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Daug kandidatų 
būsimuosiuose seimo 

rinkimuose 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 22 d. (Elta) — 
Apie 1250 kandidatų patei
kiama balsuotojams į spalio 25 
dieną renkamą Lietuvos Res
publikos seimą. Du trečdaliai jų 
iškelta daugiamandatėse apy
gardose pagal partijų ir visuo
meninių politinių judėjimų bei 
organizacijų sąrašus, trečdalis 
— vienmandatėse, irgi partijų 
bei judėjimų teikimu. Nepri
klausomų kandidatų tėra vos 
keliolika. 

Kai kurios partijos, judėjimai 
ir organizacijos susibūrė į 
rinkimines koalicijas ir pateikė 
bendrus kandidatų į deputatus 
sąrašus. Jų yra keturios. Gau
siausia pagal susijungusiųjų 
skaičių yra koalicija „Už de
mokratinę Lietuvą", kuriai pri
klauso Lietuvos Sąjūdis, Žalioji 
partija, Politinių kalinių są
junga ir Piliečių chartija. Koa
licijos sąrašuose — 126 kandi
datai. Sąrašą pradeda Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas, Sąjūdžio garbės pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 
Bendrąjį sąrašą pateikė Krikš
čionių demokratų partija, Poli
tinių kalinių ir t remtinių 
sąjunga bei Demokratų partija 
(107 kandidatai). Rinkimines 
koalicijas sudarė Nepriklau
somybės partija ir Tautininkų 
sąjunga (57 kandidatai), Krikš
čionių demokratų sąjunga ir 
Tautinio jaunimo sąjunga „Jau
noji Lietuva" (31 kandidatas — 
sąrašo pradžioje — paskutinis 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis). 

Savarankiškai rinkimuose da
lyvaus: Demokratinė darbo par
tija (sąraše 72 kandidatai), 
Socialdemokratų partija (70 
kandidatų), Lietuvos lenkų są
junga (25 kandidatai), Lietuvos 
laisvės sąjunga (20), Lietuvos 
patriotų sąjunga (20 kandidatų), 
Liberalų sąjunga (38 kandida
tai), Nuosaikiųjų judėjimas (27 
kandidatai), Tautos pažangos 
judėjimas (53 kandidatai) , 
judėjimas už socialinį tei
singumą (25 kandidatai, Cen
tro judėjimas (37 kandidatai) 
judėjimas „Černobylis" (20 
kandidatų), Lietuvos Laisvės 
lyga (21 kandidatas), Lietuvos 
konsulaticinis seimas kandida
tus iškėlė tiktai vienmanda-
tinėse apygardose / ir Rytų 
Lietuvos sandrauga (22 kandi
datai). 

Visos koalicijoms priklausan
čios, taip pat savarankiškai rin
kimuose dalyvaujančios parti
jos, visuomeniniai politiniai 
judėjimai ir organizacijos (iš
skyrus Konsultacinį seimą) taip 
pat iškėlė savuosius kandidatus 
vienmandatėse apygardose. 

Šie duomenys yra išanksti
niai, juos tikslina Vyriausioji 
rinkimų komisija. 

Tarptautinis Vilniaus 
simpoziumas 

Rugsėjo 22 d. Vilniuje prasi
dėjo tarptautinis simpoziumas 
„Ultrafast phenomenon in semi-
conductors". Į jį atvyko žymūs 
šios srities mokslininkai iš 
Europos šalių. Lietuvos moksli
ninkai, jau anksčiau pelnę už
sienio specialistų pripažinimą, 
dabar su jais sėkmingai bendra
darbiauja. Dvylika darbų, kurių 
rezultatai bus pateikti sim

poziume, yra atlikti kartu su 
kitų šalių, daugiausia Vokieti
jos ir Švedijos, mokslininkais. 
Pirmąjį tokį simpoziumą Puslai
dininkių fizikos ins t i tu tas 
surengė prieš dvidešimt metų. 
Nuo to laiko kas treji metai į 
Vilnių suvažiuoja fizikai aptar
ti naujausių tyrimų rezultatų. 

Rodo „2TV-26" 

Vilniaus ir jo apylinkių gy
ventojai gali matyti dar vieną 
televizijos programą. Savo lai
das pradėjo transliuoti televizija 
„TV-26", kurios laidos matomos 
maždaug 30 kilometrų spindu
liu nuo Vilniaus. „TV-26" orien-
tuosis į infomacines ir publi
cistines laidas, nemažai vietos 
skirs ekonomikai ir komercijai, 
ji taip pat kuria televizijos rek
lamas, videofilmus apie Lie
tuvą, užsiima kita komercine 
veikla, bet nesivels į politiką, 
pažymėjo vicedirektorius Sau
lius Sondeckis. Iki Naujųjų 
metų ši televizija laidas rodys 
tik penktadieniais nuo 9 valan
dos vakaro iki vidurnakčio, o 
kitąmet ruošiasi pailginti trans
liacijos laiką ir išplėsti jos ma
tymo zoną. 

Rusįja sutiko pasirašyti 
sutartis Vilniuje 

Užsienio reikalų ministerijos 
informacijos ir spaudos skyrius 
pranešė, kad gauta telegrama, 
kurioje informuojama, jog Rusi
ja priima Lietuvos pasiūlymą 
Vilniuje pasirašyti tarpvalsty
binius susitarimus prekybos, fi
nansų klausimais. Vyriausybių 
vadovų susitikimo data dar bus 
tikslinama. 

Sutaupome kasdien po 
800 tonų mazuto 

Apribojus krašto vandens 
tiekimą — gyventojai karštą 
vandenį centralizuotai gauna 
tik savaitgaliais — energetikos 
sistemoje darbo dienomis 
sutaupoma vidutiniškai po 800 
tonų mazuto. Šis kuras ir gam
tinės dujos naudojamos minima
liam energetiniam režimui pa
laikyti, taip pat pašildyti van
deniui, kur is , Vyriausybės 
nurodymu, teikiamas gydymo 
įstaigoms ir joms prilygintiems 
objektams. Kuro atsargos, skir
tos žiemai, neliečiamos. Toks ir 
buvo šilto vandens „limitavi-
mo" tikslas. 

Kaip ūkininkai naudojasi 
kreditais 

Vienintelis kreditavimo šalti
nis Lietuvos ūkininkams — 
lengvatiniai kreditai iš JAV pa
ramos žemės ūkiui fondo lėšų. 
Iš jo galima skirti 342 milijonus 
rublių. Iki rugsėjo 15 d. paskirs
tyta 215 milijonų rublių, tačiau 
iš bankų paimta tik 48,5 milijo
no. Iš Kėdainių, Sakių, Šilalės, 
Telšių, Trakų, Utenos ir Zarasų 
kol kas nė vienas ūkininkas 
nesikreipė dėl kreditų. 

Palūkanų norma iš JAV para
mos žemės ūkiui skiriamų kre
ditų yra 70 procentų mažesnė. 
Šiuos lengvatinius kreditus turi 
teisę gauti ūkininkai arba 
ūkininkų grupės, jų bendrijos, 
turintys ne mažiau kaip 15 ha 
žemės. Jie skiriami nedidelio 

Pavojingi Vokietijos 
valdžios sprendimai 

Jugoslavijos delegacija JT Generalinėje asamblėjoje klausosi kitų valstybių nuomonių apie galimą 
Jugoslavijos pašalinimą iš Jungtinių Tautų organizacijos. 

UŽKREČIAMOS LIGOS MASKVOJE 
Rusijos sostinėje kaskart gau

sėja susirgimai difteritu, tymais 
ir džiova. Bijomasi, kad vėl ne
prasidėtų polio epidemija, nors 
ši liga Maskvoje jau buvo išnai
kinta. Šiuo metu ypač rūpestį 
kel ia difteritas. Sveikatos 
įstaigų pareigūnai tvirtina, kad 
bent pusė iš 9 milijonų Maskvos 
gyventojų yra niekad neskiepyti 
nuo difterito. Net ir neturtin
giausiose Afrikos šalyse dau
giau gyventojų yra paskiepi
jama, negu kultūringa ir moder
nia vadinamoje Rusijoje. 

Rusai, pripratę netikėti komu
nistų darytais perspėjimais apie 
galimą difterito epidemiją ir 
raginimus skiepytis, ir dar 
netiki, kad skiepai, vartojami 
Rusijoje, yra saugus. Jie taip pat 
linkę netikėti, kad Maskvai gre
sia difterito epidemija. 

Pirmoje šių metų pusėje 
Maskvoje jau buvo 438 susir
gimai difteritu. 66 susirgusieji 
yra vaikai. Iki šiol mirė 12 
ligonių. Nuo 1991 m. difteritu 
susirgimai padvigubėjo, o 1975 
m. mieste nebuvę nei vieno 
susirgimo. Prieš 1965 m., kai 
buvo pradėtas masinis gyven
tojų skiepijimas, Maskvoje 
kasmet difteritu susirgdavo 
apie 10,000 žmonių. Bent 10% 
jų mirdavo. 

Kadangi Maskvos gyventojai 
neturi difteritui atsparumo, liga 
gali greitai išsiplėsti, nes yra 
labai užkrečiama. Nesiskiepiji-
mo problema kilo maždaug 1989 

m., kai pradėjo sklisti gandai, 
kad rusiškieji skiepai yra ne
veiksmingi, o adatos ir švirkštai 
nesterilizuojami, todėl skiepi
jimo metu lengva užsikrėsti 
AIDS ar kuria kita liga. Žmonės 
nustojo skiepytis, ir jokie svei
katos departamento įtikinėji
mai, kad skiepų vaistai yra pat
virtinti Pasaulinės sveikatos or
ganizacijos, nepadeda. 

pajėgumo ūkininkų arba ūki
ninkų grupių maisto ir kitos 
žemės ūkio produkcijos perdir
bimo cechams, fermoms, sandė
liams statyti, gamybos techno
logijoms įsigyti, privačioms ir 
akcinėms agroserviso firmoms 
įkurti, veisliniams gyvuliams ir 
elitinei javų sėklai pirkti bei kt. 

Tarptautinis kolokviumas: 
kasdienybės estetika 

Menininkų rūmuose prasidėjo 
pirmasis tarptautinis Vilniaus 
kolokviumas „Kasdienybės es
tetika Europoje". Šis moksli
ninkų susitikimas skiriamas 
garsaus semiotikos specialisto, 
Paryžiuje gyvenusio profeso
riaus Algirdo Greimo atmini
mui. Tęsiant jo darbus, semio
tikos konferencijos bei kolok
viumai Vilniuje bus rengiami 
sistemingai. Pranešimus savai
tę truksiančiame kolokviume 
skaitys garsūs Lietuvos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Rusijos, kitų 
užsienio šalių mokslininkai. 

(R.G.) 

V. Landsbergį 
priėmė Belgijos 

karalius 

Belgijoje viešintį Lietuvos 
respbulikos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininką Vytau tą 
Landsbergį Briuselio Karališ
kuosiuose rūmuose priėmė Bel
gijos karal ius Baudoin I. 
Karalius domėjosi Lietuvos gy
venimu ir problemomis, sieda
mas jas su dvasinėmis ir mora
linėmis visos Europos pro
blemomis, ir pareiškė viltį, jog 
Lietuva ir kitos Rytų Europos 
šalys gali padėti Vakarų Euro
poje išsaugoti krikščioniškąsias 
vertybes, kurios čia materiali
nės gerovės sąlygomis praran
damos. Kalbėta apie Vakarų ša
lių ir tarptautinių organizacijų 
teikiamą ir laukiamą paramą 
Lietuvai. Pažymėta, kad ji nėra 
vien materialinė parama, bet ir 
solidarumo bei vilties ženklas. 

V. Landsbergio vizito metu 
taip pat numatomi darbo susiti
kimai su Europos Bendrijos ofi
cialiais asmenimis, tarp jų — su 
Europos Bendrijos Komisijos vi
ceprezidentu Bangemann Mar
tin. 

Europos Bendrija ir 
Maastricht sutartis 
Praėjusį sekmadienį Prancū

zija balsavo už Maastricht su
tartį. Nors ir labai nenoromis 
referendume duotas pritarimas 
turės lemiamos reikšmės Euro
pos Bendrijos ateičiai. 

Iki šiol, be Prancūzijos, už su
tart į balsavo Airija, Luksem-
burgas ir Graikija. Prieš bal
savo Danija. Belgijoje ir Por
tugalijoje sutartį numatoma 
priimti spalio mėnesį. Tą pat 
mėnesį prasidės dėl sutarties 
debatai Vokietijos bei Ispanijos 
par lamente . Manoma, kad 
Olandija balsuos už sutartį. 
Italijos parlamente tebevyksta 
debatai, o Anglija kol kas nepa
darė sprendimo, laukusi Pran
cūzijos balsavimo rezultatų. 
Tikimasi, kad ir anglai pasi
sakys teigiamai. 

Floridos gyventojai 
perka ginklus 

Homestead, Fla. Nenuma
tytas uragano Andrew padari
nys Floridoje yra gyventojų 
baimė. Jie bijo ne naujos audros 
a r kitos gamtos nelaimės, o 
plėšikų, besitaikančių pagrobti 
iš nukentėjusiųjų paskutinius 
turto likučius. Gyventojai tvir
tina, kad kasdien tam tikri as
menys važinėja sugriautų rajo
nų gatvėmis, dairydamiesi tuš
čių namų ar kitokių progų pasi
pelnyti. 

Prie daugelio gyvenviečių pra
dėjo atsirasti parašai: „Mes 
esame namie ir turime gink
lus", „Plėšikai bus nušauti" ir 
pan. Žmonės taip pat perkasi 
šaunamuosius ginklus ir yra 
pasiruošę savo nuosavybę ap
ginti bet kokia kaina. Nors 
Floridos įstatymai reikalauja 
turėti leidimą, jeigu asmuo 
nešiojasi šaunamąjį ginklą, bet V. Landsbergis 

atvyksta \ Jungtines tokį įn k l ą namie ar a u t o m o b i 
lyje galima laikyti ir be leidimo. Tautas 

New York, rugsėjo 21 d. 
(Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose) — Šį sekmadienį į JAV 
atvyksta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. 
V. Landsbergis. Jis kalbės Lie
tuvos valstybės vardu Generali
nėje Jungtinių Tautų asamblė
joje rugsėjo 28 d., popietinėje 
sesijoje. V. Landsbergio apsi
lankymo proga numatyti susiti
kimai su JT Generaliniu sekre
torium Boutros Boutros-Ghali, 
kitų valstybių atstovais ir 
spauda. Pirmininką lydės pata
rėja Loreta Zakarevičienė ir 
URM-jos Amerikos skyriaus pir
masis sekretorius Arnoldas Mi
lukas. 

Policija į žmonių apsiginkla
vimą žiūri gana nuolaidžiai, nes 
visų gyventojų apsauga pasirū
pinti yra neįmanoma. Policijos 
ir eilinių gyventojų nuomonė 
yra ta, kad plėšikai, kurie mė
gina pasipelnyti iš tokios 
visuotinės katastrofos, yra ver
ti tinkamos bausmės — nušovi
mo arba sužeidimo. 

Praha. Buv. Čekoslovakijos 
vyriausybės galvos Aleksandro 
Dubčeko, „Prahos pavasario" 
sąjūdžio vado 1968 m., sveikata 
yra kritiškoje padėtyje. Rugsėjo 
ld. jis buvo sunkiai sužeistas 
automobilio nelaimėje ir dabar 
guli Homolka ligoninėje. 

Š.m. rugpjūčio mėn. buvusios 
Rytų Vokietijos Rostocko mies
te prasidėjo pirmieji vieši 
išpuoliai prieš svetimšalius 
pabėgėlius. Daugiau kaip 5,000 
gyventojų — daugiausia jaunuo
liai — žygiavo miesto gatvėmis, 
šaukdami protesto šūkius ir 
grasindami svetimšaliams, susi
spietusiems specialiuose vieš
bučiuose. Vokiečių protesto 
šūkiai garsiai nuaidėjo visame 
pasaulyke, kuris dar gerai 
prisimena panašius svetimšalių 
užpuolimus prieš Hitleriui pai
mant valdžią. Tuo metu užpul
dinėjimų taikinys buvo dau
giausia žydai, o dabar visi ki
tataučiai, atvykę į Vokietiją 
ieškoti darbų ir geresnio gy
venimo. 

Nuo rugpjūčio įvykių Ros-
tocke vieši pabėgėlių užpuldi
nėjimai, jų gyvenviečių padegi
nėjimai ir kitoki smurto veiks
mai pasireiškė keliuose Vokieti
jos miestuose. Vokiečių valdžia 
kaltina neonacius, kraštutinųjų 
dešiniųjų partijos narius ir 
buvusios Rytų Vokeitijos gyven
tojų nepasitenkinimą per lėtai 
vykstančiomis ekonominėmis 
bei socialinėmis reformomis, 
darbų trūkumu ir kitomis, 
būtomis ar nebūtomis negero
vėmis, esančiomis krašte. 
Nežiūrint kaltininkų išvardini-
mo, faktas lieka faktu: Vokieti
jos miestų gyventojai, susirinkę 
pasižiūtėti pabėgėlius užpuo-
lusiųjų triukšmo, ne tik tero-
rizuotojų nestabto, bet dar 
pareiškia atvirą pritarimą. Iš to 
galima daryti išvadą, kad even
tualiai pabėgėlius gali pradėti 
persekioti ne tik kažkokie 
radikalai, bet ir eiliniai Vokieti
jos gyventojai, ieškodami kalti
ninkų pasitaikantiems kasdie
ninio gyvenimo sunkumams. 

Reikia pripažinti, kad daug-
giausia neramumų pasitaiko 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Washington. JAV pareiškė 
protestą Indijos vyriausybei, kad 
ji Vidurio Rytų tautoms parduo
danti chemikalus, reikalingus 
nuodingų dujų gamybai. Rug
pjūčio mėn. Indija siuntė che
mikalus į Syriją vokiečių lai
vais, o kiek anksčiau — į Iraką 
ir Iraną. Kai JAV vyriausybė 
apie tai painformavo vokiečius, 
chemikalai buvo grąžinti į In
diją. Syrija tv i r t ina , kad 
chemikalai buvo numatyti že
mės ūkiui — iš jų ruoštasi ga
minti nuodus vabzdžiams, bet 
chemikalus galima taip pat var
toti nuodingų (ypač nervinių) 
dujų gamybai. 

Mexico City, rugsėjo 21 d. Po 
daugiau kaip 125 metų Meksi
kos vyriausybė atnaujino dip
lomatinius ryšius su Vatikanu. 
Visi ryšiai su Vatikanu buvo 
nutraukti 1858 m., kai prezi
dentas Benito Juarez naciona
lizavo visą Bažnytinę nuosavy
bę ir suvaržė dvasininkijos 
veiklą, nežiūrint, kad Meksika 
jau nuo 1521 m. yra katalikiš
kas kraštas. Katalikybę į Mek
siką atnešė ispanai-nukariau-
tojai. Dabartinis prezidentas 
Carlos Salinąs de Gortari šiais 
metais pats peržiūrėjo naujosios 
konstitucijos priėmimą ir tuo 
pačiu užbaigė įvairius suvaržy
mus Katalikų Bažnyčiai. Dabar 
dvasininkai gali viešai dėvėti 
kunigiškus rūbus ir balsuoti 
rinkimuose — pirmą kartą po 
Meksrjoe revoliucijos 1910-1920 

buvusioje Rytų Vokietijoje. Jau
nuoliai, komunistinėje sistemo
je turėję teisę mesti mokslą po 
8 skyriaus, dabar į mokyklą 
grįžti nebegali. Jie neturi dar
bo ir pinigų, bet laiko turi per 
daug. Mokytojai ir tėvai yra 
praradę savo autoritetą, o dva
sininkija seniai nustojusi įtakos 
jaunajai kartai. Jaunuoliai jau
čiasi apvilti, ant kažko pikti ir 
į savo ateitį žvelgia labai pesi
mistiškai. Riaušių metu jie pasi
junta galingi ir svarbus, nes 
randa už save silpnesnių. 

Neramumų kėlėjų areštai ar 
valdžios atsiprašinėjimas už 
savo piliečių veiksmus čia nieko 
nepadės, reikia tvirtų socialinių 
reformų ir griežto reagavimo į 
riaušių kėlėjų veiksmus. Tai ne 
neturinčių geresnio užsiėmimo 
„vaikų žaidimas", o krimina
listų nusikaltimai. 

Vokietija numato, kad šiemet 
į kraštą įvažiuos apie 500,000 
naujų pabėgėlių. Pagal krašto 
įstatymus, vokiečiai privalo pa
rūpinti butus ir maistą kiek
vienam svetimšaliui, paprašan
čiam azylio teisių. Pernai į 
Vokietiją įvažiavo 256,000 pa
bėgėlių. Daugumas jų atvyksta 
iš Rumunijos, Bulgarijos ir 
kitur ieškoti darbo. Kasmet 
tūkstančiai atvyksta nelegaliai, 
be jokių dokumentų. Tikrieji 
politiniai pabėgėliai yra dau
giausia iš Jugoslavijos. Iš 
Rumunijos šiais metais jau yra 
atvykę apie 43,000 žmonių, 60% 
jų yra Rumunijos čigonai. 

Pereitos savaitės ketvirta
dienį Vokietijos Vidaus reikalų 
ministras Rudolf Seiters pareiš
kė, kad Vokietija nutarė depor
tuoti tūkstančius rumunų, o 
ypač Rumunijos čigonų. Rumu
nijos vyriausybė prižadėjusi 
priimti visus savo piliečius, 
išskyrus maždaug 0.2%, kurie 
tikrai tinka politinių pabėgėlių 
kategorijai. Susitarimas tarp 
Rumunijos ir Vokietijos pasiek
tas po kelių mėnesių derybų. 
Dabar šiuo klausimu kalbamasi 
su kitomis valstybėmis, ypač 
Bulgarija, kad ir jos atgal 
priimtų savo piliečius. 

Deportacijos į Rumuniją 
prasidės lapkričio 1 d. Vokietija 
prižadėjo skirti apie 30 mil. 
markių, kad deportuotieji 
rumunai galėtų būti mokomi 
naujų amatų, reikalingų sava
me krašte ir ne užsienyje (tik, 
žinoma, ne Vokietijoje!). Pa
našios sąlygos siūlomos ir ki
tiems kraštams, kurių pabėgė
lius vokiečiai nori siųsti atgal. 

Tačiau Vokietijos vyriausybės 
sumanymas deportuoti svetim
šalius yra gan pavojingas. Jis 
visų problemų neišsprendžia, o 
tik laikinai nuramina riauši
ninkus. Radikalių pažiūrų 
jaunuoliai ir kiti asmenys savo 
frustracijoms atras kitus taiki
nius: homoseksualus, turtinges
nius pirklius, policiją, žydus ar 
bent kiek iš kitų išsiskiriančius 
gyventojus. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 23 d.: Linas, Teklė, 
Galintas, Taga. 

Rugsėjo 24 d.: Gerardas, 
Ema, Gedvinas, Sana. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:38, leidžiasi 6:48. 
Temperatūra dieną 63 F (12 

C), saulėta, malonu, vėsu; naktį 
- 45 F (8 C). 
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BURIAVIMO STOVYKLA 
Chicagos J.S. „Grandis", glo

bojama jūrų skautų ir skaučių 
metinė buriavimo stovykla 
š.m. liepos mėn. pirmąją savaitę 
vyko netoli Muskegon, Mich., 
esančioje amerikiečių skautų 
Camp Ovvasippe stovykloje, 
Whitehall, Mich. 

Sių metų stovyklai vadovavo 
gintare Aušrinė Karaitytė. Sto
vyklos štabą sudarė: viršininkės 
pavaduotoja Violeta Paulienė, 
komendante L. Bartkutė, adju
t a n t a s A. J a r a š i u s , uosto 
komendante Laima Pauliūtė, 
pavaduotojas Linas Paulius, 
vandens užsiėmimų instruktorė 
Aldona Bobelytė, pavaduotojas 
T. Mikelevičius. 

Buriavimo stovykla buvo sus
kirstyta j penkias valtis: 

1. — valt. Aidas Palubinskas, 
E. Mikaitis, R. Novak, Rima 
Pauliūtė. V. Pauliūtė, Tomas 
Šatas. 

2. — valt. Linas Paulius, D. 
Bražėnas, A. Gr iga l iūnas , 
Karina Pauliūtė, S. Staniulis ir 
Z. Valaitis. 

3. — valt. R. Grigaliūnaitė, S. 
Graves, A. Nausėdas, A. Pau
lius, R. Radzevičius. 

4. — valt. L. Kasparaitis, D. 

Nausėdas , A. Paul ius , M. 
Sheehan ir Karina Turnerytė. 

5. — valt. P. Rauckinas, A. Ja
rašius, V. Nalis, L. Karoblis ir 
M. Santoski. 

Kaip pastebime iš štabo sudė
ties, šie metai ne tik šio krašto 
politiniame gyvenime yra Mote
rų metai, bet ir mūsų skautiš
kame veikime. ,,Gero vėjo!" se
sėms. 

Vienos savaitės stovykla pra
bėgo per greitai. Oras galėjo bū
ti geresnis, maisto patiems 
gaminti nereikėjo, nes buvo 
bendra valgykla. Susipažinome 
ir su amerikietiškų skautavi-
mu, nes dalį laiko praleidome 
drauge. 

Burlaivius suvežti padėjo bro
liai Algis Paulius, Julius But
kus, Audrius Rūbas, Darius 
Bartkus. Už brolišką talkos 
ranką esam jiems dėkingi. 

Ačiū sesei Aušrinei už pro
gramos paruošimą ir vadovavi
mą stovyklai. Ačiū visam štabui 
už rūpestį ir darbą. Kur vyks 
1993 metų Jubiliejinė stovykla 
dar nežinome, bet mes visi ir vėl 
ten būsime. 

Gero vėjo! 
L. K. 

Bal tos burės p lazda Chicagos j u r u s k a u t u ir skauč ių b u r i a v i m o stovykloje. 

„BALTIJOS JŪREIVIŲ" 
PASTOVYKLĖ „STELMUŽĖS" 

STOVYKLOJE, RAKĖ 
Chicagos skautai ir skautės ir 

šiemet dvi savaites stovyklavo 
Rako stovyklavietėje. Custer, 
Mich. Miesto vaikams naudinga 
ir smagu bent dvi savaites me
tuose pagyventi gamtoje prak
t išku skau tav imu, pažint i 
gamtą, „kovoti" su uodais ir 
kitais panašiais sutvėrimais, 
gaudyti varles — varlinėti , 
buriuoti ežere, plaukti kano
jomis Marquette upe. 

Šįmetinė stovykla pavadinta 
, ,S te lmužės" — didžiausio 
ąžuolo Lietuvoje.vardu. Ąžuolo, 
liudijančio lietuviško gyvenimo 
ištvermingumą ir stiprybe. 

Jūrų skautų pastovyklė — 
„Baltijos jūreiviai". Pastovy klės 
viršininkas j . budys Petras Ja 
kubauskas. Viršininko pava
duotojas Paulius Rauckinas, ko
mendantas Viktoras Garbon-
kus. Pastovyklėje stovyklavo 27 
broliai — nuo bebrų iki skau
tininko. Pirmą savaite broliui 

Petrui padėjo j.b. Romas Česas 
o antrą savaitę j .b. Viktoras 
Gulbinas. Skautiškas ačiū bro
liui Česui už laivų pervežimą, j 
ežerą nuleidimą ir iškėlimą iš 
ežero. 

Stovykloje laikas nestovėjo -
skubėjo! Pastovyklės viršinin
kas, atrodo, nebuvo bebrų nu
kankintas. Paklaustas ir šian
dien tik šypsosi. Linkime jam ir 
Jubiliejiniais metais vadovauti 
stovyklai ir likti nenukankin
tam dar daug metų. 

Broliai kasdien buriavo, daly
vavo kanojų kelionėse, laisva
laikiais varlinėjo, kovojo su. 
uodais ir po dviejų savaičių su 
geriausiais prisiminimais grįžo 
namo truputį pavargę ir pasiil
gę namų Grįžo su naujais skau 
tiškais patyrimais, stipresni, su
sipažinę su gyvenimu gamtoje. 

Iki pasimatymo 1993 metu 
Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. 

Kernavės skaučių t u n t o Chicagoje darbščiosios „ve rps t ė s " . 

N u o t r . J . T a m u l a i č i o 

BUVO „VERPSTĖS" 
VILNIUJ... »> 

KVIEČIAME Į 
PUOTĄ JŪROS 

DUGNE" 
Buvo. buvo, kaip gi ne! Juk 

kas tik gyvas šįmet traukė Lie
tuvon. Neatsiliko ir sesės 
„verpstės". Net septynios 
lankėsi tėvų žemelėje. Todėl ir 
pirmoji rudens sueiga jaukiuose 
sesės Ramunės namuose praėjo 
„Lietuvos ženkle"... 

Kiekviena, šios vasaros atos
togas Lietuvoje praleidusi, sesė 
parsivežė tiek įspūdžių, kad jais 
visais pasidalinti reikėtų septy1 

nių sueigų. Buvo apsiribota 
vienu-kitu kiekvienai „širdin 
kritusiu' viešnagės momentu. 

Įdomu, kad nors kiekviena 
sesė Lietuvą matė kitaip, tačiau 
bendras tų viešnagių vardiklis 
buvo seniai pradingusios vai
kystės pėdsakų suradimas ir 
savo tėvų gimtinių lankymas. 
Miesteliai, mokyklų pastatai, 
gatvelės, kur vaikystėj bėgiota, 
per daugelį metų praradę realu
mą, vėl apčiuopiami atgijo. Ir 
atsivėrė žmonės, kurie nebebi 
jojo papasakot, „kaip tada 
buvo", pasakyti vardus, paro 
dyti kapus, kurių taip neseniai 
nebuvo galima minėti... 

Vienai sesei įspūdį padarė 
ūkininkas, kuris su meile ir 
kantrybe pradeda ūkininkauti 
totaliai sugriautoj tėvų sodyboj, 
kitai - netikėtai surasta močiu 
tės skrynia, trečiai — kelionė 
baidare Lietuvos upėmis, ket 
virtai - svetimtaučių mokytojų 
susižavėjimas Lietuvos mokyto
jų pastangomis kilti ir kelti, 
penktai - vaikystės draugės ir 
draugai su savo skaudžiomis 
istorijomis ir viltingu žvilgsniu 
ateitin. Ir 1.1., ir t.t... 

Be abejo, įdomiausia buvo iš 
girsti sesės Ritos pasakojimą, 
kuri stovyklavo su mišriu 

vienetu Kernavėje. Tiek daug 
entuziazmo, o tiek mažai 
valgyt!... Tiek daug linksmumo 
ir užsidegimo skautybei, nors 
nėra net pieno atsigerti... 

Be to, sesė Rita parvežė ker-
navietėms malonią žinią, kad 
Lietuvoje įsisteigė tuntas taip 
pat Kernavės vardu. 

Prie gausių sesės Ramunės 
vaišių stalo ..verpstės" dar ilgai 
perkalbėjo, persvarstė, perdis-
kutavo šios „vasaros Lietuvoje" 
įspūdžius ir sudėjo vieną-kitą 
„žaliuką" naujų kernaviečių 
uniformoms. 

Verpstė 

SVEIKINIMAI IŠ 
AUSTRALIJOS 

Sesė Dovilė Užubalytė-Zduo-
bienė, iš Australijos siųsdama 
linkėjimus Chicagos skautams, 
rašo: 

„Buvau ,Aušros' (Sidney) 
tunto vadijos posėdyje. Tunti-
ninkė, sesė Eglė, mane labai 
šiltai priėmė ir pakvietė būti 
stovykloj kuri prasidės 1993 m. 
sausio 2 d„ laikraštėlio redak
tore, jei iki tada dar negausiu 
darbo. Jie visi patenkinti jų 
1992 m. stovyklos aprašymais 
, Skautu Aide' ir , Skautybės 
Kelyje'. tik sako, kad goanos 
ant kovo mėn. ,S.A' viršelio ne
panašios nei į gyvas, nei į miru
sias." " 

„Labai nuobodžiaut netenka, 
nes, prisimindama .Spindulį' , 
vėl šoku tautinių šokių šokėjų 
grupėje Be to, dar jaučiuosi 
turiste - žaviuosi Mėlynaisiais 
Kalnais, žalionrs, raudonomis 
papūgomis ir žiemos vidury 

nokstančiomis citrinomis! Daug 
kas čia man keista, pvz. žmo
gaus svorį australai matuoja 
...akmenimis. To betrūko — nei 
svarai, net ne kilogramai, bet 
akmenys???!" 

DRAUOA S 
(USPS-161000) 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
y> mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumsrata mokama Ii anksto 

metams 
U S A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U.S.A savaitinis (sešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
USA. dol ) savaitinis $50 

Vi metų 3 
$45 
$50 
$30 

$30 

: mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4.30, šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 4:00, šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu, straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susi tarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Tradicinė Chicagos jūrų 
skautų,-čių „Puota jūros dugne" 
— vasaros sezono užbaigimas 
bus šeštadienį, spalio 17 d. Lie
tuvių centre, Lemonte. 7 vai. 
vakaro visi susirinksime — bro
liai ir sesės, tėvai, rėmėjai ir 
vadovai šauniai papuoštoje sa
lėje šventiška nuotaika pasida
linti įspūdžiais, pasidžiaugti 
atliktais darbais. Bus ir puiki 
vakarienė. Smagiai gros „Gin
taro" orkestras, o jaunieji „An
tro kaimo" aktoriai pasižadėjo 
talkinti programoje. Kviečiame 
ir laukiame visų! Dėl stalų ir 
vietų kreipkitės į Marių Narį, 
tel 708-749-7860. Nedelskite! 

Jūrų skautai ir skautės 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
CHICAGOJE 

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. 

Kai kada žmonės kaltinami, 
kad jie nepažįsta savo silpnybių; 
bet galbūt tiek pat yra žmonių, 
kurie nepažįsta savo jėgų. Su 
žmonėmis esti taip, kaip su kai 
kuriomis žemėmis, kur slypi 
aukso gyslos, apie kurias jų 
savininkai nieko nežino. 

Dean Sivift 

Pasitikėjimas yra pasisekimo 
tėvas. -Jis stiprina visus ga 
bumus, jis padvigubina ener
giją, jis padaugina visas dvasios 
jėgas. 

O. S. Marden 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 7«7-7575 
5780 Archor Ava. 

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

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

•riklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 
•>irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 738-4477; 
b.az. (708)246-0047; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 80 . Putaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

„StHmužės" stovyklos viršininkas ps fil Vytenis Kirvflai t is ir iškylų vadovas ps fil Audrius 
Rem«;ikis pasiruošę šokti indėniška lietaus maldavimo šokį. 

Nuotr . P R a m a n a u s k o 

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

3900 W. 95 St. M (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 . penktd 

ir seštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Katfzla Ava. , Chicago 
1-312) 778-6969 arba (1-312)489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .antr.. penkt 12-3v.p.p . ketv. 2-7v.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. kaMnato Ir buto: (708)652 4119 

D R . P. K I S I E L I U S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 80 . 50ih Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus trec\ Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312 585 1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W 71at Straat 
(1-312)484-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHtgott Ir Dr. A d a m * 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W a * t Ava. , Ortond Park 
708-349-8100 

10 W. Mart in , Naparvlile 
708-355-8776 

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

Kab . ta i . (1-312) 888-0348; 
Roz. (1-312) 779-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W . 63td St. 
Vai. pasai susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4J 

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

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L i G O S 
7 7 2 2 S . K a d z l a A v a . , 

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 PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzta, Chicago, I I I . 
Ta i . ( 1 -312 )928 -2870 

1185 D u n d a * A v a . , Elgln, III 60120 
Tai . (708) 742-0285 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robarta Rd. , Hickory HIHa. 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

!L 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Ta i . ( 1 -312 )737 -5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Contar, 7182 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3 6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W . 63rd Straat 

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

KaMnato ta i . (1-312) 776-2880. 
R*z. (708) 448-8545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gvdytojas 

Kalbame lietuviškai 
6168 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . (1-312) 885-7755 

A R A S Ž L I 0 9 A , M . D . 
AKIŲ C H I R U R G I J A 

A K I Ų L I G O S 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

MaparvHla Campua 
1020 E. Ogdan Ava., t«8ta 3 1 0 , 

NaparvlH* IL 60663 
Tai . 1-708-527-0080 

Valandos *qai «;• ištarimą 

> 



Pasaulio politiką 

DIKTUOJA 
EKONOMIJA 

Amerikoje neseniai buvo at
švęsta 20 metų sukaktis, kai čia 
buvo priimtas vadinamasis Bill 
of Rights įstatymas, garantuo
jantis individo teises. O kas per 
tuos du šimtmečius vyko, tai 
buvo teisininkų profesijos išve
džiojimai ir tų teisių saviški iš
vertimai, pateisinant kalti
namųjų elgesį. Dešimtis patai
sų, po to įrašytų į Konstituciją, 
buvo per šiuos metus apeinami, 
gudriai išraitomi, vis neva tai 
remiantis šalies įstatymais ir 
žmogaus teise kitaip suprasti 
laisvės žodį. 

Dabar tas iškilo ir vėl rinkimi
niais metais, vis ieškant visokių 
kabliukų rasti prezidentiniame 
ir kongreso kandidate kokį 
silpną tašką ir bandant palenkti 
balsuotojų nuomonę į kurią nors 
pusę. Kandidatui Clintonui 
ypač neigiamai primetamas jo 
atsisakymas stoti į kariuomenę 
Vietnamo karo metu. Iš tikrųjų 
visas kraštas jau buvo pasišiau
šęs prieš siuntimą į mirtį jaunų 
karių, malšinant ten vykstantį 
vidinį karą, kuris, kaip žinome, 
Amerikai įsikišus, labai ilgai 
užsitęsė ir kainavo daug gyvy
bių, o be to, buvo ir pralaimė
tas, taip ir paliekant suskilusį 
Vietnamą. 

Todėl dabar Europoje irgi 
daugeliui vadų norint padidinti 
savo teritoriją ir vėl prisijungti 
kadaise jiems svetimų valdovų 
atiduotus, bet dabar po antrojo 
pasaulinio karo išsilaisvinusius 
kraštus, vėl kyla reikalas rem
ti bent tas valstybes, kuriose 
yra matomi savi interesai. Tau
ta tačiau neužmiršo Vietnamo 
epizodo, ir žmonės nėra linkę 
pulti gelbėti užpultuosius. Todėl 
bus įdomu stebėti, kuria kryp
timi eis ir kandidato Clintono 
populiarumas ir kiek jam 
pakenks šie naujieji priekaištai, 
kad savo kailį gelbėjęs jaunuolis 
negali būti tas, kuris, tapęs pre
zidentu, kitus galėtų siųsti į 
galimą mirtį. 

* * * 

Bet platesne politinės krypties 
prasme mus gąsdina da
bartinėje valdžioje esančių poli
tikų samprotavimai. Dabar vėl 
keliamas klausimas spaudoje, 
dažniausiai politiniais straips
niais pasižymėjusiame Chris-
tian Science Monitor'e, kada 
Amerika turėtų reaguoti, o ka
da ne, į pasaulio valstybių pro
blemas. Aišku, akis vėl kryps
ta į Bosnią. Prisimenamas tada 
valst. sekret. George Shultzo ir 
gynybos sekr. Casper Weinber-
gerio nutarimas, susidedąs iš 
šešių punktų: Amerika neturi 
imtis karinių priemonių, nebent 
yra įvelti mūsų arba mūsų 
alijantų svarbūs interesai. 
Siunčiami daliniai turi tikslą 
kovą laimėti. Turi būti aiškiai 
išvardinti mūsų politiniai ir ka
riniai tikslai. Turim nuolat 
tikrinti, kokiu būdu ir kaip ten 
veikiama, o jei pasirodytų, kad 
mūsų interesams tai nesvarbu, 
trupės turi būti grąžintos namo. 
Tas karinis įsikišimas turi būti 
palaikomas mūsų tautos ir 

Kongreso. Toks veiksmas turi 
būti vykdomas tik nelikus kitų 
šiam konfliktui sutvarkyti 
priemonių. 

Taigi dabar t inė valdžia, 
pasimokiusi iš nelemto Viet
namo karo, yra linkusi vis dar 
nesikišti į kitų tautų problemas, 
nors sekr. Shultzas jau buvo nu
statęs ir kitus kriterijus: bus 
veikiama, kai tuo būtų galimy
bė išlaisvinti žmones, kai tas 
atneštų taiką, kai tas su
trukdytų kitiems vartoti jėgą 
užpuolant ir okupuojant. Čia jau 
aiškiai ima viršų nuomonė, kad 
tam tikri idealai yra verti 
kovos. (Čia tenka įjungti ir 
Irako alyvą). 

Amerikiečiai visgi yra dideli 
idealistai, todėl kitų žmonių 
teisės į laisvę ir demokratiją 
visgi čia turi savo svorį. Sugriu
vus komunizmui, yra verta per
svarstyti ir savo vadų 
galvoseną, tikina kai kurie 
tokių karinių sprendimų pa
tarėjai. Tai, sako jie, yra ne tik 
praktiškos, bet ir filosofinės pro
blemos sprendimas. 

BIRŠTONE SUSITIKO IŠEIVIJA IR LIETUVA 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

* * * 

Deja, didžiųjų galybių tarpe 
vis dar kalbama per abi burnos 
puses. Štai dabar skaitau apie 
rusų kariuomenes nuo jų 
išsilaisvinusiuose kraštuose, 
nors valstybės niekur nemi
nimos tikru vardu. Čia sakoma, 
kad rusai laiko kariuomenes 
tuose kraštuose, kaip būtinus 
ten taikos palaikytojus, tačiau 
tose šalyse esąs susirūpinimas, 
kad tikrumoje to tikslas yra su
grąžinti Rusijai jos imperatoriš
ką rolę. Rusija tikina, kad 
pasaulis to nori, nes suby
rėjimas Sovietų unijos galįs 
vesti į nepabaigiamą eilę naujų 
konfliktų, kaip dabar matome 
Jugoslavijoje. Tai jie mato savo 
atsakomybę, nors armijos 
nesikiša į tų kraštų reikalus, 
bet tikrumoje mes patyrėme, 
kad armijos nelabai klauso poli
tinių vadų patarimų ir tikrasis 
jų tikslas yra sunaikinti tau
tinius tų sričių judėjimus. 

Sacharovo našlė Elena Bon-
ner irgi palaiko tą nuomonę, 
nurodydama kariuomenės 
įsikišimą į konfliktus Moldovoje 
ir kitur, didinamą ginklų 
skaičių savo rusiškos kilmės 
piliečiams tuose kraštuose. Nors 
niekur tiksliai neminimi pabal-
tiečiai, bet rusų skundai apie 
rusiškųjų piliečių skriaudimą 
mūsų kraštuose vis garsėja, to 
visiškai nesirengiant įrodyti. 
Niekam ir ne paslaptis, kad kie
tasprandžių kariškių užnu
garyje yra nenumirusios viltys 
vėl sulipinti visą Rusiją, juo la
biau, kad ir ten nebėra tikro 
džiugesio nei laisve, nei eko
nomija. Vienas iš oficialių rusų 
valdininkų viešai išsireiškė, kad 
„mūsų naujieji kaimynai nepri
klausomose valstybėse, kadaise 
priklausę Sovietų unijai, 
priklauso mūsų atsakomybės 
sferai". Baugu girdėti tokius žo
džius, kada Vakarai užsiėmę tik 
savo ekonmijos vargais. 

RKV 

KOL BUS RUBLIS, 
BUS IR INFLIACIJA 

Aukščiausiosios Tarybos sesi
joje deputatų koalicija „Už 
demokratinę Lietuvą" paskelbė 
pareiškimą. Šitaip ji reagavo į 
ministro pirmininko Aleksan
dro Abišalos informaciją visuo
menei, jog vyrausybė, siekdama 
stabilizuoti infliacinius procesus 
Lietuvoje, nutarė įšaldyti atly
ginimus. Pareiškime pažymima, 
jog tokia pinigų politika, kol 
Lietuvoje cirkuliuos rublis ir 

nebus imtasi ekonominių rinkos 
apsaugos priemonių, nebus sėk
minga. Lietuva nevaldo rublio 
emisijos. Antra vertus, Lietuvo
je rublių masė, palyginti su ben
dra rublio zonos valstybių 
pinigų mase, yra labai maža, ir 
todėl jos kitimas infliacijos pro
cesui neturės esminės įtakos. 
Manome, kad toks Respublikos 
Vyriausybės žingsnis, kol Lie
tuva yra rublio zonoje — nėra 
racionalus, — sakoma koalicijos 
„Už demokratinę Lietuvą" pa
reiškime. 

(Tęsinys) 
Prof. L. Baškauskaitė iš Cali-

fornijos džiaugėsi, kad po 50 
metų pagaliau atgavome „savo 
centrą". Penki dešimtmečiai pa
darė daug žalos, bet jos iš karto 
nematyti. Aišku, kad teroro 
jausminė grasinimų sistema 
veikė: turėjai būti geras kali
nys, turėjai negalvoti, t ik save 
saugoti. Kiekviena šeima turėjo 
savo išlikimo strategiją. Žmonės 
liko sužaloti, sunaikintas pasi
tikėjimas, nes reikėjo meluoti, 
slėpti jausmus, niekuo nepasi
tikėti. Kuo skiriasi išeivija? Mes 
rūpinomės savo šeimose įgyven
dinti tiesą, pasitikėjimą, nebijo
ti sakyti savo nuomonę, mylėti 
vieni kitus, nors ir nuomonės 
skiriasi. 

Lietuvos skaučių seserijos 
vyriausioji skautininke Stefa 
Gedgaudienė pasisakė nelie-
sianti politinės veiklos, nes vals
tybė yra jos piliečių valia ir su
tarimas yra jos galybė, o jos 
pagrinde žmogus — pilietis, 
asmuo. Lietuvos valstybė yra 
medis, dar nesuspėjęs įleisti 
šaknų. Svarbiausia dabar kreip
ti dėmesį į jaunimą, ugdyti jo 
asmenybę, kad augtų sąmo
ningas žmogus, pilietis, lietuvis. 
Ji skatina įtraukti jaunimą į or
ganizacijas, nes jose susipažins 
su atsakomybe ir supras, kad 
privilegijas seka pareiga, kad 
reikia tesėti žodį. Jis išmoks 
tolerancijos, išmoks organizuo
ti ir bendradarbiauti. 

Violeta Gedgaudienė, šeš
tadieninės mokyklos dėstytoja 
ir APPLE narė iš Californijos, 
labai atvirai nusakė išeivių 
požiūrį į emigraciją iš Lietuvos. 
Anot kalbėtojos, tai skaudi 
tema, bet ji ka lban t i iš 
asmeniškos patirties. Amerika 
visada buvusi laimės švyturiu, 
bet pokarinė emigracija buvo 
grynai politinė. Išeiviai, įkvėpti 
tėvynės ilgesio ir skaudžios 
nostalgijos, atkūrė skautus, 
ateitininkus, įsteigė šešta
dienines mokyklas, organizavo 
dainų ir šokių grupes. Buvo 
renkamos aukos, siunčiami 
siuntiniai, rašomos peticijos, or
ganizuojami protes ta i ir 
demonstracijos, nes išeivijos 
daugumai lietuvybė yra šventa 
pareiga. Pirmieji antros bangos 
emigrantai, kaip Simas Kudir
ka, Jurašai, Tomas Venclova, 
buvo herojai. Vėliau atvykę jau 
visiškai kitoki. Jų ta rpe 
nesąžiningi materialistai, kurie 
nenori būti lietuviais, ieško 
greito pelno. Jų vaikams ne
reikia lituanistinės mokyklos 

nei jaunimo stovyklų. Amerikos 
lietuviai padeda tiems, kurie 
nori dirbti, tačiau jie savo 
išemigravimu skriaudžia Lietu
vą, ieškodami asmeninės nau
dos. Nedaug išeivių grįš, bet visi 
nori prisidėti prie Lietuvos ats
tatymo. Jie nenori girdėti, kad 
lietuviai yra ištižę materialis
tai. Atvykėliai stebisi mūsų 
namais ir automobiliais, bet 
nenori tikėti, kad tai sunkaus 
darbo rezultatas. 

Lietuvos geog1 ifu pirm. St. 
Vaitiekūnas smerkia dabar
tinius emigrantus iš Lietuvos. 
Emigracija atimsianti iš Lietu
vos geriausius ir drąsiausius, 
sumažėsiąs prieauglis, todėl 
reikia susirūpinti gimimų di
dėjimu ir emigracija, kuri 
dalinai išsprendžia nedarbo 
problemą, nes išvykę įsidarbina 
kitur, tačiau tai neigiamai 
atsiliepia švietimui, gydymui, 
mokslui. Betgi imigracija atneš 
valiutos, padidės informacija iš 
užsienio, atsiras reemigrantai, 
kai Lietuva ekonomiškai susi
tvarkys. Ekonominis saugumas 
silpnins emigraciją ir skatins 
imigraciją. Kalbėtojas griežtai 
reikalavo, kad būtų draudžiama 
emigracijos propaganda ir emig
racija būtų įstatymų regu
liuojama, jo manymu, išeivijos 
vaidmuo dar nesibaigė: rei
kalingi stiprūs ryšiai informa
cijos, kultūros, švietimo, sporto 
ir kitose srityse. Tam tikslui 
kalbėtojas siūlo steigti Pasaulio 
lietuvių centrą Vilniuje, steigti 
Lietuvos bičiulių klubą, rengti 
pasaulio leituvių suvažiavimus 
Lietuvoje, turėti užsienio 
lietuvių atstovą Lietuvos seime, 
paruošti nutarimo projektą ir 
daugiau dėmesio skirti Balta
rusijos lietuviams, kurie nėra 
išeiviai, bet lietuviai, gyveną ne 
Lietuvos teritorijoje. Kalbėtojas 
tvirtina, kad dar negalima įtei
sinti Lietuvos sienų, todėl šita 
konferencija esanti labai svar
bi. 

Julius Juodelis iš Los 
Angeles, paprašęs balso iš 
publikos, pareiškė Lietuvoje 
lankęsis nuo 1970 metų, bet 
dabar labai nusivylęs demokra
tijos supratimo stoka. Jis reika
lauja gaudyti kyšininkus ir 
orientuotis į Vakarus, o čia 
Amerikos entuziastams yra 
daug kliūčių. Juozas Kuzmickas 
pasipiktino prof. Vaitiekūno 
siūlymu varžyti emigraciją. 
Toks varžymas esąs nesąmonė 
— niekam nereikia žinoti, kur 
ir kodėl kas nori keliauti. Tam 
nereikia leidimų. Toliau vyko 

diskusijos dėl Lenkijos lietuvių 
padėties. Lietuvoje mažumos 
reikalauja privilegijų, bet 
Lenkijos lietuviams neduoda 
nei radijo, nei tautiškų vardų, 
o Punsko dvasininkija uja lietu
vius lenkų naudai. 

Karaliaučiaus srities Lietuvos 
Bendruomenės vicepirm. labai 
jaunas Sigitas Šamborskis, Do
nelaičio, Mažvydo ir Vydūno 
gimtinės atstovas, žavėjo konfe
rencijos dalyvius savo mintimis. 
Jis priminė, kad „Aušra" yra 
pirmas lietuviškas etnografinis 
„Kaliningrado srityje" muzie
jus. XVIII amžiuje 80 procentų 
gyventojų kalbėjo lietuviškai, 
bet į visa tai neigiamai paveikė 
karas, maras, vokiečiai, koloni
zacija. Karaliaučiaus krašto 
lietuvių bendruomenė moko 
vaikus lietuviškai; yra pasi
aukojusių lietuvybei žmonių. { 
Bendruomenę įstojo 16 draugijų, 
ir 61 lietuvis priėmė Lietuvos 
respublikos pilietybę. Tilžėje šį 
mėnesį pradedama atstatyti 
lietuvių bažnyčia. Jis prašo stip
rinti Lietuvos sienas Karaliau
čiuje ir Gudijoje. 

Sigitui Marčiukaičiui rūpi 
Lietuvos politinė padėtis, nes 
išliko stipri tik komunistų par
tija. JAV teisininkas, advoka
tas, Marius Jakulis nuo sausio 
mėnesio dirba Lietuvoje. Jis 
rūpinasi prekių ženklų įsta
tymu. Jo klientai yra užsienio 
firmos, kurios Lietuvoje 
registruoja savo firmų ženklus 
(Logos). Jo manymu, svarbu 
propaguoti prekybos galimybes 
Lietuvoje. Jis apgailestauja, kad 
čia daug neaiškių reikalavimų: 
pilietybės egzaminai vienaip 
nurodo, bet kitaip išeina. Svar
bu keistis informacija, sudaryti 
kontaktus , šalinti kl iūt is . 
Veikia patentų biuras, kuriame 
jau užregistruota 60,000 
patentų. Tai turės didelės įtakos 
į Lietuvos ekonomikos ateitį. 

Vakare Vilniaus keturių 
smuikų kvartetas, vadovauja
mas Donato Kutkaus, atliko 
modernios muzikos koncertą. 

Trečiadienį, rugpjūčio 19 d., 
Konferencijos prezidiumą 
sudarė Vijolė Arbaitė iš Cali
fornijos ir Piliečių Chartijos 
atstovas A. Dziegoraitis. Diena 
buvo skirta Lietuvos kons
titucijos projektų ir pilietybės 
įstatymo nagrinėjimui. Teisi
ninkas V. Sinkevičius kalbėjo 
apie tris piliečių grupes: 
savaime esančius piliečius, 
išsaugotos pilietybės asmenis su 
galimybe ją atstatyti ir jos 
neprarasti, ir asmenis, kurie iki 
1940 m. birželio 15 d. buvo 
Lietuvos piliečiai ir joje gyveno 

tarp 1919 ir 1940 metų. Buvo 
paliestas ir dvigubos pilietybės 
klausimas, bet tam nebuvo at
sakymo. Toji tema buvo plačiai 
gvildenama išeivijos spaudoje, 
bet Lietuvos vyriausybė tuo 
klausimu dar nėra padariusi 
aiškių sprendimų, konkrečių 
žygių. Taigi nieko naujo neteko 
išgirsti. 

Vakare konferencijos daly
viams buvo suruošta iškyla 
garlaiviu. Nuplaukus Nemunu 
iki Alksniakalnio miško, buvo 
nepaprastai įdomu vaikščioti 
„Atsiminimų taku", kurį puošė 
vienuolikos jaunų lietuvių 
skulptorių sukurtos medžio 
skulptūros, skirtos reikšmingų 
Lietuvos istorinių įvykių garbei. 
Sukūrus milžinišką laužą, buvo 
vaka r i en i au j ama , šokama, 
dainuojama ir užmezgamos 
pažintys. 

Ketvirtadienį, rugp. 20 d., kon
ferencijai pirmininkavo kle-
velandietė Ingrida Bublienė ir 
poetas Justinas Marcinkevičius. 
Pagrindinė dienos tema — 
kul tūra . Poetas Marcelijus 
Martinaitis jautriai išsireiškė, 
kad Lietuva tiesia rankas į 
išeivijos kultūros vertybes ir 
apgailestavo, kad politinę pri
klausomybę pakeitė ekonominė 
priklausomybė, tai ir leidyklose 
darbas sustojo. Jis siūlo steigti 
valstybinę leidyklą. Ingrida 
Bublienė papildė jo mintis, 

sakydama, kad jaunesnioji išei
vijos kar ta iš savo tėvų 
paveldėjo jų atneštą lietuvišką 
kultūrą — tėvai jos daug 
atsigabenę. 

Prof. Albertas Zalatorius 
iškėlė asmeninės iniciatyvos ir 
idealistinės veiklos reikšmę. Jis 
kalbėjo apie Vinco Krėvės palai
kų į Lietuvą pervežimo proble
mą, reikalavo glaudesnio kultū
rinio bendradarbiavimo su išei
vija ir natūralios idėjų tėkmės. 
Kodėl vietiniai teatrai nestato 
išeivijos dramų? Kodėl vyksta 
kultūrinis sustingimas ir ba-
nalėjimas, nepagarbus požiūris 
i talentingiausius žmones? Jo 
manymu, dėmesys kultūrai ir 
ekonomikai esąs „dispropor-
cingas". Kultūra neturinti 
grįžti, bet privalo funkcionuoti, 
kol gyvi išeivijos lietuviai. Rei
kia užpildyti informacijos stoką, 
išleisti užsienio lietuvių kultūri
ninkų ir organizacijų žinyną su 
telefonais ir adresais, pasi
rūpinti, kad Lietuvos studentai 
galėtų dirbti Putnamo archyve. 
Jis taip pat sakė, kad išeivijos 
spaudai reikia redaktorių, kas 
yra tiesa, bet sunku sutikti su 
jo tvirtinimu, kad išeivijos 
spaudai reikia „stilistinės pa
galbos'*, nors pats vartoja 
svetimžodžius (skaitant Lietu
vos spaudą, akys raibsta nuo 
rusiškos sintaksės ir nepri
imtinų svetimžodžių, kuriems 
lietuvių kalboje yra puikių 
pakaitalų. A.M.B.). 

(Bus daugiau) 

Parodą atidarant. Lietuvos valstybinio muziejaus direktorius Henrikas 
Paulauskas, valstybės atkūrimo skyriaus vedėja Danutė Vaškelienė. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS 
t 

NOVELĖ 
J. VIZBARAS-SŪDUVAS 

— Mačiau, kaip džiaugsmu suspindo barono akys, 
stebint vestuvinį portretą, jaučiau, kaip virpėjo jo pirš
tai, laikantys mano ranką. 

— Pakelkime taures Reino vyno, mano bičiuli, 
vestuvių atminimui! — pasiūlė baronas, sugrįžus prie 
stalo. — Šį vyną labai mėgo brangioji mano Adrijana. 
Sakydavo, kad vynas, kaip ta slėpiningoji pareinės 
kranto Lorelei uola, nuostabiai pažadina kūrybinius 
sielos polėkius, praeities atsiminimus, — kalbėjo 
baronas, gerdamas vyną. Vakarais, nustabiais pra
ėjusios vasaros vakarais, mano jaunutė žmona po 
taurės Lorelei vyno mėgdavo man skambinti Mozartą, 
o buvo ji nuostabiai muzikali! 

Ir, lyg ekstazės pagautas, pakilęs nuo stalo baronas, 
atsisėda prie pianino. Švelnūs „Eine Kleine Nachtmu-
sik" akordai nuplaukė per buduarą. 

— Tai Adrijanos mylimiausia muzika, pasveiki
nimas nakčiai! Tebūna ir tau, mielas bičiuli, jos 
atminimui... 

— Jutau, kaip stipriai suplakė mano širdis, užkai
to skruostai... Juk šitą muziką aš girdėjau skambant 
už sienos, kai pirmą kartą nakvojau dvare... Nejaugi 
baronas ją kartoja kiekvieną naktį savo žmonos atmi
nimui? Nejaugi? 

— Kažkodėl atminimų sūkurys šiandien stipriau 
veikia mano sielą — kalbėjo toliau baronas, užger
damas vyno. — Galbūt, kad naujas žmogus - dvasi
ninkas yra mano svečiu? Kažkas verčia mane atskleis

ti tau, Justinai, skaudžią mano dvasios būseną, širdies 
žaizdą. Jaučiu, kad po to man bus lengviau, nukris 
sunkus akmuo, slegiantis mano krūtinę... 

Buvau aš jaunas, kaip ir tu, be rūpesčių gyvenau 
tėvo dvare. Vėliau, tarnaudamas Jo didenybės caro 
Nikalojaus II gvardijoje, pasinėriau į Petrapilio 
diduomenės pilną linksmybių gyvenimą. Apie vedybas 
vengiau ir pagalvoti, nors nuo vaikystės rišo mane 
sužieduotuvių pažadai Joanai Čaplinskaitei, kaimy
ninio Benekonių dvaro bajoraitei. Tačiau man, kaip 
tam antikinės Trojos Pariui, bežaidžiant gyvenimu, 
atsirito Afroditės aukso obuolys. Aš jį padovanojau 
gražiausiajai — tas nusprendė mano likimą!.. Vieną 
puikią vasaros pavakarę tėvo pamiškės lankose su
tikau Adrijaną-Mariją: gražią, kaip pavasario diena, 
skaisčią, kaip vandens lelijos žiedas. Pagrobiau ją nuo 
seno jos tėvo, nusivežiau į Petersburgą, iškėliau jungtu
vių puotą, apie kurią savaitę kalbėjo sostinės miestas. 
Nebuvo ji kilminga, bajoraitė... buvo beturčio 
daržininko vienturtė dukra, seno tėvo pasididžiavimas 
ir viltis, nepaprastų ir didelių muzikinių gabumų. 
Grįžęs sujauna žmona i dvarą, iškėliau didelę puotą, 
sukviesdamas visus, kas tik norėjo pasidžiaugti mano 
laime, pamatyti gražuolę dvaro ponią, pulkininko Šro-
ederio žmoną. Aplinkinė lenkų šlėkta puotoje nepasi
rodė, ignoravo, bet tai man buvo nesvarbu. Mano 
laimei ir meilei nebuvo ribų, abudu buvome linksmi 
ir laimingi. Aš, laukdamas įpėdinio, pasiliuosavau iš 
armijos, nes man ji dabar buvo nereikalinga. Tačiau 
niekas iš mūsų nežinome, ką rengia mums likimo dalia, 
kokia bus ateinanti diena. Taip atsitiko ir su mūsų 
laime, mūsų džiaugsmu... 

— Sarajeve nuo teroristo šūvio žuvo Austro-Veng
rijos sosto įpėdinis ir jo žmona, lemtingi 1914 metų va
saros oolitiniai įvykiai palietė ir mane. Kaip generali 
nio štabo karininkas buvau iššauktas į Petrapilį prie 

patikrinimo mobilizacinių planų Šiaurės-vakarų 
karinei apygardai. Liepos 14 d. su gilia širdgėla atsi
sveikinau savo mylimą žmoną, palikdamas ją ištikimo 
tarno Sebastijono priežiūroje, nes tėvai buvo mirę. 
Palikau ją gailiai verkiančią, kadangi dėl nėštumo su 
manimi traukiniu jai važiuoti buvo pavojinga. Tai buvo 
paskutinis mano su ja atsisveikinimas. Kitą ?3vaitę 
štabe prie darbo gavau skubią telegramą. Atplėšiau 
drebančiomis rankomis, manydamas, kad kas nors atsi
tiko sujos nėštumu. Tačiau, mano pasibaisėjimui, Se
bastijonas rašė. kad žmona, išėjus pasivaikščioti, į 
rūmus nesugrįžo... „Visi paieškojimai — veltui. 
Maldaujame grįžti į dvarą"... 

Man sugrįžus, visi ieškojimai ir su milicijos pagalba 
nedavė vaisių. Mano brangioji Adrijana prapuolė ar 
tapo paslaptingai vidury dienos pagrobta. Kasdien 
laukiu jos sugrįžtant, kaip saulutės patekėjimo, kaip 
auštančios dienos. Tikiu, kad ji tikrai sugrįš, o jūsų at
vykimas, kunige Justinai, sustiprino mano viltis, mano 
intuiciją, — baigė savo jausmingą pasakojimą baronas, 
žvelgdamas į žmonos pi veikslą sienoje. 

— Klausydamas barono Šroederio vaizdingo pa
sakojimo ir nenorėdamas jį pertraukti, nieko 
neužsiminiau apie klebonijoje rastą laišką, kurį turėjau 
sutanos kišenėje. Su raminančia užuojauta padėkojęs 
baronui už taip skaudaus jo gyvenimo įvykio 
priminimą, padėjau ant stalo prieš jį klebono 
Vaičiekowskio paliktą laišką „Paslaptingas tes
tamentas" ir paaiškinau jo atradimą. Drauge primin
damas, gal miręs klebonas laiške yra palikęs savo tes
tamentą, ar svarbų įvykį apie parapiją, kas viešai 
neturėtų būti žinoma. Prašiau būti jo atidarymo liudy
toju. Pakėlęs laišką ir rūpestingai apžiūrėjęs, baronas 
patvirtino, kad rašysena jam pažįstama — tai klebono 
Vaičiekowskio rankos braižas. 

'Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 23 d. 
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BOSTONO ŽINIOS 
ĮDOMIŲ KONCERTŲ 

SERIJA 

Pabaltiečių serijos 1992-1993 
metų 34-asis koncertinis sezo
nas bus labai įdomus muzikos 
mėgėjams, nes jame dalyvaus 
žymūs atlikėjai iš laisvų Balti
jos valstybių. 

Spalio 4, sekmadieni, 3 vai. 
p.p. koncertuos Rygos Katedros 
berniukų choras iš Latvijos, 
pelnęs tarptautinį pripažinimą. 
Choro vadovas ir dirigentas 
Janis Erenstreits, vargonais 
akompanuos Talivaidis Deksnis 

Lapkričio 8 Lietuvos pianis
tas Petras Geniušas, laimėjęs 
1992 metų tarptautinį konkur
są Palm Beach Floridoje, atliks 
solo koncertą. 

Estų atlikėjos Leelo Valdsaar 
Basham, fleita, ir Maja Roos, 
pianinas, savo pasirodymą 1993 
m. kovo 28 d. užskleis koncertinį 
sezoną. 

Visi koncertai vyks First & 
Second Church, 66 Marlborough 
Street, Bostone. Pradžia 3 vai. 
p.p. Po koncertų vaišės, kavutė. 
Rengia Naujosios Anglijos 
Pabaltiečių draugija, pirm. 
Irena Veitienė. Koncertų serijos 
bilietus galima užsisakyti pas 
valdybos narius iki spalio 4 d. 

STYGINIŲ KVARTETO 
KONCERTAS 

Spalio 4 dieną, sekmadienį, 3 
vai. p.p. Museum of Fine Arts, 
Dennis Cape Code įvyks stygi
nių kvarteto koncertas, kuria
me pirmu smuiku griežia Elena 
Kuprevičiūtė-Bergienė. Bilieto 
kaina 10 dol. 

LIETUVIAI 
TARPTAUTINĖJE 

MUGĖJE 
Lapkričio 12-15 dienomis 

World Trade Center Bostone 
įvyksiančioje Tarptautinėje 
mugėje dalyvaus lietuvių orga
nizacijos — Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius, pirm. Saulė 
Šatienė, Lietuvos Vaikų Globa, 
pirm. Daiva Veitaitė-Nedhardt 
ir Lietuvių Piliečių Draugija, 
pirm. Algis Skabeikis. TI 
atstovės parengs dailės dirbinių, 
audinių, juostų bei suvenyrų 
parodą, demonstruos skaidres iš 
paskutinės liaudies šokių 
šventės Chicagoje. Globa ir LP 
Draugija paruoš lietuviškų pa
tiekalų, užkandžių ir gėrimų, 
kuriais vaišins mugės dalyvius. 
Visi kviečiami atsilankyti mu
gėje! 

Laiškas 
PIRMA, BET NE 

PASKUTINE 
Rašau šį laišką, tikėdamasi 

pasidžiaugti kartu su Jumis. 
Aš esu pirmoji mokytoja ne tik 

iš Lietuvos (Panevėžio), bet ir 
visų trijų Baltijos šalių, gavusi 
Fulbrighto stipendiją ir galin
ti dalyvaiti mainų programoje. 
Todėl ir atvažiavau į Ameriką 
visiems mokslo metams. Juos 
praleisiu 4 Charlotte mokyklo
se, t.y. po 9 savaites kiekvienoje. 

Nors tai yra maįnų programa, 
bet šiais mokslo metais niekas 
nenuvažiavo vietoj manęs. Ma
nau — sekančiais metais norin
čių bus! 

Atvažiavau čia, norėdama 
daugiau sužinoti, pažinti ir, 
žinoma, išmokti, o tuo pačiu — 
supažindinti amerikiečius su 
nuostabiausiu kraštu pasaulyje 
— Lietuva. 

Mano pirmoji mokykla — 
Sedgefield Middle. Tai — pir
moji mokykla Amerikoje, prade
danti mokslo metus pagal naują 
tarptautinę programą. Rugpjū
čio mėn. čia lankėsi Caroline 
Ellwood ir Malkam Davis iš 
Vienos. Austrijos. Jie išdėstė 
tos programos esmę ir tikslus. 
Tai ateities arba 21 amžiaus 
mokykla. Lietuvoje turėsiu ką 
papasakoti. 

ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE 

Šeštadieninė Bostono Aukš
tesnioji lituanistinė mokykla 
rugsėjo 12 d. pradėjo mokslo 
metus. Pasibaigus mokinių re
gistracijai, kun. A. Kontautas 
aukojo Mišias, dalyvaujant mo
kytojoms, mokiniams ir jų 
tėvams. Vadovaujant Aldonai 
Lingertaitienei, mokiniai in
scenizavo evangeliją, skaitė 
skaitymus ir intencijas, nešė 
aukas, aktyviai dalyvavo Mišių 
eigoje. Po Mišių ir pietų per
traukos visi susiskirstė į klases, 
kur vyresnieji toliau gilins 
žinias, o daugeliui mažesniųjų 
tai buvo pirmoji lietuvių kalbos 
pamoka mokykloje. Daug metų 
veikia lopšelis, kuriame mokosi 
vaikai nuo 3 metų. Šiais metais 
lopšelyje dirbs mokytojos Naida 
Šnipaitė ir Eglė Šukienė, darže
lyje mokytojaus Danutė Kaza-
kaitienė. Gimnazijos kursą 
praves mokytojos: Jūratė Aukš-
tikalnienė — 2 sk.. Liuda 
Žiaugrienė — 3 sk. Birutė Žiau-
grienė — 4 sk. Liuda Senūtienė 
— Vi. sk., Aldona Dabrilienė — 
VII sk. Aukštesniosios mokyk
los istorijos kursą dėstys Mirga 
Girniuvienė, literatūrą — Zita 
Krukonienė. Tautinių šokių bū
reliui vadovaus Rūta Mickūnie-
nė ir Lina Subatienė. Šiemet no
rintieji galės pasimokyti judesių 
ir pantomimos technikos, kurią 
mokys Jūratė Mikšytė. Aldona 
Lingertaitienė kūrybingai vado
vauja programos praturtinimui, 
kuris skatina jaunimą dalyvau
ti įvairiuose renginiuose: teatro 
festivalyje, Kalėdų eglutėje, 
Užgavėnėse, knygų skaitymo 
maratone, margučių ritinėjime 
ir pan. Direktorės pareigas at
lieka Daiva de Sa Pereira-
Matulionytė, Tėvų komiteto pir
mininkė — Lina Subatienė. 

Šį pavasarį Bostono Lituanis
tinę mokyklą sėkmingai baigė 
abiturientai Darius Lalas, Rima 
Zikaitė, Aidas Banaitis, Audra 
Senūtaitė, Jonas Zikas, Algis 
Kalvaitis ir Moacir de Sa Perei-
ra. Už pažangų egzaminų išlai
kymą Rimai Zikaitei ir Moacir 
de Sa Pereira buvo suteikta 
piniginė A. Makaičio premija. 

£ 0 0 
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Tautos Šventės Mišios buvo 
aukojamos sekmadienį, rugsėjo 
13 d., Šv. Petro bažnyčioje 
Mišias aukojo ir pamokslą Mari
jos gimimo ir Tautos Šventės 
proga pasakė klebonas kun. A. 
Kontautas. Susirinkusius po 
Mišių bažnyčios salėje pasveiki
no Bostono LB valdybos pirm. 
A. Kupčinskas ir JAV Krašto 
valdybos vicepirm. G. Čepas. 
Kavutę ir vaišes paruošė LB 
valdyba. 

Dar tik mėnuo, kai aš čia, bet 
jau pirmomis dienomis paste
bėjau žmonių šypseną, dėmesį ir 
nuoširdumą. Kai tau šypsosi vi
sai nepažįstamas žmogus, nega
li neatsilyginti tuo pačiu. O nuo 
šypsenų žmonės tampa geres
niais. Pastebėjau tvarką ir 
švarą miestuose bei keliuose. 

Be stipendijos, gavau papildo
mai 1,000 dolerių nupirkti ir 
nusiųst i , ko re ik ia mano 
mokyklai. O reikia daug ko — 
knygų, kasetinio magnetofono, 
įrašų su pasakomis ir dainomis, 
įvairių techninių priemonių. 

Baigiu savo laišką, tardama 
nuoširdžiausią ačiū Viktorui 
Sidabrui (kultūros atašė Ame
rikos pasiuntinybėje Lietuvoje) 
už galimybę ir rūpesčius, Ame
rikos informacinei agentūrai 
(USIA) už stipendiją ir R.ir A. 
Trimakams už dėmesį, gerą šir
dį ir draugystę. 

Jeigu kils kokių minčių ar 
pasiūlymų, rašykite adresu: 
1629 Geneva Court 
Charlotte, N.C. 28209 

Liucija Šiaučiūnienė 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE R E AL ESTATE 

Bostono Aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1992 m. abiturientai. Iš kairės: Darius Lalas, Rima 
Zikaitė, Aidas Banaitis, Audra Senūtaitė, Jonas Zikas, Algis Kalvaitis. 

Nuotr. Liudos Senūtienės 
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Fleitų koncertas — Per Mi
šias rugsėjo 27, sekmadienį, Šv. 

Petro bažnyčioje gros žymus 
Berlee kolegijos prof. fleitistas 
Mathew Marv ūglio ir neseniai 
iš Lietuvos atvykęs fleitistas 

virtuozas Gediminas Stanaitis. 
Po Mišių salėje jie atliks trumpą 
koncertą. 

L. Z. 

REMKIME LIETUVOS 
LAISVĖS IDĖJĄ! 

Kviečiame visus remti 19L92 m. spalio 25 d. Tėvynės ateitį 
lemiančius Lietuvos seimo rinkimus. 

Nuo seimo . rinkimų priklausys Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė. Rinkimų laimėjimui opozicija panaudos visas 
galimas priemones ir negailės turimų didžiausių išteklių. 
v 

Žinokime, kad rinkimuose glūdi paskutinė komunistinio revanšo 
galimybė. , 

Sąjūdžio koalicija už demokratinę Lietuvą, vadovaujama 
Vytauto Landsbergio, remiasi Lietuvos žmonių gera valia, ryžtu 
ir teisingumu. 

Lietuvos Sąjūdžio finansiniai ištekliai labai menki! 
Šioje lemtingoje valandoje išeivija turėtų prisidėti prie 

rinkiminės kampanijos, nes be finansinės paramos bus tuščios 
Sąjūdžio koalicijos pastangos laimėti rinkimus. 

Remkime Vytauto Landsbergio vadovaujamą koaliciją ir jo 
pastangas. 

Dar šiandien pasiųskime bet kokio dydžio auką ir 
paraginkime savo kaimynus. Surinkti pinigai nedelsiant bus per
duoti Sąjūdžio garbės pirmininkui Vytautui Landsbergiui. 

Komitetas: Mykolas Abarius, Stasys Baras. Algirdas Brazis, Robert Boris, Jurgis Janušaitis, 
Antanas Juodvalkis, Rūta Juškienė, dr. Tomas Kisielius, dr. Leonas Kriaučeliūnas, kun. John 
Kuzinskas, Petras Petrutis. Juozas Polikattis, kun. Anthony Puchenski, prof. Jokūbas 
Stukas, Juozas Žygas. 

Č e k i u s p r a š o m e r a š y t i , 
ir s i ų s t i : 

C O M M I T T E E F O R D E M O C R A T I C L I T H U A N I A 

S t a n d a r d F e d e r a l B a n k 
Account No. 1 1 0 1 3 5 0 0 1 0 

4 1 9 2 Arefcor Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 3 2 

Vytauto Landsbergio vadovaujamai koalicijai paremti siunčiu _dol. 

Vardas ir pavardė. 

Adresas 

Skelbti spaudoje C taip D ne 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS T* i b*S* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones ; . etuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R O O — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

C82S South 79th Avonuo 
Htefcory Mlll. IHInota S0457 
T«4«fOAM ( 7 M ) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VNnkM, Lietuva 
Telefonas 350-11S Ir 778-392 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
REALTORS 

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

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

[• -—- , 
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BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Avo., 
CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOiME TAX -INSURANCE 

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

Lemonte parduodamas erdvus ,,quad-
leveT nemes ant Vi akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys, 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržinė; „screen room"; daug prie
dų. Kama 220,000.00. 

Skambinti: 709-257-7481 

F O R R E N T 

BERWYN, IL, 21 St. & Grove 
Išnuomojamas didelis 1 mieg. butas; 
kilimai, „appliances", apšildymas, 
skalbykla. „Securitydeposit", reikalin
ga. $460. Tel . 708-768-9864. Kalbė
ti angliškai. 

I š n u o m o j a m a s 6 k a m b . butas 
antram aukšte, Brighton Pk. apyl. 

Skambinti: 3 1 2 - 3 7 6 - 2 3 9 7 

FOR SALE 

:&*t OrMJ, 

REALMART, INC 
6602 S. Pubski, 

Chicago, lt 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

P a r d u o d u bulv ių 
t a r k a v i m o m a š i n a s . 
Skambinti nuo 6 v.v. 
Tel . 3 1 2 - 7 7 8 - 1 7 6 5 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95 th S t ra t 
T a i . — (708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 581 -8854 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

k 
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A public service of this nevvspaper 

T. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* į Hermis Deckys 

Tol. S85-4624. Nuo 8 ryto Iki S ».». 
Kalbėti lietuviškai 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę įva iz 
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4 5 4 5 W . 63rd S t . 

Ch icago, IL 6 0 6 2 9 

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — 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. Chicago, IL 60629 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevič ius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 



Vaizdelis iš Šiluvos atlaidų procesijos Marąuette Parko lietuvių parapijoje. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Michiana Shores, IN 

E Ž E R O P A K R A N T E 
A T E I N A R U D U O 

Ka i a t e ina Darbo dienos sa
vaitgalis , ąžuolais ir klevais 
apaugusi Michiana atgyja. Ji 
prisipildo automobiliais taip, 
kad juos matysi glaudžiai sukiš
t u s ne tik pr ie namų esančiuose 
gr indiniuose, bet ir kiekvie
name miško kirtimėlyje, k u r pa
s ta ty tas iš rąstų koks nors 
namelis . O r a s visas tris dienas 
b ū n a pe r sunk tas lauke kepa
mos mėsos kvapų, Q iš garsių 
nuola t in ių gyventojų ir svečių 
kalbų gali naujausti , kad šios 
dienos (kurią kai kurie vašing-
toniškiai vadindavo „šv. La-
bordėjumi") proga buvo gerokai 
išger ta visokių gėrimų, o ypač 
alučio. Paežerės smėlio ruožas 
prisipildo pusplikiais kūnais , 
b e s i n a u d o j a n č i a i s ga l būt 
pasku t in i a i s šiltesniais saulės 
spinduliais . Visur jaučiama pa
ki lus i švent inė nuotaika, nes 
ta i pasku t in i s ilgesnis savait
galis , k a d a miestelėnai, atsi
palaidavę nuo kasdieninių rū
pesčių, gali pasidžiaugti šil tu ir 
maloniu oru , juo labiau, kad ši 
vasara tokių malonių dienų ne
d a u g turėjo. 

Nesnaudė ir Michianos ir apy
l ink ių l i e tuv ia i . Šeštadienį, 
rugsėjo 5 d., Union Pier Lie
tuv ių draugija buvo surengusi 
smagų pikniką-gegužinę Cibų 
sode, o rugsėjo 7 d. Beverly 
Shores Lietuvių klubas nuotai
kingai piknikavo Stankūnų sode 
Abiems gegužinėms oras pasi
t a ikė pu ikus , nuotaika gera, 
visi maloniai pabuvojo gamtoje 
ir pabendravo su bičiuliais ir 
paž įs tamais . 

Ilgajam savaitgaliui užsibai
gus, viet iniams gyventojams 
darosi lyg ir l iūdna - išvažinėjo 
svečiai, užsibaigė lietuviškos pa
maldos sekmadieniais Gintaro 
v a s a r v i e t ė j e , k u r l i e tuv i a i 
susieidavo pasimelsti. Ka i kas 
j au ir l i nk Floridos dairosi 
žiemai. J a u nematyti i r kai 
kur ių paukštel ių, kurie vasarą 
perėjo krūmuose savo vaikus ir 
m u s saugojo nuo uodų. K a i kur 
j au ir medžiai pradeda gelsti. 

Gražiosios ežero pakrantės 
lietuviai d a r nenori pasiduoti 
l iūdnoms, rudeniškoms nuotai
koms. Tik šiais metais įsistei
gusi LB Michianos apylinkė 
spalio 4 d., sekmadienį, Gintaro 
vasarvietėje rengia šaunią ge-
gužinę-pikniką. Programoje nu
matyta : 12 vai. Michigano, 1 1 : 

vai . Indianos ir Chicagos laiku 
šv. Mišios. Tuoj po jų — prof. J. 
Šmulkščio paskaita-pašnekesys 
„Polit inė padėtis Lietuvoje ir 
r i nk ima i " . Tada geri pietūs, 
konkurs in ia i žaidimai, turt ingi 
laimėjimai, l inksmos dainos ir 
šokiai. Dainoms vadovaus ir šo
k iams gros daugeliui jau gerai 
paž įs tamas R. Šokas iš Chica
gos. 

I šią vėlyvą gegužinę pasi
džiaugti rudenėjančia Union 
Pier ir apyl inkių gamta ir 
pabendrau t i lietuviškoje aplin

koje kviečiami ne vien tik 
Michianos, Beverly Shores, 
Union Pier ir ki tų aplinkinių 
vietovių lietuviai, bet ir čikagiš-
kiai draugai ir pažįstami, ypač 
tie, kur ie visą a r dalį vasaros 
praleido gražiajame Union Pier. 
Jausitės kaip namuose ir gra
žiai praleisite sekmadienį gam
toje. Naujoji LB Michianos apy
linkė laukia visų! 

D-as 

Brooklyn, N.Y. 
P A M I N Ė T A TAUTOS 

Š V E N T Ė 

Tautos šventė, nors ir kukliai, 
vis dėlto buvo paminėa New 
Yorke. J i paminėta tik Apreiš
kimo parapijos, Brooklyne,NY, 
bažnyčioje, sekmadienį, rugsėjo 
13 d. Tą dieną 11 vai. buvo 
aukojamos koncelebracinės Mi
šios ir meldžiamasi už Lietuvą. 
Mišias aukojo parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas, 
svečias iš Floridos; čia vasaras 
praleidžiantis kun. Vytautas 
Pikturna ir kun. Gintaras Vit
kus iš Lietuvos. J is Fordham 
universitete šiuo metu studi
juoja anglų kalbą ir pedagogiką. 
Grįžęs į Lietuvą, profesoriaus 
Jėzuitų gimnazijoje, Kaune . 
Pamokslą pasakė klebonas kun. 
V. Palubinskas. J is kalbėjo apie 
Tautos šventės kilmę ir paryš
kino jos prasmę. Skaitymus atli
ko Alfonsas Samusis, gražiai 
giedojo choras. Chorui vadovau
ja muz. Gintarė Bukauskienė. 

Pagarba klebonui kun. Vytau
tui Palubinskui už šios, lietu
viams brangios, šventės pami
nėjimą. Įdomu būtų žinoti, kur 
buvo mūsų bendruomenini nkai, 
kad jie tos šventės nepastebėjo? 

GEGUŽINĖ 

Tą patį sekmadienį, tuojau po 
Mišių skubėjome į Kultūros Ži
dinį, kuriame įvyko Apreiškimo 
parapijos metinė gegužinė. Die
na pasitaikė nuostabiai graži, 
žmonių į gegužinę prigužėjo la
bai daug. Stalai buvo išstatyti 
Židinio k ieme ir apatinėje 
salėje. Į gegužinę susirinkusius 

Laiškas 
V I L N I A U S R A D I J A S VĖL 

G I R D I S I 

„Draugo" š.m. rugsėjo 17 d. 
n r . p a s k e l b t a m e r epor t aže 
„Akimirkos ta rp Brighton ir 
Marąuette Parkų", minėdamas 
J . Gradinsko prekybą, rašiau, 
kad jo komerciniuose skelbi
muose reklamuojamo Vilniaus 
radijo jau šešios savai tės kaip 
beveik negirdėti. Bet antra
dienio, IX. 15 rytą nuvežęs re-
portžą į „Draugo" redakciją, 
vakare pabandžiau trumpųjų 
b a n g ų p r i i m t u v e a t s i s u k t i 
17690 kilohercų skalę ir netyčia 
vėl išgirdau ka lban t Vilnių, 
kurio nei senomis (15485), nei 
naujomis bangomis Chicagoje 
bent šešias savaites mano priim
tuvu (spauda skelbė, kad taip 
buvo ir kitur) visai nesigirdėjo. 
O jį bandydavau pagau t i kiek
vieną laisvą vakarą. 

Jei mano pri imtuvas sugestų, 
naujo ieškočiau ne k u r kitur, 
bet J. Gradinsko prekyboje. 
Nors Chicagoje gyvenant , kur 
y ra bent kelios neblogos lietu
viškos radijo valandėlės, Vil
niaus radijo laidos j a u nebeturi 
tos reikšmės, kaip Washingtone 
a r kur k i tur gyvenant . 

V1.R. 

linksmino Romo Telšinsko val
domas e lekt ronin is „orkes
t r a s " , grojęs l ietuviškas me
lodijas, dainas ir šokius. Ska
nius pietus paruošė Birutė Šid
lauskienė. Gausi piniginė ir 
daikt inė loterija pradžiugino 
laiminguosius. 

Besi l inksminant , besibičiu-
liaujant, dainuojant ir šokant, 
priartėjo ir vėlyvas vakaras. 
Kažkas užtraukė: „Eisim, bro
leliai, namo.. ." 

C H O R I S T O N E T E K U S 

Apreiškimo parapijos baž
nytinis choras neteko uolaus, 
gražų ir tv i r tą boso balsą 
turėjusio choristo, Kazimiero 
Skobeikos. J is buvo dainos ir 
giesmės mylėtojas, dainavęs 
įvairiuose choruose ir dainos 
ansambliuose. Visai nesirgęs, 
širdies smūgio iš t ik tas , mirė 
rugsėjo 1 d. Atsisveikinant su 
Kazimieru Skobeika, koplyčioje, 
vadovaujant kun. Leonardui 
Andriekui,OFM., buvo sukal
bėtas rožinis. J is t a rė jaut rų at
sisveikinimo ir paguodos žodį. 
Trumpai velionį prisiminė kun. 
Stasys Raila, į atsisveikinimą 
buvo atvykęs ir vysk. Paulius 
Baltakis. Kazimieras Skobeika 
paskutinius kelerius metus dir
bo savaitraščio „Darbininko" 
spaustuvėje. Paliko žmoną Jani
ną (ji irgi priklauso Apreiškimo 
chorui), du brolius Amerikoje ir 
gimines Lietuvoje, kuriuos nese
niai buvo aplankęs. Iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios buvo 
palaidotas Cypress Hills kapi
nėse, Brooklyne,NY. 

P . P a l y s 

Yra vengtini du kraštuti
numai: nepripažinti nieko kito, 
kaip tik protą. 

Bl. Pascal 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

„Lyg lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai... 
O Tėve, tu žinai..." 

A.tA. NIDAI 
myl ima i mūsų sesei, buvus i a i „ B i r u t ė s " draugovės 
draugin inke i , žuvus — 

liūdime ją a t s i sve ik indamos , 
dėkojame galėjusios džiaugt is jos draugyste, 
nuoširdžią užuojautą r e i šk i ame 

jos gerbiamiems t ėve l i ams ADAI ir DOMUI MISIU-
L I A M S bei vis iems a r t i m i e s i e m s . 

„Aušros Vartų" skaučių tuntas 

DRAUGAS, trečiadienis , 1992 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

Mylimai Dukrai 

tragiškai žuvus, 

i 

A.tA 
ADAIi 

. NIDAI 
ir DOMUI MISIULIAMS bei 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
liūdime. 

S. A. 
R. V. 
A. K. 

Burokai 
Graužiniai 
Lietuvninkai 

ir ka r tu 

UŽSAKYKITE DABAR! SIUNTINIUS ARTIMIEJI 
GAUS PRIEŠ KALĖDAS! 

Jule* G. Zonn, International Fraight Forwarders 
Federal Marrtlma Commission Ucanse 

NVOCC #BNS 1317943, (Est. 1980) 
1510 Oak Craek Drlve #408, Palo Alto, CA 94304 

Pagrindinis sandėlis ir paskirstymo centras yra Brumnieku iela 47, Rygoje. 
The Zonn Agency siuntė ir skirstė humanitarinę pagalbą Lenkijai bei 
Čekoslovakijai nuo 1981 m., o Latvijai — nuo 1991. 

Šįmet mes pasiuntėm ir išdalinom 5 konteinerius šalpos Baltijos 
valstybėms (daugiausia Latvijai) ir 4 konteinerius Lenkijai. Pradžioje spalio 
dar 3 konteineriai bus išsiųsti iš Bostono, Los Angeles ir San Francisco 
į Rygą su šalpa Baltijos respublikų šeimoms. 

Menkas šios vasaros derlius Baltijos rajone pranašauja maisto trūkumą 
šią žiemą, šiuo metu, paruostas išsiuntimui, turime dideles cukraus, miltų, 
kavos pupelių ir skalbimo miltelių bei pagrindinio maisto produktų atsargas 
Rygos sandėlyje. 

Visi produktai geros kokybes, gaminti Vakarų Europoje, paruošti Belgi
joje. Zonn agentūra, palaikydama gerus ryšius su produktų gamintojais 
bei pakuotojais, užsako juos papigintai ir, tuo pačiu, gali aptarnauti savo 
klientus prieinamomis kainomis. 

LIETUVOJE, be specialaus primokėjimo, produktus pristatome į: Vilnių, 
Kauną, Panevėžį ir Klaipėdą. 

ESTIJOJE produktus pristatome į: Tallin, Tartu, Parnu ir Valga. 

LATVIJOJE: paskirstymo centras 47 Bruninieku iela Rygoje ir mėnesiniai 
pristatymai į: Cėsis, Liepaja, Madona, Plavinas, Rezekne, Saldus, Talsi, 
Tukums, Valmiera ir Ventspils. 

UŽSAKYMO KUPONAS 
(Užpildykite, rašydami didžiosiomis raidėmis) 

t ragiškai 
Tėveliams 

• 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

žuvus, re iškiame giliausią užuojautą 
ir Broliui ir ka r tu liūdime 

Mokslo draugė 
Videta ir Viktoras Kaireliai 

Mielam Pr ie t e l iu i 

A.tA. 
JONUI KRIVIUI 

mirus , l iūdesyje l ikus ią žmoną RAMUTĘ, d u k r ą 
V I R G I N I J Ą ir k i t u s a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame i r k a r t u l iūd ime. 

Elena Paliliūnienė ir šeima 

TOTAL 

1 x 50 kg (114 Ibs) of imported sugar . $50.00. x . 
20 x 1 kg of sugar 25 .00. . x. 
1 x 25 kg of white wheat flour 25.00. . x . 
20 x 1 kg of white wheat flour 28 .00. . x . 
2.5 kg of -oasted coffe beans 18.50. . x . 
1 x 10 kg box of NITTYMATIC laundrydetergent 
(for hand and machine wash) 26.00. . x. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4346 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

BASIC FOOD PARCELS weight 50 Ibs . . 58.00. x 

CONTENTS: 10 kg white wheat 
flour, 2 kg white beans (rich in pro-
teins), 2 Kg lard in tins, 4 kg 
spaghetti, 1/5 kg Ceylon tea, tt kg 
jar of peanut butter, 48 cubes of 
beef bouillon, 200 gr chocoiate. 1 
kg vvhole milk powder, Vi kg of 
table salt, 50 tbts of Aspirin and 250 
tbts of multivitamin. 

Check enclosed for: $-

Recipient's name: 

Phone: 

Sender's name: 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Tet.: 

Pristatymas į namus $10 ekstra. 

DĖMESIO! Kupone surašytos kainos galioja iki spalio 15 d. Vėliau 
produktų kainos pakils dėl JAV dolerio nuvertinimo. 

SIŲSKITE UŽSAKYMUS 
JULĖS G. ZONN AGENCY 

1510 Oak Cr—k Drtv« #408 
Palo Alto, CA 94304 

6 5 4 1 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

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

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 23 d. x Lietuvių Operos choras 
praėjusi penktadienį pradėjo 
naujo sezono repeticijas, ir šio 
meninio vieneto valdyba sudarė 
dvylikos žmonių stalą į „Drau
go" vajaus pokylį šį sekmadienį 
Martiniąue salėje. 

x „Draugo" banke te solis
tai Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Algirdas Brazis, 
Vacys Momkus ir akompania-
torius muz. Ričardas Šokas 
visus gerai nuteiks šį sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 4 vai. Mar
tiniąue pokylių salėje, remiant 
lietuvišką dienraštį, kuris jau 
tėra vienintelis išeivijoje. Bilie
tus galima įsigyti „Draugo" 
administracijoje. 

x Kun. Algirdas Pal iokas , 
SJ, kalbės apie savo pastoracinę 
veiklą Kustanijaus mieste, 
Kazakstano respublikoje, vaka
ronėje, kuri bus spalio 2 d. 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka
ronę rengia Jaunimo centro Mo
terų klubas. Visi kviečiami su 
ypatingu gyvenimu susipažinti. 

x „Anglijos Lietuvių klu
b a s Chicagoje" trisdešimt 
metų sukakčiai paminėti. Pa
rašė ir medžiagą — aprašymus 
ir nuotraukas — surinko Ana
tolijus Lakas, ilgametis klubo 
pirmininkas. Kadangi jis išleido 
20 ir 25-rių metų klubo 
sukakčių leidinius, t a i da
bartinė apima tik paskutinius 
metus. Iš viso trisdešimt metų. 
Knygelė gražiai išleista, gausiai 
iš veiklos iliustruota, turi 30 psl. 
ir pusiau kietus viršelius. 

x Marijos aukst. mokyklos 
mokinės dalyvaus nuo rugsėjo 
26 d. sudaryti moksleivių fondą 
jo skelbiamuose laimėjimuose. 
Laimėjimų bilietai bus po 1 dol. 
Laimėjimai bus paskelbti gruo
džio 1 d. Pirmoji premija yra 
10,000 dol., antroji — 1000, 
trečioji — 500, ketvirtoji — 300 
ir penktoji — 200 dol. 

x Sintautų parap i jos kle
bonas prel. A. Maskeliūnas 
džiaugiasi geradariais, parėmu
siais bažnyčios atstatymą. Da
bar jau yra pradėti vidaus ap
dailos darbai: reikia altoriaus, 
vargonų, langų-vitražų ir t.t. 
Geraširdžiai sintautiečiai ir 
kiti, galintieji ir norintieji 
padaryti savo mylimiesiems 
atminimus, prašomi kreiptis į 
Juozą Kregždį dėl kitų detaiių 
ir nurodymų. Skambinkite (815) 
838-2447 (prie Chicago's). 

(sk) 
-

x „Keramika 1992" — gru
pinės septynių dailininkų kera
mikos darbų paroda. Atidary
mas rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Paroda tęsis iki 
spalio 4 d. Visi kviečiami ati
daryme dalyvauti. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

Te l . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

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

Valandos pagal susitarimą 

x Dr. V. Dubinskas, Chi
cago, 111., vienas iš didžiųjų 
„Draugo" rėmėjų, kuris įvai
riomis progomis remia lietu
višką spaudą ir veiklą, „Drau
go" banketo ir lėšų telkimo va
jaus proga atsiuntė 1000 dol. 
čekį dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
realią ir mielą auką. 

x Nijolė Grinienė su savo 
motina, žinoma skaučių veikėja 
Ona Siliūniene, iš JAV sostinės 
Washingtono yra atvykusios į 
Chicagą ir apsistojusios Oak 
Lawn pas S. Plenienę. Šį sek
madienį jos dalyvaus „Draugo" 
bankete. Nijolė yra buvusio III 
Lietuvos Respublikos pre
zidento dr. K. Griniaus sūnaus 
a.a. inž. Liūto Griniaus žmona. 

x Brighton P a r k o Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba, ku r i a i pirmininkauja 
Salomėja Daulienė ir kurios 
valdybą sudaro Rita Darienė, 
Vytautas Dijokas, Danguolė 
Ilginytė, Elena Majauskienė, 
Valentinas Račiūnas, Viktoras 
Utara ir Alina Vadeišienė, 
„Draugo" dienraščio paramai 
paskyrė ir jau įteikė tūkstantį 
dolerių. Kai šiuo metu šį sek
madienį pradedamas „Draugo" 
dienraščiui padėti finansinis va
jus, ši lietuvių organizacijos 
auka lietuviškam spausdintam 
žodžiui yra didžiai vertinga. 
Ačiū S. Daulienei ir visiems tos 
apylinkės valdybos nariams už 
paramą. 

x Bronius Juodelis , visuo
menininkas, Willowbrook, 111., 
rašo: „Norėdamas prisidėti prie 
naujo lėšų telkimo vajaus mums 
taip svarbaus dienraščio „Drau
go" tolimesniam išlaikymui 
siunčiu 100 dol. auką. Linkiu 
„Draugui" nugalėti visus fi
nansinius sunkumus ir kasdien 
mus lankyti su lietuviškų 
aktualijų žiniomis, kurios taip 
svarbios lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje ir Tėvynėje". Labai 
dėkojame už mielus žodžius ir 
auką. 

x Danas Lapkus kalbės apie 
dail. Marijos Strasevičiūtes 
meną šį sekmadienį, rugsėjo 27 
d. 3 v. p.p. „Galerijoje", 4317 S. 
VVisconsin, Stickney, IL. Suinte
resuoti kviečiami atsilankyti. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel . 1-800-621-2103. 

(sk) 
x Čikaga—Viln ius tik 

$728.00. Rezervacijos iki spalio 
30 d. Kreipkitės į Travel Advi-
sers Inc., 708-524-2244. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

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

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, rug
sėjo 27 d. Baltia Express pri
iminės siuntinius Lietuvių cen
tre Lemonte nuo 9 vai. ryto. Lai
vo konteineris — rugsėjo 29 d. 
Informacija nemokamu tele
fonu: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 
x Kviečiame visus papie

tauti Ford City Burger King 
'tarp Sears ir Penny's, skersai 
nuo Sweethart Cup) ketvirta
dienį, rugsėjo 24 d. nuo 4 v. p.p. 
iki 8 v.v. Restoranas paaukos 
dalį visų to vakaro pajamų 
Lietuvių Montesson Kriau-
čeliūno Vardo Vaikų name
liams. 

(sk) 

x Frances R. Petkus, Pre-
sident Knights of Lithuania, 
dėkoja „Draugo" redaktoriui 
kun. P. Garšvai už malonų , 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
aprašymus Knights of Lithu
ania skyriuje. Kartu atsiuntė 
200 dol. auką ir linki,kad ir 
ateityje būtų tokie pat mieli ry
šiai. Už realią paramą ir mielus 
žodžius tariame nuoširdų ir di
delį ačiū. 

x Fe lomena Č e r n i u s iš 
Chicago, 111., žinodama lietuviš
kos spaudos sunkumus išei
vijoje, parėmė „Draugą" 100 
dol. auka ir palinkėjo sėkmės, 
dirbant lietuviškos spaudos dar
bą. Nuoširdus ir didelis ačiū už 
realią auką. 

x Vytautas Paseckas iš Be-
verly Shores, Ind., dėl rimtų 
priežasčių negalėdamas daly
vauti su žmona „Draugo" baliu
je Martiniąue, paaukojo 100 dol. 
„Draugui". Labai dėkojame. 

x K. Pravilionis, Byron, 111., 
nuoširdus ir dosnus „Draugo" 
rėmėjas, grąžino laimėjimų 
šakneles su 100 dol. auka 
„Draugui". Labai dėkojame. 

x Prel. dr. Ignas Urbonas, 
Sv. Kazimiero parapijos kle
bonas, buvo atvykęs į „Drau
gą", lankėsi redakcijoje ir ta 
proga įteikė 50 dol. auką dien
raščio stiprinimui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū mūsų mielam rėmė
jui. 

x Dr. Elena Repšienė, Oak 
Lawn, 111., negalėdama daly
vauti „Draugo" lėšų telkimo va
jaus bankete Martiniąue per 
Sofiją Plenienę, „Draugo" ren
ginių talkininkę, įteikė 30 dol. 
auką. Elena Jokūbaitis pa
aukojo 15 dol. Labai dėkojame. 

x Ona ir Jonas Gradinskai. 
Chicago, 111., „Draugo" renginių 
talkininkai, nuoširdūs rėmėjai, 
suorganizavo visą stalą iš 10 
asmenų į „Draugo" vajaus lėšų 
telkimo balių, kuris bus rugsėjo 
27 d. Martiniąue pokylių salėje. 

x Akcijų brokeriai , Albi
nas Kurkulis ir jo sūnūs And
rius ir Paul ius praneša savo 
klientams ir draugams, kad 
priėmė tas pačias pozicijas su 
Oppenheimer & Co., Inc. 1 S. 
Wacker Dr., Chicago, IL 
60606, tel. 312-621-6800, arba, 
iš kitur skambinant, veltui tel . 
1-800-621-2103. 

(sk) 
x Antro Kaimo paskutiniai 

pasirodymai įvyks spalio 3 ir 4 
d., Playhouse salėje, 2515 W. 
69 St. Išvenkite nusivylimo kuo 
anksčiau užsirezervuodami vie
tas Patrijoje, 2638 W. 71 St., 
(312) 778-2100. 

(sk) 

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

(sk) 

x Baltia Express ir toliau 
siunčia siuntinius į Lietuvą 
greitai ir patikimai. Informa
cijai skambinkite nemokamu 
tel.: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624 ir atvežkite 
siuntinius patys arba siųskite 
UPS adresu, 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
R K M A X REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
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Pirma diena mokykloje Nuotr. Viktoro Kučo 

MURKIS 

Aš turiu kačiuką, 
Vardas jo Murkiukas. 
Katinėlis tas išdykęs 
Miega lovoj, tai padykęs. 
Murki, Murki, nu, nu, nu, 
Taip tingėti negražu. 

Tas gražuolis katinėlis 
Vaikšto uodegą iškėlęs, 
Pelę gaudo, kaip šaunu! 
Murki, Murki, nu, nu, nu. 

Eglė Mickevičiūtė, 
Plungės mokyklos IV klasės 

mokinė. — Lietuva 

KOKIOS PASAKOS 
MUMS PATINKA 

Man patiko knyga „Kai aš pa
augsiu". Tai pasaka apie ber
niuką, kuris pasakoja apie savo 
darbus, kuriuos darys paaugęs. 
Kai bus didesnis, jis su laikro
džiu parodys laiką visiems. Jis 
įsigys dviratį su maišu, kad ga
lėtų iš ryto laikraščius visiems 
išvežioti. Paaugęs mokykloje 
lankys pirmą skyrių. Pagaliau 
jis pasakė, kad turi eiti miegoti, 
nes tėvai jam sakė, kad jis dar 
nepaaugęs. 

Julija Slavikaitė 

Man patiko skaityti knygą 
„Pepė Ilgakojinė". Ji yra labai 
juokinga. 

Vytas B r a d ū n a s 

Abu iš Baltimorės Karaliaus 
Mindaugo lit. m-los 

(„Pirmieji žingsniai") 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 

Lietuviška mokykla yra vieta, 
kurioj aš galiu pabendrauti su 
draugais ir neužmiršti savo tau
tybės. 

Audra Ricci 

Kai aš buvau jaunesnis, nors 
ir dabar esu jaunas, galvodavau, 
kad lietuviška mokykla yra kaž
kas baisaus. Dabar man lietu
viškoje mokykloje yra labai 
smagu. Turiu progos susitikti su 
savo draugais ir šį tą išmokti. 

Darius Gilvydis, 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. 

m-los mokiniai 
(„Lietuvos prisikėlimas") 

PRIE EŽERO 

Labai gražu yra prie ežero. 
Mes plaukiojam ir, išlipę į kran
tą, valgome. Pastatome smėlio 
pilis ir vėl sugriauname. 

Austė Ringutė 

Aš daug kartu ».su buvusi prie 
ežero. Aš maudausi ir žaidžiu 
ežere su plūdėmis. Prie ežero 
dažniausiai važ ioju su savo 
draugėmis. Man . ra smagu būti 
prie ežero. Man patinka plaukti 
dideliu laivu pv didelį ežerą. 

Viktorija Sušinskaitė, 
Abi Lemento Maironio 

lit kos mokinės 
(„Baltijos aidai") 

SUDIEV VISIEMS 
Jau atėjo laikas pasakyti su

diev savo draugams ir mokyk
lai. Aš ją lankiau septynerius 
metus. Galbūt ši mokykla man 
ir nepatiko, bet aš žinau, kad 
buvo reikalinga ir buvo geras 
dalykas lankyti šią mokyklą. Ją 
baigus, reikia pasakyti „sudiev, 
mokykla!" 

Aš matysiu Juozą aukštesnio
joje mokykloje. Su Paulium tur
būt irgi susi t iksiu, bet 
nemanau, kad Kęstutis bus 
tenai. Šis vakaras paskutinis 
čia, todėl dar kartą atsisveikinu 
su visais lietuviais draugais. 
Sudiev! 

Rytis Dumbrys, 
Marąutte Parko lit. m-los, 

8 sk. mokinys 

RIEŠUTAI 
Aš pasirinkau žuvavimo būre

lį kaip savo ketvirtą užsiėmimą. 
Aš pasirinkau tą būrelį todėl, 
kad man patinka žuvauti. Na
muos gyvendamas, mažai turiu 
progų žuvauti. Aš vakar suga
vau „sunfish". Ponas Polterai-
tis praveda žuvavimo pamokas. 
Labai daug dalykų mus išmoko 
apie žuvavimą. Aš ant kabliuko 
kabinu riešutus. 

Jonas Bičiūnas, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

DAINAVOS GAMTA 

Žali lapeliai ir gražios gėlės, 
aukšti medžiai ir gyvuliai. Čia 
viskas gražu, kai nelyja, bet kai 
lyja, yra šalta. Kai maudomės 
kitoje ežero pusėje, mes plaukio-
jame ir gražiai žaidžiame. Kai 
neplaukiame, mes viduje valgo
me ledus. Kai reikia važiuoti 
namo, mes ilgai žiūrime į gražią 
gamtą, į Spyglio ežerą ir į me
džius. Pasimatysime kitais me
tais. 

Rūta M. Švarcaitė, 
(JAV Universiteto laikraštėlis, 

1992) 

KARALIAUS VAINIKAS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Vainikas turi būti nudaigotas 
(prapuldytas, kad niekas jo ne
rastų), nusprendė vainiką pa
grobusieji priešai — ir taip, kad 
neliktų nei garso, nei ženklo. 
Vienas iš grobikų norėjo pasisa
vinti deimantus, kitas užsinorė
jo degančiomis spalvomis rubi
nų, dar kitas galvojo, jog jo mer
gaitei prie žaslvų akių tiktų vai
niko smaragdai (brangūs akme
nys), tačiau jie turėjo paklausy
ti gudriausio ir klastingiausio: 
neprivalo likti jokio pėdsako. 
Argi jie yra tokie paprasti va
gys, kad neatsilaikys prieš men
ką pagundą*? Kai nebus nė pele
no dulkės, kas drįs tvirtinti, „ri
teriui", kad jis vagis? O dėl 
turtų jie neturi ko krimstis (jau
dintis) — visiems amžiams jiems 
liks visa Lietuvos karalystė, kas 
metai ji neš derlių, daug kartų 
didesnį negu šie akmenys. Rei
kia tiktai sugalvoti, kur dėti 
vainiką. 

— Nėra nieko lengvesnio, — 
tarė vienas, — nuskandinti jūros 
dugne; sunkus auksas grimsta, 
tačiau dar galima pririšti prie jo-
ir girnapusę (akmenį), vanduo 
yra priglaudęs daug laivų su 
turtais, atsiras vietos ir tokiam 
menkam daiktui. 

Tą pačią naktį jie įvykdė, ką 
buvo nutarę. Pasirinko naktį, 
nes bijojo dienos, akių ir ausų, 
ir patys savęs. Naktį išplaukė 
laivas tiek toli, kad vos prieš 
aušrą grįžo. Du girnų akmenys 
ir vainikas nukrito į naktį ir į 
vandenis. 

Saulei tekant, pajūrio žvejai 
pamatė nuostabią bangą. Ji plū
do (plaukė) iš jūros tolumos. Ji 
nesudužo pakeliui, ji baltavo ir 
putojo, o pačiame jos viršuje švi
tėjo daugybė spindulių, rodos, 
saulė šį rytą tekėjo iš jūros dug
no ir banga išnežė ją į viršų. 

Kai saulė sustojo viršum jū
ros, ant pakrančio balto smėlio 
banga atlingavo vainiką, švyt
ruojantį deimantais. Žmonės 
nedrįso jo prisiliesti, kaip niekas 
nežiūri į saulę iš baimės apakti. 
Jie tiktai kalbėjo apie keistą at
sitikimą, ir kalbos tvino, kaip 
vandenys. 

(Bus daugiau) 

MOKSLAS 
Prisimenu, kai pradėjau mo

kykloje mokytis, tėvai vis mane 
ragino, kad gerai mokyčiausi. 
Seneliai sakydavo: „Mokykis, 
būsi gydytoju, inžienieriumi, o 
gal geriausiai kunigu" Man šios 
kalbos mažai reikšdavo, aš ei
davau į mokyklą iš pareigos. 

Vėliau gyvenime atėjo noras 
lankyti mokyklą, nes mokyklo
je susitikdavau su draugais ir 
paišdykaudavau. Pažymiai ne
buvo blogi, bet galėjo būti geres
ni. Šitie dalykai man dar nerū
pėjo. Pagalvodavau, juk aš dar 
jaunas, aš dar turiu daug laiko. 
Juk dar daug metų man darbo 
nereikės dirbti. Pradėjęs lankyti 
devintąjį skyrių, pajutau, lyg 
man kažkas sudavė knyga per 
galvą. Pamačiau, kad šių ketve
rių metų pažymiai nuspręs, ne 
tik į kokį universitetą eisiu, bet 
ir mano ateitį. Dažnai buvo sun
ku prisiversti ruošti pamokas ir 
prisirengti egzaminams. Pri-
siverst apsimokėjo. Aš per tuos 
metus daug išmokau. Sužino
jau, kad mokslas yra labai svar
bus. Be mokslo gyvenimas nega
li būti sėkmingas. Todėl reikėjo 
stengtis daryti viską kuo ge
riausiai. Gerai atliktas darbas 
yra didelis pasididžiavimas. 

Paulius Ješmantas , 
(„Moksleivių balsas", Detroitas) 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 

Tarp kokių vilkų gyveni, taip 
ir kauk. 

Višta kasinėja, kad ką iškas
tų. 

Kokią vyžą apsiavei, tokią ir 
nešiok. 

Bagotam (turtingam) — vogti, 
senam — meluoti. 

Geriau šiandien zylė, o ne ry
toj tetervinas (didelis paukštis). 

Kaip žaidžia, taip ir šoka. 
Nori gauti iš žąsies avižas. 
Kas žiemą rankose, vasarą ko

jose. 
Daug žinok, bet maža kalbėk. 
Pila it žirnius į sieną. 
Nėra to žmogaus, kuris neno

rėtų dangaus. 
Ir menkas žodelis didelį barnį 

(nesantaiką) sukelia. 
Ištartą žodį nebesugrąžinsi. 
Žuvis žuvį ėda. 

VAIKAS NORI MOKYTIS 

Rugsėjis, džiugus kiekvienos 
šeimos mėnuo. Jis jaudina net 
mažiukus. Iki mokyklinio am
žiaus vaikai su viltimi ir pavy
du stebi mokyklon einančius 
vaikus. Keturmetis, o juo labiau 

Pamėginkite su mažaisiais pasikalbėti apie šiuos nupieštus daiktus ir 
išmokykite juoe lietuviškus pavadinimus. Nusipieškite didesnius piešinius. 

penkiametis, jau klausinėja 
apie mokyklą. Jis žino: po metų, 
kitų pats eis į mokyklą, o jai rei
kia ruoštis. 

Reikia išnaudoti progą, padėti 
vaikui bręsti. Tačiau mokykime 
tik žaisdami. Turtinkime žody
ną, plėskime kalbą, mokykime 
klausti ir atsakyti į klausimus, 
pratinkime naudotis rašymo ir 
piešimo reikmenimis, supažin
dinkime su raidėmis, skaitme
nimis. Mokykime piešti, lipdyti, 
skaičiuoti, klausytis, pasako
jamo, skaitomojo apsakymo, pa
sakos, minkime mįsles. Svar
biausia — mokykime kurti: žais
lus, istorijas, pasakas ir t.t. 

Štai keletas tokiam bendravi
mui pavyzdžių. Šie pavyzdžiai 
tinka prisiminti, kaip kas va
dinama, lavina regėjimą, orien
taciją erdvėje. Panašių pie
šinėlių galite nupiešti vaikams 
patys ar iškirpti iš laikraščių. 
Vardydami daiktus, spalvinki
me paveikslėlius (pieškite dides
nius negu čia nurodyta). Taip 
prisiminsime spalvų pavadi
nimus, mokysimės skirti ne tik 
svarbiausias spalvas, bet ir 
atspalvius. 

Laima Tamošiūnienė, 
Piešiniai Jolitos Beržvinskienės 

Lietuva 


