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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva pasisakė už 
bendradarbiavimą su 

NATO 
Vilnius, gruodžio 6 d. (Elta) — 

Briuselyje vykusiame Šiaurės 
Atlanto Bendradarbiavimo Ta
rybos (NACC) Užsienio reikalų 
ministrų susitikime buvo pri
imtas ministrų pareiškimas, ku
riame sveikinamas glaudesnis 
praktinis šalių bendradarbia
vimas, praneša Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos Infor
macijos ir spaudos skyrius. 

Pareiškimo 12-ajame straips
nyje sveikinamas užsienio ka
riuomenės išvedimas iš Lietu
vos teritorijos. Ministrai taip 
pat akcentavo, kad svetima ka
riuomenė iš Latvijos ir Estijos 
turi būti išvedama visiškai ir 
organizuotai, pagal atitinkamus 
dvišalius susitarimus. 

Lietuvos užsienio ministras 
Povilas Gylys „pasisakė už la
biau praktinį bendradarbia
vimą su NATO, sprendžiant 
konkrečias demokratiškai kont
roliuojamų ginkluotųjų pajėgų 
kūrimo problemas, ruošiantis 
bendriems kariniams apmoky
mams bei pratyboms, standar
tizuojant karines procedūras bei 
įrangą. Užsienio reikalų minist
ras sveikino JAV pasiūlymą 
,Partnerystė taikai ' , kaip kelią 

į NATO narystę". 
Briuselyje gruodžio 3 d. vyku

siame Siaurės Atlanto Bendra
darbiavimo Tarybos Užsienio 
reikalų ministrų susitikime, 
kuriame dalyvavo ir kalbėjo 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys, buvo pri
tar ta pasiūlymui surengti At
lanto politikos patarėjų grupės 
posėdį kitų metų pavasarį Lie
tuvoje. 

Toks NATO valstybių užsie
nio politikos planuotojų pasi
t a r imas esminiais užsienio 
politikos klausimais vienoje iš 
Baltijos šalių vyks pirmą kartą. 

Lie tuva ir Lenkija spar t ins 
su tar t ies pas i rašymą 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys Briuse
lyje, kur dalyvavo šiaurės At
lanto bendradarbiavimo tarybos 
šalių užsienio reikalų ministrų 
susitikime, apsilankė Lenkijos 
ambasadoje ir susitiko su Lenki
jos užsienio reikalų ministru 
Andrzej Olechovvski. 

Ministrai aptarė besikurian
čios Europos kolektyvinio 
saugumo sistemos problemas, 
tarp jų ir Lietuvos bei Lenkijos 
integravimosi į NATO perspek
tyvas. Svarbią vietą pokalbyje 
užėmė Rusijos tematika. Minist
rai kalbėjosi apie galimus 
posūkius šios valstybės poli
tinėje raidoje bei neabejotiną šio 
vyksmo įtaką Europos ir viso 
pasaulio likimui. 

Aptarinėdami Lietuvos ir 
Lenkijos santykių problemas, 
ministrai sutiko, kad būtina 
spartinti draugystės ir bendra
darbiavimo sutarties pasirašy
mą, tarp abiejų valstybių. 
Kadangi šios sutarties nėra, 
labai stabdomas Lietuvos ir 
Lenkijos ekonominis bendradar
biavimas. Ministrai susitarė, 
kad, artėjant eiliniai derybų 
sesijai, asmeniškai stebės sutar
ties rengimo eigą, ir pareiškė 
viltį, kad sutartis bus pasirašyta 
artimiausiu laiku. 

Lietuva nori art imiau 
bendradarbiauti su Suomija 

Lietuvos ir Suomijos santy
kiai yra geri, tarp abiejų valsty
bių nėra politinių nesutarimų, 
o požiūris į regionų problemas 
ir santykius su kaimynais labai 
panašus. Tokią nuomonę pareiš
kė Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas gruodžio 6 d. 
per Lietuvos radiją. 

Prezidentas informavo, kad 
pirmadienį jis telefonu kalbėjosi 
su Suomijos prezidentu Mauno 
Koivisto ir pasveikino Suomijos 
prezidentą ir visus šalies gyven
tojus su nepriklausomybės 
diena. 

Antradienį Lietuvoje su vizitu 
lankysis Suomijos Respublikos 
Ministras pirmininkas Esko 
Aho. Jis dalyvaus Suomijos ne
priklausomybės dienos Lietuvo
je renginiuose. Tai — atsako
masis vizitas. Vasarą su darbo 
vizitu Suomijoje lankėsi Lietu
vos premjeras Adolfas Šleževi
čius. Lietuvoje yra viešėjęs ir 
Suomijos prezidentas Mauno 
Koivisto. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas mano, kad artimiausioje 
ateityje Lietuvai ir Suomijai 
būtina artimiau bendradarbiau
ti, kuriant bendrą saugumo ir 
pasitikėjimo sistemą Baltijos 
jūros regione. 

JAV turi nuosekliau 
remti Rusijos 
reformininkus 

JAV valstybės sekretorius Warren Christopher pirmadienį JAV ambasadoje Jordano sostinėje 
Amman įvykusioje spaudos konferencijoje klausosi Palestiniečių Išlaisvinimo Organizacijos vado 
Jasir Arafat, jam prašant, kad JAV tarpininkautų, Izraelio ir arabų taikos deryboms Viduriniuose 
Rytuose. 

Estija ir Latvija kaltinamos 
ketinimu deportuoti rusus 

New Yorkas, gruodžio 1 d. kymus apie 1,000 rusų iš Latvi-

Pramonininkai 
boikotuos 

komercinius bankus 
Kaunas, lapkričio 30 d. — 

Lietuvos pramonininkai nutarė 
boikotuoti komercinius bankus 
— neparduoti per juos užsienio 
valiutos, nebeleisti jos į Lietu
vos pinigų rinką, rašo „Kauno 
diena". Praėjusią savaitę suda
rytoje rengimosi šiam veiksmui 
grupėje yra Kauno Krašto Pra
monininkų Asociacijos preziden
tas K. Šeputis. „Bangos" įmo
nės vadovas S. Godelis ir kiti. 

Priežastys jau ne kartą dėsty
tos viešai: dirbtinis lito ir va
liutos kursas, neteisingas jo 
nustatytinas, žlugdantys apribo
jimai valiutos cirkuliacijoje 
(neleidžiama su biudžetu ir 
kitais ūkiniais subjektais at
siskaityti užsienio valiuta ir 
panašiai). Dėl šio boikoto keti
nama tartis su profsąjungomis. 

Plateliuose 
pasiruošta 

vandenvalos 
įrenginiui 

Vilnius, gruodžio 2 d.— 
Gruodžo 1 d. vizitą Lietuvoje 
baigė Danijos valstybės kontro
lieriai D. Sorensen ir J. Olsen, 
kurie t ikrino, kaip vyksta 
Platelių gyvenvietės nuotėkių 
valymo įrenginių statybos pa
rengiamieji darbai. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Platelių gyvenvietės vandens 
valymo įrenginių statyba — tai 
vienas degančių ekologinių taškų, 
gerinant Baltijos jūros baseino 
būkle, kurią bandys pagerinti 
lietuviai su danais. Pasak 
aplinkos apsaugos departa-

(RFE/RL) — Rusijos ambasado
rius Jungtinėms Tautoms Julij 
Voroncov vėl kaltino Estiją ir 
Latviją tose šalyse gyvenančių 
rusų žmogaus teisių pažeidimu 
ir ragino priimti Rusijos siū
lomą rezoliuciją, kad šios šalys 
„pilnai vykdytų nešališkų tarp
tautinių ekspertų rekomenda
cijas" dėl žmogaus teisių. 

Kalbėdamas JT Humanitari
nių ir Kultūrinių reikalų komi
tete, vadinamajame Trečiajame 
komitete, Voroncov teigė, kad 
Estija yra sukūrusi mechaniz
mą, pagal kurį maždaug 44,000 
buvusių sovietinės armijos ka
rininkų ir jų šeimų bus depor
tuojami, ir kad Latvija taip pat 
yra sudariusi deportavimo įsa-

jos. „Mes negalime būti indife
rentiški šimtų tūkstančių mūsų 
piliečių likimui", jis pareiškė. 

Tuo tarpu Maskvoje Rusijos 
užsienio ministro pavaduoto
jas Sergej Lavrov Didžiojo Tre
jeto Konferencijos Teherane 
50-ųjų metinių proga surengto
je konferencijoje teigė, kad tik 
tarptautinė bendruomenė gali 
paveikti Estiją ir Latviją, kad 
jos garantuotų ten gyvenančiu 
rusakalbių teises. Lavrov kal
bėjo, kad pagrindinis Rusijos 
užsienio politios tikslas — tai 
kova su „agresyviu naciona
lizmu", priskirdamas Rusijai 
taikos palaikytojo vaidmenį bu
vusios Sovietų Sąjungos terito
rijoje. 

Washington, DC, gruodžio 5 
d. — Norėdama remti Jelciną 
gruodžio 10 d. vyksiančiuose 
rinkimuose Rusijoje, JAV ad
ministracija nebemato Rusijos 
imperialistinių siekių, rašo 
William E. Odom „Washington 
Post" dienraštyje. Aukščiausioje 
vietoje pastatęs bendradarbia
vimą su Rusija, prezidentas Bill 
Clinton tylomis sutinka su Ru
sijos vykdomomis intervencijo
mis Centrinėje Azyoje ir Kauka
zo regione. 

JAV valstybės sekretorius 
Warren Christopher pareiškė, 
jog Rusijos karinėje doktrinoje, 
kurioje Rusija sau prisiskiria 
teise nuolat laikyti karinius 
dalinius kaimyninėse šalyse ir 
tuo pačiu principu panašiai 
elgtis visoje Rytų Europoje 
nemato nieko, kam JAV turėtų 
pasipriešinti. Tuo tarpu JAV 
visas savo viltis deda į gruodžio 
10 d. Rusijoje vyksiančius rinki
mus, kaip liberališkumo vys
tymosi garantą buvusioje So
vietų Sąjungoje. „Jei Rusija 
veiks pagal savo imperijos troš
kimą — o visi ženklai rodo, kad 
ji tai padarys", rašo W. Odom, 
„tai mažai galimybių, kad Rusi
ja pasidarys liberališkesnė". 

Jaunieji Socialdemokratai 
sieks legalizuoti prostituciją 

Vilnius, gruodžio 7 d. (Elta) — 
Lietuvos Socialdemokratinio 
Jaunimo Sąjunga pasiūlė lega
lizuoti prostituciją, įstatymais 
reguliuojant viešųjų namų 
funkcionavimą. Tai, jos nuo
mone, padėtų sumažinti lytinių 
nusikaltimų skaičių, efektyviau 
kovoti su venerinėmis ligomis ir 
AIDS. Jaunieji socialdemokra
tai taip pat siūlo panaikinti 
seksualinių mažumų teises ribo
jančias baudžiamojo kodekso 
normas. Tačiau, sako jie, turi 
išlikti baudžiamoji atsakomybė 
už nepilnamečių įtraukimą į 
homoseksualizmą ir prostitu
ciją. 

Šie pasiūlymai išdėstyti Lie
tuvos socialdemokratinio jauni
mo sąjungos programiniame 
laiške, pri imtame praėjusį 
šeštadienį vykusioje sąjungos 
konferencijoje. Su juo žurnalis
tai buvo supažindinti gruodžio 
7 d. Seime vykusioje spaudos 
konferencijoje. 

Socialdemokratinio jaunimo 
sąjunga susikūrė 1989 metais, 
ji vienija 70 narių nuo 16 iki 35 
metų. 

mento vandens valdybos virši
ninko V. Bernadišiaus, objektą 
tikrinę kontrolieriai liko paten
kinti darbų kokybe. Viskas jau 
paruošta įrangos montavimui. 

V. Bernadišiaus teigimu, Pla
telių gyvenvietės vandens valy
mo įrenginiai būtų pavyzdinis 
modelis Lietuvos vandenvalos 
specialistams, kaip pigiausiu 
būdu galima išvalyti vandenį 
iki tarptautinius standartus 
atitinkančių normų. 

Konferencijoje, kuri buvo tre
čioji nuo sąjungos susikūrimo, 
priimtos kelios rezoliucijos, tarp 
jų dėl kovos su nusikalstamumu 
ir dėl jaunų žmonių išrinkimo } 
atstovaujamąsias valdžios in
stitucijas. Naujasis sąjungos 
tarybos pirmininkas. Vilniaus 
Pedagoginio universiteto magi
strantas Rolandas Zuoza spau
dos konferencijoje sakė, jog są
junga nepritaria Konstitucijos 
normai , leidžiančiai Seimo 
nariu tapti tik sulaukus 25 metų, 
ir sieks, kad tokią teisę turėtų 
18-mečiai piliečiai. Rezoliucijoje 
dėl kovos su nusikalstamumu 
jaunimas raginamas nedaly
vauti nusikalstamose struktū
rose. 

Lietuva laiku 
nepranešė apie naftos 

išsiliejimą 
Vi ln ius , gruodžio 2 d. 

(RFE/RL) — Lietuvos parei
gūnai mano, kad užpereitą 
savaitę įvykusio naftos išsi
liejimo priežastis yra dažnas 
naftos tiekimo nutraukimas 
praėjusiais metais. Buvo 
skelbta, kad lapkričio 22 d. 
Mažeikiuose trūkus vamzdžiui, 
išsiliejo 400-500 tonų naftos. Tai 
pats didžiausias naftos išsi
liejimas nuo Mažeikių Naftos 
įmonės įkūrimo 1950 dešimt
metyje. Šią savaitę užteršta 
žemė buvo išvežta valymui. 

Latvijos pareigūnai kritikavo 
Lietuvą, kad greitai nepranešė 
nei apie šį naftos išsiliejimą, nei 
apie lapkričio 23 d. įvykusį 
gaisrą Rokiškyje esančiuose 
sandėliuose, kuris užteršė orą 
nuodingais cheminiais dūmais. 
Latvijos Hidrometereologinė 
Administracija lapkričio 25 
dieną paaiškino, kad pagal 
tarptautines nuostatas, Lietuva Jelciną, turi pirmumą Maskvos 

Rusijoje veikia dvi politikos 
kryptys 

Anot Odom, atrodo, kad Clin
ton administracija nėra pilnai 
suvokusi dabar Rusijos valdžio
je vykstančios kovos jėgą ir kad 
paskutiniaisiais metais Rusijo
je yra iškilusios dvi skirtingos 
užsienio politikos. 

Viena iš tų užsienio politikos 
krypčių, kuri kilo Rusijos užsie
nio ministerijoje ir kurią remia 
liberališkosios jėgos Rusijoje, su
sibūrusios apie prezidentą Boris 

Svarstys, ar litą 
susieti su užsienio 

valiuta 
Vilnius, gruodžio 3 d. — Lito 

komitetas gruodžio 3 d. galuti
nai nuspręs, ar verta, o jeigu 
verta — tai kaip litą susieti su 
kokia nors užsienio valiuta ar 
keliomis valiutomis, rašo „Lie
tuvos rytas". Ministro pir
mininko Adolfo Sleževičiaus 
žodžiais, dauguma vyriausybės 
narių yra už tai, kad litas būtų 
susietas su laisvai konvertuo
jama valiuta. Lito stabilumo 
fondas dabar turi 370 milijonų 
dolerių, tačiau jo neprireiktų, jei 
būtų užfiksuotas lito kursas. 
Adolfas Šleževičius mano, kad 
lito kurso susiejimas labai 
teigiamai paveiktų visą ekono
miją, sumažintų kreditų palu 
kanas. 

turėjo nedelsdama pranešti Lat
vijai apie šias nelaimes. Šios 
įstaigos pareigūnų apskaičia
vimu, manoma, kad Mažeikiuo
se iš tikrųjų išsiliejo apie 20,000 
tonų naftos — daug daugiau, 
negu oficialiai pranešta. 

Rusai prašo pagalbos 
kraustymuisi 
iš Pabaltijo 

T a l i n a s , gruodžio 3 d. 
(RFE/RL) - Estijos Rusų Bend
ruomenės vadas Jurij Kotjon-
kov teigia, kad norint Rusijoje 
įkurdinti pensijon išėjusius 
Rusijos ir Sovietų Sąjungos ka
rininkus ir jų šeimas, dabar 
gyvenančius Estijoje, reikėtų 
maždaug 529 milijono dolerių. 
Anot jo, jei būtų jiems apmo
kamos persikėlimo Rusijon iš
laidos, iš 11,000 dabar Estijoje 
gyvenančių karininkų, apie 
9,000 (su šeimomis iš viso būtų 
apie 36,000 asmenų) apleistų 
Estiją. 

Estijos Migracijos Departa
mento pareigūnas Alar Jaanus 
spaudos konferencijoje pasakė, 
jog pirmoji Rusijos karininkų 
emigravimo banga jau yra pasi
baigusi, ir kad dar 10,000-
15,000 rusų norėtų apleisti 
Estiją, bet jiems nėra butų Ru
sijoje. Anot Jaanus. Estija sutik
tų jiems pastatyti butus, jei 
Rusija rastų resursų iš savo 
pusės tą projektą paremti. Ja
anus numato, kad 1994 metais 
Estiją apleis dar 20,000 rusų. 

santykiuose su šalimis, kurias 
Rusija vadina „tolimuoju užsie
niu", būtent visos šalys už buvu
sios Sovietų Sąjungos ribų. Kita 
užsienio politika, kylanti iš 
Rusijos Gynybos ministerijos, 
yra laimėjusi pirmumą santy
kiuose su Rusijos vadinamuoju 
„artimuoju užsieniu", būtent, 
buvusios Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos respublikomis. 
Abi šios politikos sako tiek pat 
apie jų propaguotojų vidaus 
politikos tikslus, kiek ir apie jų 
užsienio politikos tikslus, rašo 
Odom. 

Abi grupės pradėjo naudoti 
19-ojo šimtmečio Rusijos poli
tines etiketes: „Vakarietin-
tojai" ir „Slavofilai". Jau ge
rokai prieš Bolševikų revoliu
ciją „Vakarietintojai" siekė 
ekonomijos ir politikos vysty
mosi liberališkumo linkme, kad 
Rusija ilgainiui įsijungtų į 
Vakarų šalių tarpą. „Slavofilai" 
gynė senąją tvarką, pabrėžė 
Rusijos unikalų charakterį, sie
kė, kad Rusija vystytųsi slavams 
būdinga linkme, kuri nesideri
na su vakarietišku liberalizmu. 

Reformatoriai nor i Rusiją 
vesti į V a k a r u s 

Šių laikų „Vakarietintojų" 
frakcija, rašo Odom, kurios 
centras yra Užsienio ministerijo
je ir keliuose kituose valdžios 
departamentuose, bando pasiek
ti tai, kojos pirmtakams nepa
vyko pasiekti: taip susieti Rusi 
ją su Vakarais, kad jai būtų 

užtikrintas vakarietiškas kelias 
į vystymąsi. Vienas iškalbin
giausių „vakarietintojų" — 
akademikas Sergej Blagovolin 
kalba apie tris Rusijos užsienio 
politikos ašis. Vakarai, Rytai ir 
Pietūs. 

Pavojingiausia, Blagovolin su
pratimu — tai pietinė ašis. Jei 
Rusija įsiveltų į neseniai nepri
klausomybę atgavusių Centri
nės Azijos bei Kaukazo šalių 
vidaus reikalus^ liberalėjimas 
Rusijoje pasidarytų nebeįmano
mas. Kariniai prioritetai vėl 
įgytų pirmumą. Anot Blagovolin, 
jau dabar Rusija stengiasi tuose 
kraštuose ginti senąjį komunis
tinį elitą, kuris tevaldo tas šalis. 
Šių ryšių sustiprinimas sustip
rintų ir konservatyviąsias ir 
reakcionieriškas jėgas pačioje 
Rusijoje. 

Blagovolin teigia, kad pirmu
mas turi būti teikiamas Vakarų 
užsienio politikos ašiai. Šios 
strategijos argumentas yra pap
rastas ir griežtas. Sulaikymas, 
kad Rusija negrįžtų į seną, 
įprastinę imperinę laikyseną 
Europos Bendrijos ir Rytų 
Europos šalių atžvilgiu yra 
esminis, norint išlaikyti Rusiją 
ilgame ir sunkiame Rusijos 
vidaus politikos liberalėjimo 
kelyje. Kad tai pavyktų, vaka
riečiai turi išvengti Rusijai prie
šiškų šalių sukūrimo Rytų 
Europoje, kurios izoliuotų Ru
siją. Kadangi tame regione 
dabar yra strateginė tuštuma, 
kurios liberalai rusai nenori už
pildyti, jie bando skatinti NATO 
ją užpildyti, kaip nors paiūlant 
Lenkijai, Čekijai ir Vengrijai 
NATO narystę. 

Tuo būdu Rusijos „vakarietin
tojai" tikisi padaryti NATO ir 
savosios gynybos pagrindu. Šiuo 
požiūriu, Rytų ašis iš tikrųjų 
yra Vakarų ašies pratęsimas: 
bendraudama su JAV Rusija tu
ri tuo pačiu siekti integruoti 
savo ekonomiją ir saugumą ir su 
turtingomis Rytų Azijos šalimis. 

Būt ina RytųEuropą Įvesti 
i NATO 

Tad Odom propaguoja, kad 
sausio mėnesį vyksiančioje 
NATO viršūnių konferencijoje 
yra būtina padėti Rusijos vaka-
rietintojams. Lenkijai, Čekijai 
bei Vengrijai pasiūlant kokią 
nors realią NATO narystės 
formą. 

O Rusijos ekonominę reformą 
reikia paskatinti, ją padarant 
Didžiojo Septyneto — pramonin
gų šalių nare. Anot Odom, tai 
priverstų Rusiją efektyviau 
skatinti ekonomines reformas ir 
patiems rusams parodytų, kad 
Rusija tebelaikoma svarbia pa
sauline jėga, turinti kritišką 
vaidmenį tiek Europoje, tiek ir 
Rytinėje Azijoje. O reakcionie
riai Rusijoje nuolat skelbia, kad 
Rusija yra praradusi savo vietą 
pasaulinėje bendrijoje ir kad ją 
reikia atgauti karine jėga. 

KALENDORIUS 

Gruosžio 8 d.: Švč. M. Mari 
jos Nekaltasis Prasidėjimas: Ro-
marikas, Zenonas, Gaila. Gede-
nė. 

Gruodžio 9 d.: Pal. Juan Die 
go; Leokadija. Delfiną, Valerija, 
Vakaris. 
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SKAUTYBES 
kelias 

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

APDOVANOJIMAI 
LSS BROLIJOJE 

LSS Brolijos Vyriausias skau
t in inkas vs. Gediminas De
veikis praneša, kad lapkričio 1 
d. — Lietuvos Skautų įkūrimo 
dienos sukakt ies proga, už 
pareigingą darbą vienetuose ir 
stovyklose, o ypač š.m. vasarą 
vykusioje Jubi l ie j inė je sto
vykloje gerai a t l ik tas pareigas, 
garbės žymenimis apdovano
jami žemiau išvardinti LS Bro
lijos nariai. 

„UŽ N U O P E L N U S " O r d i n u : 

v.s. Bronius Naras 
s.v. Ramūnas Vanagūnas 
s.v. ps. Gražutis Matut is 
s.v. ps. Viktoras Puodžiūnas 
s.v. ps. Alvydas Saplys 
s.v.s. dr. Mindaugas Griauzdė 

„ T Ė V Y N Ė S S Ū N A U S " 
žymeniu : 

ps. Stepas Puodžiūnas 
Gintas Slapkauskas 
Tadas Stropus 
ps. Ričardas Chiapetta 
vsl. Raimondas Vingilis 

Romas Venckus 
ps. Paulius Mickus 
Aleksas Radžius 

s.v. vsl. Andrius P a n a r a s 
s.v. vsl. Andrius Utz 

„ G I N T A R O " ž y m e n i u : 

J- ps. Pe t ras J a k u b a u s k a s 
v.vi. Rimas M a u r u k a s 
v.vi. Algis Jonušas 

s.v 
s.v 
s.v 
s.v 
s.v 
ps. 
s.v 
s.v 

„ V Ė L I A V O S " ž y m e n i u : 

v.sl. Edis Glavinskas 
v.vi. Vilius Ž u k a u s k a s 
s.v. vsl. Auris J a r a š ū n a s 
s.v. vsl. Augis Gedgaudas 

„ P A Ž A N G U M O " ž y m e n i u : 

psl. Rimas Gecevičius 
psl. Rimas Pu t r i u s 
si. Dainius Dumbr is 
br. Pe t ras Bagdonas 
br. Paul ius Genčius. 
LS Brolijos Vyr iaus ias skau

t i n i n k a s s v e i k i n a v i s u s 
apdovanotus brolius už nuošir
dų pareigų at l ik imą ir l inki 
gražaus darbo, broliškos nuo
taikos, gero vėjo ir nepal iau
j anč io budė j imo , g y v e n i m e 
vadovaujantis skau tybės prin
cipais ta rnaut i DIEVUI, TĖVY
NEI ir ARTIMUI. 

VIENAS IR DEŠIMT 
Teko girdėti, kad Lietuvoje 

viešbučiuose iš Amerikos lietu
vių reikalaujama daug daugiau, 
negu iš vietinių. Nors lova ta 
pati, ir kambarys toks pat. ir vo
nios kambarys prastai veikia. 
Trūksta popieriaus ir kitų įpras
tų viešbučiuose dalykų. Kodėl 
lietuvis iš Amerikos turi mokėti 
žymiai daugiau? Keista ir ne
suprantama. 

O dabar dar keisčiau. Skautu 
jubiliejinėje stovykloje. Lietu 
voje, iš Amerikos lietuvių skau
tų buvo išplėšta lygiai dešimt 
kartų daugiau. Vietiniai mokėjo 
1 dol., o iš Amerikos atkeliavę 
— 10 dol. Žinoma, kad iš 
Amerikos atkeliavusieji neat 
vyko tuščiomis. Vis ką nors at
gabeno. Iš Kanados skautininke 
Ahromatienė iteikė 400 dol. 
Niekas net nepadėkojo. Bet jau 
esame įpratę, kad Lietuvoje 
niekas nedėkoja. Bet klausimas 
l i eka k l a u s i m u . Kodėl iš 
Amer ikos deš imt k a r t ų 
daugiau? 

Gal galėjo mūsų broliai suras
ti kokią švelnią formulę. Pavyz
džiui: stovyklos mokestis — 1 
dol. Bet turi paaukoti 2 dol. 

dol. 
dol. 
dol. 

mūsų vadų uniformoms. 3 
kel ionėms į užsienį. 2 
iškeltų bylų išlaidoms. 2 
šiaip sau, nenumaty toms mūsų 
vadų išlaidoms. 

Gyvendami Amerikoje, įpra
tome į a tskai tomybę. Ta ip pat 
g e r a i ž i n o m e , k a d n ė r a 
nemokamų pusryčių. Bet kodėl 
kainuoja dešimt kar tų daugiau? 

Žinoma, kai ku r i e ideal is ta i 
ims šaukt i , kad ne piniguose 
laimė. Pri tar iu. Bet kodėl mūsų 
broliai ta ip iš t roškę p in ig inės 
laimės? 

Prak t i ška i , skau ta i a r skau
t ininkai , vykstantieji į stovyklą 
Lietuvoje, iš leidžia n e m a ž ą 
sumą dolerių. Ir sumokėt net 
dvidešimt kar tų daug iau bū tų 
menkniekis . Bet t a s išskirt i
n u m a s l a b a i n e m a l o n i a i 
nuteikia . Išskiria tave iš k i tų 
tarpo. Iškelia į keistą nesupran
tamą aukš tumą. Tu įve r t in tas 
dešimt kar tų daugiau . Keis ta ! 
Už specialų mokestį tu rė tų būt i 
ir specialios privilegijos. Gal 
specialūs padavėjai p r i s t a ty tų 
valgį į palapinę. O gal limuzinai 
vežtų į laužą. O gal specialūs 
k i l ima i bū tų p a k l o t i , k a d 

Brolijos stovyklos viršininkas vs Gintas Taoras Jubiliejinėje stovykloje apdovanoja pri tyrusių 
s k a u t ų sk i l t in inkus — Saulių Dambauską. Rima Pu t r i ų , Dainių Dumbrį i r Vincą Liača. 

N u o t r . D . R a m a n a u s k o 

VYDŪNO FONDO VEIKLA 1993 M. 

Vydūno Fondo veikla nesu
stojo, net kiek išsiplėtė. Rei
kėjo užgriebti naujus plotus. Tai 
mums padiktavo laiko reikala
v i m a i . R a d o m e re ika l inga 
paskirt i 11 stipendijų studen
t ams Lietuvoje. Prie tenykščių 
sąlygų jos yra labai vertingos. 
Ateinančiais meta is norėtume 
jų bent padvigubint i . Šiam 
reikalui tu r ime sutelkt i naujų 
aukų. 

Paskolų davimas JAV studen
t ams vis dar reikal ingas ir tą 
darbą tęsiame. Reikalinga skir
ti a tvykusiems s tudentams iš 
L i e t u v o s s t i p e n d i j a s . Tai 
darome labai apgalvotai, kad jos 
netektų nevert iems. 

Į Lietuvą dar išsiuntėme 500 
knygų. Jų vertė y ra 6,500 dol. 
Viso jau esame išsiuntę 25,000 
knygų Lietuvos bibliotekoms ir 
p a v i e n i a m s a s m e n i m s . Jų 
mokslinė vertė y ra didesnė už 
išleistus pinigus. Atvykusiems 
moks l in inkams knygas duo
dame nemokamai . 

Lietuvos istorijos darbuose 
mėginame veiklą tęsti toliau. 
Išleidome prof. Juozo Jakšto 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS ISTORIJĄ. Tai pirmoji 
knyga apie tą laikotarpį. Mūsų 
u ž s a k y m u prof. Edva rdas 
Gudavičius jau rašo pilną Lietu
vos istoriją. Tai bus vėl pirmoji 
Lietuvos istorija nuo priešis
torinių laikų iki šių dienų. Dalis 
rankraščio jau gauta . 

Vydūno gimimo 125 metų su
kakčiai paminėt i išleidome jo 
knygą MANO TĖVYNĖ. Ją ski 
r iame l i tuanis t inių mokyklų 
m o k i n i a m s . S p a u s d i n a m e 
s pec i a l ų l e id in į Vydūno 
sukakčiai paminėt i . Netrukus 
atidarysim Vydūnui sukurtų ex 
libris parodą, kurioje dalyvauja 

amerikiet iškos kojos neprasi-
durtų į šiurkščias žoles. Atsipra
š a u . P a s a k i a u , gal kiek 
papykęs. Ber ku r atsakymas? 

VI. Vijeikis 

daugelis užsieniečių. 
Anglų istorikui dr. Stephen 

Rowell paskyrėme M. Žilinsko 
vardo stipendiją. J is trijų metų 
laikotarpiui atvyko dirbti j 
Klaipėdos universitetą. Tai 
daug žadantis jaunas moksli
ninkas, kuris 1991 m. parašė 
disertaciją apie 1315-1342 m. 
Lietuvą ir gavo dr. laipsnį. 

Finansavome prof. dr. Vytau
to Černiaus knygos išleidimą 
Lietuvoje. Tai svarbi knyga 
Lietuvos mokytojų pasitobuli
nimui. 

Kasmetinė Vydūno Fondo 
premija buvo paskirta ir įteikta 
labai s ė k m i n g a i j a u n i m o 
vadovei ir auklėtojai Marytei 
Mažeikaitei Utz. Tai jau še
šioliktoji premija jaunesniosios 
kartos veikėjai. 

Pateikiame tik svarbesnių 
darbų sąrašą, kurį galėjome 
įvykdyti Jūsų paramos Vydūno 
Fondui dėka. Visos aukos buvo 
labai tiksliai sunaudotos lietu
vybės palaikymo reikalams. 
Vydūno Fondas iš kuklių aukų 
jau yra išmokėjęs 500,000 dol.!!! 
Tikimės Jūsų paramos ir toliau. 

Linkime visiems gražių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
1994 metų. 

Leonas Maskal iūnas 
Tarybos Prezidiumo 

pirmininkas 
V y t a u t a s Mikūnas 

Valdybos pirmininkas 

KALĖDŲ V A K A R O ŠOKIAI 

Akademikai skautai gruodžio 
25 d., 8 v.v., Lietuvių centre, 
Lemonte. ruošia tradicinius 
Kalėdų vakaro šokius. Šokiams 
gros „Žaibas". Dalyvavimas — 
10 dol. asmeniui. Pasižymėkite 
savo kalendoriuose. 

J U R Ų S K A U T U O S 
KŪČIOS 

„Nerijos" tunto jūrų skaučių 
ir „Lituanicos" tunto jūrų skau
tų bendros kūčios penktadienį, 
gruodžio 10 d., ruošiamos Lietu
vių centre , Lemonte. Pradžia 7 
vai. vakaro. Kviečiami visi 
d a b a r s k a u t a u j a n t i e j i i r 
anksčiau šiems vienetams pri
klausę broliai ir sesės, skauti-
ninkės ir skautininkai, tėveliai 
ir kiti šeimų nariai bei draugai 
ir rėmėjai. Apie dalyvavimą 
prašoma nedelsiant pranešt i 
savo vienetų vadovėms, vado
vams, arba skambinti „Nerijos" 
tunto tunt ininkei js Violetai 
Paulienei , tel. 708-423-0307. 
P r a n e š t i ap ie d a l y v a v i m ą 
būt ina , kad sesės galėtų pa
ruošti ati t inkantį kiekį maisto. 
Dalyviai bus prašomi prisidėti 
pinigine auka maisto išlaidoms 
padengti: suaugusieji — 5 dol., 
vaikai — 2 dol. r Dalyvaukime 
visi kūčiose šventiška Kalė
dų nuotaika kartu praleist i 
vakarą. 

S K A U T I Š K I R E N G I N I A I 
Čikagoje 

G r u o d ž i o 11 d . — 
„Kernavės" tunto 35 m. su
kaktuv in i s pokylis J a u n i m o 
centre. 

G r u o d ž i o 11 ir 12 d. „75 
metai lietuviškai skau t i j a i " 
paroda Lietuvių centre, Lemon
te. Rengia „Sietuvos" skau-
t ininkių ir vyr. skaučių drau
govė. 

G r u o d ž i o 25 d. — Kalėdų 
v a k a r o šokiai l i e t u v i š k a m 
j a u n i m u i L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. Ruošia Akademinis 
Skautų sambūris. 

S a u s i o 23 d. - Jūrų skautų 
ir skaučių iškilminga metinė 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

SESĖ AUDRA - AUTORE 

Būrelis l inksmai nus i te ikus iu vyr skauč ių Jub i l i e j i nė j e s t ovyk l o j e . Rakė 
Nuotr Gailės Radvenytės 

Lapkričio 21d. PLC Lemonte 
sutikome naują knygą jaunimui 
— „Mįslingos kaladėlės". 

Naują l i e t u v i š k ą knygą 
paėmus į rankas visada aplieja 
mielas jausmas, kurį šį kartą 
lydi ir gražūs skautiški prisimi
nimai. Jaunoji autorė - gimu
si išeivijoje, augusi ir mokslą 
baigusi išeivijoje, nuo paukš
tytes iki paskautininkės laips
nio ..Aušros Var tų" skaučių 
tunte — Audra Kubiliūtė. 

Verčiu „Aušros Vartų" tunto 
1949 1979 m. knygą ir ieškau 
Audros veido. Štai „Medeinės" 
stovykla 1969 m. ir ten dideliam 
paukštyčių būry šypsosi mažoji 
Audra. Po penkių metų tun tas 
švenčia Sidabrine sukaktį ir 
Audra ..Vilties" stovykloje jau 
kovoja kvadrato komandoje. 
1976-ius metus papuošia ji 
mėlynuoju vyresniosios skautės 
kaklaraiščiu ir pradeda darbą 
tunto vadovybėje. 1980 m. vyr 
skaučių ..Gabijos" draugovė, 
vadovaujama v .s l . Audros 
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P A R O D A - „75 METAI 
LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI" 

Gruodžio 11-12 d. Lietuvių 
centre, Lemonte, vyks įdomi 
paroda — „75 metai lietuviškai 
skautijai". Paroda bus atidaryta 
lankymui šeštadienį, gruodžio 
11d . nuo 9 vai. ryto. Oficialus 
a t idarymas bus tą pačią dieną, 
5 vai. vak. Sekmadienį, gruo
džio 12 d., paroda bus atidaryta 
nuo 10 vai . r. iki 5 vai. vak. 
Parodą rengia „Sietuvos" skau-
t ininkių ir vyr. skaučių drau
govė. Rengimo komitetui vado
vauja v.sl. fil. Gina Garunkš-
tytė . Visi kviečiami parodą ap
lankyti . 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechiru'gmis išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd.. te l . 312-585-2802 

Pirm , antr.. penkto1 9 v r -3 v p p . 
ketv. 10 v r -7 v v,, trečd , 
Šešto! 10 v r.— 2 v.p.p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave | 
Valandos pagal susitarimą 

Kubiliūtės, Jaunimo centrui 
dovanojo jų siuvinėtą didžiulį 
kilimą, kurį suprojektavo ir dar
bui vadovavo ps. dail . Ada 
Sutkuvienė. 

Drįstu visų vyresniųjų vado
vių vardu šia proga pasidžiaug
ti, kad 44-ių metų „Aušros Var
tų" tun to skautiškoje kelionėje 
turėjome laime sutikti tiek daug 
puikių sesių, kurios išaugo į 
darbščias Dievo duotų talentų 
vykdytojas. 

1987 m. vasarą važiuoju su 
jaunomis sesėmis į stovyklą 
aplankyti „Aušros Var tų" tun
to s tovyklautojas. Sesė ps. 
Sva jonė Kere ly tė va i ruo ja 
mašiną, o v. si. Nida Misiulytė 
ir sako: „kad kelionė neprailg
tų, važiuosim stovyklon su 
Audra Kubiliūtė". Atsiverčia 
neseniai išėjusią knygą „Nepa
prasti įvykiai aštuonioliktoj gat
vėj" ir pradeda skaityti... 

Ach. tos mūsų brangios jauno
sios Sesės! 

A. Namik ienė 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.c—12 

Valandos susitarus 

Kab. te l . (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 126. penkt 10 12. i 6 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171st 

Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S . M . D . 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S. Kedz ie Ave. . 

Ch icago , I I I . 60652 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
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 susitartą 

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

penkt ir seštd 9 v • -12 v p p 

6132 S. Ked2ie Ava.. Chicago 
(312) 778-69*9 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. iii. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem 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 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Te l . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Te l . (708) 448-1777 

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 Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 3 1 2 5 6 5 1 9 5 5 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2 7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. 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 



Spaudos ir žodžio laisvės 

SKIRTINGI 
SUPRATIMAI 

Vis dažniau užtinkame ir 
spaudoje, ir televizijoje 
pasisakymus apie JAV Konsti
tucijoje įrašytą žodžio laisvę. 
Pirmoji mintis: yra būtinas šios 
laisvės išlaikymas, nes tai visų į 
konstitucinė teisė. Iš pradžių, 
aišku, ir mums visiems taip 
atrodė, kol, metams slenkant ir 
žmonių papročiams keičiantis, 
atsirado abejonė. Šią paskutinę 
s a v a i t ę vėl buvo iškeltas 
klausimas apie pornografijos ir 
s m u r t o veiksmų filmuose 
uždraudimą, nes tai daro labai 
blogą įtaką jauniems vaikams. 
Čia kovotojai irgi tučtuojau ski
lo į dvi grupes — pirmieji šaukė 
apie blogas tokios neribotos lais
vės pasekmes, ir antrieji vis kar
tojo Konstitucijos garantuotą žo
džio laisvę. Pagaliau buvo iš
keltas siūlymas tokių filmų 
nerodyti ankstyvomis vakaro 
valandomis, bet čia irgi nuomo
nės nesutiko: kurią valandą 
reikėtų laisvai į tautą paleisti 
tą visą šlamštą. Tėvai, atrodo, 
nesugebėjo nutarti, kas tei
giama ir galima, o kas žalinga 
besiformuojančiai jauno žmo
gaus asmenybei. 

Aišku, vėl nebuvo nieko 
nutarta, nes visur ėmė viršų 
Konstitucijoje garantuota žodžio 
laisvė. įdomu ir tai, kad niekam 
nerūpėjo tos Konstitucijos 
parašymo data ir dabarties 
tikrovė. Kai tuolaikiniai šios 
naujos valstybių sąjungos vadai 
rašė tuos gražius paragrafus, žo
džio laisvė turėjo visai kitokią 
reikšmę. Tada buvo galvojama 
apie laisvę prakalbose ar spau
doje pareikšti savo politinę bei 
visuomeninę nuomonę, nesu
silaukiant už tai pabaudos ar net 
kalėjimo. Tai buvo tik „burnos 
užčiaupimo" klausimas, o ne 
pornografiniai filmai ir jų įtaka 
j a u n i m u i . Kažkaip keista 
klausyti tų amžinų tvirtinmų 
apie laisvę, kai Konstitucijos 
rašymo laikais nebuvo nei por
nografinė? spaudos, nei televi
zijos, kur viskas labai jau 
aiškiai parodoma. Dabartinė 
televizija labai smulkmeniškai 
į mūsų kambarį atneša žudynes 
ir „meilės" scenas. Ar tai 
nepastumia jauno žmogaus, dar 
nesus idar ius io dėl įvairių, 
dažnai netobulų, šeimyninių 
aplinkybių gyvenimo vertybių 
skalę, o kartais gal iš prigimties 
linkusio į smurtą, vagystes, gob
šumą? Ginklų ir narkotikų pirk
liai niekad nepasižymėjo verty

bių skalės ugdymu. Jiems te
buvo ir yra svarbu pasidaryti 
pelno. Taip ir iškilo šis kvailo
kas laisvo žodžio teisės klau
simas, kuris į Konstituciją buvo 
įrašytas dėl gana teigiamų 
priežasčių, bet kuris gyve
namuoju laiku yra piktnaudoja-
mas ne dėl kilnių priežasčių, o 
dėl pinigo. 

RUSIJOS 
RINKIMAMS 
ARTĖJANT 

IGNAS MEDŽIUKAS 

AR ĮVYKS LB KULTŪROS 
KONGRESAS 1994 METAIS 

JURGIS JANUŠAITIS 

I šį kraštą besiveržiančių įvai
rių tautų žmonių antplūdis 
atneša ir daug naujų problemų, 
kurios mums, čia atsidūru
siems irgi ne dėl nepasitenki
nimo savo kraštu, bet dėl visai 
kitų priežasčių, sukelia įvairių 
minčių. Ypač turintieji savo kai
mynu Meksiką kasdien skaitome 
apie vis naujai iškylančias pro
blemas, kurios daugiau rišasi su 
krašto ekonomija, negu su nusi
kalstamumu ar kitais pavojais. 
Savame krašte jiems iš mažų 
atlyginimų už sunkų fizinį 
darbą yra sunku išmaitinti savo 
10-12 asmenų šeimas. O kad 
lietuviai augintų tiek nenutaus-
tančių palikuonių! Deja, skai
tome, kad Lietuvoje dažniausiai 
pasitenkinama tik vienu vaiku, 
todėl lietuvių skaičius mažėja. 
Per ilgai užtruko marksistinis 
auklėjimas, kalbąs tik apie savo 
asmenišką gerovę. Taip ir 
Vakarų kraštuose, ypač Ame
rikoje, panašiai galvojama, bet 
čia, kaip žinome, tautybės išlai
kymas nelaikomas svarbiu žmo
gaus gyvenimo tikslu. Mums 
tačiau tenka susirūpinti, kad, 
laikui bėgant, nebūtume nu
braukti nuo žemėlapio. Dėkime 
daugiau pastangų pernešti 
meilę Lietuvos ateinančioms 
kartoms. Amžinybėn išeinanti 
mūsų visuomenė jau labai 
rūpinasi, kur atsidurs mūsų su
kauptos knygos, savų daili
ninkų darbai, kurie puošia 
mūsų namų sienas. Ir spaudoje 
neteko matyti patarimų, kaip ir 
kurlink galėtume tuos meno bei 
mokslo perlus perduoti, kad jie 
nepatektų į šiukšlyną, kaip 
neseniai atsitiko vienam doram 
lietuviui, kuriam staiga mirus, 
jo žmona užsakė šiukšlių vežio-
toją, ir viskas iškeliavo duobėn. 
Gal reikėtų iš anksto pagalvo
ti, kad mes čia neamžini, nors 
dažnam gal dar per anksti 
namie žiūrėti į tuščias knygų 
lentynas ir plikas kambario 
sienas. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

Demokratinis atšilimas 
pradeda atvėsti 

Baltijos valstybių žmonės ati
džiai seka, kas vyksta jų kaimy
ninėje Rusijoje, nes nuo įvykių 
tenai priklausys šių valstybių 
santykiai su didžiuoju kaimynu 
bei tolimesnis šio regiono liki
mas. Išvaikius ginklu besiprie
šinantį Rusijos parlamentą, 
įtampa atslūgo. Dabar laukia
ma Rusijos parlamento rinki
mų. Svarbu, kokius atstovus 
Rusijos žmonės išrinks. 

Gruodžio mėn. rinkimai bus 
jau ketvirti, kuriuose piliečiai 
galės kandidatus pasirinkti pa
gal savo nuožiūrą. Ligi tol vykę 
rinkimai nebuvo tokie sudėtingi 
kaip šie paskutinieji, todėl ma
noma, kad šį kartą dalyvaus 
mažiau rinkėjų, negu anksčiau 
būdavę. 

Pirmoji priežastis — gamtinės 
sąlygos, nes rinkimai įvyksta 
žiemos metu, kai daugelyje ša
lies rajonų dienos ilgumas yra 
tik šešios valandos. Dvasinis 
1989 m. rinkimų į parlamentą 
pakilimas, kai piliečiai, 
nugalėję kovo darganas, su en
tuziazmu vyko balsuoti, dabar 
yra tik tolimas prisiminimas. 
Išnykęs yra ir pavasario rinki
mų optimizmas, kai 1991 m. 
buvo išrinktas prezidentu Boris 
Jelcinas, gavęs daugiau balsų, 
negu visi jo konkurentai sudėjus 
drauge. 

,Pereinamasis laikotarpis ' 

Šį kartą Rusijos rinkėjai susi
durs su keturiais skirtingais 
siūlymais. Pirmiausia jie turės 
pasisakyti „taip" ar „ne" dėl 
naujos konstitucijos projekto. 
Jie turės išsirinkti sąrašą kan
didatų iš 33 politinių grupių, 
pasirinkti atstovą iš savo rinki
minės apygardos ir atstovą, ku
ris jiems atstovautų naujo parla
mento aukštesniuose rūmuose. 

Dalykai susikomplikuoja, nes 
naujo parlamento vaidmuo dar 
ne visai aiškus. Dargi nežino
ma, kuriam laikui jis bus ren
kamas, nes konstitucijos origi
nalus tekstas ligi šiol tebegulėjo 
o ant B. Jelcino rašomojo stalo. 

Pagal galutinę konstitucijos 
redakciją atrodo, kad parlamen
to teisinės galios bus susilpnin
tos; jis bus mažiau pajėgus, negu 
buvo paskutinis. Taip pat pra
nešama, kad parlamentas bus 
renkamas dvejiems metams, o 

ne ketveriems, kaip buvo tikėta
si. Aiškinama, kad Rusija šiuo 
metu yra „pereinamame laiko
tarpyje. 

Šis nuostatas irgi susilpnins 
visuomenės susidomėjimą. Argi 
galima reikšti didelį džiaugsmą, 
renkant parlamentą, kai nėra 
tiksliai žinomos jo galios, kai 
daugeliui aišku, kad vienas 
žmogus valdys Rusiją? Toks 
įspūdis susidaro iš Jelcino pa
reiškimo, kad jis išbus preziden
tu visą terminą, būtent, iki 1996 
m., o neskelbs prezidento rinki
mų ateinančių metų birželio 
mėnesį, kaip buvo žadėjęs prieš 
du mėnesius. 

Daugpartines visuomenės 
susiformavimas 

Iš gruodžio mėn. įvykstančių 
rinkimų paaiškės dvi neišspręs
tos problemos pokomunistinėje 
Rusijoje. Pirma, kaip greit galės 
susiformuoti pastovi forma 
daugpart ines demokratijos 
visuomenėje, kuri niekad netu
rėjo kompromisinių dialogų. 
Antra, kiek stipri yra autorite
tinė srovė, kuri kraštą valdo iš 
Kremliaus nuo to laiko, kai par
lamentas rugsėjo mėnesį buvo 
paleistas. 

Gruodžio 12 d. rinkimai vyks 
sudėtingomis taisyklėmis, nu
statant sąlygas, iš kurių išaugtų 
partijos, kaip jos suprantamos 
demokratiniuose kraštuose. 
Pusė atstovų žemesniuose rū
muose, vadinamuose valstybės 
duma, bus renkama panašiai, 
kaip yra Didžiosios Britanijos 
sistemoje, vietinėse apygardose. 
Kita pusė bus renkama iš ben
drų sąrašų visoje valstybėje. 

Balsuotojai gaus tuos pačius 
sąrašus, nepaisant, kur jie 
gyventų. Tuo tarpu numatyta, 
kad tokių kandidatų sąrašų 
turėtų būti 33, bet gali jų žymiai 
sumažėti, jeigu kandidatų blo
kas nesurinks 100,000 juos 
remiančių parašų. Kai kurie 
blokai yra sudaryti iš keleto 
organizacijų narių. 

Suvaržymai atšaukiami 

Antras dalykas yra Krem
liaus autoritetinis režimas ir, 
dar svarbiau, autoritarizmas 
gali labiau išaugti Rusijos pro
vincijose. Maskva paprastai bū
davo išimtis, nes ji buvo viso 
pasaulio stebima. B. Jelcinas 
buvo priverstas daryti nuolai-

Netrukus užversime 1993 me
tų našaus darbo lapą. Šie metai 
pasižymėjo Lietuvių Bendruo
menės gyvastingumu. JAV LB 
valdybos pastangomis buvo su
organizuota nemažai konferen
cijų: Washingtone, Detroite, Los 
Angeles, prisidėta dalyvavimu 
ir Birštone. Šiose konferencijose 
dalyvavo daug žymių žmonių, 
profesionalų, iš Lietuvos minis
trų, Seimo ir partijų narių ir net 
pats prezidentas A. Brazauskas. 
Konferencijų tikslai buvo įvai
rūs: kaip padėti Lietuvai ekono
miškai, kokios galimybės in
vestavimams; nagrinėta san
tykiai ir galimybės su Lietuva. 
Žodžiu, atrodo, kad konferenci
jos buvo daugiau skirtos Lietu
vai. Kiek tos konferencijos atneš 
naudos, parodys ateitis. Tikėki
me, kad jos bus naudingos. 

Spalio 9-10 d. buvo suskridę 
Tarybos nariai į trečiąją JAV 
LB X m t o s Tarybos sesiją. Ta
rybos sesija — svarbus įvykis, 
nes čia nagrinėjama, svarstoma 
pačios LB problemos, darbai, 
ateities veiklos planai. Iš spau
dos atsiliepimų vis tik šia sesi
ja ne per daug džiūgaujama, 
nors teigiama, kad ji buvo dar
binga. Ne visos, atrodo, iškilu
sios problemos ir čia buvo iš-

das savo ankstyvesnių potvar
kių, kuriuos buvo išleidęs, palei
dus parlamentą. Uždraustoms 
partijoms vėl buvo leista veikti. 
Uždaryti laikraščiai vėl leidžia
mi. Išsiuntimas svetimšalių, ne
turinčių leidimų apsigyventi 
mieste, sulaikytas. 

Bet originalūs griežti suvaržy
mai padarė įtakos kitiems mies
tams. Artimiausia ateitis paro
dys, ar jie paseks griežta 
Kremliaus linija, ar laikysis 
nuosaikesnės. 

Visuomeninės apklausos ke
liu nustatyta, kad naujai išrink
tas parlamentas bus daug pa
lankesnis B. Jelcino projektams. 
Daugelis apklaustųjų pasisakė, 
kad Rusijoje dar galįs įvykti 
ginkluotas susirėmimas. Bet 
tuo tarpu nenumatoma, kad iš
kiltų kitas pranašus kandidatas 
į prezidentus. Nors pats M. Gor
bačiovas galvoja dar grįžti į po
litiką, gal net kandidatuoti į 
prezidento postą, bet, paskuti
nės apklausos duomenimis, pa
sirodo, kad Gorbačiovo populia
rumas yra labai smukęs, o, be 
to, Jelcinas dar žada būti prezi
dentu iki savo kadencijos pabai
gos. Per trejus metus situacija 
gali iš pagrindų pasikeisti. 

spręstos, net pasirodė pavojingų 
nesutarimo ženklų veiklos me
toduose. O vis tik Lietuvių 
Bendruomenė išlieka pati svar
biausia organizacija dabar, ji 
liks svarbi ir ateityje, nes už 
Lietuvos ribų gyvena ir gyvens 
daug lietuvių, kuriais turės 
rūpintis ypač Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, su nuo
širdžia talka ir visokeriopa LB 
Kraštų valdybų parama. 

Labai svarbus įvykis VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas, 
vykęs Padėkos dienos savait
galyje, Čikagoje. Čia irgi LB 
atiduoda savo įnašą, dalyvauda
ma jo rengime. Mokslos ir kūry
bos simpoziumas skiriasi nuo ki
tų konferencijų, nes čia lietuviai 
mokslininkai, gyveną už Lietu
vos ribų ir atvykę iš Lietuvos, 
daro pranešimus iš įvairių mo
kslo šakų sričių. Tai mokslinin
kų sulėkimas, susipažinimas, 
pasidalinimas mokslo žiniomis, 
kurios gal bus naudingos ir Lie
tuvai. Būtų kilnu, kad lietuviai 
mokslininkai šia proga giliau 
pažvelgtų ir į išeivijos išlikimą, 
paieškant tam paveikių būdų. 

Taigi 1993 m., kaip matome, 
buvo gražios, našios veiklos, 
kilnių uždavinių metai. O per 
paskutiniuosius trejetą metų 
LB surengė Dainų, šokių šven
tes, įvyko PLB seimas. Tad 1994 
m., atrodo, didesnių LB planuo
jamų darbų tuo tarpu nematyti. 
, O progą reikia išnaudoti. Tad 
PLB pirmininkas inž. Bronius 
Nainys po savo valdybos posė
džio lapkričio 3 d. specialiu 
raštu kreipėsi į JAV ir Kanados 
LB Kraštų valdybų pirminin
kus su konkrečiu siūlymu — 
1994 metais Padėkos dienos 
metu, Čikagoje, ar kur kitur, 
suruošti JAV ir Kanados LB 
Kultūros kongresą. Vietą pir
mininkas siūlo — PLC, Lemon-
te, Čikagos priemiestyje. Patal
pos geros, į Čikagą iš visur su
važiuoti patogiausia, išlaidos 
būtų mažos, atstovams, atrodo, 
susidarytų galimybės apsistoti 
ir pas savo draugus ar pažįsta
mus. Kongresą globotų, savo 
patirtimi padėtų ruošti PLB. 

Tokio kongreso sušaukimo 
motyvas: pats laikas suvažiuoti 
šių dviejų bendruomenių kultū
rininkams į grynai darbo kon
ferenciją su konkrečiais planais 
ir svarstyti be gražbylystės, o 
praktiškai, šių sričių problemas: 
lietuviškojo švietimo ir auklėji
mo, lietuviškojo žodžio puoselė
jimo, jaunimo veiklos, religinė 
— savų parapijų išlaikymo, 
spaudos — žurnalistikos, lietu

viškojo radijo, muzikos-chorų, 
tautinių šokių ansamblių, te
atro, literatūros, knygų leidy
bos, lietuvybės išlaikymo — kul
tūr in ių darbų finansavimo, 
sporto, JAV ir Kanados lietuvių 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
Lietuva (kaip Lietuva gali padė
ti mums), turimų centrų išlaiky
mo ir naujų steigimo, Lietuvių 
Bendruomenės uždavinių lietu
vybės išlaikymo ir kultūrinės 
veiklos darbuotojų požiūriu. 
Tokias problemas PLB pir
mininkas siūlo kongresui ir tai 
šios problemos būtų svarstomos 
grynai šių sričių profesiona
lų, nusimanančių praktiškus 
darbus. 

Kaip matome, lietuvių išeivi
ja, kurios likimu rūpinasi PLB 
ir visų LB Kraštų valdybos, turi 
rimtai padirbėti, kad užtikrintų 
išeivijos gyvastingumą, kad bū
tų išlaikyta lietuvybė, išlaiky
tas kūrybingumas. Žinoma, siū
lomų svarstyti problemų daug, 
bet jos visos svarbios, būtinos. 
Po naujų veiklos pokyčių, Lietu
vai tapus nepriklausoma valsty
be, reikia suvažiuoti kultūrinin
kams darbininkams, išnagrinėti 
savo kiemo veiklos galimybes, 
suplanuoti konkrečius darbus, 
pasiskirstyti darbais ir sąžinin
gai juos atlikti. 

O darbų daug. Štai šaukiasi 
pagalbos spauda — čia LB parei
ga jai padėti. Silpnėja kultūrinė 
veikla — ieškoti būdų savo kul
tū r in inkams padėti, o kur 
tautinių šokių, meno, teatro 
ansambliai. Radijo valandėlių 
ateitis, savų parapijų išlaiky
mas, mažiems lietuvių telki
niams padėti kultūrinėje veiklo
je. Žodžiu, PLB pirmininko su
minėti darbai realūs, reikalingi 
nuodugnaus aptarimo ir būtinai 
stengtis juos įgyvendinti, no
rint, kad išeivijos lietuvių gyve
nimas nemirtų. Tikimasi, kad 
JAV ir Kanados LB KV pir
mininkai ir jų valdybos šiam 
Kultūros kongreso suruošimui 
neabejodami pritars. 

VIDUKLĖJE - ŽEMAIČIU 
ŽEMĖS VIDURY 

Lapkričio 14 dieną Viduklė 
šventė savo jubiliejų: prieš 740 
metų šio labai seno Žemaitijos 
miestelio vardas pirmą kartą 
paminėtas istorijos šaltiniuose. 
Gimę ir augę čia, tikrieji vi-
dukliečiai, su savo šeimomis, su 
vaikais, į jubiliejinę šventę bu
vo pakviesti iš anksto. Ji pra
sidėjo Simono Stanevičiaus me
morialinių vietų aplankymu. 
Viduklės bažnyčioje buvo auko
jamos šventos Mišios, šventina
ma Viduklės vėliava. Toliau iš
kilmės tęsėsi ant Viduklės pilia
kalnio, Kul tūros namuose. 

Svarbus pokalbis Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje lapkričio 24 d., VIII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvių susipažinimo vakare: prof. Vytautas 
Landsbergis ir Lietuvių fondo pirm. Stasys Baras. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 

Pamatęs, kad Liucija taip linksmai jį sutiko, Vin
cas pasijuto laisvai, net nepaprašytas, atsisėdo prie jos 
-ašomojo staliuko. Jis tuojau pastebėjo, kad šį vakarą 
Liucįja jam atrodė kitaip, negu buvo pratęs ją matyti. 
J i buvo pasirėdžiusi, kaip jis ją matydavo sekma
dieniais ar kokiuose gimnazijos susibūrimuose. „Ko
kia ji graži", — vienas sau pagalvojo. 

Nors pats buvo tikras, kad Liucija tikėjosi jo atei
nant ir laukė, bet pasiryžo klausti. 

- Pasiruošusi kur eiti?.. Gal į pasimatymą? 
— Ne. Niekur, — lyg nustebusi, atsakė Liurija. — 

O kodėl taip klausi? 
— Taip gražiai pasirėdžiusi. O gal svečių lauki? Gal 

aš sutrukdysiu, be atsiklausimo apsilankęs? 
- Svečių! O kas tu, ne svečias? Seniai laukiu, 

manau, kad nebeprisimeni, kada pas mane buvai. 
Negalvojau, kad jau visai mane pamiršai, tikėjausi, kad 
dar apsilankysi, — atvirai pasakė Liucija. 

Vincui nejauku pasidarė nuo jos priekaištų. J is 
mėgo su ja sudraugauti, praleisti nuobodžius 
laisvalaikius, bet apie tolimesnį ateities gyvenimą dar 
nepagalvojo, o jo svajonės buvo pilnos idėjų, didelių sie
kimų. Ta tema kalbėti ir Liucija ilgai nenorėjo, ji greit 
nukreipė kalbą apie ką tik praėjusias atostogas, kaip 
jos buvo ilgos ir nuobodžios, kaip laukė jų pabaigos, 
kad galėtų vėl sugrįžti į gimnaziją, prie draugų, kurių 
taip pasiilgo. 

Vincas klausėsi jos pasakojimų. Jam patiko Liuci-
• ja ir dėl to, kad buvo kalbi, su ja nuobodžiauti nereikėjo. 

Per tą trejų metų draugavimo laikotarpį jis daug žinojo 
apie jos gyvenimą. Užaugusi Svėdasų miestelyje, pasi
turinčių tėvų šeimoje. Dėdė kažkokios parapijos kle
bonas, o ji — dėdės mylima. Net ir vasaros atostogas 
pas dėdę klebonijoje praleisdavo. Vincas jau seniai 
pastebėjo, kad jos drąsumas ir elgesys ne vien gimnazi
joje formavosi, jam atrodė, kad ir klebonijos aplinka 
turėjo daug įtakos. 

Ir šį vakarą, pastebėjusi, kaip kantriai ir atidžiai 
Vincas jos atostogų įspūdžių klausėsi, staigiai 
paklausė: 

— O kaip tu praleidai atostogas, Vincai? Gal bu
vai kur nors išvažiavęs? Neapsilankei Svėdasuose. O 
laiškuose minėjau, kad apsilankytum. Būtų buvę 
įdomu susitikti. Kažkaip ir laukiau, net ir iš dėdės 
savaitgaliais parvažiuodavau į namus, manydama tave 
sutikti. 

Vincas nesitikėjo tokio jos klausimo, tad nežinojo, 
ką ir sakyti. Teisybės sakyti jis nenorėjo. Jo atostogos 
tikrai buvo nepavydėtinos. Tėviškė. Tėvelio ūkis. Tų 
darbų pilna, kad net ir jis laisviau pasijusti negalėdavo. 
Stengėsi pagelbėti, tik savyje jautė vienatvę. Ir lauk
davo kažko. Net ir Liucijos laiškai skaidrindavo jo nuo
taiką, skaitydavo ir pats nepajusdavo, kaip jis jos pasi 
gesdavo. Neišdrįso ir dabar pasakyti, dėl ko jis jos 
neaplankė per vasaros atostogas. O aplankyti, pasi
dalinti atostogų nuotaikomis, jį labai traukė. 
Niekuomet, niekuomet nepasakė. 

Liucija, matydama, kad Vincas apie savo vasaros 
atostogas per daug nesipasakoja, nukreipė temą visai 
kita linkme: 

— Vincai, o kaip ten? Gal tu geriau žinai? Kalba, 
kad gen. Plechavičius organizuoja Vietinę rinktinę, net 
ir karo mokyklą? Manau, kad ir jūs žinote. Girdėjome, 
kad iš jūsų klasės į tą mokyklą jau ne vienas užsi 

registravo. Sako, Jurgis pirmasis. O ką tu galvoji? 
— Žinome, Liucija, žinome... — linksmai atsakė 

Vincas. — Daug registruojasi iš visų gimnazijų. Tu dar 
nežinai, kad ir Feliksas, ir Kazys jau užsiregistravo, 
ir ... aš. 

— Ir tu!? — lyg sudrebėjo Liucija, net jos veidelis 
išblyško. 

— Kodėl tu taip nustebai? Nejau aš netinku būti 
kariūnu? Juk ne vieną kartą tau sakiau, kuo aš noriu 
būti, argi neprisimeni? 

— Prisimenu. Bet... — lyg pritrūko žodžių Liucija. 
— Kas bet... — tarytum nesuprasdamas, paklau

sė Vincas. 
— Bet... Dabar toks laikas. Dar karas. Dar kas nors 

gali ir atsitikti, ar tu to nesupranti? — išliejo savo min
tis Liucija. 

— Bet jis tuojau baigsis. Juk girdi, kad vokiečiai 
iš Rusijos jau traukiasi, jie ir iš Lietuvos trauksis. Kas 
tada? Mums reikės pastoti bolševikams kelią, kad jie 
vėl -neateitų. Panašiai, kaip pirmam pasauliniam karui 
baigiantis. Turėsim turėti kariuomenę, o jai vadovau
ti reikės ir gerų vadų. Tad šita, gen. Plechavičiaus orga
nizuojama, karo mokykla ir yra reikalinga, kad kuo 
daugiau būtų paruošta naujų gerų vadų. Visi tą supran
ta, tad daugelis ir registruojasi. Yra net tokių, kuriems 
karo mokslas visai ne prie širdies, bet stoja, galvodami 
savo mokslo žinias panaudoti tėvynės gerovei. Už tai 
aš irgi stoju, nenoriu tokia proga nepasinaudoti, — 
išliejo savo mintis Vincas. 

Daugiau neprieštaravo Liucija. Ji jau seniai žinojo, 
kokį pašaukimą Vincas buvo pasirinkęs. Ji savyje net 
didžiavosi, įsivaizduodama Vincą karininką, bet šį 
kartą lyg ir gaila buvo, kad jis turės toli išvažiuoti, o 
ji liks viena. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

BOSTON, MA 
LIETUVOS 

K A R I U O M E N Ė S 
ATKŪRIMO IR 

Ž U V U S I Ų J Ų UŽ LAISVE 
P R I S I M I N I M A S 

Kad l i e tuv ia i Amerikoje 
nepamirš ta Lietuvos laisvės 
gynėjų ir jų nuopelnų Tėvynei, 
liudija Bostone vykęs jubilie
jinis — 75 metų Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjimas 
ir žuvusiųjų kovoje už laisvę 
pagerbimas, tęsęsis visą dieną. 

Bostono Ramovėnų rūpesčiu. 
..Laisvės Varpo" radijo pro
grama lapkričio 21d . savo lai
dos pusę laiko skyrė vyrams, 
gynus iems Lietuvos laisvę, 
aukojusiems sveikatą ir pavojun 
stačiusiems savo likimą. 

Petras Viščinis, „Laisvės Varpo" ra
dijo programos vedėjas, kalba Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 75 metų 
sukakties minėjime. Bostone. 

Nuotr. J. Rentelio 

. .Laisvės V a r p o " vedėjas 
Viščinis programos pradžioje pa
teikė t rumpa Lietuvos ka
riuomenės kūrimosi apžvalgėlę, 
iškeldamas savanorių ryžtą gin
ti 1918 m. vasario 16 d. aktu 
paskelbtą Lietuvos nepriklau
somybe, nurodydamas ir kliūtis, 
su kuriomis teko susidurti at
statytos Respublikos vadovams 
bei karo vadams. Kalbėtojas 
vaizdžiai ryškino ir bolševikinės 
okupacijos metu gausias aukas 
už Lietuvos laisvę. Po to buvo 
perduotos ištraukos iš iškilmių 
Nepriklausomoje Lietuvoje prie 
Nežinomojo Kario paminklo 
Karo muz ie jaus sodelyje, 
Kaune. Montažui parinkti įra
šai — rinktinė proza, poezija. 
Jautr ia i skambėjo a.a. akto
r iaus Henr iko Kačinsko iš 
magnetinio įrašo perduota poeto 
Juozo Krūmino poema „Nežino
mam kariui". 

Vėliau tą rytą Šv. Petro 
parapijos So. Bostone bažnyčioje 
šv. Mišias koncelebravo kle
bonas kun. Albertas Kontautas 
ir svečias iš Lietuvos kun. Algis 
Gudaitis. Mišiose dalyvavo or
ganizacijų atstovai su vėlia
vomis ir gausiai susirinkę ti
kintieji. Mišių metu giedojo 
Montrealio vyrų oktetas. 

Po Mišių Bostono Lietuvių 
Amerikos Piliečių salėje vyko 
jub i l i e j i n i s minė j imas . 
Minėjimą pradėjo uniformuotas 
Ramovėnų pirmininkas Marty
nas Dapkus. Programą vesti 
pakviesta Gitą Kupčinskiene. 
Maršo g a r s a m s s k a m b a n t , 
scenon buvo atneštos vėliavos. 
Invokaciją — malda sukalbėjo 

kun. Algis Gudait is . 
Akademinėje dalyje . .Laisvės 

V a r p o " d i r e k t o r i u s P e t r a s 
Viščinis žvelgė j L i e t u v o s 
nep r ik l ausomybės 1918 m. 
dienas: kovas su bolševikais , 
b e r m o n t i n i n k a i s , l e n k a i s . 
P r i s i m i n ė p i r m ą s i a s k a r i ų 
aukas frontuose, ypač iškel
damas asmenis, stojusius gint i 
Lietuvos laisvę. Kalbėtojas pa
brėžė, jog 1918-20 metais , ka ip 
ir 1991 metų pavasarį , ka i 
pavergta Lie tuva n u s i k r a t ė 
bolševikinio jungo, vėl t apdama 
laisva, nepriklausoma, idealiz
m a s buvo a p j u n g ę s t a u t o s 
daugumą. 

Pirmajame Lietuvos nepri
klausomybės a t s t a tymo laiko
tarpyje tauta patyrė nemažai 
nuostolių, tačiau per 50 metų 
k o m u n i s t i n ė s o k u p a c i j o s 
Lietuva savo aukomis daugerio
pai pralenkė 1918-20 metų 
nuostolius, okupantu i kraš te 
vykdant totalinį t au to s geno
cidą. Bet idealizmas laimėjo — 
dainuojanti revoliucija sujungė 
tautą, kuri. nepaisydama gre
siančių pavojų, stojo g int i nau
j a i a t s i k ū r u s i o s L i e t u v o s 
respublikos institucijas. Kalbė
tojas iškėlė Lietuvos par t izanų 
žygius, jų didžiules a u k a s tuo 
metu, kai Kremlius visomis 
priemonėmis bandė užgniaužti 
l ietuvių t au tos rezistenciją. 
Šiandien visur ieškoma parti
zanu kapų. statomi j u atmini
mui kryžiai, paminkla i . Baig
damas kalbą. Pe t ras Viščmis 
teigė, kad mūsų pareiga ne t ik 
prisiminti idealistus, gynus ius 
ir žuvusius už Lietuvos laisve, 
bet pr iaugančioms k a r t o m s 
įd iegt i p a g a r b ą t a u t o s 
didvyriams. 

Meninėje dalyje svečiai iš 
Kanados — Montreal io vyrų 
oktetas, vadovaujamas j auno 
muziko Aleksandro Stankevi
čiaus, padainavo da inų , ža
dinančių klausytojų dvasinį 
pakilimą. Su k iekviena a t l ik ta 
daina klausytojai vis s t ipriau ir 
garsiau plojo, ypač po patrio
tinių dainų. Okteto vyrai , iš
dainavę programoje n u m a t y t a s 
dainas, atliko dar kelias melodi
jas, atsilygindami publ ikai už 
j ausmingą , š i l t ą p r i ė m i m ą 
Bostone. 

Po programos visi dalyviai 
užkandž i avo ir d a l i n o s i 
minėjimo įspūdžiais. 

Minėjimo programos leidinėlį 
skoningai paruošė dai l . Vytau
tas Dilba. Viršeli puošia kario 
su šalmu užmerktomis akimis 
ve idas . į s p r a u s t a s į skydo 
rėmelius. Jei ko programos 
knygelėje t rūko, tai t rumpo 
spausdinto įvado apie Lietuvos 
kar iuomenę ir žuvus ius už 
Lietuvos laisvę, kitų programos 
dalyvių — kalbėtojų ir prane
šėjos pavardžių. Sis leidinėlis 
liks dokumentu a te i t ies kar 
toms, liudydamas, kaip Bostono 
l i e tuv ia i p a g e r b ė t a u t o s 
gynėjus, minėdami Lietuvos ka 
riuomenės jubiliejine sukakt į . 

Kad minėjimas bū tu sėkmin
gas ir p r a s m i n g a s , d a u g 
pastangų ir nemažai lėšų įdėjo 
Ramovėnų p i rmin inkas Marty
nas Dapkus ir jam talkinusiej i . 
Pagarba jiems visiems. 

Alf. P e t r u t i s 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Tautodailės instituto Philadelphijoje surengtoje trijų menininkų parodoje dalis LTI 
skyriaus valdybos ir parodo* dalyviai. Lš k. — B. Krokys(talkininkas), V. Saimininkas, J. Krokienė, 
A. Saimininkienė. G. Mačiūnienė. M. Povilaitiene, dr. R. Povilaitis ir I. Kazakauskienė. 

Nuotr. V. Saimininko 

PHILADELPHIA, PA 

T R I J Ų M E N I N I N K U 
P A R O D A 

Rugsėjo 25 26 d. Lietuvių Tau
todailės instituto (LTI) Philadelphi-
jos skyrius surengė Lietuvių 
Nantu Čiurlionio salėje įdomią 
meno parodą: Aldonos Saimi-
ninkienės iš Hartfordo, dr. Ro
mualdo Povilaičio iš Čikagos 
pašonėje esančio Lemonto. ir jo 
dukters Audronės Povilaitytės. 

Šeštadienį (rugsėjo 25 d.) pa
rodą j a u buvo galima lankyti 
nuo 4 v.p.p., o oficialiai paroda 
buvo a t idary ta 6 v.v. Skyriaus 
pi rmininkė, t rumpu žodžiu pa
sveikinusi ir padėkojusi parodos 
dalyviams ir a ts i lankiusiems į 
parodą filadelfiečiams. pakvietė 
Skyr iaus meno patarėją skulp
torių Petrą Vaški apibūdinti pa
rodos dalyvių kūrybą. Jo taiklus 
žodis paryškino kiekvieno iš jų 
kūrybos pobūdį ir meilę menui. 
Po to patys parodos dalyviai 
t rumpai pasipasakojo apie savo 
menine veiklą. 

A. Saimininkienė atsivežė net 
30 paveikslų. Jos paveikslai yra 
sukurt i daugiausia iš natūral ių 
auksinės spalvos įvairių atspal
vių suplotų šiaudų 'tik keli iš jų 
buvo dažytų šiaudu'. Šioje meno 
srityje su dideliu pasisekimu 
Aldona dirba daugiau kaip 30 
metų. Savo paveiksluose ji vaiz
duoja patriotinių momentų, re
liginių apraiškų ir lietuviškos 
tautosakos motyvus bei lietuviš
kų juostų ir audinių raštų kom 
pozicija-. Visi paveikslai, «ko-
ningai į rėmint i , sudarė pa 
t r auk lų ir mielą vaizdą. 

Kitoje salės pusėje buvo \ isai 
skir t ingos medžiagos dr. R. Po
v i l a i č io k ū r i n i a i . J i s y r a 
pamėgęs ypač varį ir gintarą. 
Buvo iškabinti liaudiški knž ia i . 
Rūpintojėlis, juostinės bei kiti 
dekoratyviniai papuošalai. Ant 
stalo buvo išdėstvtos su medi
niais pastovėliais varinės gėlės 
su gintar inėmis žiedadulkėmis, 
koplytėlės, kryžių ka lnas su 
skir t ingų formų kryžiais ir 1.1. 

Dr. R. Povilaitis laisvalaikiu 
nuo dan tų gydytojo profesijos 
daug valandų skiria savo meni
nei kūryba i . Varis , lengvai 
pas iduodamas kai t inimo pro 
cese lankstumui h spalvų niuan 
sams. puikiai derinasi su natū

ralaus gintaro gabaieliais. Todėl 
dr. R. Povilaičio dai bai niekada 
nebus kopijos, nes natūralaus 
gintaro gabalėliai visada b u s 
skirtingos formos. Jo darbai 
tinkami dovanoms ir per 20 me
tų nemažai jų yra paskleidęs lie
tuvių visuomenėje. 

Šalia dr. R. Povilaičio kūrybos 
darbų ant gretimo stalo buvo 
gražiai išdėstyti Audronės Povi
laitytės gintariniai su auksi
niais ar sidabriniais įrėmini
mais įvairių formų auskarai ir 
kitos puošmenos, ypač patrau
kusios moteriškąją parodos lan
kytojų dalį. Apie Audronės, ne
galėjusios a tvykt i , kūr inius 
rūpestingai davė paaiškinimus 
jos mama Milda Povilaitiene. 

Prie skanių užkandžių ir ka
vutės bei vaisinių genmų. ku
riuos rūpestingai suorganizavo 
Juzė Krokienė. talkinama k i tų 
valdybos ir skyriaus narių, pa
rodos lankytojai dalinosi įspū
džiais ir atidžiai žiūrinėjo, ką 
reiktų įsigyti. 

Sekmadienį paroda buvo tę
siama nuo 12-4 v.p.p. Prieš pa
rodą uždarant, skyriaus pirmi
n inkės pap ra šy t i , prof. V. 
Černius su ponia t raukė laimė

to jų įėj imo „door p r i zes" 
bi l ie tus . Laimingieji pasirodė 
beesą: A. Page-Rastenytė, lai
mėjusi A. Saimininkienės pa
veikslą „Eglė žalčių karalienė" 
ir V. Vaškienė, laimėjusi dr. R. 
Po'vilaičio kūrinį „Darželio 
gė lės" . 

Dar reikia paminėti, kad šeš
tadienio rytą A. Saimininkienė 
ap l ankė Philadelphios LB Vin
co Krėvės šeštadieninę mokyklą 
ir porą valandų patraukliai pa
m o k ė vaikus, kaip padaryti 
suplotų šiaudų paveiksliukus. 
Mažieji buvo laimingi, patys 
sukli javę žvaigždučių, o vyres
nieji paukščiukų, tupinčių a n t 
medžio šakelės, paveiksliukus. 

LTI Philadelphios skyriaus 
valdyba yra dėkinga visiems 
ta lk inus iems rengiant parodą. 

G. M . 

• 1867 m. spalio 18 d. JAV 
oficialiai perėmė iš Rusijos Alas-
ką. 

• K r i s t u p a s K o l u m b a s 
1492 m. lapkričio 15 d. pirmą 
k a r t ą savo užrašuose paminė

jo, kad vietiniai indėnai Nauja
j a m e pasaulyje vartoja tabaką. 

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

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 

Montrealio vyrų oktetas, vadovaujamas muz. Aleksandro Starkevičiaus, atliko menine programą 

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

Pinigai pervedami doleriais. 
ŠVENTINIAI Ž IEMOS SIUNTINIAI 

$39 Aspirino 250 tbl.. multivitaminu 250 tbl.. tirpi kava. malta kava. 
tirpi arbata ..Citron". kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus r^ėsos konservai 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$98 Dešra 1 5 kg 
šprotai 3 de? 
Margannas 1 kg 
Olandiškas SŪns 1.5 kg 
Tirpi kava 200 g 
Malta kava 300 g 
Kakava 400 g 
Makaronai 2 5 kg 
Majonezas 0 5 kg 
Aspirinas 250 tbl 

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

$75 Įvairaus maisto be mėsos 

Prie visų maisto siuntiniu galite užsakyti didesni kiekį 
aspirino ir vitaminų. 

S iųsk i t e per sen iaus ią s i u n t i n i ų į Lietuvą Įstaigą 

T R A N S P A K 
2 6 3 8 VV 69th S t . , C h i c a g o , IL 60629 

Tel. 3 1 2 / 4 3 6 - 7 7 7 2 

Mėsos konservai 
Apeismų koncentr 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov. abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitaminai 

3 dėž 
1.5 Itr 
3 Itr 
1 kg 

3 pok 
4.5 kg 
2.5 kg 

1 kg 
0.5 kg 

250 tbl 

HISCELLANEOU* REAL ESTATE 

10%—20%—30°/o p ig iau mokė
sit už apdraudą nuo ugn ies ir auto
mobi l io pas mus . 

FRAĮHK Z A P O L I S 
3 2 0 8 V, W * * t 95 th S t r«« t 

T e l . — (708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

GREIT 
PARDUODA 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

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

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas v*ttul 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

Pensininkams Nuolaida 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius ( Lietuvą 

t Tel. 708-868-0049, Fax 
706-668-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

- « * 

Ii REALU ART,'INC. 
6602 S. Pula&i, 

Ch-cago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU 
Bus 312-585-6100, rel 312-778-3971 

FOR SALE 

PAŠAUKĖ MANE.. . 

Ši knyga — tai dabartinio Po
piežiaus Jono PauHaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. III. gyventojams Tax 35 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 2.00 dol., 
Canada — 3.00 dol. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

St. Petersburgh Beach, FL par
duodamas „condo" antrame aukšte; 
2 mieg., 2 vonios kamb. Kaina labai 
prieinama. Tel. 813-367-4055 arba 

813-367-7843. 

FOR RENT 

Prie Marquette parko išnuo
mojamas 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais. $350 
į mėn. Tel. 708-425-7160 

FOR SALE 
Arlington Hts., IL 3 bdrm. „split 
level", 2 car garage; near schools, 
park, train & shopping. $210,000 
Tel. 708-255-0287. 

TIK $2.00 UŽ VIENĄ SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D. 

BALTIA EXPRESS CO., LTD 
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU | LIETUVĄ. 

- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI J RANKAS 
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS lš JŪSŲ NAMŲ 
- BALTIJA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖRA LYGIŲ 

DAUGYBĖ VERTINGŲ PROOUKTŲ TIK UŽ $38.00 SU PRISTATYMU Į NAMUS 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D. 
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU 

1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79ttt St. 

CNICAGO, IL 60652 

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS 
UETUVOJE 

VAISTAI — PRISTATOME {VAIRIŲ RŪŠIŲ VAKARŲ 
EUROPOJE gaminamus vaistus. Jei vaistų 
pavadinimas žinomas — receptai nereikalingi. 

MAISTAS — PRAKTIŠKAS IR {VAIRUS SIUNTINYS Nr. 11 
2 lit. valg. alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 
1 indelis tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 1 
sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausainių, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros, 
arba salami, 4 dėž. konservuotos mėsos. 
Kaina su pristatymu $100.00 

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
Parduodame ir pristatome „OPTIMA" maši
nėles su lietuvišku šriftu $236.00 
RAŠOMOJI JUOSTELĖ, Cartridge 5.50 
KLAIDŲ ATITAISYMO JUOSTELĖ. 2.50 

PINIGINĖS DOVANOS. 
Pervedame pinigines dovanas tuojau gavus 
užsakymą. Pervedimo mokestis 3 % plius pri
statymo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą 
mokestis 20 00 

BALTIC STORES & CO., 
Z. Juras a V. A. Juras 

11 London Lane, 
Bromley. Kent, BR1 4HB, England 

T a i . 081 460 Fax. 081 318 7643 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 75 m sukakties minėjime. Bostone. Nuotr. J . Rentelio 



SU PETRU MALDEIKIU 
ATSISVEIKINANT 

Atsisveikiname su pedagogu 
Pet ru Maldeikiu, kur is pir
muosius dvidešimt metų Ameri
koje išgyveno čia pat, Cicero 
mieste, glaudžiai suaugusiame 
su Čikaga. K a s veikė, kas dir
bo lietuviškąjį darbą, vienas 
kito neklausė , a r jis iš Čikagos, 
ar jis iš Cicero, ar iš kito kurio 
priemiesčio. Ir aš su a.a. Petru 
Maldeikiu susipažinau čia, Či
kagoje įvairiuose mokytojų susi
r inkimuose, konferencijose, o 
kurį laiką teko ir a r t imiau 
bendradarb iaut i . 

Pe t r a s Maldeikis gimė 1904 
m. spalio 19 d. Bartkūnuose, 
Ramygalos valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje. Baigęs Ramygalos 
vidurinę mokyklą, bandė stoti į 
Panevėžio gimnaziją, bet ši jo, 
t ruput į peraugusio ir neva dėl 
vietos stokos — nepriėmė, tai jis 
vietoj Panevėžio nuvažiavo į 
Ukmergę ir t e n 1927 m. baigė 
gimnaziją. Tokiu būdu Panevė
žys nustojo būsimo žymaus pe
dagogo. Studijavo Vytauto D. 
u n i v e r s i t e t o H u m a n i t a r i n i ų 
mokslų fakultete pedagogiką ir 
l ietuvių k. Pragyvenimą užsi
dirbo, t a r n a u d a m a s Aukštuo
s iuose k a r i n i n k ų kursuose , 
a t i tarnauja kariuomenėje, baig
damas Karo mokyklą. Nuo 1932 
m. prasideda jo pedgogonis dar
bas įvairiose Lietuvos mokyk
lose: 1932-1939 m. jis yra Kauno 
Aklųjų ins t i tu to vedėjas. 1939-
1940 Marijampolės mokytojų se
minarijos mokytojas, 1940-1941 
m. K a u n o IX gimnazijos moky
tojas, 1941-1944 Kauno moky
tojų seminarijos direktorius . 
1944 m. pas i t raukė iš Lietuvos 
su 9 m. mokytojavimo ir 3 m. 
direktor iavimo stažu. Pradžioje 
gyveno Austrijoje, vėliau per
sikėlė į Vokietiją. Organizuojan
tis pabėgėlių stovykloms, apsi
gyveno H a n a u , vienoje didžiau
sių stovyklų. Čia susiorgani
zavus g imnazi ja i , buvo jos 
d i rek tor iumi . 1949 m. atvyko į 
JAV ir, kaip sakyta, apsigyveno 
Cicero. 

Nors, gyvendamas Amerikoje, 
į tiesioginį l i tuanist inių mo
kyklų kūr imo ir mokytojavimo 
darbą mažai te įs i t raukė, bet 
išeivijos švietimui daug padarė 
ir nuveikė. Kuriant is Mokytojų 
sąjungai, jis įsitraukė į jos narių 
eiles ir dvi kadencijas buvo val
dybos nariu-iždininku (1951-
1952 m.). Valdybai nu ta rus Či
k a g o s d ienrašč iuose s te ig t i 
pedagoginius skyrius, „Drauge" 
t as skyr ius vadinosi pradžioje 
„Auklėj imas ir gyvenimas", i r 
pirmuoju jo redaktor iumu buvo 
P e t r a s Maldeikis. 

P i rma jame išeivijos dešimt
metyje Čikagoje ir ar t i r nose 
apylinkėse mokytojų ir tėvų ini
ciatyva prisisteigė ar t i 20 li
tuan i s t in ių mokyklų. LB da r 
nebuvo ar t ik kūrimosi stadijoje. 

Mokytojų sąjunga pajuto reika
lą tas mokyklas apjungti, įsteig
ti kokio nors pobūdžio apjun
giantį organą. Pradžioje tai 
buvo Čikagos apygardos Švieti
mo taryba, o 1959 m. jau ji vadi
nosi JAV LB Centr inė Švietimo 
taryba. Tos tarybos narių eilėse 
randame ir Petrą Maldeikį. 

Pradėjus ruošti lituanistinių 
mokyklų mokytojų darbo konfe
rencijas, Petras Maldeikis bū
davo nepamainomas pedagogi
niais klausimais paskaitinin
kas. 

Pradėjus 1969 m. Švietimo ta 
rybai leisti „Švietimo gaires", 
lietuviškojo ugdymo žurnalą. 
Petras Maldeikis buvo paprašy
tas būti jų redaktoriumi. Re
dagavo jį 1969-1975 m. - iš viso 
suredaguodamas 12 numerių. 
Redagavimo d a r b a s nebuvo 
lengvas, ypač kad nuo 4 nr., nuo 
1971 m., persikėlė į Arizoną, toli 
nuo lietuviškų telkinių. J a m 
padėti nuo 1971 m., nuo 5 nr., 
buvau į t rauktas ir aš. 

Nuo 1967 m. Dainavoje buvo 
pradėtos ruošti Mokytojų stu
dijų sava i t ė s . Ta i a ruodas 
„Švietimo gairių" straipsniams. 
Į jas atvykdavo ne tik iš Cicero 
(1970), bet net iš Phoenix, Ari
zonos 1971-1974 m. Čia skai tė 
tik dvi paskai tas : 1973 m. 
,,Auklėjimas kryžkelėje" ir 
1974 m. „Lituanistinis moky
mas ir tautinio sąmoningumo 
ugdymas". Mėgdavo dalyvauti 
diskusijose. Kiekviename jo 
redaguotame numeryje būdavo 
po veną jo straipsnį pedagogi
niais klausimais . 

Jo pareigingumą rodo ir šis 
atsit ikimas. Kažkurį kar tą , 
vykdamas į Mokytojų studijų 
savaitę, t raukin iu ar autobusu 
pasiekė Jackson, MI. Neradęs 
pasitinkančio ir kažkodėl ne
skambinęs į Dainavą, kad kas 
paimtų, pasileido pėsčias į 
Dainavą. O juk atstumas ar ne 
20 mylių! Gerai, kad kažkas jį 
atpažino ir į Dainavą atvežė. 

Ilgai, daugiau kaip 20 m. Pet
ras Maldeikis dirbo su mumis , 
mokytojais, su lietuviška visuo
mene Čikagoje ir jos apylinkėse. 
Ir vėl apie 20 m. gyveno toli nuo 
mūsų, gal primirštas. Bet štai 
jis vėl grįžo, nors karste kar tu 
su mumis pabūt i , ar kad mes 
kartu su juo pabūtume, su juo 
atsisveikintume, nes jis ne taip 
jau seniai gyveno tarp mūsų. 
dirbo su mumis lietuviškojo 
jaunimo auklėjimui. 

Petras Maldeikis mirė 1993 
m. lapkričio 1 1 d . Richardson, 
TX. palaidotas gruodžio 4 d. 
Čikagoje, Šv. Kazimiero lietu 
vių kapinėse. 

J u o z a s Masi l ionis 

DRAUGAS, t reč iadienis , 1993 m. gruodžio mėn. 8 d. 

Viena vėliausių a.a. žurn. Vlado Būtėno-Ramojaus nuotraukų. Jis mirė š.m. lapkričio 7 d. (iš 
kairės): Antanas Juodvalkis, Juozas Žygas, dr. Leonas Kriaučeliūnas, a.a. Vladas Ramojus ir 
Teodoras Blinstrubas. 

ATSISVEIKINIMAS SU 
A.A. ŽURNALISTU VLADU BŪTĖNU 

• Šv . P e t r o bazi l ika Romo 
je buvo popiežiaus Urbono VIII 
konsekruota 1626 m. lapkričio 
18 d. 

Atsisveikinimo žodis mūsų 
gyvenime turi labai reikšmingą, 
didelę ir plačią prasmę. At
sisveikinimas su draugais , ar
timaisiais, šeimos nariais , gali 
būti džiaugsmingas, kai tikima
si vėl greit susitikti, pasimatyti. 
Y r a ir kitokių atsisveikinimų, 
kurie šeimoje ar bendruomenėje 
būna liūdni ir skausmingi . Kai 
mylimo ar art imo asmens ne
tenkame, tada susirenka šeimos 
artimieji, d rauga i , gerbėjai, 
atiduoda velioniui pagarbą, pa
skutinį atsisveikinimą. 

Lapkričio 11 d., 7 vai. vakaro. 
Donald A. Petkus koplyčioje, 
Marąuette Park, Čikagoje, daly
vaujant daugiau kaip šimtui 
asmenų, buvo jausmingas atsis
v e i k i n i m a s su a .a . Vladu 
Būtėnu, kuris atsiskyrė su šiuo 
pasauliu lapkričio 7 d., 9:30 vai. 
vakaro Christ ligoninėje. Oak 
Lawn. IL. 

Rašyt. Č. Grincevičius, LF 
bičiulių Čikagos sambūrio var
du pirmas tarė atsisveikinimo 
žodį. pabrėždamas, kad a.a. 
Vladas buvo gabus ir geras 
žurnalistas, rašytojas, o pir
m a i s i a i s ' okupaci jos meta is 
aktyviai dalyvavo rezistencijo
je. Būtėnų šeimos paprašytas 
pravest i šio a t s i sve ik in imo 
programą, pakvietė ..Dainavos" 
ansamblio chorą, kur is ten pat 
gražiai at l iko Vanagaičio ..Žu
vusiems brol iams". 

Po to kalbėjo Vy tau tas Kas-
n iūnas L ie tuv ių žurna l i s tų 
sąjungos v a r d u . . .D raugo" 
redakcijos vardu - vyr. red. 
Danutė Bindokienė, „Dirvos" ir 
Lietuvių Tautinės sąjungos var
du - dr. Leonas Kriaučel iūnas. 
Stasys Baras - Lietuvių fondo 
va rdu . A lg i rda s T i t u s An
tanait is - Antrojo Kaimo ir 
Būtėnų šeimos draugų vardu. 
Po to sūnus Eugenijus Būtėnas, 
šeimos vardu i š re iškė nuo
širdžią padėką visiems už gausų 
dalyvavimą, ypač t iems, kurie 
jo tėvą lankė ligoninėje ar ki
tokiu būdu jį prisiminė, guodė. 

Paskutinis kalbėjo Lietuvių 

Operos vardu valdybos pirm. 
Vaclovas Momkus. kviesdamas 
operos vyrų chorą sugiedoti Re-
quiem ir Tėve mūsų. Pabaigoje 
visi dalyviai kartu pasimeldė už 
velionio sielą. 

Rytojaus ryte a.a. Vlado 
palaikai buvo nulydėti į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią Brighton 
Park, Čikagoje. Ten dalyvau
jant gausiam skaičiui asmenų, 
buvo aukojamos gedulingos 
Mišios už velionio sielą. Mišias 
aukojo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. F. Kireilis. Mišių 
metu solo ir duetu giedojo sol. 
Margari ta ir Vaclovas Momkai. 

Po Mišių velionis buvo nuly

dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Didelis būrys a.a. Vla
do gerbėjų susirinko prie duo
bės, tyliai mąstė ir meldėsi kar
tu su kun. F. Kireiliu, kuris 
a t l iko pasku t ines laidojimo 
apeigas. Po to buvo sugiedota 
„Lie tuva b r ang i " . Velionio 
kars tas buvo padengtas gėlė
mis, kurias su ašaromis akyse 
padėjo žmona Dalia, sūnūs 
Eugenijus, Gintautas, giminės 
ir ki t i šeimos artimieji. 

Tai buvo paskutinis atsisvei
kinimas su a.a. žurnalistu, ra
šytoju Vladu Butėnu. 

Butėnų šeimos vardu Eugeni
jus Butėnas nuoširdžiai pa
dėkojo visiems už dalyvavimą 
laidotuvėse ir visus pakvietė už-
kandžiams į Oak Lawn Hilton 

St. Dž iugas 

Myl imam Tėvui 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

m i n i s , jo sūnų VYTENĮ ir jo žmoną VIDĄ bei anūkus 
ALGIRDĄ ir DARIU gil iai užjaučiame 

Dana Sulskienė 
Arūnas ir Rik 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

mirus, re i šk iame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
ONAI ir jo a r t imies iems . 

Girdvainiu ir Vaičiuliu šeimos 

A.tA. 
BRONIUI AUŠROTUI 

Amžinybėn iškel iavus , jo žmoną VERONIKĄ giliai 
užjaučiame. 

Ona ir Vincas Salčiūnai 
Jeronimas Šalčiūnas 

mm 

A.tA. 
Anastazija Baziliauskienė 
Gyveno Worcester, MA. 
Mirė 1993 m. gruodžio 5 d., 6:30 vai. p.p., sulaukusi 88 

metų. 
Gimė Anglijoje, Manchester mieste. Amerikoje išgyveno 

44 m. 
Nuliūdę liko: dukterys — Silvija Aleksiūnienė, Renata 

Baziliauskaitė; sūnūs — Antanas ir Valentinas Baziliauskai; 
sesuo Constance Kras su šeima; mirusio sūnaus Alfonso 
žmona Anelė ir jų sūnus Algirdas su šeima Lietuvoje; taip pat 
kiti giminės Lietuvoje, JAV-bėsė ir Australijoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Antano ir motina a.a. Alfonso. 
Priklausė Šv. Kazimiero parapijai, Worcester, MA. 
Velionė buvo pašarvota trečiadienį, gruodžio 8 d. nuo 2 

iki 4 v.v. ir nuo 7 v.v. iki 9 v.v. Dirsa-Kazlauskas laidojimo 
namuose, Worceter, MA. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 9 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių bus nulydėta j Notre Dame kapines, 
Worcester, MA. 

Nuliūdę duk te rys , sūnus , sesuo ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Dirsa-Kazlauskas. Tel. 508-754-3501. 

* 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Prieš 20 metų (1973) Mokytojų, tėvu ir jaunimo studijų savaitės paskaitininkai ir pareigūnai. 
Pirmoje eilėje iš k.: R. Černius, Petras Maldeikis, V. Augulytė, kun J Vaišnys, S. Jonyniene. 
J. Andrulis, J. Masilionis. Antroje eilėje: J. Plačas, S. Rudys, I). Petrutytė. J. Juozevičius. A 
Skripkienė, S. Barzdukas, Pr. Skardžius, J. Puzinas, J Tamulis, L. Tamašauskas ir J. Kavaliūnas. 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlom* naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amsrikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje. Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje 

N«w York $750.00-$800.00 
Chlcago $830.00— $880.00 
S«attl« $930.00—8980.00 
Los Angeles $1,000.00—$1,050.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmd., 
antrd., ketvirto. Ir penkta. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked-
zle Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

A.tA. 
PRANCIŠKA AUKŠTUOLYTĖ 

PRANKIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gruodžio 4 d., sulaukusi 83 metų. 
Gimė 1910 m. kovo 4 d. Ukmergėje. 
Velionė priklausė Lietuvių R. Kat. Moterų sąjungai, 

Lietuvos Dukterų draugijai, Tautos fondui ir kt. religinėms 
bei patriotinėms organizacijoms ir Lietuvių Šaulių sąjungai. 

Velionė pašarvota penktadieni, gruodžio 10 d. nuo 3 iki 
8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, gruodžio 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota 
šalia savo vyro a.a. Aleksandro Prankaus, mirusio 1962 m. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

A.tA. 
miškininkui PETRUI ŠILUI 

Floridoje m i r u s , jo žmona i O N A I , s ū n u i V Y T E N I U I 
su še ima ir d u k t e r i m s A L D O N A I ir RASAI su šei
momis bei k i t i e m s g i m i n ė m s i r d r a u g a m s r e i š k i a m e 
gi l iausią užuo jau t ą i r k a r t u l i ūd ime . 

L i e t u v i ų m i š k i n i n k ų išeivijoje va ldyba: 
A. Beteška 
J. Kriščiūnas 
J. Nalis 
J. Skeivys 
J. Žebrauskas 

Pamėgau tolimus, bet klaidžius kelius, 
Kuriais negalima begrįžt išėjus... 

V. Mačern i s 

A.tA. 
BRONIUI AUŠROTUI 

Lietuvos Kariuomenės Karininkui 

mirus , Jo ž m o n a i V E R U T E I , sūnu i RIMUI, bro l iu i 
V Y T A U T U I ir duk te rėč ia i RAMAI su še imomis , 
nuoširdžiausią užuojautą r e i šk iame ir k a r t u l iūdime. 

Juozas Andiušis 
Algis ir Dalia Augūnai 
Paulina Banienė 
Walteris ir Liusė Beržinskai 
Dr. Antanas ir Birutė Čiuriai 
Jonas ir Alba Jakubauskai 
Saulius ir Ona Jameikiai 
Jadvyga Jokubaitienė 
Eugenijus ir Irena Manomaičiai 
Povilas Mikšys 
Johaną Puodžiūnienė 
Antanas ir Klara Rugiai 
Zigmas ir Marta Strasdai 
Arūnas Strasdas su šeima 
Antanas ir Anela Stepanauskai 
Vladas ir Lana Žibai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Prel . dr . Juozui Prunskiu i 
skirtos popietės metu š.m. 
gruodžio 12 d., sekmadienį, 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
bus įteikta kataliko-visuomeni
n inko premija Ateitininkų 
federacijos vadui Juozui Poli-
kaičiui. Premiją jam paskyrė 
Katalikų Bendrija. Kaip ir 
daugelio kitų šios premijos 
mecenatas taip pat yra prel. J. 
Prunskis. 

Popietės pradžia (su kompli-
mentarinėmis rengėjų vaišėmis) 
I vai. po pietų. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
pagerbti žmogų, kuris tiek daug 
yra davės lietuviškai kultūrai 
išeivijoje. 

„ P a s t o r a l ė " , Kauno sak
ral inės muzikos mergaičių 
choras, sėkmingai koncertavęs 
rytinėse ir vidurio Amerikos 
valstijose bei Kanadoje, atlikęs 
apie 30 koncertų, laimingai 
grįžo į namus, į Kauną. 

Socialinės t a rybos labdaros 
vakaras yra rengiamas gruodžio 
I I d., šį šeštadienį, Seklyčioje. 
Šiame vakare dalyvaudami, ne 
t ik smagiai su pažįstamais 
praleisite vakarą, bet ir parem-
site Socialinės tarybos darbus, 
kurie apima ne tik mūsų pensi
ninkus, bet ir nesveikus Lietu
vos vaikus. Tad visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti ir 
užpildyti Seklyčią. 

Kalėdinis Lietuvių moterų 
klubų federacijos Čikagoje na
rių susirinkimas įvyks gruodžio 
12 d., 12 vai. dieną, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
pata lpose. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 

J o n a s Didžbalis, Toronto, 
Canada, dėkodamas už naująjį 
1994 metų kalendorių ir kalė
dines korteles, atsiuntė ir 100 
dol. auką dienraščio išlaikymui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Naujų Metų sutikimo po
kylis Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Pokylio viešnios ir 
svečiai parems Pasaulio Lietu-
vįų centrą savo atsilankymu. 
Linksma nuotaika, puiki vaka
rienė ir šokiai, grojant populia
riam „Žiburio" orkestrui, lauks 
visų svečių. Pradžia 8 v.v. Dėl 
tolimesnių informacijų ir stalų 
rezervacijoms, nedelsiant skam
b in t i ; A ldona i Weir , tel . 
708-964-9120. Rezervacijos taip 
pat bus priimamos Pasaulio 
Lie tuvių centre a te inant į 
sekmadienį, gruodžio 12 d. po 11 
vai. ryto šv. Mišių. 

(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. TTK $39. Vis
k a s užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
I L 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x $1.85 už svarą AIR CAR-
GO iš Chicagos per TRANS
PAK. Minimumas $30. Ši 
nuolaida tik iki Kalėdų. Talpin-
tuvai siunčiami kas savaitę. 
Pinigai pervedami doleriais. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

J A V LB Švietimo t a ryba 
išleido pedagogės Janinos Juk
nevičienės knygą „Patarimai 
dirbantiems su ikimokyklinio 
amžiaus vaikais". Pratarmėje 
rašoma, kad „knygoje pateikta 
medžiaga padės lituanistinių 
mokyklų mokytojams ir tėvams 
namuose geriau atlikti savo 
pareigą, vedant vaikus žmo
giško tobulėjimo keliu". Knygo
je yra dainelių, eilėraščių, 
žaidimų ir instrukcijų, kaip 
pasigaminti vaizdines priemo
nes. 

Knyga gaunama LB Švietimo 
tarybos knygyne: 13648 Kicka-
poo Trail, Lockport, IL. 60441, 
tel. 708-301-6410. 

Bronius Juodelis pakviestas 
„Draugo" fondo vykdomuoju 
vicepirmininku. Jis kartu eina 
ir fondo iždininko pareigas. 
„Draugo" fondo iždas labai 
laukia naujų narių su 200 
dolerių ir daugiau įnašų dar 
šiais metais, kuriuos bus galima 
nurašyti nuo 1993 m. pajamų 
mokesčių. 

Prel . Vytautas Balčiūnas 
įkalbėjo lietuviškai „Naująjį 
Testamentą" (iš antrosios lai
dos): 16 juostelių, po pusantros 
valandos kiekviena, sudėtos į 
puošnų albumą. 

Viso albumo kaina — 24 dol., 
siunčiant reikia pridėti po 1 dol. 
persiuntimo išlaidoms padengti. 

Verdant valgyti, valant kam
barius, važiuojant automobiliu 
ar šiaip norint išsiplėsti iš 
pasaulio t r iukšmo, galima 
klausytis, viską antgamtine 
šviesa nušviečiančio Dievo 
Žodžio. 

Užsisakyti sau arba užsakyti 
kitiems šį albumą galima krei
piantis į leidyklą šiuo adresu: 
HOSANNA, Att . Morgan 
Jackson International Director, 
2421 Aztec Rd., N.E., Albu-
querque, NM 87107-4224. 

Įrašomas adresas arba adresai 
tų, kuriems užsakomas albu
mas. Ant čekio rašomas tik 
vienas žodis: HOSANNA. Tai 
gera kalėdinė, gimtadienio ar 
kuria kita proga dovana, ypač 
vyresnio amžiaus asmenims, 
kuriems jau sunku patiems 
skaityti. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas pasveikino „Draugą" su 
būsimomis šventėmis ir prie šių 
linkėjimų prijungė ir šimto dole
rių čekį. Nuoširdžiai dėkojame. 

ČLTI nare Zūnė Žilevičienė rodo Maironio lit. mokyklos mokiniui Vyteniui 
Šilgaliui. kaip skutinėti lietuvišką margutį. Visi šios mokyklos mokiniai 
aplanke instituto renginj „Gyvoji tautodailė". 

x Naujų metų sutikimo po
kylis įvyksta Jaun imo cen
tre, kurį rengia Lietuvių Opera 
ir kviečia Jus su savo draugais 
jame dalyvauti. Visas informa
cijas teikia ir stalų užsakymus 
priima Operos valdybos pirm. 
Vaclovas Momkus. (312) 
925-6193. Ruoškimės gruodžio 
31-osios vakarą sutikti Naujuo
sius metus kartu su operos 
choro nariais, mecenatais ir 
rėmėjais. Šio baliaus pelnas ski
riamas Vytauto Klovos „Pilė
nų" operos pastatymo išlaidoms 
sumažinti. 

(sk) 

x Atlanta Import-Export, 
Inc. iki Kalėdų oro siuntiniams 
į Lietuvą iš Chicagos taiko nuo
laidą — $1.85 už svarą. Atlan
ta I.E., Inc., 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. tel. 312-
434-2121 a r b a 1-800-775-
SEND. 

(sk.) 

x TRANSPAK šventiniai 
mais to s iunt iniai bus pri
statyti p r i e š Kalėdas , jei 
užsisakysite iki g r u o d ž i o 
18 d. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 a rba 312-
436-7772 

(sk> 
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U i * . ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Turtingas ruduo. Bulvės nebetelpa j maišus, o maišai net plyšta 
nuo gausaus derliaus. p i e š e R o m u a l d a s Oren tas 

Dail. Danguolė i r J u r g i s 
J u r g u č i a i , reikšdami gilią 
užuojautą dėl a.a. Jono Stan
kūno mirties, jo prisiminimui 
atsiuntė „Draugui" auką. 

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

(sk.) 

Redaguos J. PWas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PUce, Chicago, IL 60629 

GRYBŲ KARAS 

Ir sumanė lepšiai grybai 
Visą mišką nukariauti. 
Ir sumanė lepšiai grybai 
Eglę žaliąją nugriaut. 

Kas tų grybų generolas? 
Kas tų grybų karvedys? 
Baravykas generolas, 
Baravykas karvedys. 

Man pagailo žalio miško, 
Man pagailo jo šakų. 
Ir iš viso žalio miško 
Baravykus aš renku. 

Ko jūs stovit, baravykai. 
Pasipūtę kaip gaidžiai? 
Šen į krepšį, baravykai, 
Baravykai karvedžiai. 

Kazys J a k u b ė n a s 

RUDUO MANO GATVĖJE 

Po vasaros seka ruduo. 
Rudenį dienos sutrumpėja, o 
naktys pailgėja. Taip pat atšąla 
oras. Medžių lapai pradeda gel
tonuoti ir kristi žemėn. Tada 
žmonėms yra daug darbo, nes 
reikia lapus sugrėbti. Kai būna 
gražus oras, ir aš einu mamytei 
padėti lapus grėbti. 

Laura Norkutė 
Marųuette Parko lit. 

m-los 2 sk. mokinė 

BLOGAS BERNIUKAS 

Dainavos stovykloje atsirado 
berniukas, kuris buvo blogas ir 
gąsdino mažus vaikus. Vieną 
naktį, kai visi ruošėsi miegoti ir 
jau gulėjo lovose, tas berniukas 
priėjo prie lango ir išgąsdino pir
mo būrelio berniukus. Berniu
kai išlipo iš lovų ir nubėgo pas 
vadovą. Jie jam papasakojo, kas 
atsitiko. Vadovas žinojo to ber
n iuko išdaigas. Vadovas 
pranešė komendantei. Komen
dante pažadėjo su tuo berniuku 
pasikalbėti, kad daugiau taip 
nedarytų. Tą naktį jis daugiau 
nieko nedarė. Jis kitą naktį 
pažadėjo eiti pas mergaites. 
Diena praėjo greitai ir ramiai. 
Atėjus nakčiai, tas blogas ber
niukas nuėjo prie mergaičių 
barako ir išgąsdino aštunto 
būrelio mergaites. Mergaitės, 
išlipusios iš lovų, nubėgo pas 
savo vadovę. Komendante 
pamatė tą berniuką ir jį sugavo. 
Ji jam liepė daugiau taip 
nedaryti, kitaip jis turės labai 
daug dirbti. Po to komendantės 
pasikalbėjimo berniukas dau
giau nebegąsdino mažų vaikų. 

Laura Rukšėnaitė , 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992) 

Auka steigiamam „ D r a u g o " paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

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

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Gibai t is 
6247 S. Ked / i e Ave. 

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

Virs 20 metg praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

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

PARAPIJA MANO 
GYVENIME 

Sv. Kazimiero parapija man 
svarbi, nes yra centras visų 
lietuvių katalikų Los Angeles 
mieste. Aš ją pažįstu iš pat 
mažens, nes buvau ten pakrikš
t y t a ir priėmiau pirmą 
komuniją. 

Taip pat aš ten lankau lietu
višką mokyklą ir susitinku su 
kitais lietuviais. Aš ten šoku, 
dainuoju ir matau lietuviškas 
programas. 

Kad lietuvių kalba galėtų išsi
laikyti kitame krašte, reikia 
turėti vieną vietą, kur galima 
ne tik pasimelsti, bet ir pa
bendrauti su savais lietuviais. 

Lina Wallace, 
Los Angeles Šv Kazimiero lit. 
mokyklos mokine (,.Vardan tos 

Lietuvos") 

GYVENIMO VAINIKAS 
(Tęsinys) 

Septynioliktojo šimtmečio 
pradžioje, kuomet visų atminty
je stovėjo garbingi Pilypo 
Sydney, Walterio Raleigh ir 
kitų darbai, gyveno Belgijoje 
vienas mažas vaikas. Jis ati
džiai klausėsi, kuomet buvo 
kalbama apie įvairius naujoje 
šalyje atradimus, apie gar
bingus karus, kovas jūrose ir 
laivų pagrobimus. 

Jis buvo grafo Fulk von Lin-
den sūnus. Jo tėvas užėmė 
aukštą vietą valdžioje ir buvo 
pasižymėjęs karininkas. Vaikas 
mąstė, kad ir jis užaugęs daly
vaus visuose tuose nuotykiuose 
ir kariaus už savo krašto 
vėliavą. 

Nuo penkerių metų amžiaus 
visą Kalėdų naktį jis melsdavosi 
mažoje koplyčioje, sujungtoje su 
jo tėvo pilimi. Jis pašventė save 
ir savo ginklus Kūdikėliui Jėzui 
ir prižadėjo Jam, kad jis vi
suomet bus „silpnųjų jėga" ir 
pavargėlių pagalba. Prižadėjo 
Tam, kuris gimė tvartelyje ir 
gulėjo ėdžiose. Be to, jis pasiža
dėjo Kūdikėliui Jėzui, kad pusę 
savo turto, kurio įsigys Nau
jajame Pasaulyje, pašvęs naujos 
bažnyčios statybai viename 
kaime netoli jo namų, nes 
žmonės, gyveną kalnuose, turi 
vaikščioti šešias mylias, kad 
galėtų dalyvauti šventų Mišių 
aukoje. 

Be to, jis prašė Kūdikėlio Jė
zaus, kad galėtų mirti laiminga 
mirtimi. Jis norėjo mirti narsiai 
kariaudamas už kurį nors kilnų 
tikslą. Taip pat prašė Kūdikėlį, 
kad jis nesuterštų savo tėvo var
do ir garbės; kad jis neatliktų 
jokio darbo, kuris nepritiktų 
krikščioniškam riteriui. 

Kai jis sulaukė keturiolikos 
metų amžiaus, susilpnėjo jo 
sveikata. Pasidarė neatsparus 
ligoms ir nepajėgė nugalėti 
jokių sunkumų. Dažnai ištisas 
dienas jis turėjo gulėti aukš
tielninkas. Pagaliau sulaukė ir 
dvidešimt pirmųjų savo amžiaus 
metų. Sveikatos reikalai ne
gerėjo. Buvo netinkamas kariš
kam gyvenimui. Pasilikdamas 
vienas, nes negalėjo dalyvauti 
įvairiuose vyrų užsiėmimuose, 
jis daug mąstydavo. Jis galvo
davo, argi jau nėra garbingesnio 
darbo, kaip kareivio. Ar bū
damas savo dvasios valdovu 
neatliktų didesnio darbo, kaip 
užimti priešo miestą. 

(Bus daugiau) 

Išleido katę iš maišo. 

Katė iš namų, pelės iš kampų. 

GALVOSŪKIO NR. 17 
ATSAKYMAS 

Jonukas nebuvo laikrodi
ninkas, jis neturėjo jokio supra
timo apie laikrodžio mechaniz
mą, todėl jis nepataisė, bet 
visiškai sugadino laikrodį. 
Kiekvienas sugadintas laikro
dis dukart į parą visiškai tiks
liai rodo laiką. 

GALVOSŪKIO NR. 18 
ATSAKYMAS 

GALVOSŪKIS NR. 42 

Pasiskaitę literatūros, at
sakykite į šiuos klausimus: 

1. Kas yra dujos (gas)? 
2. Kelių rūšių yra dujų? 
3. Kur dujos randamos ar 

gaminamos? 
4. Kuriam tikslui vartojamos? 
5. Ar dujos naudingos, ar pa

vojingos? 
Už platesnius paaiškinimus 

10 taškų, už trumpus — 5 
taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 43 

Pasiskai tę spaudos, at
sakykite į šiuos klausimus: 1. 
Nuo Antrojo pasaulinio karo pa
baigos iki Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, 1990.111.11, 
kiek Sovietų armijoje žuvo 
Lietuvos jaunimo? 

2. Kas išrenka JAV preziden
tą ir viceprezidentą: šalies pi
liečiai? Senatas? Atstovų 
rūmai? Partijos? 3. Kada Angli
ja ir Rusija savo pinigams įvedė 
dešimtainę sistemą? 

Į visus klausimus teisingai at
sakiusiems — 10 taškų, o apy
tikriai atsakiusiems — 5 taškai. 
Atsiuntė kun. dr . E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 44 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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Sujungę taškus, susipažinsite 
su kurapka. Jos mėgstamiau
sias sportas - bėgimas su kliū
timis. (Valio). (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 45 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

GALVOSŪKIO NR. 19 
ATSAKYMAS 

1. Nuo 1922 metų iki 1937 m. 
buvo 9 varpai, o nuo 1937 metų 
rudens — 35 varpai. 

2. Gediminaičių ženklą 
(Gedimino stulpus) pakeitė jo-
gailaičiai. Dešimt metų pra
slinkus po Vytauto Didžiojo mir
ties, nuo 1440 metų didžiaisiais 
Lietuvos kunigaikščiais tapo jo-
gailaičiai. Jie iš Vyčio skydo 
išėmė Gedimino stulpus ir įdėjo 
dvigubą Jogailos-Jadvygos 
kryžių. 

GALVOSŪKIO NR. 20 
ATSAKYMAS 

1. Piešinys vaizduoja moliūgą. 
2. Moliūgus dažniausiai naudoja 
žmonės Hallovveen dieną (spalio 
mėn. 31 d.) 

3. Ta pramogų diena Ameri
koje vadinasi Hallovveen. 4. Vai
kai, apsirengę įvairiais kos
tiumais ir apsidengę galvas gąs
dinančiomis kaukėmis, vaikš
čioja po namus, prašydami 
saldainių ar pinigų. 5). Lietu
voje ta diena yra Visų Šventųjų 
išvakarės, žmonės eina į 
bažnyčią pasimelsti. 

GALVOSŪKIO NR. 21 
ATSAKYMAS 

Iš žodžio kostiumas galima 
padaryti naujų žodžių. Štai kele
tas pavyzdžių: samtis, Mastis 
(Telšių ežeras), kotas, sotus, 
toks, tiko, maisto ir t.t. 

Čia yra nupiešti 6 nebaigti 
piešinėliai. Juos užbaikite atski
rame lape ir parašykite kiek
vieno daikto lietuvišką pava
dinimą. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 46 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

I langelius įrašykite raides, iš 
jų susidarys žodžiai pagal duo
tas reikšmes. Vidurinėje eilėje 
skaitydami iš viršaus žemyn 
raides, gausite paukščio vardą. 
(5 taškai) 1. Raidė iš galo abė
cėlės. 2. Įvardis. 3. Paukštis. 4. 
Istorinis Lietuvos miestelis. 5. 
Jaunos moterys. 
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