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Naujas kariuomenės 
išvedimo terminas 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (Elta) — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ats
tovai Jungtinių Tautų Generali
niam sekretoriui įteikė prašymą 
Generalinės asamblėjos 47-ojoje 
sesijoje apsvarstyti svetimos ka
riuomenės visišką išvedimą iš 
Baltijos valstybių teritorijų. 
Trijų respublikų ambasadoriai 
Jungtinėse Tautose nutarė as
meniškai susitikti su Rusijos 
ambasadoriumi Julij Voroncov 
šioje organizacijoje ir užtikrinti, 
kad keldamos šį klausimą, Bal
tijos valstybės nesiekia konfron
tacijos su Rusija. 

Ambasadorius J. Voroncov 
stebėjosi, kad toks klausimas 
keliamas, — juk Rusija sutin
kanti kariuomenę išvesti. Tad 
yra ne politiniai nesutarimai, o 
tik praktinių kariuomenės išve
dimo problemų, kurios turėtų 
būti išspręstos aukščiausio lygio 
Rusijos ir Baltijos valstybių 
vadovų susitarimu. Rusijos 
atstovo žodžiais, jam sunku 
suprasti, kodėl Baltijos vals
tybės mato grėsmę taikai ir 
saugumui. Lietuvos ambasado
rius Anicetas Simutis priminė, 
jog užsitęsęs Rusijos kariuo
menės buvimas trukdo atkurti 
Lietuvos ekonomiką, kelia 
nerimą potencialiems užsienio 
investitoriams. Susi t ikime 
dalyvavęs Rusijos ministras 
Sergej Ordžonikidze perspėjo, 
kad Rusijos parlamentas pavedė 
Rusiios delegacijai JT Genera
linės asamblėjos sesijoje iškelti 
žmogaus teisių pažeidimus Bal
tijos valstybėse rusų mažumos 
atžvilgiu. 

Rusija pasiruošusi išvesti visą 
savo kariuomenę iš Baltijos 
valstybių kitais metais, pranešė 
aukšto rango Rusijos užsienio 
reikalų miriisterijos pareigūnas, 
nepanorėjęs skelbti savo pavar
dės. Jis pareiškė turįs „neofi
cialios informacijos", kad Rusi
jos prezidentas Boris Jelcinas, 
rugsėjo 8 dieną susitikęs su Lie
tuvos vadovu Vytautu Lands
bergiu, pateiks jam atitinkamą 
pasiūlymą. Pareigūnas išreiškė 
viltį, kad, jeigu lietuviai sutiks, 
tai bus precendentas panašiems 
susitarimams su Latvija bei Es
tija. 

„Susitarime, kuris yra ruo
šiamas Jelcino ir Landsbergio 
susitikimui rugsėjo 8 dieną, 
minima ta pati 1993 metų da
ta", pasakė URM pareigūnas. 

Rengiasi stoti į SEPT 

Rugsėjo 1-ąją Ryšių ir in
formatikos viceministro Alfredo 
Basevičiaus vadovaujama dele
gacija išvyko j Graikiją. Ten 
Lietuva, pirmoji iš trijų Baltijos 
respublikų, bus priimta į Euro
pos pašto ir telekomunikacijų 
konferenciją (SEPT). Narystė 
šioje Europos bendrijos organi
zacijoje leis ryšių organizacijoms 
naudoti bendrus Europos pašto 
standartus, dalyvauti žemyno 
telekomunikacijų kabelinio 
tinklo plėtojimo programoje. 

Rugsėjo 1-oji sukvietė 
vaikus į klases 

Lietuvos mokykla baigia 
įveikti pereinamąjį švietimo 
reformos etapą — šiais mokslo 
metais pirmokai pradeda dirb
ti pagal naujas programas ir va
dovėlius, palaipsniui prie nau
jo mokymo nuosekliai jungsis ir 
kitos klasės. Naujojo mokyklos 
modelio pagrindas Lietuvos 
pedagogikos išmintis, „sustip

rinta" Vakarų šalių patirtimi. 
Šiemet mokykla gaus apie 40 
originalių, Lietuvos pedagogų, 
mokslininkų, intelektualų pa
rengtų, vadovėlių. Įvedama pri
valoma dorinio ugdymo discip
lina — moksleiviai, pasitarę su 
tėvais, turės pasirinkti tikybos 
arba etikos pamokas. Lietuvoje 
pereinama ir prie diferencijuoto 
mokymo — kuriamos gimnazi
jos turės keturias klases, į ku
rias bus galima patekti po aš
tuonių skyrių, išlaikius egza
minus. Vakarų šalių pavyzdžiu 
numatoma kurti naujo tipo 
mokyklas tiems moksleiviams, 
kurie pasaulį gali pažinti ne per 
teorinį, o per praktinį patyrimą. 

Pasiteisino prie porą metų 
pradėtos permainos profesinio 
rengimo sistemoje. Jau neberei
kia sovietinių laikų privalomo 
siuntimo į profesines mokyklas. 
Čia norinčių stoti konkursai 
pralenkia ir prestižines aukš
tąsias mokyklas. 

„Pradedame mokslo metus, 
suvokdami išskirtinį Lietuvos 
mokyklos uždavinį, pažymėjo 
spaudos konferencijoje kultūros 
ir švietimo ministras Darius 
Kuolys. J i turi brėžti takosky
rą tarp LTSR sovietinio tipo 
gyvensenos, mąstysenos ir nau
jos, modernios Lietuvos". 

Kariūnų mokykla 
Vilniuje, Antakalnyje, iškil

mingai atidaryta Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos mokyk
la. J i įsikūrė buvusiuose 
Sapiegų rūmuose, kurie ilgą 
laiką buvo vilniečiams neįžen
giama teritorija — čia veikė 
SSRS karinė aukštoji radiotech
nikos mokykla, sau „pasisky-
rusi" ir didelį plotą Antakalnio 
teritorijos. 

Profesionaliam karininko dar
bui čia rengsis 126 jaunuoliai, 
sėkmingai išlaikę stojamuosius 
egzaminus. Po dvejų metų jiems 
bus suteiktas vyresniojo leite
nanto laipsnis, o po to dar dve
jus metus jie tarnaus motošau-
lių ir pasienio tarnybų būrių va
dais. Tikimasi, kad per šį laiką 
mokykla taps karo akademija, 
kurioje karininkai galės tęsti 
mokslus, kelti savo kvalifika
ciją. 

Iškilmingos rikiuotės metu 
Lietuvos kariuomenės vyriau
siasis kapelionas Alfonsas 
Svarinskas pašventino mokyk
los vėliavą. Kariūnus ir dės
tytojus pasveikino Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

Demokratų partijos 
suvažiavimas 

Vilniuje įvyko demokratų par
tijos suvažiavimas, kuriame 
buvo svarstomas kandidatų į 
Seimą sąrašas. Jame nėra nė 
vieno buvusio komunisto. Suva
žiavime kalbėjęs Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pageidavo, 
kad rinkimuose partija eitų kar
tu su Sąjūdžiu. Nėra labai aiš
kių pavojų, tačiau esama prie
laidų, kad valstybė nejučiom 
gali prarasti visas savo per
gales. Yra reali galimybė, kad 
atėjus į valdžią kairiosioms jė
goms, keisis Lietuvos tarptau
tinė politika, pažymėjo V. 
Landsbergis. 

LDP dar nenusprendė, ar eis 
į rinkimus viena, ar su kitomis 
dešiniosiomis jėgomis. Šiuo 
metu partija turi per 500 akty
vių narių. (R.G.) 

Ekonominės sankcijos 
pradėjo veikti 
Jugoslavijoje 

Homestead, Fla. jau auga palapinių miestas, kuriame apsigyvens benamiai apylinkės7 gyvento
jai, nukentėję uragano Andrew metu. 

Floridoje problemos 
nesibaigia 

Artėjant JAV prezidento rin
kimams, staiga abiejų pagrin
dinių kandidatų žodinė dvikova 
ir partijų lenktyniavimas dėl il
gesnio aprašymo spaudoje ar 
kelių minučių laiko televizijos 
žinių laidose prarado pirme
nybę. Dėmesys dabar nukreip
tas į uragano Andrew padarytus 
nuostolius Floridoje ir kitose 
Meksikos įlankos pakrančių 
vietovėse. 

Prez. George Bush, dar beveik 
audrai nepraūžus, pasistengė 
nuskristi į Miami ir prižadėjo 
nukentėjusiems greitą, gausią 
federalinės valdžios pagalbą. 
Tačiau, praslinkus savaitei po 
uragano Andrew siautulio, ta 
pagalba vis dar neįsibėgėjo, o 
problemos audros nusiaubtose 
vietovėse kaskart gausėja. 

Tik šios savaitės pirmadienį 
Homestead (Florida) vietovėje, 
kuri labiausiai nukentėjo ura
gano metu, kariuomenės dali
niai pradėjo statyti palapinių 
miestą. Antradienį į palapines 
jau pradėjo kraustytis benamiai 
apylinkės žmonės, praradę savo 
visą turtą ir pastogę. Tačiau at
sirado ir daug kitų rūpesčių, 
ypač susijusių su sveikata. Ka
dangi vandentiekiai dar vis 
sugedę, daugelyje vietų nevei
kia elektra, o temperatūra 
karš ta ir drėgna, pradėjo 
griuvėsiuose sparčiai veistis 
įvairūs — dideli ir maži — ken
kėjai. Bijomasi užkrečiamųjų 
ligų epidemijų ir apsinuodijimo 
sugedusiu maistu. 

Pustuzinis pagrindinių ligoni
nių pietinėje Dade apskrities 
dalyje dar kol kas neveikia. L . ' 
kinosios klinikos atidarytos 
mokyklų ar kitose viešose 
patalpose, bet medicinos per
sonalas iki šiol vos spėjo aptar
nauti sužeistuosius audros 
metu, o pasirūpinti higienos 
reikalas ir žmonių apsauga nuo 
įvairių ligų nebuvo laiko. Ypač 
sunku yra neturtingųjų lauko 
darbų darbininkų — derliaus 
rinkėjų — gyventuose kvarta
luose, į kuriuos pagalba pap
rastai ateina paskutinioji. 

Audra nušlavė gydytojų priė
mimo kabinetus, privačias kli
nikas ir daugumą apylinkės 
vaistinių, dėlto pacientai negali 
rasti savo gydytojų arba pasi
pildyti būtinų vaistų atsargas. 

Žmonės visoje Amerikoje tuoj 
atsiliepė į nukentėjusiųjų 
pagalbos šauksmą ir pradėjo 
siųsti drabužius, maistą bei 
kitus būtinus daiktus. Daug tų 
siuntų, nesant pakankamo skai
čiaus prityrusių koordinatorių, 
buvo tik sukrauta atvirame ore. 

Dėl dažno lietaus ir karščio 
sušlapo, susipurvino drabužiai, 
o daug maisto sugedo. Nėra 
laiko ir žmonių šiukšles išvežti, 
valyti griuvėsius, todėl visur 
veisiasi žiurkės, pelės ir bak
terijos. Kitaip tariant. Amerika, 
daug kartų nuskubėjusi padėti 
pasauliui gamtinių ar kitų 
katastrofų metu, dabar labai 
prastai tvarkosi su vienos savo 
valstijos nelaime. 

Visa tai prieš rinkimus kelia 
rimtą rūpestį respublikonų par
tijai, nes gyventojų nepasiten
kinimas ir pasipiktinimas spar
čiai auga. Netvarkingai teikia
ma pagalba pastebima ne tik 
nukentėjusioje vietoje, bet ir 
visame krašte, nes nelaimės 
vaizdų bei kitokių žinių kasdien 
pilni laikraščiai ir televizijos 
žinių laidos. Prez. George Bush 
stengiasi atitaisyti jo rinkimų 
kampanijai daromą žalą. Pirma
dienį jis buvo sukvietęs apdrau-
dos įstaigų bei statybininkų 
atstovus į Baltuosius rūmus, 
ragindamas juos ir taip pat savo 
Kabineto narius rimčiau susi
rūpinti pagalba Floridai. Jis 
taip pat skatino pašto įstaigas 
greičiau sureguliuoti pašto 
pristatymą į audros nusiaubtas 
vietoves, o socialinei apdraudai 
— nedelsiant įteikti nukentėju
siems priklausančius čekius. 

Visas prezidento dėmesys lai
kinai sutelktas į uragano An-
drew siautimo pasekmes Flori
doje, Louisianoje ir kitur, nes 
netvarkinga pagalba nukentė
jusiems ir per ilgu jos uždelsimu 
netruko pasinaudoti demokratų 
partijos kandidatas, aštriai 
kritikuodamas Bushą ir kurs
tydamas nepasitenkinimą jo va
dovavimu vyriausybei. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Šešerius metus trunkanti 
sausra yra pagrindinė Califor-
nijos gaisrų priežastis. Praėjusią 
savaitę šioje valstijoje gaisrai 
sunaikino 100,000 akrų plotus, 
tačiau gamtosaugos specialistai 
tvirtina, kad tai natūralus pro
cesas, pasitaikantis beveik kas
met įvairiose pasaulio vietose. 
Reikalus komplikuoja besiple
čiančios gyvenvietės. Ugniage
siai pirmiausiai stengiasi ap
saugoti gyvenamuosius namus, 
mažiau skirdami pastangų ki 
tiems gaisrams, kurie negesi
nami labai išsiplečia. California 
šiuo metu turi 30 mil. gyventojų, 
kurių kasmet padaugėja apie 
800,000. 

Vizos į Baltijos 
valstybes 

JAV Valstybės departamen
tas praneša, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija įvedė naują sienų 
perėjimo tvarką, pagal kurią vi
za, gauta įvažiavimui į bet 
kurią iš trijų Baltijos kraštų, 
galioja visose trijose valstybėse. 
Papildomų vizų nereikia. Ta
čiau keleiviai, kurie planuoja 
keliauti į Rusiją ar į bet kurią 
anksčiau buvusią Sovietų Są
jungos respubliką (išskyrus Uk
rainą), turi turėti Rusijos vizą. 
Kitaip jiems nebus leidžiama 
įsiregistruoti viešbučiuose, gali 
būti nubausti 350 dol. pabauda 
ir nedelsiant paprašyti išvykti 
iš krašto teritorijos. 

Anksčiau vizas keleiviai 
galėdavo įsigyti traukiniuose, 
bet dabar jos nebus išduodamos. 
Turistai persėjami, kad trau
kiniai iš Rygos į Lenkiją turi 
pervažiuoti Belarusijos terito
riją. Keleiviai, neturintys rusų 
vizos, buvę iš traukimo išsodinti 
ir išsiųsti iš belarusų teritorijos. 

Vėl nelaimė 
Filipinuose 

Bamban. — Stiprių, kelias 
dienas trukusių, liūčių išjudinti, 
Pinatubo ugniakalnio pelenai ir 
kitos sprogimo atlaikos pavirto 
skysto purvo upėmis, kurios 
nuslinko kalno šonais ir užpylė 
kelyje pasitaikiusius miestelius 
bei gyvenvietes. Bent 50,000 
žmonių prarado savo namus ir 
visą turtą, žuvo 17. Purvo 
sroves, siekusias iki 9 pėdų 
aukščio, nuo ugniakalnio šlaitų 
paleido tropikinė audra Polly, 
jau kelias dienas prieš tai vargi
nusi šiaurinę Filipinų dalį. Nuo 
audros sukeltų potvynių nuken
tėjo apie 800,000 gyventojų. At
rodo, kad Filipinų nelaimės ir 
šia nauja nauja bėda dar neužsi
baigs, nes mokslininkai perspė
ja apie galimą greitą Pinatubo 
išsiveržimą. Ugniakalnio akty
vumas paskutinėmis dienomis 
labai suintensyvėjo ir laukiama 
kito stipraus sprogimo. 

Japoni jos imperatorius 
Akihito priėmė kvietimą nu
vykti į Kiniją spalio 23-28 d. Tai 
būtų pirmas toks tų kraštų 
valdovų kontaktas po beveik 
2000 metų. Vizitas sutampa su 
dvidešimtmečio sukaktimi, kai 
buvo užmegzti diplomatiniai 
ryšiai tarp Kinijos ir Japonijos. 

Maskva. — Aeroflot lėktuvas, 
skrisdamas į Kaukazo kalnų 
kurortą, praėjusį ketvirtadienį 
besileisdamas nukrito netoli 
Maskvos aerouosto. Nelaimėje 
žuvo 77 žmonės. 

Belgradas, Jugoslavija, rug
pjūčio 26 d. — Tris mėnesius po 
to, kai Jungtinės Tautos paskel
bė ekonomines sankcijas prieš 
Jugoslaviją, to krašto ekonomi
ja pradėjo taip smukti, jog 
manoma, kad įvyks politinė 
konfrontacija prieš metų 
pabaigą. Daugumas didžiųjų 
įmonių yra uždarytos, šimtai 
tūkstančių darbininkų gauna 
sumažintas algas arba visai 
negauna, infliacija šauna aukš
tyn ir vis daugiau pritrūksta 
įvairių reikmenų. 

Vienas diplomatas, stebintis 
uždėtą embargo, sako, kad šios 
sankcijos veikia kaip tik galima 
tikėtis gerai. Tačiau nežiūrint 
šių ekonominių ženklų, nėra 
aišku, ar jie laiku paveiks ser
bus, kad palengvintų Bosnijos 
musulmonams ir kroatams. 

Sankcijos pakenkia 
gyventojams 

Sankcijos jau paveikė 
drabužių siuvyklą Kluz Bel
grado pakraštyje, kurios ga
miniai buvo eksportuojami Eu
ropon su garsių drabužių pro
jektuotojų etiketėmis: Yves 
St. Laurent ir Hugo Boss. Dabar 
jos durys užrakintos. Jos vy
riausias vadovas Dragoslav 
Kojič sako: „Man nepatinka šis 
embargo, nes jis pakenkia mano 
žmonėms, kurie yra neturtingi. 
Tai yra, 6,000 moterų, pusė jų 
be vyrų, kurios pačios vienos 
augina 11,000 vaikų. Jų gyveni
mas labai pasunkėjo. Baisu pa
galvoti, kas atsitiks, jei tos 
sankcijos dar ilgiau užsitęs". 

Bet Kojič taip pat pripažino, 
kad dėl sankcijų kai kurie ser
bai jau kaltina valdžią, kurs
tančią serbų agresiją. „Jei 
sankcijų tikslas yra sukurti 
socialinį nepasitenkinimą, pa
kenkiant civiliams, tai šis 
tikslas yra pasiektas, — sako 
Kojič. — Kai oras atšals, žmonės 
tikrai supyks". 

Sankcijos plačiai siekia 
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba sankcijas uždėjo gegužės 
30 dieną, uždrausdama beveik 
visą prekybą su Jugoslavija. 
Sankcijose taip pat reikalau
jama, kad visi kraštai neleistų 
Jugoslavijos sportininkams da--
lyvauti sporto varžybose, kad 
sustabdytų mokslininkų pasi
keitimus su Jugoslavija ir kad 
sumažintų savo štabus ambasa
dose Belgrade. 

Be to, užsienio oro linijoms 
draudžiama nusileisti Belgrade, 
o Jugoslavijos lėktuvams užsie
nyje. Šios visos sankcijos aštriai 
izoliavo Jugoslaviją. 

Serbai raginami imtis 
išlikimo strategijos 

Pagrindinis sankcijų taikinys 
yra Serbija, didesnioji iš dviejų 
Jugoslaviją sudarančių respub
likų. Užsieno vadai laiko Ser
biją didžiausia kaltininke už 
karą Bosnijoje ir Herzegovino-
je ir viliasi, kad sankcijos suda
rys tokių sunkumų Serbijai, kad 
jos vadas prezidentas Slobodan 
Miloševič pergalvos savo 
politiką ar net bus nuverstas. 

S. Miloševič, kurio galia nu
stelbia Jugoslavijos ministro 
pirmininko Milan Panič, ragina 
Jugoslavijos gyventojus surasti 

išlikimo strategiją ir gyventi 
visuotinio taupumo sąlygomis, 
kol pasaulio spaudimas prieš 
juos pasibaigs. Bet dabar jau kai 
kurie Serbijos politikos ir 
pramonės vadai atmeta šią 
Miloševič siūlomą strategiją ir 
remia premjero Panič reikala
vimą, kad Belgradas darytų 
viską, kad ekonominės sankci
jos būtų atšauktos. 

Jugoslavijos Eksporto siste
mos pirmininkas Slobodan 
Anjič sako, kad Miloševič „iš
likimo strategija" nieko nepą: 
sieks, „tinka tik džiunglėms". 
Mes esame Europos dalis, pa
saulio dalis. Mes nenorime tik 
išlikti, mes norime gyvuoti ir 
klestėti", kalbėjo Anjič. Kaip 
daugelis kitų krašto gyventojų, 
j is tikisi masinių protestų 
Belgrade, jei valdžios politika 
nepasikeis, bet jis nežino, į 
kurią pusę protestai pasuks. 

„Valdžia gabiai manipuliuoja 
nacionalistinius sentimentus", 
jis sako, „ir gali sakyti, kad kas 
tik valdžiai priešinasi yra nepa-
triotas. Jei įvyktų polarizacija, 
Serbijoje gali iškilti civilinis ka
ras". ' 

Prekės pralenda po embargo 

Daugelyje maisto parduotuvių 
ir turgavečių dar pilna prekių. 
Bet prekių kainos smarkiai ky
la. Ši padėtis sukuria sąlygas 
pelnagaudžiams ir kontrabandi
ninkams, kurie sparčiai dirba. 
Kasdien Dunojaus upe atplau
kia baržos, daugiausia priva
čios, o jų savininkai rusai ir 
ukrainiečiai. Jų pakrovimo do
kumentuose nurodyta, kad pre
kės skirtos Makedonijai, bet jos 
veža daug daugiau prekių, negu 
Makedonija galėtų sunaudoti. 
Sakoma, kad ir nafta atplukdo
ma į Jugoslaviją graikų tanklai
viais pro Makedoniją. 

Tačiau kontrabanda nevyksta 
pakankamu mastu, kad Jugos
lavija ilgai galėtų pakelti 
sankcijos, o kontrabandos ke
liu atvežamos prekės yra 
brangios, kontrabandininkų ap-
dedamos priediniu pavojaus mo
kesčiu. Taip pat ir su eksportu. 
Vienos dirbtuvės savininkas 
sako, kad sugeba kontrabandos 
keliu eksportuoti prekes, bet 
dabar už jas gauna tik du treč
dalius vertės, nes pirkėjai 
žino, kad jugoslavai gamintojai 
dabar negali kitaip prekių par
duoti. 

Labiausiai nukentėjo turizmo 
pramonė ir medicinos patarna
vimų teikimas, negaunant 
reikiamų vaistų ir priemonių. 
Visa tai atsiliepia ir karo 
veiksmų organizavime. Tad 
ekonominės sankcijos turi savo 
poveikį, bet neaišku, kaip ilgai 
truks, kol Serbijos vadovybė 
paklus pasaulio valiai. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 2 d.: Ingrida, 
Steponas, kar., Protenis, Tu-
gaudė. 

Rugsėjo 3 d.: Bronius, Bro-
nislava (Bronė), Simeonas styl., 
Sirputis, Mirga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:24. 
Temperatūra dieną 80 F (23 

C), debesuota, gali būti lietaus; 
naktį - 63 F (12 C). 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

GRAŽIOS SVAJONĖS 
IŠSIPILDYMAS 
SAULIUS DAMBAUSKAS 

— LSB Tautinio Auklėjimo ros išverstus medžius, lupome 
skyriaus 1992 m. rašinių kon- nuo jų žievę. Užsikūrėme laužą. 
kurso premijuotas stovyklos 
aprašymas. 

(Pabaiga) 

1991-ųjų metų mūsų stovyklą, 
o kartu ir mus visus, užgriuvo 
labai netikėtai didžiulė audra. 
Rytą atsikėlę turėjome viską 
greitai susidėti į neperšlam
pamus maišus. Susitvarkę nu
bėgome padėti vilkiukams. Dir
bome greitai, nes vėjas jau labai 
šėlo. Atlikę visus reikalingus 
darbus nuskubėjome į valgyklą. 
Tai matyt, galvojau, yra ir gam
tos krikštas man įstojimo į 
skautus proga. Visą dieną iš
buvome valgykloje, nes vėjas 
s i a u b i n g a i s iau tė . Vertė 
medžius. Lietus pylė be susto
jimo. Telkšnojo didžiulės pelkės. 
Visą dieną valgykloje žaidėme, 
pynėme iš vielelių, dainavome 
lietuviškas ir skautiškas dainas, 
kalbėjomės ir valgėme. Vienu 
metu aš nuėjau prie lango. Žiū
rėdamas į ežero bangas prisi
miniau, kaip prieš vienuolika 
metų aš su tėveliais buvau bai
darėje didžiulio Baluošo ežero 
viduryje. Tada irgi netikėtai 
pakilo audra ir stengėsi mus 
apversti. Mano tėvai, kai mes 
gyvenome Lietuvoje, kiekviena 
vasarą keliaudavo prie Ignali
nos ir plaukdavo po ežerus, o 
nakčiai statydavo palapinę, per
miegodavo ir vėl plaukdavo. 
Pirmą kartą pasiėmė mane, kai 
aš buvau ketverių metų. Ir tada 
buvo gamtos krikštas man, pir
mą kartą išplaukusiam į ežerus. 
Dar toks tebebuvau, kad ir la
šinius, eidamas paežere, pame
čiau, kuriuos eidami iš paskos 
atrado tėvai. Aš džiaugdavausi 
visada plaukdamas baidare, 
miegodamas palapinėje, eida
mas mišku ir sakydavau, kad 
esu skautas. 

Lietuvoje apie skautus man 
pasakodavo t ik tėvai , nes 
skautų tada negalėjo būti. Aš 
džiaugiausi: pagaliau, mano 
svajonė išsipildė ir aš jau esu 
t ikras skautas. Netoliese vėtra 
vėl nulaužė medį. Gaila vėtros 
išverstų medžių. Nuėjau pas 
savo draugus ir įsijungiau į žai
džiamą žaidimą. 

Po vakar ienės pradėjome 
ruoštis nakčiai. Manėme ir 
naktį praleisti valgykloje. Bet 
netikėtai audrai greitai nutilus, 
mes sugrįžome į savo pastovyk-
lę. Daug buvo išverstų medžių. 
Pilna vandens. Pradėjome tvar
kyti pastovyklę. Rinkome aud-

nes jau buvo tamsu. Padėjome 
ir vilkiukams susitvarkyti. O 
kitą dieną turėjome daug darbo, 
kol sutvarkėme audros padary
tą žalą. Po audros visas miškas 
atgijo, vėl čiulbėjo paukščiai. 
Audra nebepasikartojo, vėl 
atšilo ir visos kitos dienos buvo 
šiltos ir įdomios. Mes žaisda
vome su vilkiukais, padėdavo
me vilkiukų vadovams, tvarky
davome savo pastovyklę. 

Visada laukdavau pasivaikš
čiojimų su kunigu Saulaičių. Jis 
mums labai įdomiai pasakodavo 
apie įvairius gyvūnus, vabalus, 
augalus, akmenis, medžius, 
paukščius. Mums patikdavo 
klausytis kunigo Saulaičo pa
sakojimų. Jis visada būdavo 
linksmas. Ir mūsų visų nuotai
ka būdavo nuostabi. 

Labai man patiko žaisti su 
vilkiukais, padėti vilkiukų 
vadovams. Labai linksmi ir 
įdomūs tie vilkiukai. O vienas 
jų buvo tikras keistuolis. Jis 
visada eidavo ne takeliu, o ten, 
kur tik daugiau purvo ir žolės. 
Visada avėjo dviem skirtingais 
batais. Jei kas jo paklausdavo, 
kodėl jis taip daro, jis at 
sakydavo, kad vienas batas yra 
bristi per purvą, o kitas — bė
gimui. Žodį bėgimui jis pasa
kydavo angliškai ir tai skani 
bėdavo labai juokingai, bet at
virai ir nuoširdžiai. 

Pamenu dar vieną linksmą 
atsitikimą. Miegu ir lyg girdžiu 
klausimą: „kelinta dabar valan
da?" Maniau, kad jau rytas, o, 
atrodė, kad visai neseniai 
užmigau. Apsimiegojęs atsike
liu, lauke tamsu, tik matau 
degančią lemputę. Negalėjau 
nieko suprasti, bet vėl išgirdau 
tą patį klausimą: „kelinta dabar 
valanda?" Ogi mano palapinė
je stovi vilkiukas -u lempute. 
Rimtai manęs klausė, rimtai ir 
atsakiau. Buvo dar tik pirma 
valanda nakties. O aš jau 
maniau, kad rytas. 

Stovykloje visos dienos buvo 
įdomios. Tik gaila, kad labai 
greit prabėgo ta savaitė. Ne
nepastebėjau, kaip išsiri
kiavome stovyklos uždarymui. 
Sudėti daiktai, nusiminę drau 
gai, kad jau reikia skirtis, 
nuleistos vėliavos. Sakome 
vieni kitiems: „iki pasimatymo 
ateinančiais metais"! 

Tai buvo nuostabi stovykla. 
Šią stovyklą aš prisiminsiu visą 
gyvenimą. Išsipildė ir mano 
svajonė. Aš — skautas. 

Viešnios iš Chicagos — jps Viligailė Lendra i t ienė (II eil . viduryje) ir vair. L ina Lendra i ty t ė (II 
eil a n t r a iš dešinės) su B i ru t ė s draugovės sesėmis Lazdėnų stovykloje, Lietuvoje. 

STOVYKLŲ PRISIMINIMAI 

DVI SAVAITES 
RAKO 

STOVYKLAVIETĖJE 

Chicagos skautai ir skautės 
liepos 11-25 dienomis stovykla
vo Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan. Jų tarpe buvo ir 
keletas brolių ir sesių iš kitų 
vietovių. Man, išvykusiai gy
venti į JAV Rytų rajoną, buvo 
ypač malonu sugrįžti į gerai 
pažįstamą stovyklavietę ir dvi 
savaites praleisti su savo „Neri
jos" jūrų skaučių tuntu. 

Atvažiavusi į stovyklą susiti
kau su savo seniai pažįstamo
mis draugėmis. Palapinėje bu
vome šešios sesės — Karina 
Turnerytė, Krista Augiūtė, 
Danisa Dambrauskaitė, Marytė 
Santoski, Karina Pauliūtė ir aš 
— Diana Gulbinaitė. Visos kar
tu įrengėme rūbinę drabužiams 
pasikabinti. Paskui prie ežero 
įrengėme lauko virtuvę ir 
aptvarkėme pakrantę. Lauko 
virtuve stovyklaudamos daug 
kartų pasinaudojome — kepėme 
dešreles ir „hamburgers". 

Ūdrytės. bebriukai. paukšty
tės ir vilkiukai iškylavo miške. 
Vieną dieną plaukėme kano
jomis. Šioje iškyloje dalyvavo 
jūrų skautės ir broliai jūrų 
skautai. Buvo labai smagu! 

Jūrų skautėms kandidatėms 
labiausiai atmintina diena buvo 
kai jos, davusios įžodį, pasipuošė 
juodais jūrų skaučių kaklaraiš
čiais. Buvome labai laimingos, 
davusios jūrų skaučių įžodį. 

Stovyklai įpusėjus, sekmadie
nį tradicinę Jūros dieną pradė
jome šv. Mišiomis prie ežero. Po 
Mišių jūrų skautės ir skautai 
kanojomis lydėjo burlaivį, plau
kiantį į ežero vidurį nuleisti 
vainiką, pagerbiant mirusius 
juru skautus ir skautes, o taip 
pat visus gelmėse žuvusius 
jūreivius. 

Sekmadienį vakare buvo šo
kiai. Gražiai praleidome laiką 
šokdami ir bendraudami. 

Antra savaitę visi stovyklau
tojai važiavo į Northhouse 
Dunes. Tai milžiniškos balto 
smėlio kopos. Jūrų skautai ir 
skautės dalyvavo Jūroramoje. 
Buvome paskirti į valtį, su ku
ria turėjome atlikti įvairius už

davinius. Kiekvienoje stotyje at
likome jūrinės programos už
davinį. 

Šios vasaros stovykla Rakė 
buvo labai smagi. Susitikau su 
visais draugais, — ėmis ir susi
pažinau su naujais. Dabar ilge
singai laukiu ateinančių metų 
stovyklos! 

Vair. Diana Gulbinaitė 
„Nerijos" tuntas 

LANKIAUSI LIETUVOS 
SKAUTŲ STOVYKLOJE 

Šią vasarą aš turėjau progos 
aplankyti skautų stovyklą Lie
tuvoje. Tai buvo Kauno rajono 
stovykla Lazdėnuose, maždaug 
pusiaukelėje tarp Kauno ir 
Vilniaus. Toje stovykloje, kaip 
ir mūsų Rako stovyklavietėje, 
kartu stovyklavo sausumos ir 
jūrų skautai. 

Mus — mane. mano mamytę 
Viligailę Lendraitienę ir se
sutę — ūdrytę Nidą kaunie
tės priėmė1 labai gražiai. Birutės 
pastovyklės sesėms buvo labai 
įdomu,kaip mes skautaujame 
Chicagoje. Buvau atsivežusi 
nuotraukų. Sesėms labai patiko 
pamatyti nuotraukas, kurios 
rodė, kaip mes Amerikoje išky
laujame, stovyklaujame, ką 
darome sueigose. 

J ū r ų s k a u t ė s i rk l av imo iškyloje. Piešė T a i y d a R u d a i t y t ė 

Birutietės tuoj įtraukė mus į 
savo stovyklos programą. Tos 
dienos tema stovykloje buvo 
Lietuvos kariuomenė. Sesės ir 
broliai kartu lankė ta mintimi 
įruoštas stotis. Vienoje stotyje 
buvo mokoma žygiuoti. Mokė 
tuo tikslu stovyklon pakviestas 
Lietuvos kariuomenės karys. 
Kitose stotyse aiškino apie 
Lietuvos kariuomenės ir laivy
no praeitį. 

Rytinė programa buvo pasi
ruošimas žaidimui. Po pietų bro
liai buvo paskirstyti į taria
mas Lietuvos ir Švedijos „ka
riuomenes". Jie visi davė prie
saiką, pažadėdami ginti savo 
tėvynę. Sesės tapo gydytojomis 
arba gailestingomis seselėmis — 
slaugėmis. Sesių uždavinys bu
vo gydyti sužeistus kareivėlius. 
Žaidimo tikslas — išsaugoti savo 
krašto vėliavą. 

Kiekviena pastovyklę turėjo 
savo lauko virtuvę ir stalą. Kas
dien vis kita skiltis ar valtis 
buvo atsakinga už maisto ruo
šimą. Vandenį maisto gamini
mui ir prausimuisi sėmėsi iš 
upelio. Mes valgėme Birutės pa-
stovyklėje. Sesės mus tikrai 
skaniai pavaišino. 

Sesės Lietuvoje yra labai 
draugiškos. Jos nori, kad 
ateinančiais metais mes — 
skautai iš Amerikos atskristu-
me į Lietuvą ir su jais kartu 
stovyklautume. Sesės labai 
norėtų susirašinėti su skautė
mis Amerikoje. 

Smagu buvo aplankyti skau
tus ir skautes Lietuvoje. Pama
čiau, kad ir jų stovyklos yra 
panašios j mūsų stovyklas. 

Vair. Lina Lendraitytė 
„Nerijos" tuntas 

SUSITIKSIME 
A.S.S. 2001 

STUDIJŲ DIENOSE 

Visi Akademinio Skautų sąjū
džio nariai, jų šeimos ir draugai 
kviečiami maloniam trijų dienų 
pabendravimui Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
Michigan, rugsėjo 11-13 
dienomis vyksiančiose ASS 
Studijų dienose. Numatyta 
įdomi programa ir užtenkamai 
laisvalaikio pasidžiaugti besi
baigiančios vasaros dienomis 
gražioje gamtos aplinkoje. Čia 
pateikiame numatytą 
dienotvarkę: 

Penktadienis, rugsėjo 11 d. 

14:00 Registracija 
17:00 Stovyklos atidarymas 
17:30 Vakarienė 
18:30 Susipažinimo vakaras 
20:30 Laužas 

Šeštadienis, rugsėjo 12 d. 

08:45 Pusryčiai 
09:30 - 12:30 Rytmetinė 

programa: 
„Pirmieji organizaciniai pa

grindai, tikslai, struktūra ir tra
dicijos". 

„Tradicijų ir papročių evoliu
cija Vokietijoje ir Amerikoje". 

„Pagrindiniai veiklos pasikei
timai ir išeivijos įtaka". 

„ASS Lietuvoje ir JAV-se — 
panašumai ir skirtumai". 

12:30 Pietūs ir laisvalaikis 

DRAUGĄ S 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays as wel! as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second claas poetage paid at Chicago, EL and additional muihng offices 
Subacription Ratee: 80.00. Foreign countries $90.00 
Po8tmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

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

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

m e t a m s V» metų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol ) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nedirba. n '*l nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00. šeštadieniais nedirba skelbimų turini neatsako Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Rugsėjo 11-13 d. - A.S.S. 2001 

— Akademinio Skautų sąjūdžio 
Studijų dienos Dainavoje, Man
chester, Mich. 

Spalio 9-10 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinė šventė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 17 d. — „Puota jūros 
dugne" — tradicinė jūrų skau-
tijos šventė-pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spalio 23-26 d. - JAV 
Vidurio rajono vadovybės or
ganizuojamas skautiškas su
važiavimas — kelionė laivu 
Karibų jūroje. 

DR 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

įPriklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
f 2434 W. 71 t t raat , Chicago 
[ T a i . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 
•Hrm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

14:30 -18:00 Popietinė progra
ma: 

„Knights of Lithuania — Lie
tuvybės ir tautiškumo išlai
kymas". 

Bendros diskusijos: 
„Lietuvių-anglų kalbų kon

fliktas jaunimui". 
„Lietuvis Amerikoje — filo

sofinė dilema". 
„Ateities kelias". 
18:00 Vakarienė -

laisvalaikis 
20:00 Vėliavų nuleidimas 
20:30 Laužas 

Šeštadienis, rugsėjo 13 d. 

08:30 Vėliavų pakėlimas 
08:45 Pamaldos 
09:15 Pusryčiai 
10:00 Bendros diskusijos — 

Vadijos raportai 
12:00 Stovyklos uždarymas. 
Dalyvaukime visi! Informa

cijai ir registracijai kreiptis: t.n. 
Judi ta Urbai tė , tel. 
708-301-3839. 

Ad meliorem! 
Studijų Dienų vadovybė 

Kab. (1-312) 735-4477; 
J B M (708)246-0067; arba (708)246 8531 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUIUDING 

6449 3o. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T»! (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v.v., antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir SeStd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
1-312) 778-6968 arba (1-312) 439-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 535-2302 

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 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)452 4 159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . 50th Ava . , Clcaro 

Kasdien 1 M 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 Schll ler St., E lmhurst . IL 60126 

708 941 2604 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 703-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2434 w 7 i a t Straot 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T a i . (1-312) 767-7575 
5730 Archer Ave. 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave. , Ortond Perk 
703-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

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

Kab. te l . (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-8333 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W. 03rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

K a b . t e l . ( 1 - 3 1 2 ) 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 LIGOS! 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, 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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Te l . (1-312) 925-2370 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 5 5 S. Roberte R d . , Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71at St. 

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

Palo* V le lon Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v.v 

Tel . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeš» pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 778-9880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

valandos pagal susitarimą 
Tel . (1-312) 585-7738 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Nepervttte Campue 
1020 E. Ogden Ave. , Sutte 310. 

Napervllle IL 80333 
Te*. 1-708-327-0080 

Valandos pagal susitarimą 

' « 



Platesnis žvilgsnis 

Į PASAULĮ 
Jei per paskutinius kelis de

šimtmečius būtume norėję su
ieškoti posakį, kuris nieko 
nedomino, tai būtų buvęs dabar 
taip plačiai išgarsintas „šeimos 
vertės" idealas. Visą šį laiką 
buvo karštligiškai kalbama apie 
moterų teises, asmens visišką 
laisvę, juodosios rasės lygia
teisiškumą, bet šeima nebuvo 
liečiama, paliekant patiems 
žmonėms apsispręsti ir pasi
rinkti sau patinkamą gyvenimo 
būdą, kol nepažeidė kons
titucijos ir vietos įstatymų. 

Tačiau niekas nestovi vietoje. 
Kai dvi politinės partijos arti
nasi į susidūrimą, visad pra
dedama atidžiai žiūrėti į viena 
kitos trūkumus, galinčius pa
greitinti jų sugriuvimą. Tad 
šiais metais ir buvo nutarta at
kreipti dėmesį į dabar taip iš
garsintą „šeimos vertės" posakį. 

Prieš metus niekas nekėlė 
balso dėl ekrane puoselėjamų 
laisvo elgesio filmų turinio, nes 
buvo tikima, kad tai atneša 
geras pajamas. Apsinuoginimas 
tapo dienos mada, o su visišku 
nesupratimu buvo žiūrima į da
bar pasaulinių žinių skyriuje 
nuolat matomas tampriai susi-
vysčiusias ir net veido dalį užsi
dengusias arabų moter is . 
„Mažiau yra daugiau" posakis 
tapo visai užmirš tas . Tik 
pagalvokime, kiek kietosios 
linijos spaudos ir žurnalų turė
tų užsidaryti, jei pornografija 
būtų uždrausta. 

O visgi kažkas politikoje metė 
mintį, kad tai gali būti gera 
tema prezidentinėse rungty
nėse, nes viskas kita jau buvo iš
bandyta ir vien užsienio 
politikos manevrais balsuotojų 
nebuvo galima įtikinti šviesia 
krašto ekonomijos ateitimi. 
Reikėjo ieškoti naujų perliukų, 
nors ir labai nesigilinant į jų 
pritaikymo galimybes tikrovėje 
nei prieš, nei po rinkimų. Ką gi 
pagaliau reiškė žodis šeimos 
vertė, jei krašte tik 25* -̂ vaikų 
turi tradicinį tėvą ir motiną. Jei 
moters teisė gauti kiekvieną 
darbą, kuris iki šiol buvo 
siūlomas tik vyrams, jau kuris 
laikas buvo net per teismus nu
spręstas moters naudai. Jei 
krašte apklausinėjimai parodė, 
kad net trys ketvirtadaliai 
žmonių laiko teisę į abortą 
grynai asmeniniu, ne konstitu
ciniu klausimu; kad nevedusios 
moterys turi teisę adoptuoti 
svetimą kūdikį. Kai televizijoje 
retai jau besurasi filmą be in
tymių scenų. Tad šią temą 
padaryti dabar r inkiminiu 
šūkiu irgi nebuvo labai ver
tinga, neaiškinant, kaip tą 
šeimos vertę įgyvendinsim. 

vaikaičiai tos kalbos nebe
supranta, staigiai susirūpino 
jaunimo stovyklomis, rėmė jų 
norą pamatyti Lietuvą. Taigi 
savotiškai šeimos vertės idėja 
pasiekė ir mus, nors ir kitoje 
pakopoje. 

Atgarsiai geri, ką rodo mūsų 
jaunimo dalyvavimas dainų ir 
šokių šventėse, padaugėję ves
tuviniai ryšiai savųjų tarpe. 
Turim viltį, kad ir Lietuvje, nu
slūgus materializmo ir vien 
pinigų vertinimo bangai, bus 
daugiau atkreiptas dėmesys į 
jaunosios kartos dvasinį ir lietu
viškąjį pasaulį, nes iš tikrųjų 
ne valstybės įstatymai, o šeimos 
įtaka ilgainiui atneša lemiamus 
rezultatus. 

AR VAKARŲ SIŪLOMI VAISTAI 
RUSIJAI BUS VEIKSMINGI 

Sunkus perėjimas į rinkos ekonomiją 

Amerikai nereikia ^išsi
laikyti", jai negresia ir oku
pacijos pavojus. Visai kitaip yra 
prie Baltijos jūros mūsų tau
tiečiams ir mums čia išeivijoje. 
Todėl ir mes čia atkreipėm 
dėmesį į šeimos vertę, bet gal 
kiek kitokia prasme. Daugelis, 
kurie su savo atžalomis jau 
nebekalba lietuviškai, nes jų 

* * * 

Kad ir labai nenoriai, Vaka
rų valstybių didieji pagaliau po 
ilgų pasitarimų visgi pripažino 
Čekų ir Slovakijos skilimą. Čia 
nebuvo kraujo praliejimo, nes iš 
anksto buvo susitarta likti drau
gais, nors nepriklausomais 
vieni nuo kitų. Nepaisant, kaip 
nepriimtinas anglosaksams 
buvo Jugoslavijos subyrėjimas, 
šį kartą buvo pasimokyta 
neprieštarauti. 

Šia proga čia noriu pacituoti 
daugeliui gerai prisimenamo 
Čekoslovakijos „Prahos pavasa
rio" vado Aleksandro Dubčeko 
žodžius, pasakytus jam įteikiant 
filosofijos garbės doktoratą, 
ištrauką: 

„Tautos vietą tarp kitų tautų 
pasirenka ne pačios. Tą vietą 
nustato jos įnašas žmonijai įjos 
pažangą, laisvę, humaniškumą 
ir teisingumą. Ne kartą esu 
galvojęs apie daugelio tautų 
vaidmenį didžiosiose šių laikų 
istorinėse permainose, kada 
vyksta galingų visuomeninių 
jėgų judėjimai, ekonominės ir 
socialinės krizės, nuo kurių 
kenčia milijonai žmonių visuo
se žemynuose. Techninės pa
žangos laikais, kai taip lengvai 
įveikiami atstumai, svarbiausia 
yra ne tai, kas žmones skiria, 
bet kas juos jungia ir vienija. 
Todėl dabar, kai esame apimti 
demokratinio pakilimo, noriu 
pavartoti posakį: valstybių 
sienos turi ne skirti, bet jungti 
tautas. Tautos paskirtį turime 
matyti bendradarbiavime ir tai
kingame sugyvenime su šių 
dienų demokratinės Europos 
tautomis, o ne tos Europos, kuri 
buvo prieš septyniasdešimt 
metų. Mūsų civilizacija pasiekė 
tokį laipsnį, kad ji pasidarė 
grėsminga pati sau. Atėjo 
laikas, kad tautos perkals kar
dus į arklus, kalavijus į pjau
tuvus ir viena tauta nestos prieš 
kitą. Branduolinio susinaikini
mo pavojus, ekologinių kata
strofų grėsmė vis labiau įtikina 
tautas, jog begalinė mokslo ir 
technikos pažanga gali virsti 
kapu, jei jų nekontroliuos visų 
moralinė atsakomybė ir taikus 
bendravimas. Privalome galvoti 
apie ateitį, apie ateinančias, 
būsimas kartas". 

Labai teisingi ir puikūs 
žodžiai. 

RKV 

Jau keletas mėnesių, kai 
Boris Jelcinas pakreipė savo ša
lies likimą kapitalizmo ir lais
vos rinkos keliu. Rusijos pramo
nei labai sunku persiorientuoti 
į naują sistemą. Kaip pavyzdys 
yra Ivanovo miestas, esantis 
250 mylių į rytus nuo Maskvos. 
Slogi atmosfera jaučiama Frolo-
vo tekstilės kombinato adminis
tracijos pastatuose. Šis fabrikas 
kadaise buvo pagarsėjęs sovietų 
sistemos gamybos srityje. Šūkis 
„Garbė darbui" tebestovi prie 
įėjimo, bet valstybės užsakymai 
yra sustoję, ir fabrikas išnau
doja tik 12% savo pajėgumo. Va
dovai yra nusivylę gauti jų 
planuose numatytos ir pažadė
tos medvilnės, nes Uzbekistanas 
nesilaiko įsipareigojimų ir 
reikalingo medvilnės kiekio ne
pristato. 

Bet sakoma, kad vienas daly
kas nėra pasikeitęs: apie 6000 
šio fabriko darbininkų, nors iš 
jų nedaug kas dirba, laukia ir 
tikisi Maskvos paramos, kaip 
kad būdavę anksčiau. „Čia 
kažkas yra netvarkoje. Viskas, 
kas anksčiau buvo — sugriauta 
ir nieko naujo nėra įvesta vieto
je to, kas buvo anksčiau" — 
kalbėjo Aleksandra Kazilova, 
kuri šiame fabrike buvo išdir
busi 20 metų. „Mes buvome 
išauklėti socializmo dvasioje ir 
prie jo pripratę. Valdžia turi 
mums padėti". 

Frolovo fabrikas yra vienas iš 
pavyzdžių Rusijos ekonominių 
reformų. Gaminių kainos paki
lo. Prekių pristatymas pablogė
jo, fabrikai įklimpo į dideles 
skolas. Bet didelio bedarbių 
skaičiaus dar nėra, tik keletas 
fabrikų užsidarė. 

Nori pasukti Rusijos 
gyvenimą atgal 

Manoma, kad ateinantieji 6 
mėnesiai bus labai svarbūs, 
kurie parodys valdžios apsis
prendimą prisiderinti prie nau
jai susidariusių aplinkybių. 
Ateitis parodys, ar gyventojai, 
pripratę būti aprūpinami darbu, 
pasireiškus dideliam nedarbui, 
neims viešai reikšti visuotinio 
nepasitenkinimo, kuris gali 
paveikti užsimotas reformas ar 
net gali sudaryti Jelcino vy
riausybei pavojų. Bet Jelcine pa
reigūnų nuomone, šių metų pa
baigoje bedarbių skaičius pasieks 
4 mil. ar dar daugiau. Jeigu iš 
tikrųjų taip įvyks, tai daugumas 
piliečių, pradedant dešiniaisiais 

IGNAS MEDŽIUKAS 

nacionalistais, baigiant senos 
linijos komunistais — visi steng
sis pasukti Rusijos gyvenimą at
gal, nusigręžiant nuo Vakarų 
demokratijos ir jų ekonominų 
reformų. 

Vadovai didžiųjų fabrikų, 
kadaise turėjusių didelės svar
bos sovietų centralizuotoje eko
nominėje siste: įoje, skundžasi 
Jelcino reforma, aklai sekant 
Vakarus. Užkulisyje yra politi
nės jėgos, kurios mėgina išstum
ti iš valdžios reformų architektą 
ministro pirm. pavaduotoją Je-
gor Gaidarą. Daugelis yra įsi
tikinę, kad socialistinė sistema 
praeityje sėkmingai veikusi, kai 
valstybė, o ne rinka sprendė, 
kas reikalinga gaminti. Ir jie 
mano, kad tie laikai grįš, jeigu 
jie turės kantrybės pakankamai 
ilgai laukti. 

Frolovo fabriko direktorius 
Sergėjus Balan prisimena, kad 
jo vadovaujamas fabrikas buvo 
pirmoje vietoje penkmečio 
plane. „Dabar aš matau, sako 
jis, kad valstybė ir valdžia at
sisako rūpintis savo žmonėmis. 
To aš niekaip negaliu suprasti". 

Prieš tris mėnesius Frolovo ir 
kiti to miesto fabrikai pradėjo 
trumpinti darbo valandas, nes 
neturi pakankamai reikalingų 
žaliavų. Jau dalis Ivanovo teks
tilės fabrikų yra sustoję, bet dar
bininkai tebegauna 75% jų atly
ginimo. Ir tik 400 yra užsire
gistravę darbo įstaigoje kaip 
bedarbiai. 

Šalyje, kur beveik per 70 metų 
buvo kiekvienam garantuoja
mas darbas, žmonės negali su
prasti, kaip valdžia gali leisti 
fabrikams sustoti ir juose dirbu
sieji netenka darbų. 

Fabrikai artėja prie 
bankro to 

Tipiška padėtis yra ir Uralo 
kalnų industrijos mieste Ekate-
rinburge, kuriame B. Jelcinas 
pasireiškė kaip energingas ko
munistų partijos vadas. Miestas 
buvo tvirtovė sovietų ginklų ga
mybos ir todėl priklausomas 
nuo senos ekonominės sistemos 
vadovavimo. Didžiuliai fabrikai 
gamino sunkiosios karo pramo
nės mašinas ir tolimų distancijų 
sviedinius. Šiandien, sąlygoms 
pasikeitus ir pasauliui nusi
ginkluojant, šie fabrikai artėja 
prie bankroto, įsiskolinimas 
didėja, o valdžia atsisako jiems 

padėti iš ekonominių sunkumų 
išsigelbėti. 

Žurnalisto paklausta, viena 
darbininkė, dirbanti linoleumo 
fabrike, pasakė: „Aš tikėjausi, 
kad padėtis pagerės, bet dabar 
galvoju, kad reikėtų grįžti atgal, 
kaip buvo anksčiau. Atrodo, kad 

už dviejų ar trijų mėnesių vis
kas suirs. Aš dabar nesu tokios 
geros nuomonės apie Jelciną, 
kaip buvau anksčiau". 

Taigi atrodo, kas buvo ku
riama ir mokoma sovietų sis
temoje per dešimtmečius, sun
kiai įmanoma trumpu laiku pa
keisti. Rusija yra tartum sun
kiai sergąs ligonis po neseniai 
turėtos operacijos, kuriam 
reikia laiko ir gerų vaistų, kad 
sustiprėtų. Ar Vakarų siūlomi 
vaistai padės, parodys gal ir 
netolima ateitis. 

LIETUVOS ATSTOVAI 
HOUSTONE 

Į Amerikos respublikonų par
tijos suvažiavimą, aną savaitę 
vykusį Houston, Texas, ste 
bėtojais pakviesti 250 užsienio 
valstybių atstovų, jų tarpe ir du 
svečiai iš Lietuvos: Sąjūdžio 
vykdomasis sekretorius An
drius Kubil ius ir Lietuvos 
Liberalų unijos atstovas dr. Ma
rius Povilas Saulauskas. 

Tarptautinės politinių vadų 
programos, veikiančios Tarp
tautinio respublikonų partijos 
instituto rėmuose, rūpesčiu 
buvo sudarytos sąlygos pasi
kalbėti su Lietuvos atstovais, 
kad jie galėtų pasidalinti įspū
džiais, patirtais pirmą kartą 
dalyvaujant tokio didelio masto 
politiniame renginyje užsienyje. 
Telefonu trečiadienį, rugpjūčio 
19 d., pasikalbėjome su And
rium Kubilium. 

— Kaip j ū s ir dr . Saulaus
k a s buvo te par ink t i stebė
to ja i s a t s t o v a u t i L ie tuva i 
Amerikos respubl ikonų par
tijos suvažiavime? 

— Su Tarptautiniu respub
likonų institutu ir jo Tarptau
tine politinių vadų programa 
Sąjūdis yra susipažinęs nuo pra
eitų metų, kai buvo užmegztas 
ryšys su organizacija. Šią va
sarą organizacijos nariai lankė
si Lietuvoje, susipažino su 
esama padėtimi, domėjosi bū
simais seimo rinkimais. Jie taip 
pat suruošė seminarą politiniais 
klausimais. Panašus seminaras 
buvo ruoštas ir Maskvoje. 

Prieš suvažiavimą Houstone 
Tarptautinis respublikonų in
stitutas atsiuntė asmeniškus 
pakvietimus dr. Saulauskui ir 
man. Visos kelionės ir pra
gyvenimo išlaidos apmokėtos 
organizacijos. 

— Į respubl ikonų par t i jos 
suvažiavimą y r a pakvies tas 
gausus b ū r y s užsienio stebė
tojų. Ar jų t a r p e yra daugiau 

lietuvių, a r didžioji stebėtojų 
dalis atvyko iš buvusių Sov. 
Sąjungos respubl ikų? 

— Lietuvai atstovaujame tik 
du — dr. Saulauskas ir aš. Yra 
dar vienas lietuvis, bet jis atsto
vauja Latvijai. Kiek žinau, be 
visų trijų Pabaltijo valstybių, 
yra atstovai iš Ukrainos ir Rusi
jos. Visi kiti atvykę iš įvairių 
pasaulio kraštų, ypač daug iš 
Europos. 

— Kokią patirtį tikitės par
sivežti į tėvynę, a r būtų įma
noma tą patirt į pritaikyti 
Lietuvoje a te inančiuose rin
kimuose? 

— Sunku būtų ką praktiškai 
pritaikyti, ypač susiduriant su 
lėšų ir patyrimo stoka. Mums 
labai svarbu pajusti suvažia
vimo dvasią, matyti žmonių 
entuziazmą. Rinkiminės kam
panijos sėkmingumas priklauso 
nuo gero surežisavimo, o čia ta 
kruopšti režisūra visur labai 
ryški. Įdomu matyt i , kaip 
vyksta kandidatų nominavimo 
procesas, nors šį kartą rezulta
tai aiškūs ir visi iš anksto žino, 
kur ie kand ida ta i bus 
nominuoti. 

Mes džiaugiamės suteikta pro
ga suvažiavime dalyvauti. 
Lietuvos atstovai buvo pakvies-

' t i ir į demokratų partijos 
suvažiavimą, bet turėjome atsi
sakyti dėl finansinių sunkumų. 
Demokratai atvykimo išlaidų 
nepadengė. 

— Kas iki šiol paliko di
džiausią įspūdį? 

— Be abejo, suvažiavimo ati
darymo iškilmės pirmadienio 
vakare, ypač įspūdingi buvo to 
vakaro kalbėtojai ir jų kalbos. 
Buvęs JAV prez. Ronald Rea-
gan kalba labai įtikinančiai ir 
puikiai. Gerą įspūdį paliko ir ki
ti kalbėtojai. Nors mums 
vertėjai nebuvo paskirti, turė
jome pasitenkinti tik savu 

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis ir 
JAV viceprezidentas Dan Quayle 
Vilniuje lankymosi metu. 

anglų kalbos mokėjimu, ne
sunkiai supratome kalbų turinį 
ir iškilmių prasmę. 

— Ar jums buvo sudarytos 
sąlygos susitikti su svarbiai
siais respublikonų partijos 
šulais, galbūt s u dabart inės 
vyriausybės atstovais? Ar į 
užsienio stebėtojus iš viso 
kreipiamas koks oficialus 
dėmesys? 

— Mes esame traktuojami 
kaip svarbūs svečiai. Kiekvieną 
dieną sudaryta tam tikra pro
grama, rengiami seminarai, ku
riuose aiškinami įvairūs nomi
nacijų bei rinkimų procesai. 
Taip pasisemiame vertingų 
žinių. Susitinkame ir su įtakin
gais respublikonais. Vakar 
vakare buvo pietūs su JAV 
viceprez. Dan Quayle. Mes 
bendraujame ir tarpusavyje — 
įdomu kalbėtis su įvairių kraš
tų žmonėmis. Pokalbiuose var
tojame anglų kalbą, kuri jau lyg 
ir tarptautinė. 

— Kaip ilgai pasi l iksi te 
Amerikoje po respubl ikonų 
part i jos suvažiavimo? Ar 
numatote lankytis lietuvių 
telkiniuose? 

— Namo vyksime, suvažia
vimui pasibaigus, nes mūsų 
Lietuvoje laukia svarbūs dar
bai, ypač artėjant seimo rinki
mams. Nenumatome niekur 
kitur iš Houston vykti, bet 
Linas Kojelis suorganizavo susi
tikimą su vietiniais pabaltiečių 
atstovais. Buvo malonu pasikal
bėti ir su ,.Draugo" redakcija. 
„Draugą" pažįstame ir skai
tome, kai tik jis mus Lietuvoje 
pasiekia. Ypač mus domina išei
vijos lietuvių veikla, apie kurią 
gausiai rašoma ..Drauge". 

D.B. 

Kiekviena generacija reika-
inga regeneracijos. 

Anonimas 

K* JIHI 

Erelis saugoja savo vaiką 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Po dviejų savaičių dr. Meyer surado labai puikią 

šeimą. Jai mane pavedė globoti tol, kol pradėsiu lankyti 
mokyklą, nes besimokydamas gyvensiu bendrabuty. 

Daktare, bijau net pagalvoti, kas su manimi būtų 
atsitikę be „dėdės" nuoširdžios paguodos ir materiali
nės paramos? Jis savo tolerantiška dvasia, humanišku
mu, švelnumu išgelbėjo mane iš baisios katastrofos". 

„Su jūsų apie dr. Meyer nuomone pilnai sutinku", 
patvirtinau. „Jis tikrai yra aukštos inteligencijos 
žmogus. Niekuomet nieko neteisia ir neužgauna. Pasi
šventęs savo pašaukimui, jis visur mato tik grožį ir 
gėrį. Pasaulis būtų tuščias ir bejausmis, jeigu jame ne
būtų tokių žmonių, kaip dr. Meyer". 

Staiga ji pažvelgė į savo rankinį laikroduką ir nu
stebusi sušuko: 

„Tiesiog neįtikėtina, kad mūsų pokalbis užtruko 
beveik dvi valandas. Na, ir užsiplepėjau! Ką dr. Meyer 
pagalvos!". 

„Esu tikra, kad jis net neturi laiko apie mus galvo
ti. Mažieji pacientai ir budinti gailestinga sesutė neleis 
jam nuobodžiauti. 

„Daktare, už kelių minučių jis galės pas mus atei
ti. Aš tik dar noriu susumuoti savo patarimus jaunoms 
naivioms mergaitėms, kokia ir aš buvau. 

„Mergaitės, niekuomet nelaužyk it savo moralinių 
principų. Atsiminkit, kad likimas skaudžiai baudžia 
tas, kurios juos sulaužo. 

O kad jūsų jaunystė nenueitų vėjais, lemiamu 

momentu naudokitės protu. Nepasidarykite vergėmis 
fizinės aistros. 

Visados turėkit minty, kad leksikone yra trumpu 
tis, bet nepaprastai svarbus žodelis „ne"'. Vartokit jį. 
nes jis turi magišką raktą į laimingą gyvenimą. 

įsidėmėkit ir mano tėvelių auksinius žodžius: 
„šiandien nedaryk to, dėl ko rytoj tektų gailėtis". 

Tik taip gyvendamos, jūs išvengsite tokio žiauraus 
likimo, koks ištiko mane. Jis iki karsto lentos uždėjo 
man gėdos, sąžinės graužimo, sielos kančių, nusi 
vylimo, nevilties, ašarų... antspaudą. Tegul mano 
liūdnos praeities akordai atsimuša į jūsų protus ir šir 
dis". su gilia širdgėla užbaigė ji savo kalbą. 

„Iš gilumos širdies dėkoju jums už taip įdomų, 
nuoširdų ir naudingą pokalbį. Jis tikrai plunksnos ir 
rašalo vertas". 

„Daktare, aš turėjau tokį karštą norą kalbėti. Ačiū 
jums už kantrybę. Jaučiu, kad mano nervai atsileido 
ir kažkokia paslaptinga ramybė pripildė mano sielą 
Dabar jau jūs galite skambinti „Dėdei". 

Pakėliau telefono ragelį ir pranešiau jam, kad mes 
pokalbį užbaigėm. 

Netrukus jis atėjo. Ir pradaręs duris, linksmai 
prašneko: 

„Na, mano paguoda, kaip tau sekėsi?" 
„Šis vizitas man buvo nepaprastai naudingas. Jis 

palengvino mano sielos kančias". „Dėde", aš tiek daug 
kalbėjau... Jei liežuvis turėtų kaulus, jie būtu 
sutrupėję. O daktarė berašydama net mazolius ant pirs 
tų pritrynė", ji atsakė. Ir jos dailiu veiduku prabėgo 
švelni šypsena. 

„Džiaugiuosi, kad tu praleidai smagiai laiką, bet 
aš irgi nesnaudžiau. Maži pacientai neleido. Ir ką jie 
man nepričiulbėjo! O dabar, mano paukštyte, visiems 
jau laikas pasilsėti". Ir, atsigrįžęs į mane, prašneko 

„Daktare, nerandu žodžių išreikšti jums savo 

dėkingumą". Nuoširdžiai su manimi atsisveikinę, jie 
išėjo. 

Laikas bėgo. Ruduo jau baigė užversti paskutinius 
savo kalendoriaus lapus. Oras atšalo. Pilki lietaus de
besys aptraukė pablyškusį dangų ir plaukė visu grei
tumu, vieni kitus pralenkdami. Kiekvienas iš jų su 
didžiausiu įkarščiu, triukšmingai mėtė ant žemės, 
namų stogų ir langų stiklų didelius, šaltus lietaus 
lašus. Ūžė smarkus vėjas. Niūniuodamas ilgas nuobo
džias gaidas, jis purtė išdžiūvusiose žiedų galvutėse 
likusias sėklas. Negailestingai plėšė nuo medžių dar 
kur ne kur besilaikančius parudavusius lapelius ir lie
sas medžių šakeles. Gatvėje nesimatė nė gyvos dvasios. 
Netgi automobilių judėjimas sumažėjo. 

Tą melancholišką vakarą budžiu vaikų ligų sky
riuj ir nekantriai laukiu atvežant jaunutę gimdyvę. 

Netrukus, sirenoms kaukiant. į ligoninės kiemą 
įlėkė greitosios pagalbos mašina. Pribėgau prie lango. 
Žvilgterėjau. Sekiau, kai du sanitarai iškėlėją iš ma
šinos. Pasodino į vežimėlį ir vežė į ligonių priėmimo 
ofisą. Po trumpo patikrinimo ji buvo nuvežta į gimdymo 
skyrių. 

Kiek palaukusi, automatiniu liftu pakilau ją 
aplankyti. Išbalusiu veiduku, aukštielninka ji gulėjo 
ir didelėmis juodomis akimis bailiai aplinkui dairėsi. 
Man įėjus, ji iš susijaudinimo ir susirūpinimo drebančiu 
balsu skundėsi; 

„Daktare, tokie aštrūs gimdymo skausmai mane 
kas dešimt minučių kamuoja, net mane apima baimė, 
kad aš tų kentėjimų neišlaikysiu". 

Staiga jos veidukas pasikeitė. Ji automatiškai nu
tvėrė man už rankos. Stipriai ją suspaudė. Jos kūnelis 
iš skausmo susirietė. Iš akių ištryško ašaros. Ir sukan
dusi dantis, ji skaudžiai sudejavo. 

(Bus daugiau) 

> • 
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DABARTIES 
LEMONTO 

AKIMIRKOS 
Istorinį rugpjūčio 23 sekma

dienį — Ribbentropo-Molotovo 
pakto pasirašymo sukak t i e s 
dieną — pasitaikė proga praleis
ti Lemonte: dalyvauti Mišiose 
Palaimintojo Matulaičio bažny
čioje, išklausyti PLB pirmi
ninko Br. Nainio pranešimo 
apie dabarties nuotaikas Lietu
voje ir valandėlę kitą pabuvoti 
Ateitininkų namams Lemonte 
paremti suruoštoje gegužinėje. 
Ten, šalia kitų gausių svečių, 
matėsi Taut inės sąjungos cv 
p i r m i n i n k a s d r . L. K r i a u -
čeliūnas, liaudininkų šulas prof. 
M. Mackevičius su žmonomis ir 
daug kitų. 

Tai buvo pirmasis po daugelio 
metų apsilankymas Lemonte 
vasaros metu, ypač Lietuvių 
cen t re , kur v isus p a s t a t u s 
pėsčiam apeiti t ruko daug iau 
negu 15 min., ku r aplinkui bė
ga platūs, žali ir kvepiantys 
laukai, paskutiniu dešimtmečiu 
nusėti lietuvių naujakurių sody
bomis. Jei Chicagos lietuviškose 
bažnyčiose, kaip ir k i tu r ypač 
Amerikos ryt iniam pakraštyje 
— Baltimorėje, Brooklyne, Phi-
ladelphijoje — per l ietuviškas 
Mišias tepamatysi dažniausiai 
tik nedidelį būrį maldininkų, 
tai Lemonte, net vasaros karš
čiams siaučiant, jų susirin
ko pilnutėlė nemaža bažnyčia, 
talpinanti gal iki 400 žmonių. 
Tokių stebuklų šiais laikais 
Amerikos žemyne retai tepama
tysi , nebent Toronte . Nors 
reprezentacinio choro, kur is 
prilygtų pvz. savu laiku buvu
s i am Šv. J u r g i o pa rap i j o s 
Bridgeporto chorui, vadovau
tam a.a. muz. VI. Baltrušaičio, 
ar kitiems to lygio chorams, ši 
palyginti jauna parapija neturi . 
Nors mūsų išklausytų Mišių pa
mokslininkas, kuriam laikui iš
vykstantis į Lietuvą, buvo irgi 
palyginti konservatyvus, bet 
dalyvavimas pamaldose Palai
mintojo Matulaičio bažnyčioje 
Lemonte man vėl priminė lietu
vybės žydėjimo išeivijoje laikus. 
Ir dar tiek jaunų, gražių, jau 
šiame krašte gimusių, užau
gusių bei mokslus išėjusių veidų 
su pačiu jauniausiu atžalynu. 
Tik. deja. paskutinių atvykėlių 
iš Lietuvos, kaip ir kitose 
bažnyčiose, beveik nesimato. 

Po pamaldų apie 300 asmenų 
sugužėjo į Lietuvių centro salę 
išklausyti PLB pirm. Br. Nainio 
p r a n e š i m o ap ie n u o t a i k a s 
Lietuvoje, ypač parlamente ir 
vyriausybėje, artėjant spalio 
mėn. įvyksiantiems seimo rinki
mams. Prie kavutės, puikiai 
mikrofonų sistemai veikiant , 
prelegentas plačiau apibūdino 
kel is įspūdingus b rūkšn ius , 
kurie jam krito į akis . ap
silankius tėvynėje. Lietuvos 
parlamente būdingas reiškinys 
yra tas, kad kai vienas kalba, 
tai beveik niekas jo nesiklauso, 
n e s d e p u t a t a i , p a s i d a l i n ę 
grupelėmis, vienas su ki tu 
kalba , svarsto, ginčijasi. Ir 
atrodo, kad įvairios grupės turi 
savo nuomonę ir žino. už ką jos 
balsuos. Tačiau iš kitos pusės, 
kaip pabrėžė Br. Nainys, „pa
junti , kad tai yra Lietuvos atsto
vybė, visu gyventojų išr inkta, 
laisva ir nepaklausoma, kalba 
ką nori... Ir pajunti, kad Lietu
va vis dėlto džiaugiasi savo 
laisve ir gali parlamente elgtis 
ta ip . kaip nori. kaip t ikr i kraš
to šeimininkai . ." 

PLB pirmininkas domėjosi ir 
vyriausybės veikla, ap lanke 
bene šešias ministerijas. Jo žo
džiais, „ministerijose atrodo 
d a r b a s y ra t rupu t i k i toks : 
žmonės bando dirbti ir kažką 
daryti. Tačiau jaučiasi stoka or
ganizacijos ir patyrimo'". 

Susidomėjimas seimo rinki
mai- esąs didelis, bet pasi

ruošimo j iems, mūsų požiūriu, 
ta i beveik jokio nėra. Dabar 
sus ida r ius ios 3 pagr ind inės 
grupės: dešinė, kurios vadovu 
l a i k o m a s Vyt . Landsberg is , 
ka i rė — LDDP, kurios vadovas 
A. Brazauskas , ir vidurys. „Bet 
t a s v idurys , kuris , sakė PLB 
p i rmin inkas , mano supra t imu, 
t u r i ir ka i rę , ir dešinę, yra 
neaiškus, kadangi jis savotiškai 
k e i č i a s i . . . " T a m e v i d u r y 
paminėjo tokias pavardes, kaip 
s o c i a l d e m o k r a t ų v a d o v a s 
Sakalas , bandęs įsteigti Centro 
part i ją R. Ozolas, k a r t u ir 
l iberalai, kur iems vadovauja V. 
Radžvi las . Tačiau Radžvilas 
ne laba i s u t a r i a su l iberalų 
frakcija pačiam par lamente . 
Dar yra Tau tos pažangos parti
ja, t ač iau ji nelabai nori sutar t i 
su S a k a l o v a d o v a u j a m a i s 
s o c i a l d e m o k r a t a i s . Atei
nančiuose r inkimuose progno
zuojama, kad dešinieji turėtų 
gaut i 2 2 - 2 5 ^ , kairieji - 24-27, 
vidurys ap ie 42-44% visų balsų. 
PLB p i rmin inko žodžiais, „bū
d i n g a s L ie tuva i š iuo metu 
re iškinys , kad jie į r inkimus 
e ina ne ig iamu nusi te ikimu, nė 
viena par t i ja , grupė a r frakcija 
negalė jo m a n parodyt i tei
g i a m o s p r o g r a m o s , ką j ie 
r inkėjui siūlys, kad šis už juos 
balsuotų... Paklaustas, reikalui 
esant , su kuo eis į koaliciją, 
Saka la s a t sakė , kad su kairiai
s ia is , su Brazausku. Ozolo, 
kur i s save laiko viduriu, pa
a i šk in imas buvo toks — mes 
Landsbergio neišduosime, mes 
eisime su dešiniaisiais. Tad ir 
kyla klausimas: ar iš tikrųjų yra 
t a s v idurys?" 

Toliau Br. Nainys pasakojo, 
jog visi pripažįsta, kad Lietuva 
nemoka r ink imų organizuoti, 
tačiau p rašo išeivijos pagalbos 
a tvažiuot i ir padėti organizuo
ti r inkimus . Ir prašo pinigų. Kai 
p raneš imą daręs paklausė, ką 
jūs su t a i s pinigais darysite, 
sus i laukė tokio atsakymo: „Kai 
tu rės im pinigų, reikalai page
r ė s . . . " A t e i n a n č i ų se imo 
r ink imų t emą kalbėtojas taip 
susumavo: „Man atrodo, kad 
šiuo m e t u žmonės daugiau 
balsuos už asmenis , kuriuos jie 
gerai pažįs ta . Ir reikia t ikėtis, 
kad šis naujas is seimas nebus 
geresnis už dabartinį . . ." 

Br. N a i n y s ta ip pat priminė, 
kad jis, k a i p PLB pirmininkas, 
buvo p r i i m t a s labai padoriai ir 
gražiai. Buvo kviečiamas į visas 
iški lmes. J ų tarpe išlydėti spor
t in inkus į olimpiadą Barcelono-
je, į t r ag i škų įvykių minėjimą 
Medin inkuose , kur t a r ė žodį 
i š e iv i jo s v a r d u , į Dani jos 
k a r a l i e n ė s iškilmingą priėmi-
mą-pie tus , k u r dalyvavo tik 48 
žmonės. 

I šk lausę t ik ra i įdomų pra
neš imą, dauge l i s skubėjo į 
n e t o l i m o j o k a i m y n y s t ė j e 
esančių Atei t in inkų namų so
dus, k u r vyko gegužinė tiems 
n a m a m s paremt i . Išlaikymas 
šių dai l iai viduje įrengtų ir iš 
lauko sodų supamų rūmų parei
kalauja nemažai lėšų. Tuo tar
pu cepe l inų a r kugel io su 
n a m i n e l ie tuviška dešra pietūs 
čia buvo t ikra i nebrangūs — tik 
6 do l . P r i d ė j u s d a r i r 
la imėj imus, t ikriausiai liko ir 
pelno šios sodybos išlaikymui, 
kur ia malonia i pasidžiaugiau 
bene pirmą kartą gyvenime. Čia 
s u s i t i k t a s LB Vidurvakar ių 
apygardos pirm. K. Laukait is 
sveikino mano „Drauge" bei R. 
D i r v o n i o p r i v a č i a i j am 
p a s i ū l y t ą m i n t į , kad Oak 
L a w n ' e , k u r daba r į s ikūrę 
nemažai ypač Marąuette Parke 
anksč iau gyvenusių lietuvių, 
reikia įkur t i Lietuviu Bend
ruomenės apylinkę. 

V I . R. 

CLASSIFIED GUIDE 

P. Radžius Vilniuje iš Hot Springs su lietuviais parade 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs. Ark. 

VIEŠNAGĖ LIETUVOJE 
Šių metų vasara Marijos ir 

Prano Radžiu gyvenime buvo 
viena iš įspūdingiausių. Pa
galiau, beveik po pusšimčio 
metų, ilgai puoselėta viltis dar 
kartą pamatyti savo gimtąjį 
kraštą vir to tikrove. Nors 
Lietuvos labai ilgėjosi, bet abu 
buvo tvirto nusistatymo važiuo
ti ten tik tada , kai Lietuva bus 
nepriklausoma. Kaip ir dau
guma išeivių, Radžiai pinigais 
ir darbu jungėsi prie įgyvendi
nimo tos nepriklausomybės. 
Pranas vienas pats surinko apie 
tūkstantį amerikiečių (nelie
tuvių) parašų po peticija, ragi
nančia greič iau p r ipaž in t i 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Mėnesio laikas, pa le i s tas 
Lietuvoje, buvo proga daug ką 
pamatyti ir, turint gerą vadovą 
— statybos direktorių inž. Jurgį 
V. Kovą, apvalinėti beveik visą 
Lietuvą. Prano tėviškė Dzūkija 
— Lazdijų rajonas, čia buvo pa
t ir tas skaudus nusivylimas. 
Kur būta didelės, gražios sody
bos su daugybe medžių, nieko 
nelikę, tik kryžius tebestovėjo 
toje pačioje vietoje. Vienkiemiai 
išnaikinti, tėviškės sodybos nė 
ženklo nelikę. 

Lietuvos gamtos grožis ir 
meilė savam kraštui nustelbė 
visus t rūkumus, buvo malonu 
pavaikščioti jaunystėje keliau
tais takais ir aplankyti vietoves, 
kurių tuomet neturėta progos 
matyti. Dabar aplankytos vie
tovės Birštonas, Prienai, Garlia
va. Kaunas, Rumšiškės. Ario
gala. Raseiniai, Kėdainiai. Dot
nuva, Šeduva, Radvi l i šk is . 
Šiauliai, Meškuičių Kryžių 
kalnas. Rietavas. Kretinga. 
Palanga. Klaipėda, Juodkrantė. 
Pervelka, Nida, Neringa, su 
laivu „Raketa 03" iš Nidos per 
Kuršių marias Nemunu grįžta 
į Kauną. Aplankyta Ukmergė. 
Kovarskas. Anykščiai, Puntuko 
akmuo. Anykšč ių š i le l i s . 
Biliūno kapas —jo tėviškė. Ba
ranausko klėtelė, Vienuolio-Žu 
kausko kapai . Tumo Vaižganto 
kapas. Strazdelio kapas — Ka
majuose. Nepaprastai gražus 
Zarasų kraštas su ežerais, pilia
kalniais. Aplankyta Ignalina. 
Druskininkai. Varėna. Perloja. 
Merkinė . Alytus ir k i t o s 
mažesnės vietovės. Didelį įspū 
dį paliko Traku pilis ir Vilniaus 
miesto įdomybės: turistų at 
rakcija — senamiestis, TV bokš 
tas. universitetas, parlamentas. 
Aušros Vartai , baroko bei go
t ikos formų bažnyčios ir 
užburianti Vilniaus panorama, 
įkopus į Gedimino pilies bokštą. 

Marija ir Pranas ne tik susi
tiko su savo giminėmis, bet jų 
tarpe atšventė savo vedybinio 

gyvenimo auks i r e sukakt į , at
naujindami (po 50 metų) san
tuokos įžadus. P r a n o susi
t ik imas su vyrt sniąja seseria 
Maryte Rady te buvo aprašytas 
„Kauno la ike" , !;epos 1 d. An
troji sovietų o upacija juos 
išskyrė, antroji J etuvos nepri
klausomybė vėl uvedė. Brolį 
l ikimas nublošk į Vakarus , o 
seserį į š iaurės r lus — Komiją 
k a r t u su tėveliu o kitą brolį 
Vorkuton. Tėvas, neišturėjęs 
žiaurių gyvenime sąlygų, ten ir 
mirė . Palaidojus tėvą ir likusi 
v iena , pradėjo p lanuot i pa
bėgimą. Po d veju metų jai su 
drauge pavyko, b<rt daug baimės 
turėjo, teko slapstytis netur int 
d o k u m e n t ų , bet a t s i r a d o 
žmonių, kurie p. gelbėjo ir pri
glaudė. 

Radžiai visada dosniai auko
j a labdarai, tad ir Lietuvoje jų 
aukos buvo nuki eiptos pateku
sioms į vargą šeimoms. Abu, bū
dami giliai religingi, džiaugiasi, 
kad nereikia prašyti , ir nors 
nėra turtuoliai, bet gali dar arti
mą sušelpti. 

M. ir P. Radžiai grįžo iš ke
l ionės malor i 'a i n u s i t e i k ę , 
pamatę Lietuvos groži, patyrę, 
kad daug dar -unkumų tėvynai
niai turės nugalėt i , bet su 
viltim, kad Lietuva, atsikračiu
si svetimos k?riuomenės, atsi
stos ant tv*rt© nepriklausomy
bės pagrindo 

Šal . Šma i ž i enė 

P A B Ė G Ė L I A I LIETUVOJE 

Į Lietuvą pastaruoju metu 
plūsta pabėgėliai iš Padniestrės, 
k u r v y k s t a g ink luo t i susi
rėmimai ir kitoki ne ramumai . 
Ypač Vilniuje pagausėjo moldo-
vų, čigonų ir kitų svetimšalių, 
kurie elgetauja gatvėse, gele
žinkelio stotyse, gyvena po atvi
ru dangumi arba palapinėse. 
Vilniuje nė ra įstatymo, drau
džiančio e lgetaut i , nors miesto 
aprūpinimo centras per me tus 
duoda varguol iams po 1150 
rublių pašalpos, drabužių, j ie 
mai t inami dviejose valgyklose. 
Naujieji pabėgėliai apie t a s 
įstaigas nežino, todėl į jas krei
piasi t ik apie 40 žmonių per 
mėnesį. 

Vyriausybės nu ta r imas įpa
reigojo Vilniaus miesto valdybą 
iki rugpjūčio 1 d. at idaryti elge
toms ir pabėgėl iams nakvynės 
namus . Kol kas tokiems na
mams nėra patalpų, o tur imos 
vietos grei t užpildomos nele
galiai atvykusiais užsieniečiais. 

Meška ima jėga, o žmogus — 
protu. 

Paukšt į plunksnos puošia, o 
žmogų — protas. 

Didelė išmintis mažoj galvoj 
sutelpa. 

Sveikas būdamas, ligą pakeli. 
Ligos neprašyk, pati susipras 

atei t i . 
Liaudies išmintis 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
*W* CiriCIlllCl IMPORT EXPORT 

INTERNATONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ. SU 
PRISTATYMU ( NAMUS BE JOKIO MUITO 
APDRAUDMME. PAKUOJAME PAIMAME IŠ NAMŲ 

KONTEINERIAI IŠSIUNČIAMI 
RUGSĖJO 5 ir 15 D. 

TVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W 71st ST. 

CHICAGO. IL 60629 
IŠ T O L I A U , S K A M B I N K I T E N E M O K A M U T E L . 

1 - 8 0 0 - 7 7 5 - S E N D 
IŠ C H I C A G O . S K A M B I N K I T E ( 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 1 

Suprasdama -įkia padėtį Lietuvoje po sausros atlanta siūlo 
šia nuolaida 

$5.50 nuo kiekvieno 
siuntinio iki 100 svarų; 
$12,00 nuo kiekvieno 
siuntinio virš 100 svarų* 

"Gaho.a 
S ^5 

5 d asmeniškai pateikus ši kupoeą Mmirraii siuntimo karna 

iiilonta . . . : • 

INTERNATIONAL 
v' 

TRAVEL CONSULTANTS 21<\ l k*& 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lie:,. ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu o - irinkimas su garantuotu pristatymu | namus 

Lietuvoje per 10 -larbo ^ <nų. 
S525 South 79tti Avanu* 223 Katvarik* gatvė 
Hlekory HM. IHInots 60457 
TatafonM (700) 430-7272 

REAL ESTATE REALESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba-1 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzto Ava. , 
Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

MISCELLANEOUS 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3Vs kamb. moder
nus butas pirmame aukšte, Marquet-
te Pk. apyl. Su šiluma, oro vėsinimu: 
moderni virykla, šaldytuvas, skalbykla 
su mašinomis. Suaugusiems. 

Tel. 708-361-5594 

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

Tel. '585-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

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

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ; 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

a ; - 3 ' 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos vedamos anglų kalba, iš tos pačios stot ies, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., VVatchung, 
N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

„DRAUGE" GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

TIKIU, I, II, III, IV, V dalis. Katalikų tikybos vado
vėliai. Versta iš italų kalbos. Visi po . . . $5.00 

ATEITININKŲ DVASIA NEPALŪŽO, atsiminimai. 
Antanas Masionis. 214 psl $10.00 

SENATVĖS DIENOS, atsiminimai. Aleksandras 
Pakalniškis. 536 psl $12.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 191 psl $7.00 

KALBĖKIM LIETUVIŠKAI, vadovėlis mokytis 
lietuviškai. Nij. Mackevičienė. 88 psl. . . . $3.00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
Nr. 10. 327 psl $10.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. Jonas Velu-
tis 330 psl $10.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . $20.00 

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ 
KANKINIAI. Red.: L. Kerulis, P. Narutis. J . 
Prunskis. 246 psl $10.00 

VILKAS IŠ GALŲ, romanas. Vytautas Volertas. 
304 psl $12.00 

ĄŽUOLO MIRTIS, pasakojimai. Vanda Vaitkevi
čienė. 125 psl $6.00 

AMŽINO {ŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. V tomas. Šventes ir šven
tieji. .Ladas Tulaba. 452 psl $10.00 

RAŠTAI. I tomas. Jonas Aistis. 450 psl $15.00 
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI 

METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl $15.00 
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. Kazi

mieras Barėnas. 444 psl $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

Vilnius. U a t u v a 
T a l a f o n a s 3 5 0 M 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

RUSSIAN ARMY LEAVE 
iin«wiEi 

Upinukas yra spalvotas, dydis 15" x 3'3/*, t inka lipinti 
ant mašinų, namų langų ir kitur. Kaina su persiuntimu 
2.50 dol. III. gyv. dar prideda 16 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

Gandras su gandriukais lizde 

PATIKSLINIMAS 

PREMIJOS IR SPAUDA 
„Draugo" 1992 m. rugpiūčio 

18 d. laidoje tilpo Vytauto 
Šeštoko straipsnis — „Kultūri
nėms premijoms amžinybėn iš
kel iavus" , kur iame sielojosi 
dienraščio „Draugo" ir ypač 
žurnalistikos premijos likimu. 
V.Š. net siūlo steigti „Spaudos 
rėmimo ir išlaikymo fondą". 

Kodėl ne? Tai labai gražu, tik 
neužtenka spaudoje pasiūlyti ir 
k i t u s įpareigoti , bet reikia 
pačiam gr iebt i , jau t į už ragų", 
kaip tą padarė dr. A. Razma, 
Lietuvių Fondą steigiant. Kai 
kiti siūlė ir t ik pamokslavo, 
dr. A. Razma, sutelkęs grupę 
entuziastų, sudėjo pirmąsias 
t ūks t an t ine s ir neatlaidžiai 
s tūmė pradėtą darbą, gavęs 
JAV LB pritarimą. Šiandieną 
galime pasididžiuoti sutelktu 
LF kapitalu, perkopusiu šešis 
milijonus dol., iš kurių vienas 
milijonas jau paskirtas Lietuvos 
švietimui ir kultūrinei veiklai 
remti, o gautu pelnu ir toliau 
yra remiamas lituanistinis švie
timas, kul tūra ir jaunimas. Me
tinė parama siekia ketvirtį mili
jono, o nuo LF įsisteigimo jau 
prašoko 3.338.000 dol. 

Šiais metais skirstant pelną, 
lietuviškai spaudai teko 28,300 
dol. (11.3%). Paramą gauna ši 
spauda: „Draugas" — 10,000 
dol., „Darbininkas", „Dirva", 
„Pasaulio lietuvis", „Eglutė" po 
2,000 dol. (8,000 dol.), „Laisvo
ji Lietuva", „Lietuvių balsas", 
,.Laiškai l ietuviams", „Aušra" 
(Lenkijoj) , „ P e n s i n i n k a s " , 
„AkiiaČiai" ir „Metmenys" po 
1,000 dol. (7,000), „Vytis", 
„ A t e i t i s " , „ S k a u t ų a idas" 
„ V i l t i e s b a l s a s " „Tėvynės 
žvaigždutė", „Švietimo gairės" 
po 500 dol. (3,000). Lietuvių 
spaudai paskir ta 28,300 dol., 
l ietuviškoms radijo laidoms 
6,000 dol., iš viso 34,300 dol. ar
ba 13.7% nuo visos paramai 
skirtos sumos, o pridėjus anglų 
kalba leidžiamiems žurnalams 
„Bridges" ir „Li tuanus" 1,000 
dol. susidaro 14.1% Išskyrus 
švietimą ir stipendijas, joks 
ki tas projektas negauna tokios 
didelės paramos. 

Atrodo, V.Š. nedaro skirtumo 
tarp spaudos ir jos bendradarbių 
žurnalistų. Žurnalistams moka 
mi honorarai (jei tokie yra) 
sudaro tik dalį laikraščių leidi
mo išlaidų. Su spaudos bendra-
darbiais-žurnalistais kalbasi 
redaktoriai, o leidimo išlaidas 
dengia leidėjai. Spauda ir žurna

listinės premijos yra skirtingi 
dalykai. 

Dėl kultūrinėms premijoms 
lėšų nepaskyrimo iš LF 1992 m. 
pelno paaiškinau „Draugo" 
1992 m. rugpiūčio 7 d. laidoje, 
iš kur, matyti, V.Š. sužinojo, bet žygiavo"pėsčiomis, kol pasiekė 
pasisakymą nukreipė visai kita 
linkme. J a u ir ten buvo pasaky
ta, kad lietuviškai spaudai rem
ti paskir ta 32,000 dol., Bet V.Š. 
nenorėjo to matyti. 

V. Šeštokas rašo: ,,... Jeigu 
mūsų pačių įsteigtas Lietuvių 
fondas dabar jau neranda reika
lo padėti spaudai, tada ieškoki
me kitų būdų ir priemonių..." Iš 
kur V.Š. paėmė šį teigimą, kad 
Lietuvių fondas neranda reikalo 
padėti spaudai, kai aukščiau 
paduoti skaičiai rodo priešingai. 
J a u daug metų LF remia spau
dą ir radiją ir skyrė kultūrines 
premijas, tik V.Š. to nemato, 
J a u minėjau, kad spauda ir 
žurnalistai yra atskiri dalykai, 
todėl nesumestini į tą patį 
krepšį. 

V.Š. savo straipsnį baigia teig 

VEL PAVILIOJO ŽMOGŲ 
KAPAI 

Gyvenimas slenka, bėga pir
myn, o mirt ies angelas vis 
dažniau apsilanko lietuvių kolo
nijose. Paskutiniųjų kelių mė
nesių laikotarpyje amžinybėn 
iškeliavo net septyni St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubo nariai. 
Vieni jų sirgo ir kentėjo gana il
gai, ki t i mirė staigiai ir ne-
tikėai. 

Š.m. rugpjūčio 2 d. amžinybėn 
iškeliavo Sibiro kankinė Moni
ka Subač iū tė -St ražnick ienė . 
Monika gimė 1923 m. sausio 8 
d. Balbieriškyje, Marijampolės 
apskr. Baigusi Balbier iškio 
žemės ūkio mokyklą, ruošėsi 
gyvenimui. Tačiau jai neteko il
gai Lietuvoje gyventi: 1945 m. 
buvo areštuota, pasodinta kalė-
jiman, paleista, vėl su imta i r 
išvežta į Uralo kalnų anglių 
kasyklas. Ka r tu į ten buvo 
išvežtas ir Monikos tėvelis , 
mamytė ir sesuo buvo nut rem
tos pr ie Uzbekistano. 

Monikos pasakojimu, kabyk
lose darbas buvęs labai sunkus 
ir gyvenimo sąlygos žiaurios. 
Iškankinti kal iniai mirę ka ip 
medžio lapai rudens metu. Kiek 
jai žinoma, išmirę ten beveik 
visi vyrai, taip pat ir jos 47 metų 
amžiaus tėvelis. Moterų gyvų 
išlikę apie 18. 

Monika su savo dviem drau
gėm, Maryte Duloniene ir Sofi
ja Zagorskiene, ryžosi gelbėtis, ir 
jos 1948 m. iš kasyklų pabėgo. 
Pasiryžimas bei dvasinis stip
rumas pridavė jėgų, jos nugalėjo 
baisius kelionės sunkumus. Ligi 
Leningrado keliavo įvairiau
siomis priemonėmis, o nuo čia 

\ ė 
Lietuvą. 

1949 m. Monika ištekėjo už 
buvusio „Miško brolio" Vytauto 
Stražnicko. Deja, neilgai j iems 
teko gyventi kar tu : Vytau tas 
buvo iššifruotas ir iš Lukiškio 
kalėjimo 1950 m. išvežtas į 
Sibirą. Iš čia, perėjęs bent kelias 
vergų stovyklas, po Stalino mir
ties 1956 meta i s sugrįžo į 
Lietuvą. 

Kruščiovinio „atš i l imo" lai
kais Monikai ir Vytautui pavy
ko 1960 m. išemigruoti į Vokie
tiją, o iš t en 1961 m. pasiekė 
JAV ir apsigyveno Chicagoje. 

1981 m. persikėlė gyventi į St. 
Petersburgą, Fl. ir, kai su laukė 
pensijos amžiaus, tikėjosi pail
sėti po visų pergyvenimų ir 
vargų. Deja, jau prieš 6 metus 
Moniką pradėjo kankin t i liga. 

damas: „Šio fondo komisijos nu- ž iauraus gyvenimo užgrūdinta 
tar imas neremti žurnalistų nu- i r d a b a r Monika bandė nepasi
teikia neigiamai vieną visuome
nės dalį prieš kitą". 

Iš kur V.Š. ištraukė LFPS ko
misijos tokį teigimą, nes tokio 
nutarimo nebuvo. Komisija lėšų 
neskyrė kultūrinėms premi
joms, bet ne žurnalistams, kaip 
V.Š. bando skaitančią lietuvių 
visuomenę klaidingai įtikinti. 
Premijoms lėšų skyrimas nieko 
bendro neturi su „neigiamu nu
teikimu vienos visuomenės da
lies prieš kitą". V.Š., iškreipda-

vyrui tik grįžus iš apsilankymo 
Lietuvoje, Monika, nugalėjusi 
rusiškojo komunizmo lagerius, 
vėžio ligos iškankinta, amžiams 
užmerkė akis. 

Paliko liūdinčius vyrą Vytau
tą, dukterį Reginą su vyru ir 
t r i m vaikučiais, brolį Juozą 
Subačių Vokietijoje, daug gimi
nių bei draugų čia ir Lietuvoje. 

Atsisveikinimas su a.a. Mo
n ika įvyko rugpjūčio mėn. 4 d. 
Beach Memorial koplyčioje, St. 
Pe terburg Beach. Rožinį sukal
bėjo Šv. Kazimiero misijos 
vad. kun. V. Balčiūnas. Su 
velione jautriai atsisveikino St. 
Pe te r sburgo Lietuvių klubo 
pirm. K. Jurgėla ir Lietuvos 
Dukterų St. Petersburgo sky
r i aus vardu vicepirm. D. Mac-
kialienė. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Vardo bažnyčioje rugpjūčio 

5 d. amžinam poilsiui palaidota 
Memorial P a r k kapinių mauzo
liejuje, St. Petersburge, daly
vaujant gausiam taut iečių bū-
riui- St . Všk. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

KANDIDATAI V E T E R A N Ų 
SUVAŽIAVIME 

Medžiodami balsus, į Chica
goje vykstantį Amerikos le
gionierių suvažiavimą ant ra
dienį atskubėjo abu kandidata i 
į JAV prezidento postą: Bill 
Clinton ir George Bush. J i ems 
buvo sute ik ta proga pakalbėt i 
suvaž iav imo da lyv iams . Po 
kalbų veteranai pasisakė, kad 
abu kandidata i j iems palikę ne
blogą įspūdį, nepaisant , kad 
Clintonas stengėsi išvengti tar
navimo kariuomenėje Vietnamo 
karo metu, o Bushas buvęs net 
a p d o v a n o t a s ž y m e n i u II 
Pasaul in iame kare . 

P A D Ė K A 
Mano mylimas tėvelis 

A.tA. 
Mykolas Minikauskas-Miner 
užbaigė šios žemės kelionę, savo dienų vargus ir ligos kančias 
šių metų rugpjūčio 21 d. savo namuose Westboro, 
Massachusetts. Rugpjūčio 24 d., po koncelebruotų šv. Mišių 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje Worcester, Massa
chusetts, buvo palaidotas Notre Dame kapinėse. 

Dėkoju Sv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonui kun. 
V. Paruliui MIC už tėvelio lankymą namuose, suteiktus šv. 
Sakramentus, už maldas koplyčioje, koncelebruotas šv. Mi
šias ir pasakytą pamokslą. 

Dėkoju visiems kunigams, o jų buvo šešiolika, kartu su 
klebonu koncelebravusiems šv. Mišias. 

Dėkoju klebonui kun. V. Paruliui MIC ir prelatui V. 
Balčiūnui už atliktą paskutinį religinį patarnavimą prie kapo 
duobės. 

Dėkoju parapijos chorui, jo vadovei-vargonininkei O. 
Valinskienei ir solistui V. Roževičiui už gražų giedojimą. 

Dėkoju lektoriams K. Bazikui ir P. Moliui. Kryžiaus 
nešėjui A. Seiliui. 

Dėkoju garbės karsto delegacijai, laidotuvių direktoriui 
Jonui Kazlauskui už tvarkingą, nuoširdų patarnavimą ir 
visam jo štabui. 

Dėkoju visiems už šv. Mišių aukas, gėles, maldas, 
pareikštą užuojautą žodžiu, laiškais, dalyvavimą šermenyse, 
pamaldose bažnyčioje, palydėjimą į kapines, atsilankymą į 
gedulo vaišes Maironio Parke ir mane skausmo valandose 
užjautusiems. 

Dėkoju Lietuvių Labdaros draugijos Maironio Parko 
pirmininkui Kaziui Adomavičiui už malonų patarnavimą ir 
parko virtuvės personalui už paruoštas vaišes. 

Nuliūdęs sūnus Antanas Minikauskas-Miner. 

duo t i : po k e l i ų operac i jų 
sveikata pagerėjo, ir jau atrodė, 
jog Monika laimi kovą. Tačiau 
netikėtai rugpjūčio mėn. 2 d., 

mas LF pelno skirstymo komisi
jos mintį, daro per plačias 
išvadas ir nori sudaryti įspūdį, 
kad „dangus griūva". 

Marija R e m i e n ė 
Lietuvių Fondo pelno skirstymo 

komisijos p i rmininkė 

Mielam k lubo na r iu i 

A.tA. 
JONUI ŠTITILIUI 

mirus , žmoną GENOVAITĘ, dukras : REGINĄ, 
GRAŽINĄ, LAIMUTE su šeimomis ir k i tus a r t imuo
sius nuoširdžiai užjaučia 

Anglijos liet. kl. Chicagoje 

„ATLAIDAI — Uthuanian Pllgrimagas" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
CMcago, IL 60629 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

COPEN 
MAGEN 

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

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

{\tt* 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. 1-800/221-2350 

SCANDINAVIAN AIRLINES 

A.tA. 
FELIKSAS SEREIČIKAS 
A.a. Eleonoros ir Felikso sūnus, gyvenęs Masą, Arizona, 

mirė 1992 m. rugpjūčio 30 d. Ten bus ir laidojamas. 

Nuliūdę lieka: žmona Petronėlė, sūnus Feliksas 
Sigitas, podukra , teta Gr. Meiluvienė ir kiti giminės 
Chicagoje ir kitur. 

AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Inž. JUOZAS 

GIBAITIS 

Jau suėjo aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylima Tėvą, kurio netekome 1984 m. 
rugsėjo 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti velionį Juozą savo maldose. 

Nuliūdęs sūnus. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 Sou th 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 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VV(̂ t 71st Street 

C Imago. Illinois 60629 
1-<3121-476-2345 

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 Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas iek t 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 

; \ \ 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1992 rn. rugsėjo mėn. 2 d. 

x Ju l i ja Smilgienė, Lietuvos 
Dukterų draugijos p i rmininkė , 
plačiai įsijungusi j mūsų tau
tiečių rūpesčius bei globos rei
kal ingus tėvynainius, p a s i ė m ė 
10 bi l ie tų į „Draugo" va jaus 
banke tą , pare ikšdama, k a d 
niekas t a i p nesuriša žmonių , 
kaip savos tradicijos ir s avas 
spausdintas žodis. Vajaus komi
tetas kviečia visas organizacijos 
paremti šį ypatingą vajų ir įsi
gyti b i l ie tus į banketą, k u r i s 
įvyks rugsėjo 27 d. Mar t in iąue 
salėje, k u r i talpina 700 žmonių. 
Bilietai gaunami „Drauge" . 

x A l t o s Chicagos s k y r i a u s 
gegužinė, rengiama rugsėjo 7 d., 
pirmadienį, Anio ir Aldonos Gri
nių sodyboje. Lockport, IL . Pra
džia 12 vai. Autobusas n u o Mar-
ąue t t e Pa rko bažnyčios iš
važ iuos 11 vai . r y to . Vis i 
kviečiami gausiai a t s i l anky t i . 
Ats i l ankė nesigailės, n e s bus 
g r a ž i a i s u t i k t i , p a v a i š i n t i 
šviežiu lietuvišku m a i s t u ir 
gražioje gamtoje praleis Darbo 
dienos popietę, moraliai ir ma
t e r i a l i a i su s t i p r i n s A l t o s 
skyr iaus veiklą. 

x Už a.a . B r o n i a u s Kviklio, 
buv. vieno iš „Draugo" redak
torių ir serijinių veikalų au
tor iaus, sielą jo mirties antrųjų 
metinių proga šį sekmadienį 
ve l ion io g i m i n a i t i s , dabar 
K a u n e dirbantis kun. Juozas 
Čepėnas aukos Mišias Kviklio 
gimtosios Daugailių parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų Bro
n i a u s Kv ik l io tėviškėje 
Zastrone bus pašventintas velio
nio a tminimui pastatytas pa
m i n k l a s , kurį suorganizavo 
Daugail ių klebonas kun. P. 
B a l t u š k a . Šio sekmadienio 
iškilmėse dalyvaus Br. Kviklio 
dukros Rū ta Kulikauskienė su 
vyru ir Danguolė Kviklytė. Tuo 
t a rpu velionio žmona Brone 
Kvikl ienė guli ligos patale. 

x A t e i n a n t į p i r m a d i e n į , 
rugsėjo 7 d., bus Darbo diena — 
privaloma šventė. ..Draugas" tą 
dieną nedirbs. Antradienį, rug
sėjo 8 d., dirbs redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė ir išleis 
trečiadienio laidą. 

x L i e t u v o s Vyčių, Vidu
r inės Amer ikos distrikto. susi
r i n k i m a s , globojamas 24 
kuopos, bus šeštadienį, rugsėjo 
12 d. Marijonų svetainje. 6336 
S. Kilbourn Ave. Užkandžiai 
bus 11:30 vai., o 12:30 bus susi
rinkimas, kuriame bus renkami 
ir nauji pareigūnai. Rezerva
cijoms reikia skambinti Stanley 
Mankus tel. 312-847-7915. 

x Dr. A r a s Žl ioba. VVest-
mont. 111., V. M. Šernas. VVat-
sonville, Cal.. E. Budelskis, 
Schiller Park. 111.. J. Valaitis. 
Ont. Kanada . P. J. Rulis. Be-
verly Shores. lnd.. Irene Simo
naitis, Barrington. 111., J. Pet
rauskas. North Chicago. 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka . Dėkojame. 

x Kun . J o h n Bacevičius, 
kun. Jonas Vėlutis. B. Bildušas 
grąžino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Anthony Lunec-
kas, pridėjo 13 dol. Barbora Liu
t ikas — 12 dol. Visiems dėko-
iame. 

x A.a. J o n a s Paškevič ius , 
gim. 1912 m. spalio 27 d., mirė 
š.m. rugpjūčio 31 d. Parklane 
Nursing namuose. Pašarvotas 
rugsėjo 2 d. nuo 3 iki 7 v.v. Pet 
kus-Marquette laidojimo na
muose. Laidotuvės rugsėjo 3 d. 
Po gedulingų šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
ve l ion i s bus pa la idotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinasi Lietu
vos D u k t e r ų draugi ja . 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarime 

A d v o k a t a s Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 VJI v,ik 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vyten i s Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pacal susiturima 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St.. 18-2 
Hinsdale. IL 80521 
Tol. <708) 325-3157 

Valandos pajjal susitarimą 

x Dr . Shen , j ė z u i t a s e k o 
n o m i s t a s , su Darium Udr iu 
Vilniuje. Dr. Sben rašo knyga 
apie Lietuvos ekonomiją, o D. 
Udrys j a m buvo vertėjas ir su
tvarkė pasimatymą parlamente. 

D a r i u s Lietuvos p a r l a m e n t e 
a t l ieka praktiką šia vasarą Vil
niuje. J i s vėl vyks į Europą to
bu l in t i s vokiečių kalboje. J i s 
taip pa t buvo vertėjas vokiečių 
p i r k l i a m s Lie tuvoje ir 
par lamento delegatui Zingeriui 
prie Danijos karalienės. 

x N a š l i ų , našliukių ir pa
v ien ių klubo susir inkimas bus 
rugsėjo 11 d., penktadienį, 1 vai. 
po p ie tų Kojak salėje, 4500 So. 
T a l m a n Ave. Nariai prašomi 
da lyvaut i , yra svarbių re ika lų 
ir nutar imų. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x A . a. Antano M a c e v i 
č iaus vienerių metų mir t ies su
kaktį minint , šv. Mišios už 
velionį bus aukojamos šešta
dienį, rugsėjo 5 d., 8 vai. ryto Tė
vų Jėzu i tų koplyčioje. Še ima 
prašo prisiminti a.a. A n t a n ą 
maldose ir dalyvavimu šv. Mi
šių aukoje. 

(sk) 

x Dr. Br. N e m i c k a s , Lietu
vos v y r i a u s y b ė s r u o š i a m o s 
konstitucijos komisijos konsul
t an ta s , rugsėjo 10 d. išvyksta il
gesn iam la ikui į Vilnių daly
vau t i sąjūdžio koalicijų paruoš
to konstitucijos projekto svars
tymuose. Ta pačia proga dr. Br. 
N e m i c k a s s u s i t i k s i r su 
L i e t u v o s t a u t i n i n k a i s (pir
min inkas R. Smetona) ir susi- , 
pažins su Tau t in inkų r inkimine 
programa. 

x „L ie tuva" žurna lo anglų 
ka lba liepos numer io spausdi
n i m a s l aba i sus i t rukdė dėl 
nenumaty tų problemų Maskvos 
spaustuvėje . J i s pasieks prenu
mera to r ius J A V t ik rugsėjo 
mėnesio vidury. Vėluosis ir 
r u g p j ū č i o n u m e r i s . S p a l i o 
numer i s j au bus spausdinamas 
naujoje K a u n o spaustuvėje, ir 
t ik imasi jį išleisti bei išsiunti
nėti la iku. Žurna lo „Lie tuva" 
le idėja i i r J A V įga l io t in i s 
Bronius Juodel i s dėl nenuma
tyto vėlavimosi atsiprašo visų 
žurnalo prenumera tor ių . 

x M a r t y n a s i r Dalia T r ak i s , 
Palos Hil ls , 111., Karolis Milko-
vaitis, Yarba Linda, Cal., F ran 
ces Brundza, Bloomington, lnd. 
Stella Kontvis , Westmi^ster , 
Cal., Daiva P a n a r a s , Orland 
Park , 111., Jonas Veselka, Ever-
g r e e n P a r k , 111., A n t a n a s 
Minelga, Olymphia, Wash., Pra
nas ir Stasė Stanel ia i , St. Pe-
te rsburg Beach. Fla. grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka . Dėkojame. 

x Ri ta R. J e l i o n i s , Chicago, 
111., Stasys ir Nata l ia Rauckinai, 
Lemont , 111., V ladas Lėl is , 
Rochester, N.Y., Ignas Bandziu-
lis, Los Angeles , Cal., R. Žio-
gerys, Toronto , Kanada , O. 
Yunker , Melrose Park , 111., G. 
Narbut ienė, Vista, Cal., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekviena 
paaukojo po 20 dol. Dėkojame. 

x M. K r a u c h u n a s , Kostas 
Juška i t i s , J. Miecius, Lietuvos 
Dukterys , Aleksandra Tumo-
sas, Chicago, 111., Aug. Ašoklis, 
Berwyn, 111., Pr . Mickus, Que-
bec, Kanada , Jadvyga Grinius, 
Detroit. Mich., Stasys Griežė, 
Dorcehster, Mass. , grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
pridėjo po 20 dol. auką. Dėko
jame . 

x A l b i n a Lingis , Redford, 
Mich., B. Kondrotas , Quaker 
Hill, Conn., J . Rejeris, Oak 
L a w n , 111., I. V i n c l o v a s , 
Cleveland. Ohio. Vladas Velža, 
S a n t a Mon ica , Cal . , D a n a 
Pascoe, S a n t a Monica, Cal. , A. 
Grigalauskas , Marlboro, Mass., 
Mar ia Rucys, Napervil le , 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka . Dėkojame. 

x G R U N D I N G IŠPARDA
VIMAS iki rūgs . 30 d. Nuolai
da iki 50%; 12 modelių: nešio
jami ir s ta l in ia i . Gradinskas , 
2512, W. 47 St . , Chicago , IL 
60632. P i rmiaus i a — paskam
binki te 312-376-1998. 

(sk) 

W^mW ^ ^ L 

l ^ k . ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
85th Place, Chicago, IL 60629 

MANO ATOSTOGOS 

Los Angeles „spinduliukai'* scenoje. Nuotr. J . Žuko 

KAIP A Š TVARKYČIAU 
ŠEŠTADIENINĘ 

MOKYKLA 

Aš s u s k i r s t y č i a u visus 
mokinius į tas klases, kur jie 
atliko savo pamokas. Aš naudo
čiau dabart ines prat imų kny
gas, bet paruoščiau visiems ir 
kitas pra t imų knygas. Jei atsi
rastų blogų vaikų, jie turėtų sė
dėti penk ia s minutes , arba 
nieko nedaryti, tik stovėti kitoje 
klasėje. Mokytojai turėtų būti 
t ie žmonės, kurie padėtų mo
kiniui padaryt i tą, ką gali 
padaryti . 

J o n a s Bird 

Jei aš būčiau šeštadieninės 
mokyklos mokytojas, aš norė
čiau labai gerai mokyti. Aš 
stengčiaus, kad nebūtų sunku 
mokiniams mokytis, bet moki
niai daug išmoktų. Tada moki
niams būtų linksma, kad reikia 
mokytis. Aš norėčiau, kad mano 
mokiniams būtų labai įdomu 
mokytis. 

Andrius Vaškys, 
Abu Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit m-los mokiniai 
(„Pirmieji žingsniai") 

SPYGLYS 

Mano vardas yra Mindaugas. 
Man pat inka žuvauti. Kai aš 
žiūriu į vandenį, aš matau 
mišką su daug žuvų. Ten yra ir 
daug varlių. Vanduo atrodo 
kaip veidrodis. 

Mindaugas Idzelis 
(„Dainavos draugai'*, JAS 

1991) 

x Greit parduodu v i e n o s ir 
dv i e jų še imų namus Chicago 
je ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
RE/MAX REALTORS, R i m a s 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x 5 5 SVARU geriausių mais
to p roduktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55 ; 
22 sv. mėsos produktu ir al ie
j aus — $90. Prie visų s iun
t inių galite užsakyti aspir ino i r 
v i taminų. Transpak, 2638 W. 
69 st . , Chicago, IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Antras Kaimas su nauja 
programa pasirodo P l a y h o u s e 
salėje, 2515 W. 69 St. . rugsėjo 
12, 13, 19, 20 ir spalio 3. 4 d. 
Pradžia: šest. — 7:30 v.v., sekm. 
- 6 v v. Rezervacijos ir kvie
t imai : Patria, 2638 W. 71 St . , 
(312) 7782100. 

(sk) 

x V l a d a s Mil inavičius, Juo
zo sūnus , gim. 1923 m. Šiauliuo
se, ieško tėvo giminių. Vladas 
turė jo seserį J an iną ; t ėvas 
Juozas žuvo darbe. Žinantieji 
apie tos šeimos nar ius , prašomi 
rašyt i : V l a d a s Mil inavičius, 
U k m e r g ė s 16-4, Kaunas 2043, 
Li thuania , tel . 79-60-74. 

(sk) 

x I e š k a u dėdž ių Juozo ir 
A l e k s a n d r o B r a s l a u s k ų iš 
R a s e i n i ų a p s k r . , V i d u k l ė s 
valsč., Nemaršionių km. arba jų 
vaikų. Nuo 1909 gyv. Chicagoje. 
Žinantieji apie šiuos asmenis 
prašomi rašyt i : Fe l ik sas But
kus , Mackevič iaus 113-1 Kau
nas , 3000, Li thuania . 

(sk) 

x Į A l t o s geguž inę rugsėjo 
7 d., p i rmadien į , norintieji 
važ iuot i a u t o b u s u , p rašome 
r e g i s t r u o t i s : 312-927-4990 , 
312-434-4645 ir 312-434-3713. 

(sk) 

KAS GYVENA SPYGLIO 
EŽERE 

Niekas tikrai nežino, kas gyve
na Spyglyje. Yra tikra, kad 
gyvena žuvys, bet niekas neži
no, kaip jos gali išsilaikyti tame 
vandenyje. Gyvena žolės ir 
vėžliai . Žmonės sako, kad 
Da inavos , ,B lob" irgi ten 
gyvena. O gal dar kas nors kitas 
ten gyvena, to aš tikrai nežinau. 
Ka galima surasti Spyglio dug
ne? Turbūt būtų galima surasti 
batą. kojine ar pirštinę. Gal yra 
žiedų ar auskarų Kiti sako, kad 
ežero viduryje yra skeletas. Ten 
yra popieriaus ir plastikos. Kur 
nors yra vainikas su žvakėmis. 
Prisimenate, pernai mes per 
susikaupimo vakarą nuskan
dinome jį. Kodėl žmonės eina 
maudytis į Spygly? Aš manau, 
kad žmonėms yra šilta be oro vė
sinimo. Žmones yra tokie be
viltiški, kad eina maudytis. 

Nida Lapsytė, 
(JAS 1992 m Universiteto 

laikraštėlis) 

BLOGAS SLIBINAS 

Vieną dieną Tadas ėjo į 
mokyklą ir įkrito į skylę. 
Skylėje pamatė žiedą. J is užsi
movė tą žiedą ant piršto. 

Tada jis pamatė skrendantį 
s l ib iną. Sl ibinas nusileido 
žemyn ir pagriebė Tadą. Sli
binas kilo aukštyn ir aukštyn. 
Pagaliau j is nusileido į medį. 
Ten tas slibinas įkišo Tadą į 
narvą ir vėl išskrido. Netrukus 
slibinas grįžo. Jis savo rankose 
laikė mažą gyvulėlį. Ir vėl sli
binas dingo. Kai grįžo, jis turėjo 
vaisių. J is padėjo vaisius prie 
gyvulėlio. Tuo tarpu jis papūtė, 
ir pas ida rė ugnis. Liepsna 
apėmė vaisius ir gyvulėlį. Sli
binas greit suėdė vaisius ir tą 
mažą gyvuliuką. 

Tadas labai išsigando, manė, 
kad dabar slibinas jį suės. Sotus 
slibinas užmigo. Tada Tadas 
sulaužė spyną ir išlipo iš 
medžio, bet tuo metu nukrito 
žiedas, ir tas medis dingo. Tadas 
pasijuto ant grindų begulįs. Jis 
pabudo. Girdėjo, kai tėtė šaukė: 
, ,La ika s pus ryč iau t i ir į 
mokyklą!" 

Aidas Narbutaitis, 5 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

UNIVERSITETAS 

Vilniaus universitetas buvo 
įkurtas 1579 metais. Jį įkūrė 
Jėzuitai . Pirmais metais buvo 
500 studentų, ir kasmet tas 
skaičius augo. Kai Lietuvą 
užėmė kiti kraštai, jo vardas 
buvo pakeistas kelis kartus. 

Vilniaus universitetas padarė 
daug įtakos Lietuvai. Jį lankė 
Simonas Daukantas, Motiejus 
Valančius, Adomas Mickevičius 
ir daug kitų žymių lietuvių. Be 
savo universiteto Lietuva ne
būtų tokia, kokia ji šiandien 
yra. 
Vytas Jurjonas, 8 sk. mokinys. 

Dariaus Girėno lit. mokykla 

VĖŽYS 

Seniau, kai dar gyvuliai netu
rėjo akių, Dievas sušaukė juos 
padalinti jiems akis. Visi gyvu
liai skubino pas Dievą, bet vėžys 
paliko paskutinis. Dievas ėmė 
vėžį bart i , kodėl pasivėlino. 
Vėžys pasiteisino, sakydamas: 

— Davei man blogiausias ko
jas, užtat ir pasivėlinau. 

Dievas sušuko: 
— Na, tai kur tau akis dėti?* 
Sypyko vėžys, atkišo Dievui 

užpakalį ir tarė: 
— Še tau! 
Dievas ir įdėjo jam akis 

užpakalin. 
(Užrašė Ip. Kukoris. 

papasakojo A. Kukoris, 
Vabalninko miestelyje) 

KNYGOS S K U N D A S 

Aš žinau vieną knygą, kuri 
skundžiasi. Ji y ra bibliotekoje. 
J i yra labai nelaiminga, kadan
gi jos n iekas neskaito. Dviejų 
metų laikotarpyje ji buvo pa
imta tik vieną kartą. Jei ją kas 
nors paims daugiau kartų, j i bus 
labai l inksma. Knygos prašo, 
kad mes jas skaitytume, gerai 
prižiūrėtume ir draugams pa
tar tume skaityt i . 
Vytas Jurjonas, 8 sk. mokinys. 

Dariaus Girėno lit. mokykla. 

PERKŪNAS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

— Kur neša? 
— Į tą šalį, k u r gyvena milži

nai. 
Kai milžinai atgaivino žemę, 

vėl grįžo prie jūros. Jiems dėkojo 
žvejų kaimai. Dėkojo ir motina. 
J i buvo sena ir kalbėjo apie 
mirtį. Prašė palaidoti pr ie ma
rių, kur nuolatos girdės bangų 
ošimą, k u r retkarčiais pralėk
damas sudundės perkūnas . 

Kai motina mirė, prie Baltijos 
supylė aukštą kalną ir aprau
dojo su žvejų kaimais. 

Griaustinis tuo metu važiavo 
pro šalį ir išgirdo r a u d a s . 
Nusileido prie vandenų. I r jam 
pagailo anų dienų, kada mylėjo 
žemės dukrą, kada augo sūnūs. 
Štai jie galingiausi milžinai, 
kurie sutrupina žaibus. Tokiais 
reikia didžiuotis. 

Perkūnas nubraukė ašarą, 
susitaikė su vaikais. 

— Gal dabar keliausit su 
manim, ką jūs čia veiksite? 

— Mes niekur neisime. Sau-
gosim motinos kapą, statysime 
miestus ir ta rnaus ime žmo
nėms! — atsakė visi t rys . 

Matė griaustinis, kad sūnūs, 
kaip ir jų motina, nesiskirs su 
Baltijos kraštu. Jiems net gero 
palinkėjo, žadėjo globoti jų šalį, 
nesvaidyti liepsnojančių strėlių, 
nesitrankyti marių vandenyse. 

Iškeliavo, išbildėjo dundulis, o 
vaikai — galingi milžinai stojo 
į darbą. Vyriausias paliko prie 
marių, antras išėjo į rytus, o tre
čias į pietus. Ten triūsė (dirbo) 
ir taip trankėsi kaukšėdami kir
viais, tašydami rąs tus , sta
tydami sodybas, kad tolimiau
siuose kraštuose girdėjosi. Ir 
visi ten kalbėjo: Lietuva dirba, 

įpratę drauge būti, j ie susi
rado vietą, kur daug smėlio, kur 
žmonių mažai. Ten delnais su
braukė (supylė) kalnelius ir su
sėdę vakara is dainuodavo il
gesingai ir graudžiai, kad jų 
daina girdėjosi anapus žemės 
nugaros. Ir visi žinojo: Lietuva 
dainuoja. 

(Bus daugiau) 

Mes nuvažiavome į Mackinac 
salą. Ten turėjome būt i keturias 
dienas, bet ilgai užtrukome 
kelionėje. Mano broliai buvo 
neramūs. Kai pasiekėme mies
telį , didesnę dalį praleidome 
viešbutyje. Iš Mackinac mies
t e l i o l a i v u p e r s i k ė l ė m e į 
Mackinac salą. Č ia darėme 
daug nuotraukų, vaikščiojome 
i r dviračiais važinėjome. Ten 
buvo gražu ir smagu. 
Kristina Puišytė, 5 sk. mokinė. 

Dariaus Girėno lit . mokykla 

I M I S K A 

Baigiasi vasara. Lietuva, bū
dama arčiau gamtos, suorga
nizuoja mokinių iškylas į miš
kus , kad susipažintų su miškų 
augmenija ir gyvūnija. Tuo 
metu miškuose j a u būna grybų 
i r įvairių uogų. Amerikos did
miesčiuose sunkiau pasiekiami 
miškai, galima paveiksliukų pa
galba įsivaizduoti mišką. Cia 
matote nupieštus keturis pie
šinėlius. Šiuos piešinėlius gali
m a šiaip aiškintis . 

Senelis Nykš tukas ir jo vai
k a i t i s ( a n ū k ė l i s ) g rybavo . 
Vienas r inko baravykus, raudo
nikius, rudmėses, lepšiukus, o 
kitas šungrybius. Kaip manote, 
kurio pintinėlėje buvo mus
mirės, nuodingosios ūmėdėlės? 
Ogi vaikaičio. Ką gi, vaikait is 
pats už grybą ne ką didesnis, tad 
nenuostabu, kad jų nepažino. 

Grybautojus užklupo lietus. Iš 
pradžių papt papt keli lašai. 
Paskui smarkyn.. . 

— Seneli, slėpkimės po grybu, 
— ėmė raginti vaikaitis, priešais 
save išvydęs (pamatęs) didžiulį 
peraugusį baravyką, ir numetė 
savo pintinėlę. 

Čia j a u tupėjo kiškelis. Bet 
kiškeliui, kaip žinote, geri žvė
reliai, todėl vietos po grybu 
užteko ir nykštukams. 

Sėdi visi, tupi, klausosi, kaip 
lietaus lašai kr inta , vėjas ūžia... 

0 dabar pamėginkite pavaiz
duoti savo nuotykius: gal net 
knygutę sukursi te (parašysite), 
kur ioje bus t e k s t o i r pa
veikslėlių. 

Daugiau apie miško nuoty
kius ki tą kartą. 

Laima Tamošiūnienė . 
Lietuva. Piešinėlius piešė 

Jolita Beržvinkienė 


