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Jelcinas „švarina” 
vyriausybę

Maskva, spalio 8 d. (NYT) — 
Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas atsikratė generalinio 
prokuroro pareigas einančio 
Aleksėj Iljušenko, kuris spau
džiamas sekmadienį atsistaty
dino, rašo „The New York 
Times” korespondentė Alessan- 
dra Stanley.

Jelcinas tai padarė, bandyda
mas sutvarkyti savo vyriausy
bės „išvaizdą”, besiruošiant 
ateinantiems Rusijos parlamen
to rinkimams. Iljušenko,38-me- 
tis didelis Jelcino šalininkas, 
supykino Rusijos demokratus ir 
liberalus savo pastangomis pa
traukti į teismą NTV televizijos 
tinklą. Šis tinklas savo prog
ramose itin neigiamai nušvietė 
Rusijos vedamą karą Čečėnijoje.

Komentuodamas A. Iljušen- 
kos pasisiūlymą atsistatydinti, 
B. Jelcino atstovas Sergej Med- 
vedev pareiškė: „Prezidentas tai 
laiko kultūringu veiksmu, at
spindinčiu naujame valstybės 
aparate atsispindinčią moralu
mo bei pilietinės atsakomybės 
dvasią”.

Aleksėj Iljušenko patraukė 
pasaulinį dėmesį — ir pasity
čiojimą — kai patraukė į teismą 
NTV tinkle rodomą populiarų 
satyrinį lėlių teatrą, kadangi 
jame įžeidžiančiai vaizduojamas 
prezidentas bei kiti pareigūnai.

Generalinė prokuratūra yra 
atsakinga už kovą su kriminali
niais nusikaltimais, ir Iljušenko 
buvo kaltinamas už tai, kad jo 
įstaiga nepajėgė pašalinti 
korupcijos bei mafijos vykdomo 
smurto, nepajėgė rasti tokių 
sensacingų žmogžudysčių kaip 
garsios televizijos asmenybės 
Vladislav Listjev žudikų.

Bet jo atsistatydinimą galų 
gale labiausiai nulėmė jo 
žmonos bei kitų jo šeimos narių, 
turinčių nedidelę automobilių 
prekybą, neaiškiomis aplinky
bėmis laimėta licencija ekspor

Jaskelevičius žada liudyti 
prieš nomenklatūrininkus

Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) — 
Paskelbęs apie savo narystės 
LDDP frakcijoje sustabdymą, 
Kęstutis Jaskelevičius soli
darizuojasi su Centro Sąjungos 
frakcijai priklausančiu Seimo 
nariu Romualdu Ozolu ir pasi
ruošęs liudyti „neo-nomenkla- 
tūros” nenaudai teismo procese.

Jaskelevičius sakė, kad kalbė
tų kaip ekonomistas apie tą R. 
Ozolo kaltinimų vyriausybei 
dalį, kuri įvardinta kaip „vals
tybės alinimas”. Pirmadienį 
spaudos konferencijoje jis sakė 
galįs konkrečiais argumentais 
įrodyti, kad tai tiesa ir „tie 
dalykai netarnauja žmonėms ir 
valstybės naudai”.

Kaip žinoma, Romualdas Ozo
las yra apkaltinęs premjerą 
Adolfą Šleževičių ir jo vado
vaujamą vyriausybę korupcija, 
tačiau įrodančių dokumentų

Atidėjimas
nepatenkina Rusijos

Maskva, spalio 9 d. (OMRI) — 
Rusijos užsienio reikalų minist
ras Andrėj Kozyrev pozityviai 
pasitiko NATO gynybos minist
rų nutarimą atidėti NATO na
rystės plėtimą iki 1997 m. 
sausio mėnesio. Tačiau Rusijos 
užsienio ministerijos pareigūnas 
pareiškė, kad tik atidėjimas 
plėsti NATO negali visiškai 
patenkinti Rusijos ir pareika
lavo, kad NATO iš viso atsisa
kytų tokių planų.

tuoti Rusijos naftą. Laikraščių 
straipsniuose buvo spėjama, kad 
A. Iljušenko naudojosi savo 
pozicija bei ryšiais Kremliuje 
savo bei savo šeimos narių pra
turtinimui.

Rusijos parlamento rinkimai 
numatyti gruodžio mėnesį. 
Spaudos konferencijoje rugsėjo 
mėnesį Jelcinas jau tolinosi nuo 
generalinio prokuroro, pasaky
damas: „Žinoma, Iljušenko 
visko išsigina, bet po visų tų 
susitepimų, nelabai jį vėl re
komenduosiu generalinio pro
kuroro pareigoms”. ,

Sekmadienį prezidento atsto
vas S. Medvedev pasakė, kad jo 
atsistatydinimas „nebuvo staig
mena, nes prezidentas jau anks
čiau išreiškė nepasitenkinimą 
Iljušenkos darbu, imtinai ir 
viešu jo pasireiškimu”.

B. Jelcinas du kartus nomi
navo A. Iljušenko generalinio 
prokuroro pareigoms, bet par
lamentas abu kartus atsisakė jį 
patvirtinti, todėl Iljušenko dir
bo šį darbą kaip tas pareigas 
einantysis, be oficialaus pasky
rimo. Jis buvo paskirtas į Alek
sėj Kasannik vietą, kuris atsis
tatydino iš generalinio pro
kuroro pareigų, spaudžiamas 
prezidento Jelcino, kuris norėjo 
atšaukti jo paskelbtą visuotinę 
amnestiją 1993 m. parlamento 
perversmo prieš B. Jelciną 
organizatorių.

Bet Iljušenko atstatydinimas 
nepatenkino Jelcino kritikų, nei 
iš dešinės, nei iš kairės. Tiek 
demokratiškos „Rusijos pasirin
kimo” partijos vadovas Jegor 
Gaidar, tiek ir Komunistų par
tijos vadovas Gennadij Zjuganov, 
pasakė, kad Iljušenko pašalini
mas yra „per maža ir per vėlai”.

Kremlius pranešė, kad laiki
nai generalinio prokuroro parei
gas eis Iljušenko buvęs pavaduo
tojas Oleg Gaidanov.

prokuratūrai neįteikė. Kęstutis 
Jaskelevičius pastebėjo, kad R. 
Ozolas nėra visiškai korektiš
kas, „mosuodamas tais popie
riais ir nieko konkrečiai nepa
sakydamas”.

Pasak Seimo nario, „nomen
klatūrinis valdymo principas” 
atsikūrė įvairiose valstybės 
valdymo grandyse. Valdymo 
aparatas dirba ne žmonių ar 
valstybės naudai, o tenkina sa
vo interesus, sakė K. Jaskelevi
čius.

Visuomenė tapatina LDDP su 
naująja nomenklatūra „visiškai 
pagrįstai, nes neo-nomenkla- 
tūra užsikorė partijai tiesiai ant 
sprando”, ir todėl valdančiosios 
partijos politines perspektyvas 
Jaskelevičius vertina labai blo
gai.

Seimo narys sako padarysiąs 
viską, „kad partija nebūtų tapa
tinama su pagrindiniu 'Klano' 
(„Respublikos” laikrašty gvilde
namos valdžios korupcijos — 
Red.) herojumi Alfonsu Navic
ku, su 'Invazijos’ veikiančiuoju 
asmeniu Vladu,... su LDDP pre
zidiumo nariu Vladimiru Berio- 
zovu, nežinia už kokius nuopel
nus įsigijusių butą iš Lietuvos 
banko rankų”.

Be kita ko, K. Jaskelevičius 
teigė Seimo narys. Jis neatmetė 
kinti žmonėms, jog „firmos, į 
kurias buvo investuotas likęs 
partijos turtas, turėjo dirbti par
tijos struktūrų naudai, ir to 
nedraudė jokie įstatymai”.
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Našlaičiai ir seneliai prie Naujojo Daugėliškio „Motinos Teresės” vardu pavadintų globos namų, 
kuriuos įkūrė parapijos klebonas kun. Kęstutis Ralys.

Seimo komitetas pritarė 
A. Venskaus atšaukimui

Vilnius, spalio 9 d. (AGEP) — 
Dauguma pirmadienį posėdyje 
dalyvavusių Seimo Užsienio 
reikalų komiteto narių pritarė 
užsienio reikalų ministro Povilo 
Gylio teikimui atšaukti Adolfą 
Venskų iš ambasadoriaus Euro
pos Sąjungoje pareigų ir paskir
ti į šį postą ekonomistą Joną 
Čičinską, neturintį diploma
tinio darbo patirties.

Pirmadienį Seimo Užsienio 
reikalų komiteto posėdyje 
dalyvavo ir užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys. Tačiau 
jo argumentai, jog ambasa
dorius A. Venskus veikė per 
daug savarankiškai, nenorėjo 
paisyti Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos valios, 
neįtikino konservatorių bei 
krikščionių demokratų komite
to narių. Jų atstovai Antanas 
Račas bei Europos pakomitečio 
pirmininkas Algirdas Saudar
gas nedalyvavo balsavime. So
cialdemokratas Vytautas Pleč
kaitis balsavo prieš A. Vens
kaus atleidimą ir susilaikė 
balsuojant už Jono Čičinsko 
skyrimą.

Ambasadoriaus pakeitimui 
pritarė LDDP frakcijos nariai, 
tačiau opozicijos atstovai po 
posėdžio žurnalistams teigė, kad 
balsuojant nebuvo kvorumo.

Praėjusią savaitę pokalbyje su 
korespondentu ambasadorius 
Venskus pripažino, kad jo kon-

Tačiau LDDP darbuotojai ne
gaudavo algų, o „A. Navicko fir
mos ’Elo’ pinigai ėjo jo asme
ninėms investicijoms”.

„Buvo taip, kad privatūs as
menys, pavyzdžiui, tik į partiją 
įstojęs Kęstutis Gaška (vienas iš 
pirmųjų LDDP frakciją palikęs 
Seimo narys) skolino savo 
pinigus, kad būtų išmokėtos 
algos darbuotojams, o tuome
tiniai partijos vadai Algirdas 
Brazauskas ir V. Beriozovas 
nesugebėjo atgniaužti kibių A. 
Navicko nagų”, sakė K. Jaske
levičius.

Norėdama likti visuomenės 
politine jėga, „o ne kažkokia jos 
atmata”, LDDP privalo atsakyti 
į šiuos ir dar dešimtis klausimų, 
teigė Seimo narys. Jis neatmetė 
galimybės, kad spalio pabaigo
je vyksiančiame LDDP suvažia
vime vyks diskusijos dėl šių 
problemų.

Todėl suvažiavimas gali tap
ti politinės partijos, kuria pati
kėjo žmonės, ir naujosios no
menklatūros „paskutinės grum-

■ tynės”.

taktai su Vilniumi nėra sklan
dus, tačiau visą atsakomybę už 
tai jis buvo linkęs priskirti 
Užsienio reikalų ministerijos 
vadovams ir apskritai jų ven
gimui bendrauti.

Pasak kai kurių Seimo Užsie
nio reikalų komiteto narių, am
basadorius elgėsi ne visiškai ko
rektiškai ir prieštaravo Užsie
nio reikalų ministro nuomonei, 
manydamas, jog ji nesutampa 
su prezidento Algirdo Brazaus
ko nuomone.

Nepaisant to, opozicinių par
tijų atstovai mano, kad dabar 
daryti pakeitimus Lietuvos dip
lomatinėse atstovybėse Briuse
lyje Yra žalinga, o ambasado
riaus A. Venskaus atšaukimas 
kenktų šalies prestižui.

70-metis Lietuvos diplomatijos

Latvija
tebesiorientuoja

į Vakarus
Ryga, spalio 5 d. (A) — 

„Rinkimų rezultatai Latvijoje 
nežada esminių pokyčių vidaus 
ir užsienio politikoje”, rašo 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų partijos savaitraštis „Ap
žvalga” pokalbyje su LKDP 
valdybos ir Seimo Krikščionių 
demokratų frakcijos nariu 
Juliumi Beinortu, kuris, kaip 
Lietuvos Seimo atstovas, tarp
tautinio stebėtojo statusu da
lyvavo kaimyninės šalies parla
mento rinkimuose.

Beinortas pažymi, jog Latvijo
je devynios partijos pasidalino 
100 parlamento vietų, kur dau
giausia balsų gavusi partija 
„Šeimininkas” turės 18 vietų, 
tad turės būti formuojama kelių 
partijų koalicinė vyriausybė. Jo
je „vien centro jėgų darinys 
nepajėgs valdyti krašto, o į 
kurią pusę bus labiau svyrama, 
dabar sunku pasakyti”. Jo 
manymu, „Bet kokiu atveju, 
Latvijos užsienio politikos 
prioritetas išliks orientacija į 
Europos Sąjungą ir NATO”.

Julius Beinortas taip pat 
pažymi, jog Latvijoje, panašiai 
kaip ir Lietuvoje, „deja” realiai 
balsuojančių už krikščionis de
mokratus kur kas mažiau nei 
jiems simpatizuojančių. Jo 
nuomone, tai reiškia, jog tiek 
Latvijoje, tiek Lietuvoje „vi
suomenė, iš esmės pritardama 
krikščionių demokratų dekla
ruojamiems principams, dar nė
ra pasiruošusi praktiškam jų 
įgyvendinimui”.

veteranas, šiemet iš prezidento 
A. Brazausko gavęs LDK Gedi
mino 3-ojo laipsnio ordiną už 
nepriekaištingą tarnybą, jau 
ketveri metai vadovauja Lietu
vos nuolatinei misijai Europos 
Sąjungoje.

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija dar liepos mėnesį 
kreipėsi į Briuselį sutikimo nau
jam ambasadoriui ir rugsėjo 
mėnesį jį gavo. Vyriausybės 
teikimu ambasadorius skiria 
prezidentas. Seimo užsienio 
reikalų komitetas turi tik 
patariamąjį balsą.

Lietuvai negresia 
perversmas, bet yra 

teroristų
Vilnius, spalio 3 d. (AGEP) — 

Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius 
Jurgis Jurgelis pareiškė, kad 
saugumo tarnyba neturi paro
dymų apie Lietuvoje organizuo
jamą perversmą, tuo labiau su 
žinoma konkrečia data. Taip pat 
neturima ir pavardžių asmenų, 
kurie galėtų tai įgyvendinti, sakė 
saugumo departamento vado
vas, kalbėdamas Lietuvos Sei
mo posėdyje.

Jis atsakė į konservatorių 
paklausimą, ar yra patikrintų 
duomenų apie kokį nors per
versmo organizavimą Lietuvoje 
ir ar jis gali pateikti pavardes 
asmenų, kurie Lietuvoje organi
zuoja valdžios pakeitimą nekon- 
stitucinįu būdu.

Konservatoriai pareikalavo 
paaiškinimų po to, kai Seimo 
ekonominių nusikaltimų komi
teto pirmininkas Vytautas Juš
kus spaudoje paskelbė apie neva 
konservatorių rengiamą per
versmą spalio 19 dieną.

Valstybės Saugumo departa
mento vadovas sakė, kad Lie
tuvoje šiuo metu nėra politinės 
partijos ar fizinės jėgos, kuri 
ketintų įvykdyti perversmą. Ta-

— JAV gynybos sekretorius 
William Perry pokalbyje „In
ternational Herai Tribūne” 
laikraštyje sakė, jog neigiamas 
Rusijos požiūris į NATO plėtimą 
sietinas ne vien tik su politiniais 
išskaičiavimais. Daugelį metų 
Rusija NATO laikė savo prieši
ninke, todėl NATO plėtimasis į 
Rytus ir sukelia tokią aštrią re
akciją. Mes tęsiame bendradar
biavimą su Rusija branduolinės 
bei įprastinės ginkluotės maži
nimo srityse, tačiau „neatsisa
kėme NATO plėtimo”, pabrėžė 
William Perry.

Bosnijoje paliaubos 
dar neprasidėjo

Sarąjevo, spalio 9 d. (NYT) — 
Sarajevo miestas tebėra tamsus 
ir šaltas, nors Rusija jau spalio 
5 d. žadėjo atstatyti dujų 
tiekimą Bosnijai. Dėl to ir 
taikos derybos negali prasidėti 
Genevoje, nes Bosnijos vyriau
sybė dujų ir elektros tiekimo 
atstatymą miestui padarė sąly
ga taikos deryboms pradėti.

Ir štai, laukiant taikos, Sara
jeve sąlygos labiau panašėja į 
stiprėjantį karą. Bosnijos serbai 
pirmadienį apšaudė Jungtinių 
Tautų numatytas apsaugotas 
vietoves, užmušdami du civilius 
ir norvegą taikos palaikytoją. 
Atsakant į tai, NATO lėktuvai 
atnaujino lazeriu valdomų bom
bų metimą ant serbų pozicijų, 
rašo Chris Hedges „The New 
York Times” laikrašty.

Paliaubos, kurios turėjo prasi
dėti tuoj po sekmadienio vidur
nakčio, buvo atidėtos bent parą. 
Aukšti Vakarų šalių pareigūnai 
išreiškė viltį, kad paliaubos vis 
vien galės prasidėti vienos ar 
dviejų dienų laikotarpyje, nu
rodydami į ženklus, kad ene. gi
jos tiekimo kliūtys jau įveikia
mos.

Bet paliaubų atidėjimas tik 
pabrėžė galiojančio susitarimo 
trapumą ir parodė, kokia aštria 
briauna JAV administracija 
eina, taikos procesą garantavusi 
amerikiečių gyvybėmis.

Dujos į Sarajevą ateina du-

čiau jis paminėjo, kad „žemes
niu lygiu” visą laiką gaunama 
pranešimų apie atskiras agre
syvių žmonių grupes. Tačiau, 
sakė Jurgis Jurgelis, nemano
ma, kad šios grupuotės galėtų 
kelti pavojų Lietuvai.

Pasak saugumo vadovo, gali
mas ne perversmas, o teroris
tinis aktas. Pavojų kelia tai, kad 
Lietuvoje daug nelegalių, neap
skaitytų, nuo sovietų kariuo
menės likusių ginklų ir sprog
menų. Jurgelis sakė, kad Vals
tybės saugumo užduotis yra iš
aiškinti šiuos ginklus ir sprog
menis bei stebėti teroro galin
čius griebtis asmenis. Kartais, 
sakė saugumo vadovas, imama
si įspėjimo priemonių ir lei
džiama jiems suprasti, kad sau
gumui jų ketinimai yra žinomi. 
„Ir tai padeda”, sakė J. Jurgelis.

Apie Vytauto Juškaus perduotą 
medžiagą, Saugumo departa
mento direktorius sakė, kad tai 
buvo vieno žmogaus pareiški
mas. Pasak Jurgelio, jame 
„nenurodomos struktūros, orga
nizacijos, o tik teigiama, kad 
toks dalykas yra daromas”.

Konkrečiai paklausus, ar 
pareiškime minima konserva
torių partija, J. Jurgelis sakė, 
kad jo autorius rašo arba apie 
„partiją, kuriai aš priklausau” 
arba apie „mūsų partiją”. Jis 
neatmetė galimybės, kad auto
rius V. Juškui prisistatė, kokios 
partijos narys jis yra.

— Hagoje prasidėjo teismas 
Bosnijos serbų karo belaisvių 
stovyklos vadovui už karo nusi
kaltimus. Teismas vyksta jam 
nesant, nes Bosnijos serbai at
sisako jį išduoti. Jis kaltina
mas 8 kalinių nužudymu ir 10 
kankinimu, bei neteisėtu 500 
musulmonų suėmimu.
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jotiekiais iš Rusijos, ir dujų 
tiekimas buvo sustabdytas, mo
tyvuojant sąskaitų nemokėjimu. 
Bet pirmadienio vakarą Vašing
tone Valstybės departamento 
atstovas pranešė, kad Rusija 
sutiko įjungti dujas po derybų 
su Jungtinių Tautų, Rusijos ir 
JAV pareigūnais. Dabar jau 
žadama dujų tiekimą pradėti 
antradienio rytą, sakė Valstybės 
departamento atstovas Nicholas 
Burns.

Iki šiol elektros tiekimas buvo 
nutrauktas, nes nutrūkę laidai 
ėjo per užminuotus laukus. Bet, 
anot N. Burns, tie laukai jau 
išminuoti ir elektros laidai 
sutaisyti. Tad antradienio rytą 
turėtų būti ir elektros. O tada 
jau galės prasidėti paliaubos, 
pradedant trečiadienio rytą, mi
nutę po vidurnakčio.

„Dar negaliojant paliauboms, 
raginu abi puses laikytis di
džiausio santūrumo”, pasakė 
Antonio Pedauye, Jungtinių 
Tautų misijos Sarajevo vadovas 
po ilgų pasitarimų su Bosnijos 
vyriausybe pirmadienio vakarą. 
Bosnijos pareigūnai pareiškė, 
kad jie nesilaikys jokių pa
liaubų, kol nebu? atstatytas 
elektros ir dujų tiekimas Sara
jevui. „Iki šiol nei viena pa
liaubų susitarimo sąlygų ne
buvo išpildyta”, pareiškė Hasan 
Muratovič, Bosnijos ministras, 
atsakingas už ryšius su Jung
tinėmis Tautomis, tuo metu, kai 
dar nebuvo žinoma apie Rusijos 
sprendimą dėl dujų tiekimo.

Bosnijos serbai vykdė stam
bius puolimus Bosnijos šiaurva
kariuose, o serbų žiniasklaida 
citavo jų karininkus, kurie 
sakė, kad Bosnijos ir Kroatų 
pajėgos puola Bosnijos serbų 
pozicijas prie Sanski Most, Ključ 
ir Mrkonjič Grad.

Atrodo, kad kroatai ir Bosni
jos vyriausybės daliniai ir 
Bosnijos serbai visi bando pairu
ti kiek tik galima daugiau 
teritorijos, kol paliaubos dar 
neprasidėjo. Vakarų karininko 
akimis, nė viena pusė nėra 
patenkinta savo dabartine po
zicija.

NATO ir Rusija 
bendradarbiaus 

Bosnijoje
Geneva, spalio 9 d. (OMRI) — 

Šiek tiek pažangos padaryta, 
siekiant būdų, kaip Rusija 
galėtų dalyvauti bendroje 
NATO ir Rusijos taikos palaiky
mo operacijoje Bosnijoje. Spalio 
8 d. pasibaigus JAV gynybos 
sekretoriaus William Perry ir 
Rusijos gynybos ministro Pavel 
Gračev susitikimui Genevoje 
abi pusės principiniai sutarė dėl 
Rusijos dalyvavimo taikos palai
kymo daliniuose Bosnijoje, nors 
tebelieka daug klausimų dėl mi
sijos uždavinių bei vadovavimo.

Pavel Gračev sakė, kad pajė
goms nevadovaus vien tik 
NATO, ir tuo bus išpildyta pa
grindinė Rusijos statoma sąlyga 
jos dalyvavimui. Anot jo, atei
nančią savaitę į NATO centrą 
Briusely atvyks Rusijos kari
ninkų delegacija aptarti ben
dros operacijos detalių.

KALENDORIUS

Spalio 11d Germanas, K vi
rinas, Valius, Zinaida. Kanado
je — Atminimo diena.

Spalio 12 d.: Serapinas, 
Rudolfas, Gantas, Deimena, 
Vaišvydas, Ugnis.
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SKAUTYBĖS1 
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LSS „PRAEITIS - ATEITIS” 
SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE

v.s. ANTANAS PAUŽUOLIS

2

sunkumų, 1953 m. prie Niaga
ros krioklio buvo suruošta 
Jubiliejinė stovykla, kurioje 
dalyvavo arti 500 skautiško| 
jaunimo ir vadovų,-ių. 1958 m. 
Highland, Michigan, įvyko Ket
virtoji Tautinė stovykla. 1963 
m. Atlanto rajone prie Cape Cod 
— Jubiliejinė stovykla. 1968 m. 
didingoje Penktojoje Tautinėje 
stovykloje, Rakė, dalyvavo 
1,500 skautų,-čių, vadovų,-ių. 
Tai buvo skautiškos veiklos žy
dėjimo laikotarpis. Apžvelg
dama 1950-70 metų laikotarpį, 
kalbėtoja suminėjo daug atliktų 
darbų — įvairios sueigos, 
suvažiavimai, kursai, stovyklos. 
Paminėjo, kad būta ir nesu
tarimų, bet laiko slinktyje jie 
buvo išlyginti. Prisiminė 
skautišką spaudą — „Skautų 
aidą”, „Mūsų Vytis” ir perio
dinėje lietuvių spaudoje veda
mus savaitinius skautų skyrius 
bei gausybę leidinėlių, leidžia
mų pačių skautų — skilčių, 
draugovių bei tuntų. Į LSS veik
lą įsijungia ir Dvasios vadovai, 
ko nebuvo Nepriklausomos 
Lietuvos laikais.

Šalia skautiškų užsiėmimų 
stipriai skiepijama Tėvynės 
meilė, primenama jos kančia po 
okupanto letena. Sueigose, sto
vyklose, suvažiavimuose gvilde
namas tautiškumas, lietuvių 
kalba, raštas, istorija. Stovyk
lose ir sueigose iškeliami nau
jieji Lietuvos Laisvės kovotojai 
ir tremtiniai į Sibirą. Nagrinė
jamas partizaninis lietuvių pasi
priešinimas okupantui. „Litu- 
anicos” tunte savo gražia veikla 
pasižymi vs. Juozo Šalčiūno 
vadovaujama „Miško brolių” 
draugovė.

Šiame dvidešimtmetyje per 
skautiškas eiles perėjo 100,000 
lietuviško jaunimo, buvo pla
čiausiai išvystyta skautiška 
veikla. Išugdyta ir veiklai pa
ruošta daug vadovų lietuvių vi
suomeninei veiklai. Kalbėtoja 
kvietė klausytojus pažvelgti į 
save ir rasti vietą dirbti skau- 
tybės ir lietuvybės gerovei, jei 
reikia, atsižadant net gyvenimo 
teikiamų patogumų. „Nors am
žiumi kai kurie esame pažengę, 
bet mūsų širdyse tebedega 
skautiškoji ugnis”, — savo 
pranešimą užbaigė vs.fil. Liuda 
Rugienienė.

Išklausėme ir trumpo vs.Čes
lovo Kiliulio paraginimo vi
siems nedelsiant užsisakyt bai
giamą spausdinti „Lietuvišką 
Skautiją” — 700 psl. (skautiškos 
veiklos už Tėvynės ribų 50 metų 
istoriją). Leidinyje daugiau 
negu 1,000 nuotraukų. Leidinio 
kaina tik 25 dol.

Po pietų ilgametė LSS ir LS 
Seserijos darbuotoja vs. Alė 
Namikienė apžvelgė pastarąjį 
25-metį (1971-75 m.). Šiame 
laikotarpyje skautiškai veiklai 
vadovauja Nepriklausomos 
Lietuvos vadovų išlavinti jau 
svetur gimę vadovai,-ės. Jie 
perima vadovavimą vienetams, 
stovykloms ir tolimesniam 
skautiškam auklėjimui.

Šiame laikotarpyje išsivystė 
darni LS Seserijos, Brolijos ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
veikla. Ruošiami kursai drau
gininkams, tuntininkams, įstei
giama „Gintaro” ir „Ąžuolo” 
vadovų,-ių paruošimo mokykla, 
Gilvelio kursai. Jūrų skautai,-ės 
ruošia papildomas buriavimo 
stovyklas (šiam darbe ypač 
pasižymėjo jvs. dr. Algis Paulius

Lietuvių Skautų sąjungos už 
Lietuvos ribų 50 metų veiklos 
sukaktį pažymėti suvažiavimų 
suruošė LS Brolijos skautininkų 
skyriaus vedėjas vs Gediminas 
Deveikis ir LS Seserijos 
skautininkių ir židiniečių sk. 
vedėja vs. Vida Jankauskienė, 
talkinant būriui patyrusių 
vadovų,-ių. Suvažiavimas š.m. 
rugsėjo 23 ir 24 d. vyko Daina
vos stovyklavietėje, Manchester 
Michigan. Dalyvavo arti pusan
tro šimto skautininkų,-ių, ži
diniečių, vyr. skaučių, skautų 
vyčių, jūrų budžių, gintarių ir 
prityrusių skautų,-čių iš JAV ir 
Kanados rajonų. Iš tiesų, tai 
buvo du atskiri suvažiavimai su 
savo skirtingomis darbotvar
kėmis — skautiško jaunimo ir 
vyresniųjų. Suvažiavimo rengė
jams pavyko puikiai suderinti 
abiejų grupių darbotvarkes, lei
džiant abiems grupėms atskirai 
vykdyti savo planus ir visus 
kartu jungti bendrose pro
gramose. Apie jaunimo suvažia
vimą trumpai rašėme „Skauty- 
bės kelio” rugsėjo 27 d. laidoje. 
Čia plačiau pakalbėsime apie 
vyresniųjų suvažiavimą.

Rugsėjo 23 d. rytą pakėlę vė
liavas, 10 vai. visi rinkomės 
suvažiavimo atidarymui, kurį 
„Baltųjų rūmų” salėje įspū
dingai pravedė vs. Valentina 
Čepienė. LSS Pirmijos pirmi
ninko vs. Kęstučio Ječiaus 
įgaliota, suvažiavimą sveikino 
vs. Marytė Utz. Sveikinimo žo
džius tarė ir vs. Lilė Milukienė 
bei vs. Pranas Pakalniškis. 
Rengėjų vardu sveikino vs. Vida 
Jankauskienė ir vs. Gediminas 
Deveikis, LS Seserijos ir LS 
Brolijos skautininkų,-ių skyrių 
vedėjai. Brolis Gediminas savo 
žodyje paryškino, kad susi
rinkome aptarti LSS 50 metų už 
Lietuvos ribų atsikūrimo ir 
veiklos, pasidžiaugti pasie
kimais, panagrinėti nesėkmes, 
įvertinti dabartį ir mėginti 
žvelgti į ateitį.

Pažvelgti į praeitį, į 1945 m. 
pokario Vokietijos karo išvie- 
tintųjų stovyklose atkurtą Lie
tuvių Skautų sąjungą ir jos 
veiklą iki 1950 metų Europoje, 
pakvietė jau 64 metus skau- 
taujantį vs. fil. Vytenį Statkų.

Vs. fil. Vytenis Statkus buvo 
vienas pirmųjų pradėjęs organi
zuoti lietuvius skautus Wuerz- 
burge. Gyvenant stovyklose, 
dirva skautavimui buvo palan
ki. Skautiški vienetai pradėjo 
steigtis didesnio lietuvių susibū
rimo vietovėse. Jaunimo buvo, 
trūko tik patyrusių vadovų,-ių. 
Lietuvoje buvę skautininkai, 
atsidūrę tremtyje ne visi norėjo 
dirbti skautišką darbą, nes 
daugelį slėgė šeimos ir neaiš
kios ateities rūpesčiai. Nepai
sant kliūčių, skautiška veikla 
augo, ir lietuviams skautams 
emigruojant, plėtėsi į tolimus 
kraštus.

Emigracijos po platų laisvąjį 
pasaulį išsklaidytų lietuvių 
skautiškos veiklos 1950-1970 
metų laikotarpį apžvelgė vs.fil. 
Liuda Rugienienė. Gyvenant 
stovyklose, Vokietijoje, skauta
vimą nesunku buvo vystyti skil
tyse ir draugovėse. Buvo patogu 
susiburti sueigoms ir posė
džiams. Išsisklaidžius svetimų 
kraštų didmiesčiuose, veiklą 
sunkino nuotoliai ir lėšų kelio
nėms stygius. Pradėta glaustis 
prie parapijų, kurios ne visos 
mus suprato. Nepaisant įvairių

„Praeitis — Ateitis” suvažiavime, Dainavoje, dalyvavęs skautiškas jaunimas.
Nuotr. M. Mickienės

su būriu prityrusių „jūros 
vilkų”).

Neužmiršta ir spauda — išleis
ta nemažai knygų vadovams. 
Knygų leidimui talkino įsteig
tas Skautijos fondas; tai vs.Čes- 
lovo Kiliulio ir jo bendraminčių 
kūrinys , pareikalavęs daug pa
stangų siekio įgyvendinimui. 
Šiame laikotarpyje ypač daug 
dėmesio teikta Tautiniam 
auklėjimui — lietuviškumas 
statomas pirmoje vietoje, nes be 
Lietuvą mylinčių vadovų ne
galėtų išsilaikyti ir Lietuvių 
Skautų s-gos veikla. 1975 m. 
buvo įsteigta nauja prityrusių 
skautų,-čių šaka vyresniam 
skautiškam jaunimui, lankan
čiam vidurines mokyklas. Ruo
šiami vyr. skaučių, skautų 
vyčių, jūrų budžių ir gintarių 
bendri suvažiavimai, kuriuose 
nagrinėjama jų veikla ir spren
džiami socialiniai klausimai.

Akademinis Skautų sąjūdis, 
galiausiai radęs juos paten
kinančius nuostatus Lietuvių 
Skautų s-goje, išvystė gražią 
veiklą akademinio jaunimo 
tarpe. Daugelis ASS narių dir
ba tuntuose, draugovėse ir LSS 
organizacijos administravime. 
Ne vienas jų perėjo j visuome
ninę veiklą, ar įsijungė į kitas 
organizacijas.

1985 m. įsteigta dar viena 
nauja šaka-skyrius, tai Lieps
nelės ir Giliukai. Ši šaka 
apjungė patį jauniausią 
atžalyną, kurių tėvai buvo 
skautai ar domėjosi skautiška 
veikla.

Nepamirštini ir skautų tėvų 
globos komitetai, talkinę 
veiklai tuntuose. Jų ir vadovų 
dėka įkurtos skautams sto
vyklos. Jie talkina Kaziuko 
mugių darbuose, renka aukas ir 
padeda vadovams stovyklose at
likti įvairius administracijos ir 
priežiūros darbus. Tėvų komi
tetų veikla įgalino vadovus skir
ti daugiau laiko skautiškiems 
užsiėmimams, palengvinant 
rūpinimąsi materialiniais 
reikalais, sunkinančiais organi
zacinį darbą. Išsivystė ir nauja 
veiklos šaka — į stovyklas įsi
jungus jaunoms šeimoms — tė
vams su mažamečiais vaiku
čiais.

Jūrų skautas Žaibas Valaitis po regatos jachtoje tvarko virves.
Nuotr. Pranės Slutienėn

Baigdama pranešimą vs. Alė 
Namikienė išryškino posakį, 
kad jaunimas prisimins ne tą 
asmenį, kuris turėjo daug pini
gų, bet tą, kuris su jais bendravo, 
ir padėjo tapti gerais visuo
menės nariais. Todėl vadovas 
turi būti geru pavyzdžiu savo 
gyvenimu ir darbais, kad jau
nimas išaugtų aukštos moralės 
ir būtų atsidavęs savo tėvų ir 
prosenelių tėvynei Lietuvai ir 
visada didžiuotųsi savo lietu
viška kilme.

LSS Pirmijos pirm. vs. fil. 
Kęstutį Ječių atstovavusi vs. 
Marytė Utz savo pranešime kėlė 
Lietuvių Skautų sąjungos atei
ties klausimą. Klausė koks yra 
tolimesnis LSS tikslas. Kaip 
LSS galėtų uždegti jaunimą ir 
sulaikyti jį nuo nutautėjimo, 
skatinti išlaikyti lietuvių kalbą, 
tęsti skautavimą, kaip pri
traukti naujų ateivių jaunimą ir 
vaikus. Į šiuos klausimus suva
žiavimo dalyviai pateikė daug 
gerų patarimų ir nurodė būdus 
skautiškos veiklos tęstinumui.

(Bus daugiau)

BURIAVIMO
IŠKYLA

Rugsėjo 16 d. 1 v.p.p. Lietuvių 
centre, Lemonte. Lituanistinės 
mokyklos skambutis suskambė
jo. Mokytojos išleido mokinius į 
didįjį koridorių. Jūrų skautų ir 
skaučių vadovams buvo lengva 
surinkti savo skautukus, nes jie 
buvo tvarkingai apsirengę dar
bo uniformomis. Skautai ir 
skautės sekė vadovus į automo
bilių pastatymo aikštę ir pasi
skirstė grupėmis. Prieš išva
žiuodami visi suvalgė „Mcham- 
burger” ir išgėrė „minkštą” gė
rimą. Sesės ir broliai turėjo 
pasistiprinti prieš buriavimą 
Michigan ežere.

Važiuojant Lake Shore Drive 
stebėjome koks puikus vėjas 
neša burlaivius, geriausia, kad 
nebuvo didelių bangų. Netru
kus nuvažiavome į Monroe uos
tą prie mūsų laukiančių penkių 
laivų. Ten susitikom su jūrų 
skautais ir skautėmis iš Čika
gos. Kapitonai kvietė skautus,

TUNTININKU
PASIKEITIMAS

„LITUANICOS” TUNTE

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. į 
Ramučiui Račiūnui. Naujojo 
tuntininko adresas; 8430 Forest 
Drive, Hickory Hills, IL 60457. , 
Tel. 708-839-5734.

DALYVAUKIME PARODOS 
ATIDARYME

Dail. fil. Zitos Sodeikienės 
darbų parodos atidarymas penk
tadienį, spalio 13 d., 7:30 v.v. 
vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Avė.

Spalio 28 d. Tradicinė ..Puo
ta jūros dugne” — metinis jūrų 
skautijos renginys Lietuvių cen
tre, Lemonte.

vadovus ir tėvelius lipti į laivus, 
o jiems sulipus laivai išplaukė.

Vienas prižadėtas laivas at
krito, tai vaikai susispaudė ki
tuose laivuose, kaip silkės 
statinėje. Nors nebuvo galima 
mainytis vietomis, iškyla 
sėkmingai pavyko. Burlaiviai 
plaukė maždaug tris valandas. 
Vėjas smarkiai pūtė ir burės vi
sados buvo pilnos. Čikagos dan 
goraižių vaizdas buvo nuosta
bus. Buriuotojams greit prabėgo 
laikas ir buvo gaila grįžti į 
uosta. Skautukai, pamatę 
krante laukiančius tėvelius, 
pradėjo sveikintis.

Jūrų skautai ir skautės tradi
cine buriavimo iškyla, smagiais 
prisiminimais, pradėjo naujus 
skautiškos veiklos metus. Nuo 
širdžiai dėkojame laivų kapi 
tonams už puikią iškylą: j.b 
Audriui Rubui — „Audra”, j.v. 
Klaudijui Pumpučiui - „Auš 
ra”, j.b. Šarūnui Barauskui — 
„Svajonė”, j.b. Raimundui Kaz 
lui — „Vėtra” ir j.b. Kęstučiui 
Dailidei — „Vytis”.

Gero vėjo!
Sesė Taiyda
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• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
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Dr. V. J. VASARIENĖ

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

Tai. 708-423-8114
Valandos susitarus

ASS filisterė dail. Zita Sodeikienė 
stovykloje.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Sualtarlmul 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

3900 W 95 St. Tai. (708) 422 0101
Valandos pagal susilanmą 

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

penki ir šeštd 9 v r 12 v p p

8132 S Kadzla Ava.. Chicago 
,312) 778 8989 arba ,312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto|a

3315 W 55th SI . Chicago. IL
Tai. ,312) 476 2112

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

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 5O1h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši ,2 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlllar 8t., Elmhural, IL 60126 

708-641-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-8341120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzla, Chicago, IL 60652 
Tol. 312 434-2123

Holy Cross Phyalclan Cantar 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638

Tai. 312-684-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III 60652

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

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaski Rd.
Tai. 312-585-2802

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

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

Priima „Medicare Aaalgnmant”.
Sumokama po vizito.

Cardlac Dlagnoala, Lt d.
6132 S. Kadžio Ava. 
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
1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
, mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai anlr 2 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumly ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, MD.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar 

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

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527 0060

Valandos pagal susitarimą
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Viršila Z. Mameniskis moko savo karius veiksmingiausių kautynių strategijos š.m. rugpjūčio 
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NELIETUVIŠKOJE SPAUDOJE
PASIŽVALGIUS

JEIGU VISI - KAIP 
ANYKŠTĖNAI

Remia Baltijos tautų 
priėmimą į NATO

George Melloan, „Wall Street 
Journal” globalinių klausimų 
analizuotojas, rašo rugsėjo 18 d. 
numeryje: „Taigi Rusija yra ta, 
kuri nori pradėti šaltąjį karą. Šį 
jos norą nebūtų sunku paten
kinti. Sustabdykime ekonominę 
pagalbą. Pakvieskim Baltijos 
kraštus, centrinę Europą ir 
Ukrainą lygiais nariais į NATO 
ir pažadėkim NATO apsaugą 
Gruzijai bei Azerbaidžanui”. 
Baltijos kraštų kvietimą nariais 

į NATO remia ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministras 
Kinkei. Jo nuomone, NATO są
jungai turėtų priklausyti visos 
rytų ir vidurio Europos šalys, 
įskaitant ir Baltijos kraštus. 
Kitaip būtų sukurtos „pilkosios 
zonos”. Kitas vokiečių diploma
tas Rue eina dar toliau. Jis 
žurnale „Die Welt” rašo, kad, 
jei Baltijos kraštai nebūtų 
priimti į NATO, tuo atveju 
reikėtų susilaikyti ir nuo kitų 
vidurio bei rytų Europos kraštų 
priėmimo. Paramą Lietuvos pri
ėmimui į NATO prižadėjo ir 
Lenkijos gynybos ministras Z. 
Okonskis — kai Lenkija tap
sianti NATO nare.

Forbes laiko Baltijos 
kraštus pavyzdžiu

Naujasis prezidentinis kan
didatas ir „Forbes” žurnalo 
leidėjas Steve Forbes šio žurnalo 
rugpjūčio 14 d. numeryje prista
to Baltijos kraštus, kaip pavyzdį 
perėjimui iš komunistinės į lais
vojo ūkio ekonomiją, ypač in
fliacijos pažabojimui. Jis ypač 
žavisi Estija ir Lietuva. Forbes 
dar Gorbačiovo laikais savo 
vedamajame barė Gorbačiovą, 
kad šis nenorįs paleist Lietuvos 
iš savo „globos”. Jis įrodinėjo, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
būtų naudinga ne tik Lietuvai,
bet ir Sovietų Sąjungai.
1

ZENONAS PRŪSAS

Ar Rusija ruošė atentatą 
prieš Ševarnadzę?

Ir New York Times, ir Wall 
Street Journal, ir Economist 
spėlioja, kad prie atentato prieš 
Gruzijos prezidentą Ševarnadzę 
yra prikišusi nagus Rusijos 
KGB. Kalta nafta. Prie Baku, 
Azerbaidžane, Vakarų naftos 
bendrovės yra aptikusios dide
lius naujus naftos išteklius. Jie 
norėtų nutiesti naują naftos 
pompavimo liniją per Čečėniją 
ir Gruziją į Turkiją, iš kurios ši 
nafta būtų paskirstyta po visą 
pasaulį. O Rusija norėtų 
nukreipti šią liniją per Ru-1 
sijos teritoriją į Novorosijs- 
ko uostą, Juodojoje jūroje. Tada 
šie naftos ištekliai būtų 
visiškoje Rusijos kontrolėje. 
Dėl to rusai taip stengiasi 
išlaikyti Čečėniją savo rankose. 
Todėl jie visą laiką bando desta
bilizuoti Gruziją, kad Vakarai 
pabijotų rizikos ir per Gruziją 
netiestų naftos tiekimo linijos. 
Kai žurnalistai paklausė Ševar- 
nadzės, ar jis neįtaria rusus 
atentato suorganizavimu, jis tik 
pasakęs: „Pagaliau jūs paklau
sėte gerą klausimą”.

Kas laimės Rusijos Dūmos 
rinkimus?

Rinkimai bus šiemet gruodžio
17 d. Pagal „Associated Press”, 
nuomonių tyrimai Rusijoje rodo, 
kad daugiausia balsų gausian
ti komunistų partija. Ji šiuo 
metu Durnoje yra antroje vieto
je atstovų skaičiumi. Bet neatro
do, kad ši ar kuri kita partija 
gautų balsų daugumą. Komu
nistų partija buvo uždrausta po 
1991 metų pučo, kada „kietie
ji” komunistai bandė nuversti 
Gorbačiovą. Jai buvo leista vėl 
veikti po vienų metų. Genadijus 
Ziuganovas yra šios partijos 
atkūrėjas. Jis yra 51 metų, kai
mo mokytojo sūnus, gimęs cen
trinėje Europinės Rusijos daly
je. Ten dabar yra didžiausias

pritarimas jo partijai, nes šis ra
jonas esąs ypač nukentėjęs nuo 
Jelcino reformų. Dabartinė par
tija atsiribojo nuo Markso ir 
Lenino ir daugiau remiasi rusiš
ku šovinizmu ir ortodoksų reli
gija. Pats Žiuganovas sako: 
„Pirmasis komunistas buvo 
Jėzus Kristus”. Jis svajoja apie 
palaipsnį ir „savanorišką” Rusi
jos imperijos atkūrimą buvusios 
Sovietų Sąjungos ribose.

Atsigauna Ukrainos 
ekonomija

Kai Sovietų S-ga nustojo 
egzistavusi, Pasaulio Bankas 
paruošė studiją, kurioje buvo 
tvirtinama, kad Ukraina turi 
potencialą pasidaryti viena 
„turtingiausių pasaulio valsty
bių”. Be abejo, kurį laiką tos 
studijos autoriams teko raudo
nuoti: per praėjusius trejus 
metus Ukraina tiesiog duso nuo 
labai aukštos infliacijos; parla
mente šeimininkavo komunis
tai; reformos visai nebuvo vyk
domos; beveik bevertė valiuta — 
kuponai — buvo naudojami tua
letinio popieriaus gamybai. Bet, 
kaip rašo anglų žurnalas „Eco
nomist” liepos 22 ir rugsėjo 2 d. 
numeriuose, naujojo prezidento 
Leonido Kučmos dėka pas
kutiniu laiku reikalai labai 
pagerėjo. Pavyzdžiui, infliacija 
nukrito nuo 72% per praėjusį 
lapkritį iki 5% šių metų gegužės 
mėnesį. Yra vilčių, kad metų 
gale infliacija bus tik 1-2%. 
Pajudėjo ekonominės reformos. 
Didėja ir užsienio investavimai, 
ir paskolos. Vakarai yra 
pažadėję 5 bilijonų dolerių 
paskolų Ukrainos ekonomijos 
pastatymui ant kojų. Uždarbiai 
padidėjo nuo 26 dolerių 
praėjusių metų spalio mėnesį, 
iki 52.5 dolerių šių metų liepos 
mėnesį.

Ar Lebed bus Rusijos 
prezidentu?

Rusijos prezidento rinkimai 
bus ateinančiais metais birželio 
mėnesį, taigi nebe už kalnų.

Po rugpjūčio 26-osios kai 
kurie laikraščiai išspausdino 
straipsnius tokiais pavadini
mais: „Pirmosios bendros sava
norių, šaulių ir policijos praty
bos” („Lietuvos aidas”, Nr. 177), 
„Pirmą kartą su šauliais ir 
policininkais” („Savanoris”, Nr. 
122). Laikraščiai pasipuošė ka
rių nuotraukomis. Štai kaip 
žurnalistas, 742 kuopos sava
noris Antanas Žemaitis pradeda 
savo straipsnį: „Rugpjūčio 
26-tosios rytą prie Anykščių 
teritorinės gynybos štabo bū
riavosi lauko uniforma apsi 
rengę ginkluoti vyrai. Dešimtą 
valandą rikiuotė, raportai, teo
riniai užsiėmimai”. Paskui tie 
ginkluoti vyrai, apsirengę šiek 
tiek skirtingomis uniformomis 
ir dar labiau skirdamiesi am
žiumi bei ginkluote, vadovau
jami Anykščių teritorinės gy
nybos vado vyr. leitenanto 
Stanislavo Petraškos ir kitų 
74-tojo bataliono karininkų, 139 
savanoriams, policininkams ir 
šauliams įsakė užimti Pašven- 
tupio mišką prie Ažuožerių 
kaimo ir pradėti „kovos veiks
mus”. Pratybose — visos Anykš
čių rąjono karinės pąjėgos. Ka
riška uniforma apsirengęs ir 
Anykščių meras Saulius Nefas. 
Karius palaimina Šv. Mato 
bažnyčios klebonas kun. 
Stanislovas Krumpliauskas. 
Šitie „kovos veiksmai” ir mane 
privertė imtis plunksnos, ir 
pasvarstyti, kodėl tą gražų 
vasaros rytą anykštėnai, pasi
kvietė stebėtojų ir tarpininkų iš

Pagal nuomonių tyrimo duome
nis, daugiausia galimybių rin
kimus laimėti turi generolas 
Aleksandras Lebed, kuris dabar 
yra pensijoje. Jis nugalėtų 
Jelciną 38% prieš 8%, o reforma
torių Javlinskį 33% prieš 20%. 
Pagal Adrijaną Karetnickį 
(Wall St. Journal rugsėjo 22 d.) 
Lebed pasekėjų dalis yra buvę 
Žirinovskio rėmėjai. Atrodo, 
kad ir Lebed yra rusas na
cionalistas, bet nuosaikesnis, 
negu Žirinovskis ar Žiuganovas. 
Pavyzdžiui, Lebed rėmė Jelciną 
per 1991 metų komunistų pučą 
prieš Gorbačiovą. Jis esąs už 
demokratiją, bet galvojąs, kad 
Rusija dar nesanti jai priaugusi. 
Reikią pereinamojo laikotarpio 
— diktatūros, panašios į buvusio 
Čilės diktatoriaus Pinochet val
dymą, kurio po 15 metų jis 
savanoriškai atsisakė ir per
davė valdžią demokratijai. 
Lebed norėtų atgauti Ukrainą 
ir Gudiją. Apie kitas buvusias 
Sovietų S-gos respublikas dar 
nekalba, tik su panieka jas 
vadina „nykštukų valstybė
mis”. Bet Lebed labai kritikavo 
Čečėnijos užpuolimą. Norėtų 
gerokai padidinti Rusijos karinį 
biudžetą. Žada apginti už Rusi
jos ribų gyvenančius rusus.

Utenos, Zarasų, Ignalinos bei
Vilniaus, pasiruošę pulti, o
paskui ir ginti savo kraštą. O 
buvo taip.

Prie Karalienės liūno šaudė 
neilgai, bet smagiai tratėjo 
automatai. Viršila Pranas Stru- 
myla paspendė „priešui” pasalą. 
Savi ir „svetimi” kovėsi išra
dingai, vyrai daug ką jau buvo 
išmokę, o ir partizanų patirtis 
buvo naudinga abiem pusėms. 
Partizanų žinios buvo labai nau
dingos, įrengiant stovyklą, ba
taliono štabą, apie kurio buvei
nę niekas nežinojo. Ir nakties 
žygis, miško šukavimas, ir 
prasiveržimas iš apsupties... O 
dangus nepagailėjo lietaus ir 
tamsos, gerai paslėpė šaulius 
miško tankumynėje. Beje, šau
liams užduotis buvo pati sun
kiausia. Jauni, tvirti Anykščių 
apsaugos policijos sulaikymo 
grupės vyrai aptiko štabo 
gynėjus ir tamsoje bandė juos 
paimti. Bet Dariaus ir Girėno 
kuopos šauliai štabą apgynė. Tą 

naktį Ažuožerėnai ramiai mie
gojo, joks plėšikas jų apylinkėje 
nepasirodė...

Kai po pratybų pamiškėje 
išsirikiavo visos tarnybos, 
savanorės sanitarės dar turėjo 
darbo: nešė, „gydė” „sužeistuo
sius”. Tada į karius kreipėsi 
meras: „Kaip politikos ir rąjono 
vadovas, esu su jumis, nes ži
nau, kad jūsų pagalbos reikės. 
Savanoriai, kariuomenė, polici
ja, šauliai yra mūsų tautos 
elitas. Matau jūsų ryžtą, bet 
nematau ištižimo, kuris būdin
gas didelei visuomenės daliai”... 
Štai tada ir pagalvojau, o jeigu 
visi lietuviai, visa Lietuva 
pradėtų pulti visus priešus, 
kurių nemažai paliko išeidamas 
okupantas. Greitai viskas susi
tvarkytų, kaip aštuonioliktais 
metais. Visokiems plėšikams 
būtų galas, ramu būtų savuose 
namuose. O ir ten, užu sienos, 
pagalvotų, nebekištų savo lete
nos, Lietuva juk jau nebe ketu
riasdešimtaisiais.

Kai pamiškėje išsirikiavo 
anykštėnai, trys broliai sava
noriai Mameniškiai, Pranas 
Strumyla, leitenantas Arūnas 
Apčinikovas, komisaras inspek
torius Arvydas Antanvavičius, 
šaulių kuopos vadas, buvęs par
tizanas, dimisijos majoras Eligi- 
jus Smetona ir Vytautas Pelio- 
kas su savo kariais, pulkinin
kas leitenantas Eugenijus Jaki
mavičius pasidžiaugė: „... iš 
tikrųjų užsitarnavote daug gerų 
žodžių. Šios pratybos gali būti 
pavyzdys, rodantis, kad gali 
rasti bendrą kalbą rąjono vado
vai, savanoriai, šauliai, poli
cininkai. Tik bendras darnus 
darbas duos naudos”.

O jeigu visi taip, kaip anykš
tėnai!...

Viršila Antanas Seikalis
10-tosios kuopos savanoris

Danutė Bindokienė

O kodėl ne Lemonte?
Sakoma, kad niekas labiau i 

nepasensta, kaip vakarykščios 
žinios, net jeigu jos buvo svar
bios. Kai įvykis praeina, kai 
problema išsprendžiama, dings
ta intensyvumas, palaikantis 
dėmesį. Panašiai atsitiko ir su 
Ketvirtąja pasaulio moterų kon
ferencija, Jungtinių Tautų 
rūpesčiu dvi savaites vykusia 
Kinijoje. Dar gerokai prieš jos 
pradžią spauda ir kita žinia- 
sklaida nuolat minėjo įvairius 
konferencijos tikslus, pasau
liniu mastu randamas proble
mas, su kuriomis susiduria mo
terys, ir kritiką rengėjams, pa
rinkusiems suvažiavimui vals
tybę, kurioje moteriškoji giminė 
ypač „laikoma po padu”, neturi 
pagrindinių teisių bei laisvių. 
Reikia pastebėti, kad ir konfe
rencijos metu žurnalistai dau
giau dėmesio skyrė ne pagrin
diniams šio sąskrydžio tikslams, 
o daugiau koncentravosi į pa
viršutinišką suvažiavimo kas
dienybę. Tačiau ne patalpų ne
tinkamumas, ne higienos prie
monių stoka, ne Kinijos vyriau
sybės saugumas, kiekviena pro
ga persekiojęs delegates ir truk
dęs konferencijos eigą, buvo ver
tas dėmesio. Nepaisant visų 
nepatogumų, suvažiavimas 
laikomas pasisekusiu. O galbūt 
kaip tik dėl patirtų sunkumų, 
nes jie suartino apie 30,000 
dalyvių, suvažiavusių iš 180 
kraštų, į vieną, seserišką, šiltą 
ir darbingą nuotaiką, nors dele
gatės atstovavo visoms planetos 
rasėms, daugeliui kultūrų, tau
tybių, religinių bendruomenių. 
Visos jos išsiskirstė namo, išsi- 
veždamos tvirtą ryžtą stengtis 
pagerinti savo ir visų savo tau
tos, viso pasaulio moterų buitį.

Konferencijoje priimtos dvi 
svarbios rezoliucijos: „Beidžin- 
go deklaracija” ir „Veiklos 
gairės”. Pirmoji iš esmės yra 
moters teisių statutas, reika
laujantis joms teisių į turto pa
veldėjimą, moters apsispren
dimą ir laisvę, teisę siekti 
mokslo ir gauti priklausantį 
atlyginimą už darbą. Nors sta
tutas nėra įstatymas ir nesais
to jokio krašto vyriausybės jo 
nuorodų laikytis, bet vis dėlto 
padaryta pradžia, ilgainiui 
galinti įsipilietinti ir tapti įsta
tymu. Juk ir žmogaus teisių 
deklaracija, 1948 m. pirmą 
kartą pasiūlyta tuometinio JAV 
prezidento žmonos Eleonor 
Roosevelt, pradžioje buvo tik 
popieriaus lapas su kilniomis 
idėjomis. Laikui bėgant, doku
mentas virto saistančiu pažadu 
ir įstatymu kone visame kultū
ringame pasaulyje.

Nebuvo girdėti, kad konfe
rencijoje lietuvės moterys daug 
pasireikštų, bet jos, be abejo, iš
gyveno tas pačias nuotaikas, 
kaip ir visos kitos delegatės.

Žinome, kad iš Lietuvos buvo 
nuvykęs būrelis atstovių, o iš 
užsienio — bent viena, Gintė 
Damušytė. Ar lietuvės moterys 
negali save sutapatinti su kon
ferencijoje iškeltais klausimais? 
Ar mūsų visuomenėje moteris 
traktuojama, kaip lygiateisė, 
rūpinamasi jos gerove, įvertina
mas jos darbas? Viena tema, 
minėta konferencijoje, buvo mo
terų savanoriško darbo svarba 
savoje visuomenėje. Nors už tą 
darbą niekas nemoka atlygini
mo, bet būtina, kad bendruome
nė taip pasiaukojančias moteris 
įvertintų ir suprastų įnašą, 
kuris atiduodamas žmonėms. 
Įdomu būtų pažvelgti, kaip į mo
ters veiklą lietuviškoje bend
ruomenėje buvo žiūrima anks
čiau, sakykime, pirmaisiais 
dešimtmečiais po atvykimo į 
Ameriką, ir ar padėtis pasikei
tė dabar, kai vis daugiau mote
riškų pavardžių pasirodo pa
čiame tos lietuviškos veiklos 
sūkuryje? Ar moteris ir dabar 
tebėra renginių šeimininkė, or
ganizacijų sekretorė, ruošos 
komitetų narė, kuriai pa
vedama platinti bilietus, pa
dengti stalus ir parūpinti gėlių 
programos atlikėjams, kai tuo 
tarpu vyrai sėdi garbės prezi
diume, sako prakalbas ir sveiki
nimus nuo scenos? Kokia yra 
vyrų pažiūra į moteris, vis la
biau įsijungiančias į visuome
ninę veiklą ir užimančias parei
gas, kurios dar neseniai buvo 
„rezervuotos” išskirtinai 
vyrams?

Tokie i. p° našūs klausimai 
kyla daugeliui lietuvių moterų, 
bet jais pasidalinti ir rasti atsa
kymus progų retai pasitaiko. Iš
vykti į Kiniją ir toje konferenci
joje išsakyti savo rūpesčius gali
mybių nebuvo, bet štai kai ku
rioms veiklioms mūsų visuome- 
nininkėms šovė mintis: jeigu 
galima konferenciją moterims 
ruošti Beidžinge, kodėl ne Le
monte? Ne tūkstančiams dele
gačių iš visų keturių planetos 
pakraščių, bet lietuvėms, pa
skutinį šio mėnesio savaitgalį 
suvažiuosiančioms į PLC 
pasiklausyti įdomių paskaitų, 
padiskutuoti, pabendrauti ir 
galbūt geriau suprasti save, 
savo aplinkos nuotaikas, patir
ti bent dalelę tos pakilios nuo
taikos, kurią išsivežė iš Kinijos 
IV Pasaulio moterų konferen
cijos dalyvės.

1995-tieji paskelbti „moters 
metais”. Jiems slenkant į pa
baigą, toks „moters savaitgalis” 
tikrai prasmingas. Nepaisant 
visų lygybės ir lygių teisių 
deklaracijų, tebegyvename 
„vyriškame pasaulyje”. Verta 
bent kartą per metus į tą „pa
saulį” pažvelgti ir iš moteriško 
taško. Kas žino, gal pama
tysime, ko nesitikėjome...

PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ
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Nelaimingi buvo tie pinigai . Iš lietpalčio kišenės 

iškrito mano dokumentinė ir nors ir greitai pasigedau, 
grįžau atgal, bet jau neberadau. Sykiu buvo ir leidimas 
duonai pirkti 13 kg 200 gr. Tai buvo mums trims sykiu 
gyvenančioms — bendras. Mūsų Veronika vis netiki, kad 
būčiau pametusi. Ji sako, jog aš leidimą pardaviau, o 
pasą tyčia numetusi. Ji laiko spintoje duoną iki supely- 
ja ir dabar neturi gėdos skųstis visiem dėl 4 kg duonos, 
kai aš tuo tarpu daug daugiau netekau. Svarbiausia 
kortelės. Dabar turėsiu pusbadžiu išgyventi tris savai
tes. Šiandien jau esu be pusryčių, pietus gavau iš vir
tuvės, o vakarienės truputį užvalgiau. Iki pietų nedir
bau, tai buvau nuėjusi į policiją pranešti. Liepė vėliau 
užeiti. Buvau ir Tauschgescheft, mat ten buvo paduota 
mano medžiaga keisti į kuprinę. Nors ir be dokumentų, 
bet pasisekė įrodyti, jog tikrai esu įdavusi medžiagą ir 
jau gavau kuprinę. Paprašiau jų, jei kas ateitų su mano 
kvitu, kad pareikalautų paso. Bet kas gi eis. Radėjui 
svarbiausia maisto kortelės — taip visi alkani. Vakar 
gavau iš P. Jankauskų duonos ir dėžutę mėsos konser
vų. Po pietų turėjom dirbti.

1945 m. rugpjūčio 3, penktadienis. Vakar gavau atvi
ruką iš Lagerdorf. Rašo nepažįstamas žmogus. Tai pir
mas laiškas ar žinia po karo. Rašo daktaras, buvęs karys. 
Sako sekmadienio vakare radęs mano „Brieftasche” su

dokumentais ir pinigais. Viena vokietė man sakė, jog 
jei rado karys, tai nelauk, nes jie esą alkani. Dabar ma
tau, jog yra žmonių, kurie nėra savanaudžiai. Sako, 
vokiečiai nekenčia svetimšalių. Šis pavyzdys rodo kaip 
tik priešingai. Kviečia mane atvažiuoti. Kaip nuvažiuo
ti 20 km, kai traukiniai neina. Prašysiu Julių, gal jis 
dviračiu nuvažiuos. Radėjui parašysiu laišką, pasiū
lydama radybų pasilikti mano rūkalų kortelę arba 
papildomas korteles maistui. Per mažai, bet aš kitaip 
negaliu.

Vakar vėl buvom Wedel rabarbarų skinti. Matėme
Elbę ir Vokietįjos herojaus Rolando paminklą. Oras buvo 
gražus. Skraidė daugybė lėktuvų visoje Hamburgo 
apylinkėje. Eina kalbos, jog į Hamburgą bus įleistos trys < 
rusų divizijos. Ką anglai galvoja, taip juos leisdami, 
sunku suprasti. Viena vokietė pasakojo, jog Berlyne 
suradę Hitlerį- Koks bus jo likimas? Netikiu, kad jis žū
tų. Mokės išsigelbėti.

Ką tik buvo atėjusi Stasė Waitowitz, viena čia 
atvežtų Latvijos lenkaičių. Kitos čia dirbusios išvažia
vo namon, į Latviją. įdomu, kaip joms ten seksis.

Buvau lietuvių susirinkime. Tai pirmas. Tai pirmas 
lietuvių susirinkimas po karo, kuriame pirmininkas P. 
Eidukas padarė smulkų pranešimą iš Neumunster * 
įvykusio lietuvių komiteto atstovų suvažiavimo. Susi
rinkimas vyko viename restorane.

1945 m. rugpjūčio 8-tą. Kapituliavo Japonįja. Dabar 
mūsų visų laukimas ir klausimas, kas bus su Europa? 
Kaip bus išspręstas Pabaltijo tautų klausimas? Geras

ženklas — Jugoslavijon grįžo karalius Petras.
Vakar pas mus pradėjo dirbti viena estė, o užvakar 

Lietuvos rusė, gyvenanti Falkrug. Priimta daug naujų 
vokiečių, nes darbo turime labai daug. Turime rabar
barų ir apie tris tonas slyvų, kurias reikia apdirbti. Daug 
jų apdirbom, o ir dar vis veža.

Virėm grybus ir taip sunaudojom paskutinius mano 
iš tėviškės atsivežtus lašinius. Valgėme grybų penkie
se. Tauragiškis Juozas, kretingiškis Paulius, mūsų P. 
Veronikos sūnus Viktoras, Bronė ir aš.

Užvakar buvo atvažiavęs brolis Jonas. Pasakojo, kad 
taip ilgai nesirodęs, nes buvęs kalėjime. Dieve, ir to be
reikėjo. Policija suėmusi jį bespekuliuojant. Norėjęs jis 
maisto korteles iškeisti į rūkalus. Areštavę jų ir daugiau. 
Atsėdėjęs penkias savaites, gavęs blogą maistą ir svorį 
numetęs. Lageryje, sako, maistas irgi pablogėjęs. Jis ir 
daug kitų užsirašę į anglų sargybų kuopų tarnybai.

Vakar buvau pas Jankauskus, kuris pasakojo buvęs 
Hamburge lageryje ir daug vyrų jau yra pašaukta šiai 
tarnybai. Tai tau: — vyresnysis brolis Anicetas likęs 
Lietuvoje, gal partizanauja, antrasis, Steponas, pas 
amerikiečius be žinios, o tretysis į anglų sargybą išeina.

Jonas atvažiuodamas atvežė man naują lietuvišką 
laikraštį „Lietuvis”. Užsiprenumeruoti dar negalima, 
mat paštas dar neveikia. I Hamburgą atvežę 
sunkvežimiu, tai Jonas keletą numerių čia atvežęs.

Atidaviau batus, kuriuos buvau jam nupirkusi. Jei 
išeitų tarnybai, tai galės parduoti, o jei ne, tai pats 
dėvės. Dviratį žada parduoti. Atrodo, jog nusivylęs la

gerio gyvenimu. Nenorėjo dirbti, o dabar, atrodo, paliko 
be pinigų, kad galėtų nusipirkti drabužių. Aš turiu 
leidimus ir šiek tiek pinigų susitaupiusi. Pasitaikius pro
gai, mėginsiu tuos leidimus realizuoti. Kol galiu, 
nenoriu kitus apsunkinti. Yra žmonių, kurie negali dirb
ti. Tešelpia juos.

Pasakojo Jonas, jog buvo nuvažiavęs į Bad Segeberg, 
kur suradęs mūšy buvusį girininką Mara Fack. Jis la
bai apsidžiaugęs Jono apsilankymu ir prašęs mus abu 
kada atvažiuoti. Nepamiršęs lietuviškai. Sūnus Petras 
buvo vedęs, Berlyne turėjęs nuosavą namą. Karininkas. 
Apie jį tėvas nieko nežino. Jaunesnysis sūnus Karl- 
Heinz buvęs karo laivyne ir dabar tėvas gavęs per ka
rius trumpą žinutę, jog randasi kažkokioje saloje belais
vių stovykloje. Pats tėvas buvęs našlys, o dabar vedęs 
antrą žmoną ir augina porą vaikų. Reiks pasistengti jį 
aplankyti.

Neseniai buvo pravesta mūsų tarpe rinkliava lietu
viams belaisviams paremti. Aukojo visi, kiek kas galėjo, 
daiktais ir maistu. Praėjusį sekmadienį susirinkime 
mūsų komiteto pirmininkas pareiškė viešą padėką 
trims, gausiausiai aukojusiems asmenims. Aukas 
nuvežė belaisviams tiesiog į stovyklą — Liubeką. Iš ten 
iki stovyklos apie 70 km reikėjo važiuoti sunkvežimiu, 
kurį parūpino Liubeko lietuvių komitetas, davęs šoferiui 
teisę paimti atlyginimą savo nuožiūra.

(Bus daugiau)
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JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDIS

UGDYTI IR IŠLAIKYTI 
KULTŪRINĘ VEIKLA 1

Gražią rugpjūčio mėn. šešta
dienio popiete įvyko JAV LB 
Krašto valdybos posėdis, kurio 
dalyviai bendravo telefonu. Da
lyvavo 14 Krašto valdybos narių 
iš 6 skirtingų vietovių. Posėdyje 
dalyvavo pirm. Regina Narušie- 
nė, Birutė Jasaitienė, Regina 
Kučienė, Linas Norušis, Rita 
Likanderytė ir Darius Laucius 
(visi Čikagoje „Seklyčioje”); dr. 
Vytautas Bieliauskas (Cincin- 
nati), Viktoras Kaufmanas, Al
gis Rimas, dr. Vitolis Vengris ir 
raštinės vedėja Asta Banionytė 
(Krašto valdybos būstinėje, Va
šingtone), Algis Rugienius (Det
roite), dr. Paulius Žygas (Phoe- 
nix) ir Ramutis Pliūra (Milwau- 
ke).

Pirmininkė nedelsiant pradė
jo posėdį ir pranešė, kad yra 
gautas iš LB tarybos prezidiumo 
pirm. dr. Zigmo Brinkio 
patvirtinimas naujų Krašto 
valdybos narių: Giedrės 
Milašienės (sekretorė ir reikalų 
vedėja), Viktoro Kaufmano 
(vicepirm. organizaciniams 
reikalams) ir Ramunės Kligytės 
(JAV Lietuvių jaunimo sąj. 
pirm., atstovė Krašto valdy
boje).

Iždininkas padarė išsamų fi
nansinį pranešimą. Šiuo metu 
ižde yra daugiau, negu buvo ti
kėtasi. Nemažą sumą sudaro 
Vasario 16-tosios pajamos, bet 
dar ne visi skyriai atsilygino. 
Taip pat yra apylinkių, kurios 
30% surinkto mokesčio yra tie
siog pasiuntusios PLB. Tuos są
rašus turi PLB iždininkas Alek
sas Vitkus, bet kol kas JAV LB 
Krašto valdyba jų negavo. Buvo 
nutarta skelbti aukotojų sąrašą 
„Pasaulio lietuvio” žurnale. 
Asta Banionytė numačiusi Los 
Angeles suruošti „cocktail par- 
ty”, kad surinkti lėšas Visuo
meninių reikalų tarybai. Buvo 
siūlyta, kad ir kitos tarybos pa
našiai kauptų lėšas. Iždininkas 
pranešė, kad iki metų galo ne
numatyta kitų įplaukų, todėl 
bus sunku išsiversti be deficito.
Be to atsiras išlaidų Tautinių 
šokių šventės ruošai, LB tarybos 
suvažiavimui ir pan. Po Ekono
minės tarybos suruoštos konfe
rencijos Lemonte yra likęs pel
nas. Pirmininkė susisieks su A. 
Kereliu pelno pervedimui į 
Krašto valdybos iždą.

Buvo siūlyta visuomeninių 
reikalų tarybai suruošti vajų 
savoms išlaidoms padengti ir at
skirą vajų Vašingtono būstinės 
išlaikymui. Telefoniniu būdu 
rinkti aukas. Šį klausimą atski-
rai svarstys Žygas, Norušis ir pareigų. Reikalingas naujas re- 
Pliūra. Regina Narušienė pra- daktorius. Taip pat reikalingas
nešė, kad baigiasi Vašingtono 
įstaigos sutartis. Mėnesio nuo
ma 300 dol., posėdis patvirtino 
sutarties pratęsimą. Pirmininkė 
ragino visus narius sklandžiai 
dalyvauti JAV LB tarybos ant
rojoje sesijoje, kuri įvyks spalio 
14-15 d. St. Petersburge, Flori
doje. JAV LB Krašto valdybos 
posėdžiui gauta iš tarybos pre
zidiumo provizorinė darbotvar
kė, bet joje neužsiminta apie 
artėjantį PLB seimą. Taryba tu
ri patvirtinti atstovus į Seimą. 
R. Narušienė siūlė PLB Seimą 
ruošti Čikagoje, nes tais pačiais 
metais ir tame pačiame mieste 
vyks ir Tautinių šokių šventė.

Viktoras Kaufmanas pranešė, 
kad, susitarus su New Yorko 
apygardos ir apylinkės pirmi
ninkais, leista Vašingtone įsi
kūrusiai nauju atvykėlių „Vers
mė” apylinkei atskirai veikti, 
bet krašto valdybos žinioje. Po
sėdis šį reikalą patvirtino. Pat
virtinta, kad Gulf Coast apylin
kė susijungs su Miami apylin
ke. Viktoras įgaliotas prašyti 
apylinkių, kad surinktų ir at
siųstų savo apylinkių istorijos 
žinias. Skatinama atlikti šį rei
kalą, kol apylinkės dar egzistuo
ja. Pirmininkė dalyvavo Čika
goje vykusiame naujų atvykėlių

Vis dažniau ir daugiau pasi
girsta balsų apie sparčiai 
menkėjančią užsienio lietuvių 
kultūrinę veiklą. Tuo tikslu už
kalbinome JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkę Alę Kėže- 
lienę ir sujos pareikštomis min
timis dalinamės su lietuviškąja 
visuomene.

Jūsų kadencijos metu, atro
do, JAV LB Kultūros taryba

susirinkime ir siūlė besistei
giančiai apylinkei jungtis į jau 
veikiančias apylinkes. Nutarta, 
kad Arvydas Barzdukas ir Vik
toras Kaufmanas kartu peržiū
rės įstatų padarytus pakeiti
mus. PLB sudarytos komisijos 
pilietybės klausimu sesija turi 
įvykti greitu laiku. Pirmininkė 
yra prašiusi siųsti jai pageida
vimus ir nuomones šiuo reikalu. 
Surinktas nuomones, jei pati ne
dalyvautų, pateiks komisijai 
raštu.

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė informavo, kad 
Mokytojų studijų savaitė, įvyku
si Dainavoje rugp. 6-13 d. buvo 
sėkminga. Dalyvavo 167 asme
nys, 33 aktyvūs mokytojai, 6 
Švietimo tarybos nariai ir apie 
40 vaikų. Pedagogės, dirbančios 
amerikietiškose mokyklose, pa
teikė naujos metodikos. Vasaros 
metu buvo išleisti 3 vadovėliai 
ir knygos, paruošti keli pra
timai

Dr. Vitolis Vengris kalbėjo PL 
archyvo reikalu. Yra sudaryta 
nauja direktorių taryba be 
Krašto valdybos patvirtinimo. Į 
šią tarybą neįtraukti buvę na
riai. Dr. Račkauskas siūlo, kad 
Krašto valdyba perimtų archy
vą savo žinion. Posėdis nutarė, 
kad dr. Račkauskas savo siūly
mą pateiktų raštu. Įstatai reika
lauja, kad ši institucija būtų 
globojama Kultūros tarybos. Šis 
klausimas buvo atidėtas sekan
čiam kartui, pasitarus su A. 
Kėželiene.

Algis Rugienius informavo 
apie V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, kurios įvyko Lietuvos 
miestuose. Apgailestavo, kad iš 
JAV dalyvavo tik 130 sportinin
kų. Čikagos futbolo komanda 
„Lituanica” (veteranų) laimėjo 
aukso medalį, paprašius Lietu
vos žaidėjų talkos. Čikagos „Ne
rijos” tinklininkės grįžo pasi
puošusios sidabro medaliais. 
Sekančios PL žaidynės bus 1998 
metais. Liepos mėnesį Connecti- 
cut valstijoje vyko speciali žmo
nių su negalia olimpiada. Lietu
va atsiuntė 17 atstovų, kurie 
puikiai pasirodė. 1996 m. Pa
saulio olimpiadai Atlantoje 
lietuviams atstovauti pakvies
tas Remigijus Gaška. Lietuva 
dalyvaus tarptautinėje parodo
je. Parodai sutiko vadovauti In
grida Bublienė. Buvo siūlyta 
olimpiados metu suruošti lietu
vių dienas, nes yra galimybė 
gauti vietą.

„Bridges” redaktorė Audronė
Gulbinienė nori atsistatydinti iš

šią mūsų kultūrinę veiklą. 
Tad kokie Jūsų vadovau
jamos Kultūros tarybos ar
timiausieji veiklos planai?

JAV LB Kultūros tarybos pirm. Alė 
Kėželienė.

— Teisingas paminėjimas, 
kad kultūrinė veikla yra priti
lusi. Kultūros taryba bando vėl 
uždegti tokią lietuvybės sąžinės 
liepsnelę, kokia buvo mūsų visų 
širdyse prieš Lietuvai atgau
nant nepriklausomybę. Kaip 
visi matome, su laisve kiti 
reikalai pasidaro labai svarbūs. 
Tiesioginiai atsakant į Jūsų 
klausimą, mūsų svarbiausias 
artimiausias projektas yra

dos skyrius gerai tvarkomas ir 
gaunamos aktualios žinios iš 
Lietuvoje esančios koresponden
tės. Dabar ruošiasi sudaryti re
gistraciją JAV verslo įmonių, 
kurios investuoja Lietuvoje ir 
prekiauja su Lietuvos įmonė
mis. Visi JAV verslininkai, ku
rie norėtų, kad jų įmonės būtų 
įtraukos į numatytą registrą, 
kviečiami kreiptis į ERT pirm. 
Algį Rimą. Registracį' tlieka- 
ma veltui.

Telefoninis posėdis uaigiasi. 
Visi atsisveikindami sakė, kad 
susitiks Floridoje per LB tary
bos sesiją, kurios išvakarėse bus 
sekantis JAV LB Krašto valdy
bos posėdis.

Rita Likanderytė
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redaktorius knygai JAV LB 
paskutiniųjų dviejų dešimtme
čių istorijos paruošimui. Siūly
mus reikia įteikti Reginai Na- 
rušienei. Linas Norušis iškėlė 
klausimą ar reikia dalyvauti 
Lietuvių teisių fonde. Ketu
riems apkaltintiems išdalinta 
6,000 dol., o likutis — 1,500 dol. 
Linas siūlo pasitraukti iš šio ko
miteto, nes Lietuva laisva ir 
šiuos reikalus turi pati tvarky
ti. Regina Narušienė pasitars su 
Laaausku ir praneš sekančiame 
posėdyje.

Asta Banionytė dalyvauja kas 
mėnesį „Victims of Commu- 
nism Memorial” organizacijos 
posėdžiuose. Į šią organizaciją 
taip pat įtrauktas prof. Vytautas 
Landsbergis. Alė Kėželienė raš
tu pateikė pranešimą, kuriame 
paaiškėjo, kad istorijos rinkimo 
projektas pradėtas, padarytos 
apklausinėjimo formos ir į dar
bą įjungtos apylinkės. Kultūros 
tarybos premijų šventė bus lap
kričio mėn., jai vadovaus Nijolė 
Martinaitytė. Lietuvių fondas 
paskyrė Visuomenių reikalų ta
rybai 4,490 dol. Rudenį numa
tyti du projektai: NATO įstoji
mo klausimas ir Vašingtono 
būstinės vajaus projektas. Eko
nominių reikalų tarybos spau-

kultūros premijų šventė, kuri 
įvyks lapkričio 5 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. O mūsų vėles
nis didžiausias rūpestis — 
ugdyti ir išlaikyti kultūrinę 
veiklą ateityje.

— Po ilgesnės pertraukos 

atgaivinote tradicinę premijų 

šventę. Ar turite pakankamai 

premijoms kandidatų?

— Mūsų pakviesti premijom
bando pajudinti kiek pritilu- skirti komitetų pirmininkai, ne

tik džiaugiasi, bet ir didžiuojasi 
mūsų talentingų lietuvių skai
čiumi. Jų turime daug ir tų 
komitetų problema yra, kam 
premijas skirti, kadangi yra 
tiek daug užsitarnavusių, pre
mijų vertų asmenų.

— Šiais metais numatote 
premijuoti žurnalistą, dailę ir 
muziką. Anksčiau gi būdavo 
dar premijuojamos radijo lai
dos ir teatrai. Ar pastarosios 
nebeegzistuoja?

— Pradedame su pačiais ak
tyviausiais kultūros reiškiniais. 
Jokiu būdu nežadame palaidoti 
šiemet nepagerbtų. Tikimės 
ateityje premijų skaičių praplės
ti. Turėjome pradėti su kuo 
nors, ir tikime, kad visuomenė 
šiai pradžiai pritars.

— Kokią numatote premijų 
šventėje programą?

— Premijų popietėje numa
tome įdomią programą. Jau 
sutikę joje dalyvauti yra solistė 
Audronė Gaižiūnienė ir Petras 
Aglinskas. Aš tikiu, kad pro
grama publiką tikrai patenkins,

— Ar nebandote atkreipti 
dėmesio į kultūrinėje veiklo
je besireiškiantį jaunimą, o 
gal reikėtų premijas skirti ir 
jauniesiems talentams?

— Komisijoms palikome at
viras rankas, kaip specialistai, 
jie geriau gali spręsti, kas tokios 
premijos vertas. Savaime aišku, 
kad mes būtume labai lai
mingi, jei pagerbtųjų tarpe bus 
mūsų prieauglio, bet specifinės 
atskiros jaunimui premijos mes 
finansiniai šiuo momentu neiš
galime. Pažadu, kad ateityje 
tokios galimybės neužmiršime.

— Jūsų vadovaujamoje Ta
ryboje daug veiklių žmonių. 
Tad kokios talkos susilaukia
te iš jų, šią premijų šventę 
organizuojant?

— Nijolė Martinaitytė-Nelson 
apsiėmė šios šventės organiza
vimo darbą. Jai padeda Dana 
Kurkulienė. Aišku, kad joms 
padeda ir padės visi Kultūros
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tarybos nariai. Bandome į pa
galbą įtraukti jaunimo organi
zacijas. Tikimės, kad ir iš prak
tiško taško šventė praeis sklan
džiai.

— Jūsų nuomone, ar pre

mijų šventėse ateityje ruošti- 

nos ir kaip vertinate JAV LB 

kultūrinę veiklą apskritai?

— Premijų šventės išlaiky
mas yra būtinas lietuvybės 
puoselėjimui Amerikoje, nes tai 
beveik vienintelis būdas plačiai 
įvertinti savo kūrybinguosius 
asmenis. Juk jie dažniausiai dir
ba iš idėjos, be užmokesčio, tai 
be šitokio įvertinimo mes jų 
neteksime. Kultūrinė veikla — 
gyvybinis mūsų išlikimo reika
las. Turime ją ugdyti ir išlaiky
ti, visų pirma besirūpinant 
savais kultūrininkais išeivijoje.

— Paskutinis klausimėlis: 

Ko pageidautumėte iš lietu

viškosios visuomenės?

— Noriu pasinaudoti šia pro
ga, už kurią labai dėkoju Jums, 
J. Janušaiti, prašyti visų nuošir
daus bendradarbiavimo lietuvy
bės išlaikymui. Remkime visus 
kultūrinius renginius, ypač at
kreiptinas dėmesys į čia augan
čius lietuvius, kurie ieško, kur ir 
kaip savo gabumus parodyti. 
Vienu žodžiu dirbkime visi lie
tuvybės išlaikymo darbą Ame
rikoje. Iš anksto lieku dėkinga 
visiems, kurie atsilankys ir į 
Premijų šventę, lapkričio 5 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje.

— Nuoširdžiai dėkoju pa- 

reigingajai JAV LB Kultūros 

tarybos pirmininkei Alei Kė- 

želienei už pareikštas įdo

mias mintis ir linkiu sėkmės. 

Kalbėjosi Jurgis Janušaitis

TIK VIENAS KINO 
TEATRAS

Anksčiau Panevėžyje buvo 
keturi kino teatrai. O dabar, kai 
kino menui sukako šimtmetis, 
miesto gyventojai * vos neliko 
šių salių. „Meno” kino teatre 
dabar veikia vaikų teatras, „Ra
ketoje” prekiaujama sekso 
reikmenimis ir kitokiomis pre
kėmis, įsikūrusi batų taisykla. 
Rekonstruota „Versmė” atiteks 
muzikiniam teatrui. Vienintelio 
„Garso” kino teatro Panevėžio 
miesto taryba nutarė neprivati
zuoti ir išlaikyti iš biudžeto.

• Vilniuje rugsėjo 1-ąją pra
dėjo veikti pirmoji ukrainie- 
tiška klasė, kurioje, įsikūrusioje 
Bazilijonų vienuolyno patalpo
se, mokysis 14 Lietuvos ukrai
niečių bendruomenei priklau
sančių sostinės gyventojų.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

■

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
, (312)581-8654

J K S CONSTRUCTION <
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, tel. 708-969-2658.

Nebrangiai remontuojam auto
mobilius. Pigūs automobiliai tiesiai 
iš varžytinių tel. (708) 385-4864. 
Beeper (708) 396-5655 GINTAS.

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE

VAIKUČIO DŽIAUGSMAI. Skaitymai-eilėraščiai. Grasė 
Petrėnienė. 96 psl.

LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. H. Lukaševičius. 231 psl. 
GUNDYMAI. Apysaka. Jonas Gailius. 143 psl.
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Novelės. P. Jurkus. 175 psl. 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun. Ant.

Alekna. 300 psl.
SPAUDOS BARUOSE. Atsiminimai. J. Kapačinskas. 215 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. Jonas Balys. 230 psl.
KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI. Pr. Šulas. 100 psl. 
MARIŲ VĖJUI SKAMBANT. Lyrika. K. Grigaitytė. 108 psl. 
JAUNYSTĖS MARŠAS. Alfa Sušinskas. 260 psl.
TILTAS PER NERĮ. Dviejų šeimų garbingam atminimui. Valė

Marcinkonytė. 133 psl.
LIETUVOS KARALIAUS KRIKŠTAS. Schondoch. Vertė A.

Tyruolis. 30 psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Danielius. 80 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės. Vertė Pov.

Gaučys. 459 psl.
GYVENIMO VINGIAIS. Atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 357 

psl.
LUKŠIŲJAI. Novelės. A. Giedrius. 231 psl.
ANGLŲ NOVELĖ. Novelių antologija. Sud. Pov. Gaučys. 459 

psl.
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos ir giesmės. Kun. dr.

P. Aleksa. 254 psl.
PRIEŠAI. Raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 168 psl. 
NAUJASIS GYVENIMAS. Dante Alighieri. Vertė A. Tyruolis,

95 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. O. Nendrė. 365 psl 
PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. J. švaistas. 176 psl.

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

REAL ESTATE

RIMAS L. STANKUS

y

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

HELP VVANTED
European restaurant in Lemont is 
looking for kitehen help.

. Call 708-257-7570.

Reikalingos padavėjos. Privalo 
susikalbėti angliškai. Kreiptis: Į Ni
jolę, Lindy’s Chill, 5401 S. Pu- 
laski Rd., Chlcago, IL.

IEŠKO BUTO
Nerūkantis, negeriantis pen
sininkas ieško 1 mieg. buto ar
ba 1 kambario prie šeimos. 
Skambinti; tel. 776-5112.
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' ' Atsiųsta paminėti
• „Laiškai lietuviams. 1995 

m., rugsėjis. Leidžia tėvai jėzui
tai Čikagoje. Redaktorius — 
Juozas Vaišnys, SJ. Administ
ratorė — Marija A. Jurkutė. Ad
resas: 2345 W. 56th Street, Chi- 
cago, IL 60636-1098. Tel.: (312) 
737-8400, fax: (312) 737-0486. 
Spausdina „Draugo” spaustuvė.

Mėnesinis religinės ir tauti
nės kultūros žurnalas. Šiame 
numeryje redaktorius nagrinė
ja: dvasingumo sąvoką; spausdi
namos ištraukos iš gyd. reani- 
matologės B. Žemaitytės knygos 
„Palydėsiu į tėvo namus”; kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, prisime
na VIII Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą; pateikiamos 
trumpos žinutės iš Lietuvos; pa
skaitę redaktoriaus „Kalbos” 
skyrelį, sužinosime, kaip „iš
versti” į lietuvių kalbą žodžius 
„firanka”, „golas”, „futliaras”, 
kt. Žurnalas iliustruotas kun. 
Ričardo Mikutavičiaus nuotrau
komis iš Kauno Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčios.

• „Šventasis Raštas. Sena
sis Testamentas. Išminties kny
gos”. Vertimas iš hebrajų ir 
graikų kalbos. Išleido „Krikš
čionis gyvenime”, Putnam CT, 
1995 m. Vertė, įvadus bei paaiš
kinimus parašė kun. Antanas 
Rubšys, kalbą tikslino Jurgis 
Jankus ir Albina Pribušaus- 
kaitė. Į šį tomą įeina: Jobo 
knyga, Psalmynas, Patarlių 
knyga, Koheleto knyga, Gies
mių knyga, Išminties knyga, 
Siracido knyga, be to, leidėjų ir 
vertėjo žodis, Šv. Rašto knygų 
pavadinimų santrumpos ir įva
das į „Išminties knygą”. Tai dar 
vienas, nepaprastai vertingas 
indėlis į religinę literatūrą 
lietuvių kalba. Gaunama 
„Draugo” knygyne. Kaina 12 
dol.

• Danielius Sadauskas. Ba

ranauskas, Vienažindys — kase
tė. Pirmojoje pusėje sol. D . Sa
dauskas atlieka vysk. Antano 
Baranausko dainas ir giesmes 
(„Anykščių šilelį”, „Sudiev, 
Lietuva”, „Giesmė in Panelę 
Švenčiausią sopulingą ir kt.); 
antrojoje — Antano Viena
žindžio dainas (Oi, tu sakai, 
sakalėli”, „Kur prapuolė tas 
kelelis”, „Ilgu gyventi man ant 
svieto”, „Neik už to bernelio” ir 
daug kiti}). Kasetė gaunama 
„Drauge”. Kaina 10 dol.

• „Medicina'*. 1995 m., Nr. 
1. Redaktorius — Vaclovas Šau
lys. Rašyti: c/o V. Šaulys, 2639 
W. 86th St., Chicago, IL 60652. 
Tel.: (312) 776-7337. Administ
ratorė — Irena Makštutis, 6849 
Highland, Palos Heights, IL 
60463, tel.: (708) 448-8374. 
Spausdina M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje.

Du kartus per metus išeinan
tis žurnalas. Šiame numeryje: 
A. Matulio, MD, PhD, straipsnis 
apie kraujo serumo kreatino ki- 
nazės problemas; sužinosime 
apie nuovargio sindromą; žur
nale gausu žinučių iš Lietuvos, 
aprašomos medicinos problemos 
ir pasiekimai. Numeryje susi
pažinsime su neseniai mokslus 
baigusiais daktarais bei prisi
minsime pasižymėjusius medi
kus, praėjusius jubiliejus.

• „Naujasis židiny s/Aidai”.

1995 m. liepa-rugpjūtis. Vyr. re
daktorius — Petras Kimbrys. 
Redakcijos adresas: Universite
to 4,2001 Vilnius, Lietuva. Tel.: 
220311. Fax: 222363.

Religijos ir kultūros žurnalas, 
kuriame — rašiniai psichologi
jos, teologijos, filosofijos temo
mis. Rasime prozos, poezijos 
naujausių knygų recenzijas.

• 1996 m. Katalikų kalen
dorius — Žinynas”. Parengė 
kan. Jonas Mintauckis, reda
gavo S. Papeckienė ir R. Čer
niauskas, išleido „Katalikų 
pasaulio” leidykla, 1995 m.

Nors jau 1995-tieji metai 
netoli pabaigos, bet šio kalendo
riaus vertė yra daugmetinė, nes 
jame, be tikrojo kalendoriaus, 
t.y. dienų, mėnesių, vardų ir 
švenčių, yra ir nesenstančios 
vertės medžiagos, pvz.: kata
likiškų organizacijų, įstaigų, 
vienuolių statistika, adresai 
(Lietuvoje ir užsienyje), Lietuvos 
bažnyčių sąrašas, Lietuvos dva
sininkų sąrašas (taip pat ir 
išeivijos dvasininkijos), katali
kiškos švietimo įstaigos, lei
dyklos, redakcijos, žinios apie 
Lietuvių Katalikų mokslo aka
demiją, apie Lietuvos vys
kupijas, seminarijas, vyskupus 
ir pan. Nedidelis žinyno kiekis 
yra gautas ir „Draugo” 
knygyne, todėl suinteresuotieji 
raginami nedelsiant į jį kreip
tis (knygyno vadovas yra Kazys 
Rožanskas).

RETO TURINIO KNYGA - 
„KANČIŲ KALNELIS”

EDVARDAS ŠULAITIS

Tokiu pavadinimu šiomis die
nomis Čikagą pasiekė Marijos 
Žemaitienės knyga, kurią iš 
Lietuvos atvežė sol. Danielius 
Sadauskas, dalyvavęs šios kny
gos pristatyme rugpjūčio mėn. 
Utenoje, kuris buvo sujungtas 
su Juodojo kaspino diena ir an
trosiomis Aleksandro Žemaičio 
mirties metinėmis. Minėjimas 
buvo pradėtas šv. Mišiomis Ma
rijos Kankinių Karalienės kop
lyčioje, kurią savo lėšomis 
pastatė Marija Žemaitienė ir 
jos a.a. vyras Aleksandras 
Žemaitis.

„Šią knygą, nupintą iš skaus
mo gijū. skiriu savo velionio 
vyro Aleksandro Žemaičio at
minimui ir visiems patriotams, 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę”, tokiais žo
džiais knygos autorė dedikuoja 
šį didoką leidinį. Kaip žinome, 
A. Žemaitis staiga mirė 1993 m. 
rugpjūčio 22 d.,tarsi pagerbiant 
jo tėvų žemėje esančiose Katle- 
rių kapinaitėse palaidotas brolio 
Jono Zemaičio-„Maummedžio” 
ir visų Rytų Aukštaitijoje kritu
sių už Lietuvos laisvę partizanų 
atminimą. Jo kišenėje tada bu
vo rasta kalba, kurią jis ruošėsi 
perskaityti sekančią dieną nu
matyto iškilmingo Marijos Kan
kinių Karalienės — koplyčios 
perdavimo Katalikų Bažnyčios 
nuosavybei metu.

Kalba yra įdėta šios knygos

pradžioje ir ji prasideda: „Kada 
po dešimtmečių ilgesio ir svajo
nių sugrįžome į nepriklausomą 
Lietuvą, kada apkabinome juo
dą Gimtinės žemę ir palietėme 
lūpomis jos šventą dirvų žalu
mą, atrodė, kad širdis iššoks iš 
krūtinės. Tai buvo neaprašomas 
jausmas, tai buvo šventas tikė
jimas, kad nebuvome palikę 
Lietuvos. Mes visuomet buvome 
čia, kur žaliuoja darželiuose 
rūtos, noksta laukuose rugiai, 
kur rymo Rūpintojėlis ir tiesia 
šakas baltieji beržai Mes 
buvome su tavim Lietuva, kai 
tave trėmė, šaldė ir marino, kai 
tave žudė ir guldė miestelių 
aikštėse, kai plėšė i£ tavo širdies 
meilę, pasiaukojimą, didvyriš
kumą ir tikėjimą. Mes buvome 
su tavim Lietuva, nes tu buvai 
mumyse...”

Šioje knygoje yra daug infor
macinės ir vaizdinės medžiagos 
apie koplyčios statymą, o gal 
daugiausia apie patį jos inicia
torių ir jos statytoją. Čia yra 
sudėtos spaudos ištraukos, pa
čios autorės aprašymai, pasta
bos apie Lietuvai pasišventusį 
jos vyrą.

Yra skyrius „Ko negalima pa
miršti”, apie kurį autorė rašo: 
„Aleksandras Žemaitis mūsų 
namų bibliotekoje rūpestingai 
kaupė kovų už Lietuvos nepri
klausomybę ir rezistencijos 
prieš okupantus tema parašytas

knygas. Žinodama, kad Alek
sandras labai vertino tokią 
literatūrą ir norėdama pagerb
ti žmones, kurie savo prisimini
muose užfiksavo bolševikinio 
monstro lietuvių tautai primes
tą tragediją, įjungiu į šią knygą 
ištraukas iš šiurpias kančias 
išgyvenusių žmonių memuarų”.

Čia apie Lietuvos partizanus 
ir tremtinius prabyla Vladas 
Ramojus, Antanina Garmutė, 
Stasys Melinauskas, Dalia 
Grinkevičiūtė, Alfonsas Rama
nauskas-Vanagas ir kt.

Labai reikšmingas ir knygos 
skyrius „Skausmo posmai”, kur 
sudėta ne tik partizanų posmai, 
bet ir kitų parašyti eilėraščiai 
apie partizanus, žuvusiuosius. 
Čia randame Bernardo Braz
džionio, Vytauto Mačernio, Ja
ninos Degutytės, Henriko Na- 
gio, Kazio Bradūno, Kotrynos 
Grigaitytės, Birutės Pūkelevi- 
čiūtės, Pauliaus Jurkaus, Dia
nos Glemžaitės, Kęstučio Genio 
ir kitų autorių eilėraščių.

Knyga baigiama, kaip autorė 
sako, mūsų širdžiai brangių žmo
nių laiškais, „Mūsų pažįstami ir 
nepažįstami žmonės, sužinoję 
apie Aleksandro Žemaičio keti
nimą pastatyti Utenoje nuo 
bolševikų rankos žuvusiam savo 
broliui ir visiems Rytų Aukš
taitijos kovotojams, žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, memoria- 
lą-koplyčią, atsiuntė daug laiš
kų. Jų skaičius padaugėjo mirus 
mano vyrui, memorialo koply
čios atidarymo iškilmių dieno
mis. Šie laiškai buvo ir visada 
bus gražiausias mano vyro at
liktų darbų pagerbimas...”

\
DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. spalio mėn. 11d._________5

Tie laiškai liudija, kad 
Lietuvos partizanų paminklas 
— koplyčia Lietuvos žmonių 
buvo labai jautriai ir šiltai 
priimtas.

Iškalbingas yra paskutinis 
knygos autorės rašinys, pava
dintas „Nutrūkusių stygų 
skambėjimas”. Norėtųsi paci
tuoti tik trumpą jo ištrauką:

„Gyvenimas turi savo pradžią 
ir pabaigą. Aš savo gyvenimo 
pradžios neprisimenu. Prisime
nu tik tam tikrą gyvenimo at
karpą. Pro ąžuolines duris 
įžengiu į koplyčią. Akys kyla 
aukštyn. Žvelgiu į nusvirusią 
nukryžiuoto Kristaus galvą. Jis 
atėjo į šią žemę savo kančia ir 
mirtimi atpirkti žmonijos nuo
dėmių. Pasiaukojimas — vienas 
iš krikščionybės pamatų, ant 
kurių jau du tūkstančius metų 
stovi Katalikų Bažnyčia. Ąžuo
linis, balta linine staltiese 
padengtas altorius. Medyje iš
drožti varpelių žiedai. Jie, kaip 
ir Kristaus galva, nusvirę že

myn. Dešinėje altoriaus pusėje, 
po grindimis įrengtoje kriptoje, 
karste guli šios koplyčios fun 
datorius Aleksandras Žemaitis. 
Keturi vitražai, padaryti iš 
gelsvo ir violetinio stiklo, smin 
ga iš koplyčios aukštumų že
myn. O gal jie stiebiasi aukš 
tyn? Gyvenime viskas taip re 
liatyvu!”

Daug apie šią knygą būtų ga 
Įima rašyti. Ji — 132 didelio for 
mato puslapių. Spausdino 
„Spindulio” spaustuvė Kaune, 
kreidiniame popieryje įrišta 
kietuose viršeliuose. Viršelio 
dailininkas Antanas R. Šaka 
lys, o leidinyje panaudoti daili 
ninku J. K. Jonyno, Vytauto Ig 
no, Žibunto Mikšio, Antano 
Žmuidzinavičiaus ir kt. darbai.

Ši knyga yra gražus dr. Mari 
jos Žemaitienės paminklas jos 
vyrui Aleksandrui, kuri ilgiems 
laikams tautai primins šio 
tauraus išeivijoje gyvenusio 
lietuvio meilę ir darbus savo 
tėvynei.

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!

Over the past few years, LOT Polish Airlines Kas 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, vvith Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
vvith LOT’s transatlantic route, giving passengers 
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev,Lvov, 
Minsk and VILNIUS,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT’s lovv fares, the luxury of 
LOT’s fleet of nevv Boeings and ATRs and the com - 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!
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Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

Nevv York. 212-869-1074.
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674.
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223-0593.

A.tA.
POVILAS TALUNTIS

Gyveno Chicagoje, Gage Park, apylinkėje.
Mirė 1995 m. spalio 9 d., 9:09 vai. ryto Hawthornwood, 

IL, sulaukęs 73 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: žmona Anastazija, posūnis Algis, marti 

Carmela Lewkow, duktė Helen, žentas Stan Rzasa, duktė 
Terri, žentas Michael Kaput; anūkai: Stephen ir Michael; 
Lietuvoje seserys Bronė ir Janina su šeimomis.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, BALFui ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms.

Velionis pašarvotas trečiadienį, spalio 11 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Galifornia 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, posūnis, dukterys, marti, žentai, 
anūkai, seserys.

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

Įvyko Dievo Valia. Mano brangus Vyras, mūsų Tėvas ir 
Senelis

A.tA.
ZIGMAS MIKUŽIS, SR.

• „Bridges”, 1995 m. lie- 
pa/rugpjūtis, Nr. 6 (19). Lei
džiamas 10 kartų per metus 
JAV Lietuvių Bendruomenės, 
2715 E. Allegheny Avė., Phila- 
delphia, PA 19134. Redaguoja 
Audronė Gulbinienė, tekstai 
anglų kalba, 32 psl., vieno 
numerio kaina 2.50 dol. Tai 
informacinis žurnalas, kuriame 
bendradarbiauja daugiausia 
JAV LB žmonės. Labai ver
tingas, norint amerikiečius 
supažindinti su lietuvių darbais 
rūpesčiais, veikla ne tik šiame 
krašte, bet ir tėvynėje.

• „Pasaulio lietuvis”. 1995 
m. Nr. 8/9. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Redaktorius — Bronius 
Nainys, 7 Glenview Lane, Le- 

mont, IL 60439; tel.: (708) 
257-8714, fax: (708) 257-9010. 
Administratorė — Baniutė 
Kronienė, 6428 Ridge Rd., Cla- 
rendon Hills, IL 60514; tel (708) 
968-0184.

Numeryje — straipsniai visuo
meninio, politinio, kultūrinio 
gyvenimo temomis, švietimo, 
sporto klausimais.

• „Viltis”. 1995 m. rugpjūtis. 
Redaktorius — Alexander P. 
Durtka, Jr. Adresas 1110 N. Old 
World Third Street, Suite 420, 
Milwaukee, W1 53203-1102. 
Tel.: (414) 225-6220; fax (414) 
225-6235.

Šešis kartus per metus išei
nantis žurnalas įvairių tautų 
folkloro bei tautinių šokių 
temomis.

• „Kultūros barai”. 1995 m. 
Nr. 8/9. Vyr. redaktorius — Bro
nys Savukynas. Redakcijos 
adresas: Universiteto 6, 2600 
Vilnius MTP. Fax: 61-05-38. Tai 
mėnesinis kultūros ir meno žur
nalas.

Šiame numeryje — Vyt. Ka
volio paskaita, skaityta birželio 
mėn. vykusiame Santaros-Švie
sos suvažiavime, Vilniuje: „Tik 
archyvai nesiginčija”; soviet
mečio ir dabartinės visuomenės 
dvilypumo problemas nagrinėja 
J. A. Krištopaitis; K. Stoškus 
rašo apie Lietuvos filosofines 
tradicijas; kino kritikas S. 
Valiulis nagrinėja kino istoriją, 
iškeldamas laiko ideologijos 
reikšmę šiam Žanrui; net 4 
autoriai rašo apie Čiurlionį, 
nagrinėja jo kūrybą. Numeryje 
yra straipsnių teatro, dailės 
temomis, spausdinami eilė
raščiai, proza, leidinys iliustruo
tas nuotraukomis.

• „Caritas”. 1995 m. Nr. 7/8. 
Leidžia Lietuvos Caritas 
federacija. L.e. vyr. redaktorės 
pareigas — Vanda Ibianska. 
Redakcijos adresas: Vilniaus g. 
29,3000 Kaunas. Tel.: 20-96-83.

Šiame numeryje vyrauja 
straipsniai ir rašiniai apie žemę,. 

Lietuvos žemdirbius, jų pro
blemas; yra reportažas iš XV 
generalinės Caritas organi
zacijos asamblėjos Romoje 
(gegužės 8-13 d.); spausdinama 
poezija, prozos ištraukos, 
straipsniai religinėmis, filo
sofinėmis, socialinėmis temo

mis.

i

KĄ DARYTI, JEI...?
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 
Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

CHICAGO PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., A DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO Nationvvide Toli Free (Nemokamas) LEMONT
EVERGREEN PARK Tel.: 1-800-994-7600 TINLEY PARK

Mirė 1995 m. spalio 9 d., 5:05 vai. p.p., sulaukęs 77 metų.
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Švėkšnoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Koste Pupšytė, sūnūs: Petras, marti 

Terri, Zigmas, Jr., marti Donna, Juozas, marti Lora, Antanas, 
marti Jeanne; anūkai: Steven, Constantine, Tadas, Tomas, 
Tara ir Alyssa Mikužiai; sesuo Vanda Šertvytienė su šeima 
Lietuvoje; svainė Vanda Šimkienė su šeima.

Priklausė Švėkšniškių klubui.
Velionis pašarvotas trečiadienį, spalio 11 d. nuo 3 iki 9 

v.v. ir ketvirtadienį, spalio 12 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Mar 
ųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 13 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu 
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai 
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, marčios, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

Motinai
A.tA.

SOFIJAI RAGAUSKIENEI
mirus, sūnui dr. LEONIDUI RAGUI ir šeimai reiš 
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Futbolo klubas „Lithuantca'

A.tA.
SOFIJAI RAGAUSKIENEI

mirus, dukteris ALDONĄ, IRENĄ ir sūnų dr. LEONI 
DĄ bei jų šeimas, giliai užjaučiame ir liūdime.

Kristina ir Algirdas Adomoniai 
Vida ir Andrius Balta 
Danutė ir Vladas Jančauskai

——— i

i
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g DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. spalio mėn. 11 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dr. Dalia Kučėnienė spalio 

20 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Ateitininkų namų vaka
ronėje kalbės apie partizaninių 
kovų herojus, ypač paminės le- 
gendarinį „Miško brolių” gene
rolą Vėtrą. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga 
Lietuvių centre, Lemonte, vyks 
penktadienį, spalio 20 d Visos 
narės, o taip pat draugovėn no
rinčios įsijungti skautininkės ir 
vyr. skautės kviečiamos daly
vauti. Sueigos pradžia 7 v.v.

Gen. T. Daukanto Jūrų šau
lių kuopos tradicinis rudeninis 
pasilinksminimas rengiamas 
spalio 14 d., šeštadienį, Šaulių 
namuose. Svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais, šilta vaka
riene, kavute, pyragais, veiks 
baras. Taip pat bus gausus 
vertingomis dovanomis laimės 
šulinys. Šokiams gros smagi 
muzika. Pradžia 7 vai. vak. 
Kviečiami šauliai su svečiais, 
šauliškos veiklos rėmėjai ir, 
norintieji šauliškoje dvasioje 
pasilinksminti, visi tautiečiai.

Lietuvių fondo metinis 
pokylis rengiamas savame lietu
vybės židinyje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, šeštadienį, 
spalio 21 dieną. Laiko nebe
daug, o pokylis jau čia pat, tad 
pats laikas būtų užsisakyti 
stalus ar pavienius bilietus ir 
prisijungti prie besilinksmi
nančių Lietuvių fondo bičiulių 
Svečių laukia šauni, Aldonos 
Šoliūnienės paruošta, vaka
rienė, o po jo šokančius ir nešo
kančius linksmins Sauliaus 
Gylio, vadovaujamas „Žiburio” 
orkestras.

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $300 prof. 
Raphael Sealey, $250 Petras 
Gauronskas, po $200 Algirdas ir 
Regina Osčiai, Liudas ir Dalia 
Šleniai, po $100 Algirdas J. 
Jakštys, Jonas ir Stasė Latviai, 
Marija Remienė, Marija Ulins- 
kaitė. Nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome aukas siųsti ir įsigyti 
bilietus spalio 21 d. pokyliui 
LF būstinėje: 14911—127th 
St., Lemont, IL 60439. tel. 
(708) 257-1616.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Lietuvos katalikų Bažnyčia 
buvo įkurta 1253 m. Pirmuoju 
Lietuvos vyskupu buvo paskir
tas Livonijos ordino kunigas 
Kristijonas”. Siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)
x A.a. Juozo Irbinsko atmi

nimui artimieji paaukojo $50 
Lithuanian Mercy Lift. Reiš
kiame gilią užuojautą ir dėko
jame aukotojams: B. Tampaus- 
kienei, E. ir J. Jasaičiams ir S. 
Holiušienei.

(sk)

Marius Vygantas, Valdas 
Vasaitis, Rita Kazlauskaitė ir
kiti jaunuoliai pasirodys spalio 
22 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje ruošiamoje 
„Jaunųjų talentų popietėje”. 
Pelnas skiriamas „Draugui”, o 
šventę rengia Korp! Giedra. 
Bilietai gaunami „Seklyčioje” ir 
„Draugo” administracijoje, o 
taip pat Pasaulio lietuvių cen
tre po 11 vai. Mišių.

Dėmesio tėveliai! Nepatin
gėkite ir atvežkite savo vaikus 
į pirmąją Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų choro repeticiją 
jau šį sekmadienį, spalio 15 d., 
10 vai. r., Pasaulio lietuvių cent
ro patalpose. Choras giedos 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sek
madienį, 9 vai. r. vaikų Mišiose, 
o repetuos 10 vai. r. kiekvieną 
sekmadienį (repeticijos tęsis 
vieną vai.). Chorui vadovaus 
muz. Darius Polikaitis, „Daina
vos” ansamblio vadovas, daug 
metų dirbęs Kr. Donelaičio lit. 
mokykloje kaip dainų mokyto
jas, daugeliui pažįstamas ir iš 
stovyklų Dainavoje kaip prity
ręs chorvedys. Kviečiami visi 
vaikai nuo antro skyriaus. 
Informacijos teikiamos tel. 
708-241-0074.

Marija Remienė, Lietuvių 
fondo tarybos pirmininkė, tęs
dama šio fondo tradiciją puo
selėti ir skatinti išeivijos 
kultūrinę veiklą, įteiks apdova
nojimo čekius išrinktiesiems 
JAV LB Kultūros tarybos pre
mijų šventėje lapkričio 5 d., 3 
vai. popiet, Jaunimo centre.

x Susitikimas su iškiliuoju 
poetu Bernardu Brazdžioniu
ir jo Lietuvoje išleistos knygos 
pristatymas bus 1996 m. kovo 
mėn. 17 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre, Čikagoje. 
Po programos bus vaišės ir pa
bendravimas kavinėje, kur bus 
galima įsigyti poeto knygą su jo 
autografu.

„Saulutė”, Lietuvos Vaikų 
globos būrelis prašo įsidėmėti 
šią datą ir kviečia visus nepra
leisti retos progos susitikti ir pa
bendrauti su rašytoju, kurio 
eilės ir patriotinės mintys mus 
lydėjo nuo kūdikystės laikų. 
Susirinkime, padėkokime mūsų 
mylimam poetui už žodžius, 
kurie mumyse ugdė Tėvynės 
meilę.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms, ir vaikams 
su negalia: Jadvyga Oštrogors- 
kienė $25, Stanley Stončius 
$240 tęsiama antrų metų 
parama našlaičiui; anoniminiai 
per „Seklyčią” paaukota didelė 
rūbų siunta. Labai ačiū užjau- 
čiantiems Lietuvos vargstan
čius. „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
TAX I.D. #36-3003339.

(sk)

x Dr. Richard ir Sonja Ke- 
ohane, Wayne PA, globoja naš
laitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 West 71 St., Chicago, IL 
60629.

(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)
x TravelCentre, Ltd., pra

neša: Puerto Vallarta, Meksi
ka — $699; 7 dienos, viešbutis 
ant jūros kranto su kelione ir 
maistu. Skambinti Teresei 
Lesniauskienei tel. 708- 
526-0773.

(sk)

Vytauto Kernagio pasiro
dymai — didelė, graži, linksma 
šventė, kurią kiekvieną kartą 
vis kitaip, su neblėstančia ener
gija, jis savo žiūrovams dovano
ja. Klausantis dainininko-artis- 
to atliekamų „Kaip gražu 
miške”, ar linksmo „Onyte, 
einam su manim pašokti”, nie
kas negali ramiai nusėdėti savo 
vietose. Vytautą Kernagį galėsi
te išgirsti spalio 22 d., 12 vai. 
p.p., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Visi kviečiami į šią 
gražią popietę, ruošiamą centro 
renginių komiteto.

IŠ ARTI IR TOLI

„DIRVOS” SUKAKTIES 
ŠVENTĖ

Clevelande leidžiamo „Dir
vos” laikraščio vyr. redaktoriui 
dr. Anicetui Bundoniui, spalio 
9 d. buvo padaryta skubi ope
racija. Redaktorius sveiksta ir 
dabar yra gydomas Meridia 
Euclid ligoninėje, Clevelande.

„Dirvos” leidimu rūpinasi 
laikraščio redakcinis kolekty
vas, kuris taip pat ruošiasi ir 
„Dirvos” 80-tajam jubiliejui. Ši 
sukaktis bus paminėta dviem 
renginiais sekmadienį, spalio 22 
d., 10 v.r. šv. Mišių auka Dievo 
Motinos šventovėje ir 4 vai. 
popiet akademija bei menine 
programa Dievo Motinos para
pijos didžiojoje salėje.

Akademijoje pagrindinę kalbą 
pasakys „Draugo” dienraščio 
vyriausia redaktorė Danutė 
Bindokienė. Minėjime žodį taip 
pat tars ir dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos pirmininkas. 
Meninę programą atliks sopra
nas Virginija Bruožytė-Mulio- 
lienė ir Dievo Motinos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Ritos Čy vaitės-Kliorienės. 
Choras taip pat giedos ir 
sukaktuvinėse Mišiose.

Dr. Anicetas Bundonis atvyko 
iš Lietuvos į Clevelandą prieš 
beveik trejetą metų ir 1993 m. 
kovo mėn. perėmė iš Balio 
Gaidžiūno „Dirvos” redakto
riaus pareigas. Gyvendamas 
Clevelande, įaugo į šio miesto 
lietuvišką bendruomenę — ma
tome jį sekmadieniais Dievo 
Motinos šventovėje, po to sve
tainėje, kur su visais suranda 
kalbą. Nesvetimi buvo jam visi 
renginiai, įvykiai, suėjimai. Ne
svetimi turbūt dėl to jam ir 
išeivijos jausmai, įsitikinimai ir 
siekimai. Todėl Clevelando 
lietuviai, o prie jų, be abejo, jun
giasi ir visi „Dirvos” skaitytojai 
kituose miestuose, linki dr. Ani
cetui Bundoniui greitai pa
sveikti ir grįžti į darbą jo taip 
sėkingai redaguojamo „Dirvos” 
laikraščio redakcijoje.

x Brangiai motinėlei a.a. 
Sofijai Ragauskienei mirus, 
jos vaikų — Aldonos, Leonido, 
Irenos šeimas, anūkėlius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi dr. Vidos 
ir dr. Vaciaus Tumasonių 
šeima. Ta proga jie skiria $50 
auką Lietuvos našlaičiams. 
Reiškiame užuojautą velionės 
giminėms, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)
x Jei jūs ar jūsų miręs vy- 

ras/žmona anksčiau dirbo 
Vokietijoje nemažiau 18 mėn., 
o vėliau dirbote JAV-bėse, jūs 
galite gauti antrą pensiją iš 
Vokietijos. Kreiptis: tasta 
Agency of USA, P.O. Box 346, 
St. Clair Shores, MI 48080- 
0346, tel. 810-773-7529. Kal
bame angliškai ii vokiškai.

(sk)
x Kviečiame aplankyti foto 

menininko Antano Sutkaus 
parodą „Pasaulio lietuvių por
tretai” Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL spalio 20 d. iki 
lapkričio 5 d. Parodos atidary
mas spalio 20 d. 7:30 v.v., 

penktadienį.
(sk)

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagoe skyriaus 

Redaguoja J. Platai. Medžiagą dusti: 3206 W. 65tfa Place, Chicago. IL 60629

MANO „DVIGUBAS” 
GYVENIMAS

Aš gyvenu dviejose kultūrose: 
lietuviškoje ir amerikietiškoje. 
Lankau amerikietišką mokyk
lą, dalyvauju sporte. Šešta
dieniais lankau lituanistinę mo
kyklą. Ten mokausi lietuvių 
kalbos, gramatikos, literatūros, 
istorijos, geografijos ir muzikos. 
Dalyvauju lietuviškame sporto 
klube. Esu skautas „geltonšlip- 
sis”. Lankau skautų sueigas. 
Esu ir ateitininkas.

Kartais man reikia apsi
spręsti tarp dviejų gyvenimų, 
ypač kai būna amerikietiški ir 
lietuviški užsiėmimai tuo pačiu 
metu. Aš esu laimingas, kad ne
labai dažnai pasitaiko. Abi šios 
kultūros yra man svarbios. Aš 
esu Amerikoje gimęs, čia trylika 
metų jau gyvenu.

Aš manau, kad mano „dvigu
bas” gyvenimas stiprina mano 
charakterį ir daro mane geres
niu, labiau išsilavinusiu žmo
gumi.

Mikas Rukšėnas,
Clevelendo lit. m-los mokinys!

RUDUO
Raudoni ir geltoni lapai kaip 

ugnelė šviečia mums. Jis dos
niai lapus mums dalina, todėl 
užsiėmę esame mes visi. O lia 
lia, o pa pa... ir laimingi mes 
visi.

Audrė Kapačinskaitė
Riešutus voverės renka, ugny

je lapai dega. Draugai mokyk
loje vėl susitinka. Uodai manęs 
jau nebe kanda. Obuolius jau lai
kas skinti.

Julįja Vallee
Ruduo gražus ir šaltas. Už 

lango vėjas pučia. Draugai žai
džia su lapais, užtai man links
ma. Onutė bėga keliu.

Robertas Byla
Rudenį lapai krenta, upeliai 

čiurlena. Dienos trumpėja. Daž
nai užeina lietus. O man... liūd
na.

Martyna Labinaitė
Raudoni lapai. Uogos prinoks

ta. Didelės voverės. Uodai mie
ga. Oi, kaip smagu!

Linas Žymantas

Voverytės ieško riešutų. Urve' 
gyvena gyvatė. Dienos jau 
trumpos. Uosis numeta lapus. 
Oras atšąla.

Vida Mikalčiūtė
Ruduo yra gražus metų laikas 

ir uodai nebekanda. Daržovės 
nušalo mūsų darže, nes oras at
vėso. Už poros mėnesių jau ir 
Kalėdos.

Ingrida Brand
Jau raudoni lapeliai, dienos 

trumpos. Uždarytas baseinas. 
Užkursim židinį. Obuoliai pri
nokę, skanūs.

Linas Žymantas
Visi Lemonto Maironio lit. m- 

los 3 sk. mokiniai (*95 Mes dar 
gyvi). ’

JEIGU AŠ BŪČIAU...
Jei būčiau namelis Neringoje, 

aš visą laiką būčiau miške. Ne-

„AUŠRA”
„Aušra” buvo pirmasis tauti

nės minties laikraštis. Jis buvo 
išleistas dr. Jono Basanavičiaus 
1883 metais. Buvo spausdina
mas Tilžėje ir slaptai gabena
mas į Lietuvą. „Aušra” skleidė 
lietuvių tautinį susipratimą. Su 
„Aušra” prasidėjo lietuvių tau
tinis atgimimas.

Gina Valaitytė 
Bostono lit. m-los mokinė

Tik staiga iš už kupsto pašoko kaž
koks žvėris...

Piešė dail. Povilas Osmolskis

įkaisčiau, nes būčiau apsuptas 
medžių. Taip pat matyčiau, kaip 
viskas auga ir pamatyčiau kelis 
gyvuliukus. Matyčiau daug 
žmonių. Žiemą, kai niekas ne
įeitų į vidų, aš būčiau pats 
vienas ir liūdnas, bet aš vis ma
tyčiau daug gražaus meno. 
Vanessa Trumpickaitė, 9 nam.

Būdamas tinklinio sviedinys, 
aš norėčiau ilgiau gulėti suolo 
viduje. Man nepatiktų būti tink
linio rate, kur labai smarkiai 
kerta, nes man skaudėtų. Man 
labiau patiktų, jei maži vaikai 
žaistų su manim kvadratą. Kar
tais mane pameta miške. Tuo
met aš ten sėdžiu ilgai, kol kas 
nors mane suranda. Mane palie
ka lauke, jei užeina lietus, tai aš 
sušlampu ir mano oda lengvai 
nusilupa. Tada iš manęs pasi
daro balionas. Po ilgos dienos 
mane geri vaikai padeda atgal 
į suolą, kur aš pasiilsiu iki kitos 
pamokos.

Matas Lingertaitis, 4 nam.
Jei kas nors mane paverstų 

stovyklos šunimi Otto, aš ilgai 
miegočiau. Aš atsigulčiau, kad 
mane paglostytų. Tas man la
biausiai patiktų.

Alex Šeštokas, 4 nam.
Būdama paukščiu, aš galė

čiau skrajoti visoje Neringoje. 
Aš pasiimčiau savo visus drau
gus ir visi žiūrėtume, ką vaikai 
daro. Man patiktų pralinks
minti vadovus savo dainelėmis. 
Aš aplankyčiau visus vaikučius, 
kurie serga ligoninėje.

Dalia Slavikaitė, 10 nam. 
(Neringa, 1994. 25 metai)

ZUIKIO PYRAGAI
(Pabaiga)

Marytė pamažu visai nurimo. 
Ir jai ėmė rodytis, kad ji tikrai 
matė dūmų debesėlį žvėreliui 
pašokus. Tai gal tikrai buvo be
sikūrenanti krosnelė ant zuikio 
pečių. Ir reikėjo jai taip išsi
gąsti?

O mamytė traukė iš kišenės 
šaltmėtinį saldainį. Tokį ilgą ir 
labai margais popierėliais apvy
niotą. Dar ir riestainis atsirado, 
įvyniotas skarelėje.

— Tai vis nuo to zuikučio, ku
rio taip išsigandai.

— Daugiau nebijosiu jo, ma
...

myte. Vis maniau, kad jis ma
žesnis.

Po to atsitikimo Marytė pasi
darė tikrai drąsesnė. Ji jau už 
krūmučių nubėgdavo pasitikti 
mamytės. O zuikutis vis buvo 
geras ir neužmaršus: mamytei 
vis įduodavo lauktuvių parneš
ti. Tik paties zuikučio su kros
nele ant pečių taip ir nepasitai
kė Marytei pamatyti.

Ir taip bėgo metai, kol Mary
tė užaugo ir į žmones išėjo. Da
bar ji jau didelė, bet vis atsime
na tą atsitikimą, kai ji zuikučio 
išsigando. Neužmiršta nė zuiku
čio pyragų, kurių parnešdavo 
mamytė.

— O kad sugrįžtų anie gerie
ji laikai! — dažnai pasako Ma
rytė.

Ir mes kartu su Maryte sako
me žodžius:

O kad sugrįžtų laikai, kad 
mūsų tėvynė vėl būtų laisva. 
Tada visi grįžtume ten, kur vy
turėlis padangėse gieda, kur 
zuikutis pakrūmėse geriems 
vaikučiams pyragėlius kepa!

Tie laikai sugrįš! Tikrai jie 
sugrįš! Mūsų laukia vyturėliai. 
Mūsų laukia zuikutis pakrū
mėje...

Pranas Naujokaitis

ASILAS, NEŠĄS DRUSKĄ
Asilas, nešdamas druskos 

maišą, brido per upę. Paslydęs 
sugriuvo į vandenį. Ištirpus 
druskai, jis pakilo su lengvesniu 
kroviniu ir buvo patenkintas 
tuo nuotykiu. Kitą kartą eida
mas upelio krantu su kempinė
mis, pagalvojo, kad krovinys pa
lengvės, jeigu grius į upę, ir ty
čia paslydo. Bet dabar kempinės 
prisisunkė vandens, o asilas, ne
beįstengdamas atsistoti, pri
gėrė.

Taip kartais atsitinka ir žmo
nėms: per savo pačių užmačias 
(norus) užsitraukia nelaimes.

Ezopas

* * *
Neekonomiškiausias iš visų 

gyvūnų yra briedis. Žiemos 
pabaigoje jis numeta gražius, 
išsišakojusius ragus, o pava
sariui atėjus, išaugina kitus.

* * *

GALVOSŪKIS NR. 5

Vyresni sprendėjai, pasi
naudodami literatūra, atsaky
kite į šiuos klausimus: 1. Kur 
paskutinį kartą Šventame 
Rašte matome žodį Izraėlis? 2. 

Kas daugiau išgeria kavos — 
suomiai ar pabaltiečiai? 3. Ką 
reiškia žodis Mesopotamija? 4. 

Atspėkite sfinkso mįslę: „Kas 
žemėje vaikščioja rytą keturio
mis, apie pietus dviem, o vakare 
trim kojom?” 5. Kokio aukščio 
yra aukščiausias pasaulyje 
krioklys? Visus teisingus atsa
kymus atsiuntę su platesniais 
paaiškinimais, gaus 10 taškų. 
Su trumpais ir apytikriais at
sakymais — tik 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis

GALVOSŪKIS NR. 6
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Čia nubrėžti du vienodi kry
žiai, sudėti vienas ant kito. Nu
pieškite juos atskirai.

Atsiuntė A. Petrulis 

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 7
Žemiau surašyta eilė žodžių ir 

aptarimai nauju žodžių, kuriuos 
turėsite sugalvoti ir parašyti, 
pasinaudodami pirmojo žodžio 
raidėmis. Negalima nieko pa
keisti ir naujų raidžių pridėti. 
Sugalvoti nauji žodžiai turės 
būti skirtingos reikšmės, negu 
pirmieji žodžiai, bet vartojami 
šnekamojoje lietuvių kalboje.

Pavyzdys: altas (muzika) pa
keisti į latvių pinigo pavadini
mą — latas.

Žodžiai: 1. alkti — pakeisti į 
darbą su plaktuku; 2. alus — į 
saldų medžių skystį; 3. aktas — 
į mažą keliuką; 4. anga — į žodį, 
kuris reiškia užtenka; 5. anglas
— į namo sienų dalį; 6. anot — 
į didelio svorio matą; 7. audra
— į liūdesio garsą; 8. ausis — į 
ne šlapi; 9. avis — į ne svetimus; 
10. asla — į žemę, apsuptą 
vandens.

Už kiekvieną teisingą atsa
kymą skiriama po vieną tašką.

GALVOSŪKIS NR. 8
Iš 24 vienodo ilgio pagaliukų 

(galima vartoti dantų krapštik
lius), sudarykite 10 kvadratų. 
Kai kurie iš jų gali būti ir dides
ni.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 9
(Žiūrėkite piešinėlius)

Mažiausiajai eglutei pridėki
te vazoną. Visas eglutes galite 
nuspalvoti.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 10
Vyresnieji, pasiskaitę litera

tūros, atsakykite į šiuos klausi
mus: 1. Nuo kurio laiko pirštų 
atspaudai arba „daktiloskopija” 
padeda policijai surasti nusikal
tėlius? 2. Kur pirmą kartą Šv. 
Rašte buvo pavartotas žodis Iz
raelis? 3. Iš kurios kalbos yra 
kilęs lietuvių vartojamas žodis 
„Rotušė”? 4. Ar žodis „Seimas” 
yra lietuviškos kilmės? 5. Iš kur 
yra atkeliavęs žodis „Parlamen
tas”?

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus - 10 taš
kų, už trumpus ir apytikrius at
sakymus — 5 taškai.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis


