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Prasidėjo Rusijos ir 
Lietuvos derybos 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 11d. (Elta) 
— „Žengti į priekį Rusijos 
pasiūlymų keliu", — taip Rusi
jos valstybinės delegacijos 
vadovas, ambasadorius ypatin
giems pavedimams Viktor Isa-
kov, duodamas interviu agen
tūrai RIA, apibūdino savo pa
grindini tikslą eilinėse derybose 
su Lietuvos delegacija. (Derybos 
vyksta rugpjūčio 11d. Vilniuje), 
įsako v čia turi omenyje Rusijos 
pasiūlymus, pateiktus neseniai 
Maskvoje įvykusiame Andrėj 
Kozyrev susitikime su Baltijos 
valstybių Užsienio reikalų mi
nistrais („3+1"). Interviu Isa-
kov priminė ir apie Rusijos pasi
ryžimą išvesti savo kariuomenę 
iš Baltijos šalių 1994 m. su ta 
sąlyga, jeigu bus susitarta dėl 
kitų klausimų komplekso. 

Isakov pažymėjo, jog Rusijos 
delegacija, jeigu reikės, sureng
sianti Vilniuje spaudos konfe
renciją, kad supažindintų Lietu
vos visuomenę su Rusijos pozi
cija. 

V. Landsbergis grįžo iš 
Olimpinių žaidynių 

Iš Barcelonos vakar sugrįžo 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos p i rmininkas Vytautas 
Landsbergis su žmona. Ispani
joje jie viešėjo karaliaus Juan 
Carlos I kvietimu, stebėjo olim
pinių žaidynių varžybas, daly
vavo jų uždarymo ceremonijoje. 
Vilniaus aerouoste Parlamento 
vadovas sutikusiems jį žurnalis
tams pasakė, kad Olimpinės žai
dynės — irgi politika, bet graži, 
švari, draugiška. Duok Dieve, 
kad visa politika būtų tokia. 

Ryšių ir informatikos 
ministras įgyvendins tai, kas 
buvo suplanuota anksčiau 

Prieš keletą savaičių Lietuvos 
ryšių ir informatikos ministru 
paskirtas Kauno technologijos 
universiteto profesorius Gintau
tas Žintelis, duodamas interviu 
Eltos korespondentui, pasa
kė, jog didelių reformų jis 
nežada. Bet koks „laužymas", 
ministro žodžiais, — skyrių 
pavadinimų keitimas ar baldų 
perstatymas — būtų tik butafo
rinis, populistinis. Dabar svar
biausia įgyvendinti tai, kas 
buvo suplanuota anksčiau. 

Prancūzų firmai , ,Bull", 
laimėjusiai konkursą „Lietuva 
2000", neatiduodamas monopo
lis būti projektų generaline ran
gove visą dešimtį metų. Jei fir
ma priims mūsų sąlygas, per ar
timiausius du mėnesius su ja 
turėtų būti pasirašytas kontrak
tas maždaug pusantrų metų lai
kotarpiui. Kitiems atskiriems 
projektams vėl bus skelbiami 
konkursai, ieškoma geriausių 
variantų. „Sudarinėjant sutar
tis su užsienio firmomis, kurių 
pasiūlymų dabar yra ypač daug, 
turime stengtis", pabrėžė mi
nistras, „kad gerai būtų Lie
tuvos valstybei ir kiekvienam 
konkrečiam vartotojui". 

Artimiausiu metu ministerijo
je bus svarstomi ryšių sistemos 
privatizavimo klausimai. Minis
tro nuomone, kurį laiką ryšių 
sistemos monopolis turėtų likti 
valstybės rankose, o privačios 
firmos galėtų teikti tam tikras 
paslaugas. 

pertraukos baigiama atstatyti 
Jurbarko bažnyčia. Rugpjūčio 
11 dieną iškelti į viršų jos 
bokštai. 

Pirmoji medinė bažnyčia Jur
barke pastatyta 1430 m.;vėliau 
ne kartą ji buvo atnaujinama. 
1555 m. karalienė Bona užrašė 
šešis valakus žemės bažnyčios 
tarnams ir mokyklai išlaikyti. 
Mokykla čia įsteigta 1557 
metais. 

Žinomo visuomenės veikėjo, 
klebono Kazimiero Marcinkevi
čiaus rūpesčiu 1907 m. Jur
barke baigta statyti didelė 
mūrinė neogotikinio stiliaus 
bažnyčia su dviem aukštais 
bokštais. Viename iš jų buvo 
Amerikos lietuvių dovanotas 
varpas. Toli garsėjo naujoji 
bažnyčia ir savo vargonais bei 
vargonininkais. 1940 m. vidur
vasario gaisras, nušlavęs beveik 
visą pietinę miesto pusę, 
pasiekė ir bažnyčią — sudegė 
medinis stogas, mediniai bokštų 
karkasai, taip pat altorius, 
klausyklos, suolai, grindys, 
vargonai. Tuoj pat buvo suda
rytas bažnyčios atstatymo komi
tetas ir lygiai po metų bažnyčios 
stogas jau buvo uždengtas. 
Suremontuotas ir dekoruotas 
vidus. Nesuspėta tik bokštų at
statyti. O jau pokario metais 
sovietinė valdžia bokštų į viršų 
kelti nebeleido, nors ne kartą 
buvo kreiptasi. Tik 1989 m. 
tuometiniam klebonui Mykolui 
Buožiui pavyko atgaivinti baž
nyčios atstatymo komiteto veik
lą. Jam mirus visus rūpesčius 
perėmė naujasis klebonas An
tanas Slavinskas. Buvo sukur
tas projektas, pradėti darbai. 
20-ties metrų aukščio bokštai 
pagaminti iš medinių karkasų, 
dengti skarda. Kad būtų įma
noma iškelti į 35 metrų aukštį, 
kiekviena bokšto smailė pada
linta į dvi dalis (vienos dalies 
svoris — 7.5 tonos). Bokštų pro
jekto autorius — architektas K. 
Domanskis, konstruktorius — 
A. Dereškevičius, darbų vykdy-

, tojas A. Grigola. 

Radmila Miletjjevič, ministrė Serbijos vyriausybėje, pareiškė, kad JT Saugumo Tarybos rezoliucija 
turėtų pabrėžti ne karinius ėjimus, o taika, skatinant bekovojancius prie derybų stalo. 

Rezoliucija dėl Balkanų 
konflikto Jungtinėse Tautose 

New Yorkas, rugpjūčio 10 d. 
— JAV, Britanija ir Prancūzija 
pagaliau rado visoms trims pri
imtiną formuluotę Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybai bal
suoti pateikiamos rezoliucijos 
projektui, kuriame yra grasina
ma naudoti karinę jėgą užtik
rinti maisto bei vaistų prista
tymą Bosnijos ir Herzegovinos 

Šventojo Roko atlaidus Jur
barko bažnyčia sutiks tokia, 
kokia ir buvo pastatyta: su 
dviem aukštai iškilusiais bokš
tais. 

Kauno Technologijos univer
siteto studentų dainų ir šokių 
ansamblis „Nemunas" išvyko į 
Ispaniją. Visą mėnesį studentai 
— dainininkai, šokėjai, muzi
kantai koncertuos Valencijos 
provincijos miestuose ir kai
muose, rugsėjo 6-ąją praleis 
Sevilijoje — dalyvaus Lietuvos 
nacionalinės dienos pasaulinė
je parodoje EXPO-92 renginiuo
se. (V.P.) 

Britanijos Ministras pirmininkas Major šiuo metu yra puolamas iš visų 
pusių dėl augančių ekonominių, diplomatinių ir politinių problemų. Pereitą 
birželio mėnesi jam lankantis JAV-ėse jis susitiko ir su Saudi Arabijos am
basadorium JAV-ėse princu Bandar ir su JAV karo pajėgų Jungtinio itabo 

Po penkiasdešimties metų viršininku gen. Colin Powell. 

J u r b a r k o bažnyčios bokštai 
kyla į viršų 

civiliams gyventojams, bet 
neapibrėžiant, kokia karinė 
jėga tai būtų. 

Rezoliucijoje taip pat nebuvo 
pažymėta, kurie kraštai skirs 
Jungtinėms Tautoms dalinius 
galimoms karinėms interven
cijoms ir karinių jėgų panaudo
jimas buvo apribotas tiktai 
maisto be vaistų siuntų už
t i k r in imui , pažymint, kad 
k a r i n ė intervencijijr' nebus 
naudojama kautynių sustab
dymui ar karo belaisvių iš
vadavimui. 

Rezoliucijos projektas, kurios 
išsireiškimai panašūs į tos, 
k u r i a buvo autorizuojama 
ka r i nė intervencija Persų 
įlankos kare, buvo pozityviai 
įvertintas Rusijos, kuri yra JT 
OT ketvirtoji nuolatinė narė, 
turinti veto teisę, kaip tik dėl to, 
kad apriboja karinius ėjimus 
t iktai šalpos siuntų apsaugai. 

Kai kur ios narės susilaikys 

Vakarų diplomatai tačiau 
numato, kad Kinija, penktoji JT 
ST narė, susilaikys nuo balsa
vimo, kaip ir Zimbabwe, kai 
rezoliucijos projektas bus pri
statytas visai tarybai balsavi
mui šią savaitę, nes Zimbabwe 
paprastai neparemia jokių kari
nių ėjimų. Bet tikimasi, kad visi 
kiti JT ST nariai, sudarantys 
šią penkiolikos narių tarybą, 
balsuos priimti šią rezoliuciją. 

JAV, Prancūzija ir Britanija 
suformulavo ir antrą rezoliuciją, 
kuri duoda JT Saugumo Tary
bai įgaliojimą savo rezoliuciją 
vykdyti, remiantis JT Chartijos 
Septintuoju skyriumi. Antrojo
je rezoliucijoje visi Balkanų kon
flikto dalyviai yra perspėjami, 
kad jie bus traukiami atsako
mybėn už jų padarytus karo nu
sikaltimus, kviečia turinčiuo
sius parodymus juos pristatyti 
JT Saugumo tarybai ir reika
lauja, kad Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus nariai būtų tuč
tuojau įleidžiami į belaisvių 
stovyklas ir kalėjimus. 

Viskas koordinuojama 
per J T 

Naujojoje rezoliucijoje nuo
monių skirtumas tarp JAV ir 
Bri tanijos bei Prancūzijos 
išsprendžiamas, pažymint, kad 
bet kokie kariniai veiksmai turį 
būti koordinuojami su Jungti
nėmis Tautomis. Šiuo sakiniu 
norima užtikrinti, kad buvu

sioje Jugoslavijoje jau esantys 
JT daliniai ten pasiliktų ir testų 
savo dabartinius šalpos darbus, 
net ir tuo atveju, jei juos serbai 
pradėtų pulti jau net ir trečia
dienį. 

Rezoliucijoje taip pat reikalau
jama, kad šalpos organizacijos 
netrukdomos tučtuojau ir 
nuolat galėtų įeiti į visas karo 
belaisvių stovyklas ir kalėjimus 
ir kad su jų kaliniais privalo 
būti elgiamasi humaniškai, 
jiems duodant ir pakankamą 
maistą ir medicininę priežiūrą. 

Ar serbai patikės? 

Diplomatai Jungtinėse Tau
tose viliasi, kad ši rezoliucija 
įbaugins serbų nacionalistus ir 
Bosnijos musulmonus, kad jie 
geriau bendradarbiautų su JT 
šalpos darbuotojais, kad jie lais
vai įleistų pašalpą į jų okupuoja
mas vietoves. Jie taip pat tikisi, 
kad Europos Bendrijos ir Jung
tinių Tautų suorganizuotoji 
taikos konferencija tiems klau
simams spręsti, prasidėsianti 
rugpjūčio 27 d. taip pat paska
tins konflikto dalyvius geriau 
bendradarbiauti su Jungtinė
mis Tautomis ir rūpestingiau 
saugoti žmogaus teises. 

Svarbiausias tikslas visų šių 
pastangų yra kaip nors išsau
goti augančią kartą — kūdikius 
ir vaikus, pareiškė JAV vyriau
sias delegatas Jungtinėse Tau
tose Edward J. Perkins. Bet jei 
bekariaujančios grupės šią 
rezoliuciją palaikys blefu, 
Vakarai bus priversti rasti kokį 
nors karinį sprendimą, kad 
išsaugotų Jungtinių Tautų 
patikimumą. 

Bosnijos atstovas prie Jungti
nių Tautų Muhamid Sacirbey 
pasakė, kad rezoliucijos tekstas 
neįtikins serbų liautis kariavus, 
vykdant savo „etninį svarini
mą". Anot jo, JT ST turėjo at
šaukti ginklų embargo, kad 
Bosnijos musulmonai galėtų ap
siginkluoti ir atsispirti serbų 
agresijai. 

Serbijos vyriausybės pareigū
nė, ministrė Radmila Milen-
tijvič Belgrade pareiškė, kad 
rezoliucija turėjo pabrėžti ne ka
rinius ėjimus, o taiką, stengian
tis prie derybų stalo privesti ser
bus, musulmonus ir kroatus. Si 
rezoliucija, kaip ir toji, kuria 
buvo autorizuotas Persų įlankos 
karas, palieka valią suintere
suotiems kraštams nuspręsti, 
kaip suorganizuoti kokią nors 
karinę intervenciją, leidžiant 
jiems arba sudaryti koaliciją ar
ba įgalioti kokią nors regioninę 
pajėgą, kaip pvz. NATO ar Va
karų Europos Sąjungą. 

Britanijos 
vyriausybės politika 
kritikuojama iš vidaus 

Londonas, rugpjūčio 10 d. — 
Keturis mėnesius po jo laimėtų 
rinkimų Britanijos Ministras 
pirmininkas John Major dabar 
jau yra kritikuojamas buvusios 
Ministrės pirmininkės Marga-
ret Thatcher, dalies jo paties 
Konservatorių partijos narių 
ir taip pat Darbo partijos už tai, 
ką jie vadina jo pasyvumą au
gančių ekonominių ir diploma
tinių problemų akivaizdoje. 

Nors M. Thatcher, prieš dve
jus metus išeidama iš premje-
rystės pareigų, buvo pat i 
parinkusi John Major savo 
įpėdiniu, per paskutines dvi 
savaites viešai argumentuoda
ma skirtingą poziciją nuo jo 
palaikomosios Balkanų pro
blemos sprendimo atžvilgiu, j i 
sutraukė visą medijos dėmesį. 
Tuo tarpu ka i John Major 
pataria ieškoti diplomatinių 
sprendimų Balkanų konfliktui, 
Margaret Thatcher t iek laik
raščiuose, tiek per televiziją ir 
radiją propagavo ultimatumų 
statymą, bombardavimą serbų 
nacionalistų, vykdančių karo 
veiksmus įvairiose Bosnijos ir 
Herzegovinos vietovėse. 

Ekonominiai sunkumai 
nesi ta iso 

Britanijos valdžios ekonominė. 
politika šiuo metu, kai Britani-

, ja pergyvena ilgiausią recesiją 
1 savo istorijoje nuo 1930 dešimt
mečio, taip p a t yra vis labiau 
kritikuojama tiek pramonės, 
tiek ir įvairių verslininkų gru
puočių. Major kritikai Konser
vatorių partijoje sako, kad 
Britanijos recesija nesitaiso dėl 
to, kad Major stengiasi Brita
niją laikyti glaudžiame ryšyje 
su Europa ir dėl to, kad Bri
tanijos svarą laiko pririštą prie 
Vokietįjos markės. 

Jo vidaus politikos kritikams 
Major atsako, jog recesijos prie
žastis yra infliacija, o prisi
rišimas prie Europos ekonomi
jos duos Britanijai reikiamą 
savitvardą, kad pagaliau galės 
visam laikui nugalėti infliaciją. 
Tuo tarpu, ka i viena po kitos 
užsidaro įmonės ir vis daugiau 
žmonių atleidžiami iš darbų, 
Major ir jo vyriausybės finansų 
ministras Nonnan Lamont te
gali iš gyventojų prašyti kant
rybės. 

Tačiau, net ir kai kuriems 
Konservatoriams pritrūko kant
rybės. Vienas buvusios prem
jerės Thatcher geriausių draugų 
Norman Tebbit pereitą savaitę 
prisijungė prie opozicinės Dar
bo partijos veikėjo Bryan Gould 
šaukdamasis, kad Britanija 
leistų savo svarui laisvai rasti 
savo vertę rinkoje, nepririštam 
prie Europos kraštų valiutos, 
kad tuomet finansų ministras 
Lamont galėtų nuleisti palūka
nų ratą, tuo skatinant investa
vimą ir ekonominį atgijimą. To
kiam ėjimui pritaria ir įvairūs 
pramonės sektoriai. 

Nesutaria i r dėl Balkanų 
konflikto 

Tuo tarpu Balkanų klausimu 
išsiskiriantys M. Thatcher ir J . 
Major bei jų rėmėjai neranda 
gerų žodžių vieni kitiems. M. 
Thatcher pakartotinai viešai 
kalba, kad tiek JAV prez. 
George Bush, tiek ir premjeras 
Major jau seniai turėjo imtis 
stipresnių veiksmų Balkanuose 
ir kad savo tylėjimų skatina 
agresiją. Anot jos, jie j au seniai 

turėję ginklais paremti kroatus, 
o dabar jau remti ir Bosnijos 
musulmonus. Šią savaitę 
tačiau Užsienio sekretorius 
Douglas Hurd atmetė tokį siū
lymą, nes jis paaštrinsiąs karą, 
o ne išspręs jį. 

Pereitą savaitgalį, JAV, Pran
cūzijos ir Britanijos diploma
t a m s s tengiant is sudaryti 
visiems priimtiną rezoliucijos 
projektą Balkanų klausimu, Mi
nistras pirmininkas dalyvavo 
Olimpinių žaidynių uždaryme 
Barcelonoje ir po to pradeda 
dviejų savaičių atostogas Ispani
joje su savo šeima. Grįžęs į 
savo pareigas, atidarys taikos 
konferenciją Balkanų klausimu. 
Bet net ir kai kurie jo draugai 
sako, jog pastarasis veiksmas 
yra ir per mažas ir pavėluotas. 

Vienas tokių jo draugų, buvęs 
Užsienio sekretorius David 
Owen, liepos mėnesį taip pat 
sakė, kad NATO turėtų iš oro 
šaudyti ir bombarduoti serbų 
nacionalistų pajėgas, kad jie 
neplės tų konflikto kitur. 
Ministras pirmininkas tuomet 
atmetė jo prašymą, bet dabar, 
atrodo, jau nenoromis indorsuos 
ribotą karinės jėgos panaudoji
mą, jei jos reikia užtikrinti 
maisto ir vaistų siuntų prista
tymą Bosnijos civiliams. 

Nor i Britaniją pastatyti 
Europos širdyje 

Premjeras Major šiuo metu 
eina EB pirmininkystės šešių 
mėnesių kadenciją, kuria jis 
norėjo įtvirtinti Britanijos 
poziciją „Europos Bendrijos 
širdyje, s t a t a n t naująją 
Europą", kaip jis išsireiškė 1990 
m. lapkrity, perimdamas prem-
jerystę iš Margaret Thatcher. 
Bet EB sunkumai prasidėjo, jam 
nepradėjus EB pirmininkystės, 
kai praėjusį birželį Danijos 
balsuotojai referendumu atmetė 
Europos piniginio bei politinio 
susijungimo sutartį, kurią Eu
ropos kraštų vadai buvo pasi
rašę pernai metų gruody Maast-
richt, Olandijoje. 

Po to jau jam pačiam teko at
siimti iš Britanijos parlamento 
darbotvarkės šios sutarties 
patvirt inimo projektą, kad 
Thatcher politikos šalininkai 
bei kiti, net jo paties partijai pri
klausantieji, nenorintys, kad 
Britanija įsijungtų Europon, 
nesuorganizuotų per didelio 
pasipriešinimo sutarčiai prieš jos 
galutinį priėmimą. Nors pasira
šant sutartį Major manė, kad ji 
nesunkiai bus priimta iki 1992 
m. pabaigos, dabar jis jau to ti
kisi t ik sekančių metų pabai
goje, pamačius kaip dėl jos 
balsuos prancūzai rugsėjo 20 d. 
vyksiančiame referendume. Pa
gal dabartinę šios sutarties 
versiją, ji tegali įsigalėti Eu
ropoje, tik visiems EB kraštams 
ją ratifikavus referendumuose. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 12 d.: Hilarija, 
Laimė, Laimonas. 

Rugpjūčio 13 d.: Šv. Pon-
cijonas ir Ipolitas, Diana, Kasi 
jonas, Gilvilė, Elvyrė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:56. 
Temperatūra dieną 72 F (22 

C), naktį 56 F (13 C), debesuota, 
galimybė lietaus. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 

G L O B O J A C H I C A G O S S K A U T I N I N K I Ų . - K Ų R A M O V Ė 

Redaguo ja j .v .s Irena Regienė. 2652 \V. 65th St.. Ch icago. IL 60629 

SU MEILE Į ATEITĮ 
LIUDA R U G I E N I E N Ė 

Sąmoningas 
v i s u o m e n i š k u m a s 

Ki tas skautavime labai svar
bus momentas, tai auklėjimas 
sąmoningo visuomeniškumo. 
Kai kurios amerikiečių mokyk
los bando įvesti visuomeninio 
darbo praktiką, kaip būtiną 
kursą... Lietuviškoje veikloje 
dalyvaująs jaunimas įsisavina 
ta i natūral iai . Šeimos, kurios 
priklauso lietuviškai parapijai, 
organizacijoms, skiria visuo
meniniam darbui nemažai as
meniško laiko. Vaikai gauna iš 
tėvų puikų pavyzdį. Mūsų Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje 
Detroite, organizacijos verda 
sekmadieniais kavą. Kai būna 
skautų , ateitininkų, sportinin
kų eilė. dažnai ta lkina ir jau
nimas. Jaunimas dažnai puošia 
salę, padeda įvairius renginius 
organizuoti ir pravesti , tuo 
pačiu išmoksta atsakomybės. 
N e b a n d y s i u vardin t i v isus 
visuomeniškumo privalumus, 
kuriuos įsigyjama aktyviai vei
k ian t . Svarbu, kad tokią progą 
turėtų ir ateinančios kartos. Ne
drąsiems vaikučiams lietuviš
koji skautija kaip tik gali padėti 
žengti pirmuosius žingsnius į 
visuomeninį žmonių gyvenimą, 
mokydama juos organizuoti, 
vykdyti, arba bent vertinti kitų 
darbą ir pastangas. Nor in t 
efektyviai padėti ar t imui yra 
b ū t i n a būti v i suomenišku 
Savyje užsidarę žmonės dažnai 
nejaučia kas yra reikalinga ap
linkui esantiesiems, o jei ir 
suvokia, tai nežino kaip padėti. 
Nors žmonių santykiai yra labai 
komplikuoti, tačiau, norint ir 
stengiantis , įmanoma išmokti 
ka ip sėkmingai bendraut i ir 
dirbti . 

Galėčiau išvardinti labai daug 
skautiškojo metodo privalumų 
jauno žmogaus auklėjime, ta
čiau gvildenau tik tuos. kurie 
man atrodo šiuo metu patys ak-
t u a l i a u s i . Le isk i te j uos 
susumuot i : Lietuvos la isvė 
atnešė kartu mums dvasinę 
laisvę. Galime be ypatingos 
kal tės jausmo r inkt is ta i , kas 
mums atrodo svarbiausia. Pa
saul i s neprasideda ir nesi
baigia su JAV ir Kanada, ar 
kuriuo kitu kraštu. Reikia dau
giau negu vieno lango, kad jį 
pamatyt i , pažinti, suprasti ir 
tuo pačiu gyventi pilną gyveni
mą. Kontaktas su Lietuva, paži
n imas jos kultūros, kaip tik ir 
atveria palyginimui galimybes. 
Skautiškasis metodas, pažiūra 

į gyvenimą, vykdymas skautiš
kųjų įstatų padeda žmogaus 
asmenybei tobulėti, augt i dva
siniai. Akademinio skautų sąjū
džio šūkis „vis aukštyn!" kaip 
tik ir ragina nesurambėti , ne
sustoti vietoje. Kiekvienam 
mūsų turi būti svarbu kokie 
mes esame žmonės, svarbu mo
kėti bendrauti su kitais, svarbu 
mokėti sukurti sėkmingą savo 
gyvenimą, stengtis nugalėti se
natvės sunkumus, tuomet palik
sime dovaną ne vien savo šei
mai, bet ir visai lietuviškai 
visuomenei. Turime jaustis svar
bia savo šeimos, visuomenės ir 
tautos ląstele. 

Noriu tikėti , kad pasaulis pa
mažu progresuoja, tačiau vos 
suspėjame nugalėti vienas kliū
tis, atsiranda kitos. Neišprendė-
me visų problemų ir ateinan
čioms generacijoms paliksime 
daug darbo ir rūpesčių. Pasida
linkime žiniomis, kur ias turi
me. Nebijokime atiduoti tai, ką 
mus išmokė tėvai, mokytojai, 
auklėtojai, skautų vadovai. Per 
ilgametę praktiką atradome kai 
ką ir mes patys, tačiau reikia 
dalintis, kad būtų progresas. Jei 
kasdieną ats imintume žodžius 
„Tarnaut i Dievui, Tėvynei ir 
Artimui", dalintis būtų kur kas 
lengviau, nes atsimintume kiek
vieną dieną pasistengti dau
giau, nei iš tikrųjų stengiamės. 
Atleiskite, jei dar kartą primin
siu, kad kuo daugiau duodi, tuo 
daugiau grįžta atgal. Tokiu būdu 
žmogus dvasiškai turtėja ir grei
tai neišsisemia. Žmones, kurie 
nesugeba dalintis, dažniausiai 
niekada neišmoko kaip. galbūt 
n i e k a s j i e m s ir n e p a r o d ė . 
Skautavimas su meile tebūna ta 
didžioji mokykla besiruošian
tiems rytojaus gyvenimui. 

(Pabaiga) 

L A N K Ė S I L I E T U V O S 
SKAUTŲ S T O V Y K L O J E 

„Nerijos" jūrų skaučių tun to 
Chicagoje sesės — jps Viligailė 
Lendraitienė, jūrų jaunė Lina ir 
ūdrvtė Nida Lendraitytės vasa
ros atostogas praleidžia Lietu
voje. Porą savaičių ten viešėjo ir 
„Lituanicos'* tunto jūros skautų 
vadovas jps. Jurgis Lendraitis. 
Visi kartu aplankė Kauno rajo
no skautų.-čių stovyklą Lazdė-
nuose. pusiaukelėje tarp Kauno 
ir Vilniaus.Ten smagiai pra
leido dieną tarp 150 Lietuvos 
brolių ir sesių. Stovyklai vado
vavo vs Šakalys. 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, priėmęs ASS Vydūno fondo 
premiją ir a t i t i n k a m ą pažymėjimą, pasikalbėjime su Vydūno fondo valdybos p i rm. Vytautu 
M i k ū n u . 

LIETUVOS AT PIRM. 
V. LANDSBERGIUI 

ĮTEIKTA VYDŪNO FONDO 
1991 M. PREMIJA 

Piaėjusiais meta is su džiaugs
mu stebėjome sėkmingą Lietu
vos l a i svės kovą . J i buvo 
laimėta! Lietuva vėl tapo laisva 
ta ip ki tu t au tų . Laisvė buvo 
pasiekta be g inklo ir jėgos 
naudojimo, jai t inka dainuo
jančios revoliucijos vardas. 

Nepalūžtančių kovotojų tarpe 
iškyla Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos p i rmininko Vytauto 
Landsbergio vardas . Ju tome jo 
vadovavimą, ma tėme jį prisie
kiant kovoti už nepriklausomą 
Lietuvą gyvybės kaina. Prieš 
ryžtingą tau tos valią nublanko 
priešo ginklai . Kova buvo lai
mėta, vadovybės gretose pir
mavo Vy tau ta s Landsbergis. 

Žinome jį ir muzikologijos sri
tyje. J i s p i rmas iš lietuvių pla
čiai aprašė M. K. Čiurlionį; tam 
darbui paskyręs daugelį metų. 
parašė kelias knygas . Jo dėka 
M.K. Čiurl ionio genijus mums 
tapo labiau supran tamas . Anks
čiau apie M.K. Čiurlionį dau
giau rašė k i ta taučia i , dabar jį 
mus pateikia l ietuvis. 

1991 metų Vydūno fondo 14-
oji premija vienbalsiai buvo 
paskir ta profesoriui Vytautui 
Landsbergiui už didžius nuopel
nus lietuvių t au ta i . Š. m. liepos 
2 dieną premijos žymenį ir 
5,000 dol. premiją į Vilnių nu
g a b e n o ir A u k š č i a u s i o s i o s 
Tarybos pi rmininko kabinete 
Vytautu i Landsbergiui įteikė 
Vydūno fondo valdybos pirmi
ninkas Vytau tas Mikūnas. Įtei
kimo proga buvo tartas trumpas 
žodis. Lau rea t a s šiltais žodžiais 
padėkojo už atžymėjimą. kurį 
galimai panaudos knygų leidi 
mo reikalams. Po įteikimo vyko 
pasikalbėjimas. 

į teikimo iški lmės buvo fil
muojamos, fotografuojamos ir 
į r a š o m o s į g a r s o j u o s t a s . 

Lietuvos radijas ir televizija 
kelis kar tus rodė ir pranešinėjo 
apie šį įvykį. Tą dieną keliuose 
dienraščiuose buvo aprašytas 
įteikimas. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Vydūno fondas džiaugiasi į 
laureatų eiles įrašęs Vytauto 
Landsbergio pavardę ir tuomi 
kukliai pagerbdamas lietuvių 
tauta i nusipelniusį asmenį. 

V 

„LTTHUANIA-9" 

M. Barėnienės suredaguotas 
tradicinis LSS Europos rajono 
leidinys anglų kalba „Lithua-
nia-9" jau atspausdintas. 

Tai labai gražiai paruoštas ir 
pilnas informacijų apie Lietuvą 
leidinys angliškai kalbančiam 
jaunimui. 

R e d a k t o r e i t a l k i n o P . 
Tričys, o spausdinimo darbus 
atliko Nijolė Dargienė. Leidinį 
galima įsigyti Lietuvių na
muose — Lithuanian House 
Ltd., Landbroke Gardens, Lon-
don W l l 2PT, England, arba 
LSS E u r o p o s ra jone, t e l . , 
081-502 1887. Kaina 5.00 sv. 
(Priimamos ir aukos). 

SKAUTIŠKA IŠVYKA -
SUVAŽIAVIMAS KARIBŲ JŪROJE 

Š.m. gegužės mėn. Dainavoje 
vykusiame skautininkų,-ių ir 
skautiško jaunimo suvažiavime 
„Su meile į ateitį", dalis dalyvių 
pareiškė pageidavimą suruošti 
kelionę laivu lietuviams skau-

Šeš tadienį . spalio 24 d. 
Iškylaujame garsioje Blue La-

goon saloje, kuroje buvo fil
muojama Gilligen's Island pro
grama ir kuri žinoma kaip 
Karibų rojus. Galėsite vaikščio-

tams,-ėms, jų seimų nariams ir tį t>aĮ to smėlio paplūdymiu, ar-
draugams. Vidurio rajono vado
vybė įsipareigojo šį pageida
vimą įvykdyti. Kviečiami skau
t in inka i , -ės , vyr . s k a u t ė s , 
skautai vyčiai, gintarės, jūrų 
budžiai, skautiškų šeimų nariai 

ba n a r d y t i ska idr iaus iuose 
pasaulyje vandenyse. Pasimau-
dę, papietavę ir atsigaivinę, 
galėsite apžiūrėti salą, vaikš
čiodami vingiuotais keliukais, 
gėrėdamiesi palmėmis ir ki ta 

ir jų svečiai dalyvauti šioje tropikine augmenija. Praleidę 
spalio 23-26 dienomis vyksian- < j i e n ą toli nuo civilizacijos, 
čioje trijų parų nepamirštamoje grįžtame atgal į laivą, kur vėl 
kelionėje Karibų jūroje. Plauk- g a iės ime skautiškai susiburti , 
sime „SS Doiphin IV" laivu, iš
plaukiančiu iš Miami uosto. 
Kelionę tvarko G. T. Interna
tional, Inc. 

Užsakytas ribotas vietų skai
čius, todėl visi raginami nedel
siant registruotis ir užsitikrinti 
vietą išvykoje, bei geresnį ka
binų pasirinkimą. 

Dėl informacijų p rašoma 
kreiptis į Vidurio rajono vadę s. 
Marytę Utz. tel. 708-423-0307, 
arba į LSS JAV Vidurio rajono 
Seseri jos atstovę vs. Ri tą 
Penčylienę, tel. 708-448-7279. 

Čia pateikiame ir numatytą 
išvykos programą: 

DRAUGAS 
(USPS-1S1000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday obaervance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 454^W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589. 

Second clase postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices. 
Subscription Rates: 80.00 Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto 

metams Vi metų 
U.S.A $80 $45 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol) $90 $50 
U S A . savaitinis (šešt. laida) $45 $30 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U SA dol) savaitinis $50 $30 

3 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 30 4 00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

„SIETUVOS" „SIETYNO" 
DRAUGOVĖS IŠKYLA 

Po sėkmingos gegužės mėne
sio išvykos pas draugininke s. 
Jolandą Kerelienę gražioje Mi-
chiana Shores pakrantėje, sietu-
vietės vėl ruošiasi iškylai pas 
skaut ininkus Kuns tmanus . Iš
kyla ruošiama šeštadienį, rug-

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

pjūčio 22 d. Visos „Sietuvos" 
draugovės narės ir jų svečiai 
kviečiamos maloniai praleisti 
dieną už miesto. Kelrodžio pla
nas bus visoms pasiųstas paštu. 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
I 2494 W. 71 Straat. Chicago 
Į T a t . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 
Įhrm.. antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Kaa. (7M)24«-0M7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

• 4 4 5 8o. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W*»t Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvlll* 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

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

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

7 7 2 2 S. Kadz la A v a . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

pasikalbėti, padainuoti. 
Sekmad ien į , spalio 25 d. 
Atvykstame į Nassau. vieną iš 

žinomiausių Bahamų salų. 
Dalyvaujame kalipso Mišiose 
vietinėje katedroje. Šioje saloje 
galėsime maudytis, vaikščioti 
mylių ilgumo balto smėlio pap
lūdymiu, apsipirkti pasaulio 
didžiausiame šiaudų turguje ir 
garsioje Bay Street. Čia be 
muito galima įsigyti kristalo, 
kvepalų, auksinių papuošalų bei 
kitų prekių. Drąsesnieji galės 
paskraidyti parašiutais, paplau
kioti apsikabinę delfiną, arba 
šokt i , junkanoo" miesto gatvė
mis. Neapleiskite salos nepara-

Penktadienį, spa l io 23 d. f v ę bahamiSko maisto - Ba-
hamian Conch Chovvder arba 
bahamietiškos duonos. Po ne
pamirštamos dienos grįžę į laivą, 
turėsime progą vėl visi susitikti, 
pasikalbėti, pasidalinti rūpi
mais klausimais mums iš anks
to rezervuotame posėdžių kam
baryje. 

Pirmadienį , spal io 26 d. 
Grįžtame atgal į Miami. Atsis

veikiname ir su geriausiais 
įspūdžiais vykstame namo. 

Tad 

Lietuvos skau t a i stovyklauja Lazdenuose Nuo t r V. L e n d r a i t i e n ė * 

kiame laivu „SS Dolphin IV". 
Kalipso muzikos garsams ly
dint , džiaugiamės t a m s i a i 
žydria Karibų jū ra , jos gaiviais 
kvapais ir susitinkame su savo 
skautiškais draugais. Susipa
žinimo vakare bus proga pasi
kalbėti, pasivaišinti ir išklau
syti LSS vad(,vų pranešimo apie 
jų apsilankymą Lietuvoje. 

Daug įdomybių laukia jūsų — 
šokių muzika, muzikinis teat
ras, laimes išbandymas žaidi
muose. Galėsite pailsėti vaikš
čiodami mėnesienoje laivo de
niu, padainuoti draugų būryje ir 
elegantiškai papietauti pianino 
garsams skambant. Viskas paruošta 
ruošta jūsų patogumui ir malo
numui. 

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

3900 W. 95 St. M L (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 penkto 

ir Sestd 9 v.r -12 v p.p 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (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 S. Kadzla Ava. , Chicago 
1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 5SS-2S02 

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 

331S W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (70S) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

iki pasimatymo denyje! 
L S S JAV V idur io 
rajono v a d o v y b ė 

Kas nori išgirsti nuoširdų 
sąžinės balsą, turi pasirūpinti , 
kad būtų tyla jo viduje ir ap
linkui. 

A. Graf 

Ta i . kab ineto Ir b u t o : ( 7 0 8 ) 6 5 2 4119 

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

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585 1955 
172 SchMer St., Elmhurst. IL 60126 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 5 5 S. Roberte Rd., Hickory HMla. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

M B S Vieton Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v.v. 

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W S3rd Straat 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1312) 885-7755 

A R A S ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartten Medical Center-

NapervMe Cempua 
1020 C. Offden Ava., Stdte 310, 

Nepervllle IL 60883 
Tai . 1-7SS-S27-00S0 

Valandos pagal susitarimą 

I 



Penkiasdešimt metų 

AUŠROS VARTAMS 
ARGENTINOJE 

Šiemet rugpjūčio 16 dieną 
sueina penkiasdešimt metų, kai 
Marijonų vienuolijos misionie
riai įamžino Aušros Vartų baž
nyčią Argentinoje, ją pašven
tindami ir čia sudarydami lietu
vių centrą. Iš tikrųjų misijonie-
riai jau nuvyko 1939 metais po 
sunkaus kun. J. Janilionio sielo
vados darbo tarp lietuvių Ar
gentinoje ir mėginimo pri
kalbėti marijonus siųsti misi-
jonierius. Prisidėjo iš ten grįžę 
ir gerai su Argentinos lietuvių 
gyvenimu susipažinę Chicagos 
lietuvių parapijų klebonai prel. 
M. Krušas ir kun. J. Paškaus-
kas . Tuomet in is Amerikos 
marijonų provincijolas, su 
savim pas iėmęs kun . A. 
Andriušį ir kun. K. Vengrą, iš
vyko apžiūrėti sąlygų ir lietuvių 
dvasinių reikalų. Nors tai buvo 
labai l iūdna, bet nė kiek 
nesumažino tų misionierių ryžto 
ir uolumo. 

Sekmadienių šv. Mišios lietu
viams buvo tai vienoje, tai kitoje 
bažnyčioje, o misijonieriai ne
turėjo kur galvos priglausti ir 
pastoviai gyventi. Pačiame Bu
enos Aires mieste nebuvo nei 
vietos, nei palankių sąlygų kur
tis. Reikėjo vaikščioti purvi
nomis ir šlapiomis gatvėmis, 
tarp neišauklėtų Pietų Ameri
kos žmonių, nusistačiusių prieš 
kunigus ir bet kokią religiją. 

Marijonams misijonieriams 
reikėjo bristi ne tik purvinomis 
priemiesčių gatvėmis, bet ir 
klausyti pačių lietuvių keiksmų 
ir burnojimų. Kai susirado 
laikiną namą ir jį išnuomojo bei 
įsirengė koplytėlę, reikėjo rytais 
vandeny gaudyti šliures ir ba
siems per vandenį prieiti prie 
altoriaus. Tai truko kelerius 
metus, kol kun. J. Jakaitis at
vyko jau kaip vyresnysis, nau
jų namų ir bažnyčių statytojas. 
Avellanedoje jis nupirko žemės, 
kurioje plaukiojo laukinės antys 
ir kurkė varlės. Užpylus žemę, 
buvo galima kurt i centrą lietu
viams su bažnyčia, klebonija, 
vėliau mokykla ir sale. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolija tais 
pačiais 1942 metais įkūrė kle
bonijos patalpose mokyklą. O 
Aušros Vartų bažnyčios pašven
tinimas yra sukaktuvinis lietu
vių centro sukūrimas. 

* * * 

Bažnyčia lietuviams ir aplin
kiniams ispanams bei kitoms 
tautinėms grupėms — parapija 
yra teritorinė — yra istorinis 
įvykis Argentinoje. Nė viena 
tautybė, net didesnė kaip lietu
vių, neturėjo savo bažnyčios, 
parapijos, susirinkimams vietos, 
mokyklos. Anksčiau buvo net 
kelios lietuviškos mokyklos, bet 
Lietuvą okupavus ir sukomu-
nistinus, nebuvo lėšų jas remti, 
ir net jų mokytojai prisidėjo prie 
savų žmonių nureligėjimo ir nu-
tautimo. Misijonieriai, nors 
atvykę iš Šiaurės Amerikos, 
rūpinosi lietuvių sielomis ir tau
tiniu ištikimumu. Tik jų dėka 
gimė draugijos, kovojusios už 
Lietuvos laisvę ir geresnę ateitį. 

Kiek lietuviai misijonieriai, 
nors keisdamiesi, nes pirmieji 
jau seniai išmirę, šiame krašte 
l ie tuviams ir v ie t in iams 
gyventojams gero padarė, t ik 
vienas Dievas amžinybėje galės 
parodyti. Jie buvo tikri lietu
viai, rūpinęsi kuo daugiau 
grąžinti j katalikų tikėjimą, 
žinodami, kad tuos pačius 
grąžins ir prie savo tautos 

PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOS 
AMBASADORIUM LIETUVAI 

DARRYL JOHNSON 
rūpesčių. Tada buvo didelių rū
pesčių, didelių kliūčių, kai 
reikėjo vėlomis valandomis per 
karščius, uodų kandžiojamiems 
važiuoti į vietines parapijas ir 
laidotuves, kad galėtų prasimai
tinti ir išgyventi. 

Bažnyčią pašventino pats La 
Platos a rk ivyskupas Juan 
Chimento. Jis pasidarė Mari
jonų vienuolijos ir visų lietuvių 
draugu, nors pirmiau težinojo 
tik jų pavadinimą ir kad kažkur 
yra tokia Lietuva. Vėlesni vys
kupai jau buvo susipažinę su 
gerai vedama marijonų parapi
ja, su lietuviais, kurių buvo 
daug aplink didžiulį miestą Bu
enos Aires priemiesčiuose, Beri-
so netoli La Platos, arki
vyskupijos sostinės. 

Marijonai traukė lietuvius ne 
tik į didžiąsias iškilmes, bet taip 
pat ir keliones į Lujan, kuris 
buvo laikomas stebuklų ir iš
rinktoji vieta su Marijos pa
veikslu. Tos iškilmės, kelionės 
suartino lietuvius vienus su 
kitais ir daugelį jų grąžino į 
tėvų ir tėvynės kelią, šalino nuo 
komunizmo, kuris teriojo Lietu
vą ir lietuvius vežė Sibiro 
tremtin. 

* * * 

Per tokį laiką keitėsi darbi
ninkai. Vyresnieji ir pirmu
tiniai misijonieriai jau yra mirę. 
Mirė dalis vėliau atvykusių ir 
čia dirbusių, kaip kun. J. 
Kamandulis, kun. J. Baltrušai
tis, kun. V. Raitelis, kun. A. 
Naudžiūnas ir daug kitų. Liko 
buvęs vyresnysis ir uolus darbi
ninkas kun. G. Saplys, liko ir 
vėliau ten dirbti nuvykę. 

Jie tuojau įsteigė laikraštį, rr 
pirmuoju redaktorium buvo 
kun. P. Brazys (vėliau vysku
pas, taip pat miręs). Dabar dir
ba jau jaunesnė karta, išskyrus 
kun. A. Švedą. Ilgiausiai ten 
dirba kun. J. Margis. J is dabar 
su kitais rengia sukaktuvines 
iškilmes, nors gyvena naujoje ir 
vėliau įkurtoje parapijoje ir 
mokykloje Rosario mieste (apie 
250 mylių). 

Argentinoje buvo pradėtas 
leisti „Laiko" laikraštis, kuris 
ir dabar tebeina. Čia buvo tokie 
veikėjai, chorų ir vaidinimų 
vadovai, parapijos remiami, 
kaip A. Kuprevičius, K. Čibiras, 
A. Šantaras, I. Padvalskis, Z. 
Juknevičius ir kt. Jie visi kar
tu su marijonais kunigais misi-
jonieriais mėgino organizuoti 
lietuvius į tautines grupes, 
darbavosi spaudoje — lietu
viškoje ir ispaniškoje — kūrė 
naują gyvenimą, kuris būtų 
artimesnis į šį kraštą atvyku
siems lietuviams ir jų vaikams, 

nors^ie jau gimė ir augo ispa
niškoje įtakoje. J. Gliosas, J. Ve-
degys, A. Šantaras, reikalui 
esant, redagavo lietuvišką 
spaudą, kad ji gaivintų lietu
višką išeiviją ir palaikytų 
lietuvišką nusiteikimą savo tau
tiečiuose. Dabar jų dalis iškelia
vus į pomirtinį gyvenimą, kiti 
pensijoje ar JAV-bėse. 

Tai verta gyvenimo dalį prisi
minti. Tokia pusšimčio metų 
sukaktis nepraėjo nepastebėta 
tėvynėje, juo labiau pačioje Ar
gentinoje. Nemaža jų yra ir 
šiame kraše. Jie turi žinoti 
pirmųjų misijonierių ir savo 
vargus, naujo gyvenimo kūri
mą, lietuvišką ateitį ir bendras 
pastangas išlaikyti gyvą ir 
kūrybingą lietuvišką Argen
tinos dalį. 

Pr. Gr . 

(Tęsinys) 
— Ar jūs turite šiuo laiku 

k ą nor s tenai, kas suteiktų 
techninės ir finansinės pa
galbos? 

— Tiesiogiai šiuo metu 
neturime, bet mes turėjome 
tenai žmones ir dabar labai 
glaudžiai dirbam su kitais kraš
tais, kurie toj srity bendradar
biauja. 

— P e r G-7 susitikimą Miun
chene 600 milijonų dolerių 
buvo paskirta respublikų pa
galbai. Kokios sumos gali 
t ikėtis Lietuva? 

— Esu tikras, kad pagalba 
buvo paskirstyta ne pagal res
publikas, bet pagal skirtingas 
programas. Be to, Baltijos 
kraštai nelaikomi buvusios 
Sovietų Sąjungos dalimi. Žiū
rint iš administracinio, legalaus 
ar bet kokio kito taško, Baltijos 
kraštai yra priskiriami Rytų 
Europai, bet ne buvusiai Sovie
tų Sąjungai, dėl to šis pagalbos 
planas neįskaičiuoja Baltijos 
kraštų. Baltijos kraštų pagalbos 
programa prasidėjo prieš šią 
programą ir tai buvo praeitą 
rudenį. Baltijos kraštai yra at
skirai finansuojami pagal pro
gramą, kuri pritaikyta Rytų Eu
ropos rėmimui. Ta pagalba 
JAV-se prasidėjo 1989 m. 
rudenį. Jeigu lyginti su kitomis 
respublikomis, tai Baltijos 
kraštai apskritai, o Lietuva ypa
tingai, gauna daugiau, negu jie 
gautų, jei būtų į traukti į 
didesnę grupę respublikų. 

— Šalia politinės padėties 
Lietuva taip pat išgyvena 
krizę žemės ūkyje: a) gyvulių 
p a š a r a s , b) gyvu l ia i , c) 
derlius ir nauji ūkininkai, 
kur ie sudėjo viską į derlių. 
Ar kas nors kreipėsi į jus 
dėl to ir a r galima gauti 
kokią pagalbą šioje srityje? 

— Aš manau, kad jūs pami-
nėjot tris kritiškas sritis, kurios 
buvo paliestos dabartinės saus
ros. Pirmas klausimas yra paša
ras. Praeitais metais Jungtinės 
Valstybės Lietuvai patiekė 100 
tūkstančių tonų kukurūzų, o da-

mės pozityviai reaguoti į jūsų 
reikalavimą. 

Dėl gyvulių per se ar maisto 
per se, turime maitinimo pro
gramas, kurios buvo labai nau
dingos. Maistas buvo prista
tytas praeitą rudenį, kita dalis 
maisto buvo pristatyta, kai 
viceprez. Quayle lankėsi Lietu
voje. Dar daugiau maisto bus 
pristatyta per atein; nčias savai
tes. Daugiausia ten maistas ski
riamas institucijom ar tiems, 
kuriems jis ypatingai reikalin
gas: ligoninėms, vaikų ar 
senelių namams ir t.t. 

Trečia sritis yra visų sunkiau
sia: tai privatūs ūkininkai. 
Tie. kurie perėmė savo žemę, 
kurie šiais metais sėjo, yra ir 
bus paveikti sausros. Ši padėtis 
labai apgailestautina. Negaliu 
sakyti, kad turiu paprastą išeitį 
iš šios padėties. Tikiu, kad 
gausim pakankamai lietaus, 
kad bent tie produktai, kurie 
yra svarbiausi, t.y. daržovės, ja
vai, vaisiai, bus gausūs, ir ūki
ninkai galės pelnyti už įdėtą 
darbą. Kalbant apie prekybą, ji 
yra visai laisva. Šiuo laiku aš ir 
mano žmona einam j turgų ir 
beveik kas savaitę matome, 
kaip visokių produktų kainos ir 
pristatymas svyruoja. Dabar 
yra vasara ir turguje visko yra, 
bet, kai ateis ruduo, gal nebus 
taip gerai. Gal tada mes ir visi 
kiti turėsim pagalvoti, kaip 
galima geriausiai pagelbėti šioje 
srityje. Atvirai kalbant, čia nėra 
paprasto atsakymo, nes mes ne
galime suvaldyti oro pasikei
timų. Labai gaila, kad ši saus
ra atsitiko pirmaisiais metais, 
kai įvyko didelio masto priva
tizacija. 

— Kalbant apič ekonomiją. 
kaip gali lietuviai pritraukti 
Amerikos komerciją? Iš jūsų 
taško žiūrint, kas turėtų būti 
daroma pagerinti šią padėtį? 

— Aš manau, kad žingsniai, 
kurie buvo padaryti paskatini
mui užsieniečių investavimo, 
yra labai geri. Jau buvo keletas 
amerikiečių bendrovių inves
tavimų, ir aš tikiu, kad bus jų 

bar mes ruošiamės pasiųsti 25 daugiau. Esminis punktas, rei-
ar 26 tūkstančius tonų sojos pu- kalingas patrauklios aplinkos 
pelių ar sojos maisto kaip sukūrimui, yra teisinė struktū-
gyvulių maisto priedą. Taip pat ra, kuri būtų patikima. Investi-
gavome iš Lietuvos valdžios pra
šymą suteikti daugiau gyvulių 
pašaro šiai vasarai ir rudeniui 
dėl dabartinės sausros. Kas dėl 
javų derliaus Lietuvoj šiuo 
laiku, gal dar truputį per anksti 
spręsti, ką daryti, bet, aš tikiu, 

toriai, mano nuomone, nesi
rūpina, kad kainos aukštos, ar 
mokesčiai dideli, ar yra 
trūkumas žemės ir pan. Visa tai 
priimtina, jeigu teisinė struk
tūra yra patikima. Tada tie visi 
dalykai gali būti suvedami j 

kad mes, kiek galėsim, stengsi- vieną struktūrą, ir jie taps mo

deliu tolimesniems santykiams 
vystyti. Lietuvoje ir kitose Rytų 
Europos šalyse, kurios buvo 
įtrauktos į Sovietų Sąjunga, pa
tikima teisinė struktūra dar 
nėra išvystyta. Per daug viskas 
priklauso nuo individualių 
sprendimų, kurie susilpnina 
patikimumo elementą. Aš ži
nau, kad valdžia stengiasi su
stiprinti teisinę sistemą ir mes 
to siekiame. Tai yra viena sritis. 
Pati geriausia reklama yra pasi
sekimas. Aš tikiu, kad vieną 
pasisekimo pavyzdį mes turėsim 
gale šio mėnesio, kai bendrovė 
US West įves vidaus ir tarptau
tinį telefonų tinklą su moderniš
ka centrine Kaune. Ir, tikėkit 
man, kad kiekvienas šiame 
krašte ir taip pat žmonės, kurie 
norės paskambint iš Lietuvos, 
bus teigiamai paveikti šios nau
jos sistemos. Aš tikiu, kad šis 
pavyzdys bus kartojamas ir kitų 
bendrovių. 

— Jūsų nuomone, ar ame
rikiečių informacija, kuri 
pasiekia Lietuvą per Ameri
kos Balsą a r Laisvos Euro
pos stotį, yra svarbi šių dienų 
padėčiai ir a r galima tą 
informacijos perdavimą pra
ilginti nuo dabart inio pu
svalandžio, du kartus į dieną, 
kai kiti kraštai gauna valan
dos ar daugiau „Amerikana" 
perdavimą? 

— Aš manau, kad daugumos 
lietuvių pažiūra į amerikiečius 
yra labai palanki. Tokia ji buvo 
prieš mums atvykstant ir. tikiu, 
kad dabar ji yra dar geresnė. 
Juo daugiau informacijos, tuo 
geriau. Mes, žinoma, norime 
savo programas paskleisti kuo 
plačiausiai. Lietuvoj yra didelis 
pasitikėjimas Amerikos Balsu 
taip, kaip ir Lietuva Europa ir 
kitomis užsieniečių stotimis. Ar 
pusvalandžio programa patenki
na žmonių reikalavimus infor
macijos srityje, sunku pasakyti. 
Šiuo laiku Lietuvos televizija ir 
radijas bando išspręsti techniš
kas problemas. Man atrodo, kad 
jie atlieka darbą labai gerai, bet 
jiems dar ilgas kelias prieš akis. 
Taigi klausimas, kaip pasiekti 
užsieniečių transliacijas, 
priklausys nuo to, kaip jie nori 
suorganizuti savo informacijos 
tinklą. 

— Ar galėčiau paklausti as
meninių klausimų? Kaip ilgai 
Jūs dirbate diplomatinėj tar
nyboj? 

— šį spalio mėnesį bus mano 
dvidešimt septintieji metai. 

— Kokie yra jūsų mėgstami 

Tradicinis liepos ketvirtosios „kepimas 
gamina JAV ambasadorius D. Johnson. 

niuje: svečiams pietus lauke 

užsiėmimai laisvu laiku? 
— Mano mėgstamiausia veik

la, neskaitant darbo, yra muzi
ka. Dėl to aš galvoju, kad Lietu
va yra ypač tinkama vieta mano 
paskyrimui. Muzika Lietuvos 
krašte yra didinga, pradedant 
nuo tautinių tradicijų ir žen
giant į operą, koncertus, in
dividualius dainininkus, 
šokėjus ir didžiuosius ansamb
lius. Šio krašto muzikos gyve
nimas yra tikrai didingas. Tarp 
kitų pamėgimų aš dažnai seku 
įvairius sporto įvykius. Per 
paskutiniuosius kelis mėnesius 
žiūrėjau visas Lietuvos krep
šinio rungtynes. Aš garsiai plo
siu Lietuvos krepšinio rinktinei, 
kai ji laimės ne aukso, bet sidab
ro medalj Barcelonos olimpia
doje. 

— Koks yra jūsų mėgsta
miausias sportas? 

— Mano mėgstamiausias 
sportas yra tenisas. Man pa
tinka tenisas, ir jau keletą kar
tų žaidžiau Vilniuje. Jeigu bus 
geras oras, tai grįžęs vėl eisiu 
lošti tenisą. 

— Kaip Jums sekasi su lie
tuvių kalba? Ir kokias kitas 
svetimas kalbas jūs mokate? 

— Aš norėčiau pasakyti, kad 
darau gerą pažangą lietuvių 
kalboj, gal net galėčiau kalbėti 
su jumis lietuviškai, nors gal tai 
būtų per drąsu. Aš mokausi 
lietuvių kalbos po valandą j 
dieną ir dabar galiu suprasti 

daug pasikalbėjimų, kuriuos 
tenka nugirsti. Kartais sugebu 
tęsti kai kuriuos mandagius pa
sikalbėjimus. Lietuvoj liepos 4 
d. aš pasakiau kalbą Lietuvos 
žmonėms lietuviškai ir, tikiu, 
kad aš galėsiu taip kalbėti 
dažniau. Kas dėl kitų kalbų, 
mano pirmoji kalba yra kiniečių 
mandarinu, kurią aš studijavau 
prieš daug metų. kai dirbau vie
tovėse, kur buvo kalbama kinie-
tiškai. Aš taip pat kalbu kiek 
rusiškai, bet užmiršau daug 
rusų kalbos, kai teko apleisti 
Maskvą 1987 m. Kalbu ir 
lenkiškai, nes mano paskutinis 
paskyrimas buvo Lenkijoj. Taip 
pat kalbu Tai kalba, kai prieš 
daug metų dirbau Taikos kor
puse Tailande. 

— Kas y ra jūsų mėgs tamas 
autorius? 

— Mano mėgstamiausias da
bartinis amerikiečių autorius 
yra Saul Bellow. Perskaičiau 
beveik visas jo knygas, ii man 
jos tikrai patinka. Jis yra labai 
intensyvus ir atskleidžia žmo
gaus psichiką. Taip pat mėgstu 
Hemmingway ir daug ki tų 
Amerikos rašytojų. Aš taip pat 
labai gerbiu ir mėgstu Joseph 
Conrad raštus, man patinka Mi-
losz, kuris neseniai lankėsi 
Lietuvoj. Jaučiu, kad man rei
kia dar daug sužinoti apie 
Lietuvos literatūrą. Bandysiu 
daugiau skaityti ir dirbti šioj 
srityje. (Rus daugiau) 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 

Savo šaltą, kietą pinigą 
padarykite trykštančiu šaltiniu, 
upeliu ir srove gelbstinčios 
meilės. 

K. Kueven 

31 
„Kokių dar reikia argumentų?", ne juokais 

pyktelėjęs, pakeltu tonu prašneko. „Netikiu gydytojų 
išpūstai propagandai apie nikotino daromą žmogaus 
organizmui žalą, nes žinau, kad kai kada jie turi klai
dingas idėjas ir netgi daro klaidas". 

„Sutinku su jumis, pone kapitone, kad gydytojai 
padaro kai kada klaidas. Juk jie ne Dievas, bet žmonės. 
Tačiau, kad jūs vadinate moksliškai paremtus tyrimus 
propaganda, 100% nesutinku. Vis dėlto aš prašyčiau 
jus blaiviai pasvarstyti faktus, kuriuos dabar pateiksiu. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse kasmet yra surūkoma 
daugiau kaip 600 bilijonų cigarečių. Mediciniški 
tyrimai rodo, kad nuo jų kas dešimtas žmogus miršta 
anksčiau negu turėtų mirti. 85% plaučių vėžiu susir
gimų irgi nuo rūkymo. O kiek ryšium su juo žmonės 
netenka kojų? Esu tikra, jums ne paslaptis, nes, bū
damas ligoninėj, pats matote ir įsitikinate. 

Iš tikrųjų man stačiai atrodo ne logiška, kad vieni 
žmonės moka didžiausius pinigus už vaistus ir gydymą 
atgauti prarastą sveikata: kiti gi išleidžia dar didesnes 

J suma9 už cigaretes netekti jos. Tokie žmonės, matyt, 
nepagalvoja, kad sveikata daugiau glūdi tvarkingame 
gyvenme, negu vaistų buteliukuose O kaip jūs galvo-

Nelaimė nevaikšto medžių jate?" 
viršūnėmis, vis po žmones. Ligonis, nukabinės nosį, sedejo ir tylėjo. Netrukus atsi-

Nuogas gimei, nuogas ir gavo. Metė į mane staigų, atšiaurų ledinį žvilgsnį. Ir 
mirsi. pastebimai susijaudinęs, netgi supykęs, pakeltu tonu 

Liaudies išmintis išdrožė: 
' » 

„Daktare, prašau be pamokslų. Aš į ligoninę atsi
guliau tam, kad jūs išgydytumėt mano žaizdą, bet ne 
tam, kad klausyčiau jūsų pamokslu. Prie tos pat pro
gos noriu jums pabrėžti, kad esu nei eilinis jūsų pa 
cientas, nei vaikas". Paskutinį sakinį tariant, jo veide 
matėsi pyktis, o lūpų krašteliuose sarkazmas. 

„Dėl pirmojo man užmetimo, kapitone, noriu jums 
atsakyti, kad jūsų žaizda negyja ir jūs žinote kodėl. Dėl 
antrojo — nė vienas gydytojas neskiria ligonių į ka
tegorijas. Gydytojo akyse visi jie lygūs. Todėl jie 
vienodai visus pacientus respektuoja ir vienodai gydo. 
Gydytojai visiškai nerūpi, ar tai būtų eilinis kareivėlis 
ar generolas". 

Tai pasakiusi, nutilau. Laukiau, kaip jis į tai rea
guos. Mačiau, kad jis nuraudo. Sumišo ir tylėjo. 
Nusisuko ir, stipriai įtraukęs cigarete, ratukais leido 
išjos dūmus. Susidarė gana įtempta atmosfera. Ir ab
soliuti tyla. Norėdama sušvelninti padėtį, aš kiek su 
humoru prabilau: 

„Pone kapitone, labai norėčiau jums padėti. Bet 
kaip aš galiu jums padėti, jei mūsų kalba taip nesiriša. 
kaip kiškiui su vėžliu tango šokti. Nesuprantu, kodėl 
mudu negalime surasti bendros kalbos. Ramiai 
padiskutuoti ir petys į petį išvien dirbti, o ne kardais 
lyg kovos lauke švaistytis. Ambicija, pykčiu ir užsispy
rimu mes nieko nepasieksime." 

Tai sakydama, pasukau galvą j jo pusę. Tuo pat 
metu jis, patogiai atsilošęs į kėdę, pasuko į mane savo 
veidą. Ir mudviejų žvilgsniai susitiko. 

„Daktare", pagaliau jis prabilo, „prašau, atleiskit, 
nepykit, kad pasikarščiavau". Su atslūgusiu pykčiu, 
atsargiai rinkdamas žodžius, jis tarė. Ir lyg nusikalt u 
sio vaiko šypsniu šyptelėjo. „Tikėkit manim, kad 
kiekvieną kartą, kai man kas nors primena apie 
rūkymą, netenku pusiausvyros, nes ir pats žinau, kad 

rūkymas kenkia sveikatai. Bandžiau kelis kartus nuo 
jo susilaikyti, bet... Ir kaip gi galiu nuo jo atprasti, jei 
rūkau nuo 12 metų amžiaus! Nikotinas yra apnuodijęs 
ne tik mano kūną, bet ir kraują'". 

„Man yra nepaprastai džiugu, kai ligonis į mano 
..pamokslus" reaguoja. Nesvarbu, geruoju ar piktuoju. 
Blogiausia, kai pacientas mano patarimams yra apa
tiškas. Todėl, kapitone, jūs neprivalote blogai jaustis, 
nes jūsų pasikarščiavimą aš irgi labai teigiamai įver
tinu. Tačiau nuo šio momento su indėnų atrastu taba
ku, kurį jie vartojo alkiui numalšinti, turime bend
romis jėgomis kovoti. Nikotinas, kuris tabake yra skys
tame pavidale, yra baisus nuodas. Užtenka jo paimti 
60 mg., ir žmogus atsiduria mirusiųjų slėny". 

„Iš tikrųjų, tai baisus nuodas!", patvirtino kapi
tonas. „Be to, iki šiol nežinojau, kad tabako tėvynė yra 
JAV, kažkodėl galvojau, kad iš Azijos atvežtas". 

..Taip. JAV. Į Europą jis pateko po Kolumbo eks
pedicijos, o iš Europos po visą pasaulį. Vieni pradėjo 
rūkyti iš „mandrumo", kiti laike religinių apeigų, dar 
kiti savo malonumui"... Kalbėjau ir džiaugiausi, kad 
nejučiomis įtraukiau ligonį į šią temą ir kar tu 
sušvelninau susidariusią įtampą. 

Buvo giedras, gražus penktadienio rytas. Saulutė dar 
tebenardė okeane ir nesigailėdama bėrė į žemę oranži
nes liepsnas. Savo ilgais šviesos spinduliais ji glostė 
tankią, žalią pievutę, po kurią dar tingiai tebevaikš-
tinėjo šilta, melsva migla. Paglosčiusi ją, pabėrė auksu 
žibančius spindulius ant rytmetinės rasos padabintų 
medžių, kurie, lyg užburti kareivėliai, stovėjo abipus 
plačių, pilkų cementinių takų. 

Pagaliau ji apšvietė ligoniams daug vilčių žadantį 
baltą Brooklyno Veteranų ligonines pastatą, kuriame 
iie bando tolyn nuo savęs nustumti mirties dieną. 

'Bus daugiau) 

' 



LIETUVOS BIČIULIS 
ATVYKSTA Į ČIKAGĄ! 
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D Arnoto heads for Uthuania showdown with Gorby 
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PRAŠOME PAREIKŠTI PADĖKĄ MŪSŲ BIČIULIUI 

SENATORIUI ALFONSE M. D'AMATO 
UŽ JO ILGAMETĮ DARBĄ LIETUVOS 

IŠLAISVINIMUI IR UŽ JO DABARTINES 
PASTANGAS LIETUVOS LABUI! 

Kviečiame susitikti su senatorium 
š.m. rugpjūčio mėn. 16 d., sekmadienį 5 v.p.p. iki 6 v.v. 

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd. Chicago, IL 60629 
Bus užkandžiai ir baras 

Balzakas Museum of Lithuanian Culture 
ALTAS-Uthuanian American Council 
Americans for Lithuanian Freedom 
Knights of Lithuanla 
Mercy Lift 

Informacija: Pr. Šlutienė 
Tel. 312-778-2100 (dieną) 
312-238-1536 (vakare) 



PALAIDOTAS VISUOMENINKAS 
CEZARIS MODESTAS- MODESTAVIČIUS 

1918.11.27 - 1992.VII.25 

Cezaris Modestas gimė 1918 
m. vasario 27 d. Rusijoje, bai
giantis pirmajam pasauliniam 
karui ir Lietuvai tik ką paskel
bus nepriklausomybę. Tėvai grį
žo į Lietuvą su mažuoju Cezariu 
ir gyveno Kaune. Čia Cezaris 
augo ir mokslinosi. 1937 metais 
baigė suaugusių gimnaziją ir 
Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo ekonomiją, o 1944 m. 
su šeima pasitraukė į Vokietiją, 
apsistojo Hanau stovykloje ir 
Frankfurto universitete tęsė 
studijas. 

Apie kolegos Cezario Modesto 
gyvenimą ir veiklą plačiau 
nušvie tė šeimos bičiulis ir 
taut inių organizacijų veikėjas 
inž. Jonas Ju rkūnas pasakyto
je atsisveikinimo kalboje, kurią 
sutrumpintą čia pateikiu. 

„Labai skausmingas, bet ir 
prasmingas momentas, kai mes 
išlydime iš savo tarpo bičiulį, su 
kuriuo ar t imai bendravome, 
kar tu dirbome, džiaugėmės ir 
liūdėjome. Prasmingas — nes 
mes pagerbiame mirusį, labai 
skausmingas, nes dažniausiai 
t ik mirties akivaizdoje suvo
kiame jo netekimą. Daugiausia 
artimo asmens netekimą pergy
vena šeima, artimieji, bendro 
darbo draugai ir visa lietuviš
koji aplinka. 

...Cezaris Modestas, baigęs 
gimnaziją, k a r i n ę pr ievolę 
atliko karo mokykloje kariūnu-
aspirantu, gaudamas atsargos 
jaun. leitenanto laipsnį. Dar 

A. a. Cezaris Modestas 

j aunas būdamas , sukūrė šeimą 
su G e n o v a i t e M e j e r y t e ir 
išaugino du sūnus — Algirdą ir 
Eduardą. Raudonojo tvano iš
mesti, su mažiukais va ika i at
sidūrė Vokietijoj, o k a r u i pasi
baigus, apsistojo Hanau didžiau
sioje lietuvių stovykloje. 

1949 m. su šeima a tvyko į 
JAV, t rumpam sustojęs New 
Yorke, persikėlė į Clevelandą ir 
čia išgyveno visą dešimtį metų. 
1961 m. periskėlė į Chicagą, kur 
praleido daugiau kaip 20 metų, 
kol išėjo į pensiją ir pers ikėlė į 
St. Petersburg Beach, FL. 1992 
m. liepos 25 d. po pakar to t ino 
širdies smūgio, nors ir rūpes
tingai globojamas žmonos Geno
vaitės ir abiejų sūnų, Cezaris 
iškeliavo i Anapus. 

Tai labai t rumpai , gal net ir 
banaliai nusakyti šviesios at
minties Cezario Modesto gyve

nimo bruožai. Cezaris Modestas 
gyveno pilnutinį gyvenimą kaip 
žmogus ir kaip lietuvis. Kaip 
lietuvio jaunuolio jo pirmoji 
meilė buvo Korp! Neo-Lithua-
nia. I Korporacijos eiles j is 
įsijungė t ik pradėjęs studijas ir 
liko jai iš t ikimas visą gyve
nimą. Gyvendamas Clevelande, 
be veiklos Korp! Neo-Lithuania, 
Cezaris ta ip pa t buvo 1952-57 
m. Lietuvių tautinio akademi
nio sambūrio pirmininkas, o 
p e r s i k ė l ę s į Chicagą, t a m 
pačiam Sambūriui vadovavo 
1963-65 metais. Cezaris veikė ir 
Amerikos Lietuvių Tautinėje 
sąjungoje ir net dvi kadencijas 
1965-69 m. dirbo s-gos valdybo
je. Jis atidavė nemažą duoklę ir 
l ietuviams sportininkams, bū
damas vienas iš steigėjų Korp! 
Neo-Lithuania krepšinio ko
mandos ir 10 metų ją adminis
truodamas. 

Antra labai svarbi Cezario 
veiklos sritis buvo Lietuvių 
tautiniai namai, kuriems didelę 
dalį laisvalaikio skyrė, talkin
damas jų pritaikymui saviems 
reikalams ir juos pradžioje ad
ministruodamas. Nuo pat namų 
įsisteigimo 1967.111.13 d. buvo 
direktorius ir dažnai valdybos 
narys... 

Šviesios atminties Cezaris 
buvo socialus ir draugiškas, bet 
savo nuomonės nevengė pa
reikšti. Modestų šeima, daly
vaudama visame lietuviška
jame judėj ime, įsigijo daug 
draugų, kurių nevienas jau yra 
iškeliavęs į Anapilį. 

Mielas Cezari, Lietuvių tau
t inių namų ir Tavo draugų var
du šioje sunkioje atsiskyrimo 
valandoje tariu Tau nuoširdžią 
padėką už Tavo darbus ir Tavo 
draugystę, o skausme likusiai 
šeimai reiškiu nuoširdžią užuo
jautą..." 

Taip kalbėjo inž. J o n a s 
Ju rkūnas . Atsisveikinimą su 
Cezariu Modestu jautriai vedė 
Korp! Neo-Lithuania vyr. valdy
bos pirm. Vida Jonušienė. Kop
lyčia skendo gėlėse, o garbės 
sargyboje stovėjo kelogos-ko-
legės neolituanai. Vida Jonu
šienė atsisveikindama ryškino 
kolegos Cezario Modesto įnašą 
į Korp! Neo-Lithuania veiklą, 
a ts te igiant Korporaciją išei

vijoje ir globojant j aunuos ius 
korporantus. Jos žodžiais ta
r iant: „Liūdi jo žmona garbės fi-
listerė Genovaitė, netekus bran
gaus gyvenimo draugo, liūdi 
filisteriai sūnūs — Algis ir Edas 
su šeimomis, liūdi plati Modestų 
giminė ir artimieji. Nemaž iau 
liūdime ir mes korporantai , ne
tekę aktyvaus ir daug nusipel
niusio filisterio, apdovanoto 
Korp! garbės ženklu — žiedu... 
Mielas kolega Cezari, i lsėkis 
ramybėje, nors ir toli nuo numy
lėtos tėvynės, Šv. Kazimiero 
l ietuvių kapinėse". 

Korp! Neo-Lithuania vardu 
kolegą Cezarį atsisveikino vyr. 
valdybos vicepirm. Ju rg i s Len-
drai t is , pažymėdamas jo pasi
šventimą Korporacijai ir jau
nųjų korporantų globą. Modestų 
namai buvo virtę Korp! Neo-
Li thuania veiklos centru. Ame
rikos lietuvių tautinės s-gos var-

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL feSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

«E/MAX 
REALTORS 

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

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

.•• Pensininkams Nuolaida. 

n 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. KMtato Av«M 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas t 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba -
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VW agantrf kalba (Utuvttfcal 
• Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

išnuomojamas modarnus butas 
Marquette Pk. apyl., antrame aukšte; 
4V2 kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreiptis: 706-361 -5594 

Cezario Modesto šeimos nariai ir giminės, prie karsto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuotr. Violetos Kavaliūnas 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

T«4.376-1882 m 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V» Wa»t 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ-

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUKIPUTIS. 

HELP W ANTED 

KorrtraKtorlus rš Hoffman Eata-
t a s l a i k o sekre to rės — „recep-
t ionist" , kuri turi šiek t i ek 
patyrimo sąskaityboje ir moka 
rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras atlyginimas ir 
„benefits". Kreiptis: Tony a r b a 
Judy , tai.: 708-884-8697. 

MEZGĖJŲ DĖMESIUI! 
Reikalinga patyrusi mezgėja, ga
linti megzti pagal užsakymą. 
Skambinti ir palikti žinią: 

Tai. 1-708-422-4489 
. — — — ^ — • — ^ ^ — — ^ — » _ •>• 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Docfcys 

«ML S8S-M24. Nuo 8 ryto Iki • v.v. 
Kalbeli lietuviškai 

du atsisveikino Chicagos sky
riaus pirm. Matilda Marcinkie
nė, o St. Petersburgo tautinin
kų ir neoli tuanų vardu kalbėjo 
Juozas Žvynys. Jis atskleidė, 
kad Modestams apsigyvenus 
Floridoje, buvo įkurtas Neo-
Lithuanijos padalinys, kuriam 
jis pirmininkavo. Clevelando 
neolituanų vardu atsisveikino 
dr. V i k t o r a s S t a n k u s , pri
simindamas jo veiklą Cleve
lande. 

Šeimos va rdu jautrų žodį ta rė 
giminaitis R imantas Griškelis. 
Visi kalbėtojai pareiškė užuo
jautą liūdinčiai šeimai, netekus 
brangaus vyro, tėvo, senelio, 
kolegos. 

A.a. Cezario Modesto kūnas iš 
St. Petersburgo, FL, buvo per
keltas į Chicagą ir pašarvotas 
Petkaus Marąuet te laidotuvių 
koplyčioje. 

1992 m. rugpjūčio 1 d. iš 
laidotuvių koplyčios a.a. Cezario 
Modesto palaikai buvo nulydėti 
j Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, k u r kan. Vaclovas 
Zakarauskas atnašavo šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą. Giedojo 
solistai — Jonas Vaznelis, Dana 
Stankai tytė ir Aldona Vilčins-
kaitė. Po pamaldų ilga automo
bilių eilė nulydėjo a.a. Cezario 
karstą į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Liūdėti liko žmona Genovaitė, 
sūnūs — Algirdas ir Edas su šei

momis, sesuo Dalia Mieželienė 
su šeima, daug giminių, draugų 
ir kolegų neolituanų. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Ce
zari, nors svetimoje, bet svetin
goje žemėje. Dar vienas kaubu
rėlis išdygo lietuvių didžiausioje 
kolonijoje — Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

A. J u o d v a l k i s 

A. a. Jonas Barniškis 
(žiūr. „Draugo" rugpjūčio 11 d.) 

Niekas negali pasakyti, kad jo 
uždirbamuose piniguose tėra jo 
vieno darbas. Ne — yra juose 
tūkstančio žmonių drebančių, 
sukietėjusių rankų, prakaito, 
pastangų, vargo, todėl, eikvo
dami juos vien savo pačių reika
lams, vis tiek pjauname, kur 
nesėjome. 

M. Pečkauskaitė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA LR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas — (1-312) 5234)440 

K R I K Š Č I O N Y B Ė S 
APŽVALGA VILNIAUS 

U N I V E R S I T E T E 

Šiais metais Vilniaus univer
sitete Istorijos fakultete buvo 
skaitytas religijų istorijos kur
sas, kuris apžvelgė krikščiony
bės atsiradimą ir vystymąsi 
žmonijoje. Prelegentas gilinosi 
ne tik į pačią krikščionybę, bet 
ir istorinį žmonijos podirvį, į 
kurį ji atėjo. Tai liudija šios 
paskaitininko temos: Tigro-Euf-
rato ir Viduržemio jūros pa
kraščių pasaulis Kristaus gimi
mo išvakarėse; Kristaus gimi
mas ir mitai; Kristaus asmuo ir 
veikla; Pirmieji krikščionys; 
Krikščionių Bažnyčios tėvai ir 
mokytojai; Pirmųjų krikščio
nybės amžių etika, estetika ir fi
losofija; Didysis Krikščionių 
Bažnyčios skilimas; Vakarų 
Bažnyčia ; Ry tų Bažnyč ia ; 
Krikščioniškoji teologija iki To
mo Akviniečio; Viduramžiai; 
R e n e s a n s a s ; Reformaci ja; 
Krikščioniškoji veikla už krikš
čioniškojo pasaulio ribų; Dievo 
siųstieji: Mozė, Buda, Zaratust-
ra, Konfucijus, Kristus, Maho
metas ir jų mokymai; Krikščio
nybė kelias į Lietuvą. 

Paskait ininkas buvo dr. Vik

toras Petkus, l i tuanis tas istori
kas. J i s taip pa t vadovauja eks
kursijoms, norinčioms susipa
žinti su Vilniaus katedros reli
ginės kultūros pal ikimais. 

Nepykti , ka i re ikia — nuo
dėmė, bet pykti , kai nereikia ar 
daugiau kaip reikia — dviguba 
nuodėmė. 

9B . Bernardas 

INTERNATIONAL 
$ ____ 

TRAVEL CONSULTANTS ZaibaS* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
SS2S South 79th A V M H M 
Mlekory HM, Illinois 60457 
Tetofonas (7M) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VNntus, Uatuva 
Tetofonas 350-115 Ir 778-392 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų te lefonas: 708-974-4410 

.Ho1 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

*e>*° 

< * * $ * 

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

persėst į kitą lėktuvą, č ia 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 Te l . 1 -800 /221-2350 

SCANDINAVIAN AIRLINES 

7 
PETKUS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Marąuette Funeral Home 

2533 VVest 71st 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 

Laido tuv ių n a m a i Chicago je ir p r i emiesč iuose . 

V i sus l a ido tuv ių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

. 

mmmmmmmmmmmm/mtm 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 12 d. C H I C A G O S Ž I N I O S 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas kun. A. Pu-
chenski ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 16 d., per šv. Mišias 
savo parapijoje skelbia rinklia
vą „Draugo" naudai. Tuo 
norima palaikyti katalikišką 
lietuvišką spaudą. Rugpjūčio 30 
d. parapijos salėje bus specia
lūs „Draugo" naudai pietūs, į 
kuriuos kviečiami visi į šv. Mi
šias atsilankę. 

x Nidos Pemkutės ir Ray-
mondo Janel iausko užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje Brighton Parke. 

x Lietuvių Teisėms ginti 
fondo posėdis buvo Chicagoje 
šeštadienį, rugpjūčio 8 d. Fon
das sudarytas iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Lietuvių 
Bendruomenės atstovų. 

x Ramune Murauskai tė , 
katechetikos studentė iš Lietu
vos, Ateitininkų studijų dienose 
rūgs. 5 d. Dainavoje, MI, simpo
ziume „Dvasinio atgimimo pro
švaistės Lietuvoje" skaitys 
pranešimą „Kristaus sutikimas 
bendruomenėje". 

x Fe l ik sa s D a u k a n t a s , 
prieš 77 metus gimęs Cicero 
lietuvių kolonijoje ir būdamas 
10 metų su tėvais grįžęs į 
Lietuvą ir ten pasilikęs, pirmą 
kartą atvyko aplankyti savo 
gimtinės. Jis, paprašęs vizos, 
JAV ambasadoje Vilniuje gavo 
Amerikos pasą. Gyvendamas 
Vilniuje, Daukantas užaugino 
šeimą, ilgą laiką būdamas 
Lietuvos Dailės instituto do
centu. Jis ypatingai pagarsėjo 
savo odos, metalo ir gintaro dir
biniais, kurie susilaukė tarptau
tinio pripažinimo. 

x Prof. dr. Antanas Klimas 
Rochestery, N.Y., buvo sune
galavęs, bet jau baigia pasveikti 
ir jungiasi į darbus. 

x Jadvyga Jankauskienė 
iš Chicago, 111., „Draugo" 
nuoširdi rėmėja, garbės prenu-
meratorė, pratęsdama prenume
ratą vieneriems metams, 
paaukojo 100 dol. dienraščio 
stiprinimui. Už mielą paramą 
savai spaudai tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū. 

x Klemensas Juškevičius, 
Chicago, 111., „Draugo" nuola
tinis rėmėjas, grąžino laimėjimų 
šakneles su 50 dol. auka ir tokiu 
prierašu: „Siunčiu auką „Drau
gui". Su pagarba ir meile Jums". 
Nuoširdus ačiū už malonius žo
džius ir auką. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

„Lituanicos" futbolo klu
bo 8 komandų turnyras ir ge
gužinė šį šeštadienį, rugpjūčio 
15 d., vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Turnyro pradžia 1:30 
v.p.p. „Žaibo" tipo turnyre daly
vaus čekų „Sparta", argen
tiniečių „Pampas", graikų „Fal-
cons", Addison vyrų ir veteranų 
komandos ir šeimininkai — 
„Lituanicos" klubo komandos. 
Visi kviečiami stebėti įdomių 
rungtynių ir sportininkų bei 
draugų tarpe maloniai praleis
ti popietę gegužinėje. 

z Alvydas Vasaitis, Chica-
gos Lietuvių operos dirigentas, 
sutiko akompanuoti sol. Jolan
tai Stanelytei, kurios koncertas 
bus rugsėjo 20 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Kon
certo rengėjas 60 metų veikimo 
sukaktį švenčianti Margučio 
radijo laida kviečia visus daly
vauti. 

x Danutė Šilgalytė per Lie
tuvos Raudonąjį Kryžių ieško 
Emilės, Juozo ir Vytauto Mar
cinkevičių ar jų vaikų Daratėlės 
ir Juozo. Emilės motina gyveno 
Brooklyne ar Floridoje. 

x Dr. V. Dubinskas, Chica
go, DL, vienas iš didžiųjų „Drau
go" rėmėjų, gražindamas laimė
jimų šakneles, atsiuntė ir 200 
dol. auką. Už realią paramą 
dienraščiui tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Adv. Vytenis Lietuvnin
kas, Attorney at Law, 2501 W. 
69th St., Chicago, 111., tel. 
312-778-0800, grąžindamas 
laimėjimų šakneles, ka r tu 
atsiuntė ir 50 dol. auką. La
bai dėkojame. Adv. Lietuv
ninkas dažnai remia „Draugą" 
didesnėmis aukomis. 

x Muz. A. Gečas, Reedsbury, 
Wisc., Simas Brizgys, Julia 
Vaitkus, P. Stravinskas, A. Czi-
zauskas, Petras Gruodis, Agota 
Šuopys, Paul Jankens, Chicago, 
m., grąžino laimėjimų šakneles 
su 20 dol. auka. Dėkojame. 

x Algė Šležienė iš Floss-
moor, 111., dažnai paremia 
„Draugą" didesnėmis aukomis. 
Grąžindamas laimėjimų šak
neles, pridėjo 100 dol. auką. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Sofija Džiugienė, Oak 
Lawn, 111., Jonas Rauba, South 
Pasadena, Fla., D. Petrutytė, 
Liuda Velunas, Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekviena paaukojo po 25 dol. 
Dėkojame. 

x J o n a s Bobelis ir P r a n ė 
ŠI u tie nė, atstovaudama „Mer-
cy Lift", yra ko-pirmininkai 
senatoriaus Alfonse D'Amato 
priėmimo Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. Pu-
laski Chicagoje, sekmadienį, 
rugpjūčio 16 d., 5 vai. p.p. 
Įėjimas $35. Apie dalyvavimą 
prašome pranešti Pranei Šlu-
tienei 312-778-2100 arba 
312-238-1536. Gausiai daly
vaudami ir klausdami klausi
mus parodysime senatoriui, kad 
lietuviai seka kongreso 
veiksmus, rūpinasi Lietuvos 
ateitimi ir remia savo draugus. 

(sk) 

x Girdėjote? Bilietas iš Chi
cago grįžti Vilniun — tik $549. 
Labai patogus susisiekimas, 
jokių sustojimų nakčiai. Pa
skambinkite ATLANTA IM-
PORT EXPORT, (312) 434-2121. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills. Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

PRIEŠ TAKSIŲ 
UŽPUOLIKUS 

Chicagoje pakartotinai pasi
taiko taksių šoferių užpuolimai, 
net nužudymai. Taksių bendro
ves miestas perspėjo įtaisyti 
neperšaunamas sieneles, ski
riančias šoferius nuo keleivių, ir 
panaudoti kitas priemones šofe
riams apsaugoti. 

ATLEIDŽIA 990 
TARNAUTOJŲ 

Finansinių sunkumų spau
džiama, Illinois valstija nu
sprendė panaikinti 990 tarnybų. 
Mažinamas tarnautojų skaičius 
vaikų ir šeimų šalpos darbuo
se, o apskritai šalpos depar-
mentas panaikins net 625 
tarnybas. 

ELEKTROS KAINA 

Komercijos komisija kelia 
balsą, kad Edison Common-
wealth bendrovė turi sumažinti 
mokestį už teikiamą elektrą net 
396 milijonais metams, kas 
būtų apie 70 dol. metams kiek
vienam vartotojui. Bendrovė 
ginasi, kad tas labai sumažintų 
jos pajėgumą miestą aprūpinti 
elektra. 

STIPRI TEATRO 
MOKYKLA 

De Paul universitetas Chica
goje sukūrė stiprią teatro 
mokyklą, kuri išvystė plačius 
ryšius su kai kuriais miesto 
teatrais. 

KAČIŲ LIGOS 

Katės Amerikoje labai popu
liarios: apskaičiuojama, kad jų 
yra apie 60 milijonų. Čia 
kalbama apie prižiūrimas ir glo

bojamas kates, o puslaukinių, 
niekam nepriklausančių yra 
kur kas daugiau. Amerikos 
veterinarijos gydytojai yra susi-
rūpnę nauja kačių liga, kuri 
prieš 1970 m. nebuvo žinoma, 
o dabar pasiekusi epidemijos 
proporcijas. Serga daugiausia 
senesnės katės, bet ligos prie
žastys kol kas nežinomos. Ma
noma, kad gal katėms kenkia 
komerciniu būdu gaminamas 
maistas. Ligos išplitimą parodo 
ir skaičiai: 1983 m. veterino-
riams už kačių gydymą sumo
kėta apie 955 mil. dol., o 1987 
m. jau netoli dviejų bil. dolerių. 

If lŠh. ŽVAIGŽDUTĖ 
I^B^tfLJL1* * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pi*Ca». Medžiagą siųsč: 3206 W. «5th Ptace, Chicago, IL 60629 

MAN PATINKA 
STOVYKLAUTI 

Labas! Mano vardas yra 
Audra. Man devyneri metai. Aš 
lankau dvi mokyklas. Lietuviš
koje — esu penktame skyriuje, 
o angliškoje - ketvirtame. Sto
vykloje man labiausiai patinka 
maudytis. Man nepatinka vaba
lai, kurie mane kandžioja. 

A u d r a Valaitytė 
(„Dainavos draugai", 

JAS 1991) 

x V. Švabienė iš Chicago, 
111., rašo: „Mieli lietuviško žo
džio darbuotojai. Siunčiu Jums 
15 dol. už loterijos bilietus ir pri
dedu 100 dol. auką. Su meile ir 
didžia pagarba Jums visiems". 
Už gražius linkėjimus ir dosnią 
auką savai spaudai tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Visi, kuriems rūp i Lietu
vos ateitis prašomi atvykti į 
lietuvių susitikimą su sena
torium Alfonse D'Amato, gy
nusių Lietuvą, kai buvo ne 
madinga ją užtarti. Sekma
dieni, rugpjūčio 16 d., 5 vai. 
p.p. senatorius padarys pra
nešimą ir atsakys į mūsų 
klausimus. Pabendrausime prie 
vaišių, su vynu ir užkandžiais. 
Įėjimo auka $35 paremti sena
toriaus rinkiminę kampaniją, 
padėsime užtikrinti, kad sena
torius ir toliau palaikytų Lietu
vos interesus. (sk) 

x 56 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
jaus — $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Taip vienas dailininkas vaizduoja 
žolinių Mariją. 

ŽOLINE 

Rugpjūčio 15 d. yra religinė 
Žolinių šventė. Lietuvoje tą 
dieną moterys, eidamos į pamal
das, nešdavosi įvairių laukinių 
gėlių puokštes. Kunigas jas pa
šventindavo. Grįžusios namo, 
pagarbiai tas gėles laikė kaip 
vaistus nuo visokių negalavimų 
ir kaip apsaugos priemonę nuo 
gamtos jėgų. 

Šių dienų jaunimui gal nėra 
aiški Žolinių reikšmė? Tai ka
talikų bažnyčios paskelbta 
šventė prisiminimui Dievo Mo
tinos Marijos dangun paėmimą. 
Kristui įžengus į dangų, Dievo 
Motina, pagal Šventą Raštą, 
gyveno dar Siame pasaulyje 15 
metų. Gyveno ji šv. Jono Evan
gelisto namuose, mylimiausio 
Kristaus apaštalo, kuriam Kris
tus, mirdamas ant kryžiaus, 
pavedė savo Motiną tardamas: 
„Štai tavo Motina". (Jon. 19,24). 

Kada Dievo Motina ruošėsi 
apleisti šį pasaulį, visi apaštalai 
susirinko į šv ifbtio namus ir 
buvo prie jos užsnūdimo. Jos 
mirtis buvo labai lengva, rami, 
lyg lengvu rriiegu užsnūdo. 
Tačiau buvo natūralus mirimas, 
t.y. sielos nuo kūno atsisky
rimas. Neilgai trukus, Dievo 
valia buvo prikelta iš numirusių 
ir vėl susijungė Jos siela su 
kūnu. Ji buvo su kūnu paimta 
į dangų. Padavimas sako, kad 
vietoje, kur jos kūnas buvo 
palaidotas, po paėmimo į dangų 
buvo rasta kvepiančių gėlių. 
Nuo to ir gavo Žolinių pava
dinimą. Marija žmonių yra labai 
gerbiama. Daug šventovių jos 
garbei pastatyta, įvairių me
nininkų gražių paveikslų nu
piešta, gražių skulptūrų iškalta. 
Yra prasminga į ją melstis, 
kaip tarpininkę tarp žmonių ir 
Dievo. 

PALEISTA NEPAPRASTA 
ŽUVIS 

Mano tėvelis kadaise buvo 
jūrininkas. Jis sugavo tokią 
žuvį — pusė žmogaus, pusė 
žuvies. Ją paleidęs į vandenį, 
sakė: 

— Kai ji taip graudingai į 
mane žiūrėjo - gal ji ir sielą 
turėjo? Tai ir paleidau. 

MERGAITĖ KARKLĖNŲ 
EŽERE 

Yra tokia maža sala Karklė
nų ežere. Vakarais ant tos 
salelės išplaukdavo tokia mer
gaitė — pusė žmogaus, o nuo 
pusės — žuvis Ten pasislėpę 
žmonės norėjo nutykoti (gauti 
progos) pamatyti, bet niekaip 
negalėjo surasti. O jau kasos, 
kasos! Nuostabiai gražios! 
Galbūt ir dabar j s tebėra, nes jos 
niekas nesugavo. 

(Iš lietuvių tautosakos) 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Liepos 6 d. 15 valandą 
prasidėjo Jaunučių stovykla. 
Buvo pakel tos vėliavos, o 
vakare nuleis tos. Valgėme 
vakarienę. Po vakarienės — 
žaidimai. Žaidėme „Blob", 
„Sliekus" ir „Tigrus". Pagie
doję ėjome miegoti. 

A u š r a Norušytė 

Vakar buvo pirmoji stovyklos 
diena Dainavoje. Susiradę 
draugus, ėjome į Baltųjų rūmų 
salę žaidimų žaisti. Žaidėme 
„Thumperį". Tą baigę žaisti, 
pradėjome smagiausią žaidimą. 
Mums reikėjo sugalvoti būdą 
sakyti vardus. Pailsėjusios ėjo
me vakarienės valgyti. Paval
giusios vėl į žaidimus. Žaidėme 
„Blob", „Gyvatę" ir „Tigrą". Po 
šilto dušo sulipome į lovas ir 
visą vakarą kalbėjomės. 

Lina Sidrytė • , • Y 

Dvi savaites Dainava yra 
mano namai vasaros metu. 
Draugai — man kaip broliai, o 
vadovai — vyresni šeimos na
riai. Visi sugyvenam. Kartais 
vaikai susipyksta. Blogai. Tada 
vyresni broliai viską sutvarko. 
Gerai! 

M a r i u s Vygantas 
(JAS universiteto 
laikraštėlis, 1992) - . 

MANO ĮSIVAIZDUOTA 
KELIONĖ Į VILNIŲ 

Aš jau lėktuve. Lėktuvas 
skrenda į Lietuvą. Pirmas 
sustojimas Vilniuje, paskiau 
traukiniu kelionė į Kauną. 

Mano pilvas pyko ant manęs, 
piktai gurguliavo ir man sakė: 
„Aš noriu valgyti". 

Tikrai buvau alkana, todėl sa
kiau pilvui: „Palauk truputį. 
Gal kas nors atneš mums ką 
nors valgyti". — „Gerai!" — jis 
piktai man atsakė. 

Už penkių minučių mes gavo
me valgyti. Ponia, kuri mums 
davė maistą, sakė, kad tai 
vištiena su bulvėmis ir žirniais. 
Vištiena atrodė rudos spalvos 
„mush", bulvės atrodė pilkos 
spalvos „mush", o žirniai atrodė 
žali „mush". Kas čia tas „mush 
meniu". 

Aš paragavau. Man šis mais
tas buvo neskanus. 

Pagaliau atvykstam į Kauną. 
Aš pasilieku vienai nakčiai savo 
draugės namuose. Po to kelia
vau į Vilnių. 

Atvažiavus į Vilnių, tuoj 
nubėgau į lietuvių istorijos 
muziejų. Tai viena iš mano 
mėgstamiausių vietų. Antra 
mėgstama vieta „Vilniaus 
Veterinarijos ligoninė". Ten aš 
pagelbėjau gydytojoms gyvuliu
kus gydyti. Aš jų pasiilgsiu, kai 
vyksiu namo. 

Jau aš lėktuve, skrendu na
mo. Vėl noriu valgyti, „Vaje!".." 

Kris t ina Vaškytė, 
Baltimorės Karaliaus 

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

KELIAUJAME, 
IŠKYLAUJAME 

(Tęsinys) 

Tas krokodilas štai kaip atro
do (nupieškite dalį krokodilo). 

Vaikutis vienas arba suaugusio 
padedamas nupiešia krokodilo 
nugaros vingius, paskiau pats 
užbaigia piešinį. Po to galima 
supažindinti dar su vienu gyvū
nu, gražiai aprašytu I. Tapty-
gino eilėraštyje: „Kupranuga
ri ūkas". 

Viens — kalniukas, du — 
kalniukas, 

Prašom — kupranugariukas. 

Vienas — čia, du — tenai, 
Prašom — kupros, du — kalnai! 

Vienas du, vienas du — 
Strykt — ir sėdžiu tarp kalnų! 

O dabar į kelią! Tarp kalnų, 
Nuo kalnų, tarpeklin, 
Takeliu, takeliu aplankyt 

senelės. 
Skaitydami eilėraštį, kartu 

pieškite kupranugarį. 
Susipažinę su kupranugariu 

ir papasakoję, kur jis gyvena, 
kam naudingas, paklauskime: 
„O kas panašus į pilką kalną?" 
Aišku, vaikutis neatspės. Tada 
paskaitykime Violetos Palčins
kaitės eilėraštį: ,,Aš piešiu 
dramblį". Skaitykime ir pieš-
kime. 

IJJUJ 
Čia dramblys. Kad būtų aišku, 
Pasakysiu, kur jis vaikšto: 
J is per Afriką žygiuoja. 
Va, baigiau ketvirtą koją. 
O kai nupieštos bus ausys, 
Tai visai gerai jis jausis. 
Tikras dyvas, tikras dyvas, 
Tas dramblys atrodo gyvas! 
Oi, tik trūksta straublio ilgo — 
Jis į piešinį netilpo. 

Laima Tamošiūnienė. 
Piešiniai 

Joli tos Beržvinskienės. 
Lietuva. 

OŽKA IR PIEMUO 

Piemuo ginė (varė) ožkas. 
Viena ožka ėmė ir atsiliko nuo 
bandos. Šaukęs ir neprisišaukęs 
ožkos, piemuo sviedė (metė) ją 
akmeniu ir pataikęs numušė 
ragą. Tada pradėjo ožką mal
dauti (prašyti), kad nepasakytų 
šeimininkui, o ožka atsakė: 

— O neišmintingiausias iš 
piemenų, kad ir tylėsiu, nu
laužtą ragą visi pamatys. 

Aiškios kaltės nepaslėpsi. 
Ezopas 

OLIMPIADA 

Jeigu aš dalyvaučiau vasaros 
olimpiadoje, aš žaisčiau krep
šinį. Aš žaisčiau gerai, nes man 
krepšinis patinka. Aš žaisčiau 
Amerikos komandoje, nes galė
čiau bendrauti su Michael Jor-
dan, Charles Barkley, Scotty 
Pippen ir kitais. Mes žaistume 
prieš Rusijos komandą. Mes 
laimėtume kiekvieną žaidimą. 
Aš daugiausia taškų surink
čiau. Laimėtumėme olimpinius 
aukso medalius. Michael Jor-
dan, Charles Barkley, Scotty 
Pippen ir Chris Mullen gautų po 
auksinį medalį. Mano komanda 
laimėtų, nes aš žaisčiau toje 
komandoje. Rusai negautų jokių 
medalių. 

Rimas Sidrys, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

5 sk. mokinys. („Baltijos aidai") 

PERKŪNAS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

— Tavęs laukia didelės, aud
ringos kelionės. Tavęs ilgisi 
kalnai ir kloniai, naktis ilgisi 
žaibų, kad būtų visiems švie
siau. 

Prisiminė perkūnas ugnies 
vežimą. Ir kaip malonu draskyti 
debesis, smogti (trenkti) į 
kalnus, kad visi apkurstų, iš
didų ąžuolą nulaužti kaip smil
g a 

— Nekeliauk! Palauk, vaikai 
kol užaugs, — prašė jo žmona. 

— Tik vieną kartą perskrisiu. 
Visi mano, kad aš bailys ir 
bejėgis. Aš tuoj sugrįšiu. 

Glėbiu griebė žaibus ir išdūmė 
spirgėdamas (karščiodamasis), 
tratėdamas (barškėdamas). Pa
siglemžęs (pasiėmęs) juodžiausią 
debesį, spardės ir trankės, ugni
mi apakino ežerus, apkurtino 
slėnius. 

— Tu vėl galingas ir išdidus, 
— saulė maloniai šypsojos. — Tu 
man patinki. 

Aplėkęs žemę, grįžo į aukso 
rūmus ir kalbėjo, kaip gera, 
kaip linksma ten, aukštose pa
dangėse. 

Kitą dieną vėl šoko į debesį. 
— Tėte, eikime prie marių 

žaisti, — prašė vaikai. 
— Aš esu perkūnas! Kaip 

žvejai plaukia į jūrą, taip aš 
ugnį nešu ir debesis varinėju! 

Suprato žmona, kas atsitiks. 
Kaip viena išsivers, kaip 
užaugins vaikus? 

— Motin, mes tau padėsime, — 
kalbėjo sūnūs. — Mes trauksim 
tinklus iš vandenų, ir žuvies 
užteks. 

Paliko jie puikius aukso 
rūmus ir iškilo į žvejų kaimus. 
Ten išmoko tinklus megzti, 
statyti laivus, išmokti išplaukti 
žvejonėn. Jie išaugo ir buvo ga
lingi milžinai. Tarp savęs dažnai 
kalbėjosi, kad vieną kartą pasi-
gaus tėvą ir jį pamokys, kaip 
reikia grįžti namo. Gana sve
timose padangėse trankytis. 

Per dieną triūse (dirbę) ir 
prinešę maisto, vakare su mo
tina jie sėdėdavo prie marių 
kranto, kalbėdavo, dainuodavo. 

(Bus daugiau) 

JUROS ŽMONES 

Jūros gilumoje taip pat yra 
mūrai, vieškeliai, miškai ir 
žmonės, tik viskas daug gra
žiau. Ten yra net jūrų karalius. 
Jis valdo jūrų žmones. Kartais 
sirenas išleidžia pažiūrėti virš 
vandens. 


