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Mandatų ir etikos 
komisijos pareiškimas 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Elta) 
— Išplatintas Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos mandatų ir 
etikos komisijos pareiškimas, 
kuriame įvertinami kofliktai, 
kylą Aukščiausiojoje Taryboje ir 
jos prieigose. Pareiškime tei
giama, jog viena iš konfliktų 
priežasčių — nepakankamai 
nuosekli ir sisteminga politinės, 
ekonominės bei juridinės padė
ties Lietuvoje analizė. Taip pat 
pažymima, kad „nebuvo išsa
miai reglamentuota vyriausy
bės veiklos įvertinimo, jos at
sistatydinimo ir atstatydinimo 
procedūra". Dar neturime įsta
tymų, reglamentuojančių visuo
tinės nuomonės išreiškimą, ne
nustatyta piketų, mitingų, 
organizacijų, politinių lyderiu, 
pareigūnų, akcijų dalyvių atsa
komybė. Komisija pasmerkė ne
pagrįstus deputatų politinius 
kaltinimus vieni kitiems, fizinio 
smurto veiksmus. 

JAV ir Lietuvos tarpusavio 
supratimo memorandumas 

JAV ambasadorius Daryli 
Johnson ir Lietuvos generalinis 
prokuroras Artūras Paulauskas 
pasirašė tarpvalstybinę sutartį 
— tarpusavio supratimo memo
randumą dėl teisinio bendradar
biavimo, išaiškinant ir bau
džiant karinius nusikaltėlius. 
Šalys susitarė teikti viena kitai 
teisinę pagalbą, ieškant asmenų, 
kurie įtariami karo metų nusi
kaltimais ir šiuo metu gyvena 
JAV, apklausti liudytojus, rink
ti dokumentinę medžiagą. JAV 
įsipareigojo išduoti Lietuvai ir 
sovietinių laikų nusikaltėlius, 
teikti apie juos informaciją. 

Danijos karalienės laiškas 

Danijos ambasadorius Birger 
Van Nielsen perdavė Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui Danijos karalie
nės Margarethe II laišką: 

„Ponas Pirmininke, 
Palikdami Lietuvos oro erdvę, 

princas ir aš norime padėkoti 
Jums ir visos Lietuvos žmonėms 
už labai šiltą priėmimą mūsų 
viešnagės metu. Vizitas į ne
priklausomą Lietuvą visuomet 
išliks mūsų atmintyje. Mes 
suvokiame, kad jūsų ateitis 
nėra be problemų, bet mums 
didelį įspūdį padarė teigiami ir 
greiti pokyčiai Jūsų šalyje. Mes 
neabejojame, kad draugystė ir 
bendradarbiavimas tarp mūsų 
žmonių ir šalių toliau stiprės, ir 
mes linkime paties geriausio 
Jums ir Jūsų šaliai. 

Margrethe R" 

Rusija kelia gamtinių 
dujų kainas 

dolerio kursą Rusijos Federaci
jos Centriniame banke mokėji
mo datą. O esamas dviejų šalių 
susitarimas dėl prekybos-ekono-
minio bendradarbiavimo nuro
do, kad šiais metais už prekes, 
tiekiamas kliringo pagrindu, at
siskaitoma rubliais, skaičiuo 
jant 35 rub. už 1 JAV dolerį. 

Lietuvos vicepremjeras B. 
Lubys nusiuntė raštą Rusijos 
federacijos vicepremjerui V. 
Černomyrdinui, kuriame prašo
ma atsižvelgti į šį susitarimą ir 
netaikyti eksporto muito, kol jis 
nebus pakeistas — taigi palikti 
buvusią atsiskaitymo už gam
tines dujas tvarką — po 348 
rublius už tūkstantį kubinių 
metrų. 

Vyriausybės išvažiuojamasis 
posėdis 

Užsitęsusi sausra jau dabar 
žemės ūkiui padarė 22,5 mili
jardo rublių nuostolio. Res
publikos laukuose prasidėjo ja
vapjūtė, tačiau kai kuriuose ra
jonuose — Kaišiadorių, Pasva
lio, Šalčininkų, Utenos ir kt. dėl 
kuro stokos šlubuoja technika. 
Žemės produkcijos gamintojams 
būtinos dotacijos, reikia lėšų 
pirkti grūdams užsienyje, nes 
savais grūdais šiemet jokiu 
būdu neišsiversime. Apie šias ir 
kitas ūkio problemas buvo kal
bama žemės ūkio ministerijoje 
įvykusiame vyriausybės išva
žiuojamajame posėdyje. Šiuo 
metu Lietuvoje prasidėjo ant
rasis agrarinės reformos etapas, 
šį rudenį ir kitą pavasarį bus 
pažymėta 50 tūkstančių sklypų. 

Nukentėjusiems nuo sausros 
numatytas 15 milijardų rublių 
specialus fondas, ta ip pat 
planuojama pusantro - du kar
tus indeksuoti valstybės palai
komas kai kurių žemės ūkio kul 
turų, taip pat galvijų ir kiaulių 
superkamąsias kainas. 

Tautiečiai remia Lietuvos 
mokyklą 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis priėmė Chicagos 
Lojolos universiteto prodekanę 
Aldoną Mogenis Walker. Ji at
vyko dėstyti mokytojams vasa
ros kursuose, kuriuos surengė 
asociacija APPLE („Amerikos 
mokytojai — Lietuvos mokyk
lai"). 

Aldona Mogenis Walker — 
vokiečių kalbos ir literatūros bei 
švietimo administracijos spe
cialistė, antrą vasarą atvažiuo
janti padirbėti į Lietuvą. Šį 
kartą ji atsivežė kolegę Anne 
McCreary Suhasz, su kuria 
rengia bendrą studiją — jos 
atliks paauglių savigarbos ir 
savo vertės suvokimo tyrimus. 

Saddam Hussein vėl 
ieško priekabių 

Prez. George Bush pareiškė, kad Saddam Hussein grasinimai yra nekenksmingi, o JAV pasiruošusi 
galimą Kuwaito užpuolimą atremti ginklu. Su prezidentu matome Thomą S. Foley ir George J. 
Mitchell. 

KOMUNISTAI SKIRSTO 
TIKĖJIMĄ 

Naujai įsiteisinusios komunis
tų partijos (FMLN) vadai EI 
Salvadore nutarė „padėti" 
žmonėms pasirinkti tikėjimą ir 
bažnyčias. Netoli Sychitoto 
miestelio, San Salvadoro arki-
diecezijoje, buvusioji komunis
tinių partizanų vadovybė sus
kirstė savo simpatikus grupė
mis ir kiekvienai grupei pasky
rė religiją: vieniems įsakė būti 
baptistais, kitiems — angliko
nais, tretiems — liuteronais. Ne
žiūrint, kad EI Salavadoro gy
ventojų dauguma, net 90%, yra 
katalikai, revoliucijos metu šių 
tikybų dvasininkija atvirai 
rėmė komunistus maistu, dra
bužiais ir kitais reikmenimis. 
Atsidėkodami už paramą, dabar 
komunistai nutarė „papildyti" 
minėtų tikybų bažnyčias nau
jais nariais. 

komisaras Kornelijus Platelis 
pranešė ELTAI iš Sevilijos, kad 
nuo birželio 4 dienos, kai veikia 
Baltijos šalių paviljonas, jo 
ekspoziciją jau apžiūrėjo 270 
tūkstančių žmonių. Didelį pasi
sekimą turėjo čia surengtas 
lietuvių pianisto Arto Bala
kausko koncertas. Bendrus kon
certus pasiūlė rengti Švedijos ir 
Vengrijos paviljonų komisarai. 
Dabar įtemptai ruošiamasi rug
sėjo 6-jai. Tai — Lietuvos nacio
nalinė diena parodoje EKSPO 
92. (R.G.) 

VISUOTINIS STREIKAS 
AFRIKOJE 

Milijonai juodųjų Afrikos gy
ventojų pirmadienį pradėjo vi
suotinį streiką, protestuodami 
prieš rasinę nelygybę, ypač 
prieš policijos brutalumą. 
Streikas gerokai sustabdė pra
monę, trasportaciją ir kitas in
stitucijas. Jungt inių Tautų 
stebėtojai atvyko į Johannes-
burgą jau sekmadienį, perspė-
dami vyriausybę, kad nebūtų 
imtasi žiaurių priemonių prieš 
streikuotojus. Nežiūrint to, jau 
vienur kitur pasireiškė -murto 
veiksmai — tiek iš policijos, tiek 
iš streikuojančiųjų pusės. 

Numatoma streikuoti dvi die
nas ir užbaigti milžiniška eise
na prie vyriausybės rūmų Preto-
rijoje. Eitynėms vadovauja ANC 
prezidentas Nelson Mandela. 

PIRMIEJI MARINAI VĖL 
KUWAITE 

Antradienio ryte pirmieji JAV 
marinų daliniai, apie 2,000 
karių, atvyko į Kuwaitą taria
miems kariniams manevrams, 
kurie iš tikrųjų turi parodyti 
Irakui, kad Amerika pasiruošu
si ginti Kuwaitą užpuolimo at
veju. Numatyta, kad šią savaitę 
išsikels dar apie 5,000 įvairių 
karinių dalinių. Gynybos sekre
torius Diek Cheney pabrėžė, 
kad Amerikos kariai Kuvvaite 
nekelia Irakui jokios grėsmės, 
jeigu Saddam Hussein nesikė
sins į Kuvvaito nepriklauso
mybę. 

PALEIDO EURECA 
SATELITĄ 

Atlant is erdvėlaivio as
tronautai sekmadienį paleido į 
erdves europiečių satelitą, ta
čiau kol kas rūpestį kelia jo per 
žema orbita. Satelitas turėtų 
skrieti 320 mylių nuo Žemės pa
viršiaus, bet tuo tarpu pasiekęs 
tik 276 mylių aukštį. Satelitas 
Eureca yra didžiausias, iki šiol 
pagamintas Europos Erdvių ty
rimo agentūros (ESA), sveria 
9,900 svarų, yra 66 pėdų skers
mens ir kainavo 428 mil. dole
rių. Satelitas vėliau bus vėl „su
gautas" ir grąžintas į Žemę. 
Jame yra įvairių sėklų, jūros vė
žiukų kiaušinėlių ir kristalų. Su 
tuo krūviu atliekami eksperi
mentai erdvėse. 

Popiežius Jonas Paulius II, 
sveikstąs po sunkios vidurių 
operacijos, atideda spalio pra
džioje numatytą kelionę į Domi
nikonų respubliką. Jis planavo 
aplankyti visas keturias 
valstybes, prieš 500 metų 
lankytas Kristupo Kolumbo. 
Vatikanas pranešė, kad Šv. 
Tėvas minėtas vietoves aplan
kys kiek vėliau, kai sveikata 
sustiprės. Prieš operaciją jis 
buvo pareiškęs, kad ateinančių 
metų rugsėjo mėnesį vyks į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai 
būtų pirmas kartas istorijoje, 
kad popiežius atvyktų į Pabal
tijo valstybes. Jis yra 72 metų 
amžiaus ir nuo 1978 m. iki šiol 
aplankė 104 valstybes. 

Nežiūrint, kad pereitų metų 
rudenį Irakas buvo priverstas 
kapituliuoti ir atsisakyti bet 
kokių tolimesnių kėslų į kai
myninį Kuwaitą, Saddam Hus
sein niekuomet savęs nelaikė 
pralaimėtoju. Kraštui skęstant 
ekonomijos sužlugimo liūne, 
siaučiant badui ir įvairioms 
epidemijoms, aštrėjant kurdų ir 
kitų sukilėlių problemoms, Hus
sein nenustojo priešintis Jung
tinių Tautų komisijoms, kurios 
buvo atsiųstos inspektuoti Irako 
ginklų sandėlius, o ypač bran
duolinių bei dujų ginklų 
gamybą ir atsargų sunaikinimą. 
Tuo pačiu metu Hussein atvirai 
kovojo su pasauliu, labiausiai su 
Amerika, propagandiniais gink
lais, kaltindamas amerikiečius 
neišpasakytais žiaurumais, gro
buoniškumu ir agresija. 

Labiausiai per tuos metus ne
sisekė Jungtinių Tautų inspek
toriams, kuriuos Hussein kiek
viena proga „laikė ant juoko", 
neįsileisdamas į norimas patik
rinti patalpas, dirbtuves ar 
sandėlius. Apskritai jis elgėsi 
taip, tarytum ne Irakas, o prez. 
Bush iš Persų įlankos karo išėjo 
pralaimėtoju. 

Trilypio plano vykdymas 

Atrodo, kad Saddam Hussein 
vykdo trejopą spaudimo planą, 
kurio atomazga kol kas neaiški, 
tačiau Irako elgesys rūpestį 
kelia ne tik Kuvvaitui, bet ir 
visoms Jungtinėms Tautoms. 

Pirmoji šio plano dalis buvo 
bandymai iš Irako išgrūsti visas 
tarptautines pašalpos, verslo ir 
kitokias organizacijas, po karo 
suplaukusias į kraštą. Net 
tokios labdaringos organiza
cijos, kaip „Save the Child", pa
sijuto nesaugiai, kai pradėjo 
rasti sprogstamą medžiagą ma
šinų motoruose ir gyvenamose 
vietovėse. JT kariai ir inspek
toriai buvo persekiojami ir tero
rizuojami. 

Antroji plano dalis buvo kraš
to viduje sugniuždyti bet kokį 
opozicijos pasireiškimą. Spau
dimas padidintas prieš Irako 
pietinėje dalyje pasireiškiančius 
Shiite sukilėlius ir kurdus, net 
prieš juos panaudojant bombo
nešius, nors jų vartojimas buvo 
griežtai uždraustas Persų įlan
kos karo pabaigoje. Prie vidaus 

Dujų tiekėjas Lietuvai — 
Rusijos valstybinė įmonė „Lent-
ransgaz" liepos 22 d. raštu pra
nešė, kad nuo liepos 1 d. prie 
esamos gamtinių dujų kainos 
įvedamas papildomas eksporto 
muitas ir atitinkamai nauja 
kaina už tūkstanį kubinių met
rų — 8296 rublių. Kaip nustaty
ti vartotojams papildomą mo
kestį už sunaudotas dujas? Tuo 
pačiu raštu „Lentransgaz" pra
nešė, kad nuo rugpjūčio 1 d. nu
statoma nauja atsiskaitymo 
tvarka — po 90 JAV dolerių už 
tūkstantį kubinių metrų, pagal 

Operuoja Thomas Orcutt 

Į Kauno akademines klinikas 
iš JAV Tennessee valstijos 
Nashville miesto buvo atvykęs 
atstatomosios ir kosmetinės chi
rurgijos specialistas Thomas Or
cutt su žmona Betty. Per aštuo
nias dienas amerikiečių chirur
gas operavo 12 ligonių, kvali
fikuotas konsultacijas suteikė 
dar 34. 

Lietuva Sevilijoje 

Pasaulinės parodos EKSPO 
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teroro veiksmų galima priskir
ti ir kelių irakiečių pirklių nu
žudymą, sukrėtusį ne tik Irako, 
bet ir kaimyninių arabų kraštų 
visuomenę, kuri turėjo tam tik
rų simpatijų Husseinui. 

Liepos viduryje buvo Irake 
areštuoti keli šimtai pirklių ir 
verslininkų, apkaltinant juos 
pelno gaudymu. Liepos 26 d. 
keli areštuotieji pasmerkti mirti 
ir nužudyti. Kai kurie kiti buvo 
pririšti prie elektros stulpų 
netoli savo parduotuvių ar įmo
nių, skatinant praeivius iš jų 
tyčiotis. 

Manoma, kad pirkliai panau
doti „kaip atpirkimo ožiai", 
norint ką nors apkaltinti už 
aukštas ir vis kylančias kainas, 
o taip pat įbauginti opoziciją. 

Kuwaitas — 19-ta Irako 
provincija 

Tačiau tarptautiniuose poli
tiniuose sluoksniuose didžiausią 
rūpestį kelia Saddam Hussein 
kėslai į Kuvvaitą. Jau kuris 
laikas Irakas garsiai kalba apie 
Kuwaito prisijungimą, o pasta
ruoju metu propagandiniais 
straipsniais ir tariamų istorikų 
pasisakymais televizijoje tvirti
nama, kad Kuvvaitas istoriškai 
priklauso Irakui ir irakiečių 
šventa pareiga savo žemes susi
grąžinti. Baghdado valstybinė 
radijo stotis atvirai Kuwaitą 
vadina 19-tąja Irako provincija. 

Prez. Bush naudojasi proga 

Irako-Kuwaito įtampa kilo 
gana parankiu laiku prez. 
Bushui, nes jo populiarumas yra 
gerokai nukritęs, o rinkimų 
data kaskart artėja. Respubli
konų partijos rūpestis, kad pa
grindinis kandidatas gali pra
laimėti prezidento rinkimus, 
aiškiai matyti iš suintensy
vėjusios reklamos ir demokratų 
partijos kandidatų puolimo. 

Visiems žinoma, kad prez. 
Bush populiarumas buvo aukš-
čiausas Persų įlankos karo 
metu, kai jo griežta laikysena 
padarė ne tik amerikiečiams, 
bet ir visam pasauliui labai gerą 
įspūdį. Galimas dalykas, kad 
nuo dabartinės prezidento lai
kysenos gerokai priklausys ir jo 
perrinkimas. 

Lietuvos kariai, išsirikiavę prie Parlamento rūmų, m.nint Lietuvos valstybės dieną - Mindau
go karūnavimą, liepos 6 d. 

Nuotr. Jurgio Lendraičio 

PRAŠO RUSŲ 
VISUOMENĖS PAGALBOS 

Rusijos valdžia kreipėsi į kraš
to gyventojus, kad padėtų išsi
aiškinti, kas atsitiko su 39 JAV 
piliečiais, kurie kaip II pasauli
nio karo belaisviai kalėjo rusų 
koncentracijos stovyklose, ap
kaltinti šnipinėjimu Amerikos 
naudai. Belaisviai buvę slavų ir 
kitų Rytų Europos kraštų kil
mės, tarp jų būta ir lietuviškų 
pavardžių. Trys asmenys yra iš 
Chicagos. Bent pusė sąraše 
esančiųjų yra gimę Amerikoje, 
kiti — įsigiję pilietybę. Sąrašas 
sudarytas 1954 m. iš KGB ar
chyvų ir neseniai atiduotas 
Amerikos įstaigoms, tirian
čioms JAV belaisvių likimą Ru
sijoje. Galima prileisti, kad kai 
kurie belaisviai tebėra gyvi ir 
gyvena Rusijos gilumoje. Atlikę 
bausmę lageriuose, jie galėjo 
įsijungti į rusų tarpą ir ten 
pasilikti. Šiuo metu sąrašas yra 
plačiai paskleistas visuomenės 
tarpe, ir tikimasi, kad kas nors 
atsišauks arba bent galės su
teikti daugiau informacijų. 

Irako prez. Saddam Hussein 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 5 d.: Švč. M. Mari
jos Snieginės šventė, Osvaldas, 
Nona. Mindaugas. Idita. 

Rugpjūčio 5 d-: Kristaus At 
simainymas, Agapitas, Jauge-
das. Daina. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:05. 
Temperatūra dieną apie 76 F 

(23 C), saulėta, malonu; naktį 
- 55 F (13 C). 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVE 

R e d a g u o j a j . v.s I rena Regienė, 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

SU MEILE Į ATEITĮ 
LIUDA RUGIENIENE 

(Tęsinys) 
Mūsų lietuviškoje spaudoje te

ko skaityti nusiskundimų, kad 
dabar, kai iš Lietuvos atvyksta 
įvairūs ansambliai , čia rengia
mi jų koncertai — nukenčia mū
sų meno vienetai , mūsų kultū
ra. Su tokiu teigimu nenorėčiau 
sut ikt i . Ne tur in t konkretaus 
ryšio su tau ta , kentėjo ir mūsų 
kul tūr iniai renginiai , bei mūsų 
tau t inės kul tūros samprata . Į 
įvairius renginius ėjome iš pa
reigos, bet ne todėl, kad buvo 
įdomu, kad juose dvasiškai 
a t s igaudavome. Per daugelį 
me tų buvome daug ką įpratę 
daryti iš pareigos. Jausdavomės 
ka l t i , kad apleisdavome nors ir 
labai neįdomų minėjimą, kalti , 
kad nenueidavome į žemo lygio 
koncertą ir t.t. Mums reikėjo iš
la ikyt i lietuvišką veiklą tokią, 
kokią sugebėjome, nebūtinai 
aukš tos kokybės. Naujos idėjos 
ateidavo t ik iš kitų lietuviškųjų 
telkinių, jų negalėdavom pasi
semti iš savo kraš to . Nebuvo iš 
ko pasisemti ir entuziazmo, 
inspiracijos. Dabar, kai turime 
konkre tų ryšį ir jaučiame susi
domėjimą mumis, mūsų kultūri
n ia is pasiekimais, tur ime prieš 
ką ir kam pasirodyti. Kultūrinė 
veikla įgavo visai ki tas dimen
sijas. Lietuva tapo vėl prieina
mas šaltinis, kuriuo galime gai
vintis. Gal koncertai iš Lietuvos 
laikinai nublukino mūsų viene
tus, tačiau mūsiškiai taip pat ne
snaudžia. Reikia t ik pasidairyti 
aplinkui Pažvelkime į periodinę 
spaudą. J a u kur k a s įdomesnė. 
Je i anksčiau re ta i kada skaity
davome „Draugo" pirmąjį pus
lapį, nes ten būdavo „senos 
žinios", tai dabar jį skaitome 
p i rmiaus ia i , m u m s svarbios 
L i e t u v o s p o l i t i n ė s ž inios , 
s k u b a m e ska i ty t i „Dirvos" 
an t r ą j į p u s l a p į , į va i r i u s 
s t ra ipsnius , liečiančius mums 
rūp imus klaus imus, kurių ki
toje spaudoje nesurasi. Išeivijos 
rašytojai Lietuvoje turi auditori
ją, kurios neturėjo čia. Vis dėl 
to yra sk i r tumas rašyti keliems 
š imtams žmonių ir rašyti tūks
tančiams. Ki tas pavyzdys — 
opera. Kai į l ietuvių operos ei
les Chicagoje įsijungė Lietuvos 
solistai, j au nereikia ieškoti 
ki tataučių. Mums įdomiau, o 
ir Lietuvos solistams puiki pro
ga pasirodyti Vakaruose. Spėju. 
kad vėl į mūsų tarpą sugrįš 
lietuvių mylimas dainavimas, 
nes kovodami su daina lietuviai 
padarė įspūdį visam pasauliui. 
Lietuvoje pobūviai neapsieina be 
dainų, dainuoti j au pradeda ir 
j aun imas čia. Pavyzdžiui, Det
roite, kai lankėsi „Jonio" an
samblis iš Šiaulių, jie šokių 
metu su instrumentais atėjo į 
publiką ir visi sustoję ratu ilgai 
dainavome, ne t ik vyresnieji, 
bet ir j aunimas . Steigiasi et
nografiniai vienetai. Labai ir 
labai stengiasi tautinių šokių 
šokėjai, nes matė puikių pavyz
džių iš Lietuvos. Teko girdėti 
šokėjus kalbant is , kad ši tauti
nių šokių šventė bus iš visų 
įspūdingiausia. O ką jau bekal
bėti apie tuos, kurie domisi 
istorija, ypač folklorinės medžia
gos r inkimu, kurių darbui atsi
vėrė visai kitos galimybes. Kon
t ak tas ir bendravimas su Lie
tuva sustiprino išeivijos spor
t inę veiklą, turėtų sustiprinti ir 
skautų,-čių veiklą, ypač artėjant 

Jubiliejinei stovyklai. Padėti 
Lietuvai ir kar tu iš ten pasisem
ti stiprybės tu rė tų būti vienas 

iš pagrindinių mūsų uždavinių, 
nes sakoma: „Kuo daugiau duo
di — tuo t au daugiau grįžta at
gal" . 

T a r n a v i m a s a r t imu i 
Su šia mintimi norėčiau eiti 

pr ie ki to mūsų ideologijos 
punkto, tai tarnauti Artimui. Iš 
visų dešimties Dievo įsakymų 
mylėjimas artimo yra laikomas 
pačiu svarbiausiu. Liepiama 
mylėti artimą, kaip patį save. 
Modernioji psichologija dažnai 
pabrėžia, kad turi pirmoje vie
toje mylėti save, gerbti save, 
būti sau teisingas, kad galėtum 
mylėt i k i tus , gerbti k i tus . 
Jeigu šią prielaidą priimame už 
tiesą, tai mūsų pirmutinė kova 
su blogiu tur i būti savyje. Mes 
patys savęs nematome, nevisa-
da pastebime ir savo elgesio re
zultatus, todėl labai sunku ob
jektyviai save vertinti, t iek 
neigiamai, tiek teigiamai. Skau
džius dalykus stengiamės ma
žin t i , nemalonius nu ty l ė t i , 
malonius truputėlį pagražinti, 
dažnai racionalizuojame. Kar
tais menkiname savo darbą, 
kad kiti pagirtų. Vienu žodžiu 
kiekvieno žmogaus asmenybė 
yra labai komplikuota, ir jei j is 
pats nevisuomet supranta ko
dėl, elgiasi taip, kaip jis elgiasi, 
tai kitiems dar sunkiau yra 
suprasti . Tačiau šiais laikais 
mes ypač daug žinome apie 
žmogaus elgesį ir apie jo psi
chologiją. Žinome ta ip pat , 
kokie veiksmai yra būtini, kad 
tobulėti, kad augti emociškai, 
dvasiniai, kad išvystyti savo 
talentus. Žinome kas yra svar
bu asmeniui, kad išaugtų iki 
asmenybės. Visiems patarčiau 
pasiskaityt i profesoriaus dr. 
Justino Pikūno knygą „Nuo as
mens iki asmenybės". J is pla
čiai paliečia tai, kas yra svarbu 
mums — lietuviams. Nebandy
siu suskaičiuoti tobulos asme
nybės bruožus, tačiau noriu 
p a k a l b ė t i tik apie ke le tą 
pozityvių charakterio bruožų 
pavyzdžių, kuriuos skau ta i , 
kaip organizacija, gali padėti 
vystyti. Esu pastebėjusi, baimė 
yra vienas iš pagrindinių stab
džių gyvenime imtis iniciatyvos 
ką nors daryti, imtis atsako
mybės. Pavyzdžiui, stovyklas or
ganizuojant lengva yra gauti 
šeimininkei padėjėjų, bet labai 

sunku gaut vyriausią šeiminin
kę. Daug lengviau surasti arau-
gininkes,-us, nei tuntininkes,-
us. Įsitikinau, kad dažnai t am 
priežastis, ne todėl, kad šios 
pareigos sunkiausios, bet bi
jomasi atsakomybės. Jei žmonės 

Dalis „Kernavės" tun to skaučių, dalyvavusiu „Jamboree 1992' savaitgalio stovykloje, Lemonte. 
Nuotr . D o n a t o R a m a n a u s k o 

žinti. Pagalvoju, kad šiai jų 
drąsai padėjo mūsų mokyta 
pionerija stovyklose. Skatini
mas vadovauti, viešai kalbėti, 
dalyvauti spaudoje taip pat 

organizacijų globoje. Keikia ma
nyti , kad jie savo gyvenimuose 
y ra pasirinkę tokias pa t verty
bes ir jas nori perduoti savam 
atžalynui. Lietuviškosios skau-

DEKOJAME 

„Skautybės kelias" dėkoja LS 
Brolijos Tautinio skyriaus ve
dėjui vs fil. Eugenijui Vilkui už 

reikalauja drąsos; ypač sunku tybės pareiga yra padėti tėvams. p r i s i ų s t u s L S Brolijos rašinių 

pakr i t ikuos , tuomet lengva 
pasiteisinti: „Aš nevadovavau, 
aš tik padėjau". Dažnai ta ip 
būna ir su įvairiais lietuviškais 
renginiais. Lengva suorganizuo
ti talką, tačiau sunku surasti at
sakingus už renginius asmenis. 
Baimė stabdo bandyti ką nors 
nauja, kurti , baimė nužudo 
talentus. Skautybe y ra puiki 
proga padėti baimę nugalėti . 
Stovyklavimas ir stovyklose 
naktinis budėjimas, iškylos, ne 
tik padeda nugalėti daug bai
mių, bet ir suartina su gamta. 
Mergaitėms pionerija suteikia 
progą, kuriai, dažniausiai, nėra 
progos namuose Naudojimas 
kirvio, pjūklo, peilio, padeda 
išvystyti išradingumą. Dažnai 
girdžiu apie savo tunto mergai
tes, dabar jau suaugusias mote
ris, nebijančias kartu su savo 
vyrais pertvarkyti namus, nebi
jančias griauti sienas ir sten
giantis namus gerinti ir gra-

viešai kalbėti. Todėl būna labai 
gaila, kai per tunto sueigas 
raportuoja ne pačios skautukės, 
o suaugusios vadovės, nors jos 
turėtų tik patarti , pamokyti 
teisingai raportuoti. Tai jaunos 
mergaitės, ar berniuko pirmoji 
proga kalbėti viešai. Į tvarkin
gas rikiuotes, uniformas bei 
įvairias formalias militarines 
tradicijas galima žiūrėti, kaip 
atgyvenusį reikalą, arba kaip 
puikią progą išmokti drausmin
goje grupėje, o tokioje visuomet 
lengviau, vadovauti. 

Gera sueiga yra ta, kurioje 
buvo į traukta daug skautų ir 
skaučių ir jie, pagal savo su
gebėjimus, ką nors darė, o ne 
sueigos, kuriose dominuoja vie
nas ar du žmonės, dažniausiai 
ties patys. Aktyvią sueigą yra 
sunku paruošt i , tačiau tai 
turėtų būti vadovų uždavinys su 
vyresniųjų pagalba. Svarbu at
minti, kad turime auklėti visus 
jaunuolius, ateinančius į mūsų 
eiles, o ne vieną ar du žmones, 
kurie turi natūralius vadovo 
sugebėjimus. Kur ir kada įsigy
tas žinias asmuo panaudos yra 
sunku nustatyti iš anksto. Daž
niausiai norime greitų rezulta
tų. Šiais laikais, kuomet yra 
išnykę šeimos kasdieniniai bend-
i avimai, pokalbiai, žaidimai, 
t radici jos , vaikų didžioji 
mokytoja yra televizija, niekuo
met neatsakinėjanti į klausi
mus. 

Esame pripratę būti pasyvus 
ir dažnai nemokame organizuo
ti, imtis iniciatyvos. Dabartiniai 
mokytojai skundžiasi, kad šių 
laikų jaunimas net neskiria 
blogio nuo gėrio, nes televizija 
aiškaus skirtumo neišryškina, o 
jaunam žmogui pačiam suvokti 
labai sunku. Reikia tikėtis, kad 
mūsų lietuviškosios šeimos, ar
ba mišrios šeimos, kurios sten
giasi savo atžalas auklėti krikš
čioniškais principais, elgiasi 
šiek tiek skirtingiau ir savo 
vaikams skiria daugiau dėme
sio. Tačiau aplinka visuomet 
turi stiprią įtaką, ypač jaunam 
nesubrendusiam žmogui. Mūsų 
organizacijos didysis uždavinys 
turėtų būti pagalba tėvams 
jaunimą auklėti ne tik lietuviš
kai, bet ir mokyti dorovės. Dau
gelis šiuolaikinių jaunų tėvų 
patys yra užaugę lietuviškų 

juos papildyti. 
(Bus daugiau) 

EUROPOS 
RAJONO ŽINIOS 

„BALTIJOS KELIO" 
STOVYKLA ANGLIJOJE 

Tradicinė LSS Europos rajono 
stovykla liepos 25 - rugpjūčio 1 
dienomis vyko Sodyboje. Sto
vyklos vardas „Baltijos kelias". 
Iškilmingas stovyklos atidary
mas su pamaldomis įvyko liepos 
25 d., šeštadienį, 17:30 vai. 

Stovyklai vadovavo v.s. J. 
Alkis, jo pavaduotojas — V. 
O'Brien. Kitas pareigas stovyk
loje vykdė šie vadovai: VI. Ged-
mintas, V. Gasperienė, E. Au-
gaitytė, G. Valterytė-O'Brien, 
B. Bishop, J Žilinskas, P. Mar
kevičius, Z. Ži l inskai tė , A. 
Traškai tė , K. Markevičiūtė-
Harmes, M. Liudvigas, A. Ged-
mintai tė ir kiti. 

Programą paruošė ir pravedė 
patys jaunieji vadovai. Stovyk
los kapelionas buvo kun. A. 
Geryba. 

Stovyklos uždarymas įvyko 
rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 15 vai. 

E u r o p o s Rajono v a d o v y b ė 

konkursą laimėjusius rašinius. 
Gautas skauto Sauliaus Dam-
bausko iš New Jersey puikus ra
šinys „Gražios svajonės išsipil
dymas" ir jauno skauto vyčio 
Andriaus Utz iš Chicagos įdo
mus iškylos aprašymas. Sveiki
name konkursą laimėjusius bro
lius. Jų rašinius netrukus skai
tysite „Skautybės kelyje". Lin
kime broliams ugdyti savo ta
lentus rašyme ir informuoti 
mus apie įdomius skautiškus 
įvykius jūsų vietovėse. 

LAUKIAME 

Stovyklos vyksta. Vienos j au 
baigėsi, kitos įpusėjo, o kitų, dar 
laukdami, sesės ir broliai krau
nasi kuprines. Labai laukiame 
stovyklos aprašymų, pasidalini
mų įspūdžiais apie naujai įgytus 
patyrimus, l inksmus ir „bai
s ius" nut ik imus stovyklose. 
Laukiame stovyklų laikraštėlių 
ir nuotraukų. Siųskite: sesei 
Irenai Regienei, 4545 W. 63rd 
ST. Chicago, IL 60629. Laukia
me. 

Kanados rajono stovykla 
rugpjūčio 1-25 d. „Romuvoje", 
netoli Toronto. 

»» DŽIUGO" TUNTAS MELBOURNE 
Žinios apie lietuvių skautišką 

veiklą Australijoje mus retai 
pasiekia. Kadangi daugeliui 
mūsų s k a i t y t o j ų , o ypač 
skautavusių Australijoje, įdomu 
ką veikia broliai ir sesės toli
moje „kengūrų žemėje", čia 
spausdiname „Tėviškės aidų" 
š.m. gegužės 17 d. laidoje 
atspausdintą P.D. koresponden
ciją. Rašoma: 

„Melbourno ,Džiugo" tunto 
tunt ininkė ps. Bi ru tė Prašmu-
taitė tunto štabo posėdį sušaukė 
parapijos namuose Kensingtone 
balandžio 27 d. Š tabas iš a.a. 
Teresės Bikulčienės palikimo 
gavo 2,000 dol. skautų tunto rei
kalams. Tai k i lnus velionės 
mūsų skautų a tmin imas ir ši 
graži parama, kur i labai reika
linga. Petras Morkūnas dovano
jo tuntui Lietuvos vėliavą, ir 
jam mūsų visų t un to skautų ir 
skaučių nuoširdi padėka. 
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STOVYKLOS: 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — „Gin
t a r o " ir „Ąžuolo" vadovių,-ų 
mokyklos Toronto skautų,-čių 
„Romuvos" stovyklavietėje. 

Rugpjūčio 15 - 23 d. — Atlan
to rajono stovykla BSA C a m p 
Resolute, Bolton, MA. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1 -312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 

Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai . (1-312) 434-5340 (veikia 24 va i ) 
•irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr P Toussaint 
1 0 8 3 5 S . W e e t e r n Aver tue 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T a i . ( 3 1 2 ) 2 3 6 - 1 1 3 3 

Valandos paga l sus i tar imą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIUgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Ortand Park 
704-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
704-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tel . (1-312) 588-0348; 
Rez. (1-312) 770-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 63rd 61. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-0; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

„Tunt in inkė pranešė, kad 
buvo pakviesta į Bendruomenės 
organizacijų posėdį, kur dėl 
statistikos buvo pranešta kas 
buvo auko ta Lietuvai , kas 
siųsta, kam ir kiek ir kokia 
ve r t ė , p r a n e š t i a p y l i n k ė s 
valdybai. Mūsų vyr. skautės iš 
Kaziuko mugės pasiuntė 50 
JAV dol. skautininkės Danutės 
Baltutytės globojamų nesveikų 
vaikų pr ieglaudai Vilniuje. 
Mūsų tunt ininkė gavo iš Vil
niaus trijų draugovių prašymą 
pagelbėti nesveikų vaikų kitai 
ligoninei, kai tos trys draugovės 
dažnai aplanko vaikų prieglau
dą, bet t rūksta vaikams žaislų 
ir kitokių reikalingų daiktų. 
Skautininkų Ramovės vadovė 
v.s. Jonė Zitkeviečienė Lietuvos 
skautams pasiuntė nemažai 
skautiškų kaklaraiščių. 

„Buvo įdomūs draugininkų 
veiklos pranešimai, neatsilieka 
net ir patys mažieji. Paukštyčių 
draugininke ps. Birutė Šaulytė-
Kymantienė savo draugovę bu
vo nuvedusi Melbourne į Vik
torijos muziejų apžiūrėti ten 
įrengtą Lietuvių kul tūr inės 

jt veiklos parodą. Šiai draugovei 
padeda veikti ir vadovė Onutė 
Prašmutienė. 

„Gerai pasisekė ir povelykinė 
stovykla Daylesforde balandžio 
20-22. Rajono vadovų lavinimo 
suvažiavimas - kursai vyks ge
gužės 15-17 (tik posėdžio metu 
vietovė nebuvo galutinai iš
rinkta) Melbourno apylinkėse. 

„Skautybe jaunimui atveria 
visa kas yra tikrai gera, kilnu, 
sveika: gyvenimo paprastumą, 

B. Prašmutaitė - „Džiugo" tunto tuntininkė, sk vytis A. Antanaitis - g a m t ° s i r tėvynes meilę, garbės 
lietuvių atstovas ESGAV stovyklos komitete, sk. vytis M. Zdanius, sk. vytis jausmą, susivaldymą, paklusnu-
A Brovedani, prit. skautė D Lansell, skautas J Žižys, sk. vytis E.L. mą» pasiryžimą tarnaut i ki-
Kasperiūnas ir sk. vytis L Zdanius — Antano Kraujo vyčių būrelio vadas, t iems". 

Kab. (1-312) 738-4477; 
(708)244-0087; arba (708)2484581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 8o . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . t a i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 8 . K e d z l e A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

D R . A . B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v . antrd 12:30-3 v.p.p. 
trecd uždarytaa, ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v.p.p. 

Cardiac Oiagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8 . Kedzle Ave . , Ch icago 
1-312) 7 7 8 4 8 8 8 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta i . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr. penkt 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tel . (1-312) 476-2112 

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

IL 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4189 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 6o. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd.. H ickory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgi|a 
5635 8 . Pulaakl Rd., Chicago 

312-588-1955 
172 Schl l ler St., E lmhurat . IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W 7 i e t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. k 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vieton Center, 7152 W. 127th Si 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 v p.p. ir ketv. 2-5 v. p.f 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 888-7756 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Semarttan Medical Center-

Naperviile Cemeua 
1020 E. Ofjden Ava. , Sutte 310. 

NaoervHle IL 60883 
Tai . 1 .708-8274090 

Valandos pagal susitarimą 



Kai susiduria 

AKADEMIJA IR 
MORALĖ 

Daug kalbama paskutiniu 
laiku apie mokyklas ir auk
lėjimą tiek Amerikos, tiek 
lietuvių spaudoje. Kiek be-
bandytume sulaikyti savo 
jaunimą lietuviškoje aplinkoje 
ir mokyklose, šis kraštas per 
didelis ir jo įtakoje ne visuomet 
pavyksta jiems įdiegti tai, ką 
esame krašte įsisąmoninę ir 
pasisavinę. 

Dabartinė Amerika irgi iš
gyvena vadinamą „education" 
krizę. Tai tarsi pereinamasis 
laikotarpis dviejų galvosenų 
kovoje už jauną žmogų. Po tru
putį byrėjo iš senovės atsineštas 
mokyklų supratimas, pranyko 
mokslo dienos pradžioje karto
jama malda ir tautinis pažadas, 
pradėjo viršyti l iberalinių 
politikų ir akademikų galvo
sena ir į kairę pakrypusi spau
da, nebekreipiant dėmesio į šio 
krašto gyventojų tradicijas. Žo
dis „laisvoji spauda" tapo pačiu 
svarbiausiu šūkiu, nežiūrint, 
kiek blogio ji atneša tokią spau
dą dažnai graibstančiam jau
nam žmogui. Mokymas buvo su-
politintas ir suluošintas, tarsi 
užpylimas mokyklas pinigais 
būtų lemiamas žingsnis į tą 
vadinamą educat ion. Iš 
mokinių seniai nebuvo reika
laujama namų darbo,nes tai su
naikintų jo laisvalaikį, iš tėvų 
nebuvo laukiama prisidedant 
prie disciplinos ir elgesio klausi
muose, iš mokytojų — pasista
tyti tikslu ir savo autoritetą, 
aukštų rezultatų reikalavimą 
klasės ir namų uždavinių 
atlikime, o juo labiau disciplinos. 
Mokyklų lygis krito, tai visi 
žinome. 

Buvęs visų mokyklų vyriau
sias sekretorius Bennett daug 
ką užpykino, pranešdamas, kad1 

moralinės vertybės u* jų vys
tymas bus statomas lygiai su in
telektualiniu išsilavinimu, nes 
tai yra lemtinga jauno žmogaus 
charakterio formavime. Kaip ir 
buvo laukta, prieš tai sukilo 
vadinami intelektualai, ypač 
perpykę dėl paskutinių valdžios 
sprendimų, kad tėvai dabar 
galės laisvai pasirinkti savo 
vaikams mokyklas ir visi vis-
vien gaus tą pačią valdžios 
paramą, kur jų vaikai bebūtų 
mokomi. Žodis „moralė" jų 
tarpe niekad nebuvo priimtinas. 
Jie tai vadino „pasisavinimu" 
iš didžiųjų baltųjų rasės žmonių 
vadų, kurie yra seniai mirę". 

Tarp kitų minčių Bennett, 
kadaise buvęs ir Valstybinės 
narkotikų kontrolės direkto
rius, pasiūlė skirti mirties 
sprendimą pagautiems didie
siems šių nuodų pristatytojams, 
kaip moraliai proporcingą 
atsakymą už tai, ką jie padaro 
jaunam žmogui, sunaikindami 
jo gyvenimą ir ateit į . Jo 
nuomone, tas gal neišspręs 
tokios sudėtingos problemos, 
kuria jau yra tapusi narkotikų 
prekyba, gal bent pakeis visišką 
chaosą, kuriame yra atsiradę 
jauni žmonės, auginami be 
principų ir be religijos. 

Mums, lietuviams, šis naujas 
valdžios potvarkis, kad tėvai 
galės laisvai pasirinkti savo 
vaikams mokyklas, nors jose 
būtų dėstoma ir religija, yra la
bai džiaugsmingai sutiktinas. 
Jau seniai buvo laikas duoti 
žmogui laisvę auklėti savo 

jaunąją ka r t ą pagal savo 
tikėjimą ir nebausti jo už tą 
pasirinkimą, sulaikant jam 
piniginę pagalbą. 

PLB PRAEITIS, 
DABARTIS IR ATEITIS 

* * * 

Dabar daug kas jau grįžo iš 
Lietuvos, ir todėl pasakojimai 
apie viešnagę ten nesibaigia. 
Labai graži gamta, — sako 
daugumas, bet žmonės... Kaž
kaip viską kitaip supranta ir 
jokiu būdu nesijaučia kada nors 
suklydę ar ko nežiną. Štai ma
žas kasdienos paveiksliukas 
apie darbo ir įsipareigojimo 
supratimą. Pasakoja giminaitis: 

„Turėjau reikalų pašte, tai 
nuklumpavau į ten geroką kelio 
gabalą. Ant pašto durų radau 
kabantį tokį užrašą: Birželio 
16-tą paštas bus uždarytas. Išei
nu į susirinkimą. 

Nustebęs grįžau pas gimines 
ir užklausiau, kodėl tokie susi
rinkimai nedaromi po darbo? 

— Niekas neateitų, — paaiš
kino seserėčia. 

Apie tuos brangius tautiečius 
begalvodami, pamažu prade
dam suprasti, kad jie, čia atvykę 
ir bandą visam laikui įsikurti, 
neturi to tėvynės ilgesio ir 
jausmo, kad esam ne namie, 
kurį mes, išeivija, išgyvename 
dar ir po pusšimčio metų. 
Sovietų sistema išaugino grynai 
materialistišką žmogų, kuriam 
ten namai, kur gerai. Neabejo
jame, kad ir ten yra kitokių, bet 
visgi ypač skaudina nejautru
mas Sibiran ištremtiesiems ir 
dabar iš ten sugrįžtantiems, 
vienišų senelių ir našlaičių su-
kimšimas į tam tikrus namus, 
kur jie jaučiasi niekam nerei
kalingi. Todėl, jei ten nuvykęs 
sutinki ir kitokių, nuoširdžiai 
besidalinančių su nelaimingu 
artimu buitiniais rūpesčiais, 
visgi tai neatsveria to pirmojo 
nejaukaus homo sovieticus įspū
džio. 

Ne tai, kad šiame krašte pilie
čių reikalai yra puikiai tvar
komi, bet gyvename žemėje, ne 
rojuje. Čia irgi yra trūkumų 
senų žmonių aprūpinime. Taip, 
yra išmokamos šiokios tokios 
pašalpos, bet iš jaunų žmonių 
vis dar nereikalaujama išmok
ti kokį amatą ir net nesiūloma 
proga tai išmokti, — arba jiems 
nebus pašalpos. Taip ir privei-
sėme mar ias benamių ir 
tinginių, kurie geriau linkę į 
narkotikų prekybą, negu ama
to išmokimą. 

Dabar štai skubiai bėga pir
myn gražios, nors karštos va
saros dienos. Šokių šventė liks 
jaunimo atmintyje neužmirš
tama, o tai gal juos pakreips į 
saviškių pusę, sudomins mūsų 
spauda ir organizacijomis. Gal 
daug mieliau eis į lietuviškas 
mokyklas, jau galvodami apie 
naujus draugus ir jų sutikimą 
vėl būsimoje Dainų šventėje, 
kuri šį kartą numatoma Lietu
voje. Čia tai tikrai turime visi 
susiimti rankomis ir padaryti tą 
šventę išskirtinai įdomią ir 
pakilią, nes gi tai į šių jaunų 
žmonių rankas netrukus turė
sime perduoti lietuviškos veik
los vadeles. 

RKV 

Seimas išklausė visų PLB val
dybos narių pranešimus. Jų 
buvę įdomių. Įdomūs Pasaulio 
Lietuvio redaktoriaus ir admi
nistratorės Baniutės Kronienės 
pranešimai. Lietuvių Bendruo
menės minčiai ir idėjoms 
puoselėti PLB valdyba leidžia 
gerai Broniaus Nainio redaguo
jamą žurnalą, išeinantį 10 kartų 
per metus. Redaktorius seimui 
pateikė darbų, rūpesčių ir atei
ties problemų apžvalgą. Pasau
lio Lietuvį visame pasaulyje 
skaito 2523 prenumeratoriai. Jį 
lietuviai skaito 24 pasaulio vals
tybėse. Išleidimas metams kaš
tuoja tarp 50-60 tūkstančių do
lerių. Jo prenumerata nebrangi. 
Dabar daug rašoma apie Lietu
vos gyvenimą, apima ir visų 
kraštų bendruomeninę veiklą. 
Iš mažo informacinio leidinio 
tapo rimtu, gero turinio, gerai 
redaguojamu su 40-72 pusla
piais žurnalu. Redaktorius ma
no, kad turėtų skaityti visa 
išeivija, ypač besidomintys 
plačia Lietuvių Bendruomenės 
veikla. Administratorė Baniutė 
Kronienė ir iždininkas A. Ka
raliūnas seimui davė pilną atas
kaitą. 

Prie pranešimų buvo prijungti 
ir kiti pranešimai. Garbės teis
mo pirmininkas dr. Adolfas Da
rnusis pasidžiaugė, kad darbo 
neturėjo, Bendruomenės sugy
veno darniai, bylų nebuvo. 
Kontrolės komisijos trumpą 
pranešimą padarė Jonas Ur
bonas, pažymėdamas, kad PLB 
sudėtinga atskaitomybė veda
ma gerai. 

Po PLB valdybos pranešimų 
prasidėjo kraštų Bendruomenių 
pranešimai. Jų bene 24 ar dau
giau. Argentinos atstovas labai 
detaliai aptarė tenykščią veiklą. 
J i smulkutė, tačiau reikšminga 
lietuvybei išlaikyti. Australijos 
atstovas teigė, kad Australijoje 
yra apie 10,000 lietuvių, tačiau 
tik pusė jų aktyviai dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. Australijos 
Bendruomenė gyva. Suruošia 
Lietuvių dienas, dirba jauni
mas, rengiamos sporto šven
tės, Jaunimo kongresai, suau-
kojama nemažos sumos pinigų 
lietuviškiems reikalams. Su
teikė pagalbą Lietuvai, pasiųs
dami vaistų, medikamentų už 
100,000 dol. Belgijoje tesamą tik 
100 lietuvių, bet vyksta minėji
mai, pamaldos. Lietuvos bloka
dos metu pasiųsta didelė pa
rama Lietuvai. 

Labai įdomūs pranešimai iš 
Sibiro, Rusijos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Ukrainos. Sibire yra 
apie 70,000 lietuvių. Išsibars-
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tę. Bandoma steigti lituanisti
nes mokyklas. Prašo pagalbos, 
spaudos, mokytojų, paramos. 
Tai žmonės, Sibiran atvežti ir 
neturėję galimybių sugrįžti, ten 
įsikūrę. Yra palikuonių ir nuo 
1863 metų. Moldovoje yra apie 
1500 lietuvių, bet LB priklauso 
tik apie 80. Dauguma mišrios 
šeimos. Bet gyva lietuviška dva
sia. Turi lietuviškr mokyklėlę. 
Prašo spaudos, knygų vaikams, 
kitokios paramos. Švenčia lietu
viškas tradicines šventes, loja
lūs Lietuvai. Latvijoje gyvena 
35,000 lietuvių. 

Žodžiu, visų kraštų Bendruo
menių atstovai išsakė savas 
bėdas, sužymėjo veiklą, o visur, 
kur tik gyvena lietuvių, veikla 
vyko, visur organizuota pagalba 
Lietuvai, padėta politiškai ir t.t. 
Gaila, nėra galimybių visų ats
tovų pranešimus komentuoti, 
tai liks PLB valdybos žinioje 
duomenys, pagal kuriuos ir bus 
rūpinamasi tų kraštų Bendruo
menių išlikimu. 

Liepos antrą dieną jau nuo 
ankstyvo ryto PLB pirmininkas 
dr. V. Bieliauskas seimo atsto
vams dėstė „Tapatybės beieš
kant naujoje laisvėje — Lietuvo
je ir išeivijoje". Plati tema. Ypač 
dabar, kintant veiklos sąly
goms, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Praėjo 50 metų lai
kotarpis, išeivijos veidas pakito, 
išaugo jau dvi kartos naujose 
sąlygose. Jos nebeskaitomos 
pabėgėlių kartomis, o juos riša 
tik lietuviška kilmė. Ankstyves-
nioji išeivija suaugusi su 
gimtąja žeme, tačiau jų vaikai 
ir vaikaičiai turi į tėvų žemę 
kitokį požiūrį. Vistik išeivijos 
pareiga surasti nutolstančius, 
sugrąžinti juos į mūsų tautos ir 
kultūros kelią. Tai PLB ir visų 
Bendruomenių tikslas. 

PLB praeityje daug dirbo, kad 
būtų išlaikyta tautinė gyvybė, 
kultūra, mokslas, menas. Tam 
kūrėsi įvairiausios organizaci
jos, tam buvo steigiami fondai, 
teikiama parama. Ir išeivija 
praeityje atliko daug nuostabių 
darbų: išlaikė lituanistinį švie
timą, ugdė jaunimą tautinėje 
dvasioje, reiškėsi kultūrinėje 
veikloje. Tai liudija Tautinių 
šokių ir Dainų šventės, seimai, 
suvažiavimai. PLB visuose 
kraštuose rūpinosi ir Lietuvos 
vadavimo reikalais, beldėsi į 
pasaulio valstybių duris, rei
kalavo pripažinti Lietuvą laisva 
ir nepriklausoma valstybe. 

Dabartyje PLB skubėjo padėti 
atsikūrusiai nepriklausomai 

Lietuvai. Buvo suorganizuoti 
pagalbos Lietuvai fondai, teikta 
gausi įvairi parama, palaikyti 
glaudūs kultūriniai ir politiniai 
ryšiai. Ateitis PLB lemia taip 
pat daug darbų. Reikės organi
zuoti ekonominę, politinę pagal
bą Lietuvai. Reikės rūpintis 
išeivijos išlikimu, jos kūry
bingumu, kultūrine, visuome
nine veikla, lituanistiniu auk
lėjimu. Ir visos tos problemos 
buvo detaliai aptartos ir PLB 
seime. 

PLB struktūrų ir funkcijų ko
misijoje, pokalbiams vadovau
jant dr. Vytautui Bieliauskui, 
pasisakė didieji bendruomeni-
ninkai, kaip Vytautas Kaman-
tas, Vytas Maciūnas, Bronius 
Nainys, Viktoras Martišius, 
Rasa Kurienė. Jie analizavo 
PLB chartą, PLB tiesioginę 
paskirtį, jos veiklą, besirūpinant 
visa išeivija, kur tik begyventų 
lietuviai. Ieškota paveikesnių 
būdų ateičiai, vykdant Bendruo
menės darbus. 

Švietimo komisijoje, vadovau
jant Mildai Lenkauskienei, 
kalbėjo Regina Kučienė, Giedrė 
Paulionienė, kun. Antanas Sau-
laitis,SJ, Andrius Šmitas ir 
Lietuvos respublikos Kultūros 
ir švietimo ministeris Darius 
Kuolys. Kiekvienas kalbėtojas 
išsakė savo požiūrį į išeivijos 
lituanistinį švietimą. Po Antro
jo pasaulinio karo naujieji imi
grantai suskato rūpintis savo 
jaunimu, steigė, kur tik buvo 
įmanoma, lituanistines mokyk
las, atsirado pasiaukojusių 
mokytojų, kurie daug metų 
kantriai auklėjo mūsų jaunimą. 

Pradžioje buvo daug ir gausios 
lituanistinės mokyklos. Vėliau 
mokinių ir mokyklų skaičius 
mažėjo. Buvo rūpinamasi pa
ruošti ir išleisti mokykloms 
tinkamus vadovėlius. Tuo rūpi
nosi LB k raš tų valdybų 
Švietimo tarybos. Lituanistinės 
mokyklos išauginmo gerų patri
otų, kurie, išsimokslinę, jau da
bar dirba Lietuvoje. 

Reikia išeivijos lietuvių visuo
menės ir žymiųjų žmonių istori
jos, kad jaunimas susipažintų su 
mūsų veiklos praeitimi. Buvo 
siūloma siųsti mokytojus į kitus 
sunkiau besiverčiančius kraštus 
ir į Lietuvą, apmokant iš LF ke
liones. Būtina išlaikyti Vasario 
16 gimnaziją, kuri jau veikia 43 
metus, prof. dr. Prano Zundės 
pastangomis įkurta. Čia iš 
daugelio kraštų atvyksta lietu
viai mokiniai, įsisąmonina lie
tuviškas tradicijas, papročius ir 
gerai išmoksta lietuvių kalbą, o 
sugrįžę tampa gerais veikėjais. 

Pavergtų tautų taryba ir Illinois gubernatoriaus įstaiga etniniams reikalams 
liepos mėn. suruošė bendrą metinį pobūvį State of Illinois Chicagoje. 
Nuotraukoje (iš k.y. Valdemaras Sadauskas, Algimantas Barniškis, Donna 
Fitts, gub. Jim Edgar atstovė, Gediminas Vaičekauskas ir Saulius Palionis. 

Gimnazijai teikia paramą vokie
čių valdžia. 

Ministras Darius Kuolys 
ypač pabrėžė išeivijos litua
nistinio švietimo ir auklėjimo 
svarbą. Tai tautinės kultūros iš
saugojimas ir mūsų kultūros 
integravimas į pasaulio kul
tūras. 

Lietuvybės išsaugojimas už 
Lietuvos ribų, Lietuvos kultūros 
ugdymas bendrom jėgom yra 
būtinas. Lietuva prisimena išei
viją, vertina jos darbus ir nori, 
kad išeivijos vaikams Lietuva 
būtų taip pat savi namai. Laikui 
bėgant, manoma susilaukti ir iš 
Lietuvos reikiamos pagalbos li
tuanistiniam auklėjimui. Šios 
komisijos kalbėtojai parodė gilų 
susirūpinimą lituanistiniu švie
timu ir siūlė įvairių receptų 
ateities veiklai. 

Didelio dėmesio susilaukė ir 
išeivijos puoselėjama kultūra. 
Kultūros komisijoje, vadovau
jant Irenai Ross, kalbėjo Irena 
Lukoševičienė, Rasa Kurienė, 
Dalia Viskontienė, Danutė Bin-
dokienė, Elena B. Aglinskienė 
ir ministeris Darius Kuolys. 

Rasa Kurienė, dar palyginti 
jauna, bet puiki visuomeni
ninke, pažymėjo, kad kultūriniu 
gyvenimu reikia gyventi, į jį 
įsijausti, pamilti. Ji pati tokiam 
darbui apsisprendė. Šeima turi 
taip pat gyventi ideologinėje ir 
tautinėje dvasioje, ir tada 
jaunosios kartos suras savo vie
tą išeivijoje, pamils savos tautos 
kultūrą, tradicijas ir taps pilna
verčiu, naudingu savajai tautai 
žmogumi. 

Muzikė Dalia Viskontienė 
ryškino šeimos atsakomybę, 
darbą su vaikais mokykloje, 
ansambliuose. Tokioje veikloje 
jaunimas suras savo šaknis. 
Reikia rūpintis kultūra, švie
timu, savo tautos vertybes 
parodyti kitiems, o tai gali ir 
turi atlikti mūsų meno vienetai. 
Reikia planingai organizuoti ir 
vesti kultūrine veiklą, sudaryti 
tam sąlygas, suorganizuoti 
kultūrininkus, remti jų veiklą, 
remti vadovų paruošimą ir tam 

pasiūlė konkrečius planus. 
Rašytoja Danutė Bindokienė 

gyvai pažarstė lietuviškojo žo
džio išlikimo galimybes — laik
raščių, žurnalų spausdinimą ir 
jų likimą. Siūlė visur ir visada, 
susibūrimuose, pokyliuose, susi
rinkimuose, koncertuose ir ki
tur rasti progos priminti 
mūsų spausdinto žodžio reikš
mę, iškelti jos likimą. Raginti 
užsisakyti ar įvairioms progoms 
kitiems užsakyti laikraštį, 
žurnalą ar nupirkti knygą. Tuo 
būdu būtų nuolatos ir visur 
palaikoma gyva mintis, kad 
mes turime rūpintis ir savo 
spausdintu žodžiu, knyga, be ko 
išeivija netektų prasmės ir 
mirtų tarpusavio ryšiai, mirtų 
visas kultūrinis gyvenimas. Ji 
priminė „Kario", „Aidų", „Nau
josios Vilties" likimą. Siūlė tad 
remti spausdintą žodį. 

Elena B. Aglinskienė iškėlė 
mūsų tautosakos, tautodailės, 
muzikos, meno reikšmę, norint 
ugdyti ir išlaikyti kultūrinį gy
venimą gyvą išeivijoje. Pami
nėjo daug šios srities šviesių 
pavyzdžių, kurie sudomino ir 
kitataučius. Palietė kultūrinį 
bendradarbiavimą su Lietuva. 
Reikėtų atsiriboti nuo menka
verčių vienetų, o ribotis su 
aukšto lygio menininkais. 
Stengtis taip pat su savo 
meninėmis pajėgomis užsire
komenduoti ir kitataučių tarpe. 

Ministeris Darius Kuolys 
pažymėjo, kad Lietuvos kultūrą 
jau pažįsta ir pasaulis. Lietuvoje 
įvykę esminiai pokyčiai keičia 
ir išeivijos kultūrinę veiklą. 
Nereikėtų viską sugrąžinti Lie
tuvai. Dalis kultūrinių vertybių 
turėtų likti išeivijos muziejuose. 
Be abejo, išeivijos rūpestis, kaip 
sutelkti ir išsaugoti meno ir 
kultūros vertybes. Ministeris D. 
Kuolys pasiūlė visą eilę konkre
čių planų, kaip, bendrai dirbant, 
būtų išlaikyta gyva kultūrinė 
veikla ir už Lietuvos ribų. Pra
nešimai susilaukė dėmesio ir 
plačių diskusijų iš seimo ats
tovų. 

REKLAMOS PRIEŠ 
GAUJAS 

Chicagoje netrukus pasirodys 
naujos rūšies reklaminės lentos 
ir intarpai televizijos bei radijo 
programose. Reklamos nukreip
tos prieš Chicagoje ir prie
miesčiuose siaučiančias nepil

namečių gaujas ir jų įtaką 
jaunuoliams. Gaujų problema 
yra labai aktuali, ypač juodųjų 
gyvenamuose rajonuose. Jų 
tarpusavio kovos kasmet parei
kalauja nemažai aukų. Tikima, 
kad reklamos bus veiksmingos 
ir padės jaunuoliams atsispir
ti gaujos vilionėms. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Tokio ūmaus pasikeitimo akivaizdoje sekretorės in

stinktyviai patraukė pečiais. Palingavo galvomis. 
Susižvalgė. Ir nustebusiomis akimis tylėdamos sekė. 
ką jis toliau darys. 

Priėjau arčiau prie ligonio ir, padėjusi ant jo peties 
ranką, prašnekau: 

„Ponas Hali, prašau, nusiraminkit! Dėl tokio 
menkniekio arbatos puoduke neverta kelti audros. 
Tikėkit manim, kad mūsų intencija yra jums padėti. 
Todėl ir sudarėme jums sąlygas išbandyti įstaigos dar
bus, kad iš jų galėtumėt išsirinkti tokį, koks geriau
siai jums patiks. Žinau, kad tinkamai pasirinktas dar
bas yra žmogaus laimės šaltinis. Todėl nuoširdžiai jums 
patariu šio darbo nedirbti. Turime visą eilę kitų. Sura
sime tinkamą". 

Ligonis lyg kažką galvojo. Užsimąstęs stovėjo. Ir 
nekalbėjo. Atrodė, į nieką nekreipė dėmesio ir mano 
žodžių negirdėjo. Tačiau jo sulysęs veidas buvo toks 
liūdnas. Toks neapsakomai liūdnas, net man graudu 
darėsi. 

„Ponas Hali, ar galėčiau jus paklausti, kodėl * sate 
toks susimąstęs, toks liūdnas?" 

„Pats nežinau" krūptelėjęs atsakė. 
Toks jo atsakymas užkirto man kalbą. O smegenyse 

dingtelėjo mintis, kad nieko nėra pasaulyje sunkiau
sio, kaip išskaityti būseną žmogaus sielos. 

Po trumpos pertraukos ligonis pasuko galvą į mano 
pusę, bet vis dar tylėjo. Netrukus jo akių kampeliai 
prisipildė skaidriomis blizgančiomis ašaromis. Dideliais 
lašais ritosi per įdubusius skruostus ir varvėjo jam už 
apikaklės. Tuo pat metu iš jo lūpų išsiveržė graudus, 
širdį veriantis kūkčiojimas. Tačiau tas tęsėsi tik 
trumpą akimirką. Staigiu rankos mostu ligonis 
nubraukė ašaras. Nurimo. Žvilgtelėjo į laikrodį, į sekre
tores, į mane ir kiek virpančiu balsu tarė: 

„Atrodo, kad jau man laikas namo". 
„Ponas Hali, o kaip jūs jaučiatės?", užklausiau. 
„Manau, kad gerai". 
„Žinau, kad pischologės Barbaros kabinete laukia 

jūs žmona. Kur jūs norėtumėt su ja susitikti. Barbaros 
kabinete ar mūsų raštinėj?", paklausiau ligonį. 

Jis pakrapštė pakaušį. Kiek pagalvojo ir abejingai 
tarė: 

„Daktare, ar iš tikrųjų ji manęs laukia?" 
„Taip, iš tikrųjų", patvirtinau, „nes ji labai jūsų 

pasigedo". 
„Tai tegul ji čia ateina". 
Išgirdusi tai , ponia Hali, meiliais žodžiais 

prakalbinusi vyrą, paėmė švelniai už parankės. Su 
mumis atsisveikinę, juodu dingo už durų. Anapus durų 
girdėjome dar kurį laiką jų žingsnius, bet greitai ir tie 
pranyko. 

Jiems išėjus, įtempimas atslūgo. Visi pajutome 
palengvėjmą širdyse. 

„Daktare, aš niekaip negaliu priprasti prie tokios 
neįprastos situacijos" prabilo ponia Leardi. 

„O man vienu metu iš baimės ir gailesčio buvo net 
kvapą užgniaužę", pridūrė panelė Leonardo. 

„Mano manymu, šio jauno žmogaus gyvenimas 
smarkiu tempu rieda į pakalnę. Liūdna darosi pagalvo
jus, kaip žiauriai narkotikai sužalojo jo smegenų ląs

teles. Turėdamas akademinį išsilavinimą, jis nebepajė
gia atlikti pradžios mokyklą baigusio vaiko darbo. 
Netgi alfabeto jau atmintinai nebemoka. O apie jo dar
bo toleranciją ir koncentraciją negali būti nė kalbos. 
Ach, kokiu klaidingu keliu jis nuvairavo savo 
gyvenimą! Ir kelio atgal kaip nėra, taip nėra. Baisu 
pagalvoti, kokia žiauri realybė jo laukia". Sekretorės 
labai atidžiai klausėsi mano kalbos. Atrodė, kad sten
giasi nė žodelio nepraleisti. Pabaigus man kalbėti, 
panelė Leonardo nežymiai atsiduso ir tarė: 

„Daktare, kaip nesmagu man tai girdėti. Tikėkit 
manim, kad iki šio momento aš vis dar turėjau kibirkš
tėlę vilties". 

Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai... Netrukus jau vi
siems buvo aišku, kad reabilituoti ligonį netgi ne
komplikuotam darbui nepasiseks. Be to, jis mus vis 
rečiau ir rečiau lankydavo. Pagaliau ir visiškai išsly
do ne tik iš mūsų, bet ir narkotikų reabilitacijos 
gydytojo, o taip pat ir Barbaros rankų. 

Jau ir ruduo artėjo prie pabaigos. Gamta ruošėsi 
ilgam žiemos miegui. Kai kurie medžiai pasyviai pasi
davė rudens valiai ir monotoniškai mėtė žemėn savo 
įvairiomis spalvomis nudažytus lapus. 

Kiti visomis išgalėmis dar bandė pasipriešinti ga
lingai gamtos jėgai. Šykščiai numetę vieną, kitą 
pageltusį lapelį, nors ir praretėjo, bet dar tebelaikė 
gyvybe ir žalumu spindinčius, saulės spinduliais pada
bintus lapelius. 

Ant pageltusių krūmų ir parudavusios žolės iš si
dabrinių gijų paskubomis tiesė savo tinklus vorai. Ir 
vidury jo patogiai įsitaisę, laukia, kada neatsargus va
balėlis j jį paklius. 

(Bus daugiau) 
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„Laisvės" jachtos kapitonas Ignas Miniotas dalinasi įspūdžiais iš „Tali Ships" regatos. Dešinėje 
— „Lietuvos" jachtos kapitonas Steponas Gudzevičius. 

Nuotr. Juozo Rentelio 

BOSTONO ŽINIOS bei bendrai pasivaišinta prie ka
vutės. Tą pačią popiete dr. A. 

Butkevičius su žmona aplankė 
„Lietuvos" burlaivi, palinkė
damas jos įgulai prieš kelionę 
aplink pasaulį ,.gero vėjo", t.y. 
sėkmingos kelionės. Dr. A. But
kevičius ir jo žmona lankėsi 
Bostone Albert Einstein In
stituto kvietimu. Šio Insti tuto 
mokslininkai nagrinėja civilinio 
pasipriešinimo ypatybes Balti
jos valstybėse, išsivaduojant iš 
Sovietų Sąjungos spąstų. Dr. 
Gene Sharp knyga „Civilian-
Based Defense" 1990 m. buvo iš
versta į lietuvių kalbą ir naudo
j a m a o rgan izuo jan t k r a š t o 
civilinę gynybą Įvadą lietuviš
kam vertimui parašė dr. A. But
kevičius. Liepos 20 d. 4 vai. p.p. 
dr. A. Butkevičius Harvardo 
Faculty klube skaitė pranešimą 
„Apie rezistencijos vaidmenį 
s iek ian t L i e t u v o s nep r i 
k l a u s o m y b ė s ir a t e i t i e s 
saugumo politiką". Ši paskaita, 
ka ip ir p a t s k a l b ė t o j a s , 
susilaukė didelio susidomėjimo. 
Liepos 21 dieną vyko įvairūs 
uždaro ir atviro tipo posėdžiai su 
pol i t ikos t y r inė to j a i s i r 
Massachusetts valstijos valdžios 
atstovais. Paskaitos ir posėdžių 

m e t u dr. A. Butkevičiui talkino 
ir vertėjavo dr. Milda Bakšy-
tė-Richardson ir Ramūnas ir 
R ū t a Kalvaičiai. 

Trečiadienį, liepos 22 d., dr. 
Butkevičius ir žmona išvyko į 
Washingtoną, DC, k u r turėjo 
tęs t i svarbius susitikimus su šio 
k ra š to aukšta is valdžios parei
gūna is . 

C O O K A P S K R I T I S 
T E R Š I A A P L I N K Ą 

Iš visos Illinois valstijos Cook 
apskr i t i s paleidžia į aplinką ir 
atmosferą daugiausia nuodingos 
taršos. Apie tai praneša Gamto
saugos agentūra (EPA). Kasmet 
Cook apskrit ies pramonės įmo
n ė s paleidžia apie 66 mil. sva
rų nuodingų chemikalų ir kito
kios kenksmingos taršos. Tai 
y r a maždaug 28.4% visos, Il
l inois valstijoje pasitaikančios, 
t a ršos . Nusta tyta , kad tie skir
t i n g i 332 chemikala i ir jų 
m i š i n i a i , t e r š i a n t y s orą, 
vandenis bei dirvožemį, gali 
sukel t i vėžį, gimimų nenor
ma lumus ir kitokias negeroves. 

G E G U Z I N E - P I K N I K A S 
C A P E C O D E 

Liepos 11, šeštadienį, Bronės 
Jucėnienės sodyboje vyko tra
dicinis Cape Codo lietuvių pik
nikas. Išradinga še imininkė 
deklamavo poeziją, buvo praves
ti dovanų laimėjimai, vaiši
nama l ietuviškais p ie tumis . 
Pikniką organizavo LB Cape 
Codo apylinkės valdyba, vado
vaujama pirm. Alfonso Petručio. 

„ T A U P A " N A U J A I 
A T R E M O N T U O T A 

Lietuvių federalinė kredito 
unija „Taupa" vasaros pra
džioje perėjo į naujai atremon
tuotas, patogesnes bei erdvesnes 
patalpas , esančias Lie tuv ių 
Piliečių klubo II aukšte , 368 
West Broadway, South Bostone. 
Tarnautojai — Giedrė Budrec-
kienė. Lilijana Čade, Andrius 
Di lba . Gry tė K u n c a i t y t ė 
maloniai klientams teikia pa
slaugas: taupomąsias ir čekių 
sąskai tas , kredi tų kor te les , 
asmenines paskolas bei automo
bilių ir namų pirkimo paskolas. 
Šiuo metu išduodamų certifika-
tų 6 mėn. mokoma 3.60%, o 12 
mėn. — 4.25% per metus. De
šimt metų iš eilės „Taupa i " 
pirmininkavo Romualdas Vei-
tas, dabar pirmininku išr inktas 
J u o z a s R e n t e l i s . V a l d y b ą 
sudaro: A. Klimas, vicepirm. T. 
Ašmanskas , ižd. D. Veitai-
tė-Neidhardt, sekr., nariai — K. 
Bačanskas, G. Čepas, K. Graus-
lys, D. Izbickienė, G. Subatis. R. 
Veitas. 

L I E T U V O S B U R I U O T O J A I 
KOLUMBO Š V E N T Ė S 

DALYVIAI 

Minint Kolumbo a t radimo 
Amerikos 500 metų sukaktį . 
„Operation Sail 1992" Bostone 
liepos 10-17 d. kartu su 200 
didžiausių pasaulio laivų daly
vavo dvi jachtos iš Lietuvos — 
„Lietuva" ir ..Laisvė". „Tali 
Ships" šventė, prieš ta i liepos 
1-7 d. vykusi Xew Yorke, tapo 
reikšmingu tarptautiniu įvykiu, 
kuriame mūsų buriuotojai gar
bingai atstovavo nepriklausomai 
Lie tuvai . Bostono l i e tuv ia i 
šiltai, draugiškai pr iėmė ir 
globojo įgulų narius, kur ie jau 
t r is mėnesius išbuvo Atlanto 
bangose. Liepos 14 Lietuvių 
Piliečių klubo užkand inė je 
įvyko susipažinimo vaka ras su 
laivų įgulomis, kurį organizavo 
Klubo draugija, vadovaujama 
pirm. A. Skabeikio, o pravedė 
LB Bostono apylinkės valdybos 
vicepirm. B. Veitas. Laivų kapi
tonai supažindino su savo įgu
lų nariais, pasidalino įspūdžiais, 
aktualijomis ir ateities planais. 
„Lietuva" — Klaipėdos jachta. 

kapi tonas S. Gudzevičius, turi 8 
pa ty rus iu s buriuotojus. Su ja 
p laukia „Lietuvos ryto" akredi
tuo ta s žurnal i s tas G. Pilaitis, 
laive e inant is virėjo pareigas. 
J i s nuola t perduoda reportažus 
savo laikraščiui. „Laisvė" —tik 
nesenia i Ispanijoje nupirkta 
sportinė jachta, remiant Kauno 
sponsoriams. 7 įgulos narių 
kap i tonas Ignas Miniotas. Abi 
įgulos perplaukė pirmą kartą 
Atlantą prieš trejus metus, 1989 
metais , kai jachtos „Lietuva", 
„Dailė" ir „Audra" pirmą kartą 
su Lie tuvos vė l i ava įveikė 
At lan to vanden iną . Šį kartą 
„Lie tuva" dalyvavo „Columbus 
' 9 2 " t ransa t lan t inė je regatoje, 
prasidėjusioje nuo Lisabonos. 
Codiz'o etape užėmė I-ą vietą 
s a v o k l a s ė j e , P u e r t o Rico 
pasiekė 8-ti, o perskaičiavus 
laiką savo jachtų klasėje ben
d r a i p e l n ė I I - ra v i e t ą . Po 
, , O p e r a t i o n S a i l 1 9 9 2 " ir 
iški lmių Bostoffe' „Lietuva" 
r u o š i a s i a p i p l a u k t i apl ink 
pasaulį pro Australiją ir Afriką, 
t.y. Rytų krypt imi . Ši kelionė 
būtų pirmoji Lietuvos buria
vimo ir jūreivystės istorijoje. Su
grįžti į Lietuvą numato 1993 
metų pavasarį , balandžio mėn., 
beveik po metų nuo „Operation 
Sail 1992" pradžios. „Laisvė" 
d a r n e p a s i r e n g u s i kelionei 
aplink pasaulį, grįžta į Lietuvą. 
Tačiau planuoja ki ta is metais 
irgi p laukt i apl ink pasaulį , tik 
iš V a k a r ų pusė s . „Laisvė" 
planuoja savo p rog ramas skirti 
j aun imo ugdymui , j ū rų skau
tams . Sus i t ik ime su buriuo
tojais gausiai da lyvauta , visi 
norėjo pabendraut i , pasveikinti 
Lietuvos jū r in inkus . Suaukoti 
2,110 dol. per pus padalinti 
abiejų laivų įguloms. Liepos 17 
d. „Laisvė" pakė lė bures į 
L i e tuvą , o l i epos 19 buvo 
i š l y d ė t a „ L i e t u v a " ilgon 
kel ionėn aplink Žemės rutulį. 

L A N K Ė S I K R A Š T O 
A P S A U G O S MIN. 
A. B U T K E V I Č I U S 

Liepos 19. sekmadieni, 12 vai. 
p.p. Lietuvių Piliečių klubo 
salėje įvyko sus i t ik imas su 
L i e t u v o s K r a š t o apsaugos 
minis t ru dr. Audr ium Butkevi
čium. Su svečių supažindino ir 
susit ikimą pravedė LB Bostono 
apyl. valdybos vicepirm. B. Vei
tas . Dr. A. Butkevičius išsamiai 
apžvelgė pastaruosius momen
tu s Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikoje, esamus politinius ir 
ekonominius sunkumus , išdės
tė kraš to gynybos esminius 
principus. Daugiau 2 vai. truku
sioje d iskus i jo je m i n i s t r a s 
plačiai atsakinėjo į pateiktus 
k laus imus ir komentarus . Susi
t ik imo pabaigoje dr. A. Butke
vičiui ir jo žmonai Vilijai buvo 
įteiktos simbolinės dovanėlės 

OURSMARTEST 
INVESTMENT 

FOR THE FUTURE. 

Carv Robert Templin 
Hinsdale South H.S 

Michelle Lee Galason 
Evergreen Park H.S 

Michael Marcinkowski 
Willowbrook H.S 

Belem Zarate 
KellvH.S. 

HHH 
W///////////J^^^^W ™ 

Wfa*^ 

1^^ ****jk 

HHIi Wiwzm, 
•PUPf Hfe?J|f: 
HiSi • , 
HH 

''w% m 
Lisa Šato 

()<>wners Grove North Jennifer M. Franke 
Richards H.S. 

George Tomecki 
Oak Lavvn H.S 

Amy M. Neberieza 
Lithiuanian Chamber 
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Rovana Mehta 
Stags H S Jcffrev Hasterok 

Glenbard East H S 
Shvla Krzeminski 
Cune Metro H.S. 

Javier Carrasco 
Kennedy H.S. 

John Andrew Klein 
Shepard H S 

Standard Federal bankas didžiuojasi 
savo gerais investavimais. Todėl šiems 
jaunuoliams skiriamos Standard 
Federal banko stipendijos siekti aukš
tesnio mokslo jų pasirinktose mo
kyklose. Jie visi jau yra pasižymėję 
moksle ir sugebėjimu vadovauti. 

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jau
nuoliams padėti ir tikime, kad ateityje 
jie daug nuveiks ir daug pasieks. 

Krista Osnesa 
Downers Grove South 

Standard Federal Bank 
for savmgs 

Locat ions 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7181 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

•• Pensininkams Nuolaida. 

3 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedate Ave., 

Chicago, IL 80829 .. 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX — IM8URAMCM 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba Hatuvtifcal 
• Nuolaida pensininkams 

i 

HELP WANTED 

Personai care aide for adult 
malė. Lifting skills required. Saia-
ry, room, board. Mušt speak 
Engl ish. Te l . 312-594-0449 

MECMAMC 
TRAILER CHASSIS 

7 am to 3:30 pm. 
Mušt be able to communtcate in 
English. Own Transportation necessary. 
Summit. IL 

708-594-1200 

Reikalinga moteris v i r i 35 m. 
prižiūrėti senutę savaitgaliais, galinti 
susikalbėti angliškai. Skambinti: 
312-247-2270 po 9 v.v. arba palikti 

Pašaukė mana . . . 

Ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus 11 biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugeli kalbų. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psi., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60829 

i OTOVUS ,,( 
l«v«r namas ant 'h akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kame.; (rengtas rūsys; 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržine; „screen room"; daug prie
dų. Kaina $229,000. 

Skambinti: 700-257-7481 

. F O R R E N T 1 . : 

I šnuomojamas 4 k a m b . bu tas 
71 & Mozart apy l . Page idau jama 
pensininkas arba pens in inkė . 

Tel. 708-839-1784 

T - y — i - - -^ 
MISCELLANEOUS ' « 

A V I L Į M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30<H> pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
j as mus. . . 

F R A N K Z A P O U S 
3208Vt W e a t 9 5 t h S t r e t 
Tel. — ( 7 0 8 ) 4 2 4 8 8 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 8 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Dacfcys 

Tel. 58S-S624. Nuo 8 ryte Iki S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

RUSSIAN ARNIY LEAVE 

U p i n u k a s yra spa lvotas , dydis 15" x 3"Vk, t i n k a l ipint i 
ant mašinų, n a m ų langų ir k i tur . Kaina su p e r s i u n t i m u 
2.50 d o l . M. gyv. dar prideda 1 8 et. valstijos m o k e s č i o . 
Užsakymus siųsti „ D r a u g o " adresu. 

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, 
BET NEŽINOTE KAIP? 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINIŲ PER 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPSYS 

TIK .90 et. SVARAS VIRŠ 80 SVARŲ 
TIK $1.00 SVARUI IKI 80 S V A R Ų 

Cvcago • Downers Grove • Everg'een Park • Hickory H. is • Lombard • Oak iawn . Palos Heights • Wiiiowbrook 

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU 
PRISTATANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ) 

ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ (14-20 DIENŲ) 

PAS MUS PIGIAUSIAI ĮSIGYSITE DĖŽIŲ 
LAIVO KONTEINERIAI IŠPLAUKIA 
RUGPJŪČIO 11 ir 26 DIENOMIS 

LAUKIAME JŪSŲ KASDIEN NUO 9 v.r. iki 4 v . p.p. 
SIUNTINIUS VEŽKITE ARBA SIŲSKITE U P S 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79tfi ST 
CHICAGO IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800 SPARNAI (1 -000-772-7824) 

AMBER GROUP 
5216 VVasIsy TR 
ROSEMONT, IL 80018 



KLAIPĖDA VOKIŠKOM AKIM 
KAZYS B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

„Iš dvylikto .Klaipėdos' vieš
bučio aukšto atsiveria puikus 
vaizdas ne tik į patį uostamiestį, 
bet taip pa t į Kuršių Neringą ir 
jos apylinkes". 

Tokiais žodžiais vokietis Hans 
Dieter Kley pradeda savo įspū
džius iš Klaipėdos, kurią vo
kiečiai vadina „Memel". Ir eks
kursijų lietuviai-vadovai pripra
to prie to žodžio, aiškindami 
vokiečiams miesto žymesnes 
vietas, vietoje lietuviškos „Klai
pėdos" naudodami „Memel" 
žodį. 

Klaipėda yra trečias savo di
dumu Lietuvos miestas, išaugęs 
iš 50 tūkst . gyventojų į 200 
tūkst. Autorius trumpai pažymi 
jos pokarinę istoriją, pažymėda
mas, kad 1923 m. šį Rytprūsių 
miestą užėmė Lietuvos savano
riai. 

Kas šiandieną aplanko Klai
pėdą? Tai daugiausia buvę Klai
pėdos krašto gyventojai, turėda
mi tėviškės ilgesį dar kartą pa
matyti savo gimtines, dauguma 
jų apsistodami „Klaipėdos" 
viešbutyje, Palangoje, Nidoje ar 
Kuršių Neringoje. Nuo 1987 m. 
Klaipėdos kraštas yra atviras 
Vakarų tur is tams, leidžiant 
jiems fotografuoti aziatiškus ka
rių veidus. Lietuvių džiaugsmui 
buvo nuverstas Lenino pamink
las. 

Senamiestis slepia savyje vo-
kiškumą: namai, aikštės, teat
ro aikštė. Išlikusi yra liepom 
apaugusi Liepų g-vė. Nėra vo
kiškų kapinių. Jų vietoje stovi 
sporto ir poilsio pastatai bei 
skulptūros. Vienas ekskursan
tas pastebėjo, kad Klaipėda daro 
jaukesnį vaizdą už Karaliaučių. 
Miesto pakraščiuose matomos 
naujos, moderniškos vilos. Tai 
naujų Lietuvos turtuolių nuosa
vybė. Iš kur jie gavo pinigų 
tokių namų statybai — taip ir 
liko paslaptis. Į tą klausimą ne
galėjo atsakyti ir vadovė. To
liausia šiaurėje buvę Reicho kai
mai, pav., Nemirsetos, netrukus 
turės Lietuvos sargybą, prižiū
rinčią spekuliantus, žygiuojan
čius iš Karal iaučiaus apygar
dos. 

Vasarojimo metu Giruliai ir 
Smiltynė džiaugiasi atvykusiais 
klaipėdiečiais bei kt . Lietuvos 
vietovių gyventojais, jų tarpe ir 
rusais. Lietuviai, būdami kata
likai, skiriasi nuo protestantų 
latvių ir estų, atskirdami Ado
mo ir Ievos rūbuose besimau
dančius vyrus ir moteris. Vaka
rų pasaulio tur is ta i pasigenda 
paplūdimyje vandens purkšlių 
(dušų), švarių tualetų. Baltijos 
jūra y ra gerokai užterša, ka
dangi įmonės be jokių filtrų 
leidžia iš fabrikų vandenį į jū
rą. Stipriai užsiangažavo Lie
tuvos „žalieji", pasipriešindami 
Smiltynėje alyvos valyklos sta
tybai, o miesto parke, kur anks
čiau buvo „Agitrop" langas, jie 
išstatė Černobylio nuotraukas. 

Prie Klaipėdos viešbučio sto
vi taksi. Sunkiau yra rasti vo
kiškai kalbantį, nors mokykloje 
šalia anglų kalbos galima pasi
rinkti vokiečių ar rusų. Klaipė
doje gyvena apie tūkstantis vo
kiečių kilmės gyventojų. Kiriliš-
kos raidės nuo pastatų beveik 
dingusios. 

Autorius persikelia į Kuršių 
Neringą, mato geltonai-baltą 
smėlį, mato žvejų miestelį Nidą, 
šiandieną paverstą į poilsio 
vietovę, pr i ta ikant architek
tams vilas ir poilsio namus prie 
bendro gamtovaizdžio. Vokietis 
primena, kad čia atostogas pra
leisdavo rašytojas Tomas Mann, 
parašęs čia romaną „Juozas ir 
jo broliai". Tilžė buvo pasiekta 
sparnuotu „Rake ta" laivu, vai
šinant keleivius kaviaru, lašiša 
ir kt. žuvų skanėstais. Sustoja
ma prie Luizės tilto. Tilžiečiai 
be vizos gali aplankyti gimtąjį 
miestą, ieškodami savo gyventų 
namų, mirusių kapų. Ne visi su
randa, kadangi Tilžė karo metu 

buvo st ipriai bombarduota. 
Prieš karą Tilžėje gyveno apie 
70 tūkst . žmonių, šiandieną 
miestas skaito 50 tūkst . gyven
tojų. Iš vienos tilžietės, ištrem
tos į Sibirą miško kirtimo dar
bams, autorius sužinojo, kad 
šiandieną Tilžėje gyvena pen
kios vokiškos šeimos. 

Didelis susidomėjimas Vokie
tijoje Klaipėdos kraštu, tad pa
baigoje randama visa informaci
j a . Vykstant iš Vokietijos į Lie
tuvą per Minską, reikalinga ru
siška viza, o Lietuvos pasieny
je gaunama to krašto viza. Au
torius apsirinka, nes vizos Vil
n i a u s orouoste a r pasienio 
punktuose daugiau neišduoda
mos. Reikia kreiptis į Lietuvos 
ambasadą Vokietijoje (Botschaft 
der Republik Litauen), An ger-
lander Str. 108a , 5300 Bonn 1, 
telef. 0228/352027-28. Praneša
m a ta ip pat, kad kiekvieną die
ną tarp Vilniaus ir Palangos yra 
du skrydžiai. Be to, Klaipėdos 
k raš t a s pasiekiamas gera Vil-
niaus-Kauno-Klaipėdos auto
s t rada. Valiuta — rubliai ir... 
L i e tuvos l i t a i ! Tač iau visi 
tu r i s ta i naudoja mielai mato
mas vokiškas markes. Pasitu
rintieji galės už 100 dol. vieną 
nakt į praleisti Brežnevo viloje 
Palangoje. Tačiau y ra labai di
delė privačių butų pasiūla. Klai
pėdos krašte visur galima nusi
pirkti gintaro. 

Rytprūsių vokiečių savaitraš
t i s „Das Os tpreussenb la t t " 
kiekvieną savaitę du puslapius 
skiria kelionių skelbimams į 
Lietuvą, Lenkiją, Sudetų kraš
tą. Kainos su pilnu išlaikymu 
svyruoja tarp 900 ir 1380 mar
kių. Kelionė daugiausia vyksta 
autobusu ar lėktuvu, kartais 
t raukiniu . Autobusai, lėktuvai 
kursuoja iš Hannoverio, Ham
burgo, kadangi tose vietovėse 
y r a daugiausia susispietę buvę 
Klaipėdos krašto gyventojai. Iš 
Stuttgarto jau žymiai brangiau. 
Lėktuvas ir pilnas išlaikymas 
kainuoja 1395 markes, plius vi
za ir kt. išlaidos. Žymimi ir 
poilsio viešbučiai, vardinant 
juos lietuviškai: ir ta ip Nidoje 
„Rūta" , Juodkrantėje „Santau-
ta", Palangoje „Eglė". Pastaroji 
kelionė rengiama iš mano neto
limo Heidelbergo miesto. Pilnas 
savaitės išlaikymas ir skrydis 
1350 markių (1 JAV dol. - 1 m. 
45 pf.). 

SENIAUSIA PASAULIO 
M O T E R I S 

Pagal naujus mokslinio ty
rimo metodus nustatyta, kad 
Neandertalio moters skeletas, 
r as tas netoli Haifos (Izraelyje) 
esančiame urve 1930 m., yra 
bent 160,000 metų senumo. Hai
fos universiteto archeologas 
Avraham Ronen tvirtina, minė
t a s u rvas gre ič iaus ia i yra 
seniausias pasaulio kapinynas. 
Anksčiau buvo manyta, kad mo
ters skeletas yra tik apie 40,000 
metų senumo. 

VISUOMENININKUI 
SIMUI KVEČUI 

IŠKELIAVUS 
V Y T A U T A S ŠEŠTOKAS 

A.a. Simas Kvečas 

Liepos 23 dieną San ta Moni-
ca ligoninėje mirė žymus Los 
A n g e l e s l i e tuv ių t e l k i n i o 
visuomenininkas Simas Kve
čas. Jis buvo vienas iš tų, kurio 
pasiges ne t ik jo žmona, brolis, 
seserys ir visi artimieji, bet 
lietuvių visuomenei kultūrinėje 
ir politinėje veikloje j i s paliko 
nepakeičiamą tuštumą. 

Daugiau vyresnės kar tos lie
tuvių iškeliaujant Anapilin, or
ganizacijos, draugijos, kultū
riniai vienetai ar būreliai palie
ka be vadovų, narių ir rėmėjų, 
nes nėra naujų, kurie galėtų 
užimti jų vietas. Palikusių gyvų 
perspektyvos dirbti l ietuvišką 
darbą išeivijoje mažėja. Prisi
kėlusi Lietuva dar nesute ikia 
pilno pakai ta lo tęsti šį darbą 
išeivijoje. 

Simas Kvečas drąsiai pasa
kydavo savo nuomonę t iems, 
kurie-žiūri t ik į savo asmeniš
ką naudą, tačiau nieko nenori 
duoti visuomenei ir Lietuvai . 
J i s buvo tolerantas k i tų pažiū
rų žmonėms ir nesmerkdavo 
esamų skirtumų. Kas pakeis 
Simą Kvečą? Čia t inka posakis, 
kad yra žmonių, bet nėra žmo
gaus. Jo darbai su savo įnašu į 

— 1492 m. r u g p j ū č i o 3 d. 
Kristupas Kolumbas išplaukė iš 
Palos uosto Ispanijoje ieškoti 
naujų žemių ir naujų vandens 
kelių į j au žinomas šalis. Ko
lumbo ekspedicija plaukė t r imis 
laivais: Nina, Pinta ir S a n t a 
Maria. I lgainiui j i s a t r a d o 
Amerikos žemyną. 

šio telkinio gyvenimą paliks 
g i l ia i įmin tus pėdsakus 
amžinai. Jo mirtį ir gyvenimo 
aprašymą paminėjo ir ameri
kiečių spauda Santa Monica, 
Cal. 

A. a. Simas Kvečas gimė 1921 
m. rūgėjo 8 d. Telšiuose. Buvo 
vyriausias iš šešių vaikų (4 
seserys ir 2 broliai). Iki antrojo 
pasaulinio karo dirbo savo tėvų 
krautuvėje ir lankė amatų mo
kyklą Telšiuose. Karo atblokš
tas atsidūrė Vokietijoje, 1950 m. 
atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Chicagoje, kur vedė Jadvygą Pet
rauskaitę. Trumpai dirbo prie 
geležinkelio, po to įsigijo biznį. 

Po kelerių metų persikėlęs į 
Californiją, tuoj pat aktyviai įsi
jungė į lietuvišką gyvenimą. 
Dirbo kurį laiką lėktuvų ga
mykloje, kol vėl pradėjo savo 
biznį. Išėjęs į pensiją, ypatingai 

p e r p a s k u t i n i u s 20 savo 
gyvenimo m e t ų pasiaukojo 
lietuvybės veiklai. Apie 15-20 
metų dirbo Balfo valdyboje. Altos 
valdyboje, ilgą laiką buvo Cali-
fornijos lietuvių kooperatyvo 
valdybos narys , Californijos 
lietuvių respublikonų valdybos 
narys- ižd in inkas . Amer ikos 
lietuvių klubo Santa Monica 
narys ir t rumpą laiką pirmi
n i n k a s , Radi jo v a l a n d ė l ė s 
rėmėjas ir revizijos komisijos 
narys , Santa Monica Lietuvių 
Bendruomenės valdybos narys, 
vienas iš Californijos lietuvių 
Golfo klubo steigėjų ir entuzias
t ingas narys bei dalyvis, akty
viai reiškėsi Šaulių organiza
cijoje. K i e k v i e n a m e d a r b e 
išsiskyrė nepaprastu kruopš
t u m u ir a tsakingumu, buvo 
v i e n a s iš d idžiaus ių aukų 
rinkėjų. Padėjo ne tik organiza
cijoms, bet ir atskiriems as
menims, aplankydavo visus 
ligonius. Lietuvai a tgavus Ne
pr ik lausomybę , ruošėsi ap
lankyti gimtinę, tačiau nespėjo. 

Tėvai mirę ir palaidoti Chica
goje. Liko gyvi brolis Albertas 
Kvečas Floridoje, seserys Elena 
Butkuvienė Chicagoje, Kon
stancija Rožėnienė Hot Springs, 
Ar., Genė Rugienė New Yorke 
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ir Stasė Pekorienė Tauragėje, 
Lietuvoje. 

A. a. Simas Kvečas bus palai
dotas Chicagoje prie savo tėvų 
kapo Šv. Kazimiero kapinėse. 

Rožinis paminėti velionį buvo 
liepos 27 d. vakare Pierce 
Brothers koplyčioje Santa Moni
ca. Maldas kalbėjo prel. Vincen
tas Bar tuška . Atsisveikinimo 

A.tA. 
- ADOLFUI JARUI 

mirus , žmoną MARIJĄ, dukras RŪTĄ ir JANINĄ, 
brolius ANTANĄ, ALFONSĄ ir BRONIŲ nuoširdžiai 
užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Liuda Palčiauskaitė Martin 
Stasė, Aleksandras Kaluzos 
Algirdas Norkus ir šeima 

s; m 
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JOS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS KOMPIUTERI 
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS [ 

atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ, SU 
PRISTATYMU [ NAMUS BE JOKIO MUITO, 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
RUGPJŪČI010 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71stST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL. (312) 434-2121 

§. atlanta IMPORT EXPORT. 199c 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 7*&Jf? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

SS2S South 79th Avenue 

Telefonas (7M) 430-7272 

223 KatvarlfH oatvė 
VSnhM, Lietuva 
Telefonas 350-11S Ir 77S-392 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

rS*»* 

Skriskite SAS iš š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free' parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-8O0/221-2350 sts 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

žodžius p r ie k a r s t o t a r ė 
Lietuvos generalinis konsulas 
Californijoje Vytautas Čeka
nauskas, Altos vardu — An
tanas Mažeika, Lietuvių Radijo 
valandėlės — Vytautas Šeštokas 
ir Rimtautas Dabšys — Balfo 
vardu. Visas laidotuves organi
zavo ir joms vadovavo Albinas 
Markevičius. 

m m 
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A.tA. 
ROMUALDAS EDELIS 

Po ilgos ir sunkios ligos, liepos 31 d. mirė Romual
d a s Ede l i s , su l aukęs 90 metų. Gyveno Phoenix, AZ. 
Pa l iko l iūdinčią žmoną Mariją, dukterį Liną, sūnus 
Tadą ir L iudą su šeimomis . Kūnas bus sudegintas ir 
pe l ena i pa la idot i Lietuvoje. 

A.tA. 
ROMUALDUI EDELIUI 

m i r u s , žmona i MARIJAI , sūnums TADUI, LIUDUI 
i r d u k r a i LINAI su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuo jau tą i r k a r t u l iūdime. 

Uršulė Ciuinskienė 
Beatričė ir Raimondas Strungiai 
Kristina ir Algirdas Volodkai 
Henrikas Civinskas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicago je ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s la ido tuvių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i 1-(312)476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x S k u l p t o r i u s P e t r a s 
Vėbra „Draugo" gegužinėje 
laimėjimams padovanojo du 
gražius įrėmuotus kūrinius. M. 
Ročkienė. Grigaitis, V. Polikai-
tienė. P. Kinderienė, M. Mace-
vičienė, I. Smolinskienė ir daug 
kitų lietuviškos spaudos rėmėjų, 
geradarių padovanojo vertingų 
dovanų. Visiems tariame nuo
širdų ačiū. 

x Pasikalbėjimas su Ro
ber tu Pileckiu apie jo reži
suojamą muzikinę komediją 
„The Cocoanuts?\ atliekamą 
jaunimo kadro, buvo išspaus
dintas „Chicago Tribūne" liepos 
30 laidoje, taip pat vakarinių 
priemiesčių laikraščiuose „He
rald" ir „Pioneer Press". Šį 
linksmą veikalą dar yra proga 
pamatyti ateinantį penktadienį 
ir šeštadienį „Prairie Center 
For the Arts", Schaumburge. 
Veikalas prieš kiek laiko buvo 
atliktas Broadway teatre, Ne\v 
Yorke, o dabar vėl atgaivintas 
Chicagos apylinkėje. 

x Rašytojas ir poetas Al
fonsas Tyruolis Sešplaukis 
sudarė 1991 m. išleistų grožinės 
l i teratūros kūrinių sąrašą, 
pagal kurį bus paskirta Lietu
vių rašytojų draugijos premija. 
Vert inimo komisija bus 
sudaryta kiek vėliau, o premi
jos į teikimas planuojamas 
Kultūros Židinyje New Yorke. 
Premijos vertė - 2000 dol. 

x „Sąžinės ieškojimas: Ry
tuose ir Vakaruose" — šia 
tema kalbės psichologas dr. Vy
tautas Bieliauskas Ateitininkų 
studijų dienose rugsėjo 5 d. 
Dainavoje. Michigan. 

x Birutė Jasaitienė tvarkys 
„laimės šulinį'* Baifo gegu
žinėje, kuri įvyks rugpjūčio 16 
d. Jaunimo centre. Veiks ir di
džioji vertingų daiktų loterija. 
Gegužinės lankytojai ne tik 
parems vertingą šalpos darbą, 
bet galės laimėti ir puikių 
dovanų. 

x JAV LB Vid. Vakarų 
apygardos gegužinė bus 
rugpjūčio 9 d., sekmadieni, 
PLC sode, Lemonte. Skanų 
maistą pagamins patyrusios šei
mininkės, vadovaujamos J. 
Laukaitienės. V. Aleknienė su 
pagalbininkėmis mandagiai ir 
greit aptarnaus visus išalku
sius. Visi kviečiami. 

(sk) 

x JAV senatoriaus Alfonse 
D'Amato, aktyviai dirbusio už 
Lietuvą, susitikimas su lietuvių 
visuomene bus sekmadienį, 
rugpjūčio 16 d., Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje nuo 5 v.v. 
iki 6 v.v. Įėjimo auka $35.00. 
Gausiai dalyvaudami paska-
tinsim senatorių toliau dirbt, gi
nant Lietuvos interesus. 

(sk) 

x Tik per Baltia Express 
skubiai ir saugiai pasiųsi
te siuntinį į Lietuvą. Laivo 
konteineris rugpjūčio 11 d. 
informacija nemokamu tele
fonu 1-800-SP ARNAI, 1-800-
772-7624. 

(sk) 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

LIETINGA GEGUŽINĖ 

„Draugo" renginių ruošėjoms, 
kaip paprastai, visada sekasi. 
Turėjo sektis ir šių metų 
gegužinės ruošime, nes pradėta 
ruoštis gana iš anksto. Visi 
planai sudaryti ir apsvarstyti. 
Prieš gegužinę pas i rūpinta 
gauti geriausio maisto. Iš brolių 
Ankų. iš „Baltic Bakery", gavo 

x Dr. Kęstutis Skrupskelis 
yra kviestas dalyvauti Lietu
viškų studijų savaitėje Daina
voje ir skaityti paskaitą apie 
politinės ideologijos ir kultūros 
transformaciją Lietuvoje. 
Paskaita numatyta rugpjūčio 
27, ketvirtadienį. Studijų savai
tė vyks VIII.23-30 dienomis. Ją 
rengia Lietuvių fronto bičiuliai. 

x Ateitininkų Korp. Gied
ra, suprasdama lietuviško dien
raščio vertę, ruošia Jaunųjų ta
lentų popietę Jaunimo centre 
sekmadieni, spalio 25 d., 3 vai. 
p.p. ir skiria pelną paremti 
„Draugą". Asmenys (20 m. iki 
35 m.), norintys savo daly
vavimu programoje paremti 
lietuviško žodžio išlaikymą, 
prašomi skambinti Indrei Tijū-
nėlienei 708-537-7949 arba 
708-541-3702. 

x Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos Lemonte parapiečių 
susirinkimas ir kartu su PL 
centru ruošiami pietūs įvyks 
rugpjūčio 16, sekmadienį, tuoj 
po 11 vai. pamaldų. Pietų metu 
bus galima jaukiai pabendrau
ti su į Lietuvą išvykstančiu mi
sijos kapelionu kun. Leonu Za
remba, SJ, ir su jį pakeičiančiu 
kun. Juozu Vaišniu, SJ. Pie
tums rezervacijos reikalingos. 
Prašoma skambinti iki VIII.9 
dienos p. J. Laukaitienei — tel. 
708-323-5326, arba p. V. Mar-
chertienei — 708-985-7216. 

x Lietuvių centras Lemon
te praneša, kad rugpjūčio 16 d., 
vietoj numatytos PLC gegužinės 
bus ruošiami pietūs, kuriuose 
bus atsisveikinta su Lietuvon iš
vykstančiu Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos Lemonte 
klebonu tėvu Leonu Zaremba, 
SJ, ir bus pasveikintas išvyks-
tančiojo pareigas perimantis 
tėvas Juozas Vaišnys, SJ. Šis 
renginys ruošiamas bendromis 
PLC ir Misijos pastangomis. 

x Atsisveikinkite su vasara 
Ateitininkų studijų dienose, 
Dainavoje. Studijų dienos vyks 
rugsėjo 4-7 dienomis. Vyks pa
skaitos, simpoziumai, religinė ir 
kultūrinė programa. Registra
ciją vykdo Lidija Ringienė. 

x Kun, J o s e p h J . Svirskas 
iš Haverhill, Mass., žinodamas 
lietuviškos spaudos sunkumus 
išeivijoje, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo ir 70 dol. dien
raščio stiprinimui. Kun. Svirs-
ką įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už realią paramą 
labai dėkojame. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 gu
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

lietuviškos duonos, skanių pyra
gų. Algis ir Vytas Ankai remia 
visus lietuviškus renginius, o 
ypač „Draugą". Iš vakaro prieš 
gegužinę suvažiavo visas būrys 
ponių maistą ruošti. Taigi, vis
kas sklandžiai sekėsi. 

Rugpjūčio 2 d., sekmadienio 
rytą, visas dangus gražiai mėly
nas ir be debesėlio. Linksmai 
pradėjome jau 8 vai. nešti stalus 
ir kėdes į palapines. Pristatėm 
prie darbo ir svečius iš Lietuvos 
— kun. Vytautą Brilių ir Paulių 
Gobusį. Prie darbo prisidėjo ir 
tie, kurie gėrimus tvarkė, — An
tanas Valavičius, Vytautas 
Dijokas, Algis Čepėnas, Adolfas 
Dirgėla, Vacys Jakovickas, 
Kazys Razma. 

Daug moterų dirbo prie mais
to ir virtuvėje, padėjo šeimi
ninkei Irenai Kozdroj, kuri buvo 
pasikvietusi net savo sūnų 
Andriejų, neseniai atvykusį iš 
Lenkijos į savo tėvo laidotuves. 
Prie maisto dirbo daugiausia 
darbininkių: Dana Kurauskie-
nė, Anelė Šulaitienė, Jadvyga 
Dočkienė, Viktorija Vala-
vičienė, Stasė Paulionienė, Juzė 
Ivašauskienė , Antanina 
Repšienė, Bronė Černienė, Jane 
Navickienė, Alina Vadeišienė, 
Matilda Marcinkienė, Janina 
Mikutaitienė, Marija Norei-
kienė. 

Gegužinėje didelį pelną duoda 
suneštos laimėjimams dovanos. 
Ja s paruošė ir rūpinosi jų 
tvarkymu Birutė Jasaitienė. Jai 
padėjo Ona Gradinskienė, Agnė 
Kižienė, Danutė Vidžiūnienė, 
Aldona Šmulkštienė, Laima 
Vaičiūnienė, Zuzana Žilevičie-
nė. Didesnėmis laimėjimams 
dovanomis rūpinosi ir bilietus 
platino Stasė Semėnienė ir Sofi
ja Plenienė. Maistui bilietus 
pardavinėjo ir tvarkė kasą 
Kostas Dočkus ir Sofija Džiu-
gienė. 

Gegužinė pradėta šv. Mi-
šiomis, kurias laikė kun. V. 
Brilius, svečias iš Lietuvos, 
kanonų teisės studentas Romo
je. Taip ir pradėjome savo 
gegužinę su jo pamokslo 
gražiomis mintimis ir gražiais 
žodžiais. Dangaus šviesi mėly
nė sukvietė gana daug svečių, 
bet per pietus, kaip tyčia, pakilo 
iš vakarų vėjelis ir pradėjo 
s tumti debesis ant mūsų 
palapinių. Taip ir pradėjo lyti 
lietus. Gerai, kad turėjom tiek 
palapinių, bet darbininkės prie 
maisto lauke vis tiek buvo visos 
šlapios. Kažkodėl niekas 
lietumi nesiskundė. Kai kurie 
net sakė, kad būtų gražiau, kad 
dar žaibuotų ir sugriaustų 
griaustinis. Kaip ten bebūtų, 
lietus gegužinei vis dėlto daug 
pakenkė. Bet tuo reikalu nieko 
negali kaltinti. 

„Draugo" vadovybė ir admi
nistracija labai nuoširdžiai 
dėkoja gegužinės ruošėjams, 
darbininkėms, darbininkams ir 
visiems svečiams. 

V.R. 

Kad „Draugas" i š l iktų d i e n r a š č i u , rė
mėjai , bendradarbia i ir ska i ty toja i p r a š o 
mi pagalbos . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
pal ikimus, n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " ir jo 
leidėjų. V i e n a m e punkte maloniai p r a š o m e 
į r a šy t i : „I g ive and b e ą u e a t h t h e s u m of... 
to „ D r a u g a s " (arba to the Lith. M a r i a n 
Fathers), 4545 W. 63th St., C h i c a g o , IL 
60629". A u k o s „ D r a u g u i " ir Mar i jonų vie
nuolijai nurašomos n u o vals tybinių m o k e s 
č ių. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

afek ŽVAIGŽDUTĖ 
• M M I Z B J L * « * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Redaguoja J. Pl»ta». Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

DINOZAURŲ ŠEIMA 

Dinozauras šeimą turi, 
Rūpinasi ja — prižiūri, 
Kad sava kalba kalbėtų 
Ir suprast savus galėtų. 

Taip jis kartą sūnui sako: 
— Nestovėsite ant tako, 
Jei suprast savus galėsit 
Ir gimta kalba kalbėsit. 

Tas nedaro nieko blogo, 
Ne liga baisi, ne sloga, 
Keletą kalbų mokėti, 
Su visais susikalbėti. 

Taip sūnelis dinozauras 
Mokosi per dienas kiauras, 
Kad pažintų senelių kraštą, 
Jų istoriją, jų raštą. 

Nerimą Narutė 

ŽIEMOS OLIMPIADA 
Jei turėčiau progos dalyvauti 

olimpiadoje, aš norėčiau čiuožti. 
Aš pasirinkčiau dailųjį čiuoži
mą, nes man ši sporto šaka la
bai patinka. Aš čiuožčiau viena, 
norėčiau laimėti olimpinį aukso 
medalį. Aš norėčiau čiuožti la
bai gražiai. Gal padėčiau in
validams čiuožti. Gal aš užau
gusi čiuošiu, o gal ir ne. 

Kristina Mikaitytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

5 sk. mokinė, („Baltijos aidai") 

SUSIPAŽINIMAS 
Pagaliau atėjo naktis. Šią 

naktį buvo susipažinimo vaka
ras. Mes buvome suskirstyti į 
kelias grupes ir turėjome pa
ruošti vaidinimą. Mūsų grupei 
besiruošiant vaidinimui, užgeso 
šviesos. 

Ėjome į salę, kur buvo ir visi 
kiti. Paklausėme, ką mums rei
kia daryti. Sužinoję nuėjome į 
koridorių ir atsisėdome. 

Jei būtumėme pažiūrėję į su
griuvimą, būtumėte galvoję, 
kad buvo mažas „tornado". Gal 
buvo, o gal ne. To mes gal nieka
da nežinosim. 

Daina Paulikaitė, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

JAV PIETŲ GYVENTOJAI 

New Orleans yra labai gražus 
miestas Louisianos valstijoje. 
Tame mieste gyvena daug skir
tingų tautų gyventojų. Vieni iš 
jų yra cajuns, kiti creoles, liku
sieji amerikiečiai. Cajuns turi 
labai nelaimingą istoriją. 

Cajuns ramiai ir patogiai gy
veno Nova Scotia, Kanadoje. 
Kanados valdžia pavydėjo ca
juns, nes jie labai gražiai buvo 
įsikūrę. Valdžia juos išgyvendi
no iš Kanados į Louisianą. Kad 
cajuns vėl nesugrįžtų, valdžia 
vyrus susodino į vienus laivus, 
o moteris ir vaikus — į kitus. 
Cajunai Louisianoje nesugyve
no su creolais (ispanais). Creo-
lai išstūmė cajuns į Mississippi 
pelkes. Pelkėse buvo sunku pra
gyventi. Gerai, kad cajuns pa
gelbėti atėjo indėnai. 

Pelkių gamta yra savotiška ir 
labai graži. Visur yra drėgna, 
upeliai negilūs. Ten yra daug 
gyvūnijos: krokodilų, meškėnų, 
gyvačių, vėžlių, įvairių paukš
čių. Vienas įdomus gyvulys yra 
nūtra. Jis buvo atgabentas iš 
Pietų Amerikos, o dabar veisiasi 
čia. Nūtras suėda viską, ką tik 
cajuns turi. Vasaros ten yra 
karštos ir drėgnos. 

Marius Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. m-kos 

8 sk. mokinys 

KELIAUJAME, 
IŠKYLAUJAME 

Skaisčiai šviečianti, karsčiau 
šildanti saulė kviečia žvelgti į 
žydrą dangų ir svajoti, svajoti. 
Na, kad ir apie keliones. Kartu 
su vaiku svajokime, kurkime 
netolimos ateities planus. Juk 
vasaros malonumais gyvena ir 
mūsų mažasis Nykštukas. Kur 
važiuoti? Gal į Lietuvą, prie 
jūros? Šildysis saulėje, žais 
smėlyje, maudysis jūroje... 

O gal geriau nuvažiuoti pas 
senelę į kaimą? Ten sodas, 
daržas, platus kiemas... Ir 
miškas netoli. Pilnas uogų, 
grybų... 

O gal važiuoti į Kauną? Ap
lankyti zoologijos sodą, žirafas 
ir liūtus... 

O štai Anzelmas Matutis eilė
raštyje „Drybso rąstas" rašo 
apie tokį gyvūną, kurio šiuose 
piešiniuose nėra: 

Rūko skraistėn įsisupę, 
Rąstai drybso palei upę... 

Noriu rąstais pabėgioti... 
Ajajai!.. Jie uodeguoti! 

Juodas rąstas prasižioja! 
Koja smėlį antspauduoja. 

Rudas rąstas atsimerkia: 
Mirksi jo akis kaip pelkė. 

Traukiuosi šalin aš tyliai. 
Čia ne rąstai — krokodilai! 
Daugiau apie keliones kitą 

kartą. 
Laima Tamošiūnienė, 

o piešinėliai 
Jolitos Beržvinskienės. 

Lietuva 

RYTAS 

— Kelkis, dukrele! Gaidžiai 
jau seniai pragydo! 

— Na ir kas! Aš gi ne višta! 

Ir vilkas sotus, ir avis sveika. 
Vilkas su lokiu abudu tokiu. 

KATINAS IR PELES 
Viename name prisiveisė bai

sybė pelių. Katinas tai sužinojęs 
ten nuėjo ir, vieną po kitos 
susigavęs, vis ėdė. Nuolatos 
gaudamos pelės išsislapstė ur
vuose, o katinas, jų nebepasiek
damas, sugalvojo buklumu (gud
rumu) išsivilioti. Užkopęs (užli
pęs) ant sijos (balkio), pasikabi
no ir apsimetė negyvas. Viena 
pelytė iškišo iš urvo galvą, ap
sižvalgė ir, pamačiusi katiną, 
tarė: 

— Prie tavęs, bičiuli, kad ir 
maišas būtum, aš neisiu. 

Pasakėčia rodo, kad išmintin
gi žmonės, savo kailiu patyrę 
kitų piktus kėslus (sumanymus, 
planus), nebepasiduoda jų klas
toms (piktai valiai). 

Ezopas 

INTELIGENTIŠKUMAS 
Inteligentas yra žmogus, ku

ris mokosi, skaito ir yra geras 
kitiems vaikams ir suaugu
siems. Aš esu inteligentiškas ir 
geras katalikas. Mano tėveliai 
yra inteligentai ir katalikai. 

Tadas Mikužis 

Aš galvoju, kad inteligentas 
turi būti protingas. Teisėjai yra 
inteligentai, nes jie visiems 
padeda ir yra labai protingi. 

Ramūnas Keršys, 
(JAS „Universiteto" 

leidinys, 1992) 

PERKŪNAS * 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

—Aukštai aukštai, tarp debe
sų. 

— Kur aš ten karolius padė
siu ir kur pakabinsiu? Jie 
nukris žemėn ir suduš! Įsikur-
kim čia pat prie marių. 

Po vestuvių perkūnas liepė de
besims keliauti per žemę ir 
laistyti vandenį, prižiūrėti upes, 
ežerus, o pats su savo jauna 
žmona žengė traškančiomis gi
riomis. Prie jūros kranto su-
smaigstė (sukišo į smėlį) žaibus, 
kad niekas nematytų, kaip jis 
džiaugėsi žemės dukra. Pastatė 
jai rūmus iš aukso, sudėjo dei
mantų langus, darže prisodino 
rūtų ir saulėgrąžų. 

Tada nebelūžo girių viršū
nės, taikios tekėjo upės, o jų 
šlamančiose pakrantėse žmonės 
švilpavo prie savo bandų (besi
ganančių gyvulių). Kvepėdami 
žuvimi, iš marių lingavo (siūba
vo) laivai su sveikomis burėmis 
ir nesudraskytais tinklais. 

Perkūnas susilaukė trijų 
sūnų. Jie augo šūksniais (šuo
liais). Kai buvo kelių savaičių 
amžiaus, jau lenkė (pralenkė, 
praaugo) motiną. Vienerių metų 
amžiaus jau siekė pušų skiau
teres (viršūnes). 

Tėvas jau buvo užmiršęs debe
sų ruimingas (erdvias) pilis. 
Linksmas žaidė su vaikais. Iškė
lęs juos ant rankų, rodė su
smaigstytus žaibus ir juokėsi: 

— Kai užaugsite, galėsite juos 
svaidyti (mėtyti) iš vieno dan
gaus pakraščio į kitą. Jūs būsi
te milžinų milžinai! 

Būtų taip griaustinis net žve
ju pasidaręs, jei ne saulutė. Ji 
seniai pastebėjo, kad kažkur 
nubildėjo debesų valdovas. Ilgai 
ji žvalgėsi (ieškojo) kalnų tar
pekliuose ir girių skynimuose 
(tankumynuose), ar nebus ten 
dundulis nugriuvęs ir prisnūdęs 
(primigęs). Išvydusi prie marių, 
apsidžiaugė ir kuždėjo (tyliai 
kalbėjo) meilius žodžius. 

(Bus daugiau) 

MANO GIMTADIENIS 

Mano gimtadienis buvo labai 
labai linksmas. Man dabar 
devyneri metai. Mano gimtadie
nis yra balandžio mėnesio trečią 
dieną. Bobutė iškepė pyragą. 
Kai pyragą padėjo ant stalo, aš 
užpūčiau devynias žvakutes. 
Kai pradėjau tortą pjauti, 
viename gabale atradau 50 
dolerių. 

Julytė Sajauskaitė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Pirmieji žingsniai") 

DAINAVA 
Dainava yra smagi vieta, kuri 

man primena Lietuvą ir jos kal
bą. 

Pirmais metais, kai pradėjau 
stovyklauti, aš buvau liūdnas ir 
nepatenkintas. Po dvejų metų 
nustojau stovyklauti. Tik suau
gęs ir subrendęs sugrįžau į 
Dainavą ir buvau jaunesniu va
dovu. Ta vasara man labai 
patiko ir nuo to laiko gailėjaus 
praleidęs tiek daug dienų kur 
nors kitur, o ne Dainavoje. 

Kadangi man ta vasara taip 
patiko, aš vėl planuoju 
vadovauti ir smagiai praleisti 
vasarą su senais ir naujais drau
gais. 

Petras Ješmantas , 
(„Moksleivių balsas", Detroitas) 

OLIMPIADA 
Olimpiadoje norėčiau žaisti 

krepšinį. Aš žaisčiau lietuvių 
komandoje. Norėčiau žaisti 
„guard" vietoje. Man labai 
patiktų vykti į kitą kraštą. No
rėčiau susitikti su kitų tautų 
žaidėjais. Aš stengčiaus būti 
geriausias žaidėjas visame pa
saulyje. Mano komanda būtų 
labai stipri. Mes gyventume 
olimpiados specialiose patalpo
se. Ten linksmai praleistume 
laiką ir grįžtume su medaliais 
namo. Norėčiau būti pirmos vie
tos, auksinio medalio, laimėto
jas. 

Justinas Sadauskas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

5 sk. mokinys 

VĖJŲ RŪBAI 
Vasaris vėjas esąs apsitaisęs 

žaliais rūbais, Rytinis — raus
vais, Žiemys — baltais, gauruo
tais kailiniais, o Vakaris — tai 
visas suplyšęs ir lopiniuotas. 

MIEGANTIS VĖJAS 
Žmogus vaikščiojo darže ir 

rado — tarpe ežių guli ir miega 
vėjas. Pūtė, pūtė, privargo ir 
atsigulė pailsėti. Vėjas pats ne
didelis, bet labai dideli, ilgi, žili 
ūsai. Nes vėjas pučia pro ūsus. 

SAULĖ IR VĖJAS 
Saulė ir vėjas derėjosi, kuris 

nuvilksiąs žmogui sermėgą. Vė
jas pirmas ėmęs pūsti; pūtęs 
smarkiai, pūtęs palengva — 
žmogus vis su sermėga ir su ser
mėga. Tik saulei ėmus šildyti — 
žmogus tuoj ir nusivilkęs. 

(Iš lietuvių tautosakos) 


