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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos delegacija 
lankosi Azijos 

sostinėse 
Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 

— Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko vadovaujama valsty
binė delegacija sekmadienį, lap
kričio 7 d. specialiu skrydžiu at
vyko j Kazachstano sostine 
Alma-Atą. Lietuvos delegacijoje 
— prezidento vyriausiasis pata
rėjas Raimundas Rajeckas, už
sienio reikalų ministras Povi
las Gylys, prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Justas Paleckis, susisiekimo 
ministras Jonas Biržiškis, 
pramonės ir prekybos ministras 
Kazimieras Klimašauskas. Prie 
delegacijos prisijungė ir vidaus 
reikalų ministras Romasis Vai
tekūnas. Kartu atskrido didelė 
grupė verslininkų. 

Tą pačią dieną prez. Brazaus
kas susitiko su Kazachstano 
Respublikos prezidentu Nur-
sultan Nazarbajev. Įvyko 
oficialių delegacijų derybos. 

Abu prezidentai pasirašė tarp
valstybinę sutartį dėl tarpu
savio supratimo ir bendradar
biavimo. Sutar t is įtvirtino 
abiejų šalių bendradarbiavimą 
ekonomikos, teisės, mokslo 
kultūros, švietimo srityse. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys ir Ka
zachstano užsienio reikalų 
ministras Nurtaj Suleimenov 
pasirašė bendradarbiavimo 
sutart į , o vidaus reikalų 
ministrai Romasis Vaitekūnas 
ir Vladimir Šumov — susitari
mą dėl bendradarbiavimo kovo
je su nusikalstamumu. 

Pasirašius dokumentus. Žyd
rojoje prezidentūros salėje 
surengta abiejų šalių prezidentų 
spaudos konferencija. Prezi
dentas Nazarbajev pasakė, kad 
Kazachstaną domina Lietuvoje 
gaminama elektronika, plataus 
vartojimo prekės, galimybės per 
Klaipėdos uostą gabenti kro
vinius. Lietuvą domina Ka

zachstano anglis, nafta, vilna, 
grūdai, kitos prekės. Abu pre
zidentai pabrėžė būtinybę plėsti 
abipusiškai naudingą, subalan
suotą prekybą. 

Lapkričio 8 d. prezidento Bra
zausko vadovaujama Lietuvos 
valstybinė delegacija atvyko į 
Kinijos Liaudies Respublikos 
sostinę Pekiną. Kartu su valsty
bine delegacija atvyko ir didelė 
grupė Lietuvos Pramonininkų 
Konfederacijos atstovų. 

Sis vizitas, prezidento 
Brazausko susitikimas su Kini
jos pirmininku Zian Ziamin, 
užbaigs seriją susitikimų su 
valstybių, esančių Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, vado
vais, pareiškė prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausi
mais Justas Paleckis. Algirdas 
Brazauskas, kaip prezidentas, 
jau lankėsi Didžiojoje Britanijo
je, Prancūzijoje, JAV ir Rusijoje. 

Kinijoje Lietuvos delegacijos 
oficialus vizitas truks iki lap
kričio 13 dienos. Numatytas 
prez. Brazausko susitikimas su 
Kinijos premjeru Li Peng. Lie
tuvos prezidentas ir jo vado
vaujama valstybinė delegacija 
lankysis Kinijos Liaudies 
Respublikos reformų komitete, 
Jian Pu laisvojoje ekonominėje 
zonoje, taip pat finansų centro, 
prekybos, elektronikos kompa
nijose vienoje šalies provincijų. 

Kinija rodo didžiulį dėmesį 
Lietuvai. Su šia šalimi jau su
daryta nemažai sutarčių, kai 
kurie svarbūs dokumentai 
numatyti pasirašyti šio vizito 
metu. Justo Paleckio nuomone, 
Pekine bus pasirašyta Lietuvos 
ir Kinijos deklaracija, inves
ticijų skatinimo ir apsaugos, 
prekinio kredito Lietuvai sutei
kimo ir kultūrinio bendradar
biavimo sutartys. 

Verslo klubas rūpinsis 
ir labdara 

Karių motinos 
reikalauja pagalbos 
Vilnius, lapkričio 4 d. (AGEP) 

— Lietuvos kareivių, žuvusių 
bei suluošintų sovietinėje armi
joje motinos, tėvai, artimieji lap
kričio 4 d. suvažiavo į Vilnių. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas". 
Lietuvos Kareivių Motinų Są
junga pradėjo protesto akciją 
prieš tai, kad iki šiol Lietuvoje 
nepriimtas įstatymas ,,Dėl 
papildomų socialinių garantijų 
asmenims ir jų šeimoms, kurie 
buvo pašaukti atlikti būtinąją 
karinę tarnybą sovietinėje armi
joje tarp 1945 ir 1991 metų, ir 
ten neteko sveikatos, žuvo ar 
mirė. 

„Nepriklausomybės aikštėje 
protesto akcijos dalyviai uždegė 
žvakutes. Žuvusieji, jų jau mirę 
tėvai buvo pagerbti tylos minu
te. Per 1945-1991 metus Sovietų 
Sąjungos armijoje žuvo 1,205 
vyrai. Iš jų 137 nužudyti kanki
nant, 129 nušauti, 22 sudegė, 14 
nudurtų, 7 dingę be žinios, 
dviem sukapotos galvos kirviu. 

Dėl nesprendžiamų klausimų 
sovietinėje armijoje žuvusių 
motinos pradėjo bado akciją prie 
Seimo rūmų. Motinos žada pasi
keisdamos badauti tol, kol ran
kose neturės jas ir jų suluošin
tus sūnus ginančio įstatymo . 

Jelcinas patvirtino 
naujosios 

Konstitucijos projektą 

Bosnijos kareivis nebejleidžia vienos moters į evakuacijos autobusą iš Sarajevo pirmadienį. Ser
bai leido iš apsupto miesto evakuoti daugiau, kaip 300 Bosnijos serbų, daugiausia senus žmones, 
vaikus ir jų motinas. 

Reikia geriau organizuoti 
Rusijos-Lietuvos derybas 

Vilniuje įsikūrė Verslo klubas 
,.Turas", kurio tikslas — rinkti 
ir keistis informacija, kurti ir 
realizuoti verslo programas, na
grinėti ir spręsti verslininkams 
aktualiausias problemas. „Tu
ras" savo nariams taip pat orga
nizuos biznio ir poilsio keliones, 
parodas, seminarus, jų produk
cijos ir veiklos įvairią reklamą, 
mokys užsienio kalbų, rengs 
įdomius susitikimus. 

Prie klubo veiks ir Labdar
ingas pagalbos fondas „Perspek
tyva". Jis rems mediciną, kultū
rą, sportą, padės įgyvendinti 
ekologines programas, suteiks 
kreditus invalidams ir iš įka
linimo įstaigų grįžusiems žmo
nėms, besirengiantiems sukur
ti savo verslą. 

Tarptaut inis seminaras apie 
tautinių mažumų kalbų 

vartojimą 

Vilniuje lapkričio 9 d. prasi
dėjo Lietuvos Tautybių departa
mento ir Europos Tarybos su
rengtas seminaras, pavadintas 
„Tautinės mažumos ir tautinių 
mažumų bei regioninių kalbų 
vartojimas". 

Europos Tarybos ekspertai se
minaro dalyvius supažindins su 
svarbiausiais tarptautiniais do
kumentais apie tautinių mažu-

Vilnius, lapkričio 4 d. (AGEP) 
— Lietuvos ir Rusijos preziden
tai nutarė, kad reikia geriau 
organizuoti Rusijos ir Lietuvos 
derybas. Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pranešė apie tai 
spaudos konferencijoje Maskvo
je, komentaduodamas susitiki
mo su Boris Jelcinu rezultatus. 

Kaip pranešama Algirdo Ged-
rio Elektroniniu paštu (AGEP) 
pasak prezidento Brazausko, 
delegacijos dirba neveiksmin
gai. Prezidentai nepasirašė nė 
vieno dokumento, nors ketino 
pasirašyti devynis prekybinius-
ekonominius susitarimus. Taip 
atsitiko dėl derybų delegacijų 
darbo trūkumų, mano Lietuvos 
prezidentas. 

Tikimasi, kad šie susitarimai 
bus pasirašyti Rusijos premjero 
Viktor Cernomyrdin vizito 
Vilniuje metu lapkričio 15-16 
dienomis. Manoma, kad šalys 
susitars dėl didžiausio pa
lankumo statuso prekyboje ir 
tranzito per Lietuvos teritoriją 
reguliavimo. 

Prez. A. Brazauskas pabrėžė, 

mų teisių apsaugą. Seminare 
dalyvauja tautinių mažumų 
atstovai iš įvairių Lietuvos ra
jonų ir miestų, taip pat iš Esti
jos, Latvijos, Moldovos, Ukrai
nos, Baltarusijos, Lenkijos dele
gatai, kalbų specialistai iš aukš
tųjų mokyklų. 

Seminaro dalyviai bus supa
žindinti ir su Lietuvos teisiniais 
dokumentais, skirtais tautinių 
mažumų apsaugai, su Valstybi
nės kalbos inspekcijos veikla, 
bus surengta ekskursiją į Trakų 
vidurinę mokyklą, kur mokoma 
lenkų ir rusų kalbomis. Semi
naras truks dvi dienas. 

Teisingumo ministras išvyko 
į Tarptautinį seminarą 

Lietuvos teisingumo minis
tras Jonas Prapiestis vakar 
išvyko į Europos Tarybos ren
giamą seminarą „Teismų veik
los komisijos vaidmuo" Mad
ride. Ispanijoje. Lapkričio 9-11 
dienomis Ispanijos sostinėje 
įvairių šalių te i s in inka i 
nagrinės teisminės valdžios 
nepriklausomybės klausimus, 
aptars veiklą teismų komisijų, 
garantuojnačių teisingumo ne
priklausomybe ir teisėjų ne
šališkumą. 

kad ir toliau bus svarstoma So
vietų Sąjungos padarytos žalos 
Lietuvai kompensavimo proble
ma. Ją spręs specialios ekspertų 
grupės. 

Prezidentai nesvarstė Lietu
vos įstojimo į NATO ir Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Latvi
jos bei Estijos prckiemų. A. Bra
zauskas pabrėžė, kad Lietuva, 
kaip ir kitos Baltijos šalys, ieško 
idealios gynybinės sistemos ir 
mano, kad Europos gynybinė 
sistema turėtų būti vieninga. 

A. Brazauskas Maskvoje taip 
pat susitiko su Rusijos finan
sinių sluoksnių atstovais, 
kuriuos supažindino su Lietuvos 
patirtimi, stabilizuojant na
cionalinę valiutą. Susitikimą 
surengė Rusijos Pramonininkų 
ir Verslininkų Sąjungos prezi
dentas Arkadij Volski. 

Valstybinės tarnybos 
gavo papildomų lėšų 

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) 
— Vyriausybė papildomai skyrė 
daugiau, nei 40 milijonų litų 
ministerijų, departamentų ir 
kitų valstybiniu tarnybų ir 
įstaigų išlaidoms padengti. 
Lėšos paimtos iš papildomų 
valstybės biudžeto įplaukų. 

Papildomai finansuojamos 
daugiausia kultūros, švietimo, 
sveikatos apsaugos bei socia
linės sferos įstaigos. Pinigai 
skirti kompensuoti padidėjusias 
šilumos ir kitų paslaugų bei pre
kių kainas. 

Kaip BNS korespondentui pa
sakė finansų ministerijos Biu
džeto departamento direkto
riaus pavaduotojas Algirdas Ba-
gočiūnas, 40 milijonų litų — tai 
tik dešimtoji da'ns šių įstaigų 
prašomos sumos Esant galimy
bei, iki metų pabaigos joms bus 
skirta dar daugiau lėšų. 

Dar 39 milijonus litų iš to 
paties šaltinio vyriausybė skyrė 
savivaldybėms Didžioji šių 
pinigų dalis — beveik 31 mili
jonai litų — skirta autotrans
porto įmonėms, taip pat pareng
ti žiemai katilines bei šilumos 
tinklus, nusipirkti kompiuterių 
bei padengti išlaidas, susijusias 
su Rusijos kariniu bazių perėmi
mu. Likusiais 8 milijonais litų 
bus kompensuotos įplaukos, ku
rių vietos valdžia negavo, žmo 
nėms nemokant sąskaitų ir pri
dėtosios vertės mokesčių. 

JT siūlosi 
tarpininkauti 
kariuomenės 

išvedimo derybose 
New Yorkas, lapkričio 4 d. 

(RFE/RL) - Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali pranešime JT Ge
neralinei Asamblėjai pranešė, 
kad jis ir jo specialus pasiun
tinys Tommy Koh sutiktų būti 
tarpininkais, vykdant derybas 
Rusijos ir Estijos bei Latvijos 
delegacijoms dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš šių šalių. 

Generalinis sekretorius pasa
kė, kad tikslas lieka tas pats, 
koks buvo paskelbtas 1992 me
tais, kai JT priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią Rusijos dalinių 
išvedimo pagal nustatytus tvar
karaščius. Sekr. Boutros-Ghali 
pastebėjo, jog, nepaisant, kad 
kariuomenė jau išvesta iš Lietu
vos, dar reikia sutvarkyti du 
klausimus: koks bus statusas ir 
socialinės paslaugos Pabaltijy 
likusių. į pensiją išėjusių Rusi
jos karininkų bei kareivių ir 
Rusijos tranzito per Lietuvą 
teisės, susisiekiant su Kalinin
grado sritimi. 

Tuo tarpu Rusijos gynybos mi
nistras Pavel Gračev lapkričio 
3 d. Baltfax ir BNS korespon
dentams pasakė, kad jokių 
kliūčių nebėra Rusijos kariuo
menės išvedimui iš Latvijos ir 
Estijos. Jis pridėjo, jog jei 
žmogaus teisių klausimai bus 
išspręsti, ,.po šešių mėnesių 
neliks nei vieno Rusijos kareivio 
Pabaltijo šalyse". 

Prancūzija 
neįsivaizduoja 

Europos be Rusijos 
Maskva , Lapkričio 2 d. 

(RFE/RL) — Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin ir užsienio minist
ras Andrėj Kozyrev praėjusį 
antradienį susitiko su Prancū
zijos ministru p i rmin inku 
Edouard Balladur. Po to įvyku
sioje spaudos konferencijoje A. 
Kozyrev pabrėžė ypatingą ryšį 
tarp Rusijos ir Prancūzijos ir 
pasakė, kad Prancūzija negali 
įsivaizduoti Europos saugumo ir 
politinės integracijos be Rusijos. 

Pasikalbėjime buvo iškelta 
Rusijos naujosios ka r inės 
doktrinos tema ir Rusijos 
susirūpinimas dėl rusų teisių 
Pabaltijo valstybėse. Kozyrev 
pasakė, jog ruošiamasi pasita-

Maskva, lapkričio 8 d. (NYT) 
— Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas pirmadienį patvirtino 
naujosios Rusijos Konstitucijos 
projektą. Jei gruodžio mėnesį 
pravedamame referendume Ru
sijos piliečiai jį patvirtins, Rusi
jos prezidentas turės žymiai 
padidintas galias, o Rusijos Fe
deraciją sudarantys regionai — 
žymiai apribotą galią. 

Dabartinė Konstitucijos pro
jekto versija bus paskelbta 
antradienį: joje numatoma, kad 
naujasis, iš dviejų rūmų sudarytas 
parlamentas bus išrinktas gruo
džio 12 d. tik dviejų metų kaden
cijai, o prezidentas Boris Jelcinas 
pasiliks iki savo penkerių metų 
kadencijos pabaigos 1996 m. bir
želio mėnesį. Po to jau tiek 
parlamentas, tiek ir prezidentas 
bus renkami ketverių metų ka
dencijai. Prezidentui telei-
džiama būti išrinktam nedau
giau dviejų kadencijų. 

Referendumui siūlomas Kons
titucijos projektas iš esmės yra 
tas, kurį sudarė praeitą birželio 
mėnesį įvykęs Konstitucinis 
suvažiavimas. Šioje versijoje tik 
žymiai sustiprinta prezidento 
galia. Prezidentas turės sus
tiprintą galią skiriant ir no
minuojant aukštus vykdomosios 
valdžios ir teisingumo parei
gūnus ir gali paleisti žemesnių 
parlamento rūmų narius, jei šis 
organas pakartotinai atmeta 
prezidento nuominuojamą as
menį ministro pirmininko pa
reigoms. 

Gi rd ima daug opozicijos 

Tikimasi Jelcino priešininkų 
protestų, kad šio Konstitucijos 
projekto, kurį daugiausia su
kūrė Jelcino šalininkai, refe
rendumas yra pravedamas tą 
pačią dieną, kaip renkami nau
jojo parlamento nariai. Pasiprie
šinimo susilauks ir tai, kad sričių 
valdžios galios žymiai sumaži
namos, jas pervedant preziden
tui. Ypač tokios sritys kaip 
Tatarstanas, kuri yra pasiėmusi 
labai daug autonomijos, priešin
sis tokioms Konstitucijos da
lims. 

Bet kokia ši naujoji Konstitu
cija bebūtų, ji radikaliai skiriasi 
nuo Rusijos Konstitucijų, galio
jusių komunistinėje eroje nuo 
1917 metų. Tose Konstitucijose 
buvo žadamos įvairiausios tei
sės, bet visos vykdomos tik Ko
munistų partijai leidžiant. 

Ši Konstitucija pakeis 1978 m. 
Leonid Brežnevo pravestąją, 
kuri nustojo bet kokio pana
šumo į pravestąją, pridėjus 
daugiau, kaip 300 pataisų. Toji 
Konstitucija buvo suspenduota 
š.m. rugsėjo 21 d., kai Boris 
Jelcinas paleido Liaudies Depu
tatų Kongresą. 

Naujojoje Konstitucijoje Rusi
ja y ra paskelbiama „demokra
tine, federacine, įstatymais val
doma valstybe, turinčia respub
likinę valdymo sistemą". J i 
prasideda su įvadu: „Mes. 
daugiataučiai Rusijos Federaci
jos žmonės, jungiami bendros 
lemties savoje žemėje, patvirtin
dami laisvę, žmogaus teises ir 

rimams su Baltijos šalių vadais, 
bet kad jie bus sąlygojami 
kariuomenės išvedimo klausi 
mo siejimu su Baltijos šalyse 
gyvenančių rusų teisėmis. 

(žmogaus orumui atitinkantį) 
gyvenimą, civilinę taiką ir 
darną, išsaugodami vieningą, 
istorijos sukurtą valstybę, 
naudodamiesi visuotiniai pri
pažintais lygybės ir savo ap
sisprendimo principais ... 
priimame šią Konstituciją". 

Konstitucijoje garantuojamos 1 
įvairios žmogus teisės, jų tarpe 
sąžinės laisvė; laisvė nuo vienos 
kurios valdančios ideologijos, 
laisvė judėti, spaudos laisvė, 
teisė į asmenišką nuosavybę, 
specialiai paminint teisę į žemės 
nuosavybę, kuri buvo labai apri
bota ankstyvesnėse Konstituci
jose. 

Netrūksta ir komunistinių 
liekanų 

Bet Konstitucijoje taip pat 
lieka daugybė „teisių", įparei
gojančių valdžią teikti įvairius 
patarnavimus. Jų tarpe yra 
teisės į „socialinę apsaugą", 
pastogę, nemokamą švietimą ir 
sveikatos priežiūrą ir „apsaugą 
prieš bedarbystę". 

Jau dabar yra smarkiai kriti
kuojamas prezidento sprendi
mas nekandidatuoti perrinki
mui dabar, o išlikti iki kaden
cijos galo. Taip pat nemažai 
kritikos susilaukė ir patys nau
jojo parlamento rinkimai. Neži
nia, kas atsitiktų, jei referen
dume nebūtų patvirtinta Kons
titucija. Tuomet naujoji Fede
ralinė Asamblėja ir prezidentas 
liktų be aiškiai apibrėžtų veik
los ir autoriteto sferų. O tai vėl 
atvertų galimybę kovai tarp 
prezidento institucijos ir par
lamento dėl kurios prezidentas 
paleido praėjusį parlamentą. 

Prezidentas Jelcinas, pirmąjį 
parlamentą skirdamas rinkti 
tik dviejų metų kadencijai, 
matyt norėjo užtikrinti, kad 
ateityje parlamentas ir 
prezidentas būtų renkami ne 
kartu, tuo užtikrinant valdžios 
tęstinumą vieno ar kito jos 
organo pasikeitimo metu. 

Jei gruodžio 12d., kaip numa
toma, parlamento rinkimus lai
mės Jelcino draugai — Rusijos 
Pasirinkimo bloko statomi kan
didatai, vadovaujami reformų 
šalininko, ekonomisto Jegor 
Gaidar, jie turės daugumą nau
jojoje Federalinėje Asamblėjoje. 

Vakarų diplomatai, kalbėjęsi 
su Jelcinu, sako, jog Jelcinas 
savo vaidmenį supranta, kaip to 
asmens, kuris turi Rusiją 
atvesti į veikiančią demokra
tišką valdžią. Pagal naujojoje 
Konstitucijoje numatytą tvarką 
jis išeis iš savo posto jau antros 
Federacinės Asamblėjos kaden
cijos metu. 

Bet ..Izvestija" dienraštis, 
kuris paprastai remia Jelciną, 
rašo, jog Konstitucijoje numa
tytas didelis parlamento galios 
sumažinimas gali daug ką 
nustatyti iš viso nebalsuoti ar 
atmesti Konstituciją referen
dume; tuomet kraštas liktų be 
Konstitucijos. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas 
Didysis; Andriejus, Vigintas, 
Seigūnė. 

Lapkričio 11 d.: Šv. Mar 
tynas iš Tours; Veteranų diena 
(JAV), Atminimo diena (Kana
doje); Menas, Astikas, Nauma 

» 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 10 d. 

&$?A SKAUTYBĖS 

roDe> 
kelias 

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

IŠKILMINGA JUBILIEJINĖ SUEIGA 
VILNIUJE 

Apie Vilniuje spalio 23 d. t i škų organizacijų, S. Ged-
įvykusią iški lmingą Lietuvos gaudienė atsakė: 'Yra viena 
skautų sueigą , ,Lietuvos ry to" Lietuvos skautų sąjunga. Abi 
spalio 26 d. laidoje, straipsnelyje šalys dabar sąlyginai susitarė. 

Atrodo, kad einame pozityviu 
ke l iu . Jub i l i e j i n i a i s k a u t ų 
sąjungos metai sujungė visus 
n e n u t r ū k s t a m a i s ryšia is , ir 
buvę nesklandumai —jau neto
lima praeit is ' ". 

„Pažymėdami savo sąjungos ju
biliejų, skau ta i kalbėjo, kad 
nesklandumai j a u praei tyje" , 
reporterė J u r g a Č e k a t a u s k a i t ė 
pasakoja: 

„Šeštadienį Mokytojų namuo
se vyko iški lminga Lietuvos 
s k a u t ų s u e i g a , s k i r t a šios 
organizacijos 75-mečiui. Didžioji 
Mokytojų namų salė buvo sau
sakimša — vaika i stovėjo pa
sieniais, sėdėjo net an t scenos 
kraš tų . Į sa le buvo įnešta 
L i e t u v o s s k a u t ų v ė l i a v a , 
sukalbėta malda. Iškilmingą 
sueigą a t idarė sąjungos pirmi
ninkė Koletą J u r s k i e n ė . Po jos 
kalbėjo senųjų s k a u t ų atstovai: 
teatro is torikas, filologas Vy
tau tas Maknys , Vi ln iaus skau
čių tuntininkė Ner inga Ciukšie-
nė , Amerikos ambasados ekono
mikos a tašė Algi rdas Rimas. 

Sveikindami Lietuvos sąjungą 
su jubiliejumi, savo palinkė
j imus a t s iun tė Lietuvos prezi
dentas . Vyr iausybės na r i a i . 
Amerikos skautų judėjimo ats
tovai. 

Iškilmingoje sueigoje prisis
ta tė jaunieji skautai iš Vilniaus. 
Kauno. Klaipėdos. Pasvalio. 
Mari jampolės. Viešv i lės . Po 
sueigos vykus iame koncerte 
dalyvavo Muzikos akademijos 
choras, vadovaujamas Povilo 
Gylio. Po per t raukos Mokytoju 
namuose vyko vakaronė . 

Lietuvos skautų sąjunga gimė 
kartu su Nepr iklausoma Lietu 
va 1918. a t s ikūrė 1989 metais . 
Lietuvos skaučių seserijos vv 
riausioji s k a u t i n i n k e Stefa 

Gedgaudienė į 'Lie tuvos ryto 
klausimą, ar pas ike i t ė sąjunga 
per 75 metus, a t sakė , kad 'orga 
nizacijos esmė. idėja, vertybės, 
siekiai ir metodai išliko tie 
patys. Pasikei tė t ik gyvenimo 
aplinka". 

'Lietuvos ry t a s ' šiemet ne
kartą rašė apie nesu ta r imus 
Lietuvos skautijoje. J klausimą, 
kiek dabar Lietuvoje yra skau-

r 

Skautai vyčiai ir kandidatai ž.m. Europos rajono stovykloje, Anglijoje. II eil. antras iš k. — 
klevelandietis skautas vytis Andris Dunduras. 

SUSIPAŽINKIME 

„SKAUTŲ AIDO" 
ADMINISTRACIJA 

Pirmiau negu 

Kanadoje buvo L. Eimantas. 
Amerikoje K. Šimenas^.Skautų 
Aidui" persikėlus j Čikagą buvo 

dės tant šio A. Orentas, M. Jonikienė. O 

SKAUTŲ VYČIŲ SAVAITGALIS 
ANGLIJOJE 

rašinio pagrindines mintis, turi dabar — A. Ramanauskienė, 
padaryt i mažą įžangą, k a d visi Tad reiškiu pagarbą admi-
žinotumėm apie ką kalbame, nistracijai ir saliutuoju (ne 
..Skautų Aido" oficialus leidėjas didžuoju saliutu. Gali pasikelti 
yra Lietuvos Skautų sąjunga. Ji i puikybę). Tegul jie kruopščiai 
yra atsakominga už viską - už dirba savo darbą, kuris labai 
t u r i n į , už r e d a g a v i m ą , už svarbus ir reikalingas, 
administravimą. Dabartinė „Sk. A." administ-

Jeigu nepatinka ..Sk. A." tu- ra tore A. Ramanausk ienė , 
rinys — kreipiesi į redakciją, gimusi Kybartu apylinkėje. 
Jeigu pats parašai - siunti savo (Kuriais metais neklausiau* 
straipsnį redaktoriui. O jeigu Aktyvi skautininke. Išauginusi 
nori. kad ..Sk. A." tave lankytų tris dukras: Astą. Indrę ir Rena-
— kreipiesi į administraciją, tą. Renata šiuo metu yra „Auš-

LSS skautų vyčių Vydūno 
būreliui Anglijoje šiuo metu 
vadovauja skautas vytis s. 
Vladas Gedmintas. Jo pastan
gomis, ta lkinant vs. Ja ru i 

kiai. Paryškinta , kad skau tas 
vytis gyvenime vadovaujasi 
skautybės dėsniais ir sk. vyčio 
šūkiu: „Ta rnau t i Dievui ir 
Tėvynei, tarnaut i a r t imui ne už 
atlyginimą, bet už savanoriškai Alkiui. Bradfordo lietuvių klube 

„Vytis" rugsėjo 12-14 d. vyko at l iktos pareigos jausmą" . 
skautų vyčių ir kandidatų šuva 
žiavimas. 

Jeigu redakcija rūpinasi „Sk. 
A." sielos reikalais , ta i ad
m i n i s t r a c i j a y r a k ū n i š k u 
reikalų tvarkytoja. 

Tad 70 metų „Skautų Aido" 

ros Var tų" tunto tuntininkė. 
Seka mamos pėdomis. Sūnus 
D o n a t a s l a b a i ak tyvus ir 
veiklus skautų vadovas. Jos 
gyvenimo palydovą ar vadovą 

gyvenimo jub i l i e jaus proga galėčiau pavadinti skautišku 
reikia prisiminti ir administra- darbininku. Kiek jis įdeda dar 
ciją į kurią, prisipažinkime, 
mažai kreipiame dėmesio. O tai 
l aba i s v a r b u s veiksnys . 
Administracija turi tvarkyti 
finansus. Turi tvarkvt i skai-

bo j stovyklaviete, kas apskai
čiuos. 

Albina ne tik rūpinasi ..Sk. 
A." adresa is ir finansiniais 
reikalais, bet taip pat suor-

I Bradfordą penktadienio va
kare atvykusius skautus vyčius 
pasitiko s. Irena Gerdžiūnienė 
ir M. Grybiene. Šeštadienio ryta 
atvyko skautai vyčiai — vs. 
Jaras Alkis, s Vincent O'Brien. 
vs. A. Gerdžiūnas. vs. J. Mas-
lauskas ir kiti. Rytą vykusioje 
sueigoje dalyvavo 18 skautų 
vyčių ir kandidatų. Po pusryčių 
būrelio pasitarimui vadovavo 
būrelio vadas s. Vladas Gedmin
tas, talkinimas vs. J. Alkio. 
Skautams yčiams buvo apibū
dinta vyčiavimo prasmė ir sie-

tytojų adresus. Persikėlus kat- ganizavo 70 metų ..Sk. A." 
ram k i tu r , r e i k i a pakeisti jubiliejaus švente. Nudžiugo. 
adresą. Reikia turėti ryšį su 
paštu, kad ..Sk. A." būtu prista
tytas . Čia nemažai rūpesčio. 
Visi žinome, kad paskutiniu 
laiku paštas labai sušlubavo. 
Mano manymu, tai labai nuobo
dus darbas. Bet kas nors turi tai 
daryti . Čia stoja pasišventėliai 
adminis t ra tor ia i . 

Nežinau, k a s buvo administ
ratoriai Lietuvoje, Vokietijoje. 

kad t a proga gavo nemažai 
finansinės paramos. O to šiais 
laikais labai reikia. 

v s Vladas Vijeikis 

vs. fil. Liudas Ramanauskas 

idejo. Šiuo laiku dar Vydūno 
Fondo iždininkas. 

Prie visų tų darbų dar turėjo 
laiko išauklėti gražią šeimyną. 
Žmona Albirlą. dukteris: Asta. 
Indre. Renatą ir sūnų Donata. 
Visi puiku- skautai. Renata 
. .Aušros V a r t ų " t u n t o 
tun t in inkė . Donatas labai 
veiklus, sumanus ir pareigingas 
vadovas. 

Gana retai matvsi s. Rama 

„Skautų aido'" buvę administratoriai Malvina Jonikienė, Augustinas Uren
ta* ir dabartinė administratorė Albina Ramanauskienė. 

Nuotr. J. Tamula ič io 

v.s. LIUDAS RAMANAUSKAS 

..Skautybės kelio" redaktorė 
įvedė įdomų skyr ių : 
susipažinkime. Čia pat šalia 
gyvenančius pažįstame, bet 
kaip kiti po visą pasaulį išsiklai-
de? Tad noriu supažindinti jus 
su savo geru pažįstamu. Tai v.s. 
Liudas Ramanauskas. Pažįstu ji 
jau daugelį metų. Kartu dir
bame Kaziuko mugių paruošia
muose darbuose. Čia Liudas yra 
nepamainomas darbininkas. Jis 
labai kruopštus, labai tvark
ingas, ko iki šiai dienai jam pa
vydžiu. Bandžiau mokytis, bet 
nevyksta. Kiekvieną darbą jis 
labai gerai apskaičiuoja iš anks
to ir vykdo be priekaištų. Teko 
taip pat kar tu darbuotis Rako 
stovyklavietėje. Nuo pat įsikū- nauską uniformuotą. Jo uni-
rimo. Aš neišlaikiau. Bet Liudas forma — darbo drabužiai. Jeigu 
ir šiandien važiuoja į stovyklą skautui reikia kasdien padaryti 
ir tvarko visus būtinus reikalus, gerą darbeli, tai Liudas tų dar-
0 jų begalės. Stovyklautojai net beliu padarė daugiau kaip trims 
nežino, kad pirm stovyklaujant gyvenimams. Je igu Liuda 
reikia sutvarkyti šulinius, van- pakalbini kokiam darbui jis 
d e n t i e k j . elektrą, k rosn i s , klausia kur ir kada. 
Valdžios pareigūnai turi įvai- Gal reikėtų daugiau biogra 
riaušių priekabių. Liudas kan- finių žinių. Žinau, kad gimęs ne-
triai važiuoja prieš kiekvieną toli Kybartu, bet didesne savo 
stovyklą patvarkyti. O uždarant gyvenimo dalį praleido Čika-
stovyklą vėl reikia pasidarbuoti, goję. 
Kada visi sėda į autobusus ir Norėčiau, kad būtų apdovano-
linksmai traukia namų link. tas gero vyro, gero skauto or-
Liudas dar turi darbo. J is auko- dinų. Deja, tokio nė ra . Tad 
ja savo sugebėjimus, laiką, spaudžiu kairę, o su dešine 
kantrybę. patapšnoju per petį. Užtenka 

Kada nusipelnę vadovai foto- manęs vieno. Nes jeigu visi 
g r a fuo j ami , apdovanojami , tapšnotu, kurie Liudui skolingi 
Liudas stovi nuošaly. Retas kas padėka, pečiai neišlaikytu. 
žino, kiek darbo valandų jis v.s, Vladas Vijeikis 
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Skauto vyčio kandida to A. 
Blinstrubo vadovaujami skautai 
kandidatai ir sk. vyčiai išvyko 
į apylinkes at l ikt i vyčiavimo 
uždavinių. Po užsiėmimų grįžę 
į klubo patalpas visi dalinosi 
iškylos įspūdžiais. Vaka re pa
bendrauta su bradfordiečiais, 
kurie jau daug metų nuoširdžiai 
remia skautišką veiklą. 

Sekmadienį vyko diskusinis 
pasitarimas, vadovaujant s. VI. 
Gedmintui ir vs. J . Alkiui. 
Kalbėta apie tolimesnį vyčia-
vimą. įžodį, lapkrič io mėn. 
numatomą sueigą Sodyboje ir 
kt. Skaut ininkas J. Maslauskas 
padėkojo vyčiams už stovykloje 
gerai a t l ik tas pareigas . 

Klubo salėje 2 vai. p .p . įvyko 
sueiga, kurioje dalyvavo ir 
k lubo va ldyba bei s k a u t ų 
rėmėjai. Skauta i vyčiai ir kan
didatai rikiuotėje įnešė Lietuvos 
trispalvę. Būrelio vadui VI. Ged
mintui raportavo būrelio vado 
pavaduotojas sk. vytis sl. M. 
Ludvig. Skautų maldą perskai
tė vs. J. Maslauskas . Būrelio 
vadas pasveikino sueigos sve
čius, skautus ir visuomenei 
pristatė garbiuosius veteranus 
ir LSS Garbės nar ius Vytautą 
Gurevičių. S. Grybą ir A. Bučį. 
Jis sueigos dalyviams apibūdino 
vyčiavimo prasmę. Žodį tarė LSS 
Europos rajono vadas vs. J. 
Alkis. Jis kalbėjo DBLS vardu. 
Pasveikinęs dalyvius, papasako
jo apie skaut išką veiklą ir 
dalyvavimą Jubiliejinėje sto
vykloje JAV-se. J. Maslauskas 
už ilgametę paramą ir globą 
pareiškė padėka klubo valdybai, 
n a r i a m s , r ė m ė j a m s , ūkio 
vedėjams: s. I. Gerdžiūnienei 
skautai vyčiai įteikė dovanėlę, 
o M. Grybienei ir Vyt . Gurevi
čiui — gėlių puokštes ir padėkos 
korteles. Padėkota ir ilgamečiui 
. .kukui" s. A. Gerdžiūnui už jo 
pasišventimą skaut iškai :dėjai 
maitinant skautus. Vyt. Gurevi
čius. „Vyties" klubo pirminin
kas, pasveikino skau tus , lietu
viškos skautybės 75 metų Jubi
liejų švenčiančius. Linkėjo va
dovams ištvermės ir sveikatos, 
pabrėždamas, kad klube durys 
skau tams visados atviros. 

Skau t a i vyčiai padainavo 
skautiškų dainų, o s. V. O'Brien 
paskaitė jo redaguotą ..Tau
kuotą puodą". 

Sueigai baigiantis sudainuota 
vyčių tradicinė daina: ..Nors tu 
ir vienas, būk kaipo plienas. Ko
vok, kariauk, nelaisvę griauk 
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukš
t y n " . Sug iedo jus Lie tuvos 

himną, skautai vyčiai rikiuotėje 
išėjo iš salės. 

Susi tvarkę ir padėkoję juos 
priėmusiems bradfordiškiams, 
skautai vyčiai išvyko namo. 
džiaugdamiesi prasmingai pra
leistu savaitgaliu. 

Gelmės nėra matomos, be jų 
išdžiūtų ir paviršius. 

Anonimas 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai | vakarus nuo Cicero A ve ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozra Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 vv. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

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

Pirm., antr. penktd. 9 v r -3 v. p.p.. 
ketv 10 v r.-7 v.v., 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 e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . , 
Ch icago , I I I . 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 
CRAWFORD MEOICAL BUILOlNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 1? 30-3 v p 
trečd uždaryta. Ketvd 1-3 v p D 

penkt rr šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Ketfzl* Ave. . Chicago 
(312) 779-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hlckory Hllls. U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 1 2 i k i 4 v a l p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais >r savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (312) 5850348 ; 
Ret . (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W «3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv l?-4 

6-9. antr 126. Penkt 10 12 1 6 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų . P Ū S L Ė S IR PROSTATOS 

C H I R U R G I J A IR G Y D Y M A S 
6132 S. Kedzl* 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S .C . 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm antr ketv n ponkt 3 6 

šeštad ieniais pagal susitarimą 
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Gamtos mirtis ir 

LIETUVIŠKOJI 
VEIKLA 

Galima sakyti, kad lietuvis 
kieji metų laikai „žygiuoja pa
gal skirtingos muzikos taktą", 
o ne pagal įprastąjį kalendorių. 
Rudenį, kai gamta baigia savo 
kupiną gyvastingumo bei kūry
binės energijos laikotarpį, kai 
ruošiasi ramiam žiemos poilsiui, 
lietuviškoji veikla kaip tik iš 
naujo įsižiebia, nepaisant, kad 
ne v isur metų laikų pasikei 
t imas toks ryškus, kaip šiauri-
nėse šio žemyno vietovėse. 

Ruduo yra ruduo, bet mes jį 
jau įpratome vadinti „naujų 
veiklos metų pradžia". Staiga 
vėl sujunda jaunimo organizaci
jos, vėl šaukiami vyresniųjų 
susirinkimai, ruošiami pobū 
viai. Renginių kalendorius mū
sų dienraštyje jau beveik nesu
telpa į dvi puslapio skiltis. Jeigu 
tą renginių kalendorių (bent Či
kagoje ir jos apylinkėse) var
tosime kaip lietuviškosios visuo
meninės bei kultūrinės veiklos 
sveikatos stovio barometrą, pa
matysime, kad reikalai nėra to
kie tragiški, kad „ligonis" dar 
gan tvirtas ir nereikia skubiai 
ieškoti graudulinės žvakės. 

Kiekvieną savaitgalį tur ime 
nemažą pasirinkimą pokylių, 
koncertų, suvažiavimų, net 
(ypač šiemet) teatro spektaklių. 
Ir viskas ne šiaip sau — pramo
gai — bet vis kuriam geram, 
kilniam tikslui ruošiama. Jeigu 
dalyvausi — padėsi, paremsi, 
sušelpsi. Kartais pagalvoji, kad 
bū tų neblogai rasti renginį be 
apeliavimo į publikos sąžinę: 
je igu patingėsi, nenorėsi ar 
negalėsi į jį atsilankyti, pa
sekmės nebus tragiškos ne tik 
visai išeivijai, bet ir Lietuvai... 

Č ia mūsų visuomenė pasida
lina į dvi labai aiškias (nors, de
ja, nelygaus dydžio) grupes: ta , 
kur ią galima sutikti kone kiek
viename renginyje, ir ta , kuri 
l ieka kurčia visiems kvieti
mams , apeliavimams, pagrau
denimams ir pasibeldimui į 
sąžinės vartus. Jeigu rengėjai 
moka sužadinti smalsumą, pra
bi l t i kitokiu žodžiu, pavartoti 
naują kvietimo formą, tos „nie
k u r neinančios" publikos dalis 
y r a įviliojama j salę. J i , be abe
jo, ir dažniau pasirodytų, jei 
b ū t ų efektingesnis būdas pri
mint i , kad „šeštadienį ar sek
madienį kažkas ruošiama, vyks
t a " . Šie žmonės retai įsijungia 
lietuvišką radijo programą, dar 
rečiau skaito lietuvišką laik
raš t į ir apie renginį nesužino. 

Galbūt ruošėjai tu rė tų „sumo 
b i l i z u o t i " šauk l ių -kv ies l iu 
būr ius ir paleisti juos per lietu 
viskas apylinkes su garsiakal 
biais bei plakatais, kad pakvies
tų kaip senais laikais kaime į 
vestuves... O. rimčiau kalbant, 
ga l kiekvienas, sužinojęs apie 
būsimą renginį, galėtų pasakyti 
savo bičiuliams, pakviesti nuei
ti kartu. Ypač tai svarbu mūsų 

pokyliuose, kur rengėjai prašo 
„sudaryti stalą", o tas „stalas" 
tari 10-12 vietų... Ką tuvi dary-
li žmonės, jeigu negali „stalo 
sudaryti", bet mielai į pokylį 
mueitų? Tik retais atvejais yra 
specialiai reklamose pabrėžia 
ma, kad kviečiami ir pavieniai 
žmonės, kad jiems bus surasta 
vieta. Jeigu į tai būtų kreipiama 
daugiau dėmesio, daugiau ir 
publikos susirinktų. Gal net 
reikėtų atsisakyti uždarų, inty 
mių apvalių stalų, o ištiesti juos 
per visą salę, kad visi atsilan
kiusieji pasijustų jaukiai , šei
myniškai. Galėtų, žinoma, su
sėsti ir grupės draugų, bet ir 
mažiau jų turintieji jaustųsi 
svarbūs svečiai, o ne kažkoks 
,.penktas vežimo ra tas" . 

Dar kita sugestija. Kai rudenį 
ir žiemą dienos trumpėja, vaka
rai tamsėja, o daugelis vietų, 
kur anksčiau lietuviai saugiai 
rinkdavosi, jau prarado tą jaukų 
saugumą, galbūt renginių laiką 
reikėtų kitaip planuoti. Pavyz
džiui, Lemonto Lietuvių centre 
ruošiamos trumpos sekmadieni
nės popietės, bet ne vakaronės. 
Tokių popiečių yra ir daugiau — 
St. Petersburge, FL, kartais 
Detroite, Clevelande, Toronte ir 
kitur, ypač prie lietuviškų para
pijų. Vyresnieji lankytojai, ar iš 
toliau atvykstantieji, vengia 
rinktis į vakarones, nepaisant 
visų įtikinėjimų, kad ten „sau-

Sį rudenį Čikagos kul tūr inis 
ir visuomeninis gyvenimas ypač 
j ud rus . Tai geras ženk las , 
kad „tamsiosios pranašystės" 
apie greitą išeivijos išnykimą 
bent šiemet dar neišsipildys. 
Nežinia, kaip reikalai kituose 
lietuvių telkiniuose. Teko j au 
girdėti nusiskundimų, kad per 
daug nėra kuo džiaugtis. Iš 
dalies tai patvirtina ir „Drau
go" telkinių skyriai. Kažkur 
„dingo" Bostonas, retai matome 
New Yorko ir jo apylinkių 
lietuviškuosius įvykius, dar vis 
kol kas „nubyra" viena k i ta 
žinutė iš Detroito ir Clevelando, 
o kaip su California? Laime, kad 
Floridos saulutė dar pajėgia įšil
dyti mūsų vyresniųjų tautiečių 
sąnarius, dar jie neapsnūdo savo 
supamose kėdėse, o uo lū s 
korespondentai — J. Janušaitis, 
M. Šilkaitis ir kiti — tą veiklą 
sąžiningai aprašo. Tikėkimės, 
kad ir kitos lietuviškosios apy
linkės nepašykštės pasidalinti 
savo darbais su „Draugo" skai
tytojais. Tai labai gera paskata 
kitiems, kurie kol kas neturėjo 
progos pažvelgti į kalendorių, 
pastebėt i. jog prasidėjo ..veiklos 
ruduo". Visuomet laukiame 
nuotraukų ir aprašymų iš visų 
apylinkių, nesvarbu, kiek jose 
lietuvių gyvena, kaip ta veikla 
reiškiasi. Pavyzdžiai uždega ir 
paskatina kitus veikti, tad su-
kruskime! 

Danu tė B i n d o k i e n ė 

LIETUVOS 
DIPLOMATIJA 

UŽSIENYJE 
VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

Išeivijos lietuvių tarpe jau 
kuris l a ikas d i s k u t u o j a m a 
Lietuvos a ts tovavimo klau
sima Amerikoje. 

Šio klausimo dalini išspren
dimą padarė Lietuvos prezi
dentas A. Brazauskas, pareikš
damas, kad visi užsieniui atsto
vauti diplomatai bus skiriami iš 
Lietuvos. 

Šiuo posakiu j is užtrenkė 
duris ir pasisakė prieš išeivijos 
lietuvius, kad j ie nesitikėtų 
atstovauti Lietuvai diplomatijos 
sri tyje, n e p a i s a n t . kokį 
patyrimą jie turė tų . 

Šia proga yra verta išeivijos 
lietuvius supažindinti, ką šiuo 
klausimu rašo „Lietuvos aidas" 
Vilniuje: „Prof. Eidintas siū
dinasi ambasadoriaus švarką. 
Lozoraitis nesako „Sudie" ir 
skrenda į Romą". 

Toliau apie Alfonso Eidinto 
paskyrimą Lietuvos ambasa
doriumi Vašingtone laikraštis 
pasisako: „Jo kandidatūra i pri
tarė 8 iš 9 posėdyje dalyvavusių 
komiteto narių. 

Užsienio reikalų komitete yra 
17 narių. Tokiame svarbiame 
posėdyje nedalyvavo netgi pats 
komiteto pi rmininkas Kazys 
Bobelis. (Kodėl? V.Š.) 

Nepaslaptis, kad balsavimo 
rezultatai n iekam nekėlė jokiu 

abejonių. Nors aštrių klausimų 
prezidentui netrūko 

Viena- iš 9 posėdyje daly
vavusių Komiteto narių. Valdas 
Pet rauskas , kuris nuo balsa
vimo -usilaikė, pareiškė: „Ei
dinto paskyrimas ambasado
riumi yra labai kontroversiš
kas" . 

Vos tik pradėjus sklisti gan
dams apie naujojo ambasado
r iaus paskyrimą, Kauno spau
doje pasirodė nemažai straips
nių, kuriuose teigiama, kad 
Eidintas bendradarbiavęs su 
KGB. Pats Eidintas tai vadina 
neišvengiamu sąlyčiu. 

Toliau laikraštis rašo: „Amba
s a d o r i a u s pake i t imas yra , 
švelniai t a r i an t , ambicingų 
piramidės statybininkų darbas. 
Buvo nubrauktas ne tik dešimt
mečius i š t i k i m a i Lietuvai 
tarnavusio diplomato triūsas, 
bet ir įvarytas pleištas tarp 
užsienyje gyvenančiu lietuvių". 

Kaip žinoma, Lietuvos Res
publikos ambasadą Vašingtone 
visą laiką išlaikė ir dabar 
išlaiko užsienio lietuviai. Tiesa, 
šiemet Lietuvos vyriausybė jai 
paskyrė 150,000 Amerikos 
dolerių. Tačiau kol kas iš tos 
sumos neišleista nė cento. 

Įdomu tai , kad kitose šalyse 
dirbantys Lietuvos diplomatai, 
iki šiol nesugebėdavo išgyventi 

iš vyriausybės skirtų pinigų. 
Nors Eidintas teigia esąs ne 

menkesnis diplomatijos žinovas, 
kaip jo pirmtakas, tačiau kol 
kas jį pažįstame kaip istoriką, 
mokslo veikalų autorių. 

Gerai informuotas ša l t in i s 
Seime teigė, kad šios diploma
tinės problemos buvo ga l ima iš
vengti labai paprastai — tiesiog 
mūsų viršūnėms, deklaruojan
čioms žingsnis po ž ingsn io 
politiką, reikėjo taip ir elgtis . 

Tereikėjo pratęst i l a i k i n a i 
paskirto ambasadoriaus Lozo
raičio įgaliojimus, po to t a i 
padaryti dar kar tą ir da r kol... 
visi būtų pamiršę šį politiką, 
nemokančių suvaldyti asme
niškumų, d i rb t ina i s u m a z 
gytą Gordijo mazgą. Juo labiau, 
kad pasaulio diplomatijos isto
rijoje tokių precedentų yra . 

Laikraščio koresponden tas 
Remigijus B i e l i n s k a s s a v o 
straipsnį baigia nuomone: 

„Gaila, kad mūsų politikieriai 
taip įsijautė, kad tebežaidžia 
„Šančių futbolą". 

Atleistume jiems ir už tai . Bet 
blogiausia, kad mūsų užsienio 
politikos tąsai neturi net jokių 
ambicijų iš kiemo fu tbo lo 
patekti bent jau į trečią lygą. 

Žaidimas į vienus v a r t u s 
amžinųjų p i r a m i d ž i ų s t a 
tytojams labai pat inka. . ." 

Sveikintinos Seimo nar io ir 
laikraščio žurnalisto atviros ir 
nešališkos nuomonės. 

Išeivijos lietuviai gali džiaug
tis, kad, nepaisant t a rp mūsų 
esančių nuomonių sk i r tumų, 
Lietuvoje yra žmonių, kur ie ob
jektyviai žiūri ir vertina esamą 
politinę realią situaciją. 

IMIGRANTAI SAVOJE 
TĖVYNĖJE? 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

Amerikos Lietuvių Tarybos 53-čiojo metinio suvažiavimo Čikagoje darbo prezidiumas. Iš kairės: 
Clevelando ALT sk. pirm. A. Pautienis, St. Petersburgo, FL, ALT sk. pirm. A. Shukis, ALT 
pirm. G. J. Lazauskas, ALT sekr. S. Dubauskas, v D. K. Oksas. 

Nuotrauka J . Tamulaičio 

Tai , ką konferenci jose ar 
susi t ikimuose ka lba Lietuvos 
vyr iausybės vada i , pvz. minis
t r a s p i rmin inkas Adolfas Šleže
vičius ir prezidentas Algirdas 
Brazauskas , Amerikoje y ra va
d inama „lip service" - tuš t i ple
palai , ypač kai j i e pasisako už
sienio lietuvių pi l ietybės klau
simu. J i e su en tuz i azmu prita
ria, kad į s t a tymas tu r i būt i per
svars ty tas pa l ank i a prasme lie
tuvių kilmės a s m e n i m s , kurie 
dėl susidėjusių politinių ap
linkybių pas i t raukė iš Lietuvos. 
Tai bėgliai n u o komunist inio 
teroro, Vokietiją okupavusių 
Vakarų sąjungininkų iš pradžių 
pavadint i „pol i t iniais pabėgė
l i a i s " , v ė l i a u „ i š v i e t i n t a i s 
asmenimis — Displaced Per-
sons", o mes, su juokais per aša
ras , save pavadinome „Dievo 
paukš te l ia i s" . 

Vis vien, k u r t ie „Dievo 
paukšte l ia i" bebū tų - Europoje, 
Amerikoje, Kanado je , Pietų 
Amerikoje a r Australijoje, jų 
gyvenimo laisvėje pagrindinis 
t iks las buvo kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą ir iš laikyti lietu
višką kultūrą. Klestėjo turinin
ga ir gausi per iodinė spauda, 
žydėjo grožinė l i teratūra , šoko ir 
dainavo t au t in i a i ansambliai . 
Puikiai suorganizuotas lituanis
t inių mokyklų t i nk la s supažin
dino pr iaugančias k a r t a s su 
Lie tuvos istorija, l i t e ra tū ra , 
geografija ir menu , atsikūrė jau
nimo organizacijos, įsisteigė šal
pos ir profesinės draugijos, 
iškilo nauji l ie tuviškų parapijų 
ir visuomeninių centrų pastatai. 
Šeimose iš k a r t o s į ka r t ą buvo 
tęsiamos senos lietuviškos tauti
nės ir rel iginės tradicijos su 
Kūčių vakar iene ir velykiniais 
margučiais, o visuomeninė veik
la rėmėsi pa t r io t in iu motyvu. 
Tau t in ių švenčių minėjimai, 
mas inės demonstracijos, petici
jos pol i t in iams vadams, reika
laujant laisvės Lietuvai, jungė 
visą išeiviją, ją vienijo ir kurstė 
nepriklausomybės atgavimo vil
tį. Ir š tai - toji svajonė jau tapo 
t ikrove , bet... Tai kas, kad 
užsienio lietuviai išliko ištikimi 
L ie tuva i i r tą savo darbais 
įrodė, bet j ie neturi jokių teisių 
į savo tėviškes ar net pripažini
mą, kad jie y r a lietuviai, nepra
radę Lietuvos pilietybės. Kai 
k u r i e m s pavyko net išlaikyti 
Nepr ik lausomos Lietuvos pa
sus , be t ir t a i nieko nereiškia. 
Skaud i bei pažeminanti yra dis
kr iminaci ja , kai tėvynėje iš 
užsienio l ietuvių yra plėšiamos 
aukštesnės kainos restoranuose 

viešbučiuose. I tėvynę ap

s igyvent i grįžusių l i e tuv ių 
t raktavimas kaip imigrantų, 
jiems neduodant jokių teisių, 
reikalaujant a t l ikt i begalinį 
biurokratišką procesą giliai 
pažeidė užsienio lietuvių širdis, 
juo labiau, kad buvusio okupan
to likučiams pilietybės privi
legija yra teikiama be sunku
mų. Įžūlūs, nemandagūs ir atsi
sakantys patarnaut i Lietuvos 
biurokratai turėtų atvykti į nor
malų kraštą ir pasimokyti, kaip 
privalo elgtis valstybės tarnau
tojai, kurių algos yra apmoka
mos tų nelaimingų interesantų 
mokesčiais. 

Kaip ilgai užsienio lietuvis 
tėvynėje liks imigrantu? Jei, 
būdami nuo Tėvynės atskirt i 
geležine uždanga, save vadi
nome gyva Lietuvos šaka, tai, 
Lietuvai išsilaisvinus, vyriau
sybė kėsinasi tą šaką nukirsti . 
Aišku, mūsų piniginė t a lka yra 
jiems svarbi, bet tik ne mes 
patys. Graudu. 

ir 

LAS V E G A S L I E T U V O J E 

Tokia a n t r a š t e „Lietuvos 
a i d a s " (93.08.06) paske lbė 
straipsnį, neseniai Lietuvos vy
riausybei priėmus nutarimą, 
leidžiantį Lietuvoje steigti 
„kazino", arba lošimo namus. Iš 
pokalbio su Valstybės turizmo 
tarnybos direktorium Saulium 
Endruiška paaiškėjo, kad dar 
G. Vagnoriaus vyriausybė pa
tvirtino Lošimų komisjos nuo
status, sudarė komisiją ir jai 
pavedė teisę spręsti apie lošimų 
namų, loterijų ir k i tų lošimų 
organizavimą. 

Kurį laiką šie reikalai buvo 
atidėliojami. Dabar Lošimų 
komis i ja savo ve ik lą nori 
pradėti Vilniuje, Kaune, gal ir 
kituose miestuose, išduodama 
leidimus privatiems asmenims 
ar bendrovėms steigti lošimo 
namus. 

Žinant, kad lošimai vyksta 
nelegaliai , Lošimų komisija 
mato reikalą šią pramogą lega
lizuoti, nors susilaukia visuome
nės aštrios kritikos. Lošimo 
namų pelno mokesčiai numato
mi panaudoti socialiniams rei
kalams, invalidams, našlaity-
nams, labdarai. Tai būtų svar
bus pajamų šaltinis valstybei. 

Lošimo namai jau veikia Esti
joje, Latvijoje, Baltarusijoje, 
Vengrijoje, kur pinigus pralošia 
ir Lietuvos turtuoliai . Lietuvai 
bus naudingiau, kai t ie lošėjų, 
ypač t u r i s t ų p i n i g a i liks 
savame krašte. 

Br. J . 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia Marquette Parke. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
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Dėl prakt inės pusės, reikia pasakyti, kad yra visa 
eilė dalykų, kurie mums apsunkina paskolą gauti. Esu 
jau savo ankstybesniuose pranešimuose apie tai 
minėjęs. Pakartosiu juos čia: 

1. Lietuva yra nauja valstybė, kuri plačiai 
visuomenei mažai t ė ra pažįstama. 

2. Lietuva prieš karą nebuvo išėjus į finansinę 
rinką, nelyginant ka ip Suomija, ir todėl finansinėje 
rinkoje nėra žinoma. 

3. Lietuvos prekyba su Amerika minimali. 
4. Lietuvos padėtis Rytų Europoje, netolimoje bolše

vizmo kaimynystėje, ir neišspręstas lietuvių-lenkų 
ginčas ir todėl galimybė ginkluoto susidūrimo verčia 
būti atsargiais su Lietuva. 

5. Lietuva neturi gamtos resursų, kurie sudarytų 
atrakciją užsienio į takai. 

Mes visa tai dažnai užmirštame, kuomet turime pri
eiti prie konkrečių išvadų, ir be pamato laukiame, kad 
į mus ta ikintų tokias sąlygas, kaip kad yra taikomos 
mažoms, be t senoms valstybėms. 

Pagaliau, Lietuvoje, matyt i , neturime vaizdo apie 
taip vadinamą prekybinę paskolos pusę ir paskolos 
bonų pardavimo mašineriją. 

Nereikia manyti, kad bankai.kurie apsiima paskolą 
pravesti, t ik paima iš savo kasos pinigų ir duoda Taip 
daroma tik pačioj pradžioj, gi tie bankai per savo 
organizuotus agentus platina po visą Ameriką paskolos 
bonus. Juo kraš tas mažiau pažįstamas, juo sunkiau 
bonai parduoti. Amerikos rinkoje bonai praktikoje nesi

skiria nuo kitokių prekių. Kad sėkminga i pa rduo t i 
bonus, reikia pirmiausia suteikti žinių ap ie t ą k r a š t ą 
agentams, reikia propagandos l i t e ra tū ros ir t . t . Yra 
atsitikimų, kad agentai už bonų pa rdav imą g a u n a 
5—6%. Tai kuone neįtikėtinas da lykas , be t t a i fak tas . 

Tiesa, pav., paskola 5 milijonų dolerių s u m a i bu tų 
niekis duoti vienai firmai kaip J. P . Morgan , Dillon 
and Reed ir t.t., bet tos firmos tok iomis mažomis 
paskolomis nė neužsiima. 

Suglaudus visa, kas augščiau p a s a k y t a , t u r i u įsi
tikinimo, kad mes savo pirmąją paskolą Amerikoje ne
galėsime realizuoti geresnėmis sąlygomis, k a i p 8% — 
parduodamoji kaina 97.5%, gi be to paskolos sukėl imas 
atsieis mums apie 8-10%, t.y. mes g a u t u m e apie 
86-88% visos skolinamosios sumos. 

Tokios yra mano išmanymu m ū s ų perspektyvos 
Amerikos finansinėje rinkoje p i rmą m ū s ų užsienio 
paskolą realizuojant. 

Sąlygos, suprantu, labai sunkios. Tačiau nemanau , 
kad ir Anglijoje, išskyrus paskolas su lyg Trade Facili-
ties Act, pajėgtume gauti paskolą k u r k a s geresnėmis 
sąlygomis. 

II. Dabar pereisiu prie t rumpos apžvalgos pe r t r ak 
cijų paskolai gauti. 

Dar 1924 m. pradžioje, sąryšyje su ,Galybės" 
atstovų atsilankymu, sueita į k o n t a k t ą su Foundat ion 
Co. Toji kompanija po visos eilės de rybų a t s i s akė tą 
klausimą pravesti. 

Gavęs instrukcijų teirautis dėl paskolos, m a n buvo 
New Yorke įvairių asmenų n u r o d y t a į sunkenybes i r 
patarta kreiptis į p. Lismaną, vieną ger iaus ių New 
Yorke užsienių paskolų eksper tų . 

Lismaną pasisekė suinteresuot i i r j is p a d a r ė j au 
žinomą Ministerijai pasiūlymą, kur į vė l iau k iek mo
difikavo mūsų naudai . 

Tuo tarpu Kauno miesto valdyba* aplenkdama 
Pasiuntinybę, nežiūrint kad Pasiuntinybė pirmoji suėjo 
į kontaktą su Foundation Co. dėl Kauno miesto pasko
los, kreipėsi į Foundation Co. dėl konstrukcijos darbų 
Kaune . Besvarstant tą dalyką Foundation Co. paėmė 
plačiau ir nusistatė praplėsti darbą. Tos kompanijos 
a t s tova i nuvyko K a u n a n derė t i s su Lietuvos 
vyriausybe. Oficialiai Pasiuntinybė nieko nežinojo, kas 
dėjosi Kaune , t ik tiek, kiek buvo paskelbta Lietuvos 
spaudoje. Tuo t a rpu gautas p. Petrulio raš tas , kuriuo 
nurodoma vilkinti derybas su Lismanu, nes esantys kiti 
pasiūlymai, kurie svarstomi. Buvo nurodyta, kad teks 
vilkinti iki rugsėjo mėn., tuomet paskolos klausimas 
paaiškėsiąs. Pasiuntinybė nežinojo kokie Foundation 
Co. pasiūlymai, taipogi pradžioje nė nebuvo klaustasi 
Pasiuntinybės nuomonės apie tą kompaniją. Apie dery
bų eigą Pasiuntinybei nerasta reikalo painformuoti, 
taipogi Pasiuntinybė nežinojo nė apie Foundation Co. 
gautą opciją iki 1925 m.* pabaigos..Kiek teko patirti , 
Foundation Co. konkrečių pasiūlymu nebuvo patiekusi 
ir negalėjo patiekti iki opcijos išsibaigimo. J i prašė op
cijos termino pailginimo, Finansų Ministrija nesutiko 
ta ta i padaryti , be t ketino su jais derėtis v Foundation 
Co. t a t a i pranešta ir jų atstovai bus Kaune sausio gale 
ar vasario pradžioje. 

Dar neišsibaigus Foundation Co. terminui Pasiun
t inybė gavo t e l eg ramą iš p. Sidzikausko, kad 
atsilankysiąs tū las p. Klopstock su paskolos pasiūlymu. 
J is ir buvo atsilankęs. Kiek vėliau pat i r ta , kad reikia 
būti su ta firma labai atsargiais, nes kaikurios 
finansinės įstaigos turėjusios blogų patyrimų. Supran
tama, kad tokiam momente gali susirasti daug abejo
tinų tarpininkų, kurie t ik gali visą reikalą pabloginti. 

(Bus daugiau) 
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Jaunavedžiai Rasa Ona Izokaitytė ir JefTrey Scott Comfort. 

LAIMINGI MES BUVOM 
TARP JŲ... 

Š.m. rugpjūčio 7 d. gražią 
popietę Benton Harbos miesto 
Fairplain Presbyterian bažny
čios aikštelėn suvažiavusių au
tomobilių dauguma puošėsi lie
tuviškais lipinukais — Vytimis. 
Gedimino stulpais ar užrašais 
„Lithuanian. and proud of it". 
Tai inž. Jono Izokaičių giminės, 
draugai ir pažįstami, suvažiavę 
į jų dukrelės Rasos Onos ir Jef-
frey Scott Comfort vestuves. 

Bažnyčioje, prie pakelto alto
riaus, stovėjo du kunigai. Vie
nas tamsiu apdarų, antrasis — 
šviesiu drabužiu, žilstančia 
barzdele, lietuviams gerai pažįs
tamas kun. Antanas Saulaitis, 
S.J. Altoriaus dešinėje išsirikia 
vus jaunajam ir pabroliams, 
prie jų, viena po kitos, išdidžiai, 
su gėlių puokštėmis rankose, 
žengė penkios pamergės — nuo
takos artimiausia draugė Rasa 
Kelpšienė, trys jos sesutės — 
Julija, Lina ir Larą Izokaitytės 
ir jaunojo sesuo Carey... 

„Here comes the bride" skam 
bant, Rasa, laiminga šypsena 
spindinti nuotaka, žengia 
gėlėmis nubarstytu taku. lydi
ma tėvelio, inž. Jono Izokaičio. 
Rimtas tėvo veidas, lyg patvir 
tina ne kartą jo reikštą nuomo
nę, kad susipratusių lietuvių 
jaunimas vengtų kurti mišrias 
šeimas. Tėvų norai šiandien ne 
daug bepaisomi. nes piršliai 
išėjo iš mados, o tikrai meilei 
tautybių skirtumai ne kliūtis. 
ypač, kai abi pusės iš anksto 
sutaria toleruoti etninius skir
tumus ir prisitaikyti prie viena? 
kito. Todėl Rasos ir Jeffrey su
tuoktuvių bei žiedų sumainymo 
apeigos vyko dviem kalbom. 
Jaunasis atsakinėjo angliškai. 
o Rasa į kun. A. Saulaičio klau 
simus atsakinėjo lietuviškai. 

Gimusi Čikagoje. Marquette 
Parke. Rasa ten pradėjo lankyti 
lietuvišką parapijos mokykla 
Vėliau, šeimai persikėlus gy 
venti į Holland. Michigan. Rasa. 
jos sesutės ir pusbroliai Antanas 
bei Juozas Izokaičiai savaitga 
liais lankė Grand Rapids litua 
nistinę mokyklą. Būdama akty 
vi ,,Kernavės" tunto skautė. 
veik kasmet stovyklavo Rako 
stovykloje, dainavo, šoko tauti 
nius šokius; tad ir šiandien lie
tuvių kalbą vartoja laisvai 
žodžiu ir raštu. Studiju<>dama 
Dental Hygiene WMU Kala-
mazoo. susipažino su to paties 
universiteto pilotažo studentu 
JeffS. Comfort Jų meilės gėlelė 
ten ir pražydo. 

Jungtuvių metu gražiai giedo
jo Rasos pusbrolis Stepas ir ar 
tima jos draugė Linda. 

Po sutuoktuvių prie bažny-
čios išsirikiavę jaunieji, jų tėvai, 
pamergės ir pabroliai sveikinosi 
su svečiais, priėmė jų linkėji

mus. Paskui visi skubėjo į ves
tuvių puotą Pebblevvood Coun-
try klube. Netrukus atvyko ir 
jaunieji su palyda. Tėvai lietu
višku papročiu juos sutiko su 
duona ir vynu. 

Pradedant vaišes, jaunuosius 
ir visus dalyvius trumpu žodžiu 
lietuvių ir anglų kalba pasvei
kino nuotakos tėvas, pradėda
mas lietuviškai, kad ,,Kiek
viena ilga kelionė prasideda pir
muoju mažu žingsneliu". Kun. 
A. Saulaitis. S.J., savo invoka-
ciją jungė su linkėjimais jaunie
siems ir meldė Visagalį jiems 
palaimos. Po to skambėjo šam
pano taurės, tostai, daugiau 
linkėjimų. 

Besivaišinant lietuviškasis 
jaunimas spontaniškai užtraukė 
..Ilgiausių metų!" Jiems pritarė 
visi salėje esantieji lietuviai, 
nustebindami nelietuvius sve
čius. Prasidėjo malonus svečių 
tarpusavio bendravimas, pasi
kalbėjimai su seniai matytais 
draugais bei pažįstamais. Dau
gelis svečių jaunystėje gyveno 
Čikagoje. Dabar, vaikams užau
gus, jie pasikeisdami dalyvauja 
vaikų vestuvėse, vaikaičių 
krikštynose, tėvų laidotuvėse... 
Jie tar tum giminės vieni ki
tiems, bet laiko tėkmėje tie 
buvę kaimynai išsisklaidė į 
tolimus priemiesčius. Nijolės ir 
Jono Izokaičių dukros vestuvės 
buvo gera proga vėl susitikti ir 
smagiai pabendrauti. 

Muzikai suskambus, jaunieji 
ir jų draugai ėmė šokti, o mes, 
kurie nebe tokie jauni, pradėjo
me galvoti apie grįžimą į 
namus. Prie mūsų stalo sėdėjęs 
kun. A. Saulaitis, apsirūpinęs 
kavos termosu, irgi pakilo. Jis 
buvo pasiryžęs dar tą patį 
vakarą pasiekti Rako stovyklą. 

Grjžtnnt namo į Holland, 
Michigan, neatmenu, ar tą 
vakarą švietė žvaigždės, ar tik 
mėnesiena. Nekreipiau j tai 
dėmesio, nes mintyse pajutau, 
rodos jau pamirštą, jaunų dienų 
melodija, kurią nejučiom pradė
jau niūniuoti: 

Mes susitikom tuomet, kai pa
vasario saulė šypsojos, 

Ir žydinčios žibuoklės į save 
paslaptingai viliojo. 

Tenai, jūros pakrantėj, mums 
su saule šypsojos dangus, 

O pievos mus viliojo vis tolyn 
i gėlėtus laukus. 

Laimingi mes buvom tarp jų. 
Tarp saulės , dangaus ir 

gėlių.. 
— Bene išgėręs, — bakstelėjo 

man žmona i šoną. — Žiūrėk 
kelio, nedainavęs! 

Nuo ano gražaus vakaro pra
ėjo trys mėnesini. Jaunieji Rasa 
ir Jeff Comfort apsigyveno St. 

BOSTON, MA 

LB BOSTONO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Providence, Rhode Island, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje š.m. spalio 17 d. įvyko LB 
Bostono apygardos apylinkių 
vadovų suvažiavimas. Dalyva
vo: Bostono, Brocktono, Cape 
Codo ir Providence pirmininkai, 
o Kennebunkporto seniūnija at
siuntė savo veiklos apžvalgą. 
Worcesterio pirmininkas nega
lėjo dalyvauti. Svarstybose 
dalyvavo ir LB Krašto tarybos 
trys nariai, kurių vienas — Gin
taras Čepas yra ir LB JAV 
Krašto valdybos narys. 

Po šv. Mišių, aukotų kun. 
Švedo, suvažiavimo dalyviai 
susirinko parapijos salėje. Posė
dį pradėjo Provindence apylin
kės pirmininkė Aldona Kairie
nė, linkėdama sėkmingo darbo. 
Kun. Švedui sukalbėjus maldą, 
susikaupimo minute buvo pa
gerbti mirusieji bendruomenės 
nariai. Priėmus pasiūlytą dar
botvarkę, sekretorė Regina Pet-
rutienė perskaitė praėjusių 
metų suvažiavimo protokolą. 
LB Bostono apygardos pir
mininkas Česlovas Miciūnas 
apygardos darbų apžvalgoje 
išvardino svarbesnius valdybos 
veiklos momentus. 

Valdybos iždininkas Jonas Če-
reška savo pranešime apgailes
tavo, kad kai kurios apylinkės 
silpnai vykdo solidarumo mo
kesčių rinkliavą, o apygardos 
finansinės įplaukos ir susidaro 
iš tam tikro solidarumo mokes
čių procento. Stasys Eiva revizi
jos komisijos pranešime teigė, 
jog kasos knygos vedamos tvar
kingai; visoms išlaidoms ir 
pajamoms yra pateisinamieji do
kumentai. 

Suvažiavimo darbotvarkėje 
gal įdomiausi buvo — apylinkių 
pranešimai. Bostono apylinkės 
pirm. Aidas Kupčinskas, LB ta
rybos narys, glaustai papasako
jo apie valdybos nuveiktus dar
bus, kurių tarpe — minėtinas 
Nepriklausomybės atstatymo 
jubiliejinis minėjimas Bostone 
su specialia programa. Toliau 
ėjo Bostono lituanistinės mo
kyklos reikalai. Šiais metais 
mokyklon įsirašė 50 mokinių. 
Apylinkės valdyba padėjo orga
nizuoti vietos lietuvių talką at
naujinti Bostono Lietuvių Pilie
čių klubo patalpos. Klubas pri
glaudžia beveik visus vietos 
lietuvių renginius. 

Brocktono apylinkės pirm. 
Stasys Eiva sakė, kad apylinkės 
veikla pastaruoju metu yra ne
žymi, nepaisant, kad mieste 
sėkmingai veikia kitos lietuviš
kos organizacijos. Eivos žo
džiais: „Mes dirbame Bostono 
šešėlyje..." Apylinkės sąrašuose 
yra 260 narių, tačiau aktyviai 
dalyvauja tik arti 70. Valdyba 
yra Lietuvių Fondo narys su 
525 dol. įnašu. 

Cape Codo apylinkės pirm. 
Alfonsas Petrutis sakė, kad nors 
apylinkė yra tolokai nuo dides
nių centrų ir lietuviškų telki
nių, nariai stengiasi dalyvauti 
visuose didesnio masto rengi
niuose Bostone ir kitur. Pasi
džiaugė, kad apylinkė, įsikūrusi 

Joseph, Mi. mieste, kur gyvena 
ir jų tėvai. Nijolės ir Jono 
Izokaičių šeima jau spėjo įsiti
kinti, kad dukters Rasos jie 
neprarado — priešingai, jų šeima 
praturtėjo. Penkių moterų būry
je šalia tėvo atsirado dar vienas 
vyras, paslaugus žentas, lyg 
sūnus, kurio visada troško. 

Jaunavedžiams, Rasai ir Jeff 
Comfort, linkime kad jų dviejų 
kunigų ir dviejų šimtų liudinin
kų akivaizdoje viens kitam duo
ti meilės ir ištikimybės pa
sižadėjimai niekuomet ne
nutrūktų. 

„Opa" L. Venckus 

. i 
1974 metais, turėjo tik 15 narių, 
o šiuo metu yra arti 140, kurie 
yra jautrūs ir dosnūs lietuviš
kiems reikalams; Cape Codo lie
tuviai padeda ir kitoms organi
zacijoms, vykdančioms rinklia
vas, palengvinti padėtį Lietu
vos našlaičiams ir sergantiems 
vaikams. Remia Lietuvos moks
lo, švietimo ir religines institu
cijas. Apylinkės nariai stengiasi 
dalyvauti vietinių amerikiečių 
renginiuose, festivaliuose, paro
dose, kur yra gera proga visuo
menei parodyti lietuviškus me
no dirbinius, ypač gintaro, au
dinius ir kitus liaudies rank
darbius. 

Renginio šeimininkė, Pro
vidence apylinkės valdybos 
pirm. Aldona Kairienė praneši
mą pradėjo: „Mažytė Providence 
apylinkė negali pasigirti gyvu 
veikimu... Neturime tam nei jė
gų, nei sąlygų. Tačiau mūsų 
saujelė pasižymi užsispyrimu ir 
ištverme, todėl esame gyvi". 
Kairienė paminėjo apylinkės 
atliktų darbų kelis pavyzdžius: 
su Lietuvos Vyčiais suruoštas 
Kūčias; Nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą. Kita proga 
buvo surinkta 2000 dol. aukų 
Telšių vyskupijai paremti. 

Worcesterio apylinkės atsto
vas suvažiavime nedalyvavo, 
nei pranešimo neatsiuntė. 

LB Kennebunkporto (Maine 
valstija) seniūnijos atsto-
vas-pranciškonas Rafaelis 
Šakalys siuntė darbų apžvalgą, 
kurią suvažiavimui perskaitė 
sekretorė Petrutienė. Praneši
mas neilgas, tačiau labai pozi
tyvus. Štai kelios ištraukos: Se
niūniją sudaro devyni lietuviai 
— pranciškonai. Jų išskirtini 
darbai: atsikviesta iš Lietuvos 
13 jaunuolių, kurie buvo ruošia
mi kandidatais į ordiną. Dau
giau metų trukęs intensyvus 
darbas religinėje ir tautinėje 
srityje atnešė rezultatų. Birželio 
15 d. Vienuolika tos grupės jau
nų pranciškonų sugrįžo į Lietu
vą pastoraciniam darbui. (Du iš 
to būrio savanoriškai grįžo na
mo kiek anksčiau). Vasaros me
tu Kennebunkporte buvo su
ruošti įvairūs koncertai, litera
tūros vakarai, stovyklos. Metinė 
Lietuvių Diena tenai sutraukė 
arti 2000 svečių. Amerikos lie
tuvių pranciškonų lėšomis Kau
ne pradėta klierikų bendrabučio 
statyba; Kretingoje paremta 
mergaičių kolegija; vykdomas 
Kretingos vienuolyno remontas; 
Kretingos bažnyčiai nupirkti 
nauji, galingi vargonai už 
82,000 dolerių... 

Po apylinkės vadovų praneši
mo pirmininkas Mickūnas su
važiavimo dalyvius supažindino 
su LB XIII tarybos trečios sesi
jos, spalio 8/9 dienomis vykusios 
Čikagoje, darbais. Baigdamas 
pranešimą pastebėjo, kad vis dėl 
to sesijos keli svarbūs klausiniai 
liko neišspręsti, kadangi buvo 
praleista daug laiko besiginči
jant dėl nereikšmingų dalykų. 

Mickūno pranešimą apie Ta
rybos sesiją Čikagoje papildė 
savo įspūdžiais kiti du, buvę Či
kagoje: Gintaras Čepas ir Aidas 
Kupčinskas — abu iš Bostono. 

Suvažiavimo dalyviai iškėlė 
klausimų, kurie domina daugelį 
bendruomenės veikėjų. Štai jų 
keli: dėl Lietuvos ambasados 
Vašingtone: — Kai bus naujas 
ambasadorius, ar reikės ir 
toliau jį remti finansiškai? 
Kokie yra formalūs struktūri
niai ryšiai tarp PLB ir JAV 
bendruomenių: kas kam yra pa
valdus ir atsakingas? Klausi
mas buvo taikomas Gintarui 
Čepui: Kaip jis gali suderinti 
savo pareigas, būdamas tuo pa
čiu metu Tarybos ir krašto val
dybos nariu? 

Baigiamajame žodyje pir
mininkas ragino visus prenu
meruoti ir remti Lietuvių Ben
druomenės leidinius. Taip pat 
priminė, kad 1994 metai bus Ta
rybos rinkiminiai metai, todėl 
siūlė jau dabar ieškoti tinkamų 
kandidatų su visuomenininko 
patyrimu. 

Po trijų valandų intensyvaus 
darbo šaltoje salėje suvažiavi
mas baigtas Lietuvos himnu. 
Renginio šeimininkė Aldona 
Kairienė pakvietė visus ben
driems pietums. 

Bostono apygardos suvažiavi
mas praėjo sklandžiai ir pakilia 
nuotaika. Nežinia, kam priskir
ti nuopelnus: drausmingiems, 
kūrybiškai nusiteikusiems at
stovams, Apygardos pirminin
kui Mickūnui, sugebėjusiam iš
laikyti rimtį, ar, pagaliau, 
nekūrentai, šaltai salei, kurio
je susigūžę atstovai neturėjo 
progos pasakyti ugningų kalbų? 

Tokie apygardiniai sulėkimai 
yra našesni, vertingesni, nei 
gausios konferencijos su skam
bančiais šūkiais. 

Alfonsas Petrutis 

S*-"*"* 
į CLASSIFfED GUIDE r* 

PLAČIAI PREKIAUJAMA 
Akcinė bendrovė „Kelmės 

trikotažas" savo gaminius par
duoda Kanadoje ir Suomijoje, 
Kelmės pieninė techninį 
kazeiną — Prancūzijoje ir Olan
dijoje, ūkininkų užaugintus 
kopūstus valgo Rusijos mieste 
Novgorode, bulves — Kara
liaučiuje, obuolius — Latvijoje. 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 
T R A N S P A K 

Talpintuvai [ Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais. 

$39 
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI 

Aspirino 250 tbl.. muttivitaminų 250 tW., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata „Citron". kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus, mėsos konservai. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$98 Dešra 
Šprotai 
Margarinas 
Olandiškas sūris 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Majonezas 
Aspirinas 

15 kg 
3dež 
12 kg 
l.5kg 
200g 
300g 
400g 
2 5 kg 
0 5 kg 

250 tbl 

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov abrikosai 
Konservuota silkė 
Muttivltaminai 

3dėž 
1.5 Itr 
3l tr . 
1 kg 

3 pok 
4.5 kg 
2.5 kg 

1 kg 
0 5 kg 

250 tbl. 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės. 

$75 (vairaus maisto be mėsos. 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą 
T R A N S P A K 

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Tai. 312/436-7772 

1ANEOUS REAL eSTATE 

Atiduodamas Jaunas, gražus „pomera-
nian" veisles šuniukas i gerus namus. Jis 
geras namų sargas ir myli vaikus. Skam
binti: 70S-65S-6599 (Cicero). 

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

FftAMK ZAPOUS 
tOf Vi W * S * Mth ttrsst 
TsL — (TOS) 424-M54 

(312) 5t1-f«54 

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

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

312-77S-9313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE7MAX 
MALTOM 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stata Lina Rd. 

Calumet City, IL $0409 
Nuomoją automobilius/ Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą 
Tel. 708-868-0049, , F*x 
V08 $68 8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $23 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatoma UPS 

Ford City parduodamas „con-
do", 10 aukštas; 2 mieg., 2 vonios. 
Apie $60,000. Skambinti 

312-778-9027. 

IEŠKO BUTO 

Vyr. amžiaus lietuvei reikalingas kam
barys Floridoje. Kalifornijoje. Arizonoje ar
ba Čikagoje. Už kambarj atsilyginsiu namų 
ruoša. Siūlyti raštu: E. Vaišvilienė, 10505 
S. St. Louis, Chicago, IL 60624. 

:OR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. , ,garden 
apt." butas su šiluma ir elektra. Mar-
quette Parko apyl. Skambinti po 5 v.v. 
ta i . 312-476-2343. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
P35T 

t 
5cH; 
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A pubtic service of thH nevvspaper J 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas arti geros transportacijos, 64 
ir California apyl. Skambinti: 

708-361-1171. 

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

Kreiptis: 312-737-1097 

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 
PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ, kelionių į Lietuvą 

aprašymai. Juozas Kaributas. 177 psl. . . $7.00 
GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai. Ver. 

Maminskaitė-Kulbokienė. 504 psl $10.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 

Jankutė. 192 psl $7.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI, tremtinės į 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 Garbštlena 

A diary (much likę that of Ann Frank), which begins in 1941 vvhen 
a group of Uthuanlans were loaded in 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 occupying 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 



INŽ. KAZIMIERO POCIAUS 
NETEKUS 

Kazimieras Pocius 

A.a. Kazimieras Pocius gimė 
1916 m. rugsėjo 16 d. Gailaičiuo
se , K e l m ė s valsč. Š i au l ių 
apskr. , stambių ūkininkų Kazi
miero ir Sofijos Pocių šeimoje. 
Mokslus pradėjo vietinėse mo
kyklose ir baigė Aukštesniąją 
technikos mokyklą Kaune. Dir
bo pr ie p l en tų t i e s i m o ir 
s tatybos darbų. 

Okupavus Lietuvą raudonie
s iems rusams, 1941 m. birželio 
14 d. Pocių gausi šeima bolševi
kų buvo išvežta į Sibiro gulagus. 
Liko tik vienas Kazimieras, dir
bės ir gyvenęs to l iau nuo 
gimtinės . 

Vokiečiams išvijus raudonuo 
s ius rusus, Kazimieras grįžo 
tvarky t i be priežiūros likusio 
ūkio ir taip praleido vokiečiu 
okupaciją. Frontui ar tė jant . 
K a z i m i e r a s p a s i t r a u k ė i 
Vokietiją. Gyveno stovyklose ir 
čia 1949 m. su Elena Steikūnai-
te sukūrė šeimą. 1950 m. emi
gravo į Ameriką ir apsigyveno 
Eas t Chicago, Indiana, plieno 
liejyklų mieste, kur j au buvo 
apsistoję ir daugiau naujųjų 
ateivių. 

Trumpai padirbėjęs plieno lie
jykloje ir šiek tiek susitaupęs, 
pakluso statybininko inžinie 
ii a u s balsui ir perėjo j savaran
kišką statybininko verslą. Pra
džioje tenkinosi remontais, o 
vėl iau tapo žymus statybinin-
kas-kontraktorius. 

East Čikagos mieste gyveno ir 
sunkiosios pramonės fabrikuose 
dirbo keli šimtai ankstyvesnės 
emigracijos lietuvių ir jų vaiku 
Čia jau veikė lietuvių įkurta Šv. 
Pranciškaus parapija, seselių 
kazimieriečių vedama mokykla, 
bažnyt inės ir visuomeninės or
ganizacijos, tarpe jų ALTas. 
Lake apskrities skyrius, BALF-
as , klubai. Susivienijimai, o 
vėl iau ir Lietuvių B-nės apylin 
kė . Atvykus naujiesiems išei
v iam (imigrantams), kul tūr inė 
veikla pagyvėjo. įsisteigė litua
nis t inė mokykla, net buvo mo
k y k l a i p r i e s t a t a s . Vie tos 
klebonas kun.. vėliau prelatas, 
K. Bičkauskas lietuviarr ^uvo 
labai palankus ir rėmė visoke
riopą veiklą. 1954 metais East 
Chicago. IN gyveno daugiau 
1000 lietuvių, o jų tarpe arti 400 
naujųjų ateivių. 

Tokiose sąlygose ir aplinkybė
se a.a. Kazimieras Pocius sura
do darbo ne tik savojoje profesi
joje, bet visa širdimi įsiliejo į 
lietuvišką veiklą. Jį matėme ir 
ALTo ir BALFo ir LB-ės veiklo
je, valdybose ar komitetuose, 
bet daugiausia laiko ir energi
jos atidavė Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sąjungai. Vienas iš ini
ciatorių, steigiant ALTS-gos 
East Chicagos skyrių, buvo a.a. 
Kazimieras Pocius. Jis buvo 
išrinktas pirmuoju skyriaus pir
mininku ir su pertraukomis jam 
vadovavo 15 metų. Jam pirmi
ninkaujant, buvo įvykdytas 
lietuviškoje veikloje gal vie
nintelis atvejis — talkos būdu 
pastatyti namus ir juos par
davus, gautu pelnu remti sky
riaus veiklą. Taip 1961 m. buvo 
pastatytas ir parduotas namas, 
gaunant 4,000 dol. gryno pelno. 
Gautas pelnas buvo paskirsty
tas leidžiamai A. Merkelio pa
rašytai Antano Smetonos mono
grafijai, „Di rvos" leidėjai 
Vilties d-jai bei kitiems kultū
riniams reikalams. A.a. Kazi
mieras daug sielos įdėjo į „Dir
vos" leidėją Vilties d-ją, kurios 
pirmininku ir valdybos nariu 
išbuvo 15 metų. Ištikus „Dir
vos" leidykloje gaisrui, jis pats 
rėmė ir organizavo paramą 
spaustuvės atstatymui. Gyven
damas East Chicago, a.a. Kazi
mieras savo darbais ir auka, 
buvo įminęs gilius pėdsakus ir 
paliko pavyzdį, kaip reikia dirb
ti lietuvybės išlaikymui ir 
Lietuvos laisvės atgavimui. Gal 
ne visi vienodai įvertino a.a. 
Kazimiero pastangas visuome
ninėje lietuvių veikloje, bet 
negirdėjome, kad jo veikla būtų 
neįvertinta. Savo darbui ir 
aukai nereikalavo atpildo ar 
pagarbos, bet dažniausia steng
davosi likti tylus ir nepastebi
mas. Su kaimynais buvo drau
giškas ir paslaugus, ypač nelai
mei ištikus. 

Laiko slinktyje East Chicagą 
užplūdo kitų rasių ir tautybių 
atėjūnai, lietuviai kėlėsi į prie
miesčius, į palankesnio klimato 
kraštus ar iškeliavo į amžinybę. 
Lietuvių priebėga šv. Pranciš
kaus parapija neteko lietuvio 
ganytojo, ir vyskupas 1987 me
tais bažnyčią bei visus pas ta tus 
nugriovė. Lietuviai prisiglaudė 
prie šv. Kazimiero parapijos 
Gary. Ind„ vadovaujamos prela
to Igno Urbono. 

Kazimieras ir Elena Pociai, 
persikėlę į Berverly Shores, 
Ind.. vėl įsijungė į viet inę 
lietuvių veiklą. Kazimieras pa
siliko ir ALTS-gos East Chica
gos skyr iaus valdybos pir
mininku iki mirties. Su Kazi
miero mirtimi likvidavosi ir 
ALTS-gos skyrius, kaip aprašė 
bendražygis, ilgametis skyriaus 
sekretorius Tadas Mečkauskas, 
pateiktoje skyriaus veiklos 
30-ties metų apžvalgoje. Turbūt 
vienintelis toks užsidarančių 

organizacijų veiklos kruopštus 
aprašymas, parodas ir nedidelio 
būrelio (25-30 narių) at l iktą 
darbą. 

A.a. Kazimieras Pocius mirė 
1993 m. spalio 3 d., sulaukęs 77 
metų amžiaus, Michigan City li
goninėje ir buvo pašarvotas Car-
lisle koplyčioje, Michigan City, 
Indiana, ku r įvyko organizacijų 
atsisveikinimas su velioniu Ka
zimieru Pocium. Atsisveikinimą 
vedė Jonas J u r k ū n a s ir šeimai 
užuojautą pa re i škė savo ir 
Lietuvių taut inių Namų vardu. 

Su a.a. Kazimieru atsisveiki
no ir jo darbus įvertino, pa-
reikšdami užuojautą likusiai 
šeimai šių organizacijų vadovai 
ar atstovai: BALFo centro val
dybos pirm. Marija Rudienė, 
LB-nės ir ALTo East Chicagos 
vardu Birutė Vilut ienė, ALTS-
gos East Chicago skyr. vardu 
Jonas Rimkūnas, BALFo Bever-
ly Shores vardu Jonas Kavaliū
nas, Draugų ir bendradarbių 
vardu, buvęs „Dirvos" ilgametis 
redaktorius Vytau tas Gedgau
das, a tvykęs iš Clevelando, 
Ohio, Amerikos lietuvių Vyčių 
vardu Algirdas Brazis, Beverly 
Shores lietuvių klubo vardu 
V y t a u t a s Pe s eckas , P o r t e r 
Country vardu assesor Tim 
McCarty. Visiems padėkojo ve
lionio sūnus Kęstut is . 

A.a. Kazimiero Pociaus palai
kai iš koplyčios buvo nulydėti į 
šv. Onos bažnyčią Beverly Sho
res, IN, kur prel. Ignas Ur
bonas atnašavo šv. Mišias ir pa
moksle įvertino ve.ionio at l ik
tus darbus. Mišių n e tu giedojo 
kaimynai solistai Al girdas Bra
zis ir Jonas Vaznelis vargonais 
pr i tar iant Kaziui S caisgiriui. 
Po pamaldų vilkstinė automobi
lių a.a. Kazimiero pa la ikus 
palydėjo į šv. Kazimie o lietuvių 
kapines Chicagoje. Č a dar at
sisveikino Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos vard Pe t ra s 
Bučas, LT Namų valdybos pirm. 
Matilda Marcinkienė ir Eas t 
Chicajeo bendradarbi 4 i r draugų 
vardu An tanas Juod\ alkis, o 
gedulingų pietų metu Teodoras 
Blinstrubas, kartu dirbęs ALTS-
gos valdyboje. 

Visi ka lbė to ja i į š i y š k i n o 
velionio Kazimiero nesavanau
diškus darbus lietuvybės išlai
kyme, ypač meilę l ietuviškai 
spaudai ir paramą „Dirvai" . 

Taip ats iskyrė iš gyvųjų tar
po vienas iš judr iausių veikėjų, 
gyvenusių mažame lietuvių tel
kinyje. Daug išgyvenęs, d a u g 
dirbęs Lietuvos gerovei, mielas 
didžiadvasis, l ietuvi Kazimie
r a i , i lsėkis ramybėje , no r s 
sve t imoje , be t d r a u g i š k o j e 
žemėje. 

A n t a n a s J u o d v a l k i s 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse prie a.a. Kazimiero Pociaus karsto likusi 
šeima. Iš kairės: marti Toni, žmona Elena, vaikaitis Matas ir sūnus Kęstutis. 

P R A D Ė J O V E I K T I 
A E R O D R O M A S 

Neseniai į buvusį Rusijos 
karinį aerodromą Zokniuose 
prie Šiaulių pirmą kartą skrido 
Lietuvos avialinijų lėktuvas . 
Tai buvo šio didžiausio Europoje 
aerouosto a t idarymas . Pirmąjį 
tarptaut inį skrydį iš Zoknių į 
Ho-Si-Mina Vie tname surengė 
p r i v a t i f i rma „ V l a m a t a " . 
Zokniuose jau dirba muitinin
kai , pasienio ir veterinarijos 
kontrolė. 

O L A N D Ų - L I E T U V I Ų 
R A D I J O T A L K A 

Visą šią savaitę Šiaulių radi
jo centras dirbo drauge su 
olandu radijo stotimi „Radio 
Europa". Olandų savaitės Siau 
liuose metu viešėjo svečiai iš 
Etten-Leuro. Šiauliečiai k a r t u 
su o l andų r ad i jo s t o t i e s 
savininku ir kolegomis nori 
parengti šiuolaikinį vietines 
radijo stoties modelį. Ket inama 
susi tart i dėl nuolatinio radijo 
tilto t a r p Šiaulių ir Etten-Leu 
ro. Tas laidas Olandijoje girdi 
apie pusantro milijono klausy
tojų. 

P A D Ė K A 
„ Tu išėjai ir daugiau nebegįši, 
Mūsų meilė Tau yra amžina". 

A.tA. 
STASĖ ŠERGALIENĖ 

1993 m. spalio 3 d. iškeliavo Amžinybėn Toronte. Nuošir
džiai dėkojame draugams, pažįstamiems už maldas, šv. Mišių 
aukas, užuojautas, pareikštas žodžiu, raštu ir spaudoje. 

Nuliūdę: duktė Onutė ir Juozas Peleckiai, sūnūs An
tanas ir Jurgis su šeima Šergaliai. 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , žmonai VALEI, dukra i DANGUOLEI GRIGA-
NAVIČIENEI su vyru P E T R U ir anūku i Š A R Ū N U I 
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Julija ir Antanas Janoniai 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , jo žmonai, mielai VALEI, dukra i DANGUO
LEI ir PETRUI GRIGANAVIČIAMS, anūku i ŠARŪ
NUI ir kitiems šeimos n a r i a m s reiškiame gilią užuo
j au tą ir drauge l iūdime. 

A. G. Armaliai 
K. Gasparaitis 
I. Jakštienė 

A. L. Kašubos 
O. Šiaudikienė 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , reiškiame gilią užuojautą jo žmonai VALEI, 
dukrai DANGUOLEI GRIGANAVIČIENEI ir jos šei
mai, svainei LEOKADIJAI ŽVYNIENEI ir jos šeimai, 
giminėms ir a r t imies iems. 

Antanas ir Vanda Gruzdžiai 
Jonas ir Ona Pupininkai 
Jonas ir Elena Purtuliai 
Valė Palčiauskienė 

Florida 

Mūsų mielam draugui 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , jo žmonai VALERIJAI, dukra i DANGUOLEI 
ir jos vyrui P E T R U I GRIGANAVIČIAMS, a n ū k u i 
ŠARŪNUI su še ima ir ki t iems giminėms nuoširdžią 
užuojautą re i šk iame. 

Katarina ir Jonas Pečkaičiai 

A.tA. 
KOSTUI JOKŠAI 

mirus, Jo žmoną, mūsų mielą narę , ELENĄ bei duk
rą JŪRATE su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir dali
namės giliu skausmu . 

Detroito Lietuvos Dukterys 

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

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 10 d. 

i 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KE0ZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
f -. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

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

ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

A.tA. 
VLADAS BŪTĖNAS 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Vv'ashington, D.C., ir Chi
cagoje, Gage Parke. 

Mirė 1993 m. lapkričio 7 d., 9:30 vai. vakaro, sulaukęs 69 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Vabalninke. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Dalia Meškauskaitė, sūnus Gintautas 

ir Eugenijus, sesuo Irena Valavičienė su šeima Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių žurnalistų sąjungai, Amerikos Balso 

radijo žurnalistams ir daugeliui kitų lietuviškų organizacijų. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, lapkričio 10 d. ir 

ketvirtadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas ketvirta
dienį, 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią Brighton Parke, kurioje bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Vie
toje gėlių prašoma aukoti „I Laisvę" fondui arba lietuviškai 
spaudai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600 

Į n e s u g r į ž t a m u s to l ius šviesios atminties 

A.tA. 
VLADUI BŪTĖNUI 

amž ina i i ške l i avus , l i ū d i m e ir nuoširdžiai užjaučia
me žmona DALIĄ, sūnus GINTAUTĄ ir EUGENIJŲ, 
jo g i m i n e s , d r augus i r b ič iul ius . 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Čikagos sambūris. 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , d u k r a i D A N G U O L E I - GRIGANAVIČIŲ šei
mai — r e i š k i u nuoši rdžiausią užuojautą. 

Albinas Beniulis 

T a u r i a m l ie tuviu i 

A.tA. 
KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI 

Montrealyje i škel iavusiam p a s Viešpatį, tebūna leng
va svet imos žemės ve lėna . 

Guodžiame liūdinčią seserį, mūsų draugijos mielą 
na rę , J A N I N Ą P E T R U Š I E N Ę . 

Lietuvos Dukterų draugija 

1993 m. lapkričio 14 d., 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje prie 
„Draugo" bus atnašaujamos šv. Mišios už LIETUVIU AGRONOMU 
SĄJUNGOS Chicagoje mirusius narius: 

A. t A. 

Julius Grinkevičius 
Balvs Špokevičius 
Matas Serepka 
Motietjus Rutka 
Petras Laužikas 
Kazimieras Jacevičius 
Prof. Vitas Manelis 
Prof. Vincas Katele 
Juozas Dauparas 
Povilas Šalčius 
Juozas Klevaitis 
Pranas Cečergis 
Jonas Pročkys 
Elena Vaičeliuniene 
Alfonsas Putna 
Juozas Sadunas 
Jonas Bertašius 
Alfonsas Indreika 
Alfonsas Mūrelis 
Juozas Beliūnas 
Aleksandras Gaška 
Bronius Barcevičius 
Aleksandras Šeštokas 
Algirdas Rimavičius 
Vvtautas Aglinskas 
Prof. Kazvs Alminas 
Vilius Zirgulevičius 

1952 
1956 
1957 
1958 
1959 
1961 
1965 
1967 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1977 
197° 
1979 
1979 
1980 
1980 
1981 

Vaclovas Tallat-Kelpša 1983 
Jonas Dagvs 1985 
Balys Karazija 1985 
Aldona Petravičiene 1986 
Prof. Pranas Jucaitis 1986 
Kazimieras Brencius 1987 
Prof. Jonas Paltarokas 1987 
Salomėja Janulaitiene 1987 
Natalija Šantariene 1987 
Izabele Sinkevičiūte 1988 
Jurgis Sklerys 1988 
Prof. Balys Vitkus 1988 
Stase Tallat-Kelpšiene 1989 
Salomėja Šagamogiene 1990 
Juozas Briedis 1991 
Ignas Šimkus 1991 
Julija Skirmantiene 1991 
Antanas Šoše 1992 
Elena Jokubkiene 1992 
Juozas Lekas 1993 
ir visus kitus agronomus, miru
sius Sibire, Lietuvoje ir laisvaja
me pasaulvje. 

Kviečiame visus kolegas ir šei
mas dalyvauti. 

Lietuvių Agronomų sąjunga 
Chicagoje 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 10 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" renginių komiteto 
narių susirinkimas bus lapkri
čio 15 d., pirmadienį, 6 vai. vak. 
tėvų marijonų svetainėje (prie 
„Draugo" patalpų). Kviečiamas 
visas komitetas ir organizacijų 
atstovai, nes renginiams labai 
reikalinga didesnė talka. Visi 
remkime savo spaudą, savo 
draugišką ir ištikimą „Draugą". 

Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas bus lapkričio 14 
d., sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centro apatinėje salėje. Prieš su
sirinkimą 11:15 vai. r. T. Jė
zuitų koplyčioje šv. Mišios už 
mirusius klubo narius. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Šakių apskrities klubo meti
nis susirinkimas įvyks šešta
dienį, lapkričio 13 d., Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. Pra
džia 1 vai. po pietų. Valdyba 
kviečia visus narius atsilanky
ti į susirinkimą, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaižės. Šakių 
apskrities klubui pirmininkau
ja Bernice Žemgulis. 

x VISUOMENĖS DĖME
SIUI! Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša, kad Š.m. lapkrič io 
21 d. 2:30 p.p. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) įvyks 
politinis simpoziumas tema 
, J_.ietuva, Latvija, Estija ir rusų 
kariuomenė Pabaltijy". Simpo
ziumą rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba. Dalyvaus: am
basadorius Paul Goble, estų 
atstovė Gildą Karuu, latvių 
atstovas E. Krumins ir lietuvių 
atstovas prof. Julius Šmulkštys. 
Simpoziumo moderatorius — dr. 
Jonas Valaitis, buvęs ALTO pir-
mininkas. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti. 

(sk.) 

x Padėkos Dienos šokių 
pelnas bus skiriamas padengti 
PLJ kongreso išlaidoms. įėjimas 
$10. Šokiai rengiami lapkričio 
25 d. J aun imo centre. 

(sk.) 

x Dokumentinio video fil
mo apie dr. Juozą Girnių 
premjera bus šį penktadienį, 
lapkričio 12 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje. Filmo 
autorius — A. Reneckis. Apie J. 
Girnių kalbės dr. A. Darnusis. 
Prieš filmą bus 22-osios metinės 
foto parodos pabaigtuvės ir bus 
paskelbti konkurso laimėtojai. 
Vakaronę rengia Budrio Lietu
vių foto archyvas. Kviečiami 
visi. 

(sk.) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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

„ K e r n a v ė s " skaučių tunto 
35 metų veiklos sukaktuvių 
pokylis šeštadienį, gruodžio 11 
d., 6 v.v. vyks Jaunimo centre. 
Visos kernavietės — dabartinės 
ir buvusios, jų šeimos ir drau
gai, kviečiami šventėje dalyvau
ti. Apie dalyvavimą prašoma iki 
gruodžio 4 d. pranešti tuntinin-
kei Ramutei Kemežaitei, tel. 
312-778-2679. 

„Rankda rb i a i -93" parodos 
a t i d a r y m a s Lietuvių centre, 
Lemonte, įvyks penktadienį, 
lapkričio 12 d., 7:30 v.v. Visi 
kviečiami. 

Irena Kerelienė rūpinasi litaratūros 
ir muzikos vakaro ruošimu VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu, 
lapkričio 26 d. Jaunimo centre. 

Spalio mėnesį j „Draugo" 
skaitytojų eiles įsijungė šie nau
ji prenumeratoriai: Romas Mic
kevičius, Pranas Dovydaitis, Li
nas N. Udrys, Paulius Kriščiū
nas, Jonas Sidrys, Agne Sluc-
kaitė. Antanas Šantaras, Alene 
Pieper, dr. Marius Naris, Marius 
Daugvila, D. Namikas, Allan H. 
Dombra, J. Lasys, Saulius Bū
tėnas, Algimantas Pabarčius. 

Statant „popierinį tiltą'* į Lie
tuvą, mūsų dosnūs skaitytojai 
jau užprenumeravo „Draugą": 
Viktorui Kundreckui. Aldonai 
Puodžiūnienei, kun. Juozui 
Anucevičiui, Šilutės rajono cent
rinei bibliotekai, Tremtinių są
jungai, Onai Vachulienei. „Ute-
n is" c/o D. Čepukas, Alfonsui 
Gelgotai, arkivyskupui Audriui 
Bačkiui. Jonui Astašauskui, 
Vilkijos Liaudies amatų mokyk
lai, Kauno Caritui, Virbalio Vi
durinei mokyklai. Radviliškio 
Centrinei bibliotekai. 

Sveikiname visus naujus skai
tytojus ir tikėmės, kad jie daug 
metų draugaus su „Draugu"". 

x J a u 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 dež. razinų, 1 dež. 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.' 

Auka steigiamam , , D r a u g o " pa ramos fondui — 
yra lietuvybės la idas ateities kar toms . 

Ček ius rašyti: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd St., Chicago , IL 60629 
Aukos yra n u r a š o m o s n u o Federalinio mokesčio. 

ATVYKSTA 
PASTORALĖ 

Pavasarį svarstėm, kaip tin
kamiausiai paminėti vienuolijos 
75 m. sukaktį, ypač kad toks 
neplanuotas įvykis — Nepri
klausomybė — pakeitė visos 
vienuolijos padėtį: vėl laisvai ir 
viešai vienuolija veikia Lietu
voje. Buvo noras nepasitenkinti 
paminint sukaktį vien savo 
tarpe, nesiriboti paskaitomis nei 
banketu ar minėjimais, bet visų 
pirma DIEVUI dėkoti, nes tikri 
stebuklai paženklina visą pra
eitį. 

Taip kilo mintis pasikviesti 
mergaičių chorą „Pastoralę" ir 
surengti religinius koncertus. 
Jaunimas ir ėjimas į visuomenę 
pažymi vienuolijos veidą. O 
plano įvykdyti neįmanoma be 
ki tų pagalbos; tai ir yra 
vienuolijos Steigėjo mintis: 
įtraukti pasauliečius, į bendrą 
Bažnyčios darbą. Ogi, tikimės, 
kad šie religiniai koncertai 
sudarys progą pakelti mintį prie 
kitų tikėjimo vertybių, sužadin
ti naujo susidomėjimo vienuoli
ja. 

Žinojom, kad tai pareikalaus 
daug laiko, darbo, finansinės ri
zikos ir, dar svarbiau, plataus 
organizavimo. O kviesti kitus į 
talką tai irgi didžiulis užda
vinys; galima sakyti, tai savo
tiškas užsimetimas kitiems. 

Dabar išryškėja, kiek iš tiesų 
tai laiko atima, kiek neapsako
mai daug priklauso nuo kitų 
žmonių pagalbos, talkos, su
manumo, geraširdiškumo. Ma
tome, kad mes nesuspėjame 
visų smulkmenų nei galimybių 
įžvelgti, apgalvoti, numatyti; 
patiriam, kaip labai esame 
priklausomos nuo kitų. 

Be visų talkos negalime apsi
eiti. 

Su „Pastorale" atvyksta šios 
mergaitės: Asta Kuprevičiūtė, 
Asta Dovydaitytė, Živilė Pauliu-
kaitė, Nerija Sinkevičiūtė, Re
nata Ziuznytė, Vaidilė Jasu-
laitytė, Kristina Lukauskaitė, 
Nerija Makarskaitė, Neringa 
Makalauskaitė, Daiva Morkū-
naitė, Kristina Siurbytė, Vilma 
Voroblevaitė, Kristina Stravins-
kaitė, Asta Navickaitė, Lina 
Gudzinskaitė, Lina Jakštytė. 
Salvinija Jautokaitė. 

Ses. Igne Marijošiūtė 

x Du čempionai — pasauli
nė krepšinio žvaigždė Michael 
J o r d a n ir olimpinio bronzos 
medalio laimėtoja — Lietuvos 
krepšinio komanda! Jei pagei 
daujate, galite gauti vieną Mi
chael Jordan nuotrauką su Lie
tuvos olimpiniais marškinėliais, 
kaip padėką už kiekvieną $10 
auką „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk.) 

x St. Pe te r sburg 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) 

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

(sk) 

• Tikrą draugą tik nelaimėje 
pažinsi, o su dienraščiu „Drau
gu" galima bendrauti kasdien. 

ARAS RO0PING 
Arvydas Klnla 

Dengiama Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 
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Rudenį Lietuvos miškai pilni grybų, 
žmonės mėgsta grybauti. 

BARAVYKAS 

0 kad vyko, tai pavyko! 
Algis rado baravyką. 

Baravykas toks, kaip Algis. 
Kas tą grybą ir suvalgys? 

Penki vyrai vos išrovė, 
Į vežimą vos pakrovė. 

Penki kiškiai vežt padėjo, 
Penkios šarkos palydėjo. 

Penkios panos grybą kepė, 
Penkios tetos sviestu tepė. 

Grybas kepė ir čirškėjo. 
Panos valgyt tuoj pradėjo. 

Tetos laižo pirštus savo, 
Algis nieko nebegavo. 

Kazvs Jakubėnas 

KLAUSAU TĖVELIŲ 

Aš lankau lituanistinę mo
kyklą, nes aš esu lietuvaitė. Aš 
ten išmokstu lietuviškai kalbė
ti, man yra lengviau susikalbėti 
su savo močiutėmis ir seneliais. 
Jiems yra sunku kalbėti angliš
kai, jie yra labai patenkinti, kai 
aš kalbu lietuviškai. Man svar
bu išmokti Lietuvos istoriją, 
pažinti Lietuvos geografiją, nes 
ten gyvena mano giminės, ku
riems aš rašau laiškus lietuviš
kai. Jei kada nors aš ten nu-
skrisčiau, tai galėčiau su jais 
susikalbėti lietuviškai. Man yra 
smagu eiti į lituanistinę mokyk
lą, nes ten sutinku savo gerus 
draugus. Dar lankau šią mokyk
lą, nes mano tėveliai liepia ir aš 
turiu jų klausyti. 

Natalija Plenytė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 6 sk. mokinė. 

LIETUVIŠKA RADIJO 
VALADNĖLĖ 

Po Kalėdų p. Laskauskas 
aplankė Karaliaus Mindaugo 
mokyklą, jis papasakojo moki
niams, kaip veikia radijo. Moki
niams buvo įdomu. Jis mums 
papasakojo, kaip atsirado 
lietuviška radijo valandėlė. Jis 
ją tvarko, yra jos vedėjas. Kiek
viena klasė padeklamavo po 
eilėraštį, kuriuos p. Laskauskas 
įrašė į juostelę. Jis užrekordavo 
ir mūsų dūdų bei kanklių or
kestrėlį. 

Tadas Sajauskas, 
Baltimorės Karaliaus Min

daugo lit. m-los mokinys 
(,Mūsų žinios") 

Suėdė gyvenimą be duonos, be 
drur' .08. 

Koks gyvenimas, tokia ir mir
tis. 

Iš didelio griausmo mažas lie
tus. 

Tiek daug, kaip grybų po lie
taus. 

KAS AS ESU 

Aš neturiu plaukų. Mano 
galva yra apvali ir sidabrinė. 
Mano kūnas yra pilkas, sidab
rinis ir juodas. Aš turiu ilgą 
uodegą. 

Kartais man skauda galvą, 
kai kas nors labai garsiai kalba 
ar dainuoja. Karta is man 
pasidaro liūdna, kai kas nors 
mane įdeda į spintą, arba kas 
nors atsiraugia į mane. Bet 
blogiausia yra, kai kas nors 
sako ilgą ir nuobodžią kalbą. 

Aš esu mikrofonas. 
Audra Kudirkai tė 

Labas. Mano vardas yra Nikis 
Ainis Jordanas. Aš dabar esu 
ant Mariaus kojos. Jo koja man 
per didelė, bet jis mane myli. 
Beveik kiekvieną dieną jis 
mane nešioja. 

Šiandien yra šeštadienis, jau 
ateina Marius mane apsiauti. 
Aš noriu Mariui pasakyti, kad 
esu labai pavargęs, bet negaliu. 

Šiandien lyja. Aš esu peršla
pęs. Aš odinis, tai todėl man 
nepatinka vanduo. Šiandien 
Marius spyrė į sieną. Dabar 
man skauda galvą. 

Dabar Marius stovi eilėje, kad 
gautų valgyti. Oi! Aš užlipau 
ant gumos. Aš nekaip jaučiuos: 
Hzviš. Ačiū, Mariau! Marius 
nuėmė gumą. 

Dabar aš spintoje. Aš dvokiu. 
Einu miegoti. Sudiev! 

Marius Anelauskas 
Abu Los Angeles Šv. Kazi

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

ILGUVA 

Dvaras — bažnytkaimis Šakių 
apskrityje, Paežerėlių valsčiuje. 
Dabar gal jau miestelis. Pa
davimai sako, kad kairiajame 
Nemuno krante, kur dabar Il
guva, senovėje gyvenęs milžinas 
vyras, apylinkės valdovas. Ka
dangi jis buvęs aukštas, žmonės 
jį vadinę Ilgiu. Kad susirinkę 
pavaldiniai geriau jį girdėtų, 
mėgdavęs įsilipti į medį, atsi
sėsti ant jo šakų ir kalbėti 
miniai. Kai rankos siekda
vusios medžio viršūnę, kojos bū
davusios dar žemėje. Ilguvoje 
esančiame kalnelyje augo senas 
drevėtas ąžuolas, kurį vadino Il
giu. Pagal vienus padavimus 
senovėje po juo kūrenę šventąją 
ugnį, pagal kitus padavimus, 
milžinas Ilgis ant jo sėdėjęs. 

17 šimtmetyje čia buvo pasta
tyti dvaro rūmai, vėliau atsi
rado daugiau namų ir bažnyčia, 
todėl tapo bažnytkaimiu. Iš čia 
kilo visiems gerai žinoma aklo
ji dainininkė Beatričė Grin-
cevičiūtė. Šioje apylinkėje, 
gražioje gamtoje, vasarodavo 
garsus lenkų muzikas Mlynars-
kis (1936), padėjęs iš Seredžiaus 
sutiktam jaunuoliui Stasiui 
Šimkui išeiti mokslus ir išaug
ti žymiu kompozitoriumi. 

ŽMOGUS I R LIŪTAS 

Kartą keliavo žmogus ir 
liūtas. Ir vienas ir antras pūtėsi 
ir gyrėsi. Pagaliau prie kelio jie 
pamatė statulą, kur buvo pa
vaizduotas vyras, smaugiąs 
liūtą. Žmogus, parodęs ja liūtui, 
tarė: 

— Matai, mes galingesni už 
jus. 

Į tą liūtas nusišypsojęs atsakė: 
— Jei tik liūtai mokėtų kalti 

statulas, daug žmonių matytum 
liūtų naguose. 

Daugelis žmonių giriasi esą 
narsūs ir ryžtingi, bet patirtis 
nuplėšia jiems tą kaukę. 

Ezopas 

LABORA 

Dr. V. Kudirka 

Šiame eilėraštyje rašytojas 
rašo apie gyvenimą. Jis skaity
tojams išaiškina, kad gyveni
mas yra labai trumpas. Kol dar 
esame jauni, turime gyventi pil
nutinį gyvenimą. 

Ateis visiems ta diena, kai 
nepajėgsim nieko daryti. Reikia 
gyventi diena iš dienos, nes 
vieną dieną reikės mirti. 

Rima J a nu kaitytė 

„Laboroje" yra kalbama apie 
žmogaus gyvenimą. Vincas Ku
dirka mums primena, kad gyve
nime reikia stengtis visada, net 
kai esi blogai nusiteikęs. Jis 
mums pataria, kad kol esi 
jaunas -jauna, kiekvieną dieną 
gyventi linksmai ir nepasiduoti 
tinginiavimui. Reikia taip savo 
gyvenimą tvarkyti, kad nepa-
liktum pasaulio nieko gero ne
padaręs. 

Petras J e š m a n t a s 

Daug kartų mes girdėjome, 
kad gyvenimas yra trumpas. 
Kaip tai suprasti? Kol esame 
jauni, vis galvojame, kad dar 
bus laiko atlikti darbus. O 
pasenę jau galvosim, kur tas 
mūsų laikas prabėgo. 

Nesvarbu, kokio amžiaus esi, 
reikia sustoti ir pagalvoti, kas 
yra gyvenimas. 

Reikia gyventi prasmingai 
kiekvieną valandą, kiekvieną 
minutę, net ir sekundę, kad 
galėtum savo gyvenimą įver
t inti reikšmingai. 

Darius Gilvydis 

Šis eilėraštis skirtas jaunimui 
ir darbui. Kol dar esi jaunas, 
daryk viską, ką pajėgi, nes 
gyvenimas yra labai trumpas. 

Reikia skubėti ir atlikti viską, 
kol esi jaunas. Jaunimas yra 
idealus, stiprus ir neša į 
pasaulio ateitį naujas mintis. 

Kai gyvenimas pasibaigs, turi 
būti patenkintas, ką padarei 
gero gyvenime. Kiekvienas tu
rim ką nors gero daryti, kad pa
darytum gyvenimą pilnutinį. 

Paul ius J u š k a 
Visi Detroito „Žiburio" 

aukšt mokyklos abiturientai. 
(„Laisva Lietuva") 

GALVOSŪKIO NR. 1 
ATSAKYMAS 

Skersai: 1. Drąsus. 2. Ošia. 5. 
Gediminas. 8. Vilnius. 9. Našta. 
11. Priešai. 12. Kęstutis. 13. 
Sau. 15. Gal. 16. Lauką. 18. 
Ietis. 21. Nėra. 22. Laumė. 24. 
Nemune. 26. Ėjau. 27. Ėsti. 28. 
Tas. 29. Ši. 30. Vytenis. 31. Imti. 

Žemyn: 1. Dega. 2. Ona. 3. 
Lanka. 4. Bokštas. 6. Daivos. 7. 
Mindaugą. 11. Pilis. 14. Upė. 17. 
Užėmė. 19. Trakai. 20. Semti. 
21. Ne. 23. Ėjo. 24. Neši. 25. Eik. 
28. Tu. 30 Vi. 

Red. Dabar jau pradedame 
spausdinti galvosūkių atsaky
mus. Po galvosūkių atsakymų 
paskelbimo jūsų atsiųsti atsa
kymai nebeužskaitomi. Pasis
tenkite nelaukti paskutinės 
dienos, atsiųskite atsakymus 
anksčiau. 

GALVOSŪKIS NR. 22 

1. Kur yra didžiausi vargonai 
Lietuvoje? 

2. Pasibaigus didžiajam Tva
nui, kiek žmonių išlipo iš No
jaus laivo? 

3. Koks buvo Barboros Radvi
laitės tėvo vardas? 

Už visus tris teisingus at
sakymus - 10 taškų. 

Atsiuntė 
Kun. dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 23 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Raidės, surašytos kiekvie
name stulpelyje žemai, turi būti 
surašytos į tą patį stulpelį aukš
tai - viršuje. Jūsų darbas yra su
rasti kiekvienai raidei tinkamą 
vietą - kvadratėlį ir ten ją 
parašyti. Jei teisingai raides 
surašysite į kiekvieną langelį, 
tai skaitydami skersai: iš kairės 
į dešinę, perskaitysite vieną 
lietuvišką patarlę. Juodi lange
liai skiria vieną žodį nuo kito. 
Pirmoje eilėje sept intame 
stulpelyje yra nosinė raidė i 
(neaiškiai parašyta). Antroje ei
lėje šeštame stulpelyje yra raidė 
R (taip pat neaiškiai parašyta). 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 24 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

JO jį 

II 

Čia matote taškus ir skaičius. 
Pradėdami numeriu pirmu, taš
kus junkite tiesiomis linijomis 
ir gausite aiškų vaizdą, kas yra 
nupiešta . Galite piešinėlį 
nuspalvoti. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 25 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Matote dailiai sukrautus ce
mentinius kvadratus, kurie bus 
naudojami statybai. Suskai
čiuokite, kiek kvadratėlių čia 
yra sudėta? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 26 

Patikrinkite savo lietuvių 
kalbos žinias. Teisingtai sukir
čiuokite šiuos žodžius: draugas, 
peilis, grįžti, siųsti, šąla, remtis, 
remti, šaltis. Kirčiuojamas skie
muo su dvigarsiu arba ilguoju 
balsiu; priegaidė tvirtagalė. Su
kirčiavę šiuos žodžius, dar pa
tikrinkite žodyne, ar teisingai 
atlikote darbą. Be to, paaiškin
kite šių žodžių reikšmes. 

(5 taškai) 




