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Nutraukta byla prieš 
„Šeimos” vadovą

Vilnius, rugsėjo 28 d. (LA) — 
Lietuvos Generalinė prokuratū
ra rugpjūčio 25 d. nutraukė bau
džiamąją bylą „Dėl piktnaudžia
vimo tarnybine padėtimi ir ap
laidumo Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministerijai 
įgyjant karinę ginkluotę”, ku
rioje „Šeimos” bendrovės prezi
dentui Vladui Laurinavičiui bu
vo pateiktas kaltinimas. Rugsė
jo 27 d. apie tai informavo ad
vokatas Kazimieras Motieka ir 
rašo Gintaras Mikšiūnas „Lie
tuvos aide”.

Pasak Motiekos, visi nepa
grįstai įtarti ir kaltinti asmenys 
po bylos nutraukimo visiškai 
reabilituoti. Praėjus metams po 
šios bylos iškėlimo Generalinė 
prokuratūra pripažino neradusi 
įrodymų savo sukurtai teorijai, 
kaip šiuo atveju vyko Krašto ap
saugos apginklavimas. Šios ne
pagrįstos bylos galėjo ir nebūti, 
sako advokatas K. Motieka, jei 
prokuratūros pareigūnai nebū
tų patyrę Seimo Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos 
vadovų spaudimo.

Nutraukdama bylą, Generali
nė prokuratūra paneigė ir „Res
publikos” bei „Lietuvos ryto” 
dienraščiuose 1994 m. skelbtus 
kaltinimus šia tema. „Lietuvos 
aidas” nuo 1994 m. kovo mė
nesio pateikė daugiau kaip tris
dešimt straipsnių apie Lietuvos 
ginklų istorijas, kuriuose buvo 
nagrinėjama ši byla.

Ne kartą rašyta, jog sandoris, 
kuriuo Lietuvos Krašto apsau
gos ministerija įsigijo 5,000 au
tomatų „AK-74” bei du karinius 
laivus mainais į „Šeimos” bend
rovės Karaliaučiaus srityje 
statomus gyvenamuosius na
mus, rėmėsi tarp valstybiniu 
Lietuvos ir Rusijos susitarimu, 
pasirašytu Rusijos Baltijos lai
vyno vado V. Jegorov, turintį 
Rusijos Federacijos įgaliojimus 
ir Lietuvos vyriausybės, kurią 
atstovavo vicepremjeras A. Dob- 
ravolskis.

1992 m., kai buvo pasirašytas 
šis susitarimas, vyko derybos 
dėl Rusijos armijos išvedimo iš 
Lietuvos. Rusijos pusė kaip

Dar toli iki paliaubų 
Bosnijoje

Sarajevo, spalio 2 d. (OMRI) 
— JAV įgaliotas tarpininkas de
ryboms tarp buvusių Jugoslavi
jos respublikų Richard Hol- 
brooke praėjusį savaitgalį skrai
dė tarp keturių šio regiono sos
tinių — Sarajevo, Belgrado, 
Zagrebo ir Sofijos, bandydamas 
visas puses privesti prie paliau
bų susitarimo. Jis pats pripaži
no, kad „visi pagrindiniai klau
simai — Sarajevo, Goražde, kon
stituciniai klausimai — lieka 
neišspręsti... (ir visų pusių 
pozicijos) labai toli nuo viena 
kitos”.

Jis pažymėjo, kad Bosnijos 
serbai ir Bosnijos vyriausybė 
labai skirtingai supranta pa
liaubas. Spalio 2 d. Britanijos 
BBC žinių agentūra leido 
suprasti, kad jis sutiko kliūčių 
ir Kroatijos sostinėje Zagrebe.

„Amerikos balso” radijas 
tačiau pastebėjo, jog R. Hol- 
brooke bent viešai pripažino 
vieną iš Kroatijos didžiausių 
rūpesčių: kad rytinė Slavonija 
yra vienas pagrindinių klausi
mų sudėtingame taikos procese. 
Kroatijos užsienio reikalų mi
nistras Mate Granič tą klausi
mą iškėlė Jungtinėse Tautose 
rugsėjo 30 dieną.

didžiausią kliūtį nurodė lėšų 
stoką išvedamiems kariškiams 
gyvenamųjų namų statybai. Tai 
lėmė sandorio formą, kai buvo 
susitarta dėl mainų, t.y. ru
siškos ginkluotės keitimo į „Šei
mos” statomą gyvenamąjį plo
tą.

Sandoryje dalyvavo trys 
juridiniai asmenys: Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerija, 
Rusijos Baltijos laivynas ir 
statybos bendrovė „Seimą”. 
Pastaroji tapo generaliniut 
statybos rangovu po to, kai 
laimėjo konkursą, kurį surengė 
Rusijos Baltijos laivynas. 
„Šeimos” dalyvavimas sandory
je buvo tvirtintas premjero 
Aleksandro Abišalos potvarkiu.

Vadovaudamasis šiuo potvar
kiu, Krašto apsaugos ministro 
Audriaus Butkevičiaus suteiktu 
įgaliojimu „Šeimos” prezidentas 
Vladas Laurinavičius pasirašė 
su Rusijos Baltijos laivyno ir 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija sutartį dėl ginklų ir lai
vų pirkimo.

Sudarant sutartį ginkluotės, 
laivų, taip pat gyvenamųjų na
mų projektavimo bei statybos 
kainos buvo apskaičiuotos pagal 
tos dienos Rusijos vidaus kai
nas. Atsižvelgus į darbų trukmę 
(vieneri metai), įvertinus spar
čiai didėjančią infliaciją ir 
statybos darbų įkainių perskai
čiavimo koeficientą, buvo ap
skaičiuota reali statybos darbų 
kaina.

„Seimą” pirko ginklų už 59 
milijonus rublių, o laivų už
194.5 milijonus rublių, iš viso už
253.5 milijonus rublių. Krašto 
apsaugos ministerijai „Seimą” 
atidavė ginkluotę už 675.7 mi
lijonus rublių. Karaliaučiuje 
pastatyta 835.4 bilijonus rublių 
vertės gyvenamojo ploto.

1994 m. kovo mėnesį Genera
linė prokuratūra „Šeimos” 
prezidentą V. Laurinavičių įka
lino Lukiškių tardymo izoliato
riuje, nepareikšdama jokio 
kaltinimo.

1994 m. balandžio 28 d. Gene
ralinės prokuratūros ypatingai 
svarbių bylų tardytojas K. 
Džiautas pasirašė kaltinamąjį 
nutarimą, kuriame buvo teigia
ma, jog V. Laurinavičius, dirb
damas asociacijos „Seimą” pre
zidentu, iš anksto susitaręs ir 
bendrai veikdamas grupėje su 
Lietuvos Krašto apsaugos 
ministru Audrium Butkevičium, 
įvykdė valstybinio turto grobs
tymą itin stambiu mastu ir su
klastojo tarnybinį dokumentą.

Buvęs Krašto apsaugos mi
nistras A. Butkevičius „Lie
tuvos aidui” šį bylos nutrau
kimą taip pakomentavo: „Bu
vau šioje byloje liudytojas ir p. 
K. Motiekos pranešimą perskai
čiau spaudoje. Manau, kad tai 
visiškai natūrali pasekmė.

„Iš pat pradžių buvo aišku, 
kad nebuvo padarytas joks nu
sikaltimas ir kad tokį proku
ratūros aktyvumą išprovokavo 
tam tikros politinės grupuotės, 
kurios siekė sukelti skandalą, 
sukompromituoti mane ir padė
ti savo bendraminčiams Rusijo
je. Muilo burbulas sprogo, ir 
rezultatas visiškai aiškus. Opo
nentai viską padarė, kad ši byla 
nežadanti jiems duoti norimo 
sprendimo, būtų nutraukta. To
dėl matome rezultatą — byla 
nutraukta.

„Tada kyla klausimų”, kalbė
jo Butkevičius. „Jeigu jie neturi 
įrodymų, kaip sugebėjo pateikti 
kaltinimus, kaip pagal šiuos 
kaltinimus galėjo suimti žmogų,
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Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, III., įvyko JAV Atstovų rūmų nario Richard Durbin pager
bimas. Nuolatinis Lietuvos siekių palaikytojas kongr. Durbin vadovavo JAV Kongreso rezoliucijai, 
neleidžiančiai užkirst, kelio galimai Baltijos šalių narystei NATO, ir ateinantį sausio mėnesį 
padės suorganizuoti trijų Baltijos valstybių užsienio ministrų vizitą JAV Kongrese. Lemonte 
vykusiame pagerbime su kongr. Richard Durbin (viduryje) kalbėjosi Algis Urbutis ir dr. Donatas 
Tijūnėlis (iš kairės) ir Nida Tijūnėlytė ir dr. Jonas Valaitis (iš dešinės).

Kaip bus skaičiuojama Rusijos 
padaryta žala Lietuvai

Vilnius, rugsėjo 27 d. (LA) — 
Lietuvos Ekonomikos ministeri
joje sušauktame vyriausybinės 
komisijos posėdyje buvo nagri
nėjama žala, kurią Lietuvos 
Respublikai 1940-1941 metais 
padarė buvusios Sovietų Sąjun
gos okupacija, o 1991-1993 me
tais — Rusijos Federacijos ka
riuomenė.

Kaip rašo Aistė Ašmontaitė 
„Lietuvos aide”, nuspręsta, kaip 
ši žala bus skaičiuojama. Žalą, 
padarytą vykdant genocidą, per
sekiojant rezistenciją 1944- 
1953 m. skaičiuos Lietuvos Gy
ventojų Genocido ir Rezisten
cijos Centras. Žalą, atsiradusią 
dėl okupuoto krašto piliečių 
prievartinio ėmimo į sovietų ar
miją ir karinius dalinius, skai
čiuos Krašto apsaugos ministe
rija.

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministerija kartu 
su Vidaus reikalų ministerija 
skaičiuos turtinę žalą miesto 
gyventojams, Finansų ministe-' 
rija — finansinę žalą miesto ir

kaimo gyventojams, negrąžintų 
reparacijų, kurias Sovietų Są
junga gavo iš Vokietijos už jos 
1941-1944 metų padarytą žalą 
Lietuvai, nuostolius. Kultūros 
ministerija skaičiuos Katalikų 
Bažnyčios ir kitų konfesijų 
maldos namų, visuomeninių or
ganizacijų, krašto kultūros (nu
niokotų kultūros vertybių, pa
minklų, sunaikintų ar pagrobtų 
meno vertybių, negrąžintų ar
chyvų bei muziejų eksponatų) 
žalą. Lietuvos gamtai padarytą 
žalą skaičiuos Aplinkos apsau
gos ministerija. Ekonomikos mi
nisterija skaičiuos žalą krašto 
ūkiui.

Vyriausybinės komisijos dar
bo grupė, kuriai vadovauja eko
nomikos ministras Aleksandras 
Vasiliauskas, atliks valstybinių 
institucijų pateiktos medžiagos 
apie padarytus nuostolius eks
pertizę.

Žala bus skaičiuojama dviem 
etapais: kiekviena valstybinė 
institucija parengs metodinius 
pagrindus, po to vyks skaičia-

Sovietų okupacijos žala Lietuvai — 
beveik 2 bilijonai dolerių

Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 
— Žala Lietuvos gamtai, kurią 
padarė okupacinė kariuomenė 
1940-1993 metais, vertinama 
1.74 bilijonais dolerių, pranešė 
Aplinkos apsaugos ministerija 
rugsėjo 26 d. vykusiame Vyriau
sybinės komisijos okupacijos 
žalai nustatyti posėdyje. Minėta 
suma bus reikalinga, norint iš
valyti ir atstatyti užterštas 
karines teritorijas bei prarasta 
ekonominė nauda, kurios Lietu
va neteko dėl svetimos karinės 
veiklos jos teritorijoje.

1940-1991 m. okupacinė so
vietų, o nuo 1991 iki 1993 m. 
Rusijos kariuomenė Lietuvoje 
užėmė 277 teritorijas, kurių 
bendras plotas buvo 68,000 hek
tarų ir sudarė 1.34% visos Lie-

laikyti jį šitiek laiko kalėjime? 
Ko verti įvairių prokuratūros 
darbuotojų spaudoje spausdinti 
pokalbiai, kai buvo tvirtinama, 
kad kaltininkai turi būti nu
bausti, o mane grasinama su
šaudyti? Pagaliau ko vertos kra 
tos pareigūnų butuose?”

„Visa tai”, sakė Audrius But
kevičius, „nelyginant absurdo 
spektaklis. Šioje byloje buvau 
tik liudytojas, bet prokuratūrai 
talkinę politikai, tokie kaip V. 
Juškus ir V. Petkevičius, savo 
kaltinimus skelbė viešai”.

tuvos teritorijos.
Žala gamtai yra viena iš šešio

likos bendros okupacijos žalos 
sudėtinių dalių. Pasak „Lietu
vos ryto”, vyriausybinės komi
sijos patvirtintoje įvertinimo 
programoje žalos pavyzdžių 
taip pat minima žala, patirta dėl 
gyventojų genocido, rezistentų 
persekiojimo, prievartinio ėmi
mo į sovietų kariuomenę, taip 
pat turtinė ir finansinė žala 
gyventojams, juridiniams asme
nims bei visuomeninėms orga
nizacijoms.

Žalos įvertinimo komisijos 
pirmininkas ekonomikos mi
nistras Aleksandras Vasiliaus
kas pokalbyje, duotame „Lietu
vos rytui”, nesiryžo pranašauti, 
kada komisijos darbas galėtų 
būti baigtas ir kokią sumą gali 
pasiekti bendra okupacijos žala. 
Tačiau spaudoje anksčiau minė
tą 140 bilijonų sumą komisijos 
pirmininkas vadina „politiškai 
nerealia”.

Lietuva jau keleri metai 
skaičiuoja okupacijos žalą, Ru
sijai nė neužsiminus apie pasi
rengimą derėtis dėl jos atly
ginimo.

Lietuvos piliečiai jau 1992 
metų referendume pareikalavo 
atlyginti žalą drauge su okupa
cinės kariuomenės išvedimu.

vimai. Skaičiavimo komisijos 
negali dirbti be metodinių pa
grindų, teigė Aleksandras Vasi
liauskas. Metodiniai pagrindai 
turi būti parengti vėliausiai iki 
gruodžio 1 dienos.

Posėdyje aptartos ir šios pro
gramos svarbiausios problemos: 
ar sugebės Lietuvos vyriausybė 
įrodyti Rusijai jos padarytą žalą, 
ar pavyks gauti kompensaciją 
už žalą, kuri, neoficialiais duo
menimis, sudaro 7 milijardus 
JAV dolerių.

Pasak Aleksandro Vasiliaus
ko, Rusija gali prisiimti tik tai, 
kas jai naudinga, motyvuodama 
tuo, kad ji neatsako už Sovietų 
Sąjungos padarytą žalą. Reikia 
atskirti metus, kai Sovietų Są
junga ir kai Rusijos Federacijos 
kariuomenė niokojo Lietuvos 
turtą.

Konservatoriai kelia 
klausimą vyriausybei

Vilnius, rugsėjo 28 d. (LA) — 
Grupė Tėvynės Sąjungos frakci
jos Seime narių išsiuntė pa
klausimą energetikos ministrui 
Arvydui Leščinskui, prašydami 
raštu atsakyti į jau ne kartą 
užduotus klausimus. Aiškių 
atsakymų iki šiol jie negavę.

Paklausime — septyni konk
retūs klausimai apie vyriausy
bės įsiskolinimus savivaldy
bėms. Vyriausybės vadovas, mi
nistrai, Seimo daugumos atsto
vai dažnai kalba apie didelius 
savivaldybių įsiskolinimus.

Todėl, kaip praneša Seimo 
opozicijos atstovė spaudai Rasa 
Rastauskienė „Lietuvos aide”, 
paklausime prašoma atsakyti, 
kiek vyriausybė buvo įsiskoli
nusi savivaldybėms šių metų 
sausio 1 d., kaip įvykdyta šių 
metų savivaldybių biudžetų pa
jamų dalis rugsėjo 1 d. ir kaip 
tuo laikotarpiu buvo likvi
duojami vyriausybės įsisko
linimai savivaldybėms. Seimo 
nariai taip pat klausia, kiek 
savivaldybės buvo skolingos 
energetikams tais laikotarpiais, 
ar skolos augo, ar sumažėjo.

Seimo nariai žada Finansų 
ministerijos įsiskolinimus sa
vivaldybėms ir tiesioginius atsi
skaitymus su Energetikos mi
nisterija siūlo svarstyti Seimo 
posėdyje.

ATITAISYMAS
Spalio 3 d. vardinėse per klai

dą buvo paminėta Karitina; tu
rėjo būti Kristina. Karitinos 
vardinės švenčiamos spalio 5 
dieną.

Smerkiami kroatų žiaurumai 
Krajinoje

Europos Sąjunga spalio 2 d. 
paskelbė dokumentą, kuriame 
smerkiamas kroatų dalinių vyk
dytas „teroras prieš civilius” 
Krajinoje. Kroatijos Helsinkio 
komitetas kaltina kroatų dali
nius dvylikos serbų senelių nu
žudymu Varivode kaime.

JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas žmogaus teisių 
klausimais John Shattuck rei
kalavo, kad „nebaudžiamumo 
klimatas” už „stambius žmo
gaus teisių pažeidimus” Kra
jinoje pasibaigtų. Jis įspėjo, kad 
kritiškai svarbu, kad baigtųsi 
visi „etninio švarinimo” 
veiksmai, norint, kad taikos 
siekimo procesas eitų pirmyn.

Kroatijos vidaus reikalų mi
nistras Ivica Kostovič pastebė
jo, kad deginimo, plėšimo bei ci
vilių žudymo incidentai yra pa
vieniai atsitikimai ir užtikrino, 
kad „Kroatija nedelsdama im
sis energingų veiksmų” juos 
tramdyti.

Zagrebas, spalio 2 d. (OMRI) 
— „Tie, kurie juos įvykdė, įžeidė 
Kroatiją ir Kroatijos kariuome
nę”, pareiškė Kroatijos metro
politas kardinolas Franjo Kuha- 
rič, komentuodamas praneši
mus apie Kroatijos dalinių įvyk
dytus žudymus, plėšimus ir na
mų padegimus buvusioje serbų 
Krajinoje.

Kalbėdamas per Mišias atvi
rame ore 3,500-ams Kroatijos 
karių bei karininkų, kardinolas 
pasakė, jog niekas nepateisina 
žmogaus skriaudimo, nepaisant 
jo etninės kilmės. Kardinolas 
yra labai gerbiamas Kroatijoje 
ir 1992 m. dažnai kritikavo karą 
su musulmonais.

Kroatų laikraštis „Večernij 
list” spalio 1 d. pastebėjo, jog 
serbams valdant buvo sunaikin
ta trys kervirčiai visų katalikų 
bažnyčių, tuo tarpu kroatams 
užkariavus buvo sunaikinta tik 
2.5% cerkvių.

Vyriausybė siūlo steigti bankų 
paramos fondą

Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP)
— Lietuvoje bus įsteigtas Vals
tybinis bankų paramos fondas.
Jis stiprins ir kels vadinamųjų 
probleminių bankų, finansinį 
patikimumą, didins visos bankų 
sistemos stabilumą ir pa
tikimumą.

Fondas bus įsteigtas po to, kai 
Seimas priims įstatymą „Dėl 
valstybinio bankų paramos fon
do įsteigimo”. Rugsėjo 27 d. vy
riausybė pritarė įstatymo pro
jektui ir pateiks jį Seimui.

Vyriausybė mano, jog galimy
bės sustiprinti bankų kapitalą 
iš privačių lėšų yra ribotos ir 
todėl valstybė turi dalyvauti 
bankų pertvarkyme. Dabar pa
ramos teikimas sunkioje finan
sinėje padėtyje atsidūrusiems 
bankams Lietuvoje yra teisiškai 
nereguliuojamas.

Fondą numatoma formuoti iš 
lėšų, gautų už valstybės par
duotas bankų akcijas, taip pat 
iš biudžete tam tikslui numa
tytų lėšų bei pajamų, gautų in
vestavus fondo lėšas.

Nusprendus padėti sunkioje 
padėtyje atsidūrusiam bankui,

Norima pramoniniu būdu 
kasti gintarą

Vilnius, rugsėjo 27 d. (BNS) 
— Lietuva svarsto galimybę pra
moniniu būdu kasti gintarą. 
Tam numatoma surengti kon
kursą, ir jo laimėtojui bus su
teiktas leidimas tirti ir naudoti 
gintaro telkinius. Ministrų 
kabinetas sudarė specialią tokio 
konkurso darbo grupę, kuri pa
rengs konkurso nuostatus, gin
taro telkinių naudojimo sutar
ties sąlygas ir organizuos patį 
konkursą.

1992-1994 metais Lietuvos 
Geologijos tarnyba atliko 
Kuršių marių gintaringumo ty
rimus. Gintaro ištekliai 
Juodkrantės telkinyje (82 ha 
plote) vertinami maždaug 112 
tonų, o dar keturiuose galimuo
se gintaro plotuose jo gali būti 
iki 225 tonų.

Statybos ir urbanistikos 
ministras ir naudingųjų iška
senų naudojimo tarybos pirmi
ninkas Julius Laiconas sako, kad 
Juodkrantės telkinys dar nėra

fondas galės teikti jam paskolas, 
investuoti į banko akcijas, 
perimti blogas paskolas, teikti 
kitą nefinansinę paramą. Fon
das taip pat galės finansiškai 
paremti vieno banko susijungi
mą su kitu, stipresniu banku.

įstatymo projektas numato 
galimybę padėti tokiam bankui, 
kurio kapitalo vertė, atsižvelgus 
į banko aktyvų riziką, tampa 
mažesnė nei 50% įregistruoto 
akcinio kapitalo, kai banko ka
pitalo pakankamumo rodiklis 
tampa mažesnis nei 4%, o jo lik
vidumas mažesnis už Lietuvos 
Banko nustatytą normą. Be to, 
banko valdyba gali pateikti ir 
kitos informacijos, patvirtinan
čios, kad jam gresia bankrotas.

Vyriausybė siūlo Seimuj 
svarstyti įstatymą kartu su Ko
mercinių bankų įstatymo patai
somis. Jomis numatoma apri
boti dividendų išmokėjimą tų 
bankų akcininkams, kurie turi 
skolų fondui, taip pat apriboti 
kai kurių akcininkų turtines ir 
neturtines teises ir suteikti fon
dui teisę rūpintis bankų patiki
mumu bei dalyvauti juos likvi
duojant.

paruoštas naudoti — jį reikia 
geologiškai išžvalgyti ir įver
tinti, taip pat numatyti saugaus 
naudojimo būdus. Tokius dar
bus, mano ministras, galima at
likti tik pritraukus privačių 
lėšų. Todėl busimasis gintaro 
telkinių naudojojas turi būti 
pasirinktas konkurso būdu.

Prie Juodkrantės 1860-1999 
metais mechanizuotai gintarą 
kasė Klaipėdos firma „Stantien 
and Becker”, kasmet išgauda
ma iki 85 tonų gintaro. Dabar 
pramoniniu būdu gintaras iš
gaunamas tik Karaliaučiaus 
srityje, kur, kaip spėjama, yra 
daugiau kaip 90% visų pasauli
nių gintaro išteklių.

KALENDORIUS

Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus 
Asyžietis (1182-1226); Aura, Ei
vyde, Gailius.

Spalio 5 d.: Placidas, Edvi
nas, Gale, Upinė, Gildą, Kari
tina

i



į I

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. spalio mėn. 4 d.

skautybės
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

50 METŲ LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGAI 
LSS TARYBOS AKIVAIZDINIS POSĖDIS 

1995 m. spalio 6, 7 ir 8 d.

Vėliausia informacija

1. LSS Tarybos nariams ir 
Tarybos vadovybės nariams vi
sa informacija buvo išsiųsta at
skirai; šis pranešimas yra sve
čiams ir LSS nariams.

2. Registracijos mokesčio 
dydis priklausys nuo kiek dienų 
dalyvausite. Į registracijos 
mokestį įeina dalyvio maistas 
posėdžių metu — užkandžiai, 
kava, sultys ir t.t. Registraciją 
praves j.v.s. Leopoldas Kupcike- 
vičius ir j.v.s. Antanas Levanas.

3. Kviečiame kiekvieną daly
vauti Čikagos ASS skyriaus me
tinėje šventėje. Bilietus galima 
bus įsigyti registracijos metu 
per v.s. fil. Liudą Ramanauską.

SUGRĮŽIMO SUEIGA ČIKAGOJE
Čikagos lietuvių skautijos tra

dicinė „Sugrįžimo” sueiga 
sekmadienį, spalio 1 d., vyko 
Lietuvių centre, Lemonte. Šia 
sueiga užbaigiamas vasaros 
stovyklų ir užsiėmimų gamtoje 
laikotarpis ir oficialiai pažymi
mas veiklos grąžinimas į 
buklus, į klases. Vėl atsi- 
verčiamos skautamokslio pa
tyrimo laipsnių programos, 
siekiama gilesnio skautybės įsi
sąmoninimo, jos principų kas
dienybėje įgyvendinimo.

Sueiga buvo pradėta 9 vai. 
ryto dalyvavimu Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijoje 
vaikams skirtose šv. Mišiose.

Po Mišių, susirinkus Lietuvių 
centro žemutinėje salėje, ne
delsiant pradėta rikiuotis šių 
metų vasaros „Miško aido” sto
vyklos pastovyklių tvarka. 
Šauniai atrodė sesių ir brolių 
gretos, bet labiausiai akį traukė 
margais marškinėliais „uni
formuoti” „Miško vaikų” pa- 
stovyklės nariai — jaunos 
mamytės, vienas kitas tėvelis ir 
jų 2-6 metukų atžalėlės. Reikėjo 
stebėtis šios grupės drausmin
gumu; net patys jauniausieji pa
reigingai vykdė sueigos komen
danto komandą „Ramiai!”

Sueigos komendantas ps. Bro
nius Fabijonas, priėmęs pa
stovyklių vadovų raportus, 
raportavo stovyklos viršininkei 
s. fil. Daliai Trakienei, kad iš 
stovyklų grįžo 110 brolių ir 
sesių. (Aišku, stovykloje šįmet 
buvo žymiai didesnis skaičius, 
tik jie turbūt kelio šion sueigon 
nerado).

Įnešama graži stovyklos gairė. 
Perskaitomas paskutinis 
„Miško aidų” stovyklos virši
ninkės įsakymas, skelbiąs 
sėkmingos stovyklos uždarymą. 
Sušunkamas stovyklos šūkis 
„Miško aidų paslapty’, sesių, 
brolių sūkury!” Vienas po kito 
nuskamba atskirų pastovyklių 
šūkiai. Šįkart nebeatkartoja jų 
Rako ąžuolyno aidai — jie 
nubanguoja ir išsisklaido kori
doriuose erdvaus pastato, 
kuriame vėl prasidės naujos 
skautiškų vienetų sueigos.

Nuoširdus stovyklos vir
šininkės s. fil. Dalios Trakienės 
pasveikinimas, pasidžiaugimas 
sėkmingai praėjusia stovykla, 
padėka visiems stovykla
vusiems broliams, sesėms, vado
vams, vadovėms. Dovanėlių 
įteikimas iš stovyklos anksčiau 
turėjusiems išvykti vadovams. 
Entuziastingas stovyklos virš. 
pavaduotojos va Marytės Utz 
žodis, kviečiantis visus gera 
nuotaika pradėti naujus veiklos

Kaina, įskaitant karštą vaka
rienę, 30 dol. asmeniui. Stengė
mės sudaryti Tarybos suvažia
vimo dalyvių stalus.

4. Dar kartą kviečiame kiek
vieną dalyvauti ‘ex-promptu’ 
‘suneštinėje’ parodoje. Atsivež- 
kite ar atneškite tai, kas jums 
paliko didžiausią ar didesnį 
įspūdį jūsų skautavimo metais. 
Parodėlę tvarko s. Aldona Pa- 
lukaitienė. Ji priims jūsų 
eksponatus.

5. Šeštadienio vakaronę pra
ves v.s. Alė Namikienė.

Budėkime ir Ad Meliorem!
Brolis Kęstutis

v.s.fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas

metus, skautamokslio pakopo
mis kopti į aukštesnius paty
rimo laipsnius, tobulėti 
skautybėje ir ruoštis ateinančių 
metų stovyklai. Mūsų skau- 
tavimas bus tiek įdomus ir pras
mingas , kiek kiekvienas,-na 
jame entuziastingai daly
vausime.

Išnešant stovyklos gairę, sim
boliškai atsisveikinta su vasara. 
Nauja 1995/96 metų veikla pra
dedama visiems broliams ir se
sėms keliomis eilėmis ant grin
dų susėdus dideliu ratu, grakš
čioms laužavedėms — vyr. 
skautėms Onutei Utz, Laranai 
von Braun, Indrei Žukauskaitei, 
Alisai Kosmopaulis ir Marytei. 
Utz energingai vadovaujant, 
padainuota linksmų skautiškų 
dainų, jas atitinkančiais jude
siais palydint.

Sueigai baigiantis, di
džiuliame rate supintomis 
rankomis stovint nostalgiškai 
nuskambėjo Maironio „Lietuva 
brangi” ir tradicinė „Ateina 
naktis”. Tvirtai paspaudę vieni 
kitiems rankas skirstėmės, kad 
netrukus vėl jas supintume atei
nančiose sueigose. Pradedam 
naujus veiklos metus. Tikiu, 
kad iš stovyklų atsineštų 
atsiminimų laužų kibirkštėlės 
rusens mūsų širdyse skatin
damos našiai skautiškai-lietu- 
viškai veiklai.

IR

Užsiėmimai stovykloje
Nuotr. G. Plačo

Paukštytės iškylauja

TOS MŪSŲ DANUTĖS
Ak, koks įdomus tas mažosios 

paukštytės Danutės pasaulis, 
taip vaizdžiai ir tikroviškai 
atpasakotas rašytojos ir mūsų 
sesės Nijolės Jankutės knygoje 
„Danutė stovyklauja” ir 
„Skautybės kelio” redaktorės 
Irenos Regienės sumanymu 
spausdintas šio skyriaus skil
tyse visą stovyklavimo metą.

Taip ir iškyla prisiminimuose 
„paukštyčių pasaulėlis” su vi
sais jų nuotykiais ir kitomis 
stovykloje vykstančiomis dienos 
aktualijomis, būdingomis tik 
tokioms judrioms paukštytėms 
kaip Danutė ir jos draugės 
Verutė, Julytė ir kitos.

Taip jos stovyklavo „Mažojoj 
Lietuvoj” (Penktojoje Tautinėje 
stovykloje Rakė, „Rytmetėlyje” 
(Jubiliejinėje stovykloje Beau- 
monte, Ohio), taip pat ir kiek
vienoje stovykloje, kurias puošė 
paukštyčių šaunios gretos sto
vyklinėse rikiuotėse. Tai tos pa
čios Danutės, Julytės ir Veru
tės, kurios dabar vadovauja tun
tams, yra stovyklų viršininkės, 
kurių jau ir dukros yra vienetų 
ir stovyklų vadovės.

Tai tos pačios mielos paukšty
tės su išsipynusiomis kasytė
mis, uolų sukandžiotom kojytėmis

DANUTĖ STOVYRLAUJA
NIJOLĖ JANKUTĖ;

SUDIE! SUDIE! ma liepė joms surinkti šiukšles.
Visą rytą griuvo palapinės. Ir 

vadovės, ir skautės dirbo suši
lusios: vienos traukė kuoliukus, 
kitos vyniojo virves, dar kitos 
lankstė ir suraišiojo nuverstas 
palapines.

Tvarkingoji stovyklavietė 
buvo nebe ta: visi papuošimai 
nuimti, vartai išardyti, aplink 
pilna lovučių, dėžių ir lentų. O 
į visas puses, tarytum skruzdės, 
bėginėjo skautės.

Miškas aidėjo nuo balsų:
— Laikyk, ! Laikyk!
— Viens-du-trys! Op!
— Kur padėjai pjūklą?
— Ar jau lankstyt lovutes?
— Kas turi šluotą?
— Paskubėkim! Autobusas 

jau čia!
Paukštytės irgi dirbo: sesė Ri-

įdomų stovyklinį gyvenimą ste
binčiomis akytėmis.

Stropiosios paukštytės išaugo 
stropiomis vadovėmis, ryšin- 
čiomis žaliais kaklaraiščiais, 
planuojančiomis šių dienų skau
tišką veiklą, įnešančiomis jon 
naujų sumanymų. Taip skautiš
kose gretose nenutrūkstamai 
žygiuoja mūsų lietuviškoji 
skautija! Težygiuoja ji dar 
daugelį metų, švęsdama savo 
jubiliejus, augindama naujas 
Danutes. Kaip nuostabiai malo
niai ataidi mūsų, vyresniųjų, 
pasąmonėje anie paukštyčių 
balseliai, kai jos, dulkėtais 
stovyklų takais žygiuodamos, 
garsiau už kitus stovyklautojus, 
dainavo: <
Mūs paukštytės kai žygiuoja 
Vėliavėlės plevėsuoja;
Kairę, kairę viens, du, trys...

Ačiū ačiū sesėms Nijolei Jan- 
kutei-Užubalienei ir Irenai Re- 
gienei! Tai jūsų dėka kiekvieną 
trečiadienį buvo taip miela 
pabendrauti su Danute ir jos 
draugėmis „Skautybės kelią” 
beskaitant arba atsiversti 
knygų lentynoje seniai bedūlė- 
jančią knygutę „Danutė stovyk
lauja”.

v.s. Sofija Jelionienė

— Žinot ką? Sudeginkim 
šiukšles! — pasiūlė Onytė.

— Sudeginkim!
Visos Bitės nudūmė į lauža

vietę. Čia giliai pelenuose 
ruseno vakarykščio laužo ža
rijos, ir netrukus šiukšlės ėmė 
rūkti. Susikibusios rankomis ir 
klykdamos iš džiaugsmo, mer
gytės šokinėjo per baltus, tirš
tus dūmų kamuolius.

Kai triukšmą išgirdusi, atbė
go sesė Rima, Bitės jau atrodė 
kaip degli paršiukai: pelenais iš- 
murzintuose veideliuose švietė 
tiktai akys ir plačios šypsenos. 
Rima norėjo bartis, bet ją ėmė 
juokas.

— Ką aš matau! — suprunkš
tė ji. — Bitės perėjo į Paršelių 
skiltį!

Pagaliau viskas buvo baigta! 
Daiktai — pakrauti į sunkveži
mį, o autobusas — pilnas išties
tų kojų, purvinų rankų ir susi
vėlusių galvų.
• Danutė, prispaudusi murziną 
nosį prie lango, žiūrėjo į tuščią 
mišką. Ji dar norėjo pamatyti 
ąžuolą, po kuriuo stovėjo Bičių 
palapinė.

— Sese, ar jam nebus liūdna 
be mūsų? — paklausė ji šalia at
silošusią Laimutę.
- Kam?
— Tam ąžuolui...
— Nežinau, Danute...
— Gal ir ne... Ant jo šakos gy

vena voverytė. Galės abu pasi
kalbėti... — pati sau murmėjo 
Danutė. — Ta voverytė tokia 
mažytė!

— Kažin, ar Vidutis vis dar 
mažas? — staiga atsiminė Danu
tė savo broliuką. — Gal jau 
užaugo? Gal bus man iki smak
ro? O ką dabar veikia mama? 
Manęs laukia? Kažin, ar jie visi 
trys ateis manęs pasitikti? 
Turbūt, jei Vidutis jau išmoko 
vaikščiot...

— Kai parvažiuosiu, žiūrėsiu 
televiziją, — gretimoj sėdynėj

Nuotr. Danos Mikužienės

PLAUKIMO
PAMOKOS

Visi skautai ir skautės bei 
„Miško vaikai” kviečiami lan
kyti plaukimo pamokas. Išmok
site įvairias plaukimo techni
kas, gelbėjimo ir vandens žaidi
mus ir galėsite įsigyti plaukimo 
specialybę.

Pamokos vyks Berwyn 
WMCA, 2947 Oak Park avė., 
Tel. 708-749-0606. Pamokos
vyks spalio 29 — gruodžio 23 d. 
(8 savaites). Kaina — maždaug 
24 dol. asmeniui.

„Skippers” programa vai
kams nuo 1-3 metų (tėvai daly
vauja su vaikais). Antradieniais 
arba ketvirtadieniais nuo 
6:30-7:00 v.v.

Vaikai nuo 3-5 metų (be tėve
lių) antradieniais arba ketvirta
dieniais nuo 7-7:30 v.v.

„Progressive” programa nuo 
6-16 metų vyks pirmadieniais 
arba trečiadieniais. 1-4 skyrių 
mokiniams nuo 6:30 iki 7:15 
v.v. Mokiniams nuo 5-8 skyr. 
nuo 7:15-8 v.v.

Jei turite klausimų — skam
binkit sesei Laurai Lapins
kienei, tel. 708-795-7726.

susirietusi, kalbėjo Verutei 
Julytė.

— Man televizija nusibodo, — 
atsiliepė Verutė, — šaudosi tik 
ir mušasi... Kai grįšiu namo, 
skaitysiu knygą. Žinai, krikšto 
mama man dovanojo. Matytum, 
kiek ten paveikslų.

— O aš tik gulsiu į savo lovą 
ir miegosiu penkias dienas! — 
atsiliepė Onytė ir nusižiovavo.

— Penkias dienas? — nustebo 
Danutė, — ar tau nenusibos?

— A, gal ne penkias... —truk
telėjo pečiais Onytė, — bet vis- 
tiek miegosiu!

— Sesės! O kuri norės vonioj 
išsimaudyt? — staiga paklausė 
Laimutė.

— Aš! Aš! Aš! — šūktelėjo vi
sos, pakeldamos murzinas ran
kas.

— Šiltas vanduo ir daug pu
tų... — atsiduso Laimutė.

— Ežere maudytis vis tiek, 
smagiau, kaip vonioj, — aiškino 
Danutė, bet pradėjo burgzti au
tobuso motoras, ir skautės su
žiuro pro langus.

Pamažu, pamažu tolo 
ąžuolynas, už medžių merkėsi 
mėlyna ežero akis...

—Sudie, sudie! Sudie, sudie! — 
dainavo mergaitės, mojuodamos 
miškui.

Danutė patempė lūpą. Jai 
buvo gaila palikt ir mišką, ir 
ežerą, ir net laužavietę. Mieste 
negalima sukurt lauželio, nei 
miegot palapinėj, nei kas rytą 
pakelti vėliavos...

— Danute! Ei, Danute! — pa
purtė ją už peties Laima, — at
simeni, ką vakar nutarėm? Kad 
stovyklausim kitą vasarą.

Danutė patrynė akis ir šypte
lėjo:

— Visos Bitės vėl kartu?
— Visos kartu!
— Kai parvažiuosiu, reiks 

tuoj paklaust mamą, ar leis į 
stovyklą, — susirūpino Danutė.

O autobusas riedėjo pirmyn, 
sukdamas vis į didesnius, vis į 
triukšmingesnius kelius. Toli, 
toli, paliko miškas — iki kitos 
vasaros!

DRAUGAS
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metams Vi metų 3 mėn.
JAV.................................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje it kitur . ... . .(U.S.) $60.00 $45 00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ $ioo.ob $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00 *
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

ASS METINĖ ŠVENTĖ
ASS metinė šventė š.m. spalio 

6-8 d. Lietuvių centre, Lemon
te, ir Jaunimo centre, Čikagoje.

Penktadienį, špalio 6 d.; 7:30 
v.v., bus pakėlimai didžiojoje sa
lėje. Po pakėlimų bus vaišės. Vi
si ASS nariai dalyvauja išeigi
nėmis uniformomis.

Šeštadienį metinė šventė 
prasidės su pasisvečiavimu 6:30 
v.v. didžiojoje salėje. Meninė 
programa prasidės 7 v.v. Po pro
gramos bus vakarienė. 9 v.v. 
vyks šokiai, kuriems gros „Žai
bo’* orkestras.

Dr. V. J. VASAITIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4447 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-S260

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

3900 W. 95 St. Tel. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p_______

• 132 S Kedile Ava.. Chicago 
(312) 779-9909 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Hills, IL
Tel. (705) 598-5101
Vai pagal susitarimą

|Tel. kabineto Ir buto: (708)552-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMMor 8t., Clmhurat, IL 50125 

705-541-2505
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 705-534-1120

SURENDER LAL?MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzla. Chicago, IL 50852 
Tel. 312-434-2123

Moly Cross Phyalelan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 50538

Tel. 312-884-4156 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

|kardiologas Širdies ligos
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. SO552

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Sekmadienį, 11:15 val.r. šv. 
Mišios jėzuitų koplyčioje prie 
Jaunimo centro, Čikagoje. Po 
Mišių mirusių narių kapų lan
kymas.

DALYVAUKIME PARODOS 
ATIDARYME

Sekmadienį, spalio 1 d., 
Lietuvių centro Lemonte žemu
tinėje salėje vykusioje trumpoje 
„Litunicos” tunto sueigoje, 
kadenciją baigęs tuntininkas 
jp.s. dr. Marius Naris „Li- 
tuanicos” tunto vėliavą ir tun- 
tininko pareigas perdavė ps. 
Ramučiui Račiūnui. Naujojo 
tuntininko adresas: 8430 Forest 
Drive, Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-839-5734.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo-ligos 

S54O S. Pulaskl Ad.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
per.ktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Madlcara Asalgnment".
Sumokama po vizito.

Cardlac Dlagnosla, Ltd.
6132 S. Kadzla Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1155 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 

Tel. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2860 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0060

Valandos pagal susitarimą
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UŽMIRŠTAS LIETUVOS 
KAIMAS

IGNAS MEDŽIUKAS
Kažkodėl skelbiama mintis, 

kad Lietuva, būdama tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų, galės būti tran- 
eito Salimi. Todėl svarbiausias 
krašto pajamų Šaltinis — tran 
sportas, prekybiniai ryžiai, bet 
ne žemės ūkis. Kai kas mano, 
kad tokių pozicijų lemia Vaka 
rų Salys, nes nenoti turėti dar 
vieno konkurento. Kaip prisi
mename, tarpukario Lietuva 
buvo užkariavusi žemės ūkio 
produktams geras rinkas Vaka 
rų Europoje. Šio dešimtmečio 
pradžioje, Lietuvai iSsivaduo 
jant iŠ Sovietų primestos prie 
varta globos, kuriant laisva 
rinkų, prekių ir paslaugų kai 
noms leista savarankiškai nusi
stovėti, o svarbiausių maisto 
produktų kainos įšaldytos. Taigi 
kaimo ūkininkai, svarbiausi 
maisto gamintojai ir tiekėjai, 
valstybės, kaip pikto patėvio, 
nustumti į nepavydėtinų padėti 
Negana to, žemdirbiai yra 
skriaudžiami, atsiskaitant su 
jais už jų produkcijų: mėsų, 
pienų, grūdus. Esant didelei in 
fliacijai, tai yra žemdirbių 
legalizuotas apvogimas, o kai 
kas, tuo naudodamasis, krauna 
turtus Valdžios vyrai, kurių pa 
reiga visus piliečius lygiai trak 
tuoti, atrodo, Šito nemato, o gal 
mano, kad žemės ūkis yra ne 
svarbi visuomenės ūkio šaka.

Dar viena blogybė. Kažkodėl 
delsiama ar trukdoma gražinti 
žemę jos teisėtiems savinin 
karna ar jų įpėdiniams, nors tai 
yra neginčijama kiekvieno 
piliečio teisė. Teisinėje valsty 
bėję, jei žemė iš ūkininko dėl ku
rių nors priežasčių paimama, už 
ją teisingai (rinkos kaina) atly 
ginama. Lietuvoje taip nėra. 
Savininkas maitinamas paža 
dais, žadant atlyginti po 10-15 
metų.

Lietuvoje iki šiol dar nėra rea
lios žemės ūkio politikos Tad 
žemdirbiai yra pasmerkti skur 
dui. Daugumas valdžios vyrų 
linksta į tai, kad būtų remiamos 
žemės ūkio bendrovės, prime 
nančios buvusius kolūkius. 
Betgi žinome, kad ir daugelis 
kolūkių buvo nusigyvenę, pra 
siskolinę, ir valdžia turėjo jų 
skolas nubraukti.

Esamose sąlygose kaimiečiai 
gyvena labai vargingai, ypač 
nepavydėtina podėlis senesnio 
amžinus žmonių Sovietinė san 
tvarka sunaikino gražini 
žydėjusį Lietuvos ūkį Nugriovė 
trobesius, nusavino inventorių, 
tad kurkia, žmogau, neturė 
damas nieko, ant plikos žemės 
Nenuostabu, kad lankantis 
Lietuvoje, daug kur tenka 
matyti laukus apaugusius 
usnėmis ir kitokiomis pikt

žolėmis. Daugelis nepąjėgia ra
cionaliau naudoti atgautos 
žemės, kuri yra jo pragyvenimo 
šaltinis. Žemės ūkio bendrovės 
taip pat sunkiai laikosi, o kitos 
bankrutuoja.

Reikia pagalvoti, ar ne laikas 
rimtai susirūpinti žemės ūkiu, 
paruošiant programa, aka 
tinančią Lietuvos kaimo atjau- 
nėjimą, kad daugelis jaunesnių 
žmonių, neturinčių tikro užsi 
ėmimo mieste.grįžtų į kaimą ir 
užsiimtų žemės ūkiu. Bet be 
valdžios paramos tai neįmn 
noma Turi būti skiriama miSko 
medžiagos trobesiams pasista 
tyti, teikti palankiomis sųly 
gotnis kreditus. Remiantis 1922 
m. Žemės reformos įstatymu, 
naujakuriai galėjo gauti 
paskolų pinigais ir natūra: 
miško medžiaga, nusavintais 
stambių žemvaldžių trobesiais 
ir sėklomis. Dabartiniai besiku 
riantieji ūkininkai yra tikri 
naujakuriai, kuriems visko 
trūksta. Be valstybės paramos 
žemės ūkis, sugriautas sovietų, 
negalės atsistatyti.

Už sugriautų ūkį turi atsa 
komybę prisiimti Rusija, kuri 
yra teisių ir pareigų Sovietų 
Sąjungos perėmėja. Išjos reikia 
pareikalauti sumokėti kompen 
saciją už sugriautų Lietuvos 
ūkį. Prekybos ir pramonės 
ministerya turi surasti Lietuvos 
žemės ūkio produktams rinkų 
Tai jos atsakomybė.

Sovietinė sistema išugdė savo
tiškų žmogaus tipų, nerodantį 
iniciatyvos, nes viskas, kas 
reikia daryti buvo diktuojama iš 
viršaus. Žmogus, prievarta 
atplėštas nuo savo žemės, jautė 
jam padarytų didelę skriaudų ir 
savo širdgėlą skandino alko 
holyje. Taip pat jis jautė, kad jis 
esąs tos bendros nuosavybės 
dalininkas, todėl progai pasitai 
kius, nevengė pasisavinti iš 
kolūkio jam reikalingų gėrybių, 
nors tai griežtai draudė 
įstatymas.

ši yda Lietuvoje taip įsipilie 
tino, kad buvo vngiama ne tik 
kas reikalinga, bet ir nerei
kalinga. Lietuvos spaudoje 
rašoma, kad Raseinių rąjone, 
Snjaunių kaime, liepos 17 d. 
ūkininkai Tamulevičiai ganyk 
loję rado susirgusias karves 
Paaiškėjo, kad karvė” buvo 
apsinuodijusios neaiškios 
kilmės chemikalais, kuriuos 
kaimynas J. Gaugždaitis išpylė 
Tamulevičių ganykloje Aiški 
nant jvykį toliau, nustatyta, 
kad Gaugždaitis iš bendrovės 
daržinės buvo pasivogęs gelsvo 
ir balsvo skysčio, nors 
nežinojo, kam jis tinka: gal 
trąšos, gal peslicidni, o gal

paprasčiausiai maistinis mine 
ralas. Nežinodamas, kur jį 
panaudoti, užuot išpylęs kur 
nors kaimo patvoryje ar į 
pakelės griovį, išpylė krūmuose 
kaimyno ganykloje. Kodėl vogė, 
paaiškinti negalėjo Sakė, kiti 
kų nors vogė, tai ir jis neat 
silikęs

Kai kas mano, kad vyriausy 
bės žmonės sųmoningai igao 
moja ūkininkų reikalus, kad jie 
pasigestų buvusių „gerų” laikų 
kolūkiuose ir tuo pačiu Rusijos 
globos, nors žinoma, kad ten 
skurdžiui gyvenančių žmonių 
yra daug didesnis procentas 
negu Lietuvoje. Spaudoje 
rašoma, kaip svarbu šiandien 
kaimui lengvatiniai kreditai, 
bet tie kreditu i, užuot pasiekę 
kaimų,patenka įvairiems biznie 
rimus ir uferistams, o žemdit 
biams tenka tik trupiniai. 1 
kaimų dėmesys turi būti otkreip 
tas ilgai nelaukiant, jei norima 
integruotis į Europos Sąjungų. 
Dabartinis žemės ūkio lygis 
būtų didelė kliūtis.

Kaip ten bebūtų, reikia 
Lietuvos kaimų gelbėti, kol dar 
nevėlu. Šių metų derliaus 
nuėmimo sezonas parodė, kad 
žemdirbiai turi daug rūpesčių. 
Tai ypač liečia silpnesnes ben 
droves ir ūkininkus naujaku
rius: trūksta technikos javams 
laiku nuimti ir susidoroti. 
Stinga lėšų, reikia brangiai 
mokėti už agroserviso patar 
navimus, samdant, kombainų. 
Javapjūtę apsunkino žemdir
biams negrąžintos už jų 
produkcijų skolos, kurios siekia 
60 milijonų litų.

Kaimų reikia stiprinti ir 
moraliai. Didelis uždavinys 
tenka Bažnyčiai ir su ja bendra 
darbiaujančiai mokyklai, ug
dant tautoje dorovę, darbštumų, 
Tėvynės ir tėviškės meilę, 
Kaimas šiandien turi būti visų 
rūpestis. Atstatyti sugriuutų 
Lietuvos žemės ūkį reikalingu 
kaimo atgimimo programa.

9ią vasarų Dainavoje vykusių Tautinių šokių kiasų irūlipynio vakatoneiv mok v tojus iri kain-sl: 
Rėdą Pliurienė, „Grandie;!" (aut. šokių inokytoia. Ratu Mickiaaeiie, „Siaubtum" mokyt , Violeta 
Fabianrrvkh, „Grandies" vadovė ir X Lietuvių tautinių šokiu šventes meno vadove, Dalia Bilaišytė, 
„Grandies” mokyt., Danguolė Varnienė, Los Angeles, CA, „Spinduliu" vadove ir Nijole Pupiene, 
„Lėtuno" vadovė. ,

ŽINGSNIS LINK DEŠIMI'OSIOS 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS

Ši vasara nelepino gaiviu oru 
Dideli karščiai su aplinkui sle 
Kiančiai alinančia drėgme m* 
vienų privertė užsidaryti prie 
vėsintuvų

Nemažai laiko prabėgo, kai 
mes, grupelė žmonių, išvykome 
iš Čikagos i Dainavos stovykla 
vielę, kur vyko konsultacinis 
tautinių šokių vienetų susitiki 
mus Lietuviu tautinių šukių 
ipstituto surengti tautinių 
šokių kursai Gerai prisimenu 
tų tvyrojusių tvankumų Sinop 
tikai pranašavo audras Tai 
buvo rugpjūčio aštuoniolikta 
dienų. Iš tikro. įvažiavus į Dai
nava, pabiro lietaus lašai. Deja, 
jie nepliūptelėjo gaivumą. Kaip 
tik tuo metu iš pastato, kuriame 
yra salė, pasirodė šokėjai, vado 
vai, einantys į valgyklų Pietų 
metas. Kiti po repeticijos slinko 
link ežero, tikėdamiesi alsigai 
vinti. Šalia dviejų brolių Poli 
kaičių, (ursi baili stirna, dniiė«i 
lieknoji jų sesutė .. Vadovai, 
kažką aptarinėdami, po du. po 
tris ėjo link valgyklos. Pamate 
Jūratę Budrienę, dešimtosios 
jubiliejinės tautiniu šokiu 
šventės organizacinio komiteto 
pirmininke, rinkosi prie jos. 
Visas tas entuziastingas šia mu 
lys aplinkui, tai šen, tai ten 
nuskambantis juokas buvo tar
si koks užtikrinimas, kad po 
metų šokių jubiliejinė šventė 
tikrai įvyks. /

Po pietų pilnutėlė Dainavos 
salė išklausę, organizacinio 
komiteto pii i.ųųūnkės praneši 
ino apie jau gerokai įsibėgėju
sius paruošiainuosius darbus Iš sugebėjimą analizuoti ir daryti 
tiesų, Jūratė iškalbinga, su bu teisingus sprendimus, tikiu, jog 
moro jausmu, ue kartų prajuo ši šventė praeis sėkmingai, 
kiausi auditorijų, supažindino Sėkmės visiems: šokėjams, va 
susirinkusius su šventės orga dovanis ir organizatoriams.
nizavimo rūpesčiais ir nuveik 
tais darbais. Iškilę klausimai 
tik atskleidė, kiek duug reikės 
išspręsti, nuveikti, kad šventė 
praeitų sklandžiai. Taigi po pa
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atsakymų, šokėjai vėl ėmėsi 
mokytis naujo šokio. Lietuvių 
tautiniu šokių instituto valdybų 
su viešniomis iš Čikagos. Birute 
Vindušiene ir Jūrate Budriene, 
nuėjo į pasitarimų.

Iš Lietuvos atvykusi šokių 
konsultantė Laima Kisielienė 
man išreiškė nusistebėjimų, ku
riame jautėsi net ironijos 
gaidelė, kad girdi- „Jas čia tikri 
entuziastai, stebukladariai, jog 
per tokį trumpų laikų 
vienerius metus, tikitės 
surengti tokių didelę šventę. 
Mes ten, Lietuvoje, taip nemo
kume. Na kų gi, sėkmės, sėk
mės...” Tai, be abejo, tik užak
centuoju kiek pastangų reikės.

Kai žvelgiau j prakaito lašus, 
tyškančius nuo šokančiųjų vei
du, pagalvojau: o juk šventės 
metu niekas net neprisimins to 
varginančio monotoniško durim. 
Ir iš tikrųjų reikia labai mylėti 
Lietuvą, jos kalt ari a j palikimų, 
kad vadovai negailėt ų sunkaus 
•laibo, sugaišto tiek daug vi
siems brangaus laika, jog dar 
kartų Amerikos lietuviškasis at 
žalynas susirinktų į tūkstanti 
nj šokėjų barį.

Išvykome atgal j Čikaga, nors 
ir susirūpinę busimais dai bais, 
tačiau pakankamai optimistiš 
ki. Kaip ilgos kelionės metu pir 
myn, taip ir atgal, vyko sukaup 
tas svarstymus su švente susie
tų idėjų.

Aš asmeniškai galėčiau pri 
durti, jog, žvelgdamas į Jūratę 
Budrienę, sugebančių aprėpti 
visus iškilusius klausimus, įjos

Liet uvių tautinių šokių šven 
tė įvyks 199(5 metais liepos 6 
dienų.

Petras Steponavičius

Danutė Hindohienė

Karo siaubas taikos metu
Kai prieš keletu metų iš tuo

laikinės, komunistų te- 
bevaldoinos, Lietuvos atvykę 
svečiai buvo pavažinėti po 
Ameriką, jie labiausiai stebėjosi 
„prieinamumu”. Juk čia nebuvo 
jokių draudimų aplankyti ato
mines jėgaines, įmones, stra
teginius kariuomenės įren
gimus ir daugelį vietų, kurias 
„sovietų pilietis”, o juo labiau 
užsienietis, net sapnuote 
nesapnavo savoje tėvynėje 
pamatyti. Jeigu kam pasitaiky 
davo į draudžiamųjų zonų už
klysti, laukė areštas ir 
apkaltinimus šnipinėjimu Tuo 
tarpu Amerikoje visi keliai, 
visos durys (arba bent taip 
atrodė svečiams iš totalitarinio 
režimo valdų) buvo atviros. Tai, 
jų nuomone, buvo tikrosios 
laisvės ir demokratuos žymuo.

Padažnėjus teroristų veiks 
mains Europoje, į tą Amerikos 
,,prieinamumą” pradėjome 
žiūrėti kitomis akimis. Kiek 
daug iš tikrųjų čia pavojingų ir 
teroristų kėslams „patogių” 
vietų: susisiekimo mazgai, vau 
dens filtravimo stotys, brau 
dualinės jėgainės, valdžios įst ai
gų pastatui ir daug kitų. 
Menka, arba iš vis neegzis
tuojanti, apsauga ir vis 
gausėjanti antipatija bei 
neapykantu Amerikai kai ku 
riuose pasaulio kraštuose galėjo 
liet kada išsilieti terorizmu, 
pareikalaujančiu gausių aukų 
Net ir ta galimybė nepastūmėjo 
JAV vyriausybės, saugumo ar 
policijos imtis griežtesnių 
apsaugos priemonių, pasitenki 
nant tik minimaliausiomis.

Krašto viduje apsauga labiau 
susirūpinta, kilus Persų įlankos 
karui, nes Saddam Husein ne 
kartą prisiekė kerštą „impe
rialistinei Amerikai” ir žadėjo 
į jos teritoriją pasiųsti suma 
niausius savo teroristus. Nors 
grasinimai neišsipildė, bet įjuos 
pradėta žiūrėti su mintimi, kad 
„atsarga gėdos nedaro”, ir 
apsauga kai kur sustiprinta.

Terorizmas pirmą kartą savo 
šlykščią galvą pakėlė 1993 m. 
vasario mėn.,kai buvo susprog
dintas ,,World Trade Center” 
pastatas New Yorke, o šių metų 
pavasarį panašus įvykis sudre 
bino Oklabnma City ir visų 
Ameriką .Skirtumas tik tas, 
kad New Yorke tų baisųjį veiks 
mą atliko svetimieji, o Oklu- 
barnu < ’ity tos pačios tėvynės 
vaikai

Terorizmas yra, be abejo, 
bailių išeitis Nepaisant „kilnių 
tikslų”, j kuriuos teroristui nori 
utkieipt i pasaulio dėmesį, tero 
ro veiksmai nepasiekia tikslo, 
nesukelia simpatijų, o lik

neapykantą ir pasibjaurėjimų 
Fanatiku bombos ar kitos 
priemonės paprastai nukreipia 
mos prieš beginklius, nekaltus 
civilius ir tik netiesioginiu būdu 
perduoda norimą propaguoti 
tikslą valdantiesiems šluok s 
niams. Jokio krašto vyriausybė 
netenkina teroristų reika 
lavitnų, bet stengiasi nusikaltę 
liūs surasti ir nubausti. Taip 
atsitiko ir ,,World Trade 
Center” susprogdinimo kalti 
ninkama. Jų vadas Omar Ab 
dil-Rahman, beveik aklas, 
paliegęs egiptiečių „Gama’s 
Islamiya” militaristinės 
musulmonų grupės dvasios va 
das, praėjusį sekmadienį 
federalinio teismo pripažintas 
kaltu. Grupė jau anksčiau buvo 
pasižymėjusi teroro veiksmais 
Egipte ir kitur. Su Omar Ab 
dil Rahnian teisti aštuoni kiti 
tos grupės nariai. Jie ne tik 
padirbinėjo bombas, bet buvo 
numatę išsprogdinti dauginu 
svarbių pastatų, įskaitant ir 
Jungtinių Tautų įstaigas New 
Yorke.

Nors nusikaltėliams bausmės 
dar nepaskirtos, jau pirmadienį 
po teismo sprendinio susi 
rūpinta sustiprinti apsaugą 
svarbiose vietovėse visoje 
Amerikoje. Ypač atkreiptas 
dėmesys į aerodromus, valdiš 
kus pastatus, telefonų, elektros, 
komunikacijos punktus. Bi 
jomasi, kad likę laisvi tos 
grupės nariai gali keršyti už 
teisino nuosprendį ir visame 
krašte pradėti teroro veiksmus 
Nors jokių grasinimų iš niekur 
dar nepasigirdo, bet ruošiamasi 
pačioms pavojingiausioms 
galimybėms. Juo labiau, kad 
netrukus Amerikoje lankysis 
šv. Tėvas, bus ruošiamos Jung 
tinių Tautų 50 mečio sukakties 
iškilmės ir kiti svarbūs įvykiai, 
tad ir „taikinių” daugiau 
atsiras.

Žinoma, ta apsauga, nuola 
tinis tapatybės dokumentu 
tikrinimas, automobilių eismo 
bei pastatymo varžymas ir kitos 
priemonės labai apsunkina 
keleivių judėjimą, gaišina bran
gų laiką ir kelia visuotinį susi 
rūpinimą, baimę Tačiau dangų 
mas visus nepatogumus priima 
be murmėjimo - juk bū jų pačiu 
labui.

Praeis kiek laiko ir vėl Arne 
rika apsipras, vėl „atleis va 
džius” Deja, teroro veiksmai 
nesiliaus. I»c abejo, vėl supurtys 
aprimusį gyvenimų Jie pusi 
reikš nelauktai ir su mirtį 
nešančiu preciziškumu. Taikos 
metu karo siaubas pagaliau 
pasiekė Amerikos žemę.

PRISIMINIMAI
AGOTA VlŠČKlTĖ ŠUOPIENĖ
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Žmonėms, o kitas pakuojame Vokiečių krautuvė jau 
uždaryta Pas mus prekyba eina visu smarkumu Vakar 
aš viena atleidau 270 žmonių, kai tuo tarpu mūsų ve 
dėjas tik 125 Dirbau tokiu tempu, jog namo ėjau lyg 
pakvaišusi Jaučiau nuovargi kūne ir sieloje.

Rytą atsibudau kaip iš klaikaus sapno. Mačiau tą 
įtūžusią minių, reikalaujančią viską parduoti be leidimų, 
o kiti siuntė prakeikimus mūaų adresu, grasino ateitimi, 
o dar kiti mėgino pavogti Beprotiška minia aplaužė 
bufetus, išdaužė langus, o aš tyliai dirbau ir į jų gra 
ginimus nekreipiau dėmesio Norėjau paskutinį sykį 
patarnauti savo tautiečiams, nors kaip žiaurūs jie be 
būtų Ir kodėl šiuo laiku visi su tokiu nepasitikėjimu 
žiūri viens į kitą Kodėl? Man rodos, dėl to, kad esame 
tarp dvieju kovojančių galybių Žmonės gyvena tik šin 
diena, yra pilni baimės, ar sulauks rytdienos.

Birželio 25 tų sulaukėme brolio su šeima iš Vilniaus. 
Grįžo lenkų banditų apiplėšti. Tie žiaurūs žmonės nesi
drovėjo nė vaiatų iš sergančio kūdikio atimti Ačiū 
Dievui, kad grįžo

Rūpesčiai padaro savo Jaučiuos išsisėmusi ir net 
nežinau, ar valgiau pietus Prieš akis nežinoma ateitis 
Pietų kuponai lieka neišnaudoti, nes ir apetitas dingo.

Liepos R toji Dar pasilikau nuo kelionės, nors 
dokumentą jau turiu Parūpino jį man lietuvis komi

sariato tarnautojas. Darbas pas mus sumažėjo, nes iš 
bėgiojo tarnautojai ir niekas leidimu tiebeišduoda, nor s 
mažai ko ir beturime. Daug įstaigų liko be tarnautojų, 
o kitur kariuomenė perima. Mūsų direktoriaus taip pat 
jau nebėra, viską tvarko buhalteris.

Vakar buvau Linonyse, kur šventino kryžių, mano 
pastangom pastatytų 1933-čiais, .Šventaisiais metais. 
Perkėlė kryžių kiton vieton, atnaujino ir, pasikvietę 
Spirakių klebonų, pnšventilio.

Grižau iš kaimo į Panevėžį arbeitsamto mašina, 
kurią vairavo mano kaimynas Jurgis, tai jis mane pa 
vėžino. Nespėjau nė su namiškiais atsisveikinti, nė ką 
iš namų pasiimti — taip skubėjau Jaučiau, kad 
paskutini sykį žiūriu aš j tuos laukus, tą mišką, kur 
ganydavau, uogaudavau, grybaudavu Anuomet buvo 
ramūs laikai, kai nieko nebijojai. Ritasi ašara Ku poe 
tu kartoju: Laikai brangiausi, ar jūs dar grįšite? Lau 
kai, miškai, šiaudiniu stogu sukumpusi lūšna, kur mano 
vaikystė prabėgo, ar sulauksite jūs mane čia? Sudiev’

Seimininkai Sumulevičini išvažiavo i kaimų, tai 
namie esu viena, pasiruošus kelionei. Lankėsi šiandien 
čia brolis Anicetas ir sesuo Benė, dar turėjau svečią lieg 
lį iš Vilniaus, kuris atvežė man laiškų nuo brolio 
.Stepono Rašo jis man, jog ruošiasi slinkti link Vokie 
tijos sienos, tai gal susitiksim. Svečias Zubavičius iš
važiavo Nesakiau jum, kad ruošiuos Vokietijon, nes iš 
jo kalbos supratau, jog jis tam abejingas Jis, kaip ir Ani 
estas, galvoja apie partizanavimų savuose miškuose.

Sklinda žinia, kud traukinys, kuriuo turėjau važiuo
ti Vokietijon, pakliuvo ant minos, yra sužeistų ir žu 
vusių Tarp sužeistųjų esąs ir Panevėžio butų in

spektoriusNekutavičius. Taipjau laivo Dievo skirta, kad 
aš į tų trunsportą nepatekau.

Liepos 13 toji - velnio tuzinus, kaip lietuviai sako. 
Dar liepė rytdienos laukti. G, taip tuščia čia’ Kad (ik 
greičiau. Bute viena ir nors sienom lipk Štai jbėgo 
katytė ir glaudžiasi prie mano kojų. Ji irgi viena, nes 
šeimininkė ją paliko. Ji alkuna, duodu duonos su sviest u. 
Ėda, o man ašara rieda. Paskutinis mano putarnuvimas 
tėvynėje alkuną papenėk, skamba ausyse iš katekizmo 
Paskutinis mano patarnavimas tam vienišam 
gyvulėliui.

Liepos 14 toji. Stotyje sužinojau, kad musų ešulonas 
išeis tik rytoj vukure. Grįžau ir dar vieną naktj per 
nakvojau savo lovoje.

Liepos 15 toji. Esu prie savo traukinio, kuris vešbėg 
liūs, kaip ir aš, iš pavojaus į Vakarus. Atsisveikinau su 
dėde Vasiliausku Pušaloto g vė Nr 9(5. Sėdžiu pievoje 
ir rašau savo gyvenimo „nuotykius”. Apžvelgiu akimis 
gimtąjį miestą, apylinkės miškai puikuojasi (niurnoje 
Aš visko labai pasigestu, nes esu suaugusi su tuo Cm 
netrukus bus čekisto koja, kuri viską sutryps.

Vagone visi man nepažįstami žmones. Penki jauni 
vyrai, vienas pagyvenęs, dvi moterys, viena su septyne 
rių metų dukrele, kelios rusų šeimos, iš viso 20 žmonių. 
Mūsų vyrai perdėjo skersai vagono ten buvusį pabėgį 
- atskyrė: ten Rusija, čia Lietuva. Vagonas priklotas 

šiaudų, miegosime žmogus prie žmogaus. Čiu pat 
sukrauti ir musų daiktai Musų vagonas paskirtas į 
Neumunsterj Mūsiškiai buvo (susipažinome) Jadvyga 
Kloviškicnė su dukrele Zinute, Veronika Pundziūtė, stu
dentas Kregždė nuo Biržų, broliai Jonas ir Adolfas 
Mekai, du broliai Timfavičiai ir Dominykas Blažys, o

aš, Agota Viščiutė. Visi tarėmės, nuvažiavę į paskyrimo 
vietą, prašytis pas ūkininkus.

Kelionei pasiruošę Dar mūsų traukinys stovi, (ar 
tum leisdamas atsisveikinti su tėvyne. Kėdžių pievutėje 
ir matau vargstančią savo tėvynę, jos žmones Nentsi 
sveikinau su namiškiais, o Dievas žino, ar pamatysiu 
dar juos, ar išliks jie gyvi. Gal bolševikai nužudys ar iš 
trems? O gal aš negrįšiu, juk gali nelaimė ištikti kely 
je, ar jau į vietą nuvažinvus Musu traukinio palydovas, 
malonus senukas iš Breslau, prasitarė, kad dar ne visi 
užsiregistravę utvyko, todėl turime laukti

Jau pavakarys. Sudiev, Lietuva, mano (dvyne, tu iš 
tremi mane, be teisės grįžti į tavo laukus Kažkas 
pasakė: „Kas karią išėjo iš namą. niekad nebegrįžta” 
Išeinu ir aš. išeinu, nes privertė gyvenimas. Mylėjau 
tave, Tėvyne, dirbau tau, šiuo atžvilgiu mano sąžinė 
rami. Iki karo, iki bolševiką okupacijos neapkenčiau 
Vokietijos, ypač už Klaipėdos okupuciįą Bolševikams 
užėmus Lietuvą, Vokietijoje mačiau išsigelbėjimą, lą 
pati tebejaučiu ir dabar

Liepos 16 oji Stovim Gustonių stotyje. Čia lipsi 

prausėme, papusryčiavome ir dabar, sėdėdama 
pagelžkelės pievelėje, laukdama kuomet mūsų „arklys” 
pajudės toliau, ruŠuu. Sėdi čia prie manęs vienas 
geležinkelietis vokietis, važiuojantis iki Radviliškio, ir 
visą laiką trukdo mane savo klausimais.

Važiuojame toliau Pasiunčiau paskutinį žvilgsiu i 
Gilbonių pusę, kur tiek daug išgyventa Ir nuostabu: 
džiaugiuos, trokštu, kad tik greičiau važiuotumėm II 
gus mūsų sustatas išsirangė tartum žaltys ir veža mus 
vis tolyn, tolyn

•Bus daugiau)

1



DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. spalio mėn. 4 d.i

Lyana (Ancevičiūtė) ir Andrius Kubiliai.
S

IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

Po maldos vestuvių puota pra 
dėta linkėjimu jaunavedžiams, 
o toliau — gausios vaišės, šokiai 
ir žaidimai.

Man asmeniškai didelis 
džiaugsmas ir malonumas daly
vauti antrose Kubilių šeimos 
vestuvėse. Tenka galvą nulenk
ti prieš Karoliną Lukoševičiū- 
tę-Kubilienę, kad, anksti prara
dusi vyrą, sugebėjo visus ketu
ris vaikus išleisti į aukštąjį 
mokslą. Mano pažintis su Luko
ševičių šeima siekia Lietuvą — 
gimnaziją. Montrealyje drau
gystė buvo tęsiama, kaip ir per
sikėlus Čikagon. Draugystė su 
Kubiliene suintensyvėjo, abiem 
praradus antras puses. Ji liko 
našlė su keturiais vaikais. And
rius dar mokėsi, bet, kur galėjo, 
bandė užpildyti mirusio tėvo 
spragą savo sugebėjimu tvarky
tis apie namus, mašinas ir pri
laikyti jauniausią šeimos narį — 
Tomą.

Andrius Kubilius yra išimti
nai geras žmogus, brolis, sūnus. 
Esu tikra, jis bus geras ir vyras 
Lyanai, su kuria, grįžę iš poves
tuvinės kelionės Graikijon, pra
dės šeimyninį gyvenimą.

Geriausios sėkmės šiai puikiai 
porai.

Stasė Vaišvilienė

Visuomet smagu matyti jau
ną porą, žengiančią į naują gy
venimą. Ypač malonu matyti 
lietuvišką porą.

Tokia pora, Lyana Ancevičiū
tė ir Andrius Kubilius, sumainė 
vestuvinius žiedus rugsėjo 2 die
ną Palaimintojo Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio misijoj, Le- 
monte.

Jaunąjį Andrių palydėjo prie 
altoriaus jo mama Karolina Ku
bilienė. Jaunąją Lyaną palydėjo 
tėvai Dalia ir Algis Ancevičiai. 
Žiedų nešėjai, abu Andriaus 
krikšto sūnūs, Galvydas Kun- 
čas ir Robertas Kuprėnas. Pir-

jų sričių gavo bakalauro laips
nius, o vėliau padarė magistro 
laipsnį kompiuterių srityje. Dir
ba tyrinėjimų srityje „Joint 
Commission on Healthare Ac- 
creditation Organization”.

Baigus vestuvinės svitos pri
statymą, tarti žodį buvo pa
kviesti Dalia ir Algis Ancevi
čiai, kurie, vienas lietuviškai, 
kitas angliškai, pasveikino sve
čius. Po to Karolina Kubilienė 
savo žodyje marčiai pažadėjo jų 
nevarginti neprašytais patari
mais. Paskutiniai žodžiai buvo 
Lyanos ir Andriaus. Pastarasis 
kalbėjo abiejų vardu, pabrėžda-

moji pabrolių ir pamergių pora: mas, kad šiandien yra jam ląi-
mingiausia diena. Dėkojo Lya
nos tėvams ir savo šeimai. And
rius prisiminė ir mirusį tėvą, 
sakydamas: „Žinau, kad jis iš 
tolo mato, stebi ir šypsosi. Ačiū 
tau, tėveli, kad man parodei 
kelią daugiau savo pavyzdžiu, 
ne įsakymais arba pamoks
lais...”

Daina Ancevičiūtė ir Tomas 
Kubilius. Kitos poros: Ramunė 
Kubiliūtė — Gintas Ancevičius, 
Pamela Kazich — Sigitas Ance
vičius ir Audra Kubiliūtė-Dau- 
lienė su vyru Vitu.

Muziką prieš sutuoktuves ir 
išeinant atliko Alvydas Vasaitis 
ir Linda Valeckytė. Po vestuvi
nių apeigų ir šv. Mišių, išeinant 
iš bažnyčios, vestuvinė svita 
turėjo praeiti po juostų tiltu, 
kurį sudarė jaunųjų draugai ir • 
draugės.

Vestuvių puota vyko Pasaulio 
lietuvių centro salėje, svečių 
apie 300.

Atvykstančius jaunuosius į 
salę pasitiko tėvai Dalia ir Algis 
Ancevičiai bei Karolina Kubi
lienė su duona, druska ir vynu. 
Duona simbolizuoja kasdienį 
gyvenimą, druska turėtų jaunų
jų meilę išlaikyti per visą gyve
nimą, vynas — kad jaunieji pa
sisemtų ir gyvenimo linksmybių.

Pokylio oficialią dalį pravedė: 
Audra Daulienė ir Lyanos gimi
naitis Davė, pasveikindami vi
sus svečius, iš arti ir toli atvy
kusius į šią jaunavedžių šventę: 
iš Toronto, Montrealio, Van- 
couver, Wisconsin, Connecticut, 
Mississippi, Michigan, Ohio, Ca- 
lifornia, New York, Minnesota.

Lyana ir Andrius susipažino 
per brolį Tomą, o tolimesnei 
draugystei vystytis padėjo Duke 
ir Joanne Noake, kurie, kaip 
piršliai, buvo apdovanoti lietu
viškomis juostomis.

Lyana ir Andrius mėgsta žais
ti tenisą ir važinėtis dviračiu, 
tad didelė jų draugystės dalis 
buvo praleista puoselėjant šias 
sporto šakas.

Lyana lankė Kr. Donelaičio li
tuanistinę mokyklą, baigusi 
gimnaziją įstojo į gailestingųjų 
seserų mokyklą St. Louis mies
te. Dirba Christ ligoninėje kaip 
gailestingoji sesuo medici- 
nos/chirurgijo8 skyriuje.

Andrius lankė Marųuette Par 
ke parapijos lituanistinę klasę, 
aukštesniąją Jaunimo centre. 
Baigęs St. Laurence gimnaziją, 
studijavo Ilinojaus u-te socio
logiją ir kompiuterius, iš abie-

Iš respublikonų konferencijos Mackinac saloje, MI, š.th. rugsėjo 22-24 d. Po 
ilgesnio laiko (1982 metų) vėl susitikę — buvusi prez. Reagan patarėja 
visuomeniniams reikalams Baltuosiuose rūmuose, vėliau susisiekimo 
ministrė, o dabar — Raudonojo Kryžiaus prezidentė Elizabeth Dole ir Jonas 
Urbonas, Lietuvių respublikonų pirm. ir Michigan valstijos respublikonų 
vicepirm., kuris konferencijoje buvo paminėtas, kaip „Republican of the 
Month”.

GEDIMINO ORDINAI J. KAPOČIUI, 
KUN. J. PETROŠIUI IR P. VIŠČINIUI

Atstačius Liet'"os nepriklau
somybę, 1991 ir it u vos Aukš
čiausioji Tary atkūrė, 1930 
metais patvirtintus, Lietuvos 
valstybės apdovanojimus, išsky
rus Vytauto Didžiojo ordiną su 
aukso grandine, aukščiausią 
apdovanojimą. Tuos apdovano
jimus pradžioje skyrė Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, o dabar skiria prezi
dentas. Taip buvęs Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis yra ap
dovanojęs Vyčio Kryžiaus or
dinu 64 asmenis, o Sausio 
13-sios medaliu 2,500 asmenų. 
Prez. Algirdas Brazauskas savo 
keliu jau yra apdovanojęs Vyčio 
Kryžiaus ordinu 45 asmenis, o 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinu — 120 asme
nų. Iš pagerbtų Vyčio Kryžiaus

POPULIARIAUSI VAIKŲ
VARDAI LIETUVOJE

Lietuvių vardų kilmės žodyne 
yra apie 4,000 vardų. Tačiau 
dabar Lietuvoje vartojama tik 
1,600 vardų. 1991-1992 metais 
gimę berniukai dažniausiai 
buvo pavadinti Tomu, Mantu, 
Mindaugu, Paulium ir Karoliu. 
Populiariausi mergaičių vardai 
— Greta, Ieva, Agnė, Kristina ir 
Gintarė.

Nemažai tėvų pavadina savo 
vaikus netaisyklingais vardais, 
pvz. Rigvita, Flaneda, Adro- 
meda, Agneška, Džardanas, 
Natamėlis, Elizabeth, Brandon 

1.1. Kalbininkai per laik-įr
raščius ir radijo valandėles 
stengiasi įtikinti žmones 
įregistruoti tik taisyklingus 
vaikų vardus, dėl to gauna daug 
priekaištų, kad kišasi į asme
ninį gyvenimą.

Vilniuje šiuo metu populia
riausi vardai Edgaras. Justinas, 
Paulius, Greta, Viktorija. Pasak 
kalbininkų, kartu su meksikie- 
tiškomis programomis į Lietu
vą plūstelėjo visiškai nelie
tuviški vardai Laurita, Marita 
ir kiti su priesaga „ita”.

ATVAŽIUOKITE I 
GARGŽDUS

Iš kitų miestų atvažiavę į 
Gargždus žmones nustemba, 
kad čia laistomos gatvės, palei 
šaligatvius augančios gėlės, 
skverų gėlynai. Šią vasarą 
„sulopytos” asfaltuotos gatvės, 
atnaujinti suolai autobusų aikš
telėse. Rūpestingai dirba valyto
jos. tad gatvės, aikštės švarios. 
Nors gargždiškiai turi rūpesčių, 
tačiau graži aplinka maloniai 
nuteikia, ir gyventi lengviau.

LIETUVIAI RESPUBLIKONU 
KONFERENCIJOJE

Rugsėjo 22-24 d., Mackinac 
saloje, Michigan, vyko Respubli
konų partijos vadovų konfe
rencija. I ją, be Respublikonų 
partijos pirmininko Haley Bar- 
bor, buvo suvažiavę net keli 
respublikonų kandidatai į 
Amerikos prezidentus: JAV 
senatorius Phil Gramm, šen. 
Arlen Specter, šen. Bob Dole, 
gubernatorius iš Kalifornijos — 
Pete Wilson ir Morry Taylor. 
Taip pat ir JAV Kongreso 
pirmininkas Newt Gingrich.

Konferencijoje dalyvavo per 
2,000 dalyvių. Jų tarpe ir keli 
lietuviai: Andrius Anužis su 
žmona Daina, Rayan Ambrozai- 
tis, Jonas Urbonas su žmona 
Grr ’.ina ir dar keli kiti iš Lietu
vos vyčių organizacijos.

Konferencijoje Jonas Urbonas 
buvo paskelbtas Michigano 
respublikonų partijos „Repub- 
lican of the Month” ir jam 
įteiktas žymuo.

Konferencijoje vyko posėdžiai, 
diskusijos. Partijos vadai refe
ravo apie esamą partijos būklę, 
galimybes laimėti preziden
tinius ir kitus rinkimus. Prezi-

dentiniai kandidatai pristatė 
savo programas. JAV Kongreso 
pirm. Newt Gingrich kalbėjo 
apie „Kontraktą su Amerika”, 
biudžeto subalansavimą, 
pašalpų programos reformas, 
medicinos-sveikatos programų 
pakeitimus bei tolimesnį tų 
programų užtikrinimą.

Gaila, oras, bent pirmą konfe
rencijos dieną, buvo prastas, 
šaltas, lijo ir net maišėsi 
snaigės. Nors šeštadienis jau 
buvo saulėtas, bet gan vėsus, 
todėl buvo atšauktas konfe
rencijos dalyvių priėmimas 
gubernatoriaus rezidencijoje, 
esančioje netoli „Grand Hotel”, 
kur vyko visos pagrindinės 
konferencijos programos.

Mackinac sala ir „Grand Ho
tel” viešbutis yra garsus savo 
veranda, kuri yra viena 
ilgiausių pasaulyje, o sala 
pasižymi tuo, kad ten nėra 
automobilių ir todėl visas su
sisiekimas vyksta tik ark
lių traukiamais vežimais, 
dviračiais. Kurie nėra ten buvę, 
patarčiau apsilankyti. Sala yra 
prie Mackinac tilto, kuris jungia 
Michigano, žemutinę ir viršu
tinę dalį. I salą susisiekimas 
laivais iš St. Ignace ar Mackinac 
City. Kelionė trunka 15 minu
čių.

Šilčiausiai buvo sutikti prezi
dentiniai kandidatai — JAV 
šen. Bob Dole ir šen. Phila 
Gramm, na, ir populiariausias 
Newt Gingrich.

Jonas Urbonas

• Sangrūda (Marijampolės 
raj.l. Šioje parapijoje pradedama 
statyti nauja bažnyčia, kurios 
projektą parengė Vilniaus ar
chitektas Arūnas Boruta. Baž
nyčios sąmatinė vertė yra dides
nė nei milijonas litų. Iki parapi
jos 70 metų jubiliejaus iškilmių, 
kurios vyks šių metų spalio 1 
dieną, tikimasi pakloti pa
matus.

ordinu asmenų pažymėtinas 
Tomas Šernas, nukentėjęs 
Medininkų tragedijoje.

Paskutinį Lietuvos valstybės 
apdovanojimų dekretą pre
zidentas A. Brazauskas pasirašė 
1995 m. liepos 3 d. Juo Mindau
go karūnavimo — Valstybės 
dienos proga už nuopelnus 
Lietuvos valstybei, jos ūkiui, 
kultūrai, menui, mokslui ir 
švietimui, kaip dekrete sakoma, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino trečio, ketvirto ar 
penkto laipsnio ordinais 
apdovanoti 35 asmenys. Iš jų 
trys savo veikla minėta prasme 
pasireiškę už Lietuvos ribų. Tai 
Juozas Kapočius, Lietuvių 
enciklopedijų lietuvių ir anglų 
kalba leidėjas, lietuvių bend
ruomenės veikėjas JAV, kun. 
Jonas Petrošius, Lietuvių Bend-

ruomenės veikėjas Prancūzijoje 
ir Petras Viščinis, radijo pro
gramos „Laisvės varpas” stei
gėjas ir ilgametis vedėjas, Lie-I 
tuvių Bendruomenės veikėjas. 
Bostone, MA.

Pažymėtina, kad valstybės 
apdovanojimai skiriami prezi
dento dekretu, siūlymus ap
svarsčius įsteigtai prie pre
zidentūros specialiai komisijai. 
Siūlymus gali teikti Seimo pir
mininkas, vyriausybės nariai, 
kultūros ir švietimo žmonės.

Ordinų paskyrimo dekretas 
įsigalioja nuo jo pasirašymo 
dienos, šiuo atveju jis yra galioje 
nuo 1995 m. liepos 3 d. Ordinai 
persiųsti atitinkamoms Lietu
vos įstaigoms, kaip ambasados 
ar konsulatai, kad šios įteiktų 
juos tiems asmenims, kuriems jie 
paskirti. Paprastai tai atlie
kama, susitarus su vietos lietu
vių visuomenės organizacijomis.

I.B Cape Cod apylinkės pirm. Alfonsui Petruliui (viduryje) stebint, mintimis dalinasi, Gedimino 
ordinais apdovanotieji (ift kairės), Lietuvių enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius ir Petras 
Viščinis.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖSTATE

GREIT
PARDUODA

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

, Turtu Chicagos miesto leidimą. Dir- 
• bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS RE/MAX 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Parduodamas naujas mūrinis

2 a. namas Kaune, 
Kalniečių rajone. 

Skambinti: 518-523-8162

HELP WANTED

European restaurant m Lemont is 
looking for kitchen help.

Call 708-257-7570.

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. IŠMINTIES
KNYGOS. Vertė kun. A. Rubšys. 661 psl. $12.00

KATALIKŲ KALENDORIUS ŽINYNAS 1995.
Parengė kun. Jonas Mintaučkis. 256 psl. $10.00

LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmojo pas. liet. kongre
so įspūdžiai. Leonardas Simutis. 117 psl. $10.00

Kietais virš. $12.00
VAIKAS — DIEVO DOVANA. Dom. Petrutytė. 317

psl.................................................................... . $10.00
KELIONIŲ VYNAS. Kelionių įspūdžių atsiminimai.

Henrikas Stasas. 276 psl............................ $10.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai. Aleksan

dras Pakalniškis. 262 psl............................ $7.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M.

KAUNE. Spaudai paruošė Ant. Dundzila. 96
psl.............................................................................. $4.00

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI
METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl.......... $15.00

MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl.............................. $4.00
LIEUVOS DIPLOMATIJOS PARAŠTĖJE. Atsimi

nimai. Vaęlovas Sidzikauskas. 354 psl. . $10.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil Narutis. 404 psl $17.00 
KUR LIETUVIAI VERKĖ IR DAINAVO. Kelionių po

Pietų Ameriką įspūdžiai. Juozas Kaributas.
116 psl. . . ..................................................... $3.00

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. Dan. Bindokienė. 364 psl............  $15.00

MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.
Povilas Šilas. 319 psl............... ................... $8.00

ČIURLIONIS: Painter and composer. Red. Stasys
Goštautas. 558 psl......................................... $25.00

LITHUANIAN IN THE USA. Aspects of ethnic
identity. David Fainhauz. 246 psl. $15.00

EASY WAY TO LITHUANIAN. Vadovėlis ir 6
kasetės mokytis lietuvių kalbą.................. $50.00

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE.
1000 years of struggle for freedom. V.
Ramonis. 77 psl....................................... $5.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State Sales tax 8.75% nuo 
knygos kainos.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu- 
viuičia ir Lietuvoje Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chlcago, 
IL 60629.
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RENGINIAI
ČIKAGOJE

Spalio 1 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių namuo
se, Čikagoje.

— Šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolijos rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolijos patalpose, Čika
goje. 11 vai. šv. Mišios. 1:30 vai. 
p.p. pietūs, registracija ir 
posėdis.

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų 75-sis banketas 
1 vai. p.p. Oak Lawn Hilton, 
Oak Lawn, IL.

Spalio 6 d. — Keramikos 
dailininkų parodos „Kera
mika 1995” atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Paroda vyks iki 
spalio 16 d.

Spalio 6-8 d, — Lietuvių 
Skautų sąjungos Tarybos aki
vaizdinis suvažiavimas Jau
nimo centre, Čikagoje ir Lietu
vių centre, Lemonte.

Spalio 8 d. — Lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagerbimas 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga.

— Šakiečių klubo Oktoberfest 
Šaulių namuose.

Spalio 13 d. — Dail. Zitos 
Sodeikienės kūrinių parodos ati
darymas Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje. Paroda tęsis iki 
lapkričio 4 d.

Spalio 14 d. — Lietuvos 
Dukterų dr-jos pokylis Jaunimo 
centre. Pradžia 7 v.v.

Spalio 15 d. — Karinės ir 
tautinės minties spaudai Lietu
voje paremti kavutė — popietė 
Šaulių namuose. Rengia Lietu
vių karių veteranų sąjunga 
„Ramovė”.

— Rudens madų paroda Lie
tuvių centre, Lemonte.

Spalio 21 d. — Lietuvių fon
do pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 22 d. — „Draugą” 
paremti jaunųjų talentų popietė 
3 v. p.p. Jaunimo centre.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

— Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių Kapų sklypų savininkų 
dr-jos metinis susirinkimas 2 
vai. p.p. Gage Park Fieldhouse 
patalpose (55 gatvė prie 
Western Avė.), Čikagoje.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susi
rinkimas Z. Kojak svetainėje.

— Kasmetinės lietuvių foto

grafijos parodos „Dangaus 

skliautai” atidarymas Čiurlio

nio galerijoje Jaunimo cen
tre.

Spalio 27-28 d. — Lietu
vių-lenkų geneologijos konfe
rencija Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje.

Spalio 28 d. — „Puota Jūros 
dugne” — metinis jūrų skauti- 
jos pokylis Lietuvių centre, Le
monte.

— Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo „Rudens madų” paro
da ir priešpiečiai (Šalpos fondo 
naudai) Oak Lawn Hilton vieš
butyje. Pradžia 11:30 vai. r.

Spalio 29 d. — Anglijos lietu
vių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 3-5 d. — Tradicinis 
rudens „Ateities” savaitgalis 
Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis 
Cafe Brauer, Lincoln Parke, 
Čikagoje.

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis Lietuvių centre, Lemonte.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos (ALTo) 55-sis metinis 
atstovų suvažiavimas Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
patalpose, 6500 So. Pulaski Rd., 
Čikagoje.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 5 d. — Vėlinių 
iškilmės Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse prie Steigėjų paminklo 
ruošia Bendruomenės Pasaulie
čių komitetas ir Kapų sklypų 
savininkų draugija, Garbės sar
gyboje dalyvaujant šauliams ir 
šaulėms.

— JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventė 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje.

Lapkričio 8 d. — Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos (Lithua
nian Library Press) metinis 
narių susirinkimas 7 v.v. Kezio 
galerijoje Stickney, IL.

Lapkričio 11 d. — Lietuvių ' 
Operos tradicinis balius Jauni- 1 
mo centre su choro atliekama 
programa ir laimingųjų bilietų 
traukimais.

— LB Lemonto apylinkės po
būvis Lietuvių centre, Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 11-12 d. — Čikagos 
Tarptautinis vaikų filmų festi
valis Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

i
Lapkričio 12 d. — Panevėžie

čių klubo narių susirinkimas 12 
vai. Jaunimo centre. 11:15 vai. 
r. Šv. Mišios už mirusius narius

f
Būrelis svečią „Draugo” puotoje rugsėjo 24 d. Martiniąue salėje. Sėdi iš 
kairės: Zita Dapkienė, Agota Tiškuvienė ir Dalia Dundzilienė; stovi: Genė 
Rimkienė ir Romas Kronas.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
— Vytauto Didž. šaulių rink

tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

— 24-sios Lietuvių fotografi
jos parodos uždarymo popietė 
Jaunimo centro kavinėje rengia 
Budrio lietuvių foto archyvas.

Lapkričio 17 d. — Antano 
Sutkaus fotografijos „Basos ko
jos” parodos atidarymas 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. Paroda vyks iki 
lapkr. 27 d.

Lapkričio 18 d. — Draugo 
fondo metinis narių suvažiavi
mas 10 vai. r. Jaunimo centro 
maž. salėje.

— Draugo fondo pokylis 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. 
salėje.

— „Lituanica” — „Liths” fut
bolo klubo metinis pokylis Lie
tuvių centre, Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje.

Lapkričio 19 d. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose. Rengia Lietuvių Ka
rių veteranų s-ga „Ramovė”.

— Ateitininkų namų narių 
metinis susirinkimas Atei
tininkų namuose.

Lapkričio 24-26 d. — Lietu
vių Filmų festivalis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje.

Lapkričio 25 d. — Lietuvių 
kalbos pamokos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

Lapkričio 26 d. — Tilžės Ak 
to paskelbimo 77 metų sukak
ties minėjimas Šaulių namuose, 
Čikagoje. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— Dr. Petro Daužvardžio gi
mimo 100 metų sukakties minė
jimas 3 vai. p.p. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

Lapkričio 28 d. — Šakiečių 
klubo metinis narių susirinki
mas Z. Kojak salėje.

Gruodžio 1 d. — „Šampano

Motinai

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, dukroms - IRENAI RASIENEI bei ALDONAI 

LIPSKIENEI ir sūnui dr. LEONIDUI RAGUI bei jų 

šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Ona ir Vladas Vaitkai
Cape Cod, MA

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTI!

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES - susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:
2929 WEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 W. 71 St., Chicago, IL 60629 
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 W. 35 St., Cicero, II 60650

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
VVILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

A.A. DR. MARIJA 
PETRAŠKEVIČIŪTĖ-GARLO

Dr. Marija gimė 1919 m. Uk
rainoje, bet augo ir vidurini 
išsilavinimą įgijo Panevėžy, kur 
šeima — dvi dukros ir du sūnūs 
gyveno.

Pažinau ją Kaune, kai mudvi 
abi 1938 m. pradėjom lankyti 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakultetą. Buvo ji la
bai graži, visada linksma, drau
giška, visų labai mylima. 1944 
m., jau su diplomu rankoje iš
tekėjo už savo studijų draugo A. 
Garlo. Prasidėjo labai neramūs 
laikai Lietuvoje. Ji su vyru ir 
mažu sūneliu pasitraukė į 
Vokietiją. Čia dirbo lenkų 
ligoninėje, o vėliau nuo
priėmimas”. Rengia „Lietuvos 
Vaikų vilties” komitetas.

— Amerikiečių dailininkų 
grupės „5” meno parodos atida
rymas Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje. Paroda tęsis iki 
1996 m. sausio 31 d.

Gruodžio 2 d. — „Mugė” — 
Bazaras” Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje.

Gruodžio 3 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė. 3 vai. 
p.p. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. 4 vai. p.p. vakarienė 
ir programa J.C. didžiojoje 
salėje.

— Tauragės Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

— „Mugė-Bazaras” Lietuvių 
centre, Lemonte.

Gruodžio 9 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje”. Rengia 
JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

— Metinis „Metų vyro” ban
ketas — Lietuvos amb. JAV dr. 
Alf. Eidinto pagerbimas Balze
ko Lietuvių Kultūros muzie
juje.

— Lietuvių kalbos pamokos

Marija Garlo

1947-1949 I.R.A. Wentdorfo 
pereinamojoj stovykloj, kur
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje.

Gruodžio 10 d. — Kūčios 
Šaulių namuose 2 v. p.p. Rengia 
Vytauto Didž. šaulių rinktinė.

— Lietuviška Kalėdų progra
ma Čikagos Mokslo ir Pramonės 
muziejuje 2 vai. p.p. atliekama 
Frank Zapolio vadovaujamos 
tautinių šokių šokėjų „Vytis” 
grupės.

Gruodžio 16 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Ka
lėdų eglutė Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Lietuviškų kalėdinių šiau
dinukų pamokos Balzeko Lietu
vių*’Kultūros muziejuje.

Gruodžio 22 d. — Tradiciniai 
metiniai pietūs muziejaus talki
ninkams ir draugams Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje.

Gruodžio 23 d. — Lietuvių 
centro Kūčios, Lemonte.

Gruodžio 31 d. PLC Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių cent
re, Lemonte.

— Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. Ruošia Vytau
to Didž. šaulių rinktinė. Pradžia 
7 v.v.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cent
re.

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchertas 
Marius Buivydas

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. spalio mėn. 4 d. 5

tikrino emigruojančių į kitus 
kraštus sveikatą.

1949 m. su vyru ir trimis vai
kučiais atvyko Amerikon. Kele
tą metų ji dirbo N. J. valstybėje 
Neuropsichiatriniame institute, 
o vėliau persikėlė su šeima i Tif- 
fin (Ohio), kur įsigijo naujausias 
anestezijos technikos žinias ir 
jomis naudojosi bene 29 metus, 
dirbdama keliose ligoninėse.

Savo profesijoje buvo labai 
mėgiama visų bendradarbių. 
Daug savęs atidavė šeimai, au
gindama vaikus ir juos išmoksli
nusi. Buvo garsi ir kaip gerų 
rožių augintoja. Labai skaudžiai
—
Mylimai Mamai ir Močiutei

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

Amžinybėn iškeliavus, brangius draugus ALDONĄ 

ir ANTANĄ LIPSKIUS, jų šeimą ir artimuosius, 

skaudžiuose netekimo išgyvenimuose, nuoširdžiai 

užjaučiame. >

A. ir D. Augūnai 
Pr. Budininkas 
Dr. A. ir B. Čiuriai 
E. Damijonaitienė 
V. ir dr. A. Domanskiai 
St. Giedrikis 
Dr. V. ir V. Majauskai 
E. ir Ir. Manomaičiai 
J. ir R. Mildažiai 
P. ir M. Ruliai 
M. ir K. Sodoniai 
Dr. J. ir J. Šalnai 
Dr. H. ir A. Soliai 
Dr. V. ir A. Urbai 
Dr. V. ir 0. Vaitkai 
Lina Žitkienė 
Rim. Zotovienė

Mielam Prieteliui VIKTORUI CHAINUI, jo seseriai

A.tA.
ALEKSANDRAI TUMOSIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Stepas ir Albina Markai

Mūsų mielai Lietųuįų Moterų Klubų Federacijos 

Čikagos skyriau.r valdybos narei

A.tA.
GAILUTEI VALIULIENEI

išėjus į Amžinybę, jos dukrą RIMĄ ir sūnų ŠARŪNĄ 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

LMKF Čikagos skyriaus valdyba:

Albina Ripskienė 
Birutė A. VindaSienė 
Stefa Burokienė 
Gražina Vaičaitienė 
ir visos narės

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PETRAS BURKAUSKAS

Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvo ir Senelio, kurio ne
tekome 1989 m. spalio mėn. 4 d., mirties sukaktį, šv. Mišios 
už velioni bus aukojamos š.m. spalio mėn. 4 d. 8 tai. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažjstamus daly 
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį Petrą.

Nuliūdę: žmona ir vaikai.

išgyveno sūnaus Aleksandro 
mirtį, o po kiek laiko mirė ir jos 
brolis.

Paskutinius savo gyvenimo 
metus labai sunkiai sirgo ir tuos 
metus praleido savo dukters 
namuose Bloomville, Ohio. Ten 
ji ir mirė š.m. gegužės 7 d. 
Religines apeigas atliko kun. J. 
Kucora, palaidota Čikagoje, Šv. 
Kazimiero kapinėse. Jos liūdi 
vyras dr. Algirdas, dukros, 
anūkėliai, sesuo dr. O. Gu 
tauskienė ir brolis Jonas ir jų 
šeimos. Liūdi ir buvę bendradar 
biai bei mokslo draugai.

L. Baltrušaitienė
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DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. spalio mėn. 4 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Kazimiero kongregacijos 

seserys kviečia visuomenę daly
vauti šv. Mišiose, prašant Aukš
čiausiojo malonės, kad vienuoli
jos įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus šį šešta
dienį, spalio 7 d., 9:30 vai. ryte, 
vienuolyno koplyčioje Mar- 
ųuette Parke. Mišias aukos kun. 
Antanas Miciūnas, MIC.

Bilietus į „Jaunųjų talentų 

popietę” iš anksto galima įsigyti 
„Seklyčioje” ir „Draugo” admi
nistracijoje. Korp! Giedros ant
roji „Jaunųjų talentų popietė” 
paremti dienraštį „Draugą” bus 
sekmadienį, spalio 22 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami pasigėrėti mūsų 
jaunimo nuoširdžiomis pastan
gomis ir gausiais talentais.

(
Lietuvių Operos choras 

kviečia dalyvauti tradiciniame 
pokylyje, kuris bus lapkričio 11 
d. Jaunimo centre su nauja ir 
įdomia choro programa. Šio 
pokylio pelnas skiriamas Banai
čio „Jūratės ir Kastyčio” operos 
pastatymui Čikagoje. Vietas 
prašoma užsisakyti pas vice- 
pirm. Jurgį Vidžiūną telefonu: 
(312) 767-5609.

Trylikos dailininkų paroda 

„Keramika *95” atidaroma 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre šį penktadienį, spalio 6 
d., 7:30 vai. vak. Joje dalyvauja 
ir dail. Rimas Visgirdą, o atida
ryme dalyvaus Illinois North- 
westem universiteto keramikos 
profesorius Yih-Wenkuo. Jis 
kasmet dalyvauja keramikų 
simpoziumuose Lietuvoje — 
Panevėžyje. Visuomenė kvie
čiama atvykti į parodos ati
darymą, arba ją aplankyti kitu 
laiku (galerija atidaryta šešta
dieniais ir sekmadieniais, nuo 
10 vai. r. iki 1 vai. popiet). 
Paroda tęsis iki spalio 16 d.

„Draugo” administratorius Pijus Stončius (dešinėje) ir renginių komiteto 
pirm Vaclovas Momkus rugsėjo 24 d. Martiniųue vykusiame dienraščio 
„Spaudos baliuje”.

Nuotr. Jono Tamulaičio

x Genovaitė Žvirlytė ieško 
savo giminių A. B. Mockų, gyv.
8201-40 St., #163, Pinellas 
Park, FL. Atsiliepkite, rašyki
te: G. Žvirlytė, Antakalnio 9,

Ukmergė, Lithuania.
(sk)

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

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

Tel. (708) 301-4866

Valandos pagal susitarimu

Advokatas Cibaitis
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Ljetuvninkas 
4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitariau

Prof. dr. Henrikas Žilins

kas, Lietuvos Veterinarijos aka
demijos prorektorius, tris savai
tes praleido Jungtinėse Ame
rikos Valstijose (daugiausia 
Texas valstijoje), pakviestas 
,.American Association of 
Therionology”, kartu su latvių 
ir estų veterinarijos atstovais. 
Jie dalyvavo specialioje konfe
rencijoje San Antonio, TX, ir 
lankėsi įvairiuose universi
tetuose, kur susipažino su 
veterinarijos mokslu šiame 
krašte. Grįždamas į Lietuvą, 
buvo sustojęs Čikagoje ir, dr. 
Leono Kriaučeliūno lydimas, 
apsilankė „Draugo” redakcijoje.

Dana Kurkulienė, JAV LB 
Kultūros tarybos narė, vado
vauja kavutės-priėmimo ruošai; 
priėmimas įvyks Jaunimo cen
tro kavinėje po kultūros premijų 
įteikimo popietės lapkričio 5 d., 
3 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Visuomenė kvie
čiama pabendrauti kavinėje su 
mūsų pasižymėjusiais kultūros 
darbuotojais. Kas jie yra — 
sužinosime premijų įteikimo 
šventėje.

Inž. Valdo Adamkaus popu
liarumas Lietuvoje neblėsta. 
Kai jis tėvynėje apsilanko, 
dažnai pasirodo televizijoje, 
kalba per radiją, duoda pasikal
bėjimus spaudai. Ne kartą 
pareiškė, kad esąs „dešinysis”, 
aktyviai dalyvausiąs Seimo 
rinkimuose, ne kaip kandidatas, 
bet kaip kai kurių kandidatų 
rėmėjas. Pranešė, kad Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, atsilankęs pas jį ir 
pažadėjęs tautininkų paramą jo 
kandidatūrai į Lietuvos pre
zidentus. Kai kalba nukrypsta 
apie paties V. Adamkaus kandi
datavimą į prezidentus, jis nau
doja „aš nekandidatuosiu, bet 
kandidatuosiu” formulę.

x TRANSPAK praneša:
„Šiaulių miesto kapinėse pasta
tytas dvigubas, laužytas, 8 
metrų aukščio kryžius. Nuo šiol 
bus simbolinė Juodojo Kaspino 
tradicinė dalimi. Jis skirtas vi
soms okupacinio režimo aukoms 
- tremtiniams, politiniams 

kalinlama, partizanams — at
minti”. Siuntinltd ir komer

cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 

60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec

kus, 540 Ambassador Ct., 

Sunny Mills, FL 32428, tel. 

904-773-3333.

(sk)
x TRANSPAK įstaiga LE- 

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p - 7 v.v., šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Transpak tel. Lemonte: 
708-257-0497.

(sk)

Kandidatai žurnalisto pre

mijai, raštu pristatomi JAV LB 
Kultūros tarybos premijos 
komisijos pirmininkui Broniui 
Juodeliui, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, IL 60514 iki š.m. 
spalio 15 d. Sąlygos yra nurody
tos „Draugo” 1995.9.21 laidoje
6 puslapyje bei kitoje spaudoje.

Žurnalisto 1995 m. $1,000.-
premiją paskyrė Lietuvių fon
das. Laimėtojui-jai ji bus įteikta 
JAV LB Kultūros tarybos pre
mijų šventėje š.m. lapkričio 5 d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centro sa
lėje.

Spalio mėnuo — Dievo Mo
tinos Marijos mėnuo. Lietuviai, 
visuomet pasižymėję ypatinga 
meile Marijai, šį mėnesį kalba 
rožančių, dalyvauja specialiose 
rožančiaus pamaldose. Palai
kykime tą gražią lietuvišką ir 
krikščionišką tradiciją, kas tik 
gali atvykti dalyvauti ro
žančiaus pamaldose Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
(Marųuette Parke). Pamaldos 
kasdien (be šeštadienio ir sekma
dienio) 3 vai. p.p.

Donatas Januta, Oakland, 
CA, jau ne kartą atsiuntė 
didesnę auką „Draugui”, dabar 
ir vėl jį apdovanojo 200 dol. 
Geras ūkininkas myli savo 
žemės plotą, kuris jį maitina;, 
mūsų laikraštis labai brangina 
savo rėmėją, kuris prailgina jo 
gyvavimą. Nuoširdus ačiū už 
didelę pagalbą.

Lietuviškų blynų pusryčiai

vėl ruošiami Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje šį 
sekmadienį, spalio 8 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. ryte šv. Mišių. 
Visas pelnas skiriamas parapi
jai. Kviečiami dabartiniai ir 
buvę parapijiečiai bei jų draugai 
gausiai susirinkti, papusryčiau
ti, pabendrauti ir paremti šią 
lietuvišką parapiją.

Akademikai skautai kviečia 
visą jaunimą (nuo 16 metų am
žiaus) į šokius šeštadienį, spalio
7 d., 9 vai. vak., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Šokiams 
gros „Žaibo” orkestras.

„Chicago Tribūne” (spalio 3 d. 
laidoje), taip pat „Southtown 
Economist”, plačiai aprašė pra
bangių automobilių vogimo 
gaują, kai Čikagoje ir apylin
kėse pavogtų bent 100 brangių 
automobilių buvo ruošiamasi 
siųsti į Lietuvą ir Rusiją. Areš
tuoti šeši tarptautinės gaujos 
vagys, kurių tarpe yra ir lietu
vių: Rimantas Zalagaitis, 28 m. 
amžiaus, Artūras Kisielius, 26 
m., Renatas Federavičius, 23 m. 
Marius Vosilius, 21 m. (rašoma, 
kad Marius yra lenkų pilietis). 
Kiti areštuotieji yra lenkai. 
Vogimo ir vogtų automobilių 
„eksportavimo” verslu šie vyrai 
jau užsiėmė daugiau kaip metus 
laiko, vogdami tik labai bran
gius automobilius (pvz„ Merce- 
des-Benzes, Jeep Cherokees, 
Lexus ir pan.). Gaila, kad vagių 
pavardžių sąraše yra ir lietu
viai, nes jų įsivėlimas su tuo 
„nešvariu verslu” vėl meta 
šešėlį visiems, naujai atvyku- 
siems į šį kraštą, kurie sunkiu 
darbu ir tvarkingu gyvenimu 
mėgina įsikurti tolimoje šalyje.

Neliko daug laiko — pa
skubėkite užsisakyti stalus į 
Pasaulio lietuvių centro, 
Lemonte, madų parodą „Rudens 
simfoniją”, spalio 15 d., 12:30 
vai. p.p. Užsakymus priima 
Irena Kazlauskienė tel. 708- 
257-8346 arba Genė tel. 708- 
279-1717.

„Margučio” radijo transliaci
jose girdėsime sveikatos pa
tarimus, lietuvių evangelikų 
religinę valandėlę kas antrą 
trečiadienį, Katalikų federacijos 
religinę valandėlę irgi kas antrą 
trečiadienį, o Socialinių reikalų 
tarnybos pranešimus kas penk
tadienį. Be to, žinias iš viso 
pasaulio ir iš Lietuvos, neuž
mirštant ir mūsų organizacijų 
veiklos. „Margutį” girdime per 
WCEV radįjo stotį 9:05 vai. vak. 
1450 AM bangomis.

Redaguoja J. Ptačas. Medžiagą siųsti: 3206 W.
Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chieagos skyriaus 

65th Place, Chicago. IL 60629

VĖLIAVOS IŠKELTOS 

PLAKAS

Vėliavos iškeltos plakas, 
Renkas vyrai — žygis bus.
Už kalnų karalių takas. 
Vilnius vėl priglaus pulkus.

Ir sustos prie vyro vyras,
Žygį priesaika parems. 
Sudrebės po kojų žvyras, 
Užtvarų nebus keliams.

Kils iš dulkių Gediminas, 
Žilas kalnas sudrebės,
Kad pulkai jo kaulus gina 
Iš dešinės ir iš kairės.

Vėliavos nuskaidrins veidus, 
Kils ir rymos ant pilies.
Ir skardės po miestą aidas 
Iš dešinės ir iš kairės.

(„Dainuojanti jaunystė”)

SPALIO DEVINTOJI

Jau praėjo 75 metai nuo 
dienos, kai lenkai sulaužė su 
Lietuva pasirašytą sutartį, klas
tingai užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių ir trečdalį Lietuvos 
žemės. Liūdna sukaktis. O gal 
jos neminėti, nes mes jau turime 
sostinę Vilnių? Visas svarbias 
sukaktis reikia prisiminti, ar jos 
būtų džiugios, ar liūdnos. Jei 
pasižiūrėsite į Lietuvos žemė
lapį, ypač į tą, kuris buvo nu
brėžtas pasirašytos sutarties 
metu, matysite, kad dar daug 
Lietuvos žemės valdo svetimieji. 
Ne viską gavome kas sutartyje 
pažymėta. Taigi nepilnas 
Vilniaus atgavimo džiaugsmas. 
Iš leidžiamos spaudos Lietuvoje 
sužinome, kad ir laisvajame 
Vilniaus krašte svetimieji ne
rimsta ir kiek galėdami skriau
džia lietuvius. O gal Lietuvos 
valdžia per mažai į tai kreipia 
dėmesio, norėdama gerų santy
kių su kaimynais. Gal ši diena 
Lietuvoje nebus iškilmingai 
paminėta, bet mes savo mintyse 
turime būti kartu su pavergtais 
broliais ir sesėmis lietuviais. 
Bendra malda prašykime Aukš
čiausiąjį, kad Jis suminkštintų 
kietas svetimųjų širdis ir pa-‘ 
lengvintų lietuvių kultūrinį ir 
dvasinį gyvenime jų dabarti
nėse vietose.

Redaktorius

GALVOSŪKIAI

Pradedame galvosūkių rudens 
sezoną. Po vasaros pailsėję pro
tai, vėl galės pradėti gimnas
tiką. Galvosūkiai naudingi ne 
tik smegenų gimnastikai, bet 
juos bespręsdami sužinome 
įdomių dalykų iš įvairių sričių. 
Spręskite visi, dideli ir maži. 
Kas norės dalyvauti galvosūkių 
sprendimo konkurse, tas spren
dimų atsakymus turės atsiųsti 
redaktoriui. Jis įvertins taškais, 
o pavasarį paskirs premijas. 
Tikime ir šiais metais gauti iš 
Lietuvių fondo pinigų tam 
reikalui. Konkursantų amžius 
ribojamas. Konkurse gali daly
vauti ne vyresni kaip 17 metų 
amžiaus. Uždaviniai bus pa
renkami įvairūs: jauniesiems 
lengvesni, vyresniesiems — sun
kesni. Taip visur daroma. 
Konkurse galės dalyvauti ir 
tolimesnių vietovių sprendėjai, 
nes atsakymai bus spausdinami 
tik už mėnesio laiko nuo jo pa
skelbimo. Iki atsakymo paskel
bimo, visi sprendimai jau turi 
būti pas redaktorių. Sprendimai 
gauti po atsakymo paskelbimo, 
jau nebeužskaitomi. Jei atsiras
tų kokių nors problemų, galite 
rašyti redaktorui. Redaktoriaus 
adresas yra kiekvienoje „Tėvy

nės žvaigždutėje”. Nesiųskite 
„Draugo” adresu, tokie laiškai 
užtruks ilgesnį laiką. Tai tiek. 
Sėkmės!

Redaktorius

GALVOSŪKIS NR. 1

(Žiūrėkite brėžinėlį)
Brėžinėlyje matote kryžių, 

aptvertą tvorele. Reikia į lan
gelius įrašyti po raidę. Iš jų susi
darys šie žodžiai: Skersai: 1. 
Miestas Pietinėje Lietuvoje, gar
sus senovės žygdarbiais. 2. Mai
ronio apdainuotas miestas 
Žemaitijoje. 3. Gražiausias metų 
laikas. Žemyn: 1. Miestelis 
pietinėje Lietuvoje, kuriame 
buvo džiovininkų sanatorija. 2. 
Kaip dar kitaip vadinosi mūsų 
poetas J. Aistis? 3. Pietinės 
Lietuvos miestelis prie gražaus 
ežero. Uždavinys vertinamas 5 
taškais.

icn n
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ZUIKIO PYRAGAI

(Tęsinys)
Vaikščioja mergaitė takeliu ir 

dainuoja savo vaikišku balsu. 
Vasaros diena tokia giedri, 
tokia puiki. Netrukus pareis 
mamytė iš bažnyčios, parneš 
zuikio pyragų...

Marytė jau gal kokią dvi
dešimt kartų buvo nubėgusi 
takeliu iki krūmučių ir vėl 
sugrįžusi. Bet šį kartą jai pasi
rodė, kad anapus alksniukų jau 
sumirgėjo mamytės skarelė. 
Mergaitė visai drąsiai leidosi 
takeliu per krūmus, net pasišo 
kinėdama. Tik staiga iš už kups 
to, visai prie pat jos kojų, pašoko 
kažkoks žvėris, liuoktelėjo 
didelį šuolį ir kaip lėkte nulėkė 
į tankumyną...

Mergaitė persigando ir net 
surikti negalėjo. Stovėjo vieto
je ir visa drebėjo. Ašarėlės bėao

per skruostelius, o jos kojytės 
buvo lyg prikaltos prie tako. 
Visa laimė, kad tuo tarpu ant 
takelio iš tikrųjų pasirodė 
mamytė. Lėtais žingsniais ji 
žengė pro krūmelius į kalniuką 
ir matė mergaitę. Pašaukė var
du, ir ši lyg atsigavo. Pasileido 
tekina prie mamytės. Apsi
kabino rankytėmis kaklą, bet ii 
gai negalėjo žodžio ištarti.

— Kas tau, vaikeli? Ko taip 
išsigandus? — susirūpinus 
klausė mamytė.

— Baisus žvėris išgąsdino, — 
pro ašaras skundėsi Marytė.

O mamytė buvo mačiusi visą 
atsitikimą ir tarė:

— Vaikeli, tu išsigandai 
zuikučio, kuris tau pyragėlį 
kepa.

Mergaitė vis dar glaudėsi prie 
mamytės. Pamažu ėmė nurim
ti ir įsidrąsinti. Ji pradėjo at
siminti, kaip tas žvėrelis atrodė.

— Bet, mamyte, tas žvėrelis 
buvo toks didelis...

— Tau tik taip pasirodė. Visai 
mažas ir negalėjo būti, nepa
neštų krosnelės, — aiškino 
mamytė.

Pranas Naujokaitis

(Bus daugiau)

KELEIVIS IR HERMIS

Keliautojas, ilgą laiką keliau
damas, padarė įžadą, kad jeigu 
kelyje ką rasiąs, pusę radinio 
paaukosiąs Hermiui (pagonių 
dievui). Radęs maišiuką, pilną 
migdolų ir datulių, pasiėmė 
pamanęs, jog pinigai. Iškratęs 
maišiuką, viską suvalgė, o 
surinkęs migdolų lukštus ir da
tulių kauliukus uždėjo ant 
aukuro sakydamas:

— Atiduodu, Hermi, ką bu
vau žadėjęs: pasidalinau su 
tavim per pusę viską, ką radau.

Pasakėčia apie gobšą, kuris 
per godumą net dievus apgau
dinėja.

MOTINOS PAREIGOS

Man atrodo, kad būti mama 
yra labai sunku, tačiau labai 
svarbu. Mamos turi ir vaikus, ir 
vyrą. Jiems reikia kasdieną 
maistą pagaminti. Mama daž 
niausiai tvarko namus: iš
dulkina, išsiurbia, sutvarko, 
kad būtų gražu ir tvarkinga. 
Mamos turi važiuoti į krau
tuves, viską supirkti, kad nieko 
nepritrūktų ir būtų iš ko rnnis 
tą paruošti. Mano mama visada

važiuoja į apsipirkimo centrą, 
ne tėtė. Jis nežino,kur kas yra. 
Kol jis viską surastų, daug laiko 
sugaištų. Mamoms labai svar
būs yra vaikai. Jos labai saugo
ja, kad nepakliūtų į bėdą, kad 
nesusižeistų. Kaip matote, 
mamos tvarko, prižiūri, su
perka, pagamina. Tuo pačiu iš
reiškia didelę meilę savo šeimai.

Daina Žiaugraitė 

Bostono lit. m-los mokinė

BLOGI ĮPROČIAI

Kai žmonės mane erzina, aš 
esu labai pikta. Mane labai 
daug kas erzina ir sako daug 
blogų ir skausmingų dalykų. 
Kai jie tai sako ir kai aš žinau, 
kad tai blogai, aš jų neklausau. 
Mokykloje daug kas erzina ir 
sako blogų dalykų. Man tai 
labai nepatinka. Aš irgi erzinu. 
Aš žinau, kad blogai darau, bet 
aš vis tiek taip darau. Kai mes 
išaugsim, mes juoksimės iš to, 
ką mes darėm.

Julija Sajauskaitė 

Baltimorės Karaliaus Min
daugo lit. m-los mokinė. („Mūsų 

žinios”)

GALVOSŪKIS NR. 2
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Vienas nežinomas Dievo kū
rinys kažkur keliauja. Tik su
jungę taškus sužinosite daugiau 
apie jį. Parašykite jo pava
dinimą. (5 taškai)
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GALVOSŪKIS NR. 3
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Vienas tautietis nusipirko la
bai pigiai seną, apleistą namą ir 
nutarė jį sutvarkyti ir su geru 
pelnu parduoti. Pats nebuvo 
meisteris, todėl pasamdė įvai
rius žmones, kad atliktų rei
kalingus darbus. Sienų taisy
tojas ir dažytojas pareikalavo už 
darbą 1100 dol. Dažytojas ir 
vamzdininkas paprašė 1700 dol. 
Vamzdininkas ir elektrikas 
norėjo gauti 1100 dol. Elekt
rikas ir dailidė sutiko dirbti už 
3,300 dol. Dailidė ir mūrininkas 
paėmė 5,300 dol. Mūrininkas ir 
dažytojas atliko darbus už 3,200 
dol. Jūs turėsite apskaičiuoti, 
kiek kiekvienam specialistui 
mokėjo atskirai už atliktą darbą 
ir kiek iš viso tautiečiui kainavo 
seno namo atnaujinimas? (10 
taškų).

GALVOSŪKIS NR. 4

Žemiau yra surašyti 6 žodžiai, 
kuriuose viena raidė yra pa 
braukta ar tamsiau išspausdin
ta. Vietoje šių žodžių, jūs sugal
vosite kitus 6 žodžius, tik pa
brauktos raidės vietoje, įrašy
kite kitą raidę, kitas palikite ne
keistas. Tie nauji žodžiai turi 
būti reikšmingi, vartojami šne
kamojoje kalboje. Pavyzdvs: 
parašas - paradas. Štai žodžiai: 
1. tėvas. 2 viršus, 3 ranka, 4. 
pelėda, 5. rašalas, 6. žinia. (5
♦ očlr oi )


