
PENOUCALS 
September 13, 

VoLLXXXVm 

THE L I T H U A N I A N W()RLD-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RU SĖJO - SEPTEMBER 13, 2000 

I,,I,III..MI.I,1 |,,IIIM1.IMII..I,MII.II„1I.I,.I.IM,H„I 
• • * * * * * * * » * » * * * * * * * * * * * * * * * M X X S D ADC 6 0 6 
3 1 6 9 P I S A A T I S 
Tai LIBAAAY 09 CO*«ft*SS 
CUKOFKAB BKADZBS BOOM 
Seriale D I V I U O B 
*><hinątsn OC 20C40-48"iO 

NEVVSPAPER - P O N O T P E L A Y - Pate Maited 09/12/00 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

Nr.178 
Kaina 50 c. 

1941 m. birželio 23 d. 
dokumentas pripažintas 

Lietuvos teisės aktu 
Vilnius, rugsėjo 12 d. 

(Elta) — Seimas antradienį 
priėmė įstatymą, kuriuo Lie
tuvos Respublikos teisės aktu 
pripažino Lietuvos Laikino
sios vyriausybės pareiškimą 
„Nepriklausomybės atstatymo 
deklaravimas". Šis pareiški
mas buvo paskelbtas 1941 
metų birželio 23 dieną. 

Seimas pažymėjo, kad 1941 
m. birželio 23 d. ginkluoto Lie
tuvos gyventojų sukilimo pa
grindinis tikslas buvo kova ir 
prieš sovietinę, ir prieš busi
mą nacistinę okupaciją. 

Seimas pabrėžė, kad Lietu
vos valstybės tęstinumui yra 
svarbi 1941 m. birželio 23 d. 
sukilėlių vardu paskelbta 
nuostata apie tai, kad vėl 
keikia sovietų okupacinio re
žimo sustabdyta Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir jos 
pagrindu yra sudaroma Lietu
vos Laikinoji vyriausybė. 

Seimas savo priimtame įsta
tyme cituoja 1941 m. birželio 
23 d. Lietuvos Laikinosios vy
riausybės paskelbtą pareiš

kimą „Nepriklausomybės at
statymo deklaravimas'* ir jį 
pripažįsta Lietuvos valstybės 
teisės aktu. 

„Susidariusi Laikinoji ir 
naujai atgimstančios Lietuvos 
vyriausybė šiuo skelbia atsta
tanti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Prieš viso 
pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji 
Lietuvos valstybė entuziastin
gai pasižada prisidėti prie Eu
ropos organizavimo naujais 
pagrindais. Žiauraus bolše
vikų teroro iškankinta lietu
vių tauta ryžtasi kurti savo 
ateitį tautiniais vienybės ir so
cialinio teisingumo pagrin
dais", skelbia 1941 metų bir
želio 23 d. dokumentas. 

Seimo nario Antano Sta-
siškio nuomone, Seimas ati
davė pelnytą pagarbos duoklę 
lietuvių tautos pastangoms at
kurti nepriklausomybę. 

Priimant šį dokumentą, Sei
mo posėdyje dalyvavo 1941 
metų Laikinosios Lietuvos vy
riausybes ministras, inžinie
rius Adolfas Darnusis. 

Rinkimų komisija ragina 
piliečius nepamiršti rinkėjų 

pažymėjimų 
Vilnius, rugsėjo 12 d. 

(BNS) — Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas 
ragina piliečius atkreipti dė
mesį, ar jie laiku gaus rinkėjų 
pažymėjimus. 

Kaip sakė Z. Vaigauskas, 
antradienį Lietuvoje pradeda
mi išnešioti rinkėjų pažy
mėjimai, kurie bus būtini, no
rint balsuoti per spalio 8 d. 
numatytus Seimo rinkimus. 
Pirmadienį pažymėjimų siun
tos buvo pristatytos į 70 apy
gardų rinkimų komisijų. 

Rinkėjų pažymėjimai, ku
riuose nurodyti piliečių var
dai, pavardės, gyvenamoji vie
ta ir rinkimų apylinkės adre
sas, buvo išspausdinti kom
piuteriais. Remiantis įstaty
mu, rinkėjų pažymėjimai turi 
būti išplatinti iki rugsėjo 18 
dienos. Jeigu iki to laiko pi
liečiai negaus pažymėjimų, jie 
turi kreiptis į apylinkės rin
kimų komisiją, kur iki rugsėjo 
28-sios bus tikslinami rinkėjų 
sąrašai. 

Pasak VRK vadovo, nepa
sirūpinus rinkėjų pažymėji
mais, gali iškilti sunkumų, 
įgyvendinant teisę balsuoti. 

Asmenys, pagal registraciją 
ar gyvenamosios vietos dekla
ravimą priklausantys rinkimų 
apylinkei, tačiau neįtraukti į 
rinkėjų sąrašus, rinkimų die
ną galės būti papildomai 
įtraukti į sąrašus. Tačiau jų 

* Valstybes kontrole nu
statė, jog vyriausybės kance
liarija išeikvojo daugiau kaip 
46,000 litų, rašo „Respublika". 
Patikrinus vyriausybes kance
liarijos 1999 m. pirmojo pus
mečio ūkinę ir finansinę veik
lą, paaiškėjo, kad iš įstaigai 
skirtų lėšų beveik 25,000 litų 
sumokėta už maitinimo įstai
gos išlaikymą. Dar 21,200 litų 
iš įstaigai skirtų lėšų sumo
kėta dviem kirpėjoms ir mani
kiūrininkei išlaikyti. „Mano 
žiniomis, ir kirpykla, ir maiti
nimo kompleksas veikia jau 
apie 10 metų", tvirtino vyriau
sybės sekretorius A. Semeta ir 
stebėjosi, kad Valstybės kont
rolė tik dabar atkreipė dėmesį 
į Šiuos pažeidimus. 'Eitm 

balsavimo biuletenių nebus 
galima mesti į balsadėžes, o 
jie bus užantspauduojami spe
cialiuose vokuose. Vėliau Lie
tuvos mastu bus tikrinama, ar 
rinkėjas nebalsavo kitoje vie
toje. 

Pasak Z. Vaigausko, tokia 
procedūra yra sudėtinga, todėl 
rinkėjams geriau laiku pa
sirūpinti, ar jie įtraukti į 
rinkėjų sąrašus. 

Rinkėjas, kuris yra išvykęs 
iš gyvenamosios vietos, gali 
gauti rinkėjo pažymėjimą pa
gal savo buvimo vietą. Tam jis 
privalo kreiptis į apygardos 
rinkimų komisiją arba įstaigos 
(kalėjimo, karinio dalinio, ligo
ninės) administracijos vadovą, 
kad galėtų gauti rinkėjo pa
žymėjimą. 

* Ii Lenkijos iiniasklai-
dos dingo skelbimai, kvie
čiantys padėti badaujantiems 
Lietuvos lenkų vaikams. Ne
paisant to, kad praėjusią sa
vaitę labdaros organizacijos 
„Lenkijos humanitarinė akci
ja" vadovai spaudos konferen
cijoje teigė nematą nieko bloga 
dėl savo reklamos kampanijos, 
iš dienraščių puslapių, televi
zijos ir radijo dingo skelbimai, 
nuo stovų gatvėse nukabinti 
plakatai. „Lenkijos humani
tarinės akcijos" pagalbos Lie
tuvos lenkų moksleiviams 
kampanijai buvo panaudota 
Adomo Mickevičiaus poemos 
„Ponas Tadas" citata „Lietu
va, mano tėvyne". Nuotrauko
se buvo pavaizduotas susi
mąstęs paauglys, o garso juos
tose citata buvo deklamuoja
ma silpnu vaikišku balsu. Ši 
reklama sukėlė nematą atgar
sį Lietuvos žiniasklsidoje. <BNS> 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus išvyko į Sydney, 
kur stebės olimpinių žaidynių 
atidarymo ceremoniją ir sirgs 
už Lietuvos rinktinę per var
žybas su Italijos krepšinin
kais. Lietuvos vadovas viešna
gės iki rugsėjo 19 d. metu pla
nuoja susitikimus su Australi
jos bei kitų valstybių vado
vais, atvykstančiais į olimpia
dą, taip pat Australuos Lietu
vių bendruomenės atstovais. 

'BNS' 

Saugumas ir policija atliko 
kratas pas Šiaulių nacionalistus 

Nuotrj Rugsėjo 9 dieną NorthwesU>rn universitete paskai 
bendravo su Amerikos lietuviais. 

Lietuvos aplinkosaugos padėtį 

kaitės Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus šiltai 
Jono Kupno nuotr. 

P r e z i d e n t a s C l k a g O J e a p ž v e l g ė pagalbą apbnkosaugai, tačiau 
jos įsisavinimui būtina pa
rengti gerai argumentuotus 
projektus. 

Pasidžiaugęs, kad Europos 
Sąjungoje taikomi aukšti ap
linkosaugos reikalavimai, Lie
tuvos vadovas pasakė, kad 
Lietuvai bus nelengva prisitai
kyti prie jų. 

Šiauliai, rugsėjo 12 d. 
(BNS) — Neregistruotos Lie
tuvos nacionalsocialistų parti
jos centrinėje būstinėje Šiau
liuose, partijos narių namuose 
bei darbovietėse antradienį 
buvo atlikta 12 kratų. 

Šiaulių apygardos prokura
tūros pavedimu, kratas atliko 
Valstybės saugumo departa
mento ir kriminalinės policijos 
pareigūnai. Kratos atliktos, ti
riant bylą dėl klastojimo ren
kant rinkėjų parašus Šiau
liuose už nacionalsocialistų 
kandidatus. Kaip žinoma, trys 
nacionalsocialistai kandida
tuoja Seimo rinkimuose vien
mandatėse apygardose Šiau
liuose. 

Nacionalsocialistų partijos 
vadovas Mindaugas Murza 
antradienį sakė, kad per kra
tas iš namų paimti žmonių 
laiškai, užrašų knygutės, o iš 

Čikaga, rugsėjo 10 d. 
(Elta) — „Švari aplinka yra 
ne vienos šalies ar valstybių 
sąjungos, o viso pasaulio ben
druomenės tikslas, todėl jo 
siekti reikėtų sutelktomis pa
stangomis", pabrėžė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pranešime „Aplinkosauga per
einamuoju laikotarpiu: Lietu
va", kurį jis šeštadienį skaitė 
Northwestern universitete 
vykusiame Čikagos humanita
rų renginyje. 

1994 m. už nuopelnus ap
linkosaugos srityje Northwes-
tern universitetas Valdui 
Adamkui suteikė garbės dak
taro vardą. 

Pranešime prezidentas pa
žymėjo, kad reikšminga būtų 
sutelkti Baltijos jūros valsty
bių ir JAV aplinkosaugos įs
taigų darbą, kaip pavyzdį mi
nėdamas Baltijos jūros ir Di
džiųjų ežerų aplinkosaugi
ninkų bendradarbiavimą. 

V. Adamkus apžvelgė sovie
tų okupacijos padarinius Lie
tuvos gamtai, dabartinę aplin
kosaugos padėtį regione, ap
tarė pasirengimo į Europos 
Sąjungą įtaką aplinkos apsau
gai Lietuvoje. 

Neigiamus SSRS okupa
cijos padarinius aplinkai pre
zidentas susiejo su neapgalvo
ta sovietine ekonomine siste
ma, kuri neskatino rūpinimosi 
gamtosauga. Jis sakė, kad su 
šia problema susidūrė ne tik 
Lietuva, bet ir kitos Vidurio ir 
Rytų Europos valstybės. 

Pranešime V. Adamkus pa
žymėjo, kad pagr: .dinės gam
tosaugos problem s yra atmo
sferos tarša, biolo.mių valymo 
įrengimų statyba. Prezidentas 
teigė, kad iš JAV įmanoma 
gauti iki 25 mili.onų dolerių 

Valstybės vadovas tapo 
politinės kovos liudininku 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (KD) 
— Prezidento Vildo Adam
kaus akivaizdoje Seimo pir
ininkas Vytautas Landsbergis 
smarkiai susiginčijo su buvu
siu prezidentu Algirdu Bra
zausku ir Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalu l vadovu 
Artūru Paulausku, teigia 
„Kauno diena". 

Anot straipsnio autorių, ne
sėkme baigėsi prezidento V. 
Adamkaus sumanymas prie 
vieno stalo susodinti dviejų 
skirtingų politinių požiūrių at
stovus ir rasti sutarimą kai 
kuriais klausimais. 

Socialdemokratinės koalici
jos vadas, kadenciją baigęs 
prezidentas A. Brazauskas ir 
Naujosios sąjungos pirminin
kas A. Paulauskas valstybės 
vadovo darbo kabinete susi
ginčijo su konservatorių parti
jos vadovu Vytautu Landsber
giu ir išėjo po šio pokalbio ne
įtikinę vieni kiti} savo teisu
mu. 

Prezidentui neliko nieko ki
to, tik pareikšti susirūpinimą, 
kad Seimo rinkimų kampani
jos akivaizdoje pasitikėjimo 

Tarptautinis valiutos fondas 
gerai įvertino Lietuvos pažangą 
Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) 

— Darbą Lietuvoje baigiantis 
Tarptautinio valiutos fondas 
(TVF) giria Lietuvos pažangą 
bei vykdomas reformas. 

Po susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi antradienį 
TVF atstovas Lietuvoje Mark 
Horton sakė, kad reikia tęsti 
pradėtas reformas, nepaisant 
artėjančių Seimo rinkimų ir 
būsimo naujos vyriausybės su
darymo. 

„Svarbu tęsti pradėtą dar
bą, susijusį su pasiekta pa
žanga", kalbėjo M. Horton. Jo 
teigimu, Lietuva padarė dide
lę pažangą, siekiant narystės 
Europos Sąjungoje ir Pasaulio 
prekybos organizacijoje. M. 
Horton taip pat pabrėžė, kad 
misija patenkinta, kaip vykdo
mas TVF ir Lietuvos vyriausy
bės susitarimas. 

Prezidento konsultantas 
Audrius Rudys teigė, kad TVF 
atstovai pažymėjo nemažą 

Lietuvos pažanga vykdant nu
matytą ekonominę politiką, 
džiaugėsi geru bendradarbia
vimu su Lietuvos valdžios at
stovais. 

Pasak A. Rudžio, TVF žino
vai tvirtino, kad šie metai Lie
tuvai buvo sunkūs, o ateinan
tys 2001-ieji bus persilaužimo 
metai. Kitąmet TVF Lietuvoje 
spėja 3.4 proc. Bendro vidaus 
produkto augimą. TVF atsto
vai taip pat pabrėžė, kad 2001 
m. Lietuva turės vykdyti labai 
aiškią finansine politiką. Pa
sak jo, TVF atstovai teigė pa
laiką vyriausybes pateiktą 
Lietuvos banko statymo pro
jektą ir išreiškė nuomonę, kad 
centrinis banką- vykdo gerą 
politiką. 

Pokalbyje buvo šreikštas su
sirūpinimas nuolatiniu „Sod
ros" padėties blogėjimu bei gi
lėjančiomis savivaldybių fi
nansinėmis problemomis. 

tarp partijų nėra. 
A. Brazauskas pareiškė ma

nąs, kad susitikimas neišryš
kino kompromiso galimybės 
tarp konservatorių ir kairiųjų 
bei kairiojo centro jėgų: „Ma
nau, kiekvienas likom prie sa
vo nuomonės". Pasak NS vado 
A. Paulausko, prezidentas be
veik nesikišo į A. Paulausko, 
A. Brazausko ir V. Landsber
gio ginčą. Jis tik išgirdo visas 
nuomones ir pats padarys iš
vadas. „Prezidentas tik para
gino partijas nekaitinti opo
nentų nebūtais dalykais", sa
kė A. Paulauskas. 
, V. Landsbergis pripažino, 

kad Naujoji sąjunga ir social
demokratai oficialiai pasisako 
už narystę ES ir NATO. „Bet 
jų akys ir veiksmai sako ką ki
ta", įsitikinęs konservatorių 
vadas. Vienu to įrodymu jis 
laiko siūlymą mažinti išlaidas 
gynybai, „taip išmušant mus 
iš kelio į NATO". 

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys žurnalistams aiškino, 
kad valstybės vadovas susirū
pinęs, kokia bus rinkimų kam
panija, ar ji negresia valstybės 
pamatų tvirtumui. „Bet po po
kalbio prezidentui paaiškėjo, 
kad pasitikėjimo tarp politinių 
jėgų nėra daug", nelinksmai 
kalbėjo patarėjas. 

* Penktadieni praside
dančiose Sydney vasaros 
olimpinėse žaidynėse Lietuvai 
atstovaus 62 sportininkai. Be 
krepšininkų, Lietuvos delega
cijoje yra 14-kos sporto šakų 
atstovai: 19 lengvaatlečių, 8 
dviratininkai, 6 plaukikai, 3 
baidarių ir kanojų irkluotojai. 
Po du sportininkus Lietuva 
turės bokso varžybose, moterų 
stalo tenise, imtynėse bei mo
terų irklavime. Po vieną ats
tovą iš Lietuvos dalyvaus bu
riavimo, dziudo, gimnastikos, 
sunkiosios atletikos, šaudymo 
bei šiuolaikinės penkiakovės 
rungtyse. Lietuvos vyriausybė 
yra nutarusi, kad olimpinį 
auksą laimėję sportininkai 
gaus po 400,000 Lt, sidabrą — 
200.000 Lt, bronzą — 150,000 
litų. >BNS> 

* Asmenys, neturintys 
spaudo lietuviškame pase 

viešbutyje „Šiauliai" įsikūru
sios partijos būstines paimtas 
kompiuteris, kandidatų į par
tijos narius anketos, nacional
socialistų suvažiavimo nuot
raukos, rinkimų plakatai ir ki
ta rinkimų agitacijai skirta 
medžiaga. 

Krata atlikta ir į Seimą 
Šiaulių mieste kandidatuojan
čios nacionalsocialistų partijos 
narės Zitos Čepulienės na
muose Klaipėdoje. 

M. Murza kratas pavadino 
„noru susidoroti" su jo partija 
ir sutrukdyti partijos nariams 
dalyvauti Seimo rinkimuose. 

Nacionalsocialistų partiją 
kelis kartus nesėkmingai mė
ginta užregistruoti. Teisingu
mo ministerija atsisakė regis
truoti nacionalsocialistus, nes 
jų įstatuose rado neatitikimų 
Konstitucijai, įskaitant tauti
nės nesantaikos kurstymą. 

Klaipėda nepasiruošusi kovoti 
su nelaimėmis 

Klaipėda, rugsėjo 12 d. 
(BNS) — Klaipėdos rajono 
ekstremalių situacijų valdymo 
centras (ESVC) nėra tinkamai 
pasiruošęs veikti iškilus ypa
tingoms sąlygoms, antradienį 
buvo pažymėta per Klaipėdos 
apskrities civilinės saugos su
rengtas pratybas Klaipėdos 
rajone, kurių metu buvo tikri
namas rajono ESVC darbas. 

Kaip pranešė Klaipėdos ap
skrities civilinė sauga, po pra
tybų nustatyta, kad ESVC ne
įvykdė pratybų užduočių, spe
cialistai painiojo dokumentus 
ir vietoves, nepasiskirstė už
duotimis ir kompetencija. 

Nuspręsta panašias pakar
totines pratybas Klaipėdos ra
jone surengti lapkritį. Parei
gūnams pavesta papildomai 
stažuotis civilinės saugos 
klausimais. 

Klaipėdos rajono ESVC tu
rėjo imtis veiksmų, kai buvo 
gautas pranešimas, kad kelyje 
Klaipėda-Kaunas, ties Vėžai
čiais, tariamai susidūrė krovi
ninis automobilis su talpintu-
vu, gabenančiu 2 tonas etil-
merkaptano. Per susidūrimą 
talpinuvas buvo tariamai pa
žeistas, ir nuodinga medžiaga 

išsiliejo į aplinką. Pavojingos 
medžiagos „uodega", pučiant 
vėjui, nusidriekė iki 600 met
rų, užteršdama 14 hektarų 
plotą, sukeldama pavojų 
žmonių sveikatai ir gyvybei, 
nes tariamoji nelaimė įvyko 
netoli gyvenvietės. 

Įkvėpęs etilmerkaptano, 
žmogus gali mirti, be to, ši 
medžiaga, susimaišiusi su 
oru, nuo mažiausios kibirkš
ties sprogsta. 

Dėl informacijos trūkumo ir 
nepatyrimo ESVC nesugebėjo 
įspėti gyventojų apie nelaimę, 
jų evakuoti ir išdalinti asme
ninių apsaugos priemonių. 
Pratybų stebėtojai rado ir kitų 
Klaipėdos rajono ESVC narių 
klaidų: ilgai skaičiuotas gali
mas užterštumo' plotas, nesu
derinti įvairių tarnybų veiks
mai. 

Antroji pratybų sąlyga imi
tavo pavasario potvynį, kai 
Minija ties Lankupiais perko
pia pavojingą 830 centimetrų 
lygį. Panaši situacija buvo su

sidariusi 1994 metų pavasari
nio potvynio metu. Tačiau ir ši 
užduotis nebuvo tinkamai at
likta. 

Kauno meras prašo iškelti bylą 
žurnalistui dėl šmeižto 

Vilnius, rugsėjo 12 d. 
(BNS) — Kauno meras Vytau
tas Šustauskas kreipėsi į ge
neralinį prokurorą Kazį Pėd
nyčią, prašydamas iškelti 
baudžiamąją bylą dėl šmeižto 
„Lietuvos aido" žurnalistui. 

Kaip teigiama V. Šustausko 
pareiškime, „Lietuvos aidas" 
prieš jį vykdo „šmeižtų ir pra
simanymų kampaniją", kuri 
prasidėjo po to, kai „Lietuvos 
aido" (LA) bendrovės direkto
riui Algirdui Pilveliui nepavy
ko privatizuoti „Lietuvos aido" 
Kauno skyriaus patalpų, ku
rios, pasak V. Šustausko, 
užimamos neteisėtai ir už jas 
nebuvo mokama nuoma. 

„Niekuo nepagrįstu šmeižtu" 
V. Šustauskas vadina LA tei
ginius, kad j is , viešėdamas 
Karaliaučiuje, „taip prisipylė į 
dūdą. kad kelias dienas nebe-

apie nuolatinę gyvenamąją 
vietą, nebus t raukiami bau
džiamojon ir administracinėn 
atsakomybėn. Bausmės už to
kius oaso režimo pažeidimus 
tapo nereikalingos, nes Lietu
voje nuo rudens jau atsisakyta 
privalomo spaudo pasuose 
apie registracijos vietą. >Eiia< 

galėjo grįžti į darbą", taip pat. 
kad „V. Šustauskas savival
dybes lėšas visai ramiai nau
doja savo rinkimų kampani
jai" bei kitus. 

Todėl Kauno meras prašo iš
kelti bylą dėl šmeižto minėtų 
rašinių autoriui. „Lietuvos 
aido'* korespondentui Kaune 
Viliui Litvinavičiui. 

Tuo tarpu pats V. Litvina-
vičius kaltina V. Šustauską 
grasinimais susidoroti V. Lit-
vinavičius praėjusią savaitę 
parašė pareiškimą policijai, 
kuriame teigė, jog jam pas
kambinęs Kauno meras V. 
Šustauskas jį šiurkščiai įžei
dinėjo bei pagrasino smurtu. 

Policijos atstove pirmadienį 
savivaldybėje apklause V. 
Šustauską. 

Sprendimas del LA žur
nalisto pareiškimo bus priim
tas per ateinančias 10 dienų. 

KALENDORIUS " 
Rugsėjo 13 d.: $v Jonas Auksa

burnis. Barmantas. Barvydė, Bir-
mantas. Eulogijus. .Jonas. Mangailis, 
Tohnini 

Rugsėjo 14 d.: Sv Kryžiaus iš
aukštinimas. Asta. F.isvina. Eisvinas, 
Kii'-oen-ijus. Notl>urs;a. Zubrys. 

. » 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktore j.v.s. Irena Regienė 

STOVYKLA „ROMUVA 2000" 
KANADOJE 

Toronto JRambyno" ir ..Šat
rijos tuntų skautai ir skautes, 
jų vadovai ir vadoves s.ir., 
rugpjūčio 6 dieną jau 3S-tą 
kartą suvažiavo savo nuosa-
von ..Romuvos" stovy klavie-
ten. Prie vartų visus pasitiko 
stovyklos registratore vyr. 
skaute v.si. Iiona Tarvydienė, 
iždininke- s. Sirnonaviciejoė ir 
krautuvėlės vedėja j .s . Elena 
N'amikiene su stovyklavimo 
gerybėmis. Skautai ir skautes 
netrukus pradėjo kurtis savo 
pamėgtose pastovyklese. o vil
kiukai ir paukštytės stovykla
vietės nameliuose. Visi sku
biai dirbo, norėdami įsikūrimo 
darbus baigti prieš stovyklos 
atidarymą. 

Atidarymas vyko 4 vai. p.p. 
Vėliavų aikštėje komendante 
s. A. Puzeryte-Viskantienė iš
rikiavo draugoves, priėmė vie
netų raportus ir perdavė sto
vyklos viršininkei ps. Rūtai 
Baltaduonytei-Lemon. Pri
ėmusi raportą, stovyklos virši
ninkė pasveikino stovyklauto
jus: ..Romuva 2000. budėk!" — 
„Vis budžiu!" — nuaidėjus se
sių ir brolių atsakymui, virši
ninke palinkėjo visiems malo
naus stovyklavimo, susiklau
symo, geros draugystės. Vi
siems giedant Lietuvos himną 
buvo pakeltos Kanados. Lietu
vos ir JAV vėliavos. Perskaity-

,,.ti. pirmieji „Romuva" 2000"' 
<t.stovyklos įsakymai, paskelbta 

pirmosios savaitės vadovybė: 
stovyklos viršininkė ps. R. 
Baltaduonytė-Lemont. komen-
dantė s. A. Puzeryte-Viskan
tienė. Instruktoriai: pionierija 
— v.s. Romas Otto. Meno — 
ps. Rūta Gečiene. Geologijos ir 
topografijos — ps. Algis Ge
čas. Buriavimo —j.b. R. Juk
nevičius. 

Pastovyklių vadovai.-ės: 
skaučių — ps. Indre Paškie-
nė. pavaduotoja — vyr. skaute 
v.si. Ilona Tarvydienė: skautų 
— v.s. fil. A. Dailyde. draugi
ninkas s. Ričardas Kalendra, 
pavaduotojai — skautai vyčiai 
kar>d:datai si. Andrius RUM-
nas. A. Povilaitis, psl. Jonas 
Didžbalis. Prityrusių skaučių 
— ps. Irer.a Petrauskienė ir 
pz i i ^ 'V . į — vyr. skaute si. 
Kr -.: • ; Petrauskaitė. Pri ty
rusio skaut'j — v,s. Romas 
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Krikščiūniene ir Veronika Le
mom Pirma pagalba — v.s. fil. 
dr. Arūnas Dailydė, padėjėja 
— s. Audra Puzerytė-Viskon-
tiene. Sporto vadovės — vyr. 
skautė si. Remy Vanagaitė ir 
Jesika Thorn. Vandens ir pa
plūdimio priežiūra — j .b . 
kand. Antanas Pacevičius. 

Trečio tūkstantmečio pirmo
sios stovyklos pirmoji savaitė 
buvo skauktiškai darbinga. 
Gražiai vedamos pamokos, 
ruošimasis patyrimo laips
niams, sportas ir žaidimai. 
Laužai daugiausiai vyko pa
stovyklese. Suruošta vienos 
paros iškyla į Algonąuin par
ką. Gerai susipažinta su par
ko augmenija ir gyvuliukais. 
Meškos neužpuolė. Gražiai 
bendradarbiaujant stovyklavi
mas vyko pavyzdingai. 

Rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 
stovykloje apsilankė gausus 
būrys svečių ir tėvelių. Vakare 
buvo iškilmingas vėliavų nu
leidimas. Sugiedojus Lietuvos 
hin.ną perskaityti įsakymai, 
kuriais buvo išreikšta padėka 
pirmosios savaitės vadovams 
ir jų atpalaidavimas nuo įsi
pareigojimų. Paskelbta antro
sios stovyklavimo savaitės va
dovybė: stovyklos viršininkas 
— „Rambyno" tunto tuntinin-
kas s. Marius Rusinąs. Skau
čių pastovyklės viršininkė — 
ps. R. Baltaduonytė-Lemon. 
Adjutantas — s. Ramūnas 
Saplys. Skaučių — ps. V. Tiri-
lienė, pavaduotojos keisis kas
dien. Skautų — s. R. Kalen
dra, pavaduotojai — s. And
rius Gaputis, j .b . kand. Pau
lius Sergautis ir Dainius Ši
leika. Prityrusių skaučių — 
ps. 1. Petrauskienė ir K. Pet
rauskaitė. Prityrusių skautų 
— s. fil. Algis Simanavičius. 
Jūros skautų — j .ps . Antanas 
Šileika, pavaduotojai — v.v. 
Viktoras Kulikauskas ir j .b . 
Julius Gorys. Liepsnelių ir gi
liukų — vyr. skautė Lina Va-
lickienė. pavaduotojos — vyr. 
skaute Violeta Sriubiškienė ir 
Rasa Aiello. globėjos — psl. 
Silvija Saplienė ir Eglė Ploog. 
Vilkiukų — v.si. Darius Sonda 
ir globėjai — ps. Gilius Bulota 
ir Paulius Stauskas. 

Ūkvedys — Kazys Pajaujis. 
Vyr. šeimininkė — Janet 
Krikščiūnienė, šeimininkės — 
Irena Paznekienė. Asta Šim
kiene ir Veronika Lemon. Pir
moji pagalba — s. Ramūnas 

LSS Brolijos Vyr iaus ias s k a u t i n i n k a s v.s. Romas Otto ne tik stovyklavo 
„Romuva 2000'' stovykloje, Kanadoje, bet t a ip p a t vadovavo pr i tyrus iems 
skau tams ir buvo pionierijos da rbų ir i n s t ruk to r iu s . 

Saplys. Vandens ir paplūdi
mio priežiūra — Antanas Pa
cevičius. 

Perskaičius įsakymus, visus 
pasveikino LSS Brolijos Vy
riausias skautininkas v.s. Ro
mas Otto. Padėkojo visiems 
vadovams už savo atostogų 
paaukojimą stovyklos vedi
mui, stengiantis lietuviškos 
skautybės tęstinumą išlaikyti 
toli už Lietuvos ribų. Džiau
gėsi turėjęs progą kartu sto
vyklauti. . . 

Antroji stovyklavimo savaitė 
pradėta su nauja vadovybe ir 
kilniu noru padėti silpnes
niems broliams ir sesėms. 
Ankstų rugpjūčio 13 d. rytą 
skaraus komendanto švilpuko 
garsas prižadino visus. Greitai 
subėgę sporto aikštėn stovyk
lautojai atliko rytinę mankštą. 
Po to — susitvarkymas, prau
simasis, pusryčiai. Vėliavas 
pakėlė budinčioji skiltis. Ko
mendantas s. R. Saplys pra
nešė dienotvarkę, pravedė 
maldą. Po to visi rikiavosi 
tvarkingon eilėn ir pasiėmė 
pusryčius. Pasistiprinus — 
draugovės išeina į užsiėmi
mus. Salėje lieka tik meno 
mokytojai. Būrelis sesių su ps. 
R. Gečiene karštu tirpytu vaš
ku piešia paveikslus, o vil
kiukų draugovė su ps. A. Geču 
braižo stovyklos topografinį 
planą. Skautų draugovė su 
draugininku s. R. Kalendra 
savo pastovykleje klauso pa
šnekesio apie gaisrus, įsidėmi 
žinias apie gaisro gesinimą, 
priešgaisrine apsaugą ir kitas 
instrukcijas. Sesės savo pasto
vykleje klausosi pirmosios pa
galbos teikimo žinių. Artėjant 
vidudieniui vieni sportavo, ki
ti maudėsi. Pietums draugo
vės atžygiavo su daina. Prieš 
maldą visi džiaugėsi praneši
mu, kad 3 vai. p.p. laužavie
tėje bus aukojamos šv. Mišios. 

Ruošiantis pamaldoms, kele
tas vyresnių paruošė altorių ir 
jau prieš 3 vai. p.p. vienetai. 

pilnose uniformose, tvarkin
goje rikiuotėje žygiavo lauža
vietėm Netrukus atvyko kun. 
Jus t inas Aleknavičius, svečias 
iš Lietuvos. Jį atvežė diakonas 
Vytautas Staškevičius. Buvo 
malonu dalyvauti šiose vien
kartinėse šy. Mišiose. Visi sto
vyklautojai priėmė šv. Komu
niją. Mišių skaitinius skaitė 
du skautai ir viena skautė. 
Giesmių gjedojimui vadovavo 
s.fil. N. Siraanavičienė. Po Mi
šių stovyklos viršininkas s. M. 
Rusinąs padėkojo kunigui ir 
diakonui ir abiems prisimini
mui įteikė stovyklinius marš
kinėlius, aprodė įžymesnes 
stovyklavietes. 

Svečius išlydėti prie vartų 
susirinko gražus būrys stovyk
lautojų. Paliko stovyklą ir pir
mosios savaitės vadovai,-ės, 
svečiai ir viešnios. Išvyko ir 
keli stovyklavę skautai vyčiai 
ir kandidatai. J ie ir dauguma 
„Rambyno" tunto sk. vyčių ir 
kandidatų įS kun. E. Putrimu 
išvyko į Romą, į ten vykusį 
Pasaulinį jaunimo suvažiavi
mą. Palinkėjome jiems laimin
gos keliones, daug pamatyti. 
dar daugiau pasimokyti ir su 
naudingomis' žiniomis sėkmin
gai sugrįžti {tunto veiklą. 

Antrai savaitei stovyklon iš 
Montrealio atvyko Geležinio 
Vilko tunto tuntininkas s. A. 
Gaputis , adjutantas ps. Gilius 
Bulota ir 3 skautai . Visi tuoj 
įsijungė į pareigas. 

Pirmoji trečiojo tūkstantme
čio stovykia „Romuva 2000" 
buvo visapusiškai sėkminga, 
džiaugiantis, kad Lietuva, 
nors tolima, bet jau laisva. 
Prieš- 38 įmetus, kai šventėm 
ką tik įsigytos nuosavos „Ro
muvos" stovyklavietės atida
rymą ir p.rmąją joje vykusią 
stovyklą, Lietuva buvo So
vietų okupuota ir skautų orga
nizacija joje uždrausta. Tuo
met į „Romuvos" stovykla

vietės atidarymo dokumentus, 
kartu su krikštatėviais įrašė
me, kad: „kartu švęsdami Lie
tuvos ir Lietuvių Skautų s-gos 
įkūrimo 45 metų sukaktį, Ka
nadoje yra steigiama skautų ir 
skaučių stovykla 'Romuva', 
kuri bus lietuviškumo mokyk
la mūsų vaikams ir jų vaikų 
vaikams Dievas teneapleidžia 
smilgos palaužtos ir benamio 
paukščio ištikto audros. Neap
leis ir mūsų tėviškės mielos. J. 
Marijos žemė ir vaikai mes 
Jos!" (žodžiai iš partizanų 
maldos). Dabar šios maldos 
žodžiai išsipildę. Viešpats Die
vas išklausė mūsų maldos, 
įmūrytos paminkle, šalia kry
žiaus. 

Antrą savaitę prityrę skau
tai su draugininku s. fil. Algiu 
Simonavičium iškylavo Algon
ąuin parke, turėjo daug nuoty
kių ir įsigijo gerų patyrimų. 
Skautai ir skautės iškylavo 
apie savo stovyklavietę ir, 
bendraudami su jūros skau
tais, daug plaukiojo baidarė
mis savo ežere. 

Vilkiukai ir paukštytės tu
rėjo dienos iškylą į netoliese 
esantį ežerą, kur patys ant 
lauželių gaminosi maistą ir at
liko žygį į abi puses. Skautės 
gerai pasirodė dviračiais ke
liaudamos miško keliais. 

Stovyklos uždarymas įvyko 
penktadienį, rugpjūčio 18 d. 
vakare. Iš paskutiniųjų įsaky
mų patyrėme, kad jūros bu-
džiai Dainius Šileika ir Pau
lius Sergautis pakelti į vairi
ninko laipsnį. Vilkiuko įžodį 
davė 7 vilkiukai ir 3 paukš
tytės. Padėkota (per įsakymus 
ir asmeniškai) stovyklautojų 
maitinimu besirūpinusioms 
šeimininkėms ir ūkio vedė
jams. Didelė padėka reiškia
ma „Romuvos" stovyklavietės 
komitetui, jo pirmininkui j . s . 
Rimui Sriubiškiui ir jam tal
kinusiems T. Valickui ir R. 
Marijošiui. 

Šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 
visi stovyklautojai, atsisveiki
nę su „Romuva" išvyko namo. 
O stovyklavietę užėmė puns
kiečiai. 

v.s. Fel iksas Mockus 

VILKIUKAS PRISIMENA 
STOVYKLĄ 

Šįmet mes važiavom į Rako 
stovyklą. Stovykloje mes daug 
ką darėm. Mes sportavome, 
žaidėme naktinius žaidimus, 
įsigijom įvairias specialybes. 
Važiavom iškylauti ir dar 
daug ką darėm ir išmokom. 
Rakė man labiausiai patiko 
iškylos į uodų slėnį. Ten buvo 
labai, labai smagu. Mes tokį 
žaidėm žaidimą, kur turėjom 
rasti vadovą. Šįmet Rakė buvo 
labai, labai, labai smagu. 

v i lk iukas Vik toras 
S a d a u s k a s 

PUOTA JŪROS DUGNE 

Tradicinė jūros skaučių ir 
skautų „Puota jūros dugne" 
šiemet ruošiama šeštadienį, 
spalio 14 d. PLC, Lemonte. Šio 
tradicinio renginio pelnas ski
riamas jūros skautų ir skau
čių veiklai paremti, todėl visi 
prašomi ne tik patys dalyvau
ti, bet pakviesti savo šeimas ir 
draugus. 
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BURIAVIMO IŠKYLA 

Jūros skaučių ir skautų tra
dicinė buriavimo iškyla Michi-
gano ežere vyks šeštadienį, 
rugsėjo 16 d., po pamokų litua
nistinėse mokyklose. Šia iš
kyla pradėsime naujus veiklos 
metus. Informacijai kreipkitės 
į savo vadovus ir vadoves. 

PAKEISTA ŠVENTĖS 
DATA 

Čikagos skaut ininkių 
draugovės 50 metų ve ik los 
sukaktuvinė iventė , Jaun i 
mo centre turėjusi vykti rug
sėjo 24 d., dėl tą dieną ten 
ruošiamo sol. Virgilijaus No
reikos koncerto, nukeliama į 
š.m. spalio 8 d. Prašoma savo 
kalendoriuose pažymėti nau
jąją datą. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje. 

Rugsėjo 16 d. — „Sietu
vos" skautininkių ir vyresnių
jų skaučių draugovės sueiga 1 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Rugsėjo 16 d. — Jūros 
skautų ir skaučių naujos veik
los atidarymo tradicinė buria
vimo iškyla Michigano ežere. 

Spal io 8 d. — Čikagos 
skautininkių draugovės 50 
metų veiklos sukakties minėji
mas Jaunimo centre. 

Spal io 14 d- — Tradicinė 
jūrų skautų ir skaučių „Puota 
jūros dugne" vyks PLC sporto 
salėje, Lemonte. 

Spa l io 15 d. — ASS Metinė 
šventė. Šv. Mišios 11 vai. r. 
Pal. J. Matulaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių mirusiųjų 
kapų lankymas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Spal io 21 d. — ASS Metinė 
šventė — pakėlimai, apdova
nojimai ir iškilminga vaka
rienė 6 v.v. Willowbrook poky
lių salėje, Willowbrook, IL. 

EUGBCC. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hctory Hito, IL 
Tel. (708) 588-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedtie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Htckory Hilts. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
TeL 775.229-9965 

valandos pagal ausitartmą 

ARASŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Averiue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
<~ • ui • • I f i T ' l lafc l̂sara 
Vs*Bfn#f IOT rUMVi, 

1200 S. York, Elmhurat IL 60126 
630-941-2606 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
p0llow: American Academy of 

FamUy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61ttAve. 019)947-5279 
H^tlN46M2Fs«JĮ19U47*23e 
^ERESE^KSSUSKSJTD. 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia PI.. Oriand Park, IL 

Tai. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems. 

Spalio 29 d. — Vydūno jau
nimo fondo ir ASS Čikagos 
skyriaus ruošiamas Aušros 
Liutkutės-Povilaitienės kon
certas 2 vai. p.p. Jaun imo cen
tre. 

S k a u t ę .-tovykloje. Rak*, vilkiuko Alekso Siliuno sunki užduotis nebaugino 
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PLB BE STATISTINIŲ 
SMULKMENŲ 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Avys, graudžios lemties gy
vulėliai, laikosi būry. O kati
nai, plėšrūnai, bėga vienas 
nuo kito. Žmonėse yra avelių 
ir katinų bruožų. Kai kurių 
šeimų nariai, nepriklausomai 
susitvarkę, stengiasi nesusve-
timėti, susibėga arba susisie-. 
kia bent telefonu, laiškais. Ka
tinų teorijos išpažinėjai krin
ka vėjų kryptimis, net pamirš
ta brolių seserų vardus. Tokių 
niekas atgal neprisišauks, ne
bent jiems kada nors prireiktų 
pagalbos. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė (PLB) nelemtų įvykių 
išmėtytus lietuvius laiko vie
nam būry. Neseniai Vilniuje 
buvęs X seimas — tai iškri
kusios giminės susibėgimas. 
Ar jis pavyko, ar nepavyko, 
būtinų svarstymų, pasigyrimų 
ir pasiplepėjimų prasme, ne 
tiek svarbu. Tačiau labai svar
bu, kad jis buvo. Gyvybė, nors 
su diegliais, vis tiek yra gy
vybė. 

PLB gimė nelaimėje, kad tą 
nelaimę šiek tiek sušvelnintų. 
1949 m: birželio 14 d. jos pir
mąjį dokumentą („gimimo 
metrikus''!) sukūrė Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas (VLIK). Tai vargingų be
namių organizacija, prabilusi 
baikštiems benamiams — bū
kime kartu ir dirbkime kartu! 
Lietuvių Cbarta (Chartija?) 
yra didelio įkvėpimo kūryba. 
Gaila, kad ją, PLB dokumen
tą, paskelbęs VLIKas pradėjo 
nykti, lyg visą išmintį ir kū
rybą būtų Chartai atidavęs. 
Metęsis į savo vidaus politikos 
žaidimėlius, juos baigė visų 
žaidėjų pralaimėjimu. Kai 
varžybos neturi tikslo, jos 
tampa, komedija. 
—PLB šiandien yra labai svar
bus vienetas. Tai iškrikusiems 
aukštai iškelta orientacijos 
vėliava. Ji veda išsigelbėjimo 
oazėn, veda link tėvų namų. 
Tėviškė visada buvo geriausia 
drauda elgetai, vertelgai, filo
sofui. J ją, į PLB, kreivai žiūri 
buvę komunizmo visuomeni
niai „traktorininkai", net šian
dien aria kreivos spaudos pus
lapiais. 

PLB, apskritai Bendruome
nę, iš dokumento lapų gyveni-
man iškėlė Stasys Barzdų kas. 
Oficiali pradžia buvo New 
Yorke, pirmame PLB seime 
(1958.08.28-31), kur prezidiu
mo vicepirmininku kaip tik ir 
buvo St. Barzdukas. Tada pir
muoju PLB pirmininku buvo 
išrinktas Jonas Matulionis 
(Prisimenu, kaip seimo metu, 
sekmadienį, katedroje vyks
tant iškilmingoms Mišioms, 
išbėgau gatvėn, suradau tele
fono būdelę ir iš jos tiesiai į 

radijo stotį perdaviau A. Juš
kaus ir K. Lastausko Balti-
morėje tvarkomai radijo prog
ramai vykstančio seimo eigą. 
Seimu žmonių susidomėjimas 
buvo didelis.) 

Reikia tarti, kad be JAV LB 
nebūtų buvę ir PLB. Tik po 
JAV LB buvo žengta PLB 
kryptimi. O sunkiausią, juo
džiausią ir net pavojingiausią 
JAV LB kūrimo darbą atliko 
St. Barzdukas. Jis yra LB ver
gas, kunigaikštis, patriarchas, 
šventasis, VLIKas parašė ge
nialų dokumentą, St. Barzdu
kas jam suteikė gyvybę. Jis 
naudojosi visišku visuomeni
nės veiklos spektru — būti 
juodadarbiu ir džentelmenu. 
Štai kodėl PLB pirmininku jis 
tapo tik 1969, o ne 1958 m. J. 
Matulionis turėjo praeities 
darbo skraistę, buvo vyresnis, 
todėl, pagal Barzduką, reikėjo 
jį PLB pirmininkyste pagerb
ti. J. Bačiūnas, senas imigran
tas, pasiturįs, galįs paveikti 
savo kartos žmones — jam, 
taip pat Barzduko nuomone, 
tapti PLB pirmininku. Taip 
pat gerai prisimenu, kai 1963 
m. Toronto seime St. Barzdu
kas mane kalbino ir prašė: 
„Ragink Bačiūną, kad sutiktų 
kandidatuoti". „Labai mažai jį 
pažįstu" atsikalbinėjau. „Jis 
mėgsta jaunus žmones, pa
klausys. Prieik, kalbink". Pri
ėjau. Bačiūnas stovėjo salės 
gale, šalia durų, sienon atsi
rėmęs. Kalbinau, kiek suge
bėjau. „Nežinau, Tamsta, kaip 
man reikėtų elgtis", Bačiūnas 
abejojo. Vėliau sutiko ir buvo 
išrinktas. Bet juk tai St. Barz
dukas aukojo save PLB nau
dai — sukūrė vežimą, kad kiti 
juo riedėtų. 

Visai kitaip reikalai klostėsi 
ketvirtame PLB seime Va
šingtone (1973). Tada kandi
datavo prel. J. Balkūnas, gar
sus, labai pozityvus ir gerai 
žinomas JAV lietuvių tarpe, 
buvęs LB Laikinojo organiza
cinio komiteto (LOK) pirmi
ninkas. St. Barzdukas manė, 
kad tai būtų idealus žmogus 
PLB auginti ir plėsti. Tačiau 
Čikagos aktyvistai surado ir 
rėmė kitą kandidatą, Bronių 
Nainį. Tai buvo priešingybė 
1963 m. Toronto seimui: ten 
ieškota žinomos asmenybės, 
St. Barzdukui tampant darbo 
vergu, o čia prel. J. Balkūnas, 
daug LB aukojęsis, buvo kei
čiamas į mažai žinomą, bet ag
resyvų ir Čikagos remiamą 
„dypuką". Buvo keista, kad 
Br. Nainys drįso oponuoti 
prel. J. Balkūnui, pamiršęs St. 
Barzduko naudotą džentelme
niškumą visuomenėje. 

Rinkimus laimėjęs, Br. Nai-

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 9 d., Lietuvos Respubluj-, prezidentas Valdas Adamkus, pakviestas Chicago Hu-
manities organizacijos, kalbėjo Northwestern universiteto Law School auditorijoje apie gamtosaugos problemas 
ir jų sprendimą Lietuvoje. Prieš paskaitą auditorijojt pirmoje eilėje iš kaires: Alma Adamkienė, garbės konsulas 
pietinei Floridai Stanley Balzekas, Jn., senatorius P.ichard Durbin, prez. Valdas Adamkus ir kiti. Jono Kuprio 
nuotrauka. 

nys buvo geras pirmininkas. 
(Jis pirmininkavo ir dešimtai 
PLB valdybai.) Darbštus, nors 
darbo elegancijos nepaisęs as
muo, drąsiu darbu ir energija 
atgaivinęs Pietų Amerikos ir 
surišęs Rusijoje, ypač Sibire, 
išblaškytus lietuvius. 

Vytautas Kamantas, kelin
tasis ir 1997-2000 m. laikotar
pio pirmininkas, skyrėsi nuo 
Br. Nainio. Jis taip pat darbš
tus, rūpestingas ir kietas, ger
biąs finansus, tačiau už Nainį 
mažiau skundėsi darbo ir at
sakomybės sunkumais. Jis lai
kėsi arčiau „kabineto", Nainys 
stovėjo laukuose, prižiūrėda
mas darbus. Abiejų derlius 
yra gausus. 

PLB vykdo didelį, mūsų tau
tai svarbų uždavinį. Kaip bus 
ateityje, nežinome. Reikėtų 
manyti, kad PLB reikšmingas 
darbas turėtų būti glaudžiau 
derinamas su Lietuvos valsty
bės uždaviniais. Juk pagalba 
lietuvio išlikimui pasaulyje 
nėra tik kokios nors žmonių 
grupelės Uždavinys. Tai tau
tinės valstybės pareiga. 

Turime paskutinį (2000.08) 
„Pasaulio lietuvio" numerį-
Geras, patrauklus leidinys, 
būtinas kiekvienuose namuo
se, nors jame yra daug pagra
žinimų, pakaišinėjimų žiede
liais, o istorija šiek tiek karpy
ta pasigyrimų pliūptelėjimais. 
Nevykdyta teorija paversta 
praktika, sušlavinėti visi savų 
ir svetimų darbų trupinėliai. 
Traktorininkų stoties valdyto
jas negali girtis, kad jis asme
niškai suarė tūkstančius hek
tarų. Darbų koordinacija nėra 
tiesioginis ir asmeniškas dar
bų atlikimas. 

Skelbiama, kad jau rašoma 
PLB istorija. Ar ji bus tik sei
mų, valdybų ir pareigūnų kro
nika? Ar joje matysime aplin
ką, kurioje PLB kūrėsi? Ar tai 
nereikėtų vienos Lietuvių 
Bendruomenės istorijos, tiks
liai nagrinėjančios Bendruo-

ŽMONIJA Į XXI AMŽIŲ ATSINEŠĖ 
TUBERKULIOZĖS GRĖSMĘ 

DPA-ELTA išplatino žinią 
apie Pasaulio sveikatos orga
nizacijos (PSO) perspėjimą 
dėl sparčiai plintančios vais
tams atsparos tuberkuliozės. 
PSO ragina valstybių vyriau
sybes sutelkti jėgas kovai su 
šia nelaime. PSO pranešime 
įspėjama, kad pastaruoju me
tu pavojingai išaugo geriau
siems vaistams atsparios tu
berkuliozės formos. Šis reiš
kinys pasteb mas ne tik netur
tingose šalyse, bet ir Vokieti
joje bei Dani oje, kur pastarai
siais metais susirgimų padau
gėjo 50 pro:, kai kur netgi 
dvigubai. Kinijoje, Indijoje, 
Irane, Mozaubike ir Rusijoje 
daugiau negu 3 proc. pacientų 
ši liga yra nirtina. Izraelyje, 
Italijoje bei Meksikoje - 6 
proc. Estijoje tokių pacientų 
padaugėjo iki 18 proc. 

Į PSO konferenciją Amster-
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Danutė Bindokienė 

Taikinys — vaikai 

menės kelius įvairiose šalyse? 
Ar tai nebūtų ir finansiškai 
lengviau, nes prisidėtų atski
ros šalys? Ar toje istorijoje 
Stasys Barzdukas liks tik 
penktosios valdybos pirminin
ku, ar taps kuo buvo, Lietuvių 
Bendruomenės (ir PLB) kūrė
ju? Vėliavnešiai pergalei yra 
svarbesni už užfrontės puoš
nius kunigaikščius. 

PLB, kaip ir kraštų bend
ruomenės, sulaikė mūsų nyki
mą. Neužtenka tik sveikinti 
dirbusius ir vargusius. Reikia 
jiems padėti, prisimenant Sta
sio Barzduko kūrybiškumo še
šėlį visuomenėje, Br. Nainio, 
V. Ka'manto ir kitų pirmi
ninkų aukas. Statistiką, nors 
ir teisingą, visada nugali isto
rija. Istorija sugeba prasi
skverbti po statistikos iš
tempta palapine ir pamatyti 
gyvenimą ne tik koks jis yra, 
bet ir koks buvo. 

dame, kurios tikslas buvo ap
sibrėžti kovos su tuberkulioze 
strategiją, buvo susirinkę 20 
valstybių atstovai. Tuberku
liozė - viena iš labiausiai pa
saulyje paplitusių ligų. Jos 
sukėlėjai plinta per orą, kai 
sergantysis kalba, čiaudo, kos
ti, juokiasi. Šiuolaikinei vi
suomenei, pamėgusiai keliau
ti, kyla didesnė ir tuberku
liozės grėsmė. Į 

Lietuvoje per dešimtmetį 
sergamumas šia liga padidėjo 
daugiau kaip 2 kartus. 
100,000 gyventojų 1998 m. 
teko 81,4 sergantysis. Pasta
ruoju metu sergamumas šiek 
tiek sumažėjo. Neseniai pen
kios Šiaurės ir trys Baltijos 
šalys pasirašė bendradarbiavi
mo projektą „No TB-Baltic". 
Iš šio projekto biudžeto Lietu
vai skirta daugiau kaip 1 mln. 
JAV dolerių. Už šias lėšas bus 
įkurti ir gerai aprūpinti 25 
mikroskopinių tyrimų centrai, 
finansuojamas medikų moky
mas. 

Medikai pastebi ir kai ku
riuos keistus reiškinius. Pvz., 
Kauno rajone, blogėjant šalies 
ekonominei ir socialinei situa
cijai, susirgimų tuberkulioze 
nedaugėja. Pernai sįrgo tik 69 
iš 100,000 gyventojų (1990 m. 
- 80). Žymiai sumažėjo ser
gamumas Kaišiadorių, Prienų, 
Raseinių rajonuose, o di
džiausiame Kauno apskrityje 
tuberkuliozės stacionare Ro
mainiuose yra per šimtą lais
vų vietų. 

„Draugo" inf. 

* Panevėžio kineskopų 
bendrovė „Ekranas" per šių 
metų 8 mėnesius uždirbo 39.9 
mln. litų grynojo pelno, arba 
beveik visą šiais metais pla
nuotą pelno sumą (40 mln. 
litų). I Elta' 

.Amerikiečiai atrado Ame
riką!" — būtų galima pasakyti 
apie vėliausią „sensaciją", ku
rią jau pasigavo ir šio krašto 
žiniasklaida, ir, aišku, politi
kai. Ypač abiejų partijų kandi
datai į prezidento vietą. 

Ta „visus sudrebinusi žinia" 
iš esmės — jokia naujiena. 
Tai, kad pramogų pramonė 
gamina vis žiauresnius ir bai
sesnius filmus bei video 
žaidimus, taikydama juos jau
nesniems ir jaunesniems vai
kams, žino tėvai, mokytojai, 
dvasininkija. Ne kartą prieš 
tai pareikšti protestai, bet jie 
visuomet nuskrenda pro kur
čias ausis. Pramogų pramonė 
turi neribotus išteklius, gerus 
advokatus ir moka atrasti pa
siteisinimų. 

Tačiau šiomis dienomis JAV 
„Federal Trade Commission" 
paskelbė vėliausių tyrimų 
duomenis, kuriuose tiesiai sa
koma, kad pramogų pramonė 
„agresyviai ir nuolat perša 
savo filmus ir žiaurius video 
žaidimus vaikams". Mėgsta
miausias taikinys ir geriausia 
toms „pramogoms" rinka yra 
paaugliai, maždaug tarp 12 ir 
17 metų amžiaus, nors patys 
gamintojai ant žaidimų bei 
vaizdajuosčių įpakavimo rašo, 
kad jos skiriamos daug vyres
niems. „Reikia juos pagauti, 
kol jauni, tuomet ši rinka ne 
taip greitai užsidarys", — iš
sireiškęs vienas pramogų pra
monės atstovų. 

Nei jam, nei kitiems nerūpi, 
kaip tas nuolatinis pasinė
rimas į smurto pasaulį žaloja 
jaunamečio vaiko sielą, atbu
kina ją bet kokiam žmogiš
kumui, jautrumui. Žaidimuo
se ir filmuose peršama mintis, 
kad visas problemas galima 
išspręsti jėga, ginklu, smurtu, 
nejučiomis taip giliai įsišak-
nyja vaiko-paauglio-jaunuolio 
sieloje, kad, progai atsiradus, 
prasiveržia lyg ugniakalnis į 
aplinką. Tuomet dažniausiai 
nukenčia nekaltieji. 

Jau ne kartą pasigirdo aštri 
kritika filmų bei kitų pramogų 
pramonės adresu, kad žen
giama labai pavojingu keliu, 
nes pastarųjų kelių metų 
įvykiai — smurto prasiver
žimai ypač mokyklose — su
krėtė visą kraštą. Žinoma, tik 
ne tuos, kuriems ta kritika 
taikoma. Kaip „National Rifle 
Association" moka įtikinti tiek 

mogų kūrėjai tvirtina, kad jie 
patys savo gaminius tikrina, 
skirsto į kategorijas — kuriai 
amžiaus grupei kas tinka. 

Minėtoji valdžios komisija 
dirbo visus metus, tad jos dar
bas buvo ir kruopštus, ir iš
samus. Komisijos sukūrimą 
paskatino pernai įvykusios 
žudynės Colorado valstijos 
gimnazijoje ir kitose mokyk
lose. Atrodo, kad pagaliau 
Amerikos vyriausybė išgirdo 
savo piliečių nepasitenkinimą 
ir — ypač rinkiminiais metais 
— pasistengė atidžiau pa
žvelgti į šią problemą. 

Tačiau nereikia manyti, kad 
komisijos duomenys ar prezi
dentinių kandidatų pasisaky
mai ilgainiui sudarys didesnį 
skirtumą. Tie, kuriems kritika 
taikoma, patogiai užlenda už 
konstitucinės „išsireiškimo 
laisvės", o Amerikoje apskritai 
didžiausias „baubas" ir yra 
tos laisvės varžymas. Net tuo
met, kai „išsireiškimo laisve" 
piktnaudžiaujama. Vis tik kai 
kurie komisijos atradimai ver
ti dėmesio, kaip verta atkreip
ti dėmesį ir į būdus, kuriais 
pasiekiama jaunesnė publika. 
Pavyzdžiui: skatinama „R" 
raide žymimus filmus (skirtus 
suaugusiems) įpiršti paaug
liams tarp maždaug 12-18 
metų amžiaus. Jų smalsumą 
pamatyti filmą geriausiai su
žadins parinktos trumpos iš
traukėlės. Svarbu, kad kuo 
daugiau berniukų (ir mer
gaičių) tas ištraukėles matytų, 
tad reikia jas įterpti į vaikų 
mėgstamas programas; žiau
rius, lytinių iškrypimų, smur
to prieš moteris ir vaikus fil
mus dovanoti paauglių organi
zacijoms, kad galėtų parodyti 
stovyklose ar susirinkimuose; 
žiauriais video žaidimais, ku
rie taikomi tik suaugusiems 
ar gerokai vyresniems, sudo
minti berniukus tarp 12 ir 17 
metų. Tai tik trumpa ištrau
kėlė iš ilgo komisijos duomenų 
sąrašo. 

Kad tai rimta problema, 
kuri kažkaip vis nustumiama 
į šalį, niekas neabejoja. Nors 
pramogų kūrėjai mėgina 
„sviedinuką permesti į kitą 
tinklo pusę" ir siūlo tėvams 
daugiau dėmesio kreipti, ką jų 
vaikai mato televizijoje, ko
kius žaidimus įsideda į kom
piuterį, o geriausias būdas ne-

vyriausybę, tiek eilinius gy-, norimas programas sustabdyti 
ventojus, kad kiekvienas ame
rikietis turi neginčijamą teisę 
nešiotis su savimi šaunamąjį 
ginklą „apsigynimui, ar taba
ko pramonės šulai taip suma
niai atremti kaltinimus apie 
rūkymo žalą sveikatai, pra

yra išjungti televiziją, vis tik 
ta priemonė nelabai veiksmin
ga. Nors niekas nenorėtų, kad 
iš tikrųjų būtų įvesta cenzūra 
„iš aukščiau", bet iki to taško 
gali prieiti, jeigu kitos prie
monės neveiks. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
AUKOS LIETUVAI 
1911—1916 METAIS 
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Vienybes šali
ninkas Bronius darė nuolaidas ir dėl to, jog turėjo 
puikų pavyzdį — pravestos „Lenkų dienos" rezultatus. 
Nepaisant, kad jų JAV yra septynis kartus daugiau 
nei lietuvių, bet dėl savo labai griaus suskilimo tesu
rinko tik 17,000 dolerių. Taigi, B. K. Balutis, kaip ir 
kiti jo vienminčiai, gerai suprato, kad „Lietuvių die
na*, priklausomai kaip jai bus pasiruošta, gali atnešti 

-lietuviams daug finansinės ir net politinės naudos, 
arba nieko. 

Atvykus į Čikagą M. Yčui ir kunigui J. Žiliui-Ži-
linskui, Čikagos komitetas dar kartą kreipėsi į socia
listus. . Įvyko specialus susirinkimas, kur dalyvavo 
JLietuvos", „Draugo", „Kataliko" ir „Naujienų" redak
cijų atstovai bei M. Yčas ir J. Žilius-Žilinskas. Šį kartą 
socialistų atstovai (P. Grigaitis, K. Gugis ir K. Juge-
lionig) jau nebuvo tokie kategoriški kaip anksčiau. 
Mat M. Yčas pareiškė, jog galima siųsti nors ir treč-
dalį aukų M. Biržiškos, J. Šaulio, J. Vileišio ar S. Kai
rio vardu. Lietuvoje, anot kunigo J. Žiliaus-Žilinsko, 
„dabar nėra partijų", visi darbuojasi išvien, o paminėti 
asmenys dirba net ir Lietuvių nukentėjusių nuo karo 
šelpti draugijoje, kuria socialistai iki šiol nenorėjo pa

sitikėti. Susirinkime socialistai sutiko ir su tuo, kad 
galima aukas skirstyti taip, kaip pasakys M. Yčas ar 
J. Žilius-Žilinskas. Bet tokias sąlygas siūlė B. K. Balu
tis dar pirmose derybose su P. Grigaičiu. 

Čikagos pagrindinių srovių susitarimą „Lietuvos" re
dakcija įvertino, sakydama, kad Čikagos pavyzdys turi 
būti pavyzdžiu ir visos Amerikos lietuviams. Ir per
spėjo — tik „lai niekas nemėgina nušviesti dalykų iš
kreiptoj formoj, kad užsimezgės žiedas pirm nenu
vystų, nepražydęs". Šiuo momentu labai svarbu, kai 
išeivių srovės išreiškia viena kitai pasitikėjimą. Ir vi
sumoje, svarstė „Lietuva", esant vienybei Lietuvos vei
kėjų tarpe, nėra jokios prasmės peštis išeivijos sro
vėms Amerikoje. 

Laikraštis savo numeriuose plačiai spausdino me
džiagą apie „Lietuvos dienos" komitetų įvairiuose tel
kiniuose kūrimąsi. Čia dažnai pabrėždavo ir kairesnes 
pakraipos išeivių norus kartu su tautininkais ir kata
likais darbuotis nukentėjusių nuo karo labui. Žemes
nių išeivijos sluoksnių aktyvumas turėjo įtakos socia
listų vadams, palankiau elgtis dešiniųjų atžvilgiu. 

„Lietuva" mirgėjo entuziastingais atsišaukimais į 
tautiečius prieš „Lietuvių dienos" pravedimą. Ji siūle 
sudaryti sąrašus tų lietuvių draugijų, kurios ypač ak
tyviai dalyvaus aukojime. Laikraščio redakcijos nuo
mone, būtent „Lietuvių diena" parodys kaip draugijos 
supranta savo Tėvynės reikalus, kaip Juos remia, kaip 
už juos kovoja ir visumoje „ko mūsų draugijos yra ver
tos". Susikūrė komitetai registravo aukų rinkėjui 
Centrinis komitetas į vietos komitetus siuntė agitato

rius, aiškinti rinkėjų vaidmenį ir svarbą aukų rinki
mui. Pačiam B. K Balučiui su kalbomis teko nemažai 
kartų dalyvauti įvairių mažesnių Čikagos komitetų 
susirinkimuose. „Lietuva" net paskelbė, jog tas rin
kėjas, kuris surinks daugiausia aukų. gaus 100 dole
rių premiją. 

1916 m. lapkričio 1 d. praėjęs aukų rinkimas „Lietu
vos" vertinimu, praėjo žymiai geriau, nei tikėjosi or
ganizatoriai. Apibendrintais duomenimis, iki 1917 m. 
vasario 18 d. JAV Raudonasis Kryžius, per kurį išei
vija nusprendė .šelpti nukentėjusius nuo karo lietu
vius, gavo 176,863.28 dol. aukų, iš kurių 156,190.88 
dol. įteikė Centrinis komitetas, o likusieji atėjo iš kitų 
lietuvių draugijų. Šiame bendrame kiekyje socialistų 
Lietuvos šelpimo fondo indėlis siekė 21.828.81 dol. Ne 
vienas tūkstantis dolerių, kurių neįskaičiavo į bendrą 
sumą. buvo išsiųstas tiesiog Europos lietuviams. 

„Lietuvių diena" dar kartą įrodė, kad vienybė gali
ma tarp skirtingų išeivijos srovių, kad bendra veikla 
leido sukaupti didelę pinigų sumą. kurią vėliau pa
naudojo Lietuvos reikalams. Tą dieną pravestas, pla
čiai išgarsino lietuvių ir Lietuvos vardus. 

Aukos ir B. K. Balutis 

Aukščiau aprašytas JAV lietuvių telkimas aukoji
mui Lietuvos reikalams akivaizdžiai mums parodo re
daktorių B. E. Balutį, kaip veiklų ir talentingą telki
mo organizatorių. Bet čia jis veikė ne vien tik savo 
aštria plunksna ir oratoriaus sugebėjimais. Aukotojų 

sąrašuose galime rasti ir jo piniginį indėlį. Jis suprato, 
kad ir savo, kaip aukotojo, pavyzdžiu geriau galės pri
traukti tautiečius prie organizuojamų šelpimo akcijų. 
Ir vėliau, t.y. 1917-1919 metais, jis daug prisideda 

. prie organizuojamų rinkliavų. 1917 metais jam tuo 
teko tiesiogiai rūpintis, nes tais metais Bronius buvo 
Lietuvos nepriklausomybės fondo pirmininku. Nors 
1917 m. gruodžio 1-2 d. fondo suvažiavimas vienbal
siai jį vel perrinko pirmininku, bet šių pareigų atsi
sakė. Tačiau fondo veikloje, kaip susipratęs lietuvis, 
toliau dalyvauja, prisidėdamas savo aukomis. Viena 
ryškesnių aukų rinkimo akcijų, kurią organizavo 1918 
metais ..Lietuvos" redakcija, tai aukų rinkimas kovo
jančiai už laisvę Lietuvos valstybei. Akcija pavadinta 
— aukos „Kalėdų eglaitei", t.y. surinktus pinigus nu
matyta skirti Lietuvos gyventojams, kad jie galėtų 
džiaugsmingai pažymėti svarbiausias tautines h* reli
gines šventes. Vienas pirmųjų aukotojų Čikagoje ir 
buvo B. K. Balutis, paaukojęs 25 dolerių sumą. „Kalė
dų eglaites'- akcija pavyko puikiai, ir 1919 m. sausio 8 
d. per „Lietuvos" redakciją į Lietuvos nepriklausomy
bes fondą persiuntė 10.000 dolerių aukų. 

Pabaiga 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sarcj.is1 



DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis 

Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

P a s k y r i m a s naujiems 
darbams Romoje 

praradome. Tada jo ranka taip 
ir nukrito nuo mano peties. 
Taigi visi lenkai dar vis gyve-

Kai 1969 m. birželio mėnesį na Liublino unijos istorinėse 
turėjau išvažiuoti į Romą, į svajonėse. Tais pačiais metais 
generalinę kapitulą. Šv. Kaži- tas vienarankis istorijos profe-
miero provincija neturėjo nie- šorius atvažiavo su ekskursija 
kur skolų, mokykla veikė nau
juose pastatuose ir turėjome 
gerą ūkį Wisconsin valstijoje. 
Romoje betgi man buvo kaž
kaip nyku ir liūdna. Nebuvo 
jau vysk. P. Brazio, su kuriuo 
viską aptardavau. Vyriausiu 
vienuolijos vadovu — generolu 
buvo išrinktas lenkas iš Jung
tinių Amerikos Valstijų, kun. 
I. Sielski, o aš jo pavaduotoju 
— vicegenerolu. Generaliniai 
pareigūnai renkami šešeriems 
metams. Suvažiavusieji į ge
neralinę kapitulą nutarė kons
tituciją pritaikyti prie Vatika
no II reikalavimų, nugriauti 
senąjį Romos namą ir jo vieto
je pastatyti naują. Šituos du 
didžiuosius darbus turi atlikti 
Romos namui išrinktieji pa
reigūnai. Kai kapitula pasi
baigė, sudarėm komisiją iš 
penkių žmonių konstitucijai 
apsvarstyti ir pritaikyti prie 
Vatikano II reikalavimų. Ma
ne komisija išrinko pirminin
kauti. Komisijos susirinkimai 
buvo kasdien per visus pirmus 
metus. 

Atnaujintos Marijonų vie
nuolijos konstitucijos buvo su
darytos palaiminto Jurgio Ma
tulaičio. Jos buvo pritaikytos 
jau mūsų laikams. Mums at
rodė, kad daug ko nereikia 
keisti. Kai buvo sušauktas vi
suotinis suvažiavimas dėl 
konstitucijos pritaikymo Vati
kano II reikalavimams, tai 
lenkai pristatė savo sudarytą 
projektą. Kaip visur, taip ir 
šiame reikale, pasirodė dideli 
skirtumai tarp lenkų ir lietu
vių. Lenkų buvo dauguma ir 
jie nubalsavo pradėti svarsty
mus pagal lenkų atvežtą pro
jektą. Taip išėjo, kad mūsų 
vienerių metų darbas liko ne
įvertintas. Gana ilgai užtruko, 
kol buvo užbaigtos naujos 
konstitucijos. Lietuviams buvo 
svarbu, kad konstitucijos būtų 
pagal palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio mintį ir dvasią, o len
kai norėjo, kad Dievo tarno St. 
Papczynskio. Marijonų įstei-

į Romą. Kai jis lankėsi mūsų 
name, tai vengė mane susitik
ti. Taip man ir atrodė, kad dėl 
tos Liublino unijos jau aš nesu 
lenkų draugas. 

Romos name lenkų buvo 
dauguma. Su jais mano santy
kiai buvo labai geri ir drau
giški, Romoje buvo du studen
tai iš pavergtos Lietuvos — 
kun. Pranas Vaičekbnis, kuris 
studijavo Šv. Tomo universi
tete — Angelicura, ir kun. 
Juozas Pranka, studentas 
Gregoriana universitete. Su 
jais kun. Jonas Duoba ir aš 
draugavom ir daug kur patar-
davom, kur reikia padėdavom. 
Prieš jų išvažiavimą į Lietuvą 
trumpom atostogom nutarėm 
vakare susitikti Margarita 
restorane. Ką ir kam turėjome 
pranešti Lietuvoje, jie galėjo 
tai gyvu žodžiu atlikti. Per 
vakarienę paprašiau, kad, kai 
durininkas užrakins duris, iš 
vidaus jų skląsčiu neužstum-
tų. Pasakiau, kad mes grįšime 
apie 10 valandą. Kai atsisvei
kinę su savo draugais iš Lietu
vos, grįžome į savo namus, ra
dome duris užrakintas ir iš 
vidaus geležiniu skląsčiu už
stumtas. Paprastai tokiu laiku 
dar būdavo kai kur šviesos, 
bet, kai tą dieną vakare grį
žom iš miesto, jokios šviesos 
jau nematėme. Buvo aišku, 
kad lenkai mus nutarė nežinia 
už ką pamokyti. 

Nors namas buvo aptvertas 
aukšta mūrine tvora, aš \ sodo 
pusę šiaip taip pasiekiau tvo
ros viršų ir peršokau į sodą. 
Visur radau viską užrakinta. 
Vieno kambario langas į sodo 
pusę atrodė lyg truputį pravi
ras. I tą langą pabarškinau. 
Niekas neatsako. Nors langas 
buvo.aukštai nuo žemės, bet 
pasisekė pro jį įšliaužti į kam
barį. Kambarys tuščias. Tur
būt kun. P. Jasinskis, kuris 
tame kambaryje nakvodavo, 
irgi buvo kur nors išėjęs ir 
dar negrįžęs. Pro didžiąsias 
duris įleidau kun. J. Duobą, 

gejo, trijų šimtų metų paliki- duris užrakinom ir vėl su 
mas neišnyktų. 

Vienuol i jos įkūrimo 
jubi l ie jus Liubline 

1973 m. Lenkijoje Liubline 
buvo suruoštas jubiliejus Ma
rijonų vienuolijos trijų šimtų 

skląsčiu užtvirtinom. Rytojaus 
dieną visus išklausinėjau, kas 
ir kodėl taip negražiai su mu
mis pasielgė. Niekas nė žodžio 
apie tai nepratarė. Visi vaidi
no, kad nieko nežino. Neseniai 
buvo tas vienarankis istorijos 
profesorius svečias pas len-

metų įkūrimo sukaktį. Tame kus. Žinoma, jie apkalbėjo ir 
minėjime buvome mes tik trys 
lietuviai — kun. Juozas Vaiš
nora, kun. Jonas Duoba ir aš. 
Iš Lietuvos į Lenkiją komunis
tai nieko neišleido. Tris dienas 
buvo skaitomos paskaitos ir 
diskusijos buvo Liublino kata
likų universitete. Laisvu laiku 
lankem istorines vietoves, kur 
lankėsi Jogaila, kur buvo 1569 
metais Liublino seime priim
tas Lietuvos ir Lenkijos san
tykius aptaręs aktas, ir kitas 
vietas, kur karo metais vo
kiečiu naciai persekiojo len
kus. Aš turėjau skaityti pas
kaita apie Lietuvos marijonus. 
Po paskaitos priėjo prie manęs 
i.-aorijos profesorius ir apsika
bino mane viena ranka. Kitos 
rankos jis neturėjo. Jis ją pra
rado per Varšuvos sukilimą 
prieš vokiečius. Mane sveikin
damas jis pradėjo kalbėti apie 
Liublino unijos atnaujinimą. 
Aš jam labai tiesiai taip ir pa
sakiau, kad mano kartos lietu
viai Liublino unijai yra labai 
priešingi. Kai jis paklausė, ko
dėl mes esame priešingi, aš 
jam atsakiau, kad per tą uniją 
lenkai viską gavo. o mes viską 

Dr. Petras Kisielius. Jono Kuprio nuotrauka. 

LIETUVIAI TURI UŽMIRŠTI 
ŽODI ,,NEAPSIMOKA" 

Pokalbis s u dr. Petru Kisiel iumi apie krikščionišką 
veikimą Lietuvoje 

Neseniai grįžote iš ke- ruošimas, pačio renginio vedi-
l ionės į Lietuvą. Turėjote mas - su įžangomis ir intar-
progos lankyt i s įvairiau- pais... Iš tikro, ko gero nieka-
siuose renginiuose: Ateiti- da nemačiau tokio gero ta-
ninkų kongrese , politinių lentų vakaro, nors esu buvęs 

ir jaunimo kongresuose, ir ki
tokiuose jaunimo susibū
rimuose. Žiūrėdamas į ateiti
ninkus galvoju, |kad Lietuvai 
ateina šviesa iš tikinčiojo jau-

kalinių ir tremtin ių šuva 
žiavime Ariogaloje, daly
vavote naujojo vyskupo 
Jono Kaunecko šventinimo 
iškilmėse i r t.t. Ar išva
žiavote nuramintas , ar at

mano nuomonę apie Liublino 
uniją. Per tą uniją praradau 
savo draugystę su lenkais. 
Taip man ir atrodo, kad 
nežinai, kada lenkas yra tavo 
draugas ir kada priešas. 

Iš Romos, iš mūsų namo dar 
už Vatikano septynis kilomet
rus turėjom išsikelti *pas Šv. 
Jono nuo Kryžiaus vienuoles 
pusei metų. Senąjį namą rei
kėjo nugriauti ir jo vietoje pa
statyti naują. Ta statyba turėjo 
būti mano atsakomybė, bet ją 
tvarkė namo ekonomas kun. 
Zenonas Roslon. Po pusės me
tų vel turėjom apleisti seselių 
vienuolyno patalpas, nes tuo 
metu buvo sutarta patalpas 
išnuomoti kokiai kitai vienuo
lijai. Tada persikraustėm gy
venti į mons. L. Tulabos įkur
tą viešbutį prie Lietuvių kole
gijos. Piazza Asti, 25. Roma, 
iki bus pastatytas naujas na
mas. Kažkas paskleidė gan
dus, kad lietuviai marijonai 
stato lenkams Romoje naujus 
namus. Nieko panašaus. 
Tiems Marijonų kolegijos na
mams Romoje jau nuo seno 
buvo renkami pinigai į atskirą 

buvo daugiau už vieną pusę 
negu už kitą. Triuškinančios 
pergalės ten ir nebuvo. Antras 
dalykas, jeigu jau laimėjai, 
kaip galima buvo nesiskaityti 
su pralaimėjusiais. Man atro
do - tai ir buvo pradžia, im
pulsas tolesniems veiksmams 
- nesiskaitymas. Buvo labai 
rimtų priežasčių skilimui. Ir 
dabar, kai teko kalbėtis su 
„motininės" partijos pirminin
ku Algirdu Saudargu, irgi 
buvo sunku prikalbinti tartis 
su . moderniųjų grupe. 
Nemačiau lankstumo. 

Vieną dalyką pastebėjau: 
tose partijose ar grupėse labai 
didelę įtaką turi pirmininkas. 
Man atrodo, trūksta demokra
tiškos diskusijos. Pirmininkas 
nusprendžia tiesiais žodžiais -
mes darysim tą, o nedarysim 
to... Vadai ne visai šį dalyką 
suprato ir vienoje, ir kitoje 
pusėje, kad reikia nuolaidų, 
kad reikia kantrybės. Aš 
mačiau, kad modernieji krikš
čionys demokratai net neiš
statė savo sąrašo, nes jie buvo 
prašyti šito nedaryti, kad 
nebūtų silpninama partįja, ir 
jie tai suprato ir nedarė. Ir 
manau, jie padarė labai gerą 
ėjimą. 

O kad modernieji blokuojasi 
su viena ar kita partija, tai 
visi blokuojasi, taip pat ir 
LKDP susiblokavo su socialde
mokratais 2000-ninkais. Yra 
mintis po rinkimų, ypač pas 
moderniuosius krikščionis de
mokratus, sudaryti krikš
čionišką frakciją ir toliau dirb
ti kartu. Aš esu optimistas, 
nors matyti skilimą buvo gai
la. Manau, visi dešinieji ir 
išeivijoje, ir Lietuvoje nori, 
kad būtų dirbama kartu. 

Jūs visą savo sąmoningą 
gyvenimą ve ikėte kaip ka
taliku veikėjas. Ar šian
dien manote , kad krikš
čioniškoji srovė Lietuvos 
visuomenėje yra pakanka
mai stipri, k a d galėtų būti 

S K E L B I M A I 

_ * • i j> • i~* u^ lygiaverte partnere vadi-
norėtiuo, kad ir v a b t y b ė Zm^hšoSmS 

nimo. Iš čia ji susilauks ir mo-
virkščiai - n u v i l t a s kriki- ralinio, k religingo atgimimo. 
čioniškuoju gyvenimu Lie- B e abejo, krikščionims 
tuvoje? 

Krikščionių jaunimas - gali- būtų tvarkoma kriki- . . . . . , , i^v**;™™ 
ma jį pavadinti bendru ateiti- č ionių. Esate kr ikšč ioniu ' r 1 ? 3 ? * 0 ' *aa f0*-61011*8 

ninkljos vardu - man padarė a e m o k r a * rtmėj* iseiv?- M t ū ^ i progresuoja. Žmoma, 
gražų įspūdį. Jų kongrese da- joje g r u p ė , valdybos narys 8 i u 0 m e t u d» n e 8 i m a t o 8 t i p" 
lyvavo apie 600 narių - galėjo - ir Lietuvoje btcrote susiti-
ateiti ne tik delegatai, bet visi, 
kas norėjo. Man atrodo, kad 
ateitininkija žygiuoja, stip
rėja, narių daugėja (turi apie 

kęs su abiem sparnais: ir 
jaunais ia is , neseniai atsi
skyrusiais nuo LKDP bei 
pasivadinusiais Moder-

2,000). Gal ši organizadja taip niuju k r i k i c i o n * demok- S ^ i n a l n l T a i r i l i ^ 
greitai nesiplečia, kaip buvo ratų sąjunga, ir v a d i n a m o s ^ ^ ujgienio kai
po Pirmojo pasaulinio karo, „motininės" partijos atsto- . ' J , - ^ . k t J 
k o i ^ ^ t o u n n ^ c t i t n n m o t „„:_ v~i~ •„„ ^ii,«,i„s ui««_ Das, ypač angių, neuuų lausu 

resnių pasireiškimų. Manau, 
kad jaunesnioji karta yra la
biau prisitaikiusi prie Šio lai
ko reikalavimų, baigusi aukš
tuosius mokslus, stovi arčiau 

daugiau skaito. 

bet aš matau priežastį: tuomet 
ateitininkais tapdavo jaunuo- tosi dabar? 
liai iš moralaus, tikinčio kai
mo, o Lietuvoje praktikuo
jančių žmonių buvo gal 80 
proc. ar daugiau. Šiuo metu, 
jeigu praktikuoja 12-15 proc., 
tai dirva ateitininkiškam jau
nimui yra kur kas menkesnė. 
Mane stebino ateitininkų jau
nimo rimtis, drausmingumas 
ir ypač sužavėjo talentų vaka
ras. Jis tęsėsi daugiau kaip 3 
vai. Tai buvo dalyviai iš 
įvairių kuopų ir įvairių Lietu
vos kampelių. Toks geras pasi-

vais . Kaip ten reikalai klos-

Krikščionys demokratai turi 
gražią mintį, stengiasi sufor
muoti ne tik savo programą, 

stiprių, šviečiančių, tam tikrų 
žvaigždžių tose grupėse, stip
resnių įsipareigojimų. Man 
atrodo, kad ta kryptimi ir ei
nama. Teko kalbėtis ir su Sei-

bet ir nori padėti Lietuvai, tik m o atstovais , pavyzdžiui, dr. 
kažkodėl iki šiol j i ems nelabai" Arimantu Raškiniu. Labai 
sekėsi . Man teko sus i t ikt i su gerą įspūdį paliko dr. Egidyus 
daugel iu LKD partijos narių. Vareikis ir v i sa jų grupė. Ma-
Kartu s u Marija R e m i e n e da- tei, kad žmonės tikrai turi 
lyvavome pasikalbėjime su tam pasiruošimą, yra gilūs ir 
krikščionių demokratų „kon- apsiskaitę. 
servatorių" grupe - ap ie 12 Man patiko naujo vyskupo 
žmonių. Įspūdis, a i šku , geras , konsekracija Telšiuose. Ten 
Ateina rinkimai, tuo rūpinasi n e r a talpi bažnyčia, todėl vi-
kiekviena partija, k iekv ienas s a s šventorius buvo pilnas 
Lietuvos žmogus g y v e n a t a m žmonių. Aš matau, kad žmo-

fondą. Kai sudegė Marijanapo- t ikra priešrinkimine kaitra. n e 8 reaguoja į Katalikų 
lio mokykla Šv. Kazimiero Teko kalbėtis ir su moder- bažnyčios pasireiškimus. Ne-
provincija buvo skolose pa- niųjų grupe, joje buvo gal 7 manau, kad visi susirinkusieji 
skendusi, iš pavergtos Lietu- žmonės. Jų aiškinime padėties ^ n DUVo karšti tikėjime, bet 
vos nieko negavome. ir visos vystymosi genezės - jeįgu susirinko tokia masė 

Iš Romos daug kur turėjau kaip jie pradėjo savo darbą žmonių, tas džiugina, vadina-
išvažiuoti. 1972 metais prieš LKDP, buvo nemaža nusi- 8įt yra rimta reakcųa - ateina 
Velykas per Gavėnią kun. An- skundimų dėl demokratinio naujas vyskupas. 
tanas Kazlauskas mane iš- nusistatymo trukumo parti- Kitas įvykis - kun. Arvydo 

joje. Buvo galima suprasti kai Žygo primicijos Kauno Pri-
kuriuos jų ėjimus ir tam tikra sikėlimo bažnyčioje. Kad iš vi-
prasme juos pateisinti. daus ir labai varginga, baž-

Ko norėjosi - norėjosi vie- nyčia buvo pilna jaunimo, ku-
nybės. Skilimas partijai ne- ris gražiai meldėsi, gražiai 
naudingas, bet negalima kai- elgėsi, nesikalbėjo, buvo rimti. 
tinti tiktai vienos pusės, kad Jaunimo chorai gražiai giedo-
tokius ėjimus padarė. Kai j 0 . Mačiau, kad į religines 
skaitei spaudoje ir girdėjai, apeigas jaunimas žiūri labai 
kad rinkimuose, kai buvo ren- rimtai. 
karna taryba, buvo toks Matai tikinčiąją, rimtąją 
džiaugsmas - triuškinanti Lietuvos pusę, dalį, kuri tave 
pergalė! Žodis ,,triuškinantis" ramina ir džiugina, 
man taip ir ėjo per nervus. Dalyvavote „I laisvę" 
Nesupratau, kaip galima buvo fondo studijų savaitėje. 

kvietė į Australiją lietuvių tel
kiniuose vesti rekolekcijas. 
Australijoje išbuvau ilgiau 
kaip mėnesį, pamokslauda
mas šešiuose miestuose. Kas
met važinėdavau į Vokietiją 
per didžiąsias šventes mari
jonų parapijoje kunigui padė
ti. Vienais metais reikėjo da
ryti generalinę vizitaciją Ar
gentinoje ii Brazilijoje. Argen
tinoje buvo marijonai lietuviai 
ir keletas jaunų argentiniečių, 
o Brazilijoj radau tik lenkus, 
kuriuos jau iš seniau gerai 
pažinojau. Tai buvo keli metai taip džiaugtis ir taip sakyti, Nors „Draugas" plačiai 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
Agentas FrankZapota « Otf.Mgr. Auksą 

S. Kana kalba lietuviukai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 West95th Street 
TeL (708) 424-866* 

(773)681-8654 
Wlndow Washers Needcd! 

40,000 per year. We need 100 crews. 
No cxp. necessary. Will train. Mušt 
have vaiki dri vcr' s hcense and trans-
porution Mušt be ftuent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„sofnts", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in imtmgration 
www.immigration-service.com 

Parduodu 2-J/2 m. „ c o c k c r 
spanieP* vdsMt Šviesios spalvos 
patelę už $100 ir 14 u v . patinėlį 
už $300; abu Sūnys su 
dokumentais. Skambinti p o 5 
v.v. Ramintai, td . 708-424-1061. 
HTPr? 

nuo vysk. P. Brazio mirties. kai ten keliasdešimt balsų apie tai rase, norėtume 

išgirsti J ū s ų įspūdį? 
„J laisve" stovykla vyko 

Molėtuose, ją globojo Molėtų 
meras Valentinas Stundys 
(beje, LKDP atstovas. Red.) . 
Tai buvo 6 dienų stovykla, 
lankytojų visą .laiką buvo ne 
mažiau kaip 100,. pradžioje ir 
daugiau. Buvo matyti ne tik 
vyresniųjų, bet ir besimo
kančio bei ką tik mokslą bai
gusio jaunimo: Buvo kalbama 
apie tai, kas reikalinga Lietu
vai, buvo pozityviai vertina
mas Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmetis. Įstrigo 
prof. Adomėno mintis. Ji 
peršasi man ir d a paminėti: 
mes turime keisti aplinką, nes 
jeigu žmogus nekeis aplinkos, 
aplinka pakeis -žmogų. Tai, 
man atrodo, labai gera mintis 
- optimistinis žvilgsnis ir ra
ginimas sau - keiskime 
aplinką. 

Išeivijoje, kaip ir L ie tu 
voje, daug nerimo dė l e k o 
nominio gyvenimo s u n 
kumu. Kaip J u m s pas i 
rodė, ar tikrai j au t o k i a 
l iūdna Lietuva š iand ien? 

Man atrodo, kad Lietuvoje 
per daug depresijos. 

Tokį žodį teko girdėti: neap
simoka. Tas žodis „neap
simoka" mane savotiškai blo
gai nuteikia, net ir erzina. Ką 
reiškia ūkyje neapsimoka? Aš 
matau, kad netgi turėdamas 
vieną karvę žmogus ir jo 
šeima nebadauja, nes užtenka 
maisto: sūris, sviestas, pienas, 
reikia prisidėti tik duonos. 
Žmogus gali gyventi. Nepri
klausomo krašto pradžia turi 
boti sunki, nes niekaip negali 
būti lengva. Atrodo, kad ne
priklausomybė iš karto turėtų 
padėti ant stalo nepaprastą 
maisto kiekį ir pinigų kiše
nėse. Tokių dalykų negali 
būti. „Neapsimoka" žodį rei
kia užmiršti, reikia dirbti. 
Dirbti ir apsimokės. Tu paval
gai dirbdamas. Aš matau, kad 
reikia optimizmo, tikėjimo į 
ateitį, mažinti depresiją, kuri 
eina per visą tautą. Mes 
esame tikintys. Žiūrėdami į 
pirmuosius tėvus, prisime
name Dievo žodžius: savo pra
kaite valgysi duoną. Kitas 
dešimtmetis parodys, kad 
dirbti apsimokėjo. 

Dar norėčiau pastebėti, kad 
dalyvavau Ariogaloje vyku
siame buvusių politinių kali
nių ir tremtinių suvažiavime. 
Aš tenai mačiau masę žmonių. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REM.T0RS 

QffC(773t Hi - SM 
sssc(7sn4a-7iSf 

IPMSM-Mlt 
RIMAS L.STANKUS 

«Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Trumpam laikui tvarkingiems 
žmonėms i šnaomojamas 1 
miegamojo kambario namas 
Čikagoje. TeL 773-398-5477, 
vakarais 773-847-9397. 

VOnraje, prcstttfailame Antakal
nio rajos* parduodamas naujai 
pastatytas dviejų aukštų nuirtais 
namas. Greitam pardavimui 
nupiginta kaina. Skambinti 
Lietuvoje 011-370-2-797-822 
arba 011-370-2-345-167. 

Kaune, Kęstučio 87-10, prie 
teatro, parduodamas 2 mieg. 
butas 4-tame aukšte. Kaina 
$29,500 JAV. Teirautis Kau
ne, teL 011-370-7-22-97-50. 

S I AŠYS C O/V S 1RLJC A/O/V 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skfngs*, 

*soffits", 'decks*. "gutters*, plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.Benefls, tsi 690-241-1912.. 

Ten buvo kalbama — apie 
40,000. Didybė! Tai buvę 
tremtiniai, politiniai kaliniai 
ir jų vaikai. Šitokia jėga Lietu
voje! Jie turi mintį, jeigu ren
kasi, idėją - mes laisvi. Tokia 
jėga turėtų pajudinti Lietuvą. 
Mano galva, ta jėga dar 
neišnaudota. Gal truko va
dovų? Kokia partija gali su
kviesti tiek žmonių? Ir trys 
partijos tiek nesukviesV':Tai 
kėlė nuostabą. A i turiu tokį 
šūkį, kuris man klostėsi nuo 
nepriklausomybės paskelbi
mo: neįvertinta Lietuvos 
kančia. Tremtiniai ir politkali
niai neturi tos bazės, kurią jie 
galėtų panaudoti Lietuvos at
gimimui, stiprinimui, neko-
rupciniam darbui. 

Dėkojame u i pokalbi . 
Kalbėjosi 

A u d r o n ė V. Škiudai tė 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINES S-GOS 

SEIMAS 

Svarbus įvykis Amerikos 
Lietuvių tautinės s-gos veik
loje yra kas antri metai šau
kiamas seimas. Paprastai sei
mai vyksta vis naujoje vietoje, 
kurioje yra veiklesnės skyrių 
valdybos ir tinkamesnės są
lygos seimą sušaukti. 26-tasis 
Tautinės s-gos seimas įvyks 
šių metų spalio 27-29 d. Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje, Čikagoje. 

Seimo šeimininkais yra Či
kagos skyriaus valdyba, pir
mininkaujama veiklios ir 
energingos visuomenininkės 
Matildos Marcinkienės ir 
darbščių valdybos narių bei 
talkininkų. Apie seimą ir jo 
rėmuose vykstančius rengi
nius bus skelbiama spaudoje. 

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama seime ir jo renginiuose 
gausiai dalyvauti. 

* Ž m o n ė s , d irbantys 
k e n k s m i n g ą darbą , nebe
gaus piniginių priemokų ir 
maisto produktų. Žinovų nuo
monė dėl priemokų, esant nu
krypimams nuo normalių dar
bo sąlygų, buvo kategoriška — 
pinigai sveikatos ne tik ne
kompensuoja, bet ir skatina 
darbuotojus tokiomis sąlygo
mis dirbti. Vienintelė išeitis -— 
gerinti darbo sąlygas. iCha> 

. i i . 

http://www.immigration-service.com


IŠ LIETUVOS SU DOZE 
OPTIMIZMO 
JUOZAS KOJELIS 

Šiandieninė Lietuva tarsi kacijos, ekologijos, biologijos, 
lazda išmaišytas skruzdė- istorijos psichologuos, archi-
lynas. Bolševikmečio žmonės tektūros ir dailės, tiksliųjų 

* turėjo bėgioti partijos išraus- mokslų, medicinos, katecheti-
, tais kanalais. Pasiklydimų ne- kos, sakralinės muzikos. 
galėjo būti. Paklydėliai jėga Suvažiavimas vyko keturias 

"buvo grąžinami į „teisingą" dienas: nuo birželio 28 iki lie-
kelią, neklaužados baudžiami pos 1 d. Spėju, kad dauguma 
arba naikinami. Dabar kelius paskaitininkų buvo iš tos kar-
patięms reikia surasti. Būvu- tos, kurios trūko Ateitininkų 
šieji, korumpuoti keliai tebėra kongrese — tarp 40 m. ir 70 
laisvesni, pastoviosiomis ver- m. 
tybėmis grįstieji — išardyti, I Laisvę fondo DC studijų 
užgriauti. Reikia valios, ryžto savaitė Lietuvoje buvo tarsi 
ir,jėgos juos išlyginti, nuvaly- bendras krikščioniškosios 
ti, ištiesinti. orientacijos intelektualų, poli-

Nuo birželio vidurio iki lie- tiku ir visuomenininkų suva-
pos pabaigos išbuvau Lietu- žiavimas aktualiosioms Lietu
voje. Rugsėjį vėl ruošiuosi vyk- vos problemoms nagrinėti. Sa-

—ti. Diena iš dienos, dalyvau- vo dvasia jos priminė daugiau 
damas viešose manifestacijo- nei 30 metų vykstančias Los 
se, mažesniuose susibūrimuo- Angeles mieste politines stuai-
sę, privačiuose pokalbiuose su jas. f Laisvę studijos prasidėjo 

.įtakingais asmenimis ir eili- liepos 26 d. Kaune, tą pačią 
niais piliečiais miestuose bei dieną persikėlė į Molėtus ir 
provincijoje, bandžiau supras- tęsėsi iki liepos 30 d. Čia 

" ti, kokie vyksta giluminiai galėjai matyti daugelį veidų, 
pokyčiai Lietuvoje, kiek yra kuriuos buvai sutikęs Ateiti-
ryžto pasukti į vertybėmis ninku kongrese, LKMA 
pažymėtą kelią. Remdamasis suvažiavime ar Lietuvos 
savo asmeniška patirtimi, ga- Krikščionių Demokratų parti-

_ liu pasakyti, kad iš Lietuvos jos suvažiavimuose bei amba-
•• grįžau su doze optimizmo. Op- sadose. 

timizmas remiasi tiesiogine Štai pavardės studijų die-
patirtimi. nose: profesoriai, mokslų dak-

Liepos 21-23 Kaune vykęs tarai, politikai, organizacijų 
Ateitininkų federacijos XIII vadovai, kultūrininkai, stu-
kongresas įtikino, kad 1989 dentų aktyvistai — Zigmas 

. Lietuvoje atsikūrę ateitinin- Zinkevičius, Vytautas Lands-
kai vėl prisiėmė misiją gydyti bergis, Antanas Tyla, Bronius 

. tautos sužalotą dvasinį veidą Makauskas, Juozas Tumelis, 
ir „stoti drąsiai į kovą gar- Arvydas Zygas, Birutė Pūke-
bingą — dirbti, kovoti dėl Lie- levičiūtė, Romas Batūra, An-
tuvos". Kongreso šūkis: „Liū- tanas Adomėnas, Aldona Va-
dyti Kristų naujajame am- siliauskienė, Algirdas Pa-

:;žiHJe". Ateitininkus atkurti tackas, Feliksas Palubinskas, 
iniciatyvos ėmėsi dr. Vincas Petras Khnbrys, Arimantas 
Rastenis, šiame kongrese Raškinis, Petras Plumpa, Pet-
išrinktas garbės pirmininku, ras Mikelionis, K Stundža, 
Kai 1990 jis su dokumentais Vidas Abraitis, Vidmantas 

i, nuvyko į Teisingumo m-ją AF Vitkauskas, Vygantas Mali-
-jregjstruoti, tai jam buvo pa- nauskas, Jonas Kairevičius, 

sakyta, kad dabar kita visuo- Saulius Girnius, Aldona Že-
menė ir tokiomis senienomis maitytė, Olita Dautartaitė, 
užsiimti nerimta. Šiandieną Vidmantas Valiušaitis, Au-
tokiems „modernistams" atei- dronė Vaitkutė, Benis 
tininkai gali sukelti nerimą, Mažeika, Antanas Gailius, Si-
ne$ .jie pripažįsta genama- gutė Sakevičiūtė, Arimantas 
dines" vertybes: religiją, pa- Dragunevičius, Darius Micke-
triotizmą, krikščionišką mora- vidus; iš išeivijos — Kęstutis 
lę, teisingumą, artimo meilę. Skrupskelis, Antanas Mustei-
Ne tik pripažįsta, bet ir pasi- kis, Vaclovas Šaulys, Petras 
ruošę už tas vertybes kovoti. Kisielius, Kazys Ambrozaitis, 

Naujuoju AF pirmininku Juozas Polikaitis, Alfonsas 
išrinktas visuomenininkas, so- Pargauskas, Albinas Šmulkš-
vietmečiu buv. aktyvus rezis- tys, Juozas Kojelis. 
tentas Vidas Abraitis, vicepir- Jie visi dalyvavo šių temų 
mininke — talentinga orga- svarstymuose: Rietuves ir 
nizatorė, praktiška idealiste Lenkijos santykiai Lenkijos 
Laima Šalčiuvienė. į AF vai- lietuvių akimis per 10 nepri-
dybą ir tarybą išrinktos irgi klausomybės metų", sietuvos 
šviesios asmenybės. Lietuvos istorinis paveldas ir jo reikš-
ateitininkus globoja ir remia mė piliečių formavimuisi", 
vyskupai bei visa išeivijos „Sovietų palikimas po dešim-
ateitininkija. ties metų", „Jaunimas per de-

Optimizmą žadino ir apsi- iimt nepriklausomybės metų", 
lankymas Lietuvių Katalikų „Išeivija ir Lietuva: dešimt-
mokslo Akademijos XVIII mečio atvirų ryšių patirtis", 
suvažiavime Klaipėdoje. Iš dau- „Kultūra: atradimai ir netek-
giau kaip šimto paskaitininkų tys", „Seimo rinkimų išvaka-
ttk vos keliolikos mokslininkų rėse: dešimtmečio patirtis Lie
pa va rdės pažįstamos: Vacio- tuvoje ir išeivijoje". Studijų 
vas Aliulis, Kazys Ambrozai- dalyviai, jų kasdien susirink-
tis. Jonas Boruta, Vacys Mi- davo 80*100, tas temas gyvai 
liūs, Julius Šalkauskas, Anta- diskutuodavo, nes jos buvo su-
nas Tyla, Stasys Vaitiekūnas, 8įję su gyvenamojo laiko pro-
Aldona Vasiliauskienė, Ona biemomis. 
Voverienė, Vanda Zaborskai- Apmąsčius tai, kas vyko Mo
tė, Vanda Žekonienė, Zigmas lėtuose, reiktų daryti išvadą, 
Zinkevičius: iš išeivįjos, kiek kad krikščioniškos patriotinės 
atpažinau, dalyvavo Vytautas jėgos Lietuvoje darosi nera-
Dambrava, Antanas Liuima, mios, ieško kažkokio centro, 
Dalia Katiliūte—Boydstun, Ra- apie kurį galėtų burtis. Apie 
sa Mažeikaitė. Taigi 50-ties tokį centrą kalba politiniai 
metų brutalioje komunistų kaliniai ir tremtiniai. Pritar-
okupacijoje išaugo katalikų dama jiems, Lietuvos moterų 
visuomenės intelektualinis už- lyga (pirm. prof. Ona Vove-
nugaris. Tai lėmė prieškario rienė) konkrečiai siūlo orga-
nepriklausomoje Lietuvoje įsi- nizuoti „bendrą visų dešiniųjų 
tvirtinusios krikščioniškos patriotinių partijų ir visuome-
Vakarų kultūros tradicijos, ninių organizacijų judėjimo 
Krikščioniškosios orientacijos bloką... remiantis bendru po-
mokslininkai šiame suvaiiavi- žiūriu į svarbiausias Tautos ir 
me pasirodė visose akade- Valstybės saugumo, mokslo, 
minėse disciplinose: teologijos- kultūros ir švietimo proble-
filosofijos, lietuvių kalbos ir mas bei jų sprendimo būdus" 
literatūros, etnologijos, pėda- („Tremtinys", nr. 25). Tokio 
gogikos. sociologijos, komuni- apsijungimo pasigesta ir iš-

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis 

Juozas Kojelis (iį Kalifornijos) s.. grybautojomis Molėtų miškų kelyje. 

eivijoje. Tik organizacijos, ku
rių pareiga butų ieškoti spren
dimų, nerodo iniciatyvos. Ma
žiau rizikos plaukinėti tvenki
niuose kultūriniais laiveliais. 
Bus įdomu, kokių baigiamųjų 
išvadų bus padariusi ši stu
dijų savaitė, kaip kad buvo 
numatyta studijų programoje. 
Ateitininkai savo kongrese 
nesibaimino priimti visuome
ninio ir politinio pobūdžio re
zoliucijų. . . 

2000 metų rezistencinė pre
mija Molėtuose buvo įteikta 
Romui Kauniečiui, partizanų 
laikotarpio tyrinėtojui. 

Optimistine kryptim suka ir 
dešiniųjų politinių partijų su-
sistygavimas. Išjungus G. Vag
norių ir jo grupę iš Tėvynės 
sąjungos, šią partiją turbūt 
jau galima vadinti dešiniąja. 
Reikia tikėtis, kad su buvusiu 
premjeru visam laikui pradin

go ir „švarų rankų" komisija, 
sukurta draugų juodiem dar
bam dengti. Šviesiau nuteikia 
it Lietuves prezidento padė
ka Amerikos prezidentui Bill 
Clinton už 60 metų „okupa
cijos nepripažinimo" politikos 
išlaikymą: Tačiau daugiausia 
politinio d:iaugsmo patyriau, 
dalyvaudamas Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos 
Kauno skyriaus konferencijoje 
liepos 2 ir nepaprastoje Tary
bos konferencijoje liepos 16. 
Asmeniška: įsitikinau, kad 
partijoje gausu šviesių asme
nybių, patyrusių politikų ir 
tikrų Lietuos patriotų. Meis
triškai paruoštą partijos rin
kimų programą profesionaliai 
pristatė Agirdas Saudargas, 
Česlovas Stankevičius, Ari
mantas Raškinis, Kazimieras 
Kuzminskas, Albertas Šimė
nas, Julius Beinortas, papildė 

* * * • 

eilė komentatorių. Krikščio
nys demokratai Lietuvos poli
tiniame gyvenime turi ateitį, 
net jei ateinančiuose Seimo 
rinkimuose neįveiktų 5 proc. 
barjero. 

Advokato Povilo Žumbakio 
dėka, susitikau su keliais Tei
sės instituto Vytauto Didžiojo 
u-te magistrantais. Dalyvau
jant Vidmantui Valiušaičiui ir 
Linui Kojeliui, padiskutavome 
keletą klausimą, pvz., asme
ninės profesinės perspektyvos, 
kas stabdo Lietuvos gyvenimo 
pažangą, prof. Vytauto Lands
bergio asmenybė ir darbai, 
prof. Liudo Truskos vadovau
jama komisija komunistų ir 
nacių nusikaltimams Lietu
voje tirti, „švarių rankų" komi
sijos veikla, teisėjų ir proku
rorų algos, kas jiems žinoma 
apie išeiviją ir kt. Iš to pokal
bio galima būtų padaryti tokią 

* • * 

išvadą: kai ši teisininkų ge
neracija pakeis dabartinius 
teisėjus ir prokurorus, Lietu
vos teismais vėl bus galima 
pasitikėti. Jaunieji grįžta prie 
„senųjų" teisės doktrinų, pa
grįstų teisingumu. 

Kaip išeivija atsiliepia į tau
tos vargus ir lūkesčius? 

Kiekvienas Lietuvoje apsi
lankęs išeivis girdėjo galybę ai
manų ir skundų dėl išsike
rojusių ir vis vykdomų blogy
bių. Bet nėra suprasta, kad 
skriaudėjų skaičius nėra paly
ginamai didelis, tik jie įsi
tvirtinę valdžios ir ekonomi
nių struktūrų viršūnėse. Eili
nis žmogus nesusigaudo, kas 
iš tikro kaltas dėl jam daromų 
skriaudų, ypač kai ketvirtoji 
galybė, įtakingoji spauda, yra 
manipuliuojama oligarchinių 
jėgų. O išeiviai, kurie per 50 
metų kovą dėl Lietuvos lais
vės laikė savo egzistencijos pa
grindu, per anksti sudėjo re
zistencijos ginklus. Naujieji 
išeivių organizacijų vadovai 
jau svajoja apie iškilmingus 
valdovų rūmus, kurių menėse 
galės rinktis, krūtines pa
puošę medaliais ir ordinais, 
kai žuvusių tautiečių kaulai ir 
išlikę gyvieji plačiose sovietų 
valdose laukia antro Lietuvos 
išsivadavimo, šį kartą iš sa
vųjų vykdomos neteisybės. 

Gal vėl teiktina privati inicia
tyva, kad būtų, dr. Vytauto 
Dambravos žodžiais, „atvertos 
durys teisingumui?" 

MARIJAI SKIRTA 
PARODA 

Liepos 30 d. Lietuvos katali
kių moterų sąjungos Šiaulių 
draugijos narės išklausė pas
kaitą „Marija liturgijoje ir me
ne" ir susipažino su turtinga 
Mariją vaizduojančių skulptū
rų, paveikslų reprodukcijų ir 
knygų paroda, kuriai jos ren
gėja tikybos mokytoja Irena 
Tunaitienė eksponatus rinko 
10 metų. Paroda surengta 
Šiaulių katalikiškoje pradinė
je mokykloje. 

Muziejininkė Nijolė Puščiu-
vienė apžvelgė Marijos vaizda
vimo mene istoriją bei ypa
tybes. Vėliau I. Tunaitienė su
siejo Bažnyčios pamaldumą 
Marijai su šiais laikais, pasi
žyminčiais tikėjimo nuopuoliu 
ir smukusiu pamaldumu. Pre
legentė ragino diegti Marijos 
garbinimą šeimose, atsiduoti 
jai asmeniškai. 

Šią parodą ketinama nuola
tos eksponuoti Šiaulių Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
prasidėjimo bažnyčioje. Šiau
lių dekanas kun. Gintas Saka
vičius tokią iniciatyvą pavadi
no sveikintina ir šaunia. 

FIRST PERSONAL BANKAS ŠVENČIA 
SAVORRMĄGI^rTADIENĮ! 

u* 
*?* 

Bonus nuošimtis 7.25% APY* 
Aukštas nuošimtis 6.75% APY 

* Jei kartu atidarysite „passbook" arba „checking" sąskaitą, 
pridėsime 5% prie aukšto nuošimčio. 

Gimtadienis mums — 
dovana Jums! 

Atidarykite naują sąskaitą iki rugsėjo 30 d. ir gausite 
Mikasa" krtttolo žvakide veltui! 
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P i r s t - Penonal gank 
Buitding Personai Banking Relationshi/rss'A 

LOBBY; 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(Near Dominicks & VValgreens) 

(708) 226-2727 

DRIVEUP: 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
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A . t A . 
PETRĖ ŽEMAITAITIENĖ 

PEČKAITYTĖ 
Mirė 2000 m. rugsėjo 11 d. 3 vai. ryto, sulaukusi 84 

metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 

Lietuvoje, Kudirkos Naumiesčio apskrityje, Asmoniškių 
kaime. Amerikoje išgyveno vienerius metus. 

Nuliūdę liko: dukterys Julija Žemaitaitytė-Kulienė ir 
Danguolė Žemaitaitytė, žentas Joe Kulys, anūkė Adelė 
Ročytė-Kulytė, sesuo Česė Šipailienė, svainė Katė 
Pečkaitienė, pusseserės— Eugenija Ročkuvienė su 
sūnumis Eduardu ir Jonu, Aldona Šarkienė su vyru 
Vytautu, pusbrolis vyskupas Juozas Žemaitis Lietuvoje, 
sūnėnai Rimantas ir Vytautas Žemaitaičiai su šeimomis 
ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Stasio. 
A.a. Petrė pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. nuo 8 

vai. ryto iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje rugsėjo 14 d. 10:30 vai. ryto. 
Po Mišių a.a. Petrė Žemaitaitienė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukte rys , žentas , anūkė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.-Petkus. Tel. 800-994-7600. 

OnagMpv 
* * * * • * * • * * * • * • * 

A . t A . 
Mokytoja ELENA 
STRASEVIČIENĖ 
NOVOZELSKYTĖ 

Mirė 2000 m. rugsėjo 11 d., sulaukusi 80 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Rusijoje, Archangelsko mieste. Nuo vaikystės 

gyveno Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnus Stasys Strasius, 

marti Dalia, anūkai Jonas ir Antanas, dukterys — 
Virginija Metz, žentas Russel, anūkai Alec ir Andrius; 
Marija McBride, žentas James, anūkai Riley ir Rowan. 

Velionė buvo mokytoja lietuviškose mokyklose 
Vokietijoje, Reutlingen ir Heckingen miestuose, buvo tėvų 
komiteto pirmininke Čikagos lituanistinėje mokykloje 
Jaunimo centre. A.a. Elena labai mylėjo vaikus ir visą 
gyvenimą pašventė savo šeimai. 

A.a. Elena pašarvota trečiadienį, rugsėjo 13 d. nuo 4 
iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. Iš laidojimo 
namų 11 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė Elena 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 



DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

..Spindulio" vaikų ratelio mokytoja Zita Ku^eiiauskiene ir jos vaikai Rita 
bei Gintas džiaugėsi šokių švente Kanadoje ir dabar nekantriai laukia 
rugsėjo 18 d., kai vėl prasidės ..Spindulio" repeticijos. Vaikų ir jaunimo 
ratelių registracija vyks rugsėjo 1S d. PLC Infoanacįja tel. 708-301-4439. 

Lithuanian Mercy Lift lė
šų telkimo komiteto nariai uo
liai ruošiasi metiniam labda
ros pokyliui, kurio tema - ,.Vi-
duramžiai/Medieval". Jis vyks 
spalio. 1 d., sekmadienį. 3 vai. 
p.p. Montefiori soduose. Le-
monte. Neužmirškite sugrą
žinti kelionės į Lietuvą laimė
jimo bilietus! Norėdami užsi
sakyti vietas j pokylį, skam
binkite Linai Žliobienei tel. 
630-725-9544. 

Rugsėjo 22 d. visus kvie
čiame į dailininkės J. Paukš
tienės parodą-pagerbimą, ku
ris vyks Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Parodą ren
gia Čiurlionio galerja ir Litua
nistikos tyrimo ir studijų 
centras. Visus kviečiame apsi
lankyti. 

Atsiųsta paminėti 
„ P e n s i n i n k a s " (2000 m. 

Nr.5) - vyresniųjų skaitytojų 
patarėjas ir informuotojas. Ta
čiau čia spausdinami sveika
tos patarimai įdomūs ir nau
dingi bet kokio amžiaus skai
tytojui. Penktajame žurnalo 
numeryje aiškinama apie gal
vos svaigulį, reumatą, širdies 
smūgius, osteoporozę. įtampą 
ir kt. Yra vietos ir teisiniams 
patarimams, dvasinės atgai
vos kertelei. „Pensininką" lei
džia JAV LB Socialinių reika
lų taryba (2711 W. 71st Str.. 
Chicago, IL 61629). 

KZ33Z3BBgM 
• „Lieka t ik meilė" poe

zijos ir muzikos labdaros kon
certas šeštadieni , rugsėjo 30 
d. P a s a u l i o l ietuvių centro 
Fondo salėje 6:30 v.v. Progra
moje: aktorė Virginija Kochans-
kytė, mecosopranas Rita Preik-
š a i t ė , fortepijonu skambins 
Melita Diamandidi Kuprienė. J 
nuostabų vakarą visus kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. Savo atsilankymu 
paremsite Lietuvoje vargingai 
gyvenančius vaikus, studentus 
ir p r i s idės i t e prie Pasau l io 
l ie tuvių cent ro Lemonte iš
la ikymo. Bi l ie ta i iš a n k s t o 
gaunami po 11:00 vai. šv. Mišių 
Pasaulio lietuvių centre. 3»»oo 

Meninę „Draugo" pokyl io 
programą režisuos Ligija 
Tautkuvienė. Pati šventė Jau
nimo centre prasidės rugsėjo 
17 d., sekmadienį, 4 val.v. 

Fi rs t Pe r sona i B a n k a s 
mus nudžiugino, pranešda
mas, jog jų darbuotojai suda
rys visą stalą „Draugo" poky
lyje rugsėjo 17 d. Dėkojame 
bankui, kuris už vietas jau su
simokėjo, ir raginame kitus 
paskubėti - beliko tik kelios 
dienos! 

Marąue t t e P a r k o n a m ų 
savin inkų sus i r ink imas iš 
rugsėjo 15 d. nukeliamas į 
rugsėjo 22 d. 6:30 val.v. Susi
rinkimas vyks Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

„Saulutės" , Lietuvos Vaikų 
globos būrelio, „Atviro žodžio" 
forume kalbės „Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirminin
kas Vytautas Kamantas tema 
..PLB seimo Vilniuje nutari
mai, rezoliucijos ir Bendruo
menės ateitis". Visi kviečiami 
į Pasaulio lietuvių centro Bo
čių menę šį penktadienį, rug
sėjo 15 d., 7 val.v. Įėjimas -
nemokamas. 

Nori te da inuot i Lietuvių 
operoje? Operos valdyba 
kviečia visus į pirmąją repeti
ciją, kuri vyks šį penktadienį, 
rugsėjo 15 d.. 7:30 val.v. Jau
nimo centre. Šiais metais bus 
statoma skambi ir melodinga 
G. Donizetti opera „Meilės 
eleksyras". Operos muzikos 
vadovas maestro A. Vasaitis 
pakalbės apie operą, valdybos 
nariai skaitys pranešimus 
apie šio sezono veiklą, o po da
lykiškų pranešimų bus ir 
draugiškai pabendrauta. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SJtdMki Rd., Chtago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Joną* Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJtedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

ToO free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

šeStad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvea nuo .Draugo") 
TeL 773-8844100. 

TeL 830-357-0200, Lemont, IL 

A m e r i k o s l i e t u v i ų inži
nier ių i r a r c h i t e k t ų sąjun
gos lALLAS) Čikagos skyrius 
kviečia visus į ekskursiją po 
Oak Parką. Renkamės rugsėjo 
16 d., šeštadienį, 10:30 vai.r. 
knygyne Ginkgo Tree Book-
shop '951 Chicago Ave., Oak 
Park; tai pora blokų į rytus 
nuo Harlem Ave.), esančiame 
prie F. L. Wrigth namo-studi-
jos. Apžiūrėję ją, pėsčiomis ap
lankysime įdomesnius Oak 
Parko stat inius. Informacija 
tel. 773-436-7679. 

DON VARNO P O S T O 
NARTŲ S U S I R I N K I M A S 
Don Varnas Amerikos legio

no postas Nr. 986 ir pagalbi
nis moterų vienetas įvesdins 
naujus valdybos narius šį 
šeštadienį, rugsėjo 16 d., 3 
val.p.p. „Seklyčioje" (2711 W. 
71st Str., Chicago). 

2000-2001 metų valdybą su
daro: komendantas James 
Radcliff, I-asis vicekomendan-
tas ir kapelionas Vitas 
Paškauskas, II vicekomendan-
tas Clifford Glass, adjutantas 
Edvvard Pocius, iždininkas Jo-
seph Stanait is . Kiti valdybos 
nariai yra J o h n Yerkes, Julius 
Lintakas, Bruno Mikėnas ir 
Robert Witas. 

Moterų vieneto valdybą su
daro: pirmininkė Cynthia Paš
kauskas, I-oji vicepirmininkė 
Kathryn Mckevitt , LI-oji vice
pirmininkė Antoinet te Glass, 
sekretorė Rita Radcliff, iždi
ninkė Valeria Stanai t i s , kape
lione - Stephany Kasputis, is
torikė Dorothy Dubinski, mar
šalka - Lucille Shotas. Vėlia
vų nešėjos: Ri ta Radcliff ir Do
rothy Dubinski. 

įvesdinimo apeigas atliks 
William Mcnamara ir Virginia 
Kates. 

i r t o l i 
PASKAITA APIE 

SVEIKATĄ 
Los Angeles Lietuvių pensi

ninkų klubo valdyba p raneša / 
kad spalio 8 d., sekmadienį, 
12:15 val.p.p. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks gydyto
jos Nijolės Glažės ir dantų gy
dytojų Rolando Giedraičio bei 
Danutės Giedrait ienės paskai
tos mums labai aktualiomis 
sveikatos temomis. Glendale 
Adventist ligoninės medikai 
nemokamai t ikrins kraujo 
spaudimą ir cukraus kiekį 
kraujyje. Renginį organizuoja 
pensininkų klubo valdyba ir 
kviečia visuomenę gausiai da
lyvauti, pasiklausyti gydytojų 
patarimų, kurių dėka išveng
sime įvairių negerovių ir dar 
ilgai būsime sveiki. Vaišes pa
ruoš klubo šeimininkė Antani
na Uldukienė. Įėjimas - ne
mokamas. 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

s k r y d i p a r ū p i n o ^ S A S 

Vardas 

Adresas ^c^ 
Telcfonas\( 

AUKA 1 d o l . 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietų norite, 
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų S 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd ST, 
CHICAGO, IL 60629 



mK ŽVAIGŽDUTĖ 
į^^^s*l>* JI *» Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Plaukia sau laivelis Piešė dail. J. Paukitiene 

Redaguoja J. Plač&s. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

— Pačiulbėkim jam, — siūlė 
Svajotoja. 

— Nereikia jo linksminti, 
nereikia, — Cypsėjo Greituolis, 
— jo krautuvėje netikros 
svarstyklės, vyt vyt... Jis į 
knygas skolininkams prirašo. 
Jis juokiasi iš gerojo Kristaus, 
persišaldė ir susirgo. Nerei
kia, vyt vyt! 

Bet Svajotoja papurtė galve
lę: 

— Žiūrėk, žiūrėk, kaip jis 
kenčia. Jo niekas nelanko, pa
čiulbėkim. Ji pirmoji nutūpė 
ant palangės ir pradėjo links
mai čiauškėti. Nusileido ir 
Greituolis. Valandėlę ligonis 
gulėjo rainiai, paskui pravėrė 
akis ir įsiklausė į paukščių 
čiurlius. Tokie geri linksmi 
balsai skamba ausyse. Jis pa
sisuko į langą ir pamatė 
kregždes. Tos pačios, kurias 
nuvijo. G tokios linksmos. 
Auksine giesmele sveikino jį. 
Suprato krautuvininkas, ko 
jos atskrido, ir šokosi iš lovos. 

Moteris, kuri, budėdama 
prie ligonio, snaudė kėdėje, iš
sigando: Domininkas pamišo. 

— Gulk, juk tu sergi, — kal
bėjo ir norėjo atgal paguldyti, 
bet šis veržėsi prie lango. Mo
teris šaukėsi pagalbos. Dar 
negalėjo pajudėti, o štai — 
vaikšto! 

— Vyt, vyt, — sušuko 
kregždės, pamačiusios besike
liantį Domininką, apsivertė 
ore ir nuniro. 

— Tos pačios kregždės! — 
šaukė krautuvininkas prie 
lango ir lydėjo akim, kol įskri
do į bažnyčią. 

Kilo gretimi namai, išgirdę 
pagalbos šauksmą, manyda
mi, miršta, bėgo pas krautuvi
ninką ir rado jį kambaryje be-
vaikščiojantį. Jis buvo svei
kas, lyg būtų nesirgęs, ir vis 
kartojo: kregždės, kregždės... 
Ir jie manė, kad ligonis pa
mišo, bėgo dar kitų atsivesti. 
Subėgusi visa gatvė suprato, 
kad jis tikrai išgijo. 

Kitą rytmetį, kai tik zakris
tijonas atidarė bažnyčią, žmo
nės plaukte plaukė. Rinkosi 
miestelėnai ir tolimi kaimai, 
nešdamiesi žalumynų šakeles 
ir giedodami šventas giesmes. 

Paulius Jurkus 
(Bus daugiau) 

PAGALVOKITE NR. 16 

AUTORITETAS 

Štai trumpas vaizdelis iš 
Amerikos istorijos: kartą ge
nerolas Grant nukrito nuo 
arklio ir susižeidė. Bet tuojau 
gavo įsakymą vadovauti kon
federatų apgultame Chatta-
nooga mieste, kuris atrodė ne-
beišsilaikys nei poros dienų. 
Aplinkiniai kalnai naktį švies
davo priešo ugnimi. Maisto 
jau negalėjo įvežti. Nors sun
ku sužeistam generolui, tuoj 
liepė ruoštis į kelionę. Keliau
damas upėmis ir arkliais pa
siekė Chattanobga. Tuoj vis
kas pasikeitė. Atvyko dvasios 
milžinas, prieš kurį visi nusi
lenkė. Armija pajuto jo valdy
mo stiprybę. Dar negalėdamas 
ant arklio užsėsti, jau pradėjo 
užpuolimą. Greitai aplinki
nius kalnus užėmė kariai, 
nors iš priešų reikėjo iškovoti 
kiekvieną pėdą. 

Mūsų karių ir partizanų 
veiksmai priartino Lietuvai 
laisvės valandas. Šių dienų 
Lietuvai jie būtų labai reika
lingi, tačiau jiems vadovybės 
duiys uždarytos. 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

(Tęsinys) 
Džiaukis jaunyste: ji yra 

džiaugsmui duota, — bet 
džiaukis švariai ir šventai. 
Kiekvieną šok; galima šokti 
gražiai ir šlykščiai. Kiekvieną 
pobūvį galima praleisti gražiai 
ir šlykščiai. Neturėk dviejų 
veidų — vieno bažnyčiai, kito 
kasdieniniam gyvenimui. To
kius dviveidžiu- žmones, vadi
name fariziejais. Išsinešk iš 
bažnyčios dievišką spindėjimą 
ir turėk jį visur — namie, mo
kykloje, gatvėje, pobūvyje, net 
ir ten, kada atsidursite vienu 
du. Pamatysi, kaip tas die
viškas spindėjimas ne tik sau
gos tave nuo .ogų kelių, bet 
apšvies ir tuos. su kuriais tau 
teks susidurti, būti ir gyventi. 

Žymus pedagogas 
Antanas Rinkūnas 

(Bus daugiau) 

Sunkiausia liga, kuria serga 
mūsų laikai, ir vaisingiausia 
versmė visų blogybių, kurio
mis kiekvienas išmintingas 
nusiskundžia, tai lengvabū
diškumas ir ncapsigalvojimas, 
kuris išmušė žmones iš tie
saus kelio. 

Pijus XI 

BŪKIME LIETUVIAI 

Mes gimėme lietuviais, tai ir 
turime išlikti lietuviais. Aš 
laikau sau garbe, kad lietuviš
koje šeimoje gimiau. Aš noriu 
išlikti lietuviu. 

Lietuviais būti mums yra 
didelė privilegija. Mes galime 
visiems pasigirti, kad esame 
lietuviai. Visos mokyklos, į ku
rias aš noriu įstoti, labai pozi

tyviai žiūri į tą faktą, kad aš 
moku lietuviškai kalbėti. 

Kita nauda iŠ lietuvybės, 
kad galima į lietuviškas sto
vyklas keliauti. Jos yra ypa
tingos ir tik lietuviai jomis ga
li pasidžiaugti. Būkime dėkin
gi! 

Dar vienas dalykas, kuriuo 
galima džiaugtis, kad esi lie
tuvis, nes esant galimybei nu
keliauti į kitą kraštą, kur yra 
lietuvių, galima susikalbėti su 
ten esančiais tautiečiais. Lie
tuvoje smagu lankytis, kai 
moki lietuviškai. Ačiū Dievuli, 
kad mus taip pagerbei! 

Vytas Bradūnas, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
mokinys. („Mūsų metai") 

NYKŠTUKŲ KEPURĖS 

Kai pažvelgsi, mirga 
akys,— 

Ant kaštonų dega žvakės.. 
Gal ne žvakes? Puošnios, 

purios. 
Gal nykštukų ten kepurės? 
Gal nykštukai naktį vėsią, 
Tiltelius žalius nutiesę, 
Į kaštoną įsirito 
Ir ten žaidė iki ryto, 
Kol kepurės jiems nukrito... 

Užsidėti jų nespėjo, — 
Saulė greitai patekėjo. 

Mokytoja 
Gražina Ragalevičienė 

ATOSTOGOS 
Per vasarą mes keliavome ir 

apžiūrėjome daug vietų. Viena 
iš jų buvo Neringos stovykla 
Vermonte. Ten susitikau su 
visomis savo draugėmis. Sto
vykloje žaidėme daug įvairių 
žaidimų ir dalyvavome įvai
riuose užsiėmimuose. 

Pasibaigus Neringos stovyk
lai, nuvažiavome į Maine vals
tiją. Ten išbuvome dvi dienas. 
Apsistojome mažame namely
je prie įlankos. Įlankoje plau
kėme laiveliu ir baidare. 

Rugpjūčio mėnesio antrąją 
pusę praleidome Washington 
valstijoje. Ten išbuvome vieną 
savaitę. Daug vietovių apžiū
rėjome. Aplankėme tetą Daną 
ir jos šeimą. Buvome trijuose 
valstybiniuose parkuose: Mt. 
Rainier, Mt. St. Helen ir Hoh 
Rainforest. Keltu nuplaukėme 
į Viktorijos salą. Iš ten plau
kėme banginių stebėti. Pasku
tinę dieną nuvažiavome prie 
Ramiojo vandenyno rinkti 
smėlio dolerių. 

Vasaros atostogos greitai ir 
smagiai prabėgo. 

Lina Maciūnaitė, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė. 
(„Vaikų aidai") 

KREGŽDĖS ANT 
NUKRYŽIUOTOJO 

PEČIŲ 
(Tęsinys) 

— Ot gerai, gerai, — čirš
kėjo Greituolis, bet Svajotojai 
pagailo ligonio. 

vanduo. 4. Ąžuolas ąžuolaitis, 
šimtalapis, šimtašakis, ant 
viršūnės saulė teka. 5. Viršuje 
medžio ugnis dega. 6. Kielė la-
pielė lipo dangun lizdelio suk
ti. 7. Kas yra be žiedo? 8. Jau
na pana viena koja šimtą vyrų 
pakiloja. 9. Mėsos kūnas, kau
lo pilvas. 10. Raudonas puo
delis, baltas kamštelis. 11. 
Žiba kaip šilkas, kanda kaip 
vilkas. 12. Aš ne gėlelė, bet iš 
gėlelių, aš ne lapelis, bet iš 
lapelių. 13. Motina lauke, vai
kai žemėje. 14. Saldus — ne 
medus, pakabintas nevarva. 
15. Žaliose sūpynėse balti bro
liai supasi. 16. Viršuje medžio 
duona rūgsta. 17. Vasarą eg
lelė, žiemą karvelė. Sudarė 4 
kl. mokinė Vaida Stepsytė iš 
Šiaudiniškių kaimo, Vilkaviš
kio rajono. (7) (Brėžinėlis) 
duotą figūrą padalykite į 4 
vienodas figūrėles. Atsiuntė 
A. Petrulis. 8. Cuchulain yra 
legendarinis didvyris: a. Wa-
les, b . Scotland, c. Ireland? 

1. Žinomame dail. Jono Da-
melio istoriniame paveiksle 
matome Napoleono kariuome
nę, grįžtant iš Rusijos, einan
čią Vilniuje pro puikius rū
mus. Kaip vadinasi tie rūmai: 
Katedra? Gubernatūra? Refor
matų bažnyčia? Rotušė? Meno 
darb. rūmai? Rytų ar Vakarų 
oficina? 2. Iš kur kilo žodis 
„gipsas"? 3. Kas išrado krep
šinio žaidimą? Atsiuntė kun. 
dr. E. Gerulis. 4. Juodas ne
dažytas, margas netašytas. 5. 
Juodas puodas gale lauko ver
da. 6. (Kryžiažodis). Į tuščius 
langelius surašysite mįslių at
sakymus. Kiekviena mįslė 
reiškia kurio nors augalo pa
vadinimą: 1. Trijų lentų dva
ras. 2. Auga darže, bet ne žolė, 
su uodega, bet ne pelė. 3. Bliz
ga kaip auksas, bėga kaip 

PAGALVOKITE NR. 15 
ATSAKYMAI 

1. Aukščiausias pasaulyje 
radijo bokštas yra Konstanti-
novo mieste, Lenkijoje. Jo 
aukštis 646 m (2,120 pėdų). 
Jis buvo pastatytas 1974 me
tais. Vilniaus TV bokšto auks

utis 326 m ir 47 cm. Kremlius 
neleido lietuviams statyti 
— aukštesnio bokšto, kad Vil
niaus bokštas nebūtų aukštes
nis negu Maskvos bokštas. 2. 
1410-1415 metais antipopie-
žiumi buvo Jonas XXIII, bet 
vėliau legaliai tapo vyskupu ir 
kardinolu. Jis mirė 1419 m. 
FlorencŲOJe (L.E. 9-456, Bos
ton, 1956). 3. Žodis „baldai 
kirčiuojamas kaip „žąslai". 4. 
Dūmai. 5. Puodas verda. 6. 
Kryžiažodis apie Janiną Degu
tytę: 1. Mokytoja. 2. Rugelis 
dainuoja. 3. Lituanistės. 4. 
Pilnatis. 5. Vilniuje. 6. Kaune. 
7. Dienos — dovanos. 8. Ug
nies lašai. 9. Sniego lelija. 10. 
Purpuru atsivėrusi. 11. Gam
ta. 12. Tėvynę. 13. Metai 
1990. 14. Saulės pėdom. 7. 
Taškas „A" yra Šiaurės ašiga
lyje. 8. Čempionatą laimėjo 
Los Angeles „Lakers". 

LINKSMIAU 
— Lukai, apie ką taip ilgai 

kalbėjai su mokytoju? 
— Du išminčiai visada turi 

apie ką pasikalbėti... 

Dvi beždžionės stengiasi 
perpjauti atominę bombą. Tre
čia beždžionė tupi medyje, ste
bi, kaip darbuojasi jos drau
gės. Paskui klausia: 

— O kas bus, jei šitas daik
tas sprogs? 

— Nieko baisaus, mes tu
rime dar kitą bombą. 

Susitinka dramblys skruz
dėlę ir sako: 

— Pervesk mane į kitą šalį 
per sieną. 

— Gerai, tiktai tu lijanomis 
apsivyniok. 

Apsivyniojo dramblys lijano
mis, skruzdėlė prisikabino 
prie jo ir patraukė pasienio 
link. Pamatęs pasienietis su
šuko: 

— Ei, stok! Kas tu? 
— Skruzdėlė. 




