuomone, taip pat yra 
d a u g į t a r t i n ų da lykų . J i s 
atkreipė dėmesį į tai, jog LDDP 
dauguma su ta r t ina i a tme tė 
opozicijos pasiūlymą pabaigti 
tirti buvusios Lietuvos Banko 
vadovybės veiksmus 1991-1992 
metais, proteguojant ir šelpiant 
kai kuriuos komercinius ban
kus. Atmestas ir pasiūlymas pa
skelbti, kurie iš buvusių ir 
esamų parlamentarų tu r i indė
lius tuose bankuose, a r gavo 
atlyginimus už paslaugas tiems 
bankams. 

Vebeliūnui gresia 
20 metų kalėjimo 

New Yorkas , lapkričio 2 d.— 
Finansininkas-makleris Vytau
tas Vebeliūnas lapkričio 1 d. 
teisme buvo ras tas ka l t u už 
reketavimą (pasipelnymą įvai
riomis nelegaliomis finansinė
mis priemonėmis), bankų ap
gaudinėjimą, neteisėtą pasi
naudojimą kredito kooperatyvo 
lėšomis ir kriminalinį interesų 
konfliktą, tomis priemonėmis 
prisivogiant daugiau, kaip 8 
milijonus dolerių iš „Kasos" 
kredito kooperatyvo, kurį j is 
įs teigė l ie tuviams, p r a n e š a 
„New York Nevvsday" laikraš
tis. 

Anot to laikraščio, Vebeliūnas 
piktinasi teismo jury komiteto 
sprendimu. Locust Valley, Long 
Island, gyvenančiam Vebeliū
nui dabar gresia iki 20 metų 
kalėjimo dėl didžiausio jo nu
sikaltimo — operavimo kredito 
kooperatyvo lyg jis bū tų prie
monė jo neteisėtam pasipelny
mui — reketavimui. 

Turkija kovoja su 
kurdų sukilėliais 

A n k a r a , Turkija, spalio 25 d. 
— Jeigu įvykių raida Turkijos 
pietryčiuose nesikeis, š iame re
gione gali būt i įvesta kar inė 
padėtis, pareiškė Turkijos pre
zidentas Suleiman Demirel . 
Turkijos valdžia neketina vesti 
jokių derybų su teror is ta is , 
nurodė jis, kalbėdamas apie 
kurdų sukilėlius, norinčius at
skiros valstybės. 

Padėtis šiame Turkijos regio
ne labai įtempta. Turkijai už
draudus kurdų spaudą ir politi
nių partijų ve ik ia jame. Kurdų 
Darbo Partija pareikalavo, kad 
valstybiniai tarnautojai paliktų 
savo darbo vietas. Per Turkijos 

Jeruzalėje ruošiantis mero rinkimams daugiabučio balkonuose iškabintos įvairių politinių partijų 
plakatai. Beveik tikra, kad lapkričio 2 d. įvykusiuose rinkimuose nebebus perrinktas dabartinis 
meras 82-metis Teddy Kollek, išbuvęs meru 28 metus. Sekančio mero penkerių metų kadencijoje 
turės būti nuspręsta, ar Jeruzalė bus, kaip iki šiol Izraelio valdžioje, ar bus padalintas į žydų 
ir arabų sektorius. 

JAV sako neturinti slaptos 
sutarties su Rusija 

V i l n i u s , spalio 26 d. — JAV 
valstybės departamentas prane
šė, jog nė ra jokios oficialios ar 
neoficialios J A V ir Rusijos 
sutart ies ar susitarimo dėl Rusi
jos karinio radaro — lokatoriaus 
Latvijos Skrundos mieste atei
ties, s akoma spalio 22 d. išpla
t i n t ame JAV ambasados Latvi
joje biuletenyje. 

Kaip rašo „Lietuvos ry tas" , 
naudodamasis Eltos ir Latvijos 
žinių agen tūros Letos žiniomis, 
šis k l aus imas iškilo ryš ium su 
tuo, k a d spalio 19 d., kalbė-

tokia: jeigu Rusijos kariškiai 
greitai išeis iš Skrundos. JAV 
likviduos kažkokią svarbią 
karinę bazę. 

Latvijos laikraščiuose akty
viai buvo svarstomas šis V. 
Landsberg io p a r e i š k i m a s . 
Spaudoje ta ip pat buvo pra
nešta, kad turė t i s^vo radio
lokacinę stotį Skrundoje Rusijos 
armijai labai svarbu, nes šis ob
jektas leidžia fiksuoti raketų 
paleidimus Jungtinėse Valsti
jose. 

JAV ambasados spaudos biu-
damasis Rygoje su Latvijos pre- letenyje pabrėžiama, jog, JAV 
zidentu Gunčiu Ulmaniu, Lietu- valstybės departamento nuo-
vos par lamento opozicijos vadas 
Vy tau ta s Landsbergis pareiškė 
nuomonę, jog JAV ir Rusija 
sudarė kažkokį slaptą susita
rimą dėl Rusijos karinio objekto 
Skrundoje. 

Šią informaci ją V y t a u t a s 
Landsbergis išgirdo Europos 
Tarybos kuluaruose. Jos esmė 

mone, atsakingiausias vaidmuo, 
sprendžiant Skrundos lokato
r iaus likimą, priklauso Latvijos 
i r Rusijos vyriausybėms. 

Dokumente nurodoma, kad 
J A V vyriausybė apie savo 
poziciją š iuo k laus imu in
formavo tiek Latvijos, tiek Rusi
jos vyriausybes. 

Vis labiau mažėja 
pasaulinės kainos 

V i l n i u s , spalio 26 d. — Pasta
ruoju metu pasaulio ekonomiko
je pastebima pagrindinė tenden
cija — ka inų kil imas, vartotojų 
paklausos sumažėjimas ir dides
nė produkcija, negu galima par
duoti už patenkinamą kainą. 
Dėl to t a rp tau t inės organizaci
jos, vienijančios šalis gaminto
jas , imas i įvairių priemonių 
tam, k a d pakeltų savo prekių 
pasaul ines kainas . 

Kaip rašo „Lietuvos ry tas" , 
naudodamasis BNS žiniomis, 
rugsėjo paskut inėmis dienomis 
Genevoje naftą gaminančių ša
lių (OPEC) vadai pasirašė susi
tarimą dėl naftos gavybos apim
čių sumaž in imo art imiausią 
pusmetį . Iškar t po to šio pro
dukto kainos padidėjo, tačiau 
taip a ts i t iko dėl keletos su

tapimų — incidentų, paralyža-
vusių terminalus Nigerijoje ir 
Alžyre. 

Kartu su OPEC buvo sudary
t a sutartis tarp kavą gami
nančių šalių dėl 20 procentų 
eksporto sumažinimo. Bet ir 
šiuo atveju ekspertai įsitikinę, 
kad kainos išliks tokios pačios, 
apie ką liudija JAV atsisaky
mas pasirašyti šią sutartį. 

Panaši situacija ir su spal
votaisiais metalais, kurių atsar
gos Londono biržoje viršijo 4 
milijonus tonų. Vario kaina — 
pati mažiausia per pastaruosius 
seseris metus, nikelio ir cinko — 
per paskutinį dešimtmetį. Ne
aukšta ir aukso kaina. Nesant 
susidomėjimo pirkti spalvotuo
sius metalus tokiomis mažomis 
kainomis gali būti. kad kainos 
kris ir artimiausioje ateityje. 

Vargu, ar galima t ikėt is že-
saugumo pajėgų ir kurdų smo- mės ūkio produkcijos supirkimo 
gikų sus i rėmimus Lidžė mieste kainų padidėjimo, tur in t galvo-

Nelinksmas 
Maastricht sutarties 

įsigalėjimas 

TRUMPAI 
— Lietuvos ambasadoriaus 

JAV padėjėjas Viktoras Nakas 
ir pirmasis sekretorius Vytau
tas Žalys, spalio 28 d. susitiko su 
Foreign Service Institute atstove 
Kimberly Baty. Minėtasis insti
tu tas ruošia diplomatus, kon
sultuoja kitų federalinių žynybų 
darbuotojus, kur ių veikla vie
naip a r ki taip susijusi su 
užsienio šalimis. Pastaruoju 
metu institutas renka papildo
mą medžiagą apie Baltijos šalis. 

— Washing tone ambasado
rius Stasys Lozoraitis ambasa
doje priėmė Kauno miesto tary
bos pirmininką Vygantą Grinių, 
kurį į Jungtines Valstijas pa
kvietė U.S.-Baltic Foundation. 
Susitikimo metu buvo aptarti 
rūpesčiai, kuriais šiandien gy
vena Kauno miestas bei jo va
dovybė. Į susitikimą V. Grinių 
palydėjo U.S.-Baltic Foundation 
prezidentas Linas Kojelis. 

— Amerikos Lietuvių Tary 
bos pirm. Grožvydas Lazauskas 
parašė laiškus 13-ai JAV sena
torių, dėkodamas, kad j ie rėmė 
pataisą lėšų skirstymo įstaty
mui, kurioje pagalba Rusijai są
lygojama pažanga kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos ir Estijos 
reikalu. Laiške j iems ta ip pat 
priminė, jog Rusijos gynybos 
ministro Pavel Gračev pareiški
mas, kad kariuomenė nebus iš
vesta kol Estija ir Latvija ne
pasirašys sutarčių, apsaugančių 
jose gyvenančių rusų, y r a nepa
grįstas, nes tarptautinės grupės 
rado. kad tose šalyse rusų teisės 
nėra pažeidžiamos. 

Br iuse l i s , spalio 29 d. (NYT) 
— Nors Europos Bendrijos šalių 
vadai penktadienį buvo suvažia
vę į Briuselį, norėdami atšvęsti 
kontroversiškos Europos Bend
rijos šalių susijungimo, vadi
namosios Maastr icht sutar t ies 
įsigalėjimo pradžią, bet iškilmes 
slėgė šalių rūpesčiai dėl nuolat 
augančios bedarbės ir didėjan
čių socialinės pašalpos biudžetų, 
Europos šalims vis neišsikaps-
tant iš ekonominės recesijos. 

Jų i š l e i s t a m e b e n d r a m e 
komunikate Europos Bendrijos 
vadai pasižada glaudžiai bend
radarbiaut i , s iekdami naujų 
darbų savo šalių gyventojams ir 
atgaivinti visų šalių ekonomiją, 
pirmadienį, lapkričio 1 d. įsi
galint vadinamajai Sutarčiai 
dėl Europos susijungimo. 

K o n t r o v e r s i š k a s u t a r t i s v o s 
v o s p r i i m t a 

Prieš dvejus metus valstybių 
vadų pasirašyta sutart is dauge
lyje šalių t ik maža balsų per
svaras buvo priimta, padavus ją 
balsuotojams priimti ar atmesti 
referendumuose. Dėl daugybės 
nesutar imų, atskiroms šalims 
nenorint a ts isakyt i kontrolės 
įvairiose valdymo srityse, nors 
buvo numa ty t a , kad sutar t ies 
nurodymai pradės veikti j au 
1993 m. sausio mėnesį, jos įsi
galėjimą teko atidėti iki š.m. 
lapkričio 1 dienos. 

Sutartyje numaty ta Europos 
šalių pinigus ta ip glaudžiai 
surišti bendra pinigine politika, 
kad iki 1997 m. bent kai kurios 
EB šalys galės naudoti bendrus 
pinigus. Bet Europos piniginė 
sistema beveik visiškai suiro 
praėjusią vasarą, kai recesija ir 
Rytų Vokietijos prijungimas su
naikino ekonominę lygsvarą 
Europos šalyse. Nors dabar 
Europos šalių vadai pasižadėjo 
vėl bandy t i išlaikyti piniginę 
lygsvarą, j a u nebeaišku, a r bus 
įmanoma bendrais pinigais pa
dėti k i t oms Europos šalims 
išvengti Vokietijos dominavimo. 
Atroio, bendrų pinigų įvedimas 
turės bū t i a t idėtas iki šio šimt
mečio pabaigos. 

Vokietija buvo paskutinė ša
lis, referendumu priėmus šią 
sutartį spalio mėneso pradžioje. 
Kancler is Helmut Kohl ir kitų 
šalių vadai suvažiavo į Briuselį 
prisipažinti padarytas klaidas ir 
pasižadėti atitaisyti ekonominę 
a te i t į . B e t j ie sutarė , kad 
„Europos piliečiai žino, kad 
Bendrija j i ems davė kruvinų 
karų pabaigą, aukštesnį gerovės 

žuvo 30 žmonių, daugiau kaip 
100 sužeista. Gyventojai bėga iš 
miesto. 

Po š ių įvykių Turkijos prem 
jerė T a n s u Ciller pakeitė kai 
kur iuos minis t rus . Vidaus rei
kalų min i s t ru paskir tas Nahi t 
Men tesh , gynybos — Mehmet 
Gelhan . 

j e , kad neišspręs t i priešta
ravimai tarp JAV ir Europos 
Bendrijos dėl žemės ūkio pro
duktų eksporto ir valdžios mo
kamų subsidijų ūkininkams. 

Vieninte lę i š imt į s u d a r o 
kakava, kurios pasaulinė kaina 
gali pakilti iki 1500 dolerių už 
toną šių metų pabaigoje. 

lygį ir padidino Europos įtakin-
gumą", buvo rašoma valstybių 
vadų bendroje deklaracijoje. 
„Jie žino, kad šiandien, dar 
labiau, negu vakar, izoliavi
masis ir grįžimas į senas pozi
cijas y ra klaidingi sprendimai, 
visuomet iliuziniai ir dažnai 
pavojingi". 

Bet niekas nekalbėjo apie 
prekybos karo pavojų, kuris 
iškiltų, jei nepavyktų susitarti 
dėl globalinės tarifų ir prekybos 
sutart ies , vadinamosios GATT, 
kuriai gresia suirti dėl ginčo 
ta rp JAV ir Prancūzijos dėl 
ūkininkų subsidijavimo. JAV 
re ika l au j a , k a d Prancūzija 
l iautųsi mokėjusi subsidijas 
savo ūkininkams; Prancūzija at
sisako. 

E u r o p o s d a l i s sumažėjo 
r inko je 

Kai Europoje jau yra 20 
mil i jonų žmonių be darbo 
Europos vadai sutarė per atei
nančias šešias savaites sudaryti 
pr incipus, k u r i e paskat in tų 
ekonomijos augimą. Bet vienas 
vadas po kito pripažino, jog net 
ir pradėjus augti ekonomijai be
darbystė neišnyks, nes jau de
šimtmečiais gamybos kaina Eu
ropoje kilo greičiau, negu pro
duktyvumas. 

„Bendrijos dalis pasaulinėje 
r inko je sumažėjo maždaug 
penktadaliu nuo 1980 metų", 
pasakė Britanijos ministras pir
mininkas John Major. „Jeigu 
mums būtų sekęsi taip pat gerai 
sukurt i naujų darbų, kaip ki
toms pramoningoms šalims per 
tą patį laiką, šiandien 9 mili
jonai daugiau žmonių turėtų 
darbą Europos Bendrijos šaly
se". J i s pastebėjo, kad nuo 
paskutinės E B viršūnių konfe
rencijos dar 250,000 žmonių 
buvo p r i v e r s t i į s i r a šy t i į 
Europos bedarbių sąrašus. 

Britanija nepritarė įvairiems 
Maastricht sutarties punktams, 
kuriuose buvo norima išsaugoti 
Europos pasiekimus socialinės 
pašalpos srityje. Kitos 11 EB 
šalių iškart pasirašė socialinį 
aprūpinimą užtikrinančią su
t a r t i e s da l į , bet nesen ia i 
Vokietija. Prancūzija ir Italija 
vienašališkai sumažino valdiš
kas bedarbystės kompensacijas, 
ir visoje Europoje įmonės panai
kino tūkstančius darbų ir priedo 
dar grasino mažinti algas, kad 
tuo padidintų produktyvumą. 
Briuselyje valstybių vadams po
sėdžiaujant, tūkstančiai piktų 
belgų demonstravo: ta ip nese
niai darė ir darbininkai Bonoje 
bei streikuojantys darbininkai 
Prancūzijoje ir Italijoje. 

Pasibaigus posėdžiams vadai 
tebuvo susitarę, kuriose šalyse 
pasiskirstys įvairios EB valdžios 
įstaigos. Europos piniginis in
s t i t u t a s b u s F r a n k f u r t e , 
tarptautinė policija Interpol bus 
Hagoje, Olandijoje. Europos 
Gamtos apsaugos agentūra bus 
Kopenhagoje. Danijoje. 

EB vadai vėl susitiks Briuse
lyje gruodžio 10-11 dienomis. 

Spalio mėnesio pradžioje Lietuvoje lankėsi Kaliningrado srities administraci 
jos vadovas Jurų Matočkin (dešinėje). Susitikime su Lietuvos ministru pir 
mininku Adolfu Šleževičium buvo pasiraiyta Lietuvos ir Kaliningrado laisvos 
prekybos sutartis. 

K A L E N D O R I U S 

Lapkr i č io 3 d.: Šv. Martynas 
De Porres; Hubertas. Vidman
tas, Silvija, Vaiva. 

L a p k r i č i o 4 d.: Šv. Karolis 
Borromeo. Karolina, Arūnas, 
Vitalis. 
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SKAUTYBES 
kelias 

R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė r O D ^ 

ATLIKIME SAVO PAREIGĄ 
- DALYVAUKIME LSS 

VADOVYBĖS RINKIMUOSE 
Mieli Broliai ir Sesės, 

jau baigėsi LSS vadovybės 
r inkimų registracijos lapų pri
statymo ir kandidatų siūlymo 
laikas. Ačiū visiems sąžiningai 
a t l i kus i ems savo pa re igas . 
Dėkojame užsiregistravusiems,-
sioms, pristačiusiems kandida
tus ir visą reikalingą medžiagą. 

Prašome kruopščiai atlikti 
savo t a ip svarbią skautišką 
pareigą — dalyvauti LSS Vado
vybės rinkimuose. Rinkimų pre
zidiumas labai prašo balsuoti 
tuoj pa t gavus lapus ir biule
tenį. 

Ba l sav imo v o k u s grąž in t i 
ik i l apkr i č io 13 d. 

(Pašto) 

Sekantis biuletenis Nr. 3 pasi
rodys š.m. lapkričio 13 d. 

Visos LSS ins t i tuc i jos 
prašomos sekančiam biuleteniui 
paruošti savo paskut inės ka
dencijos veiklos apžvalgas. 

Rinkimų dalyviai prašomi ir 
toliau siųsti savo siūlymus ir 
pasisakymus prezidiumui —jie 
bus ske lb iami sekančiuose 
biuleteniuose. 

Balsų skaičiavimas įvyks š.m. 
lapkričio 20 d. 

Prezidiumas maloniai kviečia 
visus rinkimų dalyvius balsuo
ti! Atlikime savo pareigą 

b a l s u o k i m e ! 
v.s. fil. E u g e n i j u s Vilkas 

LSS Vadovybės Rinkimų 
Prezidiumo Pirmininkas 

1993 M. LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ 
KANDIDATŲ SĄRAŠAS 

1. L S S T a r y b ą - b e n d r u 
s ą r a š u 

vs. fil. Žilinskienė Rū ta — 
Toronto, Ont., Can. 

s. Bagdonavičienė Laima — 
Somerdale, NJ 

vs. Belzinskas Remigijus — 
Richmond Hights, OH 

vs. J a rūnas Antanas — Bart-
lett, IL 

s. Kemeža i t ė R a m u t ė — 
Chicago, IL 

vs. Kerelienė Irena — Palos 
Park, IL 

s. K r u t u l i e n ė J o a n a — 
Chicago, IL 

s. Mačiūnienė Alė — Cherry 
Hill, N J 

vs. fil. Mickienė Meilė — 
Springfield, VA 

vs. fil. Milukienė Lilė — Plain-
view, NY 

js. Rudaitytė Taiyda — Ber-
wyn, IL 

s. Senkus Algis — Toronto. 
Ont., Can. 

s. Utz Marytė — Evergreen 
Park, IL 

s. fil. Griauzdė Mindaugas — 
Riverside. IL 

ps. fil. Januškis Vytautas — 
Lemont, IL 

2. K a n d i d a t a i į LSS G a r b ė s 
Teismą 

s. Kazakevičius Edvardas — 
Toronto, Ont.. Can. 

vs. Keršenė Danutė — Toron
to, Ont., Can. 

vs. M o r k ū n a s V l a d a s — 
Toronto, Ont., Can. 

vs. Senkevičius Česlovas — 
Toronto, Ont., Can. 

3. K a n d i d a t a i į L S S 
Kon t ro l ė s komisi ją 

jvs. fil. Juodelis Bronius — 
Willowbrook, IL 

jvs . L e v a n a s A n t a n a s — 
Chicago, IL 

jvs. Kupcikevčius Leopoldas — 
Chicago, IL 

s. Ga ižu t i s J e r o n i m a s — 
Chicago, IL 

4. Kand ida ta i į L S S Tarybą -
Bro l i jos s ą r a š u 

ps. fil. Chiapet ta Richardas — 
Chicago, IL 

vs. Deveikis Gediminas — 
McHenry, IL 

vs. fil. Glodas Algis — Holden, 
MA 

jps. J a k u b a u s k a s Petras — 
Chicago, IL 

vs. fil. Molis Pe t ras — Shrews-
bury, MA 

jps. Lendrai t is Jurgis — Palos 
Heights, IL 

vs. fil. Mockus Feliksas — 
Toronto, Ont., Can. 

vs. fil. Paužuolis Antanas — 
Chicago, IL 

s. Taoras Gin tau tas — Fort 
Meyers, FL 

s. fil. R a m a n a u s k a s Donatas 
- Villa Park, IL 

s. fil. Rupinskas Romas — 
Clarendon Hil ls . IL. 

5. K a n d i d a t ė s į LSS Tarybą — 
S e s e r i j o s s ą r a š u 

js. Arlauskienė Milda — Burn-
nsville, MN 

js. Lendrai t ienė Viligailė — 
Palos Heights , II 

j 
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Skautų vyčių rikiuotė LSS 75 metų Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. 
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Rita -

Le-

vs. fil. Penčylienė 
Palos Heights, IL 

s. fil. Kerelienė Jolanda 
mont, IL. 

jps. Rimeikienė Virginija — 
Lockport, IL 

ps. Sasnauskienė Birutė — 
Westmont, IL 

js . V indaš i enė B i r u t ė — 
Chicago, IL 

jps. Gulbinienė Audronė — 
Moorestovvn, N J 

ps. Trakienė Dalia — Palos 
Hills, IL 

6. Kandidata i į LSS T a r y b ą -
ASS s ą r a š u 

ps . fil. Bichnevičiūtė Nida — 
Chicago, IL 

vs. fil. Eidukienė Danutė — 
Chicago, IL 

vs. fil. Ječius Kęstutis — Vil
la Park, IL 

s. fil. Likanderienė Aleksan
dra — Chicago, IL 

vs. fil. Mačiulienė Virginija — 
Palos Park , IL 

ps. fil. Steponavičiūtė Ramoną 
— Chicago, IL 

vs. fil. Vidugiris Vytautas — 
Palos Verdes, CA 

ps. fil. Variakojis Jonas — 
Vernon Hills. IL 

7. K a n d i d a t a i į L S S 
Vyr iaus ią s k a u t i n i n k ą ir 

pavaduo to ją 

s. fil. Sekas Albinas — Los 
Angeles, CA 

vs. Otto Romas — Montreal, 
Que. Can. 

8. K a n d i d a t ė s į L S S 
Vyr iaus ią s k a u t i n i n k e ir 

pavaduo to ją 

vs. Banaitienė Birutė — Ab 
ington, MA 

ps. Čepienė Valen t ina — 
Quincy, MA 

9. K a n d i d a t a i į A S S 
P i rmin inką i r P a v a d u o t o j ą 

s. fil. Leškys Gediminas — 
West Hills, CA 

vs. fil. Vilkas Eugenijus — 
Valencia, CA 

10. K a n d i d a t a i į r a j o n o 
v a d u s 

A t l a n t o ra j . —jvs. Treinienė 
Genovaitė — Hyannis , MA 

LAIŠKAS IŠ ŽEMAITIJOS 
Sesės ir Broliai, 

jei dar ats imenat tokį žemai t į 
iš Telšių, tai šis l a i škas n u o jo. 
Iš kar to ats iprašau už k l a ida s , 
nes aš n e lietuvis (žemaitis). Bet 
labai j a u stengsiuos r a šy t i k u o 
lietuviškiau. Štai ba ig iau atsi
gauti po kelionės ir sus i tvarkyt i 
su visais savo darbais , t a d a t ra
dau laiko ir laišką parašyt i . Kai 
grįžome į Lietuvą, buvo laba i 
smagu vėl matyt i ta ip mie lus 
mums jos vaizdus. Mano „b io" 
laikrodis per p i rmas t r i s d ienas 
visai susimaišė ir aš e idavau 
miegoti tik 4-5 vai . n a k t i e s , o 
keldavausi 1-2 vai . d ienos . Be 
to, mano skautukai n e d a v ė ra
mybės visas t a s d ienas . 

Tik po savaitės galėjau pi lnai 
įvert int i visą savo ke l ionę . 

Sudėjau visus „už" ir „p r i e š " 
ir išvedžiau rezul ta tus , kur iuos 
paskelbiau savo t un to vadijos 
posėdyje. Gaila buvo iš jūsų iš
važiuoti, nes t iek dar d a u g ko 
palikau nematęs . O visai neži-
n i aa r pavyks kada nors ir beat-

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol> $90 
U S A . savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA dol.) savaitinis $50 

H metų 
$45 
$50 
$30 

$30 

3 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4 00; šeštadieniais nedirba 

vykt i . Bet no r iu ir už šią 
galimybę visiems pdėkoti. Ačiū ^ 
j u m s už prisidėjimą mūsų at
vykimui ir už visas dovanas ir jienos apie mus. Pabaigai būtų 
pagalbą. Gaila, kad mes nelabai įdomu sužinoti kokios 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimu turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

"Akademinio Skautų sąjūdžio Čikagoje rengtoje vakaronėje svečiai iš Lietuvos, stovyklavę LSS 
Jubiliejinėje stovykloje. Rakė. Iš k. — Linas Būdavas iš Klaipėdos, Žana Galeckaitė iš Vilniaus, 
Juozas Žemaitis iš Šunskų, Žydrūnas Pilitauskas iš Telšių, Romualdas Prascevičius iš Šiaulių, 
Algimantas Malkevičius iš Kauno, Rolandas Kačinskas iš Vilniaus, Jolita Buzaitytė iš Vilniaus, 
Onutė Šarakauskaitė iš Kybartų ir Monika Girčytė iš Vilniaus. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

kuo tegal im atsi lyginti . 
Kol k a s dirbu mokykloje. Jau 

pilnai įs ivažiavau į darbą ir 
mokslus. N e t r u k u s vyksiu į LS 
Tarybos posėdį, ku r bus svars
tomi įvairūs k laus imai : nario 
mokesčio, Palangos Jubiliejinės 
stovyklos įvertinimas, ki tų me
tų veiklos plano sudarymas ir 
t.t . Nežinau ar bus vert inimas 
mūsų kelionės. Vešiu jiems 
daug pasiūlymų. 

Mums Telšiuose pavyko pasi
daugint i kai kur ią literatūrą, 
parsivežtą iš jūsų. Neseniai tun
to vadija patvir t ino 93-94 m. 
veiklos planą. Draugovės savo 
planus sudarė atskirai . Siunčiu 
tunto veiklos planą. 

Pradėjome leisti tunto laik
raštuką. Leidome mokyklos, o 
dabar j a u a tsk i rą — savo. Taip 
po t ruput į j udam į priekį. 

Tai tokios bū tų t rumpos nau-

nuo-
apie 

KĄ VEIKS TELŠIŲ TUNTO 
SKAUTAI 1993-94 VEIKLOS METAIS 

Telšių t u n t o s k a u t a i , j a u 
pasiruošę naujiesiems veiklos 
metams, šią savaitę pradeda nu
matytą veiklos planą. 

Spalio 29 d. — Telšių s k a u t ų 
atsikūrimo 4 metų s u k a k t i s . 

Lapkričio 12-13 d. - LSS Telšių 
tunto skilčių krepšinio tu rny
ras. 

Lapkričio 19-20 d. - LSS Telšių 
tunto skilčių tur izmo technikos 
varžybos. 

Lapkričio 23 d. - Lie tuvos 
Kariuomenės diena. , ,Džiugo" 
dr. sueiga k a r t u su SKAT. 

Gruodžio 17 d. - Kalėdų mugė 
ir labdaringas v a k a r a s Telšių 
Katalikų vid. mokykloje. 

Gruodžio 23 d. -1994 sausio 10 
d. II stud. kat . slidžių žygis po 
Kolos pasiasalį. 

Vasario 16 d. - Iškilmingas va
dijos posėdis ir t un to sueiga . 

Vasario 22 d. - Sus imąs tymo 
diena, kar tu su visos Lie tuvos 
skautais . 

Kovo 7-11 d. - LSS Telšių tun
to savaitė Ka ta l ikų vid. mok. 
Viktorina, disputai , konferenci-

Aus t ra l i jos r a j . — s. Rama
nauskas Narcizas 

E u r o p o s r a j . — vs. Alkis 
Jaras — Essex, Anglija 

K a n a d o s r a j . S r i u b i š k i s 
Rimas — Mississauga. Ont. , 
Can. 

Ramiojo v a n d e n y n o r a j . — 
s. fil. Černeckai tė -Rahbar Zita 
— Los Angeles, CA 

Vidur io r a j . s. Taor ienė Juli
ja — Cleveland.OH 

11. K a n d i d a t a i į G a r b ė s 
G y n ė j u s 

LS Brol i ja — vs. fil. Maton is 
Kazys 

LS Sese r i j a — Surdėn ienė 
Danutė 

A k a d e m i n i s S k a u t ų są j . vs. 
fil. Da inauskas Jonas 

ja. parodos. 
Balandžio 23 d. - Šv. Jurgio -

skautų globėjo diena. Disputas 
religiniais k lausimais . 

Balandžio 29 d. - Atsikūrusiai 
Lietuvos Skauti jai 5 metai! 
Veiklos ap ta r imas . 

Birželio 14 d. - Gedulo ir Vil
ties dienos minėjimas. Daly
vavimas mokyklos ir miesto 
renginiuose. 

Birželio 25-liepos 3 d. - Žemai
tijos Kraš to stovykla. 

Liepos 6 d. - Kara l i aus Min
daugo karūnavimo diena. 93-94 
metų veiklos ap ta r imas , 94-95 
metų veiklos p lanavimas . 

L I E T U V O S SKAUTAI 
Š V E N Č I A 75 M E T Ų 

J U B I L I E J Ų 

Vilniuje paminėta Lietuvos 
skautų sąjungos 75 m. sukaktis. 
Spalio 23 d. Mokytojų namų 
salėje įvyko iški lminga jubilie
j i nė s u e i g a . Nac iona l inė je 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
a t i d a r y t a s u k a k č i a i sk i r t a 
paroda, sekmadienį arkikated-
roje-bazilikoje arkivyskupas A. 
J. Bačkis aukojo šventas Mišias, 
s v e i k i n o s k a u t u s , p a s a k ė 
s k a u t ų j u b i l i e j u i sk i r tą 
pamokslą. 

Pirmoji Lietuvos skautų skil
tis įsisteigė 1918 m. lapkričio 1 
d. Vilniuje. Sovietinės okupa
cijos m e t a i s s k a u t ų veikla 
Lietuvoje buvo uždrausta. 1988 
m. Sąjūdžio iniciatyva Vilniuje 
įsisteigė Lietuvos skautų sąjun
gos a tkūr imo štabas, 1989 m. 
balandžio 29 dieną įvyko atku
r iamasis suvažiavimas. Skautų 
ve ik l a a p i m a vis daug iau 
moksleivių ir studentų, prie 
Baltijos jūros, prie ežerų ir ki
tose gražios gamtos vietose 
rengiamos skau tų stovyklos. 
(Elta) 

monės sklando pas jus 
mūsų kelionę? 

Tad sudie, l inkiu sveikatos ir 
kūrybingo darbo visiems, kurie 
mane pažįsta. 

Bro l i s Ž y d r ū n a s 

Norintieji sus i raš inė t i su 
Telšių skautais, kreipkitės į 
šio skyriaus redaktorę. (Red.) 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

I DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd. , tel. 312-585-2802 

Pirm., antr.. penktd. 9 v r.-3 v. p.p., 
ketv. 10 v.r -7 v.v.. trečd.. 
šeštd 10 v.r— 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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 — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedzie A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

^

Tol. (312)436-7700 

UMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v p p 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberto Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzla Av*., 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. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 St St. 

Tol. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

IL 

Tol. 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 Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Vai 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 
6-9. antr 12 6 penkt 10 12 1 6 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzie, Chicago, III. 
Tol. (312)925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai.: antr 2-4 v.p.p ir ketv. 2-5 v. p p. 
Šeštd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

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

Naporvllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60636 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



. 

Laikas pacientui pasakyti: 

„KELKIS IR EIK! » 

Kai Lietuva atgavo politinę 
nepriklausomybę, visi tikėjosi, 
kad lietuviai iš kalėjimo išeis ir 
pradės statytis naujus namus. 
Todėl visi nustebo, kad lietuviai 
pasiliko kalėjimo patalpose ir 
grūmėsi dėl geriausių vietų. 

Sovietinis ledynmetis praėjo, 
visi laukė, kad lietuviai pasėtų 
naują derlių, kuris išdygtų, su
bręstų ir atneštų nuostabų vai
sių. Tačiau visi nuliūdo, pama
tę, kad Lietuvos žemė buvo taip 
tarybinių vikšrų išmalta, su
spausta ir kol kas joje dar 
neįmanoma sėti, net neat
randama sėklų. 

Kai komunizmo grandinės 
nukrito nuo Lietuvos, visi 
laukė, jog Lietuvos visuomenė 
numes pančius, pasiraitys ran
koves ir eis dirbti. Nors gran
dinės nukritę, buvęs kalinys ne
juda iš vietos, ir neaišku, ar jis 
serga nervų, ar valios 
paralyžiumi. 

Išeivijos lietuviai, nuvažiavę 
Lietuvon, bandė šį ligonį išju
dinti. Tačiau lig šiol ligonis at
sisako pakilti iš savo krėslo. Aš 
įsitikinau, kad jau daugiau ne
begaliu padėti šiam ligoniui, 
vykdamas į Lietuvą, tačiau li
gonio nenoriu apleisti ir todėl jį 
raginu straipsniais iš tolo. Kai 
kas pasibaisėjo, kad gydytojas 
taip aštriai šį vargšą kritikuoja, 
taip smarkiai jį ragina atsistoti. 
20 metų stebėjęs šį pacientą, 
nutariau, kad pataikavimas, 
švelnus glostymas ir mandagūs 
žodžiai jau nebeveiksmingi. 
Todėl atėjo laikas pacientui 
pakartoti Evangelijos žodžius: 
„Kelkis ir eik". 

Šis paslaptingas paralyžius 
yra paveikęs ne tik komunistus, 
valstybinius darbuotojus, bet ir 
visus Lietuvos bei Rytų Europos 
žmones. Gal kas tikėjosi, kad 
Lietuvos katalikai elgsis kitaip, 
negu juos valdantys komunis
tai. Pasirodo, kad jie visai pana
šiai elgiasi. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
viešnagės metu buvo išleistas 
lankstinukas lietuvių ir anglų 
kalba, kurio pavadinimas 
„Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 
vizitas Kaune 1993.09.06". 
Lankstinuko išvaizda tvar
kinga. Spalvoti Lietuvos, Kauno 
miesto vaizdai, Kauno žemė
lapis. Leidinio pagrindinis teks
tas yra kardinolo V. Sladkevi
čiaus straipsnelis, kuriame jis 
labai gražiai aprašo Jono 
Pauliaus II biografiją ir ragina 
visuomenę: „Ruošdamiesi pri
imti Šventą Tėvą, atverkime 
savo širdis dėkingumui ir mei
lei". Šis straipsnis pakartotas 
anglų kalba. Skaitant anglų 
kalbos vertimą, pasidaro labai 
nejauku. Beveik kiekvienas 
sakinys turi gramatikos ir sin
taksės klaidų. Kai kur man teko 
sugrįžti į lietuvių kalbos teks
tą, kad suprasčiau, kas ban
doma pasakyti. Štai pavyzdys. 
Rašoma, kad Carol Voityla 
„had likeness for singing", 
„...simultaneously earning his 
living at the Stone Crusher's 
and at the factory of chemical 
industry later on", „Carol main-
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tained thesis on the Holy John's 
faith theologicality". 

Šis lankstinukas buvo iš
dalintas žurnalistams, kurie 
lankėsi Lietuvoje šv. Tėvo 
kelionės proga. Pasau l io 
žurnalistų bendra kalba yra 
anglų kalba. Kodėl šio leidinuko 
leidėjai nepasirūpino, kad kar
dinolo Sladkevičiaus laiškas 
būtų gerai išverstas į anglų 
kalbą? Tarybinės okupacijos 
metu gal buvo sunku surasti 
gerą anglų kalbos specialistą. 
Tačiau, jau Nepriklausomybei 
treti metai, ir neturėtų būti 
sunku surasti lietuvį, gerai 
mokantį angliškai. Išeivijos 
kunigai dėsto Kauno semina
rijoje. Popiežiaus kel ionės 
ruošos darbą vykdė seminaris
tas iš Amerikos. Kauno univer
sitete dėsto anglų kalbos profe
soriai iš Amerikos. Vertimą 
galima faksu persiųsti į Čikagą, 
kad ir į „Draugo" redakciją, ir 
visi mielai būtų padėję išleisti 
kokybišką leidinį, kuris nebūtų 
padaręs gėdos Lietuvai. Tačiau 
šio lankstinuko ruošėjai to nepa
darė. Kažkodėl jie nutarė, kad 
vertimas yra pasaulinio lygio. 
Jeigu taip katalikai elgiasi, tai 
ar tikrai galime stebėtis, kad 
Lietuvos medikai dirba kas kaip 
išmano ir užsienio konsulta
cijos neprašo? 

Buvęs Sveikatos apsaugos 
ministras buvo sąjūdietis ir 
katalikas. Tačiau jis užsienio 
gydytojų konsultacijos neprašė, 
tarybinės medicinos sistemos 
nekei tė , savo gydyto jams 
nesudarė sąlygų steigti pri
vačias praktikas, kurios pakeltų 
medicinos lygį. Išėjęs iš minis
terijos, jis dabar verčiasi pri
vačia praktika ir reklamuojasi, 
kad yra atlikęs stažuotę JAV. 
Dabartinis sveikatos ministras 
yra buvęs komunistas, paskir
tas LDDP partijos. Ministras J. 
Brėdikis šiuo m e t u y ra 
pasikvietęs į talką užsienio 
gydytojus, yra parašęs išsamų 
straipsnį apie Lietuvos medi
ciną „Draugui", atlikęs interviu 
su išeivijos lietuviais, atsiuntęs 
savo štabą dalyvauti išeivijos 
surengtame simpoziume, pasi
rašęs sutartį su vakarietiška fir
ma, kad t ik r in tų Lietuvos 
medikus Amerikoj paruoštais 
egzaminais, pasirašęs sutartį su 
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katalikišką ligoninę Lietuvoje. 
Visų šių dalykų ka ta l ikas 
sveikatos ministras nepadarė, o 
buvęs komunistas padarė. Velt 
tenka prisiminti Evangelijos žo
džius, kad vienas sūnus žadėjo 
darbą atlikti, bet nedirbo; kitas 
sūnus sakė, kad nieko neveiks, 
bet vis dėlto išėjo ir padarė. 

Atrodo, kad Lietuvos Sveika
tos ministerija pagaliau žengia 
į vakarietišką mediciną. Galima 
pasveikinti žmones, kurie įvei
kė sistemos 50 metų paralyžių. 
Kai pacientas pagaliau pradeda 
vaikščioti, manau, kad ne laikas 
jį griežtai kritikuoti. 

Tačiau vis dėlto priminsim, 
kad jam dar reikia vitaminų. 

Linas S idrys 

Darbo biržos duomenimis 
(ELTA), spalio 1 d. Lietuvoje 
užregistruota 32,000 bedarbių: 
miestuose — 1 proc. Rajonuose 
1,5 proc. 

Kai JAV bedarbių skaičius 
svyruoja tarp 5,5 ir 7,5 proc. ir 
Vakarų Europos šalyse iki 10-12 
proc., biržos duomenys skamba 
fantastiškai, ir, atrodo, sunku 
būtų surasti kitą kraštą, pasie
kusį tokį aukštą ekonominį lygį. 

Ar iš tikro taip yra, o gal 
kraštas tik ir toliau dengiamas 
buvusių komunistinių iliuzijų 
skraiste, atsakymo reikia ieško
ti gyvenamoje tikrovėje. 

Norint išlikti bešališku, bend
ram ekonominio gyvenimo įver
tinimui tenka pasinaudoti Lie
tuvos besikuriančių pramonin
kų ir verslininkų diskusijomis, 
kurios įvyko rugsėjo 19 d. Kau
ne Liberalų klube. Štai keletas 
jų pasisakymų. („Kauno lai
kas", Nr. 197): 

„Moros" korp. prezidentas R. 
Lenčiauskas: „Ar tikrai Lietu
vos valdžia mąsto apie ateitį? 
Mūsų supratimu, gyvenimas 
prasideda nuo žmogaus siekio ir 
galimybės susikurti asmeninę 
gerovę. Man nesuprantama tai, 
ką daro vyriausybė. Neatrodo, 
jog ji galvotų apie tai, kas bus 
po metų ar dvejų. O reikėtų 
dirbti, atsižvelgiant į tai, ką 
norėtume turėti po dešimt ar 
dvidešimt metų. Pažiūrėkite, 
kas darosi pramonėje. Įmonių 
veiklos sąlygos yra baisios. 
Beveik visas jas galima jau 
š i and ien uždaryt i . Net ir 
Vakarų firmos, patyrusios mūsų 
b a n k ų polit iką, žlugtų 
bematant" . 

Kauno promoninkų sąjungos 
pirm. K. Šeputis: „Kauno pra
monės būklė daugiau negu kri
tiška. Toks įspūdis, jog svar
biausias Vyriausybės tikslas — 
bet kokiais būdais išsiurbti 
visus pinigus iš pramonės įmo
nių ir verslininkų. Manau, jog 
verslininkai teisingai daro, gin
dami savo kapitalą. Jei nepa
ranku dirbti Lietuvos ūkio siste
moje, tenka persiorientuoti dar
bui kitų valstybių ūkio sistemo
se. Kita vertus, neprotinga 
kaltinti vien komercinius ban
kus. Visą „muziką" Lietuvos 
ūkyje užsako Lietuvos Bankas. 
Didžiulė problema, apie kurią 
šiuo metu Lietuvoje dar nešne
kama: Lietuvoje nėra pakanka
mai kreditinių lėšų. 100 mil. 
dolerių Lietuvai yra juokingai 
maža suma. Vien Kauno „dro
bei" nuolat reikėtų 15-20 mil. 
dolerių kredito. Dar viena bėda 
— 40 proc. įmonių apyvartinio 
kapitalo yra įšaldyta NVS šalių 
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nekonvertuojamuose valiutose. 
Taip gyventi toliau nebegalime. 
Mums reikia aiškios ir apdairios 
finansų politikos". 

„Agoros" prezidentas S. Čia-
pas: „Sunku suprasti, kas Lie
tuvoje darosi. Atgavome nepri
klausomybę, o šiandien turime 
tokią veiklai nepalankią situa
ciją. Manau, jog pirmoji būtiny-
bė-sukurti teisinę valstybę. Jos 
iki šiol neturime. Žinau apklau
są, kurios duomenimis 24 proc. 
seimo narių už tai, kad versli
ninkų turtas būtų nusavintas, 
o dar 26 proc. dėl to nėra apsi
sprendę. O tokio mąstymo pa
sekmės štai kokios; 1991 m. ma
no firma dar pervedė į valstybės 
biudžetą 225,000 dol. pelno mo
kesčio. Po to, kai Lietuvoje pa
sidarė nebeįmanoma dirbti, te
ko steigti juridinius vienetus 
Rusijoje, Kazachstane, Vokieti
joje, JAV. Dabar mūsų prekės į 
Lietuvą net tranzitu nebeužsu
ka. Valdžia viską padarė, kad 
taip būtų. Mes sėkmingai dir
bame su Rytais, daugeliu atvejų 
mums žymiai geriau sekasi, nei 
vakarų firmoms. Pelną gauna
me tokį, apie kurį vakarų sąly
gomis seniai nebesvajojama. 
Svarbiausia, ko mums dabar rei
kia — tai tvarkos Lietuvoje. 

Kai vyriausybei pasiūliau di
delės apimties programą, vie
nintelio klausimo susilaukiau: 
Iš kur turi tiek pinigų? Pro
gramos vertė nieko nedomino. 
Subėgo tikrinti visi, kas tik 
galėjo. Tada ėmiau ir investa
vau viską į Rusiją. Dabar esu 
pasikvietęs Danų ekspertus. Jie 
atlieka mano firmos struktūrų, 
esančių Lietuvoje, analizę. Nori
me pradėti Lietuvoje mažąją ga
mybą, kurti nedidelius cechus. 
Tam esame gavę kreditų Vokie
tijoje ir Danijoje už 11 proc. 
palūkanų. Patys palyginkite su 
tom sąlygom, kurias mūsų ban
kai kelia". 

Z. Petkus, buvęs G. Vagno
riaus vyriausybės patarėjas, 
apibendrindamas susumuoja: 
„Logiška buvo manyti, jog, 
socializmo bandymui nepavy
kus, žmones turėtų veržtis į 
rinkos gyvenimą. Tačiau galiu 
konstatuoti, jog apie rinką 
valdžia Lietuvoje tiktai kalba. 

O daro viską absoliučiai prie
šingai. Gal nesuprasdama, o gal 
ir suprasdama, Lietuvoje daro
ma viskas priešingai tam, kas 
daroma pasaulyje žmonių gero
vei palaikyti". 

Peržvelgiant išreikštas nuo
mones, tenka pastebėti, jog 
perėjimas iš buvusios totalitari

nės sistemos į rinkos ekonomiją 
yra ypatingai sunkus procesas 
visiems Rytų Europos kraš
tams, o ypač tiems, kurių valdo
mieji organai susidaro tiktai iš 
žmonių, išauklėtų toje sistemo
je ir neturinčių praktikos lais
vos rinkos ekonomijoje. Atrodo, 
jog tuo atveju, ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms, susidaro lyg 
protinis užblokavimas, sustaba
rėjimas, kad be jų sprendimų ir 
patvarkymų niekas negali tin
kamai veikti. 

Dėl to iš dalies kyla bent vie
na kliūtis ekonominio gyvenimo 
atgaivinimui — menkas, beveik 
nulinis tarptautinių bankų Lie
tuvos įvertinimas kreditų at
žvilgiu ir tuo pačiu apsunkintos 
sąlygos gauti paskolas žemes
niais procentais. 

Kita, gali būti dar net svar
besnė, kliūtis yra paveldėjimas 
galvosenos, jog materialinė ge
rovė kraštui ateina, naudojant 
žmones kolektyvinėje masėje, 
kaip gamybos robotus, neat
sižvelgiant į kiekvieno jų skir
tingus, individualinius sugebė
jimus ir jų laisvą gamybinę ini
ciatyvą; kalbant šiuolaikiniais 
terminais — „suprivatizuoti" 
patį žmogų. 

Dabartinę Lietuvos ekonomi
nę situaciją būtų galima paly
ginti su žirgu, pažabotu, pabal
notu ir pririštu prie Rytų sienos. 

Žirgas — tai visos tautos ga
mybinis potencialas, suvaržytas 
nesuskaitomais biurokratiniais 
potvarkiais, naudingais kyšių 
atžvilgiu kiekvienam iš jų vyk
dytojų; pririštas paskleista bai
me, teroru ir visišku abejingu
mu bei nusivylimu ateitimi; mi-

Lietuvos spauda ne kartą rašė 
apie padegimais sukel tus 
gaisrus, nuo kurių kenčia 
žmonių ir krašto gerovė. 
„Lietuvos rytas" (93.09.29.) 
mini dalį tų gaisrų tik vienos 
savaitės laikotarpyje. 

„Rugsėjo 21-28 dienų Vidaus 
reikalų ministerijos Priešgais
rinės apsaugos departamento 
operatyvinėje informacijoje už
fiksuoti 77 gaisrai. Jų metu du 
žmonės žuvo, du patyrė 
traumas. 

Klaipėdoje, tarpreisinių žvejų 
poilsio namų „Vėtrungė" penk
tajame aukšte nuo trumpo elek
tros laidų sujungimo skydelyje 
pradėjo degti kabeliai. Šiame 
trylikos aukštų name stipriai 
rūkdami kabeliai degė nuo ket
virto iki aštunto aukšto. Tą 
naktį buvo evakuoti 128 poilsio 
namuose gyvenę žmonės. Aukų 
nebuvo, ugniagesiai gaisrą lik
vidavo per valandą. 

Kaune, Rasytės gatvėje, degė 

nimaliai aprūpintas, nuogąstau
jantis ir to netekti. 

Ar atsiras tas ateities vizijų 
didvyris, panaikinęs visus varž
tus, įvertinęs pagrindinį tautos 
turtą, jos žmonių kūrybinį po
tencialą, išvystyti gamybą ir 
pakelti kraštą, stovintį beveik 
paskutinėje vietoje visame pa
saulyje pagal atlyginimą (300 
dol. metams), priklausys nuo 
visos tautos pasirinktų vadovų. 

Šalia didžiųjų patriotinių tau
tos žadintojų istorijos bėgyje dar 
yra vietos toje garbės lentoje 
užsitarnavusiems būsimo val-
stybinio-ekonominio prisikėli
mo didvyriams. Gal atsiras no
rinčių paaukoti savo asmenišką 
dėl visos tautos. 

dviejų kambarių butas. Išdegė 
vienas kambarys su jame buvu
siais baldais. Ugniagesiai įvykio 
vietoje rado nuo dūmų užtrošku-
sių buto savininkų — vyro ir 
žmonos lavonus. Gaisrininkai 
mano, kad šio gaisro priežastis 
— girtavimas. Apdegusiame 
bute rastas neišgertas degtinės 
butelis, be to, ir kaimynai 
žuvusiuosius mini kaip taurelės 
mėgėjus. Beje, kaimynai, pajutę 
dūmų kvapą, gaisrininkams 
pranešė tik po dviejų valandų. 

Kauno rajone, netoli Romai
nių, pavogtas kol kas nenusta
tyto asmens automobilis. Iš
komplektuota ir padegta maši
na rasta griovyje už kelių kilo
metrų. 

Vilniuje, Vasaros gatvėje, 
padegtas psichiatrinės ligoninės 
dešimtas korpusas. Apdegė sky
riaus vedėjo ir procedūrinis ka
binetai, 100 kvadratinių metrų 
stogo. Manoma, kad pastatą pa
degė patys ligoniai. 

Kupiškio rajone visiškai su
degė Kandrėnų žemės ūkio 
bendrovės daržinė su 260 tonų 
šieno. Tai, beje, visas šios 
bendrovės sušienautas šienas. 
Bendrovės žmonės dabar nebe
žino kuo šerti gyvulius. Ma
noma, kad šis gaisras kilo dėl 
tyčinio padegimo. 

Patys bendrovės vadovai ne
supranta, kas tai galėjo pa
daryti, sako, kad su visais 
sugyveno gerai, priešų netu
rėjo". 

Br.J. 

• Padangė be žvaigždžių, 
upė be vandens ir lietuvis be 
dienraščio „Draugo" tik liūdesį 
sukelia. 

Žurnalisto premijos paskyrimo komisija (iš kairės) Jurgis Janušaitis, Vytautas Volertas ir J-nas 
Daugėla. Premijai kandidatus reikia siųsti iki lapkričio 20 d. pirmininkui J. Janušaičiui (8 Talo 
Circle, Port Orange, FL 32118). 
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Praėjusių metų Vasario 16 gimnazyos absolventai su direktorium. H kairė*: 
Liudas Motekaitis, Diana Miulerytė ir A. Šmitas. 

Nuotr. M. Šmitienės 

Po pasirašymo K. Bizauskas turėjo ilgesnį pasi
kalbėjimą su iždo sekretorum A. V. Mellon. Sekretorius 
domėjosi Lietuvos ekonomine padėtim. Taip pat jam 
rūpėjo, kada sutartis bus Lietuvos seimo ratifikuota. 
K. Bizausko nuomone, tai tikriausiai įvyksią netrukus. 
Savo pranešime užs. reik. ministrui V. Čarneckiui K. 
Bizauskas taip perteikia savo bendrą įspūdį ryšium su 
ta sutartimi: 

„Greitas satarties sudarymas padarė labai gero 
įspūdžio visie is, ką tik teko sutikti. Lietuva yra ket
virtoji iš eilės likvidavusi skolos klausimą, būtent: 
Anglija, Suomija, Vengrija ir Lietuva. Rodos, baigia 
svarstyti Jugoslavija ir Lenkija. 

Spaudoj dar daug nerašoma. Visi svarbiausieji fi
nansiniai laikraščiai paminėjo. Iš savo pusės laikau 
pareigą pridurti, kad sutarties sudarymas ypatingai 
pake l s mūsų kredi tą Jungt inėse Amerikos 
Valstybėse". 

Lietuvos seimas sutartį su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis dėl Lietuvos skolos fondavimo bonais ra
tifikavo 1924 m. gruodžio 18 d. Savo sutartus įsiparei
gojimus Lietuvos vyriausybė stropiai ir sąžiningai 
vykdė iki pat sovietų okupacijos 1940 m. Iki to laiko 
buvo JAV-ėms skolos sąskaiton sumokėta 2,024,173 
dol., iš tos sumos 554,546 dol. pagrindinės skolos 

atmokėjimui ir 1,469,627 dol. palūkanų. Neatmokėtos 
skolos likutis tuomet buvo 5,475,454 dol. 

Būdamas Lietuvos įgaliotu ministru, K. Bizauskas 
taip pat sudarė prekybos sutartį su JAV-ėmis, pagrįs
tą .didžiausio palankumo principu'. Toji sutartis buvo 
pasirašyta 1925 m. gruodžio 23 d. ir įsigaliojo 1926 m. 
liepos 10 d. Jis taip pat sudarė nusikaltėlių išdavimo 
sutartį tarp Lietuvos ir JAV, kuri buvo pasirašyta 1924 
m. balandžio 9 d. ir įgijo galios 1924 m. rugpjūčio 23 d. 

1924 m. Lietuvos vyriausybė pradėjo domėtis ir 
naujos bendros paskolos gavimo Amerikoje galimybe. 
Tuo pradėjo rūpintis ir kai kurios Lietuvos institucijos 
(pvz. Kauno Miesto savivaldybė) bei privačios bendro
vės. Sužinojęs apie tai, amerikietis advokatas H. T. 
Hunt, advokatų bendrovės Hunt ir Svveiger New Yorke 
dalininkas. 1924 m. rugsėjo mėn. nuvyko į Lietuvą ir, 
suėjęs į sąlytį su Lietuvos vyriausybe, pasisiūlė išgau
ti Lietuvai paskolą. Ryšium su tuo finansų ministras 
V. Petrulis paprašė K. Bizauską surinkti žinias apie 
H. T. Hunt ir jo firmą, ir bendrai patyrinėti tokios 
paskolos gavimo galimybes Amerikoje. 

Parūpinęs Finansų ministerijai rūpimas informa 
cijas, K. Bizauskas aplankė Suomijos ministrą JAV-ėse 
Astrom ir išsikalbėjo su juo apie suomių patirtį, 
sukeliant paskolas Amerikoje. Apie tą savo 
pasikalbėjimą jis savo pranešime finansų ministrui 
rašė: 

„Iš pasikalbėjimų su suomių ministeriu paaiškėjo 
viena: jis patarė būti labai atsargiems su visokiais 
pasiūlymais. Matyt, turi prityrimo. Apie suomiu 
paskolas jis gana atsargiai kalbėjo, išrodė, kad esąs 
nevisai patenkintas. Žinoma, smulkiau tuo reikalu ne
kalbėjo. Man įspūdis buvo, kad tos paskolos yra gana 
sunkiomis sąlygomis gautos. Pasikalbėjime pastačiau 

vieną labai nediskretišką klausimą: kiek atsiėjo 
suomiams paskolos sukėlimas. Pirma pasakė, kad ne
galės pasakyti, kad tai esą finansų ministerio reikalas. 
Pastačiau klausimą kitaip: kadangi suomiai jau patyrę 
paskolose, tai kiek maž daug nuošimčių sudaro 
paskolos sukėlimas Amerikos rinkoje. Pagaliau sutiko 
pasakyti konfidencialiai, nes, sako, turiu būti atsargus, 
nes bankinės sferos nenori, kad tai būtų viešai žinoma. 
Paskolos sukėlimas Amerikos rinkoje atsieinąs nuo 4 
iki 6 nuošimčių skolinamosios sumos. 

Tad iš savo pusės manau, kad turint omeny sukelti 
paskolą Amerikoje reikia gerai apsigalvoti. Sunku yra 
tartis kad ir su Hunt'u Kaune, reikia pirma susižinoti 
Amerikoje, ir tiktai galutinas derybas galima būtų 
užbaigti Kaune. 

Sąryšy su Hunt'o pasiūlymu, reikia turėti omeny, 
kad New Yorke yra firma, kuri jau susipažinusi su 

,Lietuvos gyvenimo sąlygomis. Tai firma Penington, 
Fechting & Mcginnis, kuri vedė derybas dėl paskolos 
..Galybei". Manyčiau, kad reikėtų ir su ta firma suei
ti j kontaktą, išgirsti ir jos sąlygas, jei rimtai manoma 
apie paskolos sukėlimą Amerikoje". 

Lietuvos vyriausybei nesusitarus su H. T. Hunt dėl 
bendros paskolos Lietuvai sukėlimo, tarpininkų 
paskolai gauti buvo ieškoma toliau. K. Bizauskas 
kreipėsi tuo reikalu į aukščiau minėtą advokatų firmą 
Pennington. Fechting & Maginnis. kurie savo ruožtu 
angažavo American Development korporaciją: 

..Iškilus klausimui dėl bendros paskolos gavimo 
Lietuvai, teko pradėti pirmiausius žygius per tą pačią 
firmą, juoba, kad toji firma pati išsitarė, kad finansinės 
rinkos konsteliacija patogi paskolai gauti. 

(Bus daugiau) 
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KODĖL ATSISVEIKINTI SU 
ŠIMTINE IR TAPTI 

LIETUVIŲ FONDO NARIU? 

RAMONĄ 
S T E P O N A V I Č I Ū T Ė 

Nepradėsime puošniu, daug 
vietos eikvojančiu paragrafu. 
Geriau tiesioginis klausimas. 
Gal ir pridėti ne per ilgiausią 
atsakymą. Skęstant, pagal visus 
amžinai negatyviai nusiteiku
sius ekonomistus, blogoje eko
nominėje padėtyje, kodėl gi 
išsiskirti su visu šimtu dolerių, 
už jį tuoj pat gaunant tik kvitą, 
narystės numerį ir ..ačiū"? Žmo
na nori nusipirkti naują suknelę 
artėjančiam baliui. Vaikai pa
geidauja naujo kompiuterinio 
žaidimo. Vyro golfo sviedinukai 
apsidėvėję. Jus užjaučiu, nes pa
našūs pasiteisinimai yra kr i tę ir 
man. Lietuvių fondo valdybos ir 
tarybos narei, nes aš šiuomet 
nedirbu. Be to, a š jau ne vienu 
šimtu narė. 

Taigi kviečiu Maironio dvasia 
savo nepavaduojamu lyriškumu 
padėti supažindinti su jūsų šim
tinės investicijos grynu pelnu: 
„Sako. sentėvių liežuvis Tai 
dvasia tautos; Sako. išgama 
lietuvis Be tėvų kalbos.. ." 

L i e t u v i ų fondas p a s k y r ė 
46.27*^ iš 1993 metais paskirs
tytos 283,075 doleriu sumos 
švietimo reikalams. Šioje 130. 
975 dolerių sumoje įskaitomos 
55 stipendijos, t a rp jų septynios 
moksleiviams lankyti Vasario 
16-tos gimnazija < penkių iš Ar
gentinos nuotraukos atspaus
dintos šiame skyriuje) ir 5 
studentams lankyti University 
of Illinois at Chicago Circle Li
tuanistikos katedrą. Tėvų kalba 
lavinama taip pat parama litua
nistinėms mokykloms, studijų 
savaitėms, vadovėliams ir ki
toms mokslo priemonėms, jau
nimo spaudai, rašinių premi 
joms, lietuviškai nekalbantiems 
kursams ir lietuviškam švieti
mui Pietų Amerikoj. Gudijoj. 
Moldavoj, Punske , Rusijoj , 
Sibire, Ukrainoj ir Rytprūsiuos 
gyvenantiems lietuviams. 

Tautybė — ne t ik kalba, bet ir 
kultūra. Kultūrai <menams) te
ko 33,000 dolerių: mažų apylin
kių veiklai, premijoms, dailės 
darbų priežiūrai ir parodoms, 
muziejams, filmu gaminimui, 
tea t rams ansambliams ir cho
rams. Į lietuvių visuomenės 
reikalus dar buvo reaguojama 
atskirai — 99.800 dolerių pasky
rimu: studentų vasaros dar 
bams. sporto žaidynėms, vyres
niųjų centrui, spaudai, radijui. 
archyvams, bibliotekoms, dides
niųjų apylinkių lietuvių cent 
r a m s . s tovykloms ir mi
nėjimams. 

Tarp stipendijų pasirodo ir 14 
JAV-ių, įvairias mokslo sritis 
s tudi juojanč ių , l i e t u v i u k u 
pavardės (aišku, yra daug dau
giau paramos užsidirbusių vie
š n i ų jaunuolių — tegul tik 
atsiunčia prašymus iki balan
džio 15 d.)! Dar mokslui buvo 
išdalinta 19.300 dolerių: Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrui, Vytauto Didžiojo uni
versitetui. APPLE mokytojų 
tobulinimo kursams. Europos 
l i e t u v i ų s tudi jų s a v a i t e i , 
mokslinių knygų paruošimui 
bei platinimui. 

Dalindamas duoną, žmogų pa 
verti elgeta: išmokydamas duo 
ną kepti, jam dovanoji savigar
bą. 29 studentai iš Lietuvos, 
tėvynės viltys ateičiai, nusipel 
Bė Lietuvių fondo stipendijas — 
tai rytojaus ekonomistai, dakta 
rai, pedagogai, inžinieriai, fi
n a n s i n i n k a i , m o k s l i n i n k a i 
gamtos apsaugos specialistai 
Be to. fondas j au yra pradėjęs 
pamažu išmokėti vieną milijoną 
dolerių, kuris 1991 m. buvo at 
skirtas nuo pagrindinio kapitalo 
tiesiogiai paremti Lietuvos kul 
tūros ir švietimo reikalus. 

Taigi, yra pasikeitę pradinis 
klausimas: kodėl nepaaukoti 
menko šimto dolerių paremti 
Lietuvių fondo atliktus, lietuvy
bei reikalingus, darbus? Tos 
šimtinės paskirt ies pervedimas 
neatims vakar inės avižienės iš 
po alkano kūdikio nosies, nenu
rengs bedarbio bičiulio, palie
kant žiemos šalty drebėti, neiš
mes šeimos iš šiltų namų gat
vėn, apsidengus sniego pūga. 
miegoti. Ta šimtine padedam 
sau: savo va ikams ' i vaikai
čiams, savo organ.. .arijoms, 
savo gyvavimui išeivijoje, savo 
tautiečių perėjimui iš siauros 
sovietiškos pasaulėžiūros į ne
apribotą, nepriklausomą galvo
jimą. 

O tiems, ieškantiems t ikrai 
geros investicijos ir mėgstan
t iems išpardavimus. Lietuviu 
fondas siūlo ypač gera sandėrį: 
įnešę šimtą doleriu narystės 
mokestį prieš fondo metinį 
pokylį (lapkričio 6 diena. Mar
ti niųue didžiojoje salėje* veltui 
gaus bilietą. Tai 35 dolerių 
vertės dovana ir tuo pačiu pro
ga dalyvauti gražiame, populia
riame lietuviškam*.' renginyje. 
Dabar šimtinėmis į fondą įrašy
kite savo vyrą. žmoną, vaikus 
vaikaičius — visa šeima links
mai praleis vakarą? Pranašyste 
neverskime vienu tarpu tautie
čiais nusivylusiu Maironio žo
džius: „Sako. gelbėti draugiją 

Reikia jau gyvai. Kas man dar
bo, tekirmija. Kad tik man 
gerai..." 

Pietų A m e r i k o s l ietuviai j au
nuoliai — Lietuvių fondo stipendi
ninkai 

Alicija Elena Gruzdys 

Alfredo Fernando Kalainis 

Karia Stukas 

CLASSIFIED GUIDE 
HTCfeLLANEOU* < i S > — 

LB Bostono apygardos suvažiavimas Providence, RI. š.m. spalio 17 d. Iš k. I eil. — suvažiavimo 
dalyviai: Stasys Eiva — Brocktonas, Alfonsas Petrutis — Cape Cod, Česlovas Mickūnas — Apy
gardos pirmininkas, Aldona Kairienė — Providence ir Aidas Kupčinskas — Bostonas. 

Nuotr. Gintaro Čepo 

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

FRANKZAPOU8 
32MVt Wast tSth Str««t 

T«L — (709) 424-M54 
(312) M 1 - M 5 4 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Noriu pirkti akordeoną ir armo
niką (concertina). 

Kreiptis 708-755-6444 

REALEST'Tt 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 5S6-5959 
(70S) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

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

LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 

M I N Ė J I M A S -
K O N C E R T A S 

Šiemet sukanka 75-ri metai 
nuo Lietuvos kar iuomenės 
atkūrimo po pirmojo pasaulinio 
karo. ginant 1918 m. vasario 
16-sios aktu atstatytą nepri
klausomybe. Šios reikšmingos 
sukakties minėjimą Bostono ir 
apylinkės lietuviams ruošia 
Bostono r a m o v ė n a i . vado
vaujami Martyno Dapkaus. 
Minėjimas vyks lapkričio 21 d. 
Į jį atvyks Montrealio lietuvių 
vyrų kvartetas. J is minėjimo 
dieną 10:30 vai. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
So. Bostone, giedos per šv. Mi
šias už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės, o 1 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, to minėjimo 
antroje dalyje — iškilmingame 
s u s i r i n k i m e a t l iks menine 
programą. Tai bus minėjimas — 
koncertas. 

P R A D Ė T A S KULTŪRINIS 
S E Z O N A S 

Ruduo — tai ne tik naujų 
mokslo metų, bet ir naujos kul
tūr inės veiklos sezono pradžia. 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
tokį kultūrinės veiklos naują se
zoną pradėjo spalio 23 d. Milto-
ne surengtu koncertu, kurio pro
grama atliko mergaičių choras 
..Pastoralė" iš Lietuvos, iškvies
tas Nekaltai Pradėtosios Mari 
jos seserų vienuolijos iš Putnam. 
CT. tos vienuolijos veiklos 
75 rių metų sukakčiai paminėti. 
Choras atliko įvairią, įdomią ir 
patraukl ia programą, i kurią 
įėjo religiniai kūriniai, lietuvių 
kompozitorių originalūs darbai 
ir mūsų liaudies dainos. Visą 
programa publika priėmė labai 
šiltai ir palydėjo gausiais plo
j imais. Koncerto pabaigoje cho
ras pagerbtas atsistojimu. 

Choru i vadovauja Nijolė 
Jautakienė Stankutė, o jo chor-
meistre yra Salvinija Jautakai
tė. Choras suorganizuotas 1979 
metais, taigi, dar bolševikmečio 
teroro metu. J is yra sėkmingai 
koncertavęs daugelyje šalių. 

Po koncerto užklaustas, komp. 
Jeronimas Kačinskas pareiškė. 

kad choras yra aukšto lygio, 
gerai paruoštas, pajėgus a t l i k t i 
s u d ė t i n g e s n ę ir s u n k e s n ę 
programą, negu jis koncer te 
pasirodė. Jo vadovė — puiki diri
gentė. Tarp choro narių ir dir i
gentės aiškiai matomas glaudus 
ryšys . Koncer to p r o g r a m a 
t i k r i a u s i a i suda ry ta , a t s i 
žvelgiant į publiką, kurioje t ikė
tasi daugiau jaunimo. 

Organizuojant koncertą, Ne
ka l t a i Pradė tos ios M a r i j o s 
seserims daug padėjo v ie tos 
lietuvių kultūrinė- organiza
cijos, pirmoje eilėje LB Bostono 
a p y l i n k ė s valdyba, v a d o 
vaujama Aido Kupčinsko. Po 
tokio gražaus kultūrinio sezono 
atidarymo laukiama daug i au 
panašaus kultūrinio pobūdžio 
renginių. 

P. V. 

ATIDARYTI G L O B O S 
NAMAI 

Žagarėje buvusiuose N a -
ryškino rūmuose, k u r yra spe
cialioji internatinė mokykla , 
atidaryti Globos namai . Čia 
gyvens apie 20 vienišų žmonių. 

„ P O E T I N I S D R U S K I N I N K Ų 
R U D U O 9 3 " 

Šių metų Jotvingių literatū
ros premija įteikta latvių poetui 
Knu tu i Skujieniekui. Apdova
nojimo l au rea tas paskelbiamas 
per „Poetinį Druskininkų rude
nį" . Tradicinį poetų, ta ip pa t 
kritikų, vertėjų, leidėjų susitiki
mą rudeniniame kurorte spalio 
viduryje surengė lietuvių PEN 
centras . Dvi dienas t rukus iame 
renginyje dalyvavo ir grupė poe
tų iš Latvijos. 

Sut ikimo dalyviai pakvietė 
mieste l io žmones į poezijos 
vakarus , diskutavo t ema „Poe
zija ir la ikas" . Vyko nakt in ia i 
poezijos skai tymai , herojinės 
poezijos ry tmetys ant Liškiavos 
pi l iakalnio bei „Jausmingos 
poetų saviraiškos popietė", vie
no eilėraščio konkursas . 

Jotvingių premija paski r ta 
jau aštuntąjį kartą. Ją dar 
sovietiniais metais , kaip protes
tą prieš oficialiuosius, valdžios 
t e ik iamus apdovanojimus, su
m a n ė Sigitas Geda. Jotvingių 
premijos laureatais yra tapę Lie
tuvos ir išeivijos poetai: Vytau
t a s P. Bložė. Kornelijus Platelis, 
Henr ikas Nagys , Henr ikas Či-
griejus. Alfonsas Nyka-Niliū-
nas . Donaldas Kajokas. (Elta) 

Diepo Cesar Barnatan Užkuras Gahriel Fabian Munoz Užkuras 

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 W. 69 St. , Chicago, IL 60629, 

tel . 312-436-7772 
•11/3/93 

IMEX AMERICA, INC . 
524 Stata Un« Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius- Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-888 8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

j — FOR RENT 

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

Kreiptis: 312-737-1097 

R A S A 
T R A D E C O. 

Tęsiame siuntinių pristatymą į 
Lietuvą lėktuvais ir pradedama 
siųsti iš Los Angeles laivais. Ga
lime patarnauti pervedant pini
gus, siunčiame fax, parduoda
me maisto produktus. 

1038—14th S t . # 4 
Santa Monica, C A 9 0 4 0 3 

T e l . fax: 3 1 0 - 4 5 8 - 8 8 2 3 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A pubfic servite gf thH nevvspaper 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE, lietuvių-anglų kalbomis. D. Bin-
dokienė. 364 psl $15.00 

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. Vincas Šalčiūnas. 296 psl. . . . $12.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . . $15.00 

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 207 psl $10.00 

VIDURNAKČIO SARGYBOJE 11. Lietuvą sovie
tinėje okupacijoje. Vyt. Vaitiekūnas. 371 psl. 

$12.00 
LAISVĖ BE TIESOS — NELAISVĖ, polemika su 

laisvamaniais. Aleksas Šatas. 268 psl. . . $10.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. Sta

sys Dalius. 383 psl $9.00 
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 

Red. Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris. 
861 psl $30.00 

GYVENIMO DULKĖS, noveles. Andrius Norimas. 
197 psl $8.00 

PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ, kelionių į Lietuvą 
aprašymai. Juozas Kaributas. 177 psl. . . $7.00 

GYVENIMO V I N G I U O S , atsiminimai. Ver. 
Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl $10.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 192 psl $7.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, tremtinės [ Sibirą atsiminimai. 
Antanina Garmutė. 127 psl $6.00 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Lands
bergis. 349 psl $15.00 

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

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (much likę that of Ann Frank). vvhich begins in 1941 when 
a group of Uthuanlans vvere loaded m cattle cars and dispatch-
ed to the wastelands of Siberia. This diary is a record of a woman 
— a people-a nation. ravaged by a vicious occupymg force. but 
resisting and surviving. 

Translated by Raimonda K Bartuška 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book price $13.00. Shipping and hand-
ling in USA $2.00. Canada — $3 00 Illinois residents add $1.14 
for sale tax Send orders to: Draugas, 4545 W 63rd St, Chicago. 
IL 60629-5589 



ATEINA Į TALKĄ 

Jonas Irwin — auklėtojas, mokytojas 
ir lietuvis. 

Jo vardas Jonas, o pavardė Ir-
win. J is su pasididžiavimu jau 
gali lietuviškai aiškiai pasakyti: 
„Mano mamytės tėvelis buvo 
lietuvis". 0 prieš metus laiko 
atėjo t ik susipažinti su lietuvių 
kalba į Balzeko lietuvių kultū
ros muziejų. Kalba ir begalinis 
noras ją išmokti buvo pirmasis 
raktas į tą nuostabų žmonių 
bendravimo pasaulį, kuris 
padaro gyvenimą prasmingu, o 
mus pačius — tauresniais. 

Jonas savo gyvenimą atidavęs 
jaunimo auklėjimui ir mokyto
javimui. Su nepaprastu pasise
kimu Amerikos gimnazijose 7 
metus dirba su ypatinga pro
grama — vadinama: „Snowball" 
— sniego gniūžte. Tai jaunimo 
apsaugos nuo alkoholio ir nar
kotikų programa. Ta „sniego 
gniūžtė" gal ir lietuviškai ne
skamba taip pagaunančiai, bet 
simbolinė prasmė gana supran
tama. Kaip sniego gniūžtė, 

riedėdama aplimpa sniegu ir 
nuolat didėja, kad gali ne tik 
sniego senį nulipdyti, bet ir 
sniego pilį pastatyti, taip ir ši 
programa, beriedėdama jauni
mo tarpe, paliečia jaunuolius, 
kad jie vieni kitus stiprintų ir 
skatintų atsispirti prieš alko
holio ir narkotikų vartojimą. 

Pirmą kartą Lietuvoje Jonas 
dvidešimčiai mokytojų Mari
jampolėje rodė paruoštą metodą, 
kaip mokyti jaunimą žingsnis 
po žingsnio, kad išugdytų savi
mi pasitikėjimą ir pagarbumą. 
Praėjo 5 mėnesiai, ir Jonas — 
auklėtojas vėl skrenda į 
Lietuvą. Jo kelionmaišis pilnas 
marškinėlių su sniego gniūžte 
ant krūtinės. Jis skrenda su Lie
tuvos auklėtojais paruošti prog
ramos vėl šiai vasarai. Jis 
skrenda su 10 Amerikos jau
nuolių, kurie ir Lietuvos jauni
mui papasakos savo brendimo 
vargus ir rūpesčius. Kai jau
nuoliai tiesia rankas vieni ki
tiems, tai pamato, kad minčių, 
norų pasaulis yra tas pats. 

Jonas iš savo draugų ameri
kiečių surinko 72 stipendijas 
Lietuvos mokytojams, kad galė
tų atvažiuoti į pasitobulinimo 
kursus. Vasarą jau jam padės 20 
lietuvių mokytojų, dirbant su 
jaunuoliais. Jau ritasi sniego 
gniūžtė su meile, pradėta sene
lio atminimui. Jeigu Amerika 
buvo ir yra buitinių vertybių 
kraštas, tai šios programos įta
ka įrodys Lietuvos jaunimui ir 
brangesnes vertybes. O taip pat 
ir tie 10 amerikiečių jaunuolių, 
kurie niekada nesvajojo pama
tyti Lietuvą, grįžę į Illinojaus 
valstybę parveš naujų vilčių ir 
į savo aplinką. 

Gailutė Valiulienė 
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NEPERŠAUNAMOS 
LIEMENĖS POLICIJAI 

JAV gyvenantis lietuvių 
kilmės verslininkas R. Dūda 
prieš metus susuko trumpą 
filmą apie Lietuvos policiją ir jį 
rodydavo JAV policijos pareigū-

, nams. Šiais metais X. Lietuvą 
^ greito reagavimo policijos 

rinktinei, Aras" R. Dūda atvežė 

apie 200 neperšaunamų, slaptai 
nešiojamų liemenių, nemažai 
guminių lazdų, pistoletų dėklų, 
specialių dėklų antrankiams, 
radijo stotims. Šiai labdarai dalį 
savo turimos atsargos paauko
jo Los Angeles ir aplinkinių 
miestų policjoe šerifai. Labdaros 
persiuntimą apmokėjo Ameri
kos lietuviai. R. Dūda remia ir 
kelių policiją bei Kauno miesto 
policiją. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
Lapkričio 5 d. — „Ateities" 

savaitgalio literatūros vakaras 
Jaunimo centro kavinėje. 

Lapkričio 6 d. — Lietuvių 
Fondo balius Martiniąue poky
lių salėje. 

— Zarasiškių klubo pusmeti
nis susirinkimas Šaulių namuo
se. 

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis. 

— „Ateities" savaitgalio pa
skaitos Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

Lapkričio 7 d. — „Ateities" 
savaitgalio paskaitos Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 

— Lietuvių meno ansamblio 
„Dainava" koncertas Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Šeimų rytmetį 10 vai. ryto, 
tuoj po vaikų Mišių, Lietuvių 
centre, Lemonte, rengia Lietu
vių Montessori draugija. 

Lapkričio 12-14 d- — „Rank
darbiai '93" — paroda Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Lapkričio 13 d. — LB Le-
monto apylinkės Rudens balius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

L a p k r i č i o 14 d. — 
Panevėžiečių klubo metinis su
sirinkimas. 11:15 v.r. T. Jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišios už miru
sius narius. Po Mišių susirin
kimas Jaunimo centre. 

— PLC metinis susirinkimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 19 d. Prof. Alek
sandro Štromo paskaita „Pabal
tijo kelias į Europą"; 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. 

— Dail. Algio Griškevičiaus 
kūrybos darbų parodos atida
rymas 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. Pa
roda tęsis iki lapkrič. 28 d. 

Lapkričio 20 d. Lietuvių dai
lininkų meno parodos atida
rymas Lietuvių centre, Lemon
te. 

— Futbolo klubo „Lituanica" 
tradicinis sezono užbaigimo po
kylis 6:30 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 21 d. — Lietuvos 
Kariuomenės atsikūrimo 75 me
tų sukakties minėjimas Šaulių 
namuose. Rengia Lietuvių Ka

rių veteranų sąjunga „Ramo
vė". 

— Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidyklos metinis narių 
susirinkimas 3 v. p.p. leidyklos 
patalpose. 

Lapkričio 24 d. — Aštuntojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
dalyvių susipažinimo vakaras 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus patalpose. 

Lapkričio 25-28 d. - VIII 
Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas. 

Lapkričio 26 d. Literatūros 
ir muzikos vakaras Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dalyviams 
ir visuomenei Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Lapkričio 27 d. — Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo užbaigimo 
pokylis Lexington House resto
rane, Hickory Hills. 

Lapkričio 28 d. — Tilžės 
Akto paskelbimo 75 metų su
kakties minėjimas Šaulių namų 
salėje. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis. 

— Ekumeninės pamaldos ir 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
uždarymas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Anglijos lietuvių klubo su
sirinkimas Jaunimo centre. 

Gruodžio 3 d. — Algimanto 
Kezio fotografijų „Giesmių 
giesmė" parodos atidarymas 
7:30 vai. vak. Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre. 

G r u o d ž i o 4 d. — PLC 
Bazaras Lietuvių centre, Le
monte. 

Gruodžio 5 d. — Jaunimo 
centro metinė vakariene'Jauni
mo centro didž. salėje. 

— PLC Bazaras Lietuvių cent
re, Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus metinis banketas. 

Gruodžio 11 d. — LB Sočia 
linės Tarybos labdaros vakaras 
„Seklyčioje". 

Gruodžio 17 d. — LB Lemon
te apylinkės Kūčios Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

XIII JAV LB Tarybos sesijos svečiai ir dalyviai. Iš kairės: dr. V. Vasaitienė, dr. E. Lenkauskas, 
M. Lenkauskiene, dr. A. Razma ir dr. Z, Brinkis 

Nuotr. V. Jas inev ič iaus 

NE VISUS KIAURUS STOGUS 
LENGVA LOPYTI 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė turi daug problemų dėl 
bendradarbiavimo su Lietuva, 
yra vieša paslaptis. 

Birštono konferencijos daly- | 
viai siūlė, kad užsienio lietu
viams būtų suteikta galimybė 
turėti atstovą Seime, būtų 
paruostas programos tremtinių 
sugri|žinimui į Lietuvą. Rei
kalaujama įvesti užsienio 
pagalbos ir aukų tikslią apyskai
tą. 

JAV Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkas V. Ma
ciūnas pa re i škė , kad be 
Pasaul io Lie tuv ių Bend
ruomenės pr i ta r imo tokios 
konferencijos ateityje daugiau 
vykti negalės. To neužteko, 
rugsėjo mėnesį „Lietuvos ryte" 
ir „Tiesoje" buvo aprašyti PLB 
nesutarimai tarp Lietuvos val
džios ir išeivijos. Šiuos nesu
tarimus mažinti prez. A. Bra
zauską aplankė Lietuvių Bend
ruomenės atstovas Lietuvoje 
Juozas Gaila. 

Tarpusavis pasitarimas buvo 
daugiau informacinio pobūdžio, 
nepriėjęs prie pagrindinių skir
tumų sprendimo. 

Kita neišspręsta problema yra 
išeivijos siunčiamų dovanų į 
Lietuvą apmokestinimas. 

Grįžtame nuo „neužlopytų 
politinių stogų" į rengiamų išei
vijos konferencijų sritį. 

Konferencijos iš esmės yra 
būtinos ir reikalingos, jeigu jų 
j priimti nutar imai vykdomi. 
Tačiau praei tyje įvykusios 
konferencijos jokių konkrečių 
rezul ta tų nea tnešė . Buvo 
gražiai pakalbėta — parašyta. 

Valstybių vyriausybės ar 
partijų vadovybės turi priim
tinesnę formą, šaukdamos vie
nos ar kitos srities konferenci
jas. Sudarytas abipusis ruošia
masis komitetas išstudijuoja ir 
jau iš anksto provizoriškai susi
taria dėl priimtinų dalykų. 

Konferencijų metu tuos nu
tarimus patvirtina konferencijų 

1994 metais 

Sausio 29 d. — Maironio litu
anistinės mokyklos 35 metų su
kakties puota Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Vasar io 27 d. — „Grandies" 
jaunimo tautinio ansamblio 35 
metų veiklos sukaktuvinis kon 
certas 2 vai. p.p. Jaunimo cent
re. 

Kovo 13 d. — Lietuvių Mon
tessori mokyklėlių madų paroda 
„Skambėk, pavasarėli" Lexing-
ton House salėje, Hickory Hills, 
IL. 

Balandžio 17 d. — Lietuvių 
Operos Klovos „Pilėnų" operos 
pastatymas 3 v. p.p. Morton au 
ditorijoje. 

Balandžio 24 d. — Lietuvių 
Operos rengiamas solistų ir cho
ro koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 1 d. — „Laiškų Lie
tuviams" vakarienė Jaunimo 
centro didž. salėje. 

dalyviai, ir jie yra privalomi 
vykdyti. Neišspręsti klausimai 
atidedami tolimesnėms stu
dijoms. 

Ginčų savųjų tarpe nieka
dos neišvengsime. Jeigu mes 
patys iš savo tarpo išrenkame 
atstovus į Lietuvių Bend
ruomenės vadovavimą, tuo pa
čiu suteikiame jiems savo balsą 
— mandatą mums atstovauti. 

Pasitikėjimas išrinktais PLB 
atstovais turi būti mūsų 
vykdomas. Jeigu jie mūsų pasi
tikėjimą apvils, kitų rinkimų 
metu už juos nebalsuosime. 

Mūsų visuomenėje yra opus 
aukų rinkimo klausimas. 
Vyrauja: duoti, ar neduoti. Tie, 
kurie nieko neduoda, daugiau
sia triukšmauja ir kitus moko. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės uždavinys turėtų būti 
sudaryti visų renkamų aukų 
naudojimo kontrolės komitetą. 
Šis komy «Has stebėtų ir 
praneštų, kaip vyksta pinigų 
paskirstymo eiga. 

Bereikalingi pinigų mėtymai 
ir sukčiavimai turėtų būti 
pranešami aukotojams ir 
visuomenei. 

Kad išeivijos visuomenė dau
giau remtų PLB ir Lietuvių 
fondą aukomis, reikia, kad ir 
šios įstaigo? kreiptų daugiau 
dėmesio i išemįos išlaikymą, 
sustabdyt'! kultūrinį merdė 
jimą. 

Lietuva meaw srityje yra 
gaivalinga. Runa atvejų, kai 
menininką' iš Lietuvos užplūs 
ta išeiviją. 

Dabar a'eio laikas mūsų 
išeivijos įvairių rūšių meni
ninkams, muzikams, ar dar 
likusiems a> bambliams ar kvar 

tetams daugiau pasirodyti. 
Reikia ir juos paremti. Todėl ir 
Lietuvių Bendruomenė bei kiti 
išeivijos organai turėtų skatinti, 
remti ir realiai padėti mūsų 
skurstančioms išeivijos meno 
sričių pajėgoms. 

Šis abipusis vienas kitų supra
timas: padedant Lietuvai, bet 
neužmirštant išeivijos, padės ge
resniam bendradarbiavimui su 
Lietuva. 

ŽVEJAI PAGAUNA 
DAUGIAU, NEI GALI 

PERDIRBTI 

Sėkmingai šiuo metu Baltijos 
jūroje žūklauja Klaipėdos 
„Baltijos" žvejų bendrovės 
laivai. Devyniolika seinerių, 
mažųjų tralerių ir plieninių 
botų per parą sugauna daugiau 
kaip dešimt tonų menkių ir 
strimelių. 

Bendrovės direktorius Vilius 
Kaunietis Eltai pasakė, kad 
žvejams ypač sekasi gaudyti 
strimeles. Rugsėjo mėnesį šaldy
tuvuose jų sukaupta apie 400 
tonų. Apdorojimo įmonės pajė
gumai leidžia per dieną išrūkyti 
ir susūdyti ne daugiau kaip o to
nas šių skanėstų. Kitos Lietuvos 
žuvies perdirbimo įmonės, nese
niai gavusios žaliavų labdarą iš 
Danijos, dabar strimelių neper
ka, todėl baltijiečiai ieško pirkė
ju. Bendrovė problemų neturi su 
sugauta menke — su Danijos fir
momis „Esperson" ir „Nort Fi-
let" jis šias žuvis keičia į žūklės 
įrangą. 

Kad;mgi trūksta skardinių dė
žučių, žuvies preservams ga
minti skirti bendrovės laivai 
..Bajorai" ir ..Ieva" dabar 
vežioja krovinius. Pagal nuomos 
sutartis su Lietuvos komerci
nėmis firmomis jie j Vokietijos 
uostą gabena metalus, medieną, 
o iš ten į Klaipėdą — automobi
lius. (Eltat 

A.tA. 
ANTANINAI BUTKUVIENEI 

SLIŽYTEI 
mirus, jos sesutei ELENAI JUOZAPATTIENEI su 
šeima ir broliui ADOMUI SLIŽIUI ir kitiems gimi
nėms Lietuvoje gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia 

Marija Grauiinytė 
Juozas Graužinis 

A.tA. 
Med. gyd. BRONIUI VALATKAI 

Korp! „GAJA" korporantui mirus, reiškiame kole
gišką užuojautą jo žmonai VITAI ir visai šeimai. 

Lietuvių Gydytojų Korp! „Gaja" Valdyba 

Su skausmu priėmėme žinią apie mirtį 

A.tA. 
inž. VYTAUTO KMITO 

Australijoje. Tau, LENUTE, dukrelėms - BIRUTEI 
su šeima ir ALDUTEI reiškiame širdingiausią 
užuojautą. 

Liūdintys kartu: 
Stasė ir Algirdas Didžiuliai 
Irena ir Stasys Giedrikiai 

Vyrui 

A.tA. 
Inžinieriui VYTAUTUI KMITUI 

mirus, žmonai ELENAI, dukroms, jų Šeimoms ir 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 

Vyrija! Plienas 

Brangiai 

STEFAI KAPECKIENEI 
mirus, vyrą VYTĄ, St. Petersburg Beach, sūnus su 
šeimomis, gimines ir artimuosius JAV-se ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Loreta ir Henrikas Venclauskai 

# 

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 1 Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai. plrmad., antrad.. 

T 

ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—S v. p.p. t r a id . 9 v.r.—7 v.v. 

Rasa Posk < imienė modeliuoja Lemonto PLC suruoštoje madų parodoje 
..Rudens simfonija" 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uatuvoa Atsiminimai", 
sakmadianlals nuo 11ki 2 v. p.p. I i Seton Hali Untvaraf-
tato atotlaa, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vadamoa anglų kalba, I i toa pačios atotlaa, 
taip pat sekmadienlala girdimos nuo 12 v. Iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunttt Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tai. 908-753-5636. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lietuvių fondas nuo š.m. 
lapkričio 1 d. perkėlė savo įstai
gą į Pasaulio lietuvių centrą Le-
monte. Darbo valandos savaitės 
dienomis (išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį) nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro. Naujas adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439. Tel. 708-257-1616; faksas 
708-257-1647. 

Vienas mūsų skaitytojas 
pranešė, kad pašto perlaida 
siųstus pinigus iš Čikagos gimi
naičiai Kaune gavo po 30 dienų. 
Pinigai jiems išmokėti doleriais. 
Persiuntimas kainavęs 7.50 
doUnuo 100 iki 700 dol. sumai), 
už patarnavimą Lietuvos paštas 
jokio papildomo mokesčio 
neėmė. JAV pašte pasiteiravus, 
kodėl persiuntimo laikas 
užtruko ilgiau, negu čia 
skelbiama, paaiškinta, kad 
Lietuvos centrinis paštas nepri
ima greito siuntimo. Jie 
teisinasi neturį atitinkamų 
kompiuterių bei kitos įrangos. 
Tikimasi, kad galbūt ateityje, 
jei ekonominės sąlygos pagerės, 
pašto perlaidas išmokės 
greičiau. 

Lapkričio 13 d. Šv. Šeimos 
viloje ruošiama marga, spalvin
ga kalėdinių dovanų, rankdar
bių, žaidimų ir laimėjimų mugė. 
Taip pat bus namie keptos 
duonos, kugelio ir kitokių ska
numynų. Mugės pradžia 9 vai. 
ryto, ir ji tęsis iki 3 vai. po pietų. 
Kviečiami visi atvykti, smagiai 
praleisti laiką ir nusipirkti gerų 
dovanų savo mylimiesiems. 
Dalyvavimu paremsite ir pra
džiuginsite senelius, gyve
nančius Šv. Šeimos viloje. 
Adresas: 11275 McCarthy Rd., 
Lemont, IL 

x Kazimiera Leonaitienė, 
Korp! Neo-Lithuania-Patria 
filisterė, ilgametė pirm. Lietu
vių Moterų klubų Federacijos 
bei DLK Birutės draugijos, mirė 
šv. Šeimos Viloje, Lemont, IL, 
lapkričio 2 d. Velionė bus pašar
vota lapkričio 4 d. Petkus Mar-
ąuette laidotuvių namuose. Pla
tesnis pranešimas bus ketvirta
dienio .,Drauge". 

(sk) 

x St. Petersburg Beach, 
Florida, netoli Pranciškonų 
koplyčios, parduodamas 2 mie
gamųjų „condo", su baldais, arti 
jūros. Prieinama kaina, dėl 
greito pardavimo. Skambinti 
vakarais (216) 943-0910; savi 
ninkai-realtors. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301^866 
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. 
Šestad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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

„Ateities" konkurso premijų 
įteikimas laimėtojams neįvyks 
šeštadienį, lapkričio 6 d. 
Jaunimo centre (kaip buvo skel
biama Akademinio savaitgalio 
programoje). Kadangi tradicinis 
,,Ateities'' žurnalo vakaras 
šiemet neruošiamas, konkurso 
premijos bus išsiuntinėtos 
laimėtojams paštu. 

Norintieji dalyvauti LB Le-
monto apylinkės baliuje 
lapkričio 13 d., 6:30 vai. vak.. 
gali kreiptis pas Apylinkės 
pirmininką Gediminą Kazėną 
(708-963-0467) arba vicepirm. 
Liudą Kirkų (708-598-0683). 
Balius vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Visi — 
iš arti ir toli — kviečiami daly
vauti ir paremti Lietuvių Bend
ruomenės veiklą. 

Algimantas Kezys dalyvaus 
svarstybose apie lietuvių meni
ninkų kūrybą Ateities savait
galio metu šeštadienį, lapkričio 
6 d., 3:15 v. p.p. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Ateities sa
vaitgalis įvyksta lapkričio 5-7 d. 
Čikagos Jaunimo centre ir Atei
tininkų namuose Lemonte. 
Prašome pataupyti antradienio, 
lapkričio 2 d., skelbimą 
„Drauge" su savaitgalio pro
grama. 

Šv. Kryžiaus ligoninė ruošia 
savisaugos seminarą antra
dienį, lapkričio 9 d., tarp 4 ir 
5:30 vai. po pietų. Maria aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje, Čikagoje. Sakoma, kad 
Amerikoje nusikaltimai įvyksta 
kas 17 sekundžių, todėl žmo
nėms svarbu ne tapt i tų 
nusikaltimų aukomis. Semina
re praktiškų apsisaugojimo pa
tarimų pateiks detektyvas J. J. 
Bittenbinder. Besidomintiems 
daugiau informacijų galima 
gauti tel. 312-471-7324. 

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

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 „X", $200 
Irena Jansonienė, po $100 
Adolfas Dirgėla, JAV LB East 
St. Louis apylinkė, prof. Rapha-
el Sealey. Dėkojame ir prašome 
aukas siųsti ir įsigyti bilietus 
lapkričio 6 d. pokyliui LF nau
joje būstinėje - 4911-127th 
St., Lemont, IL 60439, tel. 
708-257-1616. 

(sk) 
x Jaunimo stovyklai „Dai

nava" reikalingas ūkvedys. 
Pageidaujamas pensininkas su 
žmona. Dėl darbo, atlyginimo ir 
gyvenimo sąlygų kreiptis į: 
Jaunimo stovyklos tarybos 
pirm. Vyt. Petrul į , tel. 
313525-0294 arba laišku: 30115 
Bfookview, Livonia , MI 
48152. 

(sk) 

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

(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. 

VIII Mokslo ir kūrybos sim
poziumo užbaigiamasis pokylis 
bus šeštadienį, lapkričio 27 d., 
Lexington House restorane, 
Hickory Hills. Dar yra likusių 
gerose vietose stalų (po 10 
asmenų), kurių užsakymus 
priima Angelė Karnienė, tel. 
<219) 872-4654, Nijolė Mas-
kaliūnienė, tel. (708) 361-5128 
ir Aldona Vaitienė, tel. (708) 
831-2813. Užbaigiamajame 
pokylyje programą atliks Čika
gos Lietuvių operos choras, o 
šokiams gros Sauliaus Gylio 
orkestras. 

Union Pier, MI Lietuvių 
draugija savo 1993-1994 metų 
veiklos sezoną pradeda lapkričio 
17 d., trečiadienį, 3 vai. po pietų 
(Michigan laiku), susirinkdami 
14543 Lake Shore Dr., Lakeside 
MI. Kartu bus paminėta ir Ka
riuomenės šventė. Vaišės — 
suneštinės. 

Joniškiečių labdarybės ir 
kultūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, lapkričio 9 d., 1 
vai. po pietų Kojak salėje, 4500 
S. Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus renkama 
nauja valdyba 1994 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

Po nuotrauka, išspausdinta 
spalio 20 d. „Draugo" 3 psl., 
šalia Dalės Lukienės matyti 
Abdelaziz Abid ne Abdelaziz 
Abich, kaip ten buvo parašyta. 
A. Abid atstovavo UNESCO 
Centrinės Europos bibliotekų 
konferencijoje Vilniuje rugsėjo 
27-29 d. 

Čikagos autobusų ir trau
kinių sistemos (CTA) keliautojai 
turi progos skaityti įvairius pla
katus , kurie iškabinti ant 
autobusų ir traukinių vidinių 
sienų, virš langų. Vienas 
žurnalas, „Streetfare Journal", 
paprastai puošia bent kelis 
šiuos autobusų ir traukinių 
plakatus literatūros ir poezijos 
fragmentais. Šiuo metu kelei
viai gali pasiskaityti išverstą 
Sigito Gedos eilėraštį apie 
mirusius kaimo vaikus (ang
liškai „The Collective Reąuest 
of the Dead Country Children 
from Pateru Village").(RK) 

x Algimanto Kezio teolo
ginių svarstymų knyga „Tai
sykime Viešpačiui kelius" jau 
išleista. Gaunama „Galeri
joje", 4317 S. Wisconsin Ave^ 
Stickney, IL 60402. Kaina $10, 
persiuntimas $1. 

(sk) 

x Našlaičių Globos komite
tas nuoširdžiausiai dėkoja 
aukojusiems: po $150 drs. O. J. 
Daugirdams, dr. L. R. Sidriams, 
dr. J. JakŠevičienei; $100 D. S. 
Geidžiams, $50 N. Šumskienei, 
$10 V. Dubickienei. Taip pat 
didelis ačiū V. Vidžiūnienei, 
primezgusiai našlaičiams šiltų 
šliuryčių, šalikų ir skarų. 

(sk) 

x Jau penkti metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 
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visų rūsių stogus 
Tel. 708 2570746 

Skambinti po 6 v.v. 

AMŽINOJON TĖVYNĖN 

(Vėlinių proga) 

Kaip mielas kvapas.} aukštybes 
plaukia 

Laiminga siela amžinon 
Tėvynėn. 

Aukštyn vis kyla, veržiasi 
mėlynėn, 

Tenai — į Dangų, kur 
Aukščiausias šaukia. 

Žemelė nyksta tolumoj miglotoj; 
Matyti gelmę, kaip svajonę, 

jaukią; 
Mažutę žemę liūdesys 

apniaukia... 
Bedugnėj nyksta, debesims 

užklotoj... 

Tačiau negaila dvasiai močios 
žemės, 

Kur vargas glūdi, kur dangus 
aptemęs, 

Kur retas blizga laimės 
trupinėlis. 

„Sudiev, žemele!" - maloningai • 
taria, 

Nušvitus neria į grožybių marę, 
Kaip saulės jūron aukso 

balandėlis... 
M.Vaitkus 

SU MIRTIMI NEGALIMA 
JUOKAUTI 

(Lietuvių tautosaka) 

Vėlinių proga perteikiu tam 
momentui tinkantį žmonių 
pasakojimą, kuriuo galite tikėti 
ir netikėti. 

Viename kaime labai gražiai 
gyveno vyras, žmona ir vaikai, 
kitaip sakant — šeima. Kartą 
šeimininkui užėjo noras išmė
ginti, ar jo šeima jį tikrai myli, 
o gal tik vaidina. Jis suvaidino 
save sergančiu. Dejavo, šaukė ir 
vaidino, kad jam labai blogai ir 
jis greit mirsiąs. Žmona ir vai
kai labai pergyveno tą jo „ligą". 
Pagaliau pasakė žmonai: „Už
dek žvakę, man labai blogai". 
Žmona verkdama uždegė žvakę. 
Vyras tuoj „numirė". Jis tik 
nuduoda negyvą ir galvoja: pa
gulėsiu, o vėliau, kai viską 
pamatysiu — atsikels iu . 
Paskiau su juo jau apsiėjo kaip 
su mirusiu. Aprengė laidotuvių 
drabužiais, paguldė ant lentos, 
uždegė žvakes ir sukvietė 
kaimynus budėtuvėms. Žmona 
ir vaikai verkia. Suėję žmonės 
pradėjo giedoti giesmes. Jam 
pagailo žmonos ir vaikų, mato, 
kad visi jo gailisi ir jį myli. 
Nutarė atsikelti nuo lentos ir 
nuraminti šeimą. Jis nulipo, ale 
nustebo, kad niekas j tai 
nereagavo. Priėjęs prie žmonos, 
ją ramina: „Neverk, aš va 
sveikas ir gyvas, aš tyčia numi
riau, ar jau manęs nebepažįsti"? 
Žmona visai jo neklauso, tik dar 
labiau verkia. Paskiau jis pama
tė kažkokį lavoną ant lentos. 
Visi į lavoną žiūri ir meldžiasi, 
o į jį niekas nekreipia dėmesio. 
Pagalvojo, kad didelė netvarka 
pasidarė jo namuose. Pamatęs 
tuščią vietą, atsisėdo pas kai
myną. Jis jį kalbina, o tas visai 
nekreipia dėmesio. Pajudina 
kaimyną už pečių, nė neatsi
suka į jo pusę. Žmona verkdama 
dalina žmonėms maistą ir gėri
mus. Ir jis paprašo, bet ji lyg 
nemato ir negirdi. Jis susiėmė 
už galvos ir pradėjo verkti, 
kokia nelaimė jo namuose at
sitiko. Tada jis nuėjo pas kai
myną, savo gerą draugą. Rado 
jį dirbantį kluone. Užkalbino, 
tas net neatsisuko j jo pusę, dir
ba savo darbą. Nusiminęs grįžo 
vėl į savo namus. Pagaliau at
nešė karstą, įdėjo lavoną ir 
nuvežė į bažnyčią pamaldoms. 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokslo metų pirmąją dieną susirinkome Jaunimo centro didžio-

Nuotr. Lidijos Griauzdienės 

Pagaliau lydi karstą į kapus. Jis 
visur aplinkui vaikščioja ir ne
supranta, kas čia darosi. Pa
statė karstą prie duobės, atidarė 
viršų, kad paskutinį kartą pa
matytų žmona ir vaikai. Tada 
jis atpažino, kad karste guli jis 
pats. Jis pats išsigandęs išlipo iš 
karsto. Visi labai persigando. 
Jis pradėjo visus raminti, kad 
tyčia buvo numiręs. Dievas 
norėjo jį pamokyti ir pašaukė 
sielą iš kūno. Kai jo siela vaikš
čiojo tarp žmonių, jam rodėsi, 
kad jis gyvas tebėra, užtat jo 
niekas nematė ir niekas su juo 
nekalbėjo. Kai jau ruošėsi 
lavoną užkasti , Dievas vėl 
grąžino jo sielą į kūną. Po to at
sitikimo tas ūkininkas dar ilgai 
su savo šeima gyveno. (Papasa
kojo tą atsitikimą K. Adomai-
tytė-Petronienė, 50 m. amžiaus, 
kilusi iš Dudonių k., Panevėžio 
valsč. Užrašė J. Petronis, 1936 
m.) 

Iš dr. Jono Balio 
archyvo 

FILOLOGIJA 
STOVYKLOJE 

Meilė žodžiui. Studijuojame 
žodžius, kad juos geriau 
pažintumėm. Ypač įdomu žinoti 
asmenvardžio reikšmę. Čia pa
teikiami įvairūs asmenvardžiai: 

Šventas Paulius gyveno Kris
taus laikais. Po Kristaus nukry
žiavimo Paulius priėmė krikš
čionybę. Kartą jis jojo arkliu 
persekioti krikščionių. Pasirodė 
danguje didelė šviesa, ir jis 
nukrito nuo arklio. Balsas iš 
dangaus jį pakeitė. 

Paulius Mikaila 

Gediminas buvo Lietuvos 
kunigaikštis. Kartą bemedžio
damas pavargo ir užmigo miške. 
Jis sapnavo keistą sapną apie 
geležinį vilką, kuris staugė ant 
kalno. Žynys išaiškino sapno 
reiškmę. kad reikia pastatyti 
tvirtą pilį ir miestą. Gediminas 
pastatė pilį ir miestą, pavadino 
Vilniumi. 

Gediminas Gražulis 

Užgiris reiškia už miško, kuris 
yra labai didelis ir tęsiasi daug 
mylių. 

Karolis Užgiris 

Kęstu t i s buvo Lietuvos 
kunigaikštis. Paulius - apaš
talas. Kalvaitis - kalvis. 

Kęstutis Kalvaitis 

Aš esu ant kalno ir girdžiu 
aidą. 

Aidas Idzelis 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992 m.) 

MARIJA IR PASAULIS 

(Legenda) 
(Pabaiga) 

Visas dangus, kaip deimanto 
smėliu, žvaigždėmis nusėtas, 
žiba, kaip kunigo arnotas laike 
iškilmingų Mišių, apipiltas 
auksu, sidabru ir brangiais bri-
lijantais. 

Kiekvienas žmogus turi savo 
žvaigždę; ji žiba, kol žmogus 
gyvena; žmogus mirš ta ir 
žvaigždelė gęsta, o ant dangaus 
pasilieka juoda dėmė, tartum 
išdeginta. 

Žmonės, pamatę krintančias 
žvaigždes, atsidūsta prie Dievo 
Motinos ir kalba: „Sveika Ma
rija"... 

Kiekvienas šventasis turi taip 
pat savo žvaigždę, bet jos dega 
per amžius ir dega šviesiau, 
kaip žvaigždės gerų žmonių; tos 
šventųjų žvaigždės niekada ne
nukrenta ir nė vienas angelas 
jų nenubrauks nuo dangaus. 

Dievo Motinos Marijos vaini
ke žiba pačios šviesiausios 
žvaigždės; tarpe jų blizga balz
gana Aušros žvaigždė ir puošia 
viršūnę Marijos vainiko. 

K iekvieną šventadienio rytą, 
skambinant varpams rytmeti
nėms maldoms, Marija vaikš
čioja su savo Sūnumi žemėje. 

Naktį, prašvitus paukščių 
takui, laimingos sielos mato 
einančią tuo taku Dangaus 
Karalienę į Kalvariją su Sūne
liu ant rankų. 

Eina laimindama miegančią 
žemę. Tuoj pasidaro taip ramu, 
taip linksma, taip smagu, kad 
visas sutvėrimas, rodos, tyli ir 
stebisi. 

GALVOSŪKIS NR. 18 

(Žiūrėkite brėžinėlį) m 
Iš 16 pagaliukų padarykite 

penkis keturkampius, kaip 
parodyta brėžinyje. Paskiau per
dirbkite į keturis keturkam
pius, pajudindami, tik tr is 
pagaliukus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 19 

1. Kiek yra varpų Vytauto 
Didžiojo muziejaus bokšte, Kau
ne? 

2. Senovėje ant Vyčio skydo 
buvo gediminaičio stulpai. Kas 
tuos stulpus pakeitė į dvigubą 
kryžių? 

Už abu teisingus atsakymus 
(10 t.) 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 20 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Koks gimė, toks ir mirs. 

Žinai, kur gimei, bet nežinai, 
kur mirsi. 

GALVOSŪKIS NR. 17 

— Skuba mano laikrodis, — 
skundėsi Jonukui jo teta. O 
kai jį padedi ant šono — pradeda 
vėluoti. 

— Sutaisysimi — nuramino te
tą Jonukas ir, pasiraitęs ran
koves, drąsiai ėmėsi sunkaus 
darbo. 

Gerokai pasukinėjęs sudėtin
gą laikrodžio mechanizmą, Jo
nukas grąžino laikrodį tetai. 
Nuo tos dienos laikrodis visiškai 
tiksliai rodė valandas du kartu 

Nupieštame piešinyje yra su
rašyti penki klausimai, į 
kuriuos atsakysite. Kad būtų 
aiškiau, šie klausimai pakar
tojami: 1. Kaip vadinasi šis pie
šinys? 2. Kada tuos vaisius 
žmonės dažniausiai naudoja? 3. 
Kaip vadinasi ta pramogų 
diena? 4. Ką vaikai daro tą 
dieną? 5. Ar Lietuvoje vaikai 
taip daro? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 21 

Iš lietuviško žodžio 
Kostiumas raidžių, reikės 

sudaryti naujų žodžių, kurie yra 
per parą, nors jo ratukai buvo vartojami šnekamojoje kalboje 
jau gerokai nusidėvėję. Negalima pridėti daugiau rai-

Kaip Jonukui pasisekė patai- džių ar ženklų. Iki 10 žodžių 5 
syti laikrodį? taškai, daugiau negu 10 žodžių 

(5 taškai) — 10 taškų. 

( i 




