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» Lietuva nepažeidinėja 
rusų teisių", 

— E. Bičkauskas 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 6 d. (Elta) - Iš 
Lietuvos Respublikos ambasa
dos Maskvoje gautas toks Lietu
vos Respublikos reikalų laikino
jo patikėtinio Egidijaus Bič
kausko pareiškimas: 

„Susipažinęs su š.m. spalio 2 
d. ITAR-TASS-o informacija 
,Daugiau kaip 400 tūkstančių 
pabėgėlių dabar yra Rusijos te
ritorijoje', kurioje, remiantis 
Rusijos federalinės migrancijos 
tarnybos vadove Tatjana Re-
gent, pranešama, kad iš Lietu
vos jau išvyko pusė vadinamųjų 
migrantų, E. Bičkauskas pareiš
kė, jog T. Regent pateikti absur
diški ir iškraipyti duomenys 
mažų mažiausiaai rodo, kad ji 
prastai išmano savo darbą ir ne
supranta atsakomybės tokiais 
subtiliais klausimais, kaip tarp
valstybiniai santykiai. Blogiau
siu atveju — tai sąmoninga pro
vokacija, noras sukomplikuoti 
Lietuvos ir Rusijos santykius. 
Tai tik patvirtina Lietuvos įta
rimus, kad kai kas vykdo kryp
tingą politiką ir sąmoningai 
mėgina išpūsti vadinamųjų ,ru-
siškai kalbančių gyventojų' 
klausimą Lietuvoje ir tariamus 
žmogaus teisių pažeidinėjimus. 
Absurdiška būtų manyti, kad iš 
Lietuvoje gyvenančių daugiau 
kaip 344 tūkstančių rusų (o kaip 
tik juos tikriausiai omenyje turi 
T. Regent) pusė išvyko iš Lietu
vos. Statistikos duomenimis, iš 
Lietuvos 1990-1992 metais iš
vyko apie 50 tūkstančių piliečių 
(o tai natūralus procesas), tarp 
kurių buvo ir lietuvių, ir rusų, 
ir žydų... Šis skaičius neapima 
asmenų, tarp jų ir rusų, kurie 
per tą laiką apsigyveno Lietu
vos Respublikoje. Mums belieka 
tik apgailestauti, kad praneši
mai skelbiami, remiantis tokia 
aukšta pareigūne, kaip T. Re
gent", sakoma pareiškime. 

Naujokų palydos — 
po seimo rinkimų 

Pradėjo darbą miestų ir rajo
nų savivaldybių naujokų šauki
mo komisijos. Vyriausybės nu
tarimu, į tikrąją krašto apsau
gos ir alternatyviąją darbo 
tarnybą šį rudenį šaukiama iki 
5 tūkstančių, 1973 metais gimu
sių, jaunuolių. Į tarnybos vietas 
jie išvyks po spalio 25 dienos. 
Jiems sudaroma galimybė sei
mo rinkimuose dalyvauti toje 
vietovėje, kurioje gyveno, iki pa
šaukiant į kariuomenę. 

Pirmasis naujokų šaukimas į 
atkurtos nepriklausomos Lietu
vos kariuomenę įvyko pernai 
rudenį. Tada tarnybą pradėjo 
daugiau kaip tūkstantis jaunuo
lių. Dabar, atėjus pamainai, jie 
sugrįš namo. Antrojo, pavasari
nio, šaukimo vaikinai, — o jų 
buvo apie 3 tūkstančiai, — 
dabar sudaro krašto apsaugos 
dalinių branduolį. Jiems tar
nauti liko kiek daugiau negu 
pusmetis. 

Estai j a u tur i prezidentą 

Estijos prezidentu išrinktas 
Lennart Meri. Už jo kandidatū
rą vakar prasidėjusioje Valsty
bės susirinkimo sesijoje balsavo 
59 įš 101 deputato. Jo varžovas, 
buvęs Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Arnold 
Ruutel, gavo 31 balsą. L. Meri 
kandidatūrą rinkimuose rėmė 
dešiniųjų partijų blokas „Isa-
maa" (Tėvynė). 

L. Meri gimė 1929 metais Es
tijos Respublikos diplomato šei
moje. Yra baigęs filologijos 
mokslus ir iki 1990 metų, kai 
buvo paskirtas Estijos užsienio 
reikalų ministru, aktyviai dir
bo literatūrinės kūrybos ir ver
timų darbą. Atleistas iš užsienio 
reikalų ministro posto, iki pa
starojo momento ėjo Estijos am
basadoriaus Suomijoje pareigas. 

Domisi Lietuvos mokslu 

Į Lietuvą atvyko JAV depar
tamento delegacija, besidomin
ti mokslo politika, jo plėtojimu 
Baltijos šalyse. Spalio 5 d. 
vyriausybės rūmuose buvo su
rengtas plenarinis posėdis apie 
valstybinį mokslo reguliavimą. 
Svečiai buvo supažindinti, kaip 
pertvarkomos mokslo struktū
ros Lietuvoje, kokia padėtis 
tiksliųjų mokslų, žemės ūkio, 
energetikos, aplinkos apsaugos, 
geologinių tyrimų bei kitose sri
tyse. 

Susipažinusi su Baltijos šalių 
mokslininkų darbais, JAV de
partamento delegacija paskelbs 
išvadas, kuriuos tyrimus būtų 
galima paremti. 

Kilni Vokietijos 
samariečių misija 

Antrąjį šimtmetį gyvuojanti 
Vokietijos samariečių bendrija 
rengiasi suteikti rimtą paramą 
atsikūrusiai Lietuvos samarie
čių bendrijai. J au parengtos 
kelios tokios paramos progra
mos. Pirmoji jų — teikti pagalbą 
žmonėms, atsidūrusiems nelai
mėje; antroji — teikti socialinę 
paramą. Nutarta, kad pirmiau
sia bus sukurta sistema, pagal 
kurią samariečiai teiks pagalbą 
žmonėms, nelaimėje atsidūru
siems keliuose Vilnius-Klaipėda 
ir Tilžė-Joniškis. Tikimasi, kad 
bendradarbiaujant vokiečių, lie
tuvių, latvių ir Sankt Peterbur
go samariečiams, bus imtasi glo
boti kelią Berlynas-Kaliningra-
das-Tilžė-Šiauliai-Ryga-Sankt 
Peterburgas. Vokiečių samarie
čiai taip pat padės įrengti se
nelių namus Jurbarke ir Kel
mės rajone, talkininkaus stei
giant lietuvišką vaikų kaimą, 
kuriame gyvens 50 našlaičių, 
apmokys žmones suteikti pir
mąją medicinos pagalbą. 

Upsalos universiteto garbės 
daktaro regalijos 
Vytautui Gudeliui 

Vienas seniausių ir įžymiau
sių Europos universitetų — Šve
dijos Upsalo universitetas — 
geografui, profesoriui Vytautui 
Gudeliui suteikė filosofijos gar
bės daktaro vardą. Mokslinin
kas negalėjo nuvykti į iškilmes, 
nors jo garbei aidėjo šventinis 
saliutas, katedros bokšte su
skambo seno varpo dūžis. Spa
lio 5 d. Lietuvos Mokslų akade
mijoje Garbės daktaro regalijos 
— diplomas ir specialiai nulie
tas aukso žiedas buvo įteiktas 
žymiam Lietuvos geografui, ati
davusiam Baltijos jūros tyrinė
jimams beveik penkiasdešimt 
metų. Jas įteikęs profesorius 
Lars-Konig Konigsson Vytautą 
Gudelį pavadino vienu žymiau
siu pasaulyje krantų tyrinėjimo 
specialistu, kurio darbai turėjo 
didelės reikšmės mokslui ir 
žmonėms. 

(K. BU.) 

Gruzijos vyriausybės galva Eduard A. Shevardnadze lankosi Abkhazijos rajone, kur pirmadieni 
buvo numuštas gruzinų malūnsparnis. Gruzija jo nušovimu tuoj apkaltino rusus, bet Rusija 
kaltinimus atmetė, tvirtindama, kad malūnsparnį nušovė sukilėliai, kurie su gruzinais kovoja 
jau kelinta savaitė. Abkhazia nori atsiskirti nuo Gruzijos. 

JUGOSLAVIJA PASALINTA IS JT 
Kai valstybės priimamos į 

Jungtinių Tautų organizaciją, 
jos prisiekia palaikyti taiką ir 
gerbti bei saugoti žmogaus tei
ses ne tik savo teritorijoje, bet 
ir visame pasaulyje. Už šios 
priesaikos nesilaikymą tautos 
gali būti pašalinamos iš organi
zacijos. Žinoma, jeigu į tai būtų 
kreipiamas labai rimtas dėme
sys, Jungtinėse Tautose nedaug 
liktų narių. 

Pagaliau praėjusią savaitę ir 
JT priėjo liepto galą: Generali
nės asamblėjos sesijoje Jugo
slavija buvo pašalinta iš organi
zacijos narių tarpo už agresiją 
Bosnijoje ir Kroatijoje. Tai labai 
retas įvykis, nes praeityje kraš
tai, kaip Kambodija ar Irakas, 
pasižymėję baisiais žmogaus tei
sių pažeidimais, nebuvo išmes
ti iš JT. 

Šį kartą, atrodo, sprendimą 
nulėmė pasaulio opinija, nes 
Belgrado vyriausybė neturi sau 
užtarėjų. Iš buvusios Jugoslavi

jos tėra likę tik Serbija ir Mon-
tenegras, kurių priėmimas į JT 
gali būti svarstomas tik gruo
džio mėnesį, juo labiau, kad JT 
Apsaugos taryba jau kalba apie 
galimą tarptautini teismą už 
karinius nusikaltimus, pana
šiai, kaip buvo suruošta na
ciams Niurnberge po II pasau
linio karo. 

Įdomu, kad kartu su Jugosla
vija Jungtinių Tautų sesijose la
biausiai minima valstybė yra 
Amerika. Prez. Bush praėjusią 
savaitę ragino JT labiau susirū
pinti taikos palaikymo dalinių 
sustiprinimu ir net siūlė „pa
skolinti" kai kurias JAV bazes 
šiems daliniams. Tačiau jis ne
pritarė pastovių dalinių sukū
rimui, kuriuos nori įsteigti JT. 
Amerikai JT asamblėjų sesijo
se yra nuolat primenama, kad 
ji Jungtinėms Tautoms skolinga 
733 mil. dolerių nario mokesčio. 
Tai daugiau kaip bet kita JT 
narė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Tokijo, spalio 4 d. — Dar 
neseniai japonai savo imperato
riui nuteikdavo dieviškų savy
bių ir juos tiesiog vadindavo 
„dievais žemėje", o dabar dažnai 
tr iukšmingai demonstruoja 
įvairių viešųjų imperatoriaus 
pasirodymų metu. Sekmadienį 
atletikos varžybų atidarymo iš
kilmėse Japonijos sostinėje vie
nas vyras mėgino imperatoriaus 
link sviesti rūkstančią bombą. 
Jis buvo saugumiečių sugrieb
tas ir nepataikė. Manoma, kad 
vyras norėjo pareikšti protestą 
dėl imperatoriaus Akihito nu
matomo vizito į Kiniją šio mė
nesio 23 d. Daug konservaty
viųjų japonų yra priešingi šiam 
vizitui, tikėdami, kad Japonijai 
bus daromas spaudimas atsipra
šyti Kinijos už praeities agresi
jos veiksmus. 

— Washington, rugsėjo 29 d. 
— JAV Senatas nubalsavo, kad 
automobilio iš vairuotojo 
pagrobimas, grasinant ginklu, 
yra federalinis nusikaltimas, ir 
nusikaltėlis turi būti pagal tai 
baudžiamas. įstatymas pasiūly
tas, gausėjant tokiems mašinų 
pagrobimams ne tik Washing-
tone, bet ir kituose Amerikos 
miestuose. 

— Amsterdam. — Manoma, 
kad sekmadienio tragedija Ams
terdame, kai Izraelio transpor
to lėktuvas krisdamas pataikė 
ir padegė daugiabučius namus, 
pareikalaus bent 250 aukų. 
Lėktuvo įgula susidėjo iš 3 
asmenų ir vieno keleivio, bet 
visi kiti žuvusieji yra Amsterda
mo gyventojai. Kol kas aukos 
dar nesuskaičiuotos, nes daug 
yra dingusių be žinios. Apylin
kė, kurioje lėktuvas nukrito, 
yra labai neturtinga, apgyven
ta imigrantų iš buvusių olandų 
kolonijų Afrikoje ir Azijoje. Ten 
gyvena ir daug nelegalių imi
grantų, todėl tikras gyventojų 
skaičius nežinomas. 

Izraelio Boeing 747-2007 nu
kritimas Amsterdame yra di
džiausia lėktuvo nelaimė Olan
dijos istorijoje. Dar tiksliai ne
žinoma, kodėl lėktuvas nukrito, 
bet kol kas spėjama, kad nebu
vo sabotažo. 

— Washingtonas. — Nežiū
rint Baltųjų Rūmų pastangų ir 
spaudimo, kongresas pirma
dienio vakare nubalsavo neuž-
skaityti prez. George Busho veto 
dėl kabelinės televizijos regu 
liavimo įstatymo. Tai pirmasis 
toks prezidento pralaimėjimas 
nuo jo prezidentavimo pradžios, 
įvykęs ypač nepatogiu laiku — 
tik 4 savaites prieš rinkimus. 

GORBAČIOVAS 
DISIDENTO ROLĖJE 

Bado šmėklos šešėlis 
Nemaža dalis vadinamųjų 

Trečiojo pasaulio šalių šiuo me
tu laikosi neblogai, nes jų eko
nomijos augimas šiais metais 
gerokai šoktelėjo pirmyn. Kituo
se kraštuose, kur badas ir karas 
keliauja ranka rankon (pvz., 
Bosnijoje, Somalijoje), Jungtinių 
Tautų organizacija ir kiti kraš
tai, ypač JAV, padvigubino pa
galbos tiekimą, ir reikalai turėtų 
netrukus stabilizuotis. Tačiau 
yra pasaulyje šalių, kurioms 
skiriama mažiau dėmesio, o 
bado šmėklos šešėlis jas dengia 
kur kas sunkiau. 

Pietų Afrikoje siaučia galbūt 
stipriausia šio šimtmečio saus
ra. Nors tai paprastai derlin
giausi Afrikos plotai, bet dėl lie
taus stokos badą teks kęsti bent 
30 mil. žmonių. Kadangi čia ne
numatoma siųsti daug paramos, 
iki metų galo badu gali mirti 
apie 18 mil. gyventojų. Vien tik 
Mozambiąue, jau 15 m. kamuo
jamame pilietinio karo ir saus
ros, bado mirtis išskins apie 2 
mil. žmonių. 

Pietinis Sudanas yra di
džiausia Afrikos valstybė, 
kurioje pilietiniai karai ir 
maisto trūkumas palietė beveik 
9 mil. gyventojų. Iš jų 3 mil. yra 
pabėgėlių. Maisto ir kitokių 
būtiniausių reikmenų siun
timas į šį kraštą dar tik 
pradėtas ir nenumatoma jį 
paspartinti. 

Haiti yra kita kritiška pasau
lio vieta. Čia metinės dirbančio
jo pajamos nesiekia 400 dol. Tai, 
galima sakyti, neturtingiausias 
kraštas visame Vakarų pusru
tulyje, labai nukentėjęs ir nuo 
pernai uždėto embargo, kai 
krašte buvo įvykdytas pervers
mas. Dėl sausrų ir darbų stokos 
apie 8 0 ^ gyventojų yra bedar
biai. Nors nuo bado kol kas gi
namasi, krašte siaučia beveik 
nestabdomos ligų epidemijos. 

Šiaurės Irako kurdai žiūri 
tiesiai bado šmėklai į akis. Šią 
žiemą badas gresia bent 3 mili
jonams žmonių. Jokios paša
linės pagalbos jie negali tikėtis, 
nes Irakas persekioja Labdarin
gų pasaulio organizacijų 
atstovus, kurie nori teikti para
mą kurdams. 

Tai tik kelios opiausios šian
dieninio pasaulio vietos, kurių 
gyventojams gresia bado mirtis. 
Apie jas labai retai kalbama ar 
rašoma. 

Neseniai buvęs galingiausias 
asmuo Sovietų Sąjungoje, kurio 
sukurtoji „glasnost" ir perest-
roikos" politika buvo iš tikrųjų 
didžiosios Sovietų imperijos pa
baigos pradžia, Mikhail Gorba
čiovas dabar save vadina politi
nės represijos auka. 

Jau ne vieną kartą Gorbačio
vui teko „susikirsti" su Jelcino 
vyriausybe. Buvęs Sovietų 
vyr iausybės v i r š in inkas , 
pašalintas iš savo pareigų per
nai gruodžio mėnesį, Gorbačio
vas net nedengia savo nepasiti
kėjimo Jelcinu, dažnai kriti
kuodamas jo vyriausybės refor
mas, politiką ir nutarimus. 
Atrodo, kad jis mielai grįžtų į 
savo buvusią vietą, žinoma, pa
šalinus iš valdžios Jelciną. 

Paskutinis nesutarimas įvyko 
praėjusios savaitės penktadienį, 
kai Gorbačiovui buvo uždrausta 
išvykti iš Rusijos, kol jis nesu
tiks liudyti konstituciniame 
teisme. Šaukimas būti liudinin
ku jam pateiktas ryšium su ko
munistų partijos uždraudimo 
byla. Kadangi Gorbačiovas pats 
buvo šios partijos vadas, liudi
j imas byloje tu r i lemiamos 
reikšmės. 

Gavęs kvietimą liudyti, Gor
bačiovas jam nesuteikė jokios 
svarbos, vadindamas teismo ei
ga politiniu cirku". Šis palygi
nimas taikytas ne tik Jelcino 
vyriausybei, uždariusiai komu
nistų partiją, bet ir komunis
tams, kurie iškėlė bylą kad par
tija vėl bucų legalizuota. Buvu
sieji partiečiai taip pat norėtų, 
kad Gorbačiovas liudytų teisme, 
nes tuo būdu jis lyg ir turėtų 
pripažinti savo vaidmenį dėl 
Sovietų Sąjungos ir komunistų 
partijos subyrėjimo. 

Patyręs apie uždraudimą iš
vykti iš Rusijos, Gorbačiovas 

pradėjo vaidinti disidento rolę, 
nors savo valdymo laikais pats 
palaikė draudimą žydų disiden
tams emigruoti. Jis save dabar 
vadina pirmuoju ir paskutiniuo
ju sovietų prezidentu, kuris tapo 
naujosios Rusijos „refuseniku". 

Atvirame laiške, paskelbtame 
rugsėjo 29 d., Gorbačiovas ašt
riai kaltina Jelcino vyriausybę, 
būk ji naudojanti prieškomunis-
tinę bylą, kad atitrauktų gyven
tojų dėmesį nuo nepavykusių 
ekonominių reformų. 

Teismo pirmininkas Valery 
Zorkin pareiškė, kad šios bylos 
tikslas yra nustatyti, ar komu
nistų partija buvo tik dalis So
vietų Sąjungos valdymo struk
tūros, ar ji savarankiška poli
tinė partija. Tuo pačiu stengia
masi patvirtinti ar atmesti 
kaltinimus, kad valstybė parti
jos reikalams nuolat skyrė mili
jonines sumas rublių, kurie kas
met buvo išmokami kitų respub
likų komunistų partijos vadovy
bėms. 

Pastaruoju metu bylos eiga at
sidūrė akligatvyje, o žmonių 
dėmesys jai visiškai išblėso. Net 
yra siūloma, kad abi pusės ge-
ravališkai nutrauktų teismo 
eigą ir leistų komunistų parti
jai ilgainiui persiformuoti į 
naują politinį vienetą. Gorbačio
vo kvietimas būti liudininku 
yra lyg paskutinės pastangos at
gaivinti bylą. Tačiau atsisaky
damas liudyti, Gorbačiovas su
eina į atvirą konfliktą su kraš
to įstatymais ir dėl to susilau
kia aštrios kritkos. Didieji 
Maskvos dienraščiai net savo 
antraštėse ir vedamuosiuse ra
gina Gorbačiovą gerbti krašto 
įstatymus ir atlikti pilietinę 
pareigą, paklūstant šaukimui į 
teismą. 

Vengrai bijo slovakų 
Prasidėjus rimtoms kalboms 

apie netrukus įvyksiantį Čeko
slovakijos suskilimą, vengrų 
kilmės žmonės pradėjo bijoti 
galimo persekiojimo ir represijų. 
Jiems vaidenasi Jugoslavijos 
gyventojų „etniniai valymai". 
Jau ir dabar vis stipriau pasi
reiškia slovakų nacionalizmas, 
ypač nukreiptas prieš vengrus, 
su kur ia i s slovakai taikiai 
kaimynystėje gyveno ilgus 
metus. Slovakijoje yra apie 
600,000 vengrų, tai beveik 11% 
visų krašto gyventojų. Vengrai 
vartoja savo kalbą, turi savo 
mokyklas, leidžia 36 laikraščius 
bei žurnalus. Slovakų kalba 
vengriškose mokyklose moko
ma tik kaip antrinė kalba, ta
čiau daug kas jau pradeda keis
tis. 

Kol kas vengrų spaudimas 
yra subtilus: kai kuriose slo
vakų mokyklose, kur buvo dės
toma vengrų kalba, ji išimta iš 
programų; parapijose dvasinin
kai atsisako vengriškus vardus 
įrašyti į kūdikio gimimo metri
kus ir parapijos registracijos 
knygas: numatomi apskričių ir 
distriktų pakeitimai, kad tuo 
būdu būtų suskaldyti vengrų 
balsavimų rezultatai. Slovakų 
nacionalistai planuoja pakeisti 
miestų bei miestelių savivaldy
bių sudarymo procesą, valdinin
kus joms skiriant tiesiai iš Bra
tislavos. Tuo būdu daug vengrų 
valdininkų, net labiausiai veng
riškose apylinkėse, būtų pa
keista slovakais. 

O prieš savaitę suliepsnojo ir 
atviri konfliktai tarp šių dvie
jų etninių grupių, kai vengrai ir 

slovakai susirinko į Bratislavą 
žiūrėti futbolo rungtynių. Polici
ja besimušančius pagaliau iš
sklaidė, bet nukentėjo daugiau
sia vengrai. Tarpetninę įtampą 
kiršina ginčai parlamente ir 
propaganda spaudoje bei televi
zijoje. Sunku pasakyti, kaip šie 
įtempti santykiai išsispręs. 

Kol kas Vengrijos vyriausybė 
įvykius Čekoslovakijoje stebi 
be ypatingo susirūpinimo. 
Premjeras Jozsef Antall labiau 
rūpinasi 350,000 vengrų, gyve
nančių serbų Vojvodinos provin
cijoje, likimu. Pernai jie labai 
nukentėjo Jugoslavijos kauty
nėse su Kroatija, o šiuo metu 
visi vengrai verčiami palikti 
savo gyvenvietes, kad serbų 
pabėgėliai iš Bosnijos turėtų 
kur apsigyventi. 

Apie 3 mil. vengrų gyvena 
svetimų valstybių teritorijose, 
ne tik Slovakijoje, bet Tran
silvanijoje ir Jugoslavijoje. II 
pasaulinio karo pabaigoje Veng
rija stengėsi atgauti Tran
silvaniją, bet šiuo metu pastan
gos nutrauktos. 

KALENDORIUS 

Spalio 7 d-: Šv. M. Marija Ro
žančiaus, Augustas, Butrimas, 
Eivenė, Guoda. 

Spalio 8 dL: Brigita, Benedik
ta, Simeonas, Daugas, Galva. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:24. 
Temperatūra dieną 70 F (21 C) 

didėja debesuotumas, gali būti 
lietaus; naktį 55 F (12 C). 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. spalio mėn. 7 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKJŲ. KŲ RAMOVE 

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

•*"%.-d£^.v*> »>«> 

SAVAITGALIO IŠKYLA 
STARVED ROCK STATE 

PARK 
s.v. vsl . j u n j . A n d r i u s Utz 

(LSB r a š i n i ų k o n k u r s o 
p r e m i j u o t a s r a š i n y s ) 

(Pabaiga) 

Sekmadienio, kovo 22 dienos 
rytą labai anks t i nubudau. 
Laikrodis rodė 4 vai. — per 
anksti keltis. Nelengva buvo vėl 
užmigti, nes pūtė smarkus vėjas 
ir man buvo šalta. Pagaliau 
užsnūdau ir pamiegojau dar arti 
dvi valandas. Nebegalėdamas il
g i au miego t i , n e k a n t r i a i 
laukiau, kad atsikeltų Donatas, 
kad nebūčiau vienintelis anksti 
atsikėlęs. 

Pagaliau 7 vai . ryto Donatas 
liepė man pr ižadin t i giliai 
įmigusius skautus . Rytas buvo 
labai šaltas, tai niekas nenorėjo 
lįsti iš miegmaišių ir eiti iš 
palapinių. P a k a r t o t i n a i ra
ginami visi išėjo. Liko tik vie
nas skautas. J i s buvo naujas 
mūsų draugovės narys ir dar 
nepatyręs skautavime. Donatas 
nuėjo patirti, kodėl jis ta ip ilgai 
užtrunka. Pasirodo, kad jis buvo 
labai sušalęs, nes jo miegmaišis 
sušlapo. Jis visą naktį gulėjo ant 
to miegmaišio, apsiklojęs t ik 
plona antkrtjde. Medicinos stu
dentas brolis Aras liepė tuoj 
užvesti automobilio motorą ir tą 
skautą mašinon pasodinti, kad 
sušiltų. Bijojome, kad j is negau
tų hypothermios. Laimei Dona
tas turėjo atsarginių šiltų dra
bužių. Greitai jį perrengė ir 
pasodino šil tame automobilyje. 
Mes ki tus t r i s savo automo
bilius buvome pastatę automo
biliams statyti aikštėje. Laimė, 
kad dėl galimų panašių atsi
tikimų ..Suburban*' mašiną bu
vome palikę stovyklavietėje. 

Skautai ir vadovai skubiai 
ruošė pusryčius — kiaušinius ir 
„English muiFins". Buvo labai 
gardu ir maistinga. Sutvarkę 
indus ir maistą pradėjome ruoš
tis žygiui. 

Starved Rock parke labai 
graži gamta. Iškyiavimui yra 
daug takelių. Buvo numatyta , 
kad aš eisiu su skiltininko Dai
niaus Dumbrio skiltimi. Be mū

sų šią skiltį sudarė dar du skau
tai — Vytas Jurjonas ir Marius 
Vygantas. Mes pirmieji pra
dėjome ilgą žygį. Turėjom žy
giuoti arti mylią, kol pasiekėme 
mišką ir takelius. Atžygiavę į 
Starved Rock svečių centrą 
nutarėme jį apžiūrėti , o paskui 
tęsti žygį į mišką. Oras pradėjo 
gerėti, temperatūra kil t i . Rytą, 
kai matavau oro temperatūrą, 
buvo arti 20 F laipsnių, o 11 vai. 
temperatūra pasiekė j a u 55 F. 
Turėjome nusivilkti kelis marš
kinius, kad nesuprakaituotume. 
Pasilsėję svečių centre vėl pa
traukėm žygin. Kadangi nebuvo 
n u s t a t y t a . k u r i u o ke l iu 
turė tume eiti. nu t a r ėm įkopti į 
Starved Rock kalvos viršūnę. 

Įdomi šios Starved Rock uolos 
legenda, pasakojanti, kad prieš 
porą šimtų metų, susipykus 
dv iem s k i r t i n g o m s i n d ė n ų 
g e n t i m s , p ras idė jo k a r a s . 
Mažesnioji gentis, st ipresnių 
priešų supama, įkopė į aukš
čiausios uolos viršūnę. Priešų 
apsupti jie visi mirė badu. Sis 
įvykis paskat inęs pavadinti tą 
uolą Starved Rock vardu. Dabar 
čia įrengti laiptai, kurie paleng
vina kopimą į uolos viršūnę. 
Užlipus prieš akis atsiveria pla
tus vaizdas į toli. Pasigėrėję 
n u o s t a b i u va izdu , t ę s ė m e 
iškylą. Nusileidę žemyn su
tikome brolį Tadą Stropų su jo 
grupe. Pasidalinus įspūdžiais, 
jie kopė į uolą, o mes pasukom 
taku į uolėtą klonį pamatyt i 
krioklių. Per kelias valandas 
aplankėme ar t i 10 skir t ingų 
vietų. Pr ie vieno k r iok l io 
nutarėme valgyti priešpiečius ir 
pasigėrėti įspūdingu vaizdu. 
Prisiminiau Donato reikala
vimą. 3 vai. p.p. grįžti stovykla
vietėm Kai pažve'giau į laik
rodį, buvo beveik 2 vai. p.p. 
Nusprendėm, kad dar tur ime 
užtenkamai laiko kopti į vieną 
uolą be laiptų. Parke, žinoma, 
tai draudžiama, bet kalva buvo 
neaukšta , tad nutarėm kopti. 
Mums buvo labai smagu, savo 
tikslą pasiekus. Visi jau tėmės 
lyg kažką svarbaus atlikę. Kiek 

„Nerijos" tunto udrytės ir „Lituanicos" tunto bebriukai, jų vadovai ir vadovės pasiruošė buria
vimo iškylai Michigano ežere. 

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
KONKURSAS 

LSS Pirmijos posėdyje š.m. 
rugsėjo 26-27 d. n u t a r t a skelb
ti konkursą 1993 m. Jubiliejinės 
stovyklos ŽENKLO, ŠŪKIO ir 
DAINOS sukūr imui . 

Pas iū lymus įvertins Pirmija. 
Prašoma juos siųst i iki š.m. 
gruodžio 12 d., sekretorei: 

Aleksandra Likander ienė 
6556 S. Ta lman Ave., 

i •> j/iiu/ir, „oieimuzes siovyKioje n;ni|;i ^nauty lv;j I) imbrauskj} sveikina 
..Aviho" pastovykles vadovas s fil Donatas Ramanauskas 

pasėdėję uolos viršūnėje, nu
ta rėm, kad jau laikas grįžti, nes 
d a r reikėjo sutvarkyt i stovyk
lavietę ir sukraut i da ik tus į 
mašinas . 

Stovyklavietėn grįžome 3:20 
vai. p.p. Kiek vėlavome, bet ir 
kiti skautai iš žygio grįžo beveik 
tuo pat la iku. Visi skubiai grie-
bėmės darbo — krovėme daiktus 
į mašinas , tvarkėme stovykla
vietę. 4:00 vai. buvome pasi
ruošę kelionei į namus. Mano 
„ v a n " ir Tado Blazer sėkmin
gai pervažiavo klampią pievą, 
bet sunkus i s Suburban įstr igo 
purve. įvairiais būdais bandėme 
ge lbė t i maš iną . N e p a v y k o . 
D o n a t a s n u t a r ė š a u k t i s 
pagalbos. Laimei j i s turėjo savo 
auto klubo kortelę. Paskambinę 
į k lubo informacinį c e n t r ą 
sužinojome, kad teks šauk t i 
vilkiką, o t a s galės atvykt i ne 
greičiau, kaip už pusės valan
dos. Nelaba i l inksmai nusi
te ikę grįžome stovyklavietėn. 
Maždaug 6 v.v. atvyko didelis 
sunkvežimis , kurio vairuotojas 
ilgą grandinę su kabliu pri
jungęs , mūsų įklimpusį Subur
ban išlaisvino iš klampynės. 
Vis i p a d ė k o j o m m a l o n i a m 
s u n k v e ž i m i o va i ruo to ju i , o 
Donatas buvo labai laimingas, 
kad pagal iau galėjome kel iaut i 
į namus . 

Buvome gerokai nuvargę ir 
išalkę, t ad Ottavva, IL, susto
jome McDonald 's res torane . 
Gerai pasist iprinę skautų mė
giamais „hamburgers" 7:15 v.v. 
vėl lėkėme greitkeliu. Kelionė 
namo vyko be nuotykių. Buvau 
la imingas , kai 9 v.v. pasiekėm 
namus. Beveik visi skautų tėvai 
j au nekant r ia i laukė mūsų at
važiuojant. Dar iki šiol nesu 
matęs skautus taip greit iškrau
nan t mašinas . 9:15 visi skau
tuka i j au buvo tėvų globoje 
pakeliui į savo namus. Mano 
namuose liko tik Donatas, bet 
ir jis skubėjo namo. 

Šioje iškyloje aš, kaip vadovas, 
išmokau, kad visados re ik ia 
būt i v iskam pasiruošus, nes 
niekad nežinai, kada kas gali 
a ts i t ik t i . Gerai, kad šį ka r t ą 
brolis Donatas turėjo savo au to 
klubo kortelę ir kad sulaukėme 
reikal ingos pagalbos. A n t r a s 
svarbus dalykas — visada reikia 
pa t ikr in t i ar visi skauta i y ra 
t ikrai gerai pasiruošę vykti 
iškylon. Visada reikia patikrinti 
padėtį ir aplinkybes, kad kas 
nors nesusirgtų ir nesusižeistų. 
Be p a t i r t ų problemų, šioje 
iškyloje buvo ir linksmų valan
dėlių Visada įvert insiu šią 
i š k y l a ir n e u ž m i r š i u ką 
išmokau; tai bus naudinga, 
ypač. kai pats kada nors vado
vausiu. 

Chicago, IL 60629 
Šiame posėdyje t.p. pr i imtas 

pavadinimas: 
„LSS 75 m. Jubiliejinė Sto

vykla LITUANICA 
LIETUVA - 1993 - AMERI

KA" 
Pavadinimas, ženklas, šūkis ir 

daina gali būt i bendri su Lietu
vos skautijos stovykla, jei t en 
bus rengiama bendra Jubilie
jinė stovykla. Medžiaginis ženk
las numatomas skirtingų spal
vų stovykloms Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

S ig i tas Mikna i t i s 
LSS Tarybos pirmininkas 

PASIRUOŠIMO 
METAI 

Pasibaigus vasaros atosto
goms, šaukiu LSS Vadijos 
suvažiavimą, kuris vyks spalio 
10-11 dienomis, Lietuvių centre, 
Lemont, Illinois. Suvažiavimo 
pradžia šeštadienį, 9 valandą 
ryto. Visų Vadijos narių daly
vavimas BŪTINAS. 

Yra daug svarbių reikalų ap
tarti ir padaryt i sprendimus. 
Norintieji dienotvarkę papildy
ti, prašomi nedelsiant siųsti 
pasiūlymus. Je i kas dėl labai 
svarbių reikalų negalėtų daly
vauti, prašoma man asmeniškai 
telefonu pranešt i . 

Iš kitų miestų, atskrendantie-
ji. prašomi m a n pranešti laiką, 
lėktuvo l in i j ą ir sk rydž io 
numerį, kad galėtume paimti 
jus iš aerouosto. Noriu pradėti 
suvažiavimą punktualiai šeš
tadienio rytą. Iš kitų miestų 
Vadijos nariai prašomi atvykti 
penktadienio vakare. Suvažia
v imas b a i g s i s sekmadien į 
2:00-3:00 v. po pietų. 

Reikalingi nakvynės, prašomi 
taip pat m a n skambinti. Iki 
malonaus pasimatymo! 

Budėkime! 
v.s. G e d i m i n a s Deve ik i s 

LSB Vyriausias Skautininkas 

V A D U O S SUEIGOS 
DARBOTVARKĖ 

S p a l i o 10 d. — špčtaHipnis 

9:00-9:30 Suvažiavimo mintys 
— v.s. kun. Ant . Saulaitis. 

9:30-11:00 Lietuvos skautai — 
v.s. Gediminas Deveikis. 

11:00-11:30 LSB iždininkas -
s.v. Ramūnas Vanagūnas. 

11:3012:30 Jubiliejinė sto
vykla - s. Gintautas Taoras. 

12:301:30 Pietūs 
1:30 2:00 Virvelės - v.s. 

Gediminas Deveikis 
2:00-2:30 - LSB uniforma -

s. Romas Ot to 
2:30-2:15 - Vilkiukų sk. -

s.v. Paulius Alekna 
2:45-3:00 Skautų sk. - ps. 

Viktoras Puodžiūnas 
3:00 3 15 Pr i t . skautų sk. -

v.s.fil. Gintaras Plačas 
3:15-3:30 Skautų sk. - ps. fil. 

Paulius Mickus 
3:30-3:45 J ū r ų skautų sk. — 

j.v.s. dr Algis Paulius 
3:45-4:00 Skautininkų sk. — 

v.s. fil. Antanas Paužuolis 

ASS M E T I N Ė Š V E N T Ė 

Šį savaitgalį — spalio 9 ir 10 
d i enomis L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte, vyks metinė ASS 
Chicagos s k y r i a u s šven tė . 
Penktadienį, 7:30 vai. vak. bus 
iškilminga ASS narių sueiga, 
pakėlimai ir mirusiųjų pager
bimas. Šeštadienį 6:30 v.v. bus 
metinė ASS šventė ir Vydūno 
Jaunimo fondo premijų pro
g r a m a ir š o k i a i . Šventė je 
dalyvaus ir iš k i tų JAV vie
tovių, Kanados ir kitų kraštų į 
L S Brolijos vadijos posėdį 
atvykę skaut ininkai . Visi ASS 
nariai, jų šeimos ir draugai 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma nedelsiant pranešti fil. 
Daivai Parak in inka i te i , tel. 
312-413-4876. 

VISI K V I E Č I A M I 

Chicagos jūrų skautai ir skau
tės kviečia visus brolius ir seses, 
jų šeimas ir d raugus dalyvauti 
tradicinėje „Puotoje jūros dug
ne" , šeštadienį, spalio 17 d., 
vyksiančioje Lietuvių centre, 
Lemonte. Pradžia 7 vai. vak. 
P a s i d ž i a u g s i m e praėjus io 
veiklos sezono darbais ir sma
giai pradėsime sukti naujųjų 
veiklos metų darbo ratą. Pro-
gramon įsijungs ir linksmins 
jaunieji „Antro kaimo" aktoriai. 
Bus puiki karš ta vakarienė, o 
š o k i a m s g ros „ G i n t a r o " 
orkestras. Nepraleiskite progos, 
tuoj skambinkite broliu Mariui 
Nariui, tel. 708-749-7860 ir užsi-
t ikrinkit vietą prie puotos stalo 
ta rp gerų draugų ir linksmų 
sesių. 

S IETUVIEČIŲ SUEIGA 

„Sietuvos" skautininkiu ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga, 
penktadienį, spalio 16 d., 7:30 
v.v. vyks L i e t u v i ų centro 
Lemonte posėdžių kambaryje. 
Su įdomiu pašnekesiu dalyvaus 
adv. Laima Nainytė-Garbon-
kienė. Visos Chicagos priemies
čiuose g y v e n a n č i o s skau-
tininkės ir vyr. skautės kviečia
mos. 

4:00-4:15 — Krivūlės sk. — s.v. 
Kęstutis S taniūnas 

4:15-4:30 - „Gin-
taro"/„Ažuolo" sk. — v.s. fil. 
Kazys Matonis 

4:30-4:45 Tiekimo skyrius — 
v.s. Antanas J a r ū n a s 

4:45-5:00 Taut . Auklėj, sk. -
v.s. fil. Eugenijus Vilkas 

5:00-5:15 Tarptaut in is sk. — 
v.s. Vytautas Jokūbait is 

5:15-5:45 Spaudos/infor. sk. 
— j.v.s. Leopoldas Kupcikevičius 

6:00 Vakarienė. 

Spal io 11 d. — s e k m a d i e n i s 

9:00-10:00 šv. Mišios 
10:00-10:15 Atlanto rajonas -

v.s. Bronius Naras 
10:15-10:30 Kanados rajonas 

— s. Romas Otto 
10:30-10:45 Vidurio rajonas -

s. dr. Mindaugas Griauzdė 
10:45-11:00 Ramiojo Vand. ra

jonas — s. fil. Ged. Leškys 
Klausimai, sumanymai, siūly

mai, idėjos... 
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S K A U T I Š K I JVYKIAI 

S p a l i o 23-26 d. - J A V 
Vidurio rajono vadovybės or
ganizuojamas skautiškas su
važiavimas — kelionė laivu 
Karibų jūroje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

'^^ 6321 Avondala, St*. 102 
^ ~ J £ ^ " > ' " Chicago. IL 60631 
^ - ^ Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Branco. M.D. 
Bozena Wltek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių. krau|0 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

'r iklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . (1-312) 434-6849 (veikia 24 vai.) 
pirm., antr., ketv.. ponkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (704)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v.v.. antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytas, ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir seštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava . , Chicago 
1-312) 778-6669 arta (1-312) 469-4441 

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 Igos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kablnato Ir buto: (706)652-41 M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava. , Ckaro 

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaafcl Rd., Chicago 

312-565-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W 7 i a l Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEttlgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava. , Orland Park 
708-349 8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. t a i . (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd 8t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab . t a i . (1-312) 471 -3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadz'o Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

1185 Dundaa Ava. , Elgbi, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška1) 

Tikrina akis. pntaikc akinius 
2618 W. 7 l t tS t . 

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

Paloa Vlaion Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1 312) 776-2880. 
Raz (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585 7755 

A R A S ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA, 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Matflcal Cantar-

Naparvllla Ctmoua 
1020 E. Ogdan Ava., Stirta 310. 

Naparvttta IL 60663 
Tai . 1-706-577 0090 

Valandos pagal susi'arimą 
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Besidomint spauda 

IR MŪSŲ 
PASIEKIMAIS 

PASAULIO SRITYSE 
Atrodo, kad tiek pokarinėje 

Lietuvos spaudoje, tiek čia pat, 
vis dar negalime atsikratyti 
ieškojimo dėmių kitaip gal
vojančio tautiečio sieloje ir 
veikloje. Net ir tada, kai tas 
dėmes norima sufabrikuoti, — 
nes juk reikia rasti dėmių 
įrodymą. Tada, aišku, reikia 
paminėti ir tokio dėmėto tau
tiečio pavardę. Daugeliui skai
tytojų neateina į galvą pasi
t i k r i n t i tų tv i r t in imų tei
singumu, vyrauja nuomonė, kad 
j e igu j a u viešai spaudoje 
parašyta, tai ir turėtų būti 
teisybė. O raganų medžioklės 
laikais tai būtinas reikalas, ne 
tik Lietuvos, bet ir išeivijos 
ta rpe užt inkamų kaltinimų 
atveju. 

Vienas toks kaltinimas už
kliuvo, beskaitant citatą Akira
čių redakcijos atsakyme Šiaurės 
Atėnų skaitytojams. Kadangi 
k a l t i n i m a s buvo Lie tuvių 
Žurnalistų sąjungos nariui ir 
veikliam žurnalistui Juozui Ko
jel iui , įdedant jo neva ta i 
pasakytą citatą Šiaurės Atėnų 
straipsnyje „Lietuvių Fronto 
b i č i u l i s " , k u r ap ra šy t a s 
žurnalistės Vilijos Aleknaitės 
pokalbis su Juozu Kojelių, net
gi pažymint laikraščio numerį 
10-tą ir pokalbio datą 1992 ko
vo 6 dieną. Ištrauka buvo šiur
pi, todėl susižvejojau tą laik
raš t į , a t idžiai perskaič iau 
straipsnį „Pokalbis su Juozu 
Kojelių" ir būtinai turiu viešai 
pasakyti tiek žurnalistams, tiek 
skaitytojams, kad pacituotos iš
traukos pokalbyje visiškai ne
buvo, o buvo aiškiai sugalvotas 
melas, norint suniekinti mūsų 
žurnalistą, kuris priklauso prie
šingos ideologijos grupei. 

* s}c s(e 

Kadangi „Šiaurės Atėnai" 
skelbiasi esąs Laikraštis Lietu
vai, kurį leidžia Šiaurės Atėnų 
bendrija, skaitytojai turi žinoti, 
kaip kartais mūsų spaudoje, šį 
kartą Akiračiuose, yra perduo
dami kitų žmonių žodžiai, visiš
kai nepatikrinant jų tikrumo. 
Dauguma viską priims už tiesą. 
To minimo straipsnio ištraukos 
Juozo Kojelio pokalbyje su 
žurnaliste Aleknaite laikraštyje 
ne tik nėra, bet nėra pasakyta 
nieko į tai net panašaus, o tėra 
tik panaudota proga žmogaus ir 
gero žurnalisto suniekinimui. 
Patariu ir Akiračiams, kuriuos 
gerbiu ir mėgstu, pasitikrinti 
kitų primestomis „citatomis", 
kad neva tai Ponas Kojelis iš 
Pietų Californijos įrodinėjo, kad 
išeivijos liberalai nebuvo atsi
gręžę veidu į Lietuvą, o šlykš
čiai kolaboravo su okupantu. 
Tokią klaidą būtina atitaisyti. 

GENEROLO L. ŽELIGOVSKIO 
INSCENIZUOTĄ 

SUKILIMĄ PRISIMENANT 

# # * 

Retam žmogui ateina mintis 
susidomėti atomu. Tą žodį 
dažniausia girdime ryšium su 
atominės energijos, atominės 
bombos aprašymais, bet, kai iš
girdau atominio laikrodžio ter
miną, susidomėjau. Juo labiau, 
kad tokių laikrodžių pritaiko
mojo mokslininkų sąstato virši
ninkas yra dr. Šarūnas Karuža, 
dirbąs Erdvės (Aerospace) kor
poracijoje Californijoje. Nuosta
bu buvo sužinoti atominio laik
rodžio tikslumą — jis vėluoja 
mažiau negu vieną sekundę per 
300.000 metų! Tad kur tokie 
laikrodžiai vartojami? Gi nusta
tant į erdvę paleisto satelito 
tikslią vietovę po to, kai jie pa
leidžiami laisvai į erdvę, o laik
rodžio signalas žemei perduo
damas automatiškai radijo ban
gomis, kurios prilygsta šviesos 
greičiui, ir tuo būdu praneša, 
kur tas nuostabus technikos ste
buklas — satelitas — randasi. 

Dr. Šarūnas Karuža su labai 
dideliu entuziazmu stebi tokių 
laikrodžių reikšmę technikos 
pasauliui. Todėl jis jau keliose 
vietose mokyklose surengė 
tokių instrumentų demonstra
ciją, kad sudomintų jaunimą šia 
profesija. Jis neseniai grįžo iš 
tarptautinės elektroninių mata
vimų tikslumo konferencijos, 
kur pristatė savo štabo naujau
sius pasiekimus šioje srityje. Šie 
išradimai jau dabar pritaikomi 
ir mūsų kasdienybėje, kaip au
tomatiškus elektroninius laik
rodžius, reguliuojančius, pavyz
džiui, vartų a t idarymą ir 
uždarymą darbovietėse, kur 
vyksta naktiniai darbai, kaip ir 
mūsų namų microwave instru
mentuose, kas atnešė didžiulę 
permainą namų ruošos prak
tiškuose reikaluose, o ypač 
medicinoje, kur paralyžiaus iš
tikto žmogaus organus, kaip lie
žuvį ir kūno sąnarius priverčia 
vėl judėti. Dr. Karuža pradėjo 
tuos tyrinėjimus ir labai susi
domėjo humanistine tokio in
s t rumento verte, padedant 
invalidams, o tai paskatino jį 
dirbti šioje srityje, kuri sujungia 
ir techniką ir mediciną žmogaus 
sveikatos ir gerovės srityje. 
Todėl tikrai džiaugiamės jo pa
siekimais ir esame tikri, kad tai 
dar tiktai pradžia didžiulio tech
nikos pasaulio galimybių pri
taikymo žmogaus buities pa
galbai. Kadangi naujoji tech
nika dažnai užteršia orą bei 
žemę ir sujaukia žmogaus 
sveikatą, o ką jau bekalbėti apie 
atominę bombą, nauji išradimai 
galės būti panaudoti šiose 
sr i tyse ats ta tyt i sveikesnį 
klimatą ir nugalėti ligas, o gal 
net leisti mums pakeliauti į 
kitas planetas. 

RKV 

Spalio mėnuo primena mums 
gen. L. Želigovskio, Pilsudskiui 
įsakius, 1920 m. „sukilimą", 
kuriuo buvo atplėšta nuo Lie
tuvos Vilnius ir jo srities lie
tuvių apgyventos žemės. Tuo 
buvo padaryta didelė žala ne tik 
beprasmiškai žūvant daugeliui 
jaunų karių iš abiejų pusių, oei 
ilgus metus pasėta neapykanta 
tarp lietuvių ir lenkų. Spalio 9 
d. lietuvių tauta paskelbė gedu
lo diena ir prisiekė Vilniaus ne
atsisakyti. 

Lietuvių kunigų 
persekiojimas 

Lietuviai, likę Lenkijos val
džioje, nors pradžioje užimta 
Lietuvos dalis buvo pavadinta 
Litwa Šrodkova (Vidurinė Lie
tuva), labai daug nukentėjo. 
Ypatingai lenkų prievartos 
veiksmai buvo nukreipti prieš 
lietuvius kunigus, kurie stengė
si Dievo žodį perduoti tikin
tiesiems jų gimtąja kalba ar 
bandė ieškoti teisybės. Kun. 
Pranas Raštutis želigovskinin-
kų buvo nužudytas Marcinkony
se 1920 m. rugsėjo mėn. Kun. 
Kazimieras Lajauskas, Zibalų 
klebonas, lenkų sušaudytas 
1921 m. Maišiogaloje. Kun. dr. 
Juozas Bakšys, Merkinės vidu
rinės mokyklos direktorius, 
1924 m. gruodžio mėn. lenkų 
teroristų peršautas, mirė li
goninėje Kaune. Kun. Ambro-
ziejus Jokavanis 1927 m. kalėjo 
Lukiškių kalėjime. 1943 m. 
lenkų partizanų nukankintas, jo 
lavonas rastas žvyrduobėje miš
ke, netoli Pabradės. 

Daugelis kunigų buvo per
sekiojami ir uždaryti kalėji
muose. Kun. Pranciškus Bie
liauskas 1927 m. buvo kalintas 
Lukiškio kalėjime. Kun. Leonas 
Eidimtas, Kalesninkų vikaras, 
1921 m. išvežtas į Gardino ka
lėjimą. Kun. Benediktas Ver
bickas, Rudiškių klebonas, su
imtas ir kalintas Lukiškių ka
lėjime, kun. Pranciškus Caglys, 
Kabelių klebonas, 1920 kalintas 
Lukiškių kalėjime. Kiti kunigai 
buvo areštuoti ir ištremti į 
Nepriklausomą Lietuvą. Tokio 
likimo susilaukė kan. Juozapas 
Kukta, vėliau tapęs Kaišiadorių 
vyskupu. Kun. Juozas Erčius, 
Kazėnų klebonas, kalintas ir 
vėliau ištremtas į N. Lietuvą. 
1936 m. į N. Lietuvą ištremtas 
Vilniaus vaivados Bocianskio 
įsakymu kun. Nikodemas Raš
tutis, dėstęs lietuvių kalbą 
Vilniaus lietuvių mokytojų se
minarijoje. Broniaus Kviklio 
žiniomis, nuo lenkų valdžios 
nukentėjo 24 kunigai (B. Kvik
lys. Lietuvos bažnyčios, 51., 192 
p.). 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Lietuvių kultūrinio 
gyvenimo prievartavimas 

Lenkijos valdžia okupuotoje 
Vilniioje trukdė bei terorizavo 
lietu\ ių kultūrinį gyvenimą. M. 
Zabielaitė-Zitkg-skienė prisi
mena, kad ji, bo gasi Vytauto 
Didžiojo gimnaziją, negalėjo 
gauti jokio darbo, nes valdžia 
neišduodavo moralybės pažymė
jimo. Jeigu esi lietuvis, tai tuo 
pačiu jau esi nemoralus. Ji buvo 
paskirta Plikių kaime (Žirmūnų 
valsč., Lydos apskr.) „Ryto" 
draugijos skaityklos vedėja. 
Slapta mokiusi lietuvių vaikus 
lietuvių kalbos, istorijos, 
tikybos. 

Plikių kaimo gyventojai pa
statė kryžių su užrašu: „Jėzau, 
gelbėk mus ir vesk Tėvynės 
meilės keliu". Policija kryžių 
nugriovė. Visą naktį kaimo 
gyventojai ir skaityklos vedėja 
buvo žiauriai tardomi. Surašy
tas protokolas perduotas Lydos 
teismui. Teisme ūkininkai kaltę 
prisiėmė sau ir buvo nubausti 
50 ar 60 zlotų baudos, kurios 
nesumokėjus — mėnesis kalėji
mo. Skaityklos vedėja buvo iš
teisinta. 

Nepaisant to, vieną vėlyvą 
rudens dieną atvažiavo Žirmū
nų policija ir ją areštavo. Pir
miausia nuvežė į nuovadą, o iš 
čia varė per miestelį. Užrakino 
areštinėje. Po to kaip didžiausią 
nusikaltėlę išvežė į Vilnių ir 
perdvė slaptajai policijai. Tris 
paras išlaikė be maisto. Po visų 
kratų išvežė j geležinkelio stotį. 
Susiradę Lietuvos pasienio sar
gybinius, perdavė jiems. Buvo 
atvežta į Kauną, o iš čia išsiųsta 
mokytis į Klaipėdos pedagoginį 
institutą. 

Atgavus Vilnių, Zabielaitė 
buvo paskir ta mokytoja į 
vidurinę mokyklą, kuri buvo 
mišri lietuvių ir lenkų kal
bomis. Vilniaus krašte ji mo
kiusi lenkiškose klasėse. Ji pa
sakoja: „Mane gerbė ir mylėjo. 
Kai panaikino lenkiškose kla
sėse lietuvių kalbą, atėjo tėvų 
komiteto atstovai, klausdami, 
kaip jie gyvens Lietuvoje be lie
tuvių kalbos. Tarp dviejų tau
tybių nebuvo jokių nesusiprati
mų. Draugiškai bendravo ir 
abiejų tautybių mokytojai" 
(Gimtasis kraštas Nr. 18). 

Lietuvių vargai Baltarusijoje 

Nijolė Vaišnytė, gimusi ir 
augusi Baltarusijoje, Varenavos 
rajone, Ramaškonių kaime. Jos 
tėvas lietuvis buvo užrašytas 
lenku. Motina, kilusi iš lietuvių, 

nutautusių prieš keletą de
šimtmečių, užrašyta lenke. 
Pagal motiną ir vaikai — lenkai. 
Anksčiau Ramaškonyse visi 
kalbėję lietuviškai, o lenkiškai 
ar baltarusiškai — tik esant rei
kalui. Ji sako, kad ramoškonie-
čių vardai, pavardės ir vietovių 
pavadinimai buvo lietuviški. 
Dabar dokumentuose pavardes 
iškraipo: vietoje Vaišnys užrašo 
„Voišnis". Visi tėvo giminės 
kalba sena dzūkų tarme. 

Ramaškonyse gyvena tėvo 
pusseserė Zofija Vaišnytė. Ji su 
savo broliu Vincu įrengė bib
lioteką - skaityklą. Ja naudojosi 
apylinkės gyventojai. Vėliau 
knygas buvo įsakyta sudeginti. 
Vincas daug knygų paslėpė. Ka
ro metu po kaimus bastėsi gink
luotos gaujos. Ne kartą mušė 
Vincą Vaišnį, kad jis užsirašytų 
lenku. Kai atsisakydavo, surišę 
virvėmis leisdavo į šulinį. Bet 
Vincas atsisakė keisti tautybę, 
praradęs sveikatą, mirė. 

Nijolės motina prisimena, kad 
jos tėvai kalbėdavę tarp savęs 
lietuviškai. Vaikai lankė rusų 
ir lenkų mokyklas. Surašinėto
jai ėję per kaimus ir visus 
užrašė lenkais. Tėvas Vytautas 
Vaišnys - ramaškoniškis. Nuo 
1925 m. čia veikė lietuviška 
mokykla. Mokytojavo Molis, 
vėliau — Talačkauskas. 1937 m. 
mokykla buvo uždaryta. Tarybų 
valdžios metais buvo įsteigta 
rusiška mokykla. „Tėvas, no
rėdamas likti ištikimas gimta
jai kalbai ir kultūrai, leido mus 
mokytis į Vilniaus kraštą" — 
toliau pasakoja Nijolė Vaišnytė, 
„mes išvykome į Marijampolės 
vidurinę mokyklą. Gyvenome 
mokyklos bendrabutyje, anksti 
tapome savarankiškos". 

Dabar vyriausioji Nijolės 
sesuo baigusi Vilniaus uni
versitetą, kita — statybos 
technikume architektūrą, Ni
jolė su broliu dar tebesimoko. 
Pasakojimą Nijolė baigia taip: 
„Dabar, vartydamas ir skaity
damos Lietuvos spaudą, tėvo 
seserys, kaip ir kiti mano gim
tinės senieji, net ašarą braukia: 
Nejaugi atgimsta Lietuva ir lie
tuviai?" (Gimt. kr. Nr. 1,1989). 
Lietuva atgimė ir tapo nepri
klausoma. 

KĄ MAČIAU, GIRDĖJAU 
Įspūdžiai iš Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos 40 metų 

sukaktuvių minėjimo 

ZIGMAS GRYBINAS 

TRIJŲ MOTERŲ 
NELAIMĖ 

Anksti sekmadienio ryte 
viena keleivė iš Texas valstijos, 
važiuodama Dan Ryan greit
keliu, pritrūko gazolino. Jos au
tomobilis sustojo kelio viduryje. 
Pravažiuojanti čikagietė Lula L. 
Bridges sustojo keleivei padėti. 
Kai abi moterys išlipo, kitas au
tomobilis, vairuojamas neblai-

Pagarbos vertą keturiasde
šimt metų darbuotės sukaktį 
rugsėjo 20 d. LB Vidurio Vaka
rų apygarda šventė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Po keleto metų „atostogų" 
apygardos pirmininku vėl iš
rinktas Kazys Laukaitis su visa 
jo vadovaujama valdyba šiai 
sukakčiai teikė daug dėmesio ir 
norėjo ją padaryti visų apygar
dos apylinkių švente. To siekda
ma, valdyba pakvietė ne tik dir
busius ar tebedirbančius apy
gardos pareigūnus, bet taip pat 
apylinkių valdybas ir jų narius. 

Sukakties minėjimas pradėtas 
pamaldomis centro koplyčioje, 
kurių metu kunigas iš Lietuvos 
pasakė įdomų pamokslą. Koply
čia buvo pripildyta. Norėjosi 
tikėti, kad ir minėjime visi da
lyvaus. Gaila, daug nubyrėjo. 

Didžiojoje centro menėje, prie 
apvalių stalų ėmė rinktis sve
čiai. Su dideliu susidomėjimu ir 
paaštrintu įžvalgumu stebėjau 
besirenkančiuosius. Norėjosi 
palyginti juos su prieš kelis 
dešimtmečius matytaisiais. Ne
jučiomis savo mintyse ėmiau 
parafrazuoti .Anykščių šilelį"... 
Paausiai pražilę, pakaušiai pra
plikę, jaunystės žvalumo ne
daug bepalikę... Galėjai būt 
tikras, kad nemažas čia susirin
kusiųjų procentas visus tuos ke
turiasdešimt veikimo metų bu
vo užsidėjęs tą bendruomeninio 
darbo „plėškę". Tiesa, buvo ir 
jaunesniųjų. Miela persimesti 
su jais vienu kitu sakiniu, o dar 
mieliau pajusti jų neslepiamą 
įkarštį lietuviškai veiklai. Taip 
ir tvykstelėjo minty sena išmin
tis, kad ten, kur yra jaunų, 
darbščių, tikinčių savo tauta 
žmonių, lietuviškas pulsas bus 
jaučiamas, jo net neieškant. 
Gali tikėti, kad šie jaunieji kada 
nors švęs gal net aštuoniasde
šimtąją apygargos veikimo su
kaktį. To jiems nuoširdžiausiai 
ir linkime. 

Po pietų oficialiąją minėjimo 
dalį, apžvelgdamas Vidurio 
Vakarų apygardos veiklos ir va
dovybių istoriją, lakoniškai 
perdavė pirmininkas Laukaitis. 
Jo besiklausant, galima buvo 
lengvai pajusti, kad ištęstos 

vios Deborah D. Thomas, trenkė 
į stovinčias mašinas. Geroji 
samarietė buvo vietoje užmuš
ta, o moteris iš Texas sunkiai 
sužeista. Vairuotoja per daug 
sužeista nebuvo, bet jai bus 
keliama byla už daugybę anks
tesnių nusikaltimų vairuojant 
ir už vairavimą neblaiviame 
stovyje. 

kalbos šiame minėjime nėra pa
geidautinos, kad prisiminimąja 
dalinsimės taupiai, be kartais 
taip mėgstamos panegyrikos ir 
patoso. 

Podiumą perėmusi Krašto 
valdybos vicepirmininkė Regina 
Narušienė po trumpo sveikini
mo pabrėžė, kad, švęsdami su
kaktis, turime visada prisiminti 
ir tuos Bendruomenės nuošir
džius darbininkus, kurie lietu
višką veiklą padaro ne tik gyvą, 
bet ir našią. Girdėdamas šią 
vadovę kalbant, ta ip ir jauti , 
kad ji kalbą grindžia darbais ir 
iš kitų taipgi laukia to paties. 

Po LB-nės XIII Tarybos narės 
Birutės Vilutienės sveikinimo, 
ilgamečių ir šiame minėjime 
atžymėsimų Bendruomenės dar
buotojų vardu teko kalbėti 
man. Troškau, vai, kaip troškau 
papasakoti visiems lietuvių sos
tinės Amerikoje klausytojams 
apie mažutės apylinkės darbus, 
reprezentuojant lietuvius ir Lie
tuvą St. Louis miesto apylinkė
je. Jausdamas reikalą taupyti 
laiką, tepaminėjau, kad darna 
ir darbas pas mus žengia koja 
kojon, kad beveik t ie patys dir
bame nuo pat įsikūrimo šioje 
vietovėje, • kad likimas išrašė 
mums kelialapius ne į didžiuo-^ 
sius, lietuviškus telkimus, kur 
norint galima veikimo ir iš
vengti, bet į ten, kur, arba vei
ki, arba* pasmerki savo tautą ir 
save užmarščiai. Jausdami pa
reigą, o taip pat nesuvaldomą 
norą, sugebėjome reprezentuo
ti savo kraštą vietinių tarpe, jų 
spaudoje, bažnyčiose, organiza
cijose. Pareiškiau ryžtą, kad dir
vos nežadame apleisti. 

Meninėje dalyja solistė Prau-
rimė Ragienė padainavo keletą 
dainelių, akompanuojant muzi
kui Manigirdui Motekaičiui. 
Ypač maloniai nuteikė paskuti
nioji dainelė apie žirgelį, kurion 
įsijungti solistė pakvietė visus, 
ją mokančius. Po dainų keletą 
žodžių tarė kasininkas Kęstutis 
Ječius. o tada atskiros grupės 
buvo kviestos nusifotografuoti. 

Apygardos vadovybę tenka tik 
pagirti, kad, organizuodama Šį 
minėjimą, prisiminė ir jos va
dovaujamas apylinkes, kad pri
siminė tas Bendruomenės me
džio šaknis, kurios jau ištisus 
dešimtmečius maitina šį medį. 
Gal pamažu ir išgyvendinsime 
tą seną įprotį, kad liaudis sau. 
o vadovybė sau. 

Nežinau apie kitus, bet East 
St. Louis apylinkės valdybos na
riai, Gavelis, Gerčys ir Grybi-
nas, visi kartu dalyvavę minė
jime, nesigaili tos penkių valan
dų kelionės. . 

GYVENIMO KARUSELE 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 
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Dr. Š. ir su tėvu prie statomos Vilkaviškio katedros. 

Turiu atvirai prisipažinti, tuos batelius aš 
pavogiau... 

Neseniai vienas mano pažįstamas pabuvojo JAV. 
Lietuvių emigrantai jo ir klausia: 

— Kas gi gero girdėti mūsų Lietuvėlėje? 
Atsakymas buvo trumpas: 
— Vagis... 
Tikra tiesa... vagis. Ir kiekvienais metais vis dau

giau. Iš mėsos kombinato dingsta mėselė, iš tekstilės 
fabriko — verpalai. Žodžiu, tempia viską: gipsą, polie
tileną, elektros bei radijo lemputes, stiklus. Palaipsniui 
šios vagystės įgauna metafizinį pobūdį. Aš turiu 
omenyje labai keistas vagystes, be kokios rimtos 
priežasties. Taip gali atsitikti tik čia... 

Aš pažinojau taktišką, išsilavinusį, gerą žmogų, 
kuris iš savo darbovietės nugvelbė pilną kibirą cemento 
skiedinio. Netoli namų jis, aišku, susigriebė, tačiau jau 
buvo vėlu. Suakmenėjusį cementą grobikui teko 
išmesti. 

Kitas geras mano pažįstamas įsilaužė į agitpunktą, 
išnešė rinkiminę urną, ir, tik partempęs į namus, 
nusiramino. 

Kaip matote, aš buvau kur kas praktiškesnis — nu
švilpiau vokiškus batelius. Aišku, ne iš parduotuvės 
(parduotuvėje tokių batelių nė su žiburiu nerastumei), 
o nuskriaudžiau buvusį Raseinių pirmąjį kompartijos 
sekretorių Andrių Baranauską. 

Tačiau mes užbėgome į priekį. 
Grįžęs iŠ armijos, pažįstamų dėka tapau skulpto

riumi. Deja, monumentali skulptūra — gana konserva
tyvus žanras. To priežastis — per didelis jos mo
numentalumas. Paslapčia galima rašyti romanus ar 
kurti simfonijas. Galima eksperimentuoti tapyboje, 
o štai pabandykite paslėpti keturių metrų skulptūrą! 
Nė velnio! Tokiam darbui reikalingos erdvios patalpos, 
didelis asistentų būrys. Trumpai tariant, reikalingas 
oficialus pripažinimas. 

Vieną kartą teko pabuvoti įžymaus skulptoriaus 
dirbtuvėje. Kiekviename jos kampe tūnojo daugelis dar 
neužbaigtų darbų. Aš gan lengvai ten pažinau Karolį 
Požėlą, Mariją Melninkaitę, Leniną. įdėmiai pažiūrėjęs, 
nustėrau — visi jie buvo plikut plikutėliai. Su 
kruopščiai nulipdytais užpakaliukais bei reljefiška 
muskulatūra. 

— Nieko nuostabaus, — paaiškino man skulpto
rius, — Mes gi esame realistai. Iš pradžių anatomija, 
po to — drabužiai... 

Taip, mūsų skulptoriai buvo turtingi žmonės. Dau
giausia jie gaudavo už Lenino skulptūras. Netgi 
sunkiai nulipdoma Karlo Markso barzda nekainavo 
taip brangiai, kaip „didžiojo vado" atvaizdas. 
Paminklas Ujičiui stovėjo beveik kiekviename mieste. 
Tokio paminklo atidarymo proga susirinkdavo nemažai 
suvarytų ir savo noru atėjusių žmonių. Patyręs skulp
torius galėjo nulipdyti Leniną užrištomis akimis. Nors 
pasitaikydavo ir kurioziškų situacijų. Vienam*., 
Lietuvos mieste, netoli partijos komiteto turėjo ati
dengti paminklą Leninui. Oratoriai demonstravo savo 
iškalbą. Ir štai ilgai laukta minutė. Nutraukus nuo 
paminklo apvalkalą, prieš žmones iškilo Lenino figūra. 
Tikras turistas, balsuojantis šalia kelio! Dešinioji ranka 
rodė kelią į šviesų rytojų, kairiąją jis buvo priglaudąs 
prie palto kišenės. Staiga muzika nutilo, kažkas 
nusikvatojo. Po minutės kvatojo visa minia. Tik vienam 
žmogui nebuvo juokinga — skulptoriui. Kas gi nutiko? 

• « 
Nelaimingasis nulipdė dvi kepures... Viena buvo 

didžiajam proletariato vadui ant galvos, kita — 
suspausta kumštyje. Miesto valdžia operatyviai pasi
rūpino uždengti brokuotą paminklą, Rytojaus dieną 
paminklas buvo vėl atidengtas, nereikalinga kepure 
nuimta... 

(Bus daugiau) 
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Nuotr. Liudos Senūtienės 

BOSTONO ŽINIOS 
P A D Ė K A UZ A T S I U S T A S 

K N Y G A S 

Antanas Mažiulis iš So. Bos
tono rugsėjo pradžioje gavo 
gražius padėkos la i škus iš 
Kauno Kunigų seminarijos ir 
Klaipėdos universiteto biblio
tekų vedėjų. Šioms bibliotekoms 
A. Mažiulis padovanojo arti 500 
įva i r ių v e r t i n g ų l e id in ių , 
kuriais naudosis ne tik tai dės
tytojai ir s tudenta i , bet ir visi 
besidomintys skaitytojai. 

SĖKMINGAI P R A V E S T I 
L A I M Ė J I M A I „ L I E T U V O S 

VAIKU G L O B A I " 

Kun. Albertas Abračinskas. 
pensijoje gyvenantis Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių vienuolyno 
kapeliono namuose Brocktone, 
siekdamas padėti Bostone vei
kiančiai .,Lietuvos Vaikų glo
bos" organizacijai, šių metų pra
džioje pasiūlė pravesti pini
ginius laimėjimus. Paskat intas 
veiklios ..Globos" nares. Nukry
žiuotojo Jėzaus ses. Elenos Iva
nauskas, kun. A. Abračinskas 
nutarė tokiu būdu prisidėti prie 
organizacijos vedamo labdaros 
darbo. Jo darbštumo ir dosnumo 
dėka buvo išspausdinti 1 dol. 
vertės laimėjimų bilietai ir iš
platinti Naujosios Anglijos lie
tuvių parapijose. Vienas iš pa
grindinių „Globos" projektų 
davė šiam projektui pavadi
nimą: ..Kūdikių maisto pro
grama Lietuvoje". Laimikių 
traukimas rugsėjo 8 d. 7 vai. p.p. 
vyko Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolyno salėje, Brocktone. 
Laike Mušiu kun. A. Abračins
kas pasakė turiningą pamokslą, 
įvertindamas Lietuvos vaikams 
dirbančių moterų labdaringą 
darbą. Laimėtojais tapo: 1-ą 
premiją 500 dol. — Phi l ip 
Gražiade iš N'ashua. MA. 2-ą — 
250 dol. — Marlon Songalo iš 
Lav.f-nce. MA. kuri puse sumos 
• en pat paaukojo ..Globai"; 3-ą 

150 dol. — E Jerackas iš 
Methuen. MA ir 4-ą - 100 dol. 

Pat White iš E. Bridgevvater. 
MA. Nuostabiausia ta i . kad 
laimėjimų projektas sutelkė 
..Globai" arti 20.000 dol. Kilni 
kun. A Abračinsko idėja ir su
maniai pravesti laimėjimai, ku-
nenisjis paaukojo arti 3,000 dol. 
suteikė svarų indelj j „Globos" 
pajamas. Šie pinigai padės įgy
vendinti ne vieną pagalbos 
projektą Lietuvos vaikams. 

DR. DUNN IR G R U P Ė S 
S P E C I A L I S T U 

PASIRUOŠIMAI KELIONEI 
I L I E T U V A 

Dr. Martin J . Dunn. veido ir 
gerklės chirurgas iš Milton Hos-
pital. MA. rugpjūčio viduryje 
lankėsi Lietuvoje, kur Kauno 
akademinėse klinikose konsul
tavo vaikus su veido defektais 

(kiškio lūpa, gomurys ir t.t.). Per 
t r i s dienas daktaras apžiūrėjo 
daugiau ka ip 200 vaikų, o atsi
sveikindamas kiekvienam do
vanojo po šokolado plytelę. Kon
sul tantas teikė pirmenybę la
biausiai likimo nuskriaustiems 
vaikams — našlaičiams ir in
ternatų auklėt iniams. Dr. M. 
Dunn ryšiai su Lietuva užsimez
gė prieš metus, ka i , tarpinin
kaujant Bostono „Lietuvos Vai
kų globos" organizacijai, jis pa
darė 12 metų klaipėdietei Auš
rai Stroputei sudėtingą plastinę 
ausies operaciją. Sužinojęs, kad 
Lietuvoje y ra daugiau vaikų su 
įvairiais žandikaulio, lūpų, no
sies ir ausų defektais, jis nutarė 
pa t s juos apžiūrėti ir nutarti, 
kuriems iš jų reikalingos opera
cijos. Vėl ruošdamasis kelionėn 
į Lietuvą ateinančių metų pra
džioje, dr. M. Dunn pasiryžęs ne 
tik užbaigti ausies rekonstruk
ciją Aušrai Stroputei, bet vykti 
su 12 Amerikos specialistų ir 
ka r tu su Lietuvos medikais 
a t l i k t i v a i k a m s operacijas, 
abiems pusėms pasidalinant pa
t ir t imi. Šią kelionę, kaip ir 
ankstesnes A. Stroputės ir dr. 
M. Dunn keliones, finansuoja 
„Globa". Be kelionės išlaidų 
„Globa" t a i p pat turės mokėti 
už medikamentus ir instrumen
tus . Dabar daugelyje vietovių 
vyksta panaši pagalba Lietuvai 
medicinos srityje. „Globa" tiki
si, kad visuomenė prisijungs 
pr ie šio h u m a n i š k o tikslo, 
aukomis padėdama jį įvykdyti. 
Aukas siųsti: LITHUANIAN 
C H I L D R E N S RELIEF. INC. 
P.O. Box 497, 597 E. Broadvvay, 
South Boston, MA 02127. 

Sovietų Sąjungoje niekada ne
buvo maisto pertekliaus. P r i e š 
dvidešimt metų jų mokslininkai 
surado cheminį procesą gamin
ti gyvuliams pašarą iš alyvos 
valymo liekanų. Naujasis paša
ras arba dirbtinis prote inas 
iškėlė į padanges išradėjų var
dus, i r jie buvo gausiai ap
dovanoti, nes kiaulės, penimos 
dirbtinu pašaru, augo ir riebėjo 
kaip grybai po lietaus. 

Valery A. Bykov, dirbtinio pa
šaro fabriko direktorius Kirishi 
mieste (netoli nuo Sankt Peters-
burg), buvo Kremliaus laba i 
įvertintas ir paskir tas medici
niškos industrijos minis ter iu . 

Tuoj spaudoje pasirodė per
spėjimų, raginančių ištirti dirb
tiniu pašaru šeriamą k iau l ių 
mėsą, nes patir ta, kad įmonė, 
gaminan t i dirbt inį pa ša rą , 
neturėjo jokių filtravimo įren
gimų. Niekas į perspėjimus ne
kreipė dėmesio. 

Vėliau pasirodė, kad gyvuliai, 
šer iami d i rb t in iu p r o t e i n u , 
turėjo didelius kiekius vėžį 
sukeliančių medžiagų. Be to , 
įmonė, g a m i n a n t i d i r b t i n į 
pašarą, išleisdavo į orą visai 
nefiltruotus garus, i r dėl tos 
priežasties Kirishi mieste i r jo 
apylinkėse labai pakilo astma ir 
plaučių vėžiu sergančių žmonių 
skaičius. 

Užnuodytas oras, užteršti van
denys, išsekinta žemė ir nuodais 
apkrėsti žmonės y r a komu
nizmo liūdnas palikimas. J į 
paliko 74 metus valdę ir jokios 
mora l inės a t s a k o m y b ė s 
neturėję visokiausi ta rybin ia i 
draugai ir draugeliai. Rusų 
ekologas teigia, kad teoret iškai 
kas septintas Rusijos mies tas 
yra smarkiai apnuodytas ir pa
vojinga juose gyventi. 

Šiuo metu Rusijoje vyks ta 
smarkus judėjimas prieš buvu
sios partijos pareigūnus, rei
kalaujant juos nubaus t i už 
m e l a g i n g u s p a ž a d u s . N u o 
Stalino laikų iki Jur i Andropo
vo gerai at lyginamas partijos 
elitas įkyriai liaupsino apie ko
munistų partijos tėvišką globą 
ir geriausią pasaulyje sovietų 
liaudies sveikatos stovį. 

Dabart iniai Rusijos prokuro
rai ras labai daug svarbios kalti
namosios medžiagos ką tik pasi
rodžiusioje knygoje: Ecocide in 
U.S.S.R. (Ecocide: žaloj imas 

aplinkos, var tojant nuodus). Jo
je su r ink ta medžiaga atidengia 
S o v i e t ų v a l d ž i o s d idž iu l į 
nusikaltimą, nuodijant gamtą ir 
jos gyventojus. Knygoje, ta rp 
daugel io k i t ų n u s i k a l t i m ų , 
rašoma, ka ip Aralo jūra buvo 
visai išsekinta, įrengiant nepro-
t i n g ą a p y l i n k ė s ž e m i ų 
drėkinimą. Centrinės Azijos plo
tuose požeminis vanduo ir upės 
y ra smark ia i užnuodytos nuo
dais , kur ia i s naikinamos pikt
žolės didžiuliuose medvilnės 
laukuose. Tų vietovių gyventojų 
a m ž i a u s i l g u m a s labai su
trumpėjo i r pri lygsta dabar 
atsilikusiom Afrikos tautelėms. 

Knygos autor ia i mano, kad 
buvusių ta rybin ių respublikų 
gamta taip baisiai apteršta, kad 
abejoja, a r bus gal ima a ts ta ty t i 
į normalią padėtį. 

Gamtos apteršimo šaknys glū
di t ame, k a d sveikos aplinkos 
r e i k a l a i n i e k a d n e t u r ė j o 
didesnės re ikšmės Sovietų ka
tekizme. Ten nebuvo planuo
j a m i ar nagr inėjami klausimai 
apie apteršto oro, vandenų ir 
žemių valymą. Pripuolami duo
menys apie gamtos taršą buvo 
slepiami n u o viešumos. 

Didžioji gamtos valymo pro
b l e m a y r a f inansinis b ran
gumas . Naujoms respublikoms 
v i e n v a n d e n ų a p v a l y m u i 
reikėtų per eilę metų sunaudoti 
visas met ines pajamas. Jung
t inės Amerikos Valstybės išlei
do apie 24 bilijonus dolerių kas 
meta i per paskut in ius 15 metų, 
kol pasiekė patenkinamo da
bar t in io švaros lygio. Kada 
indus t r inė produkcija smarkiai 
menkėja i r pajamos valstybei 
mažėja, sunku bekalbėti apie 
aplinkos svar inimo reikalus. 
Dabar t in io Ukra inos gamtos 
apsaugos minis ter io žodžiai: 
„Tik turt ingos valstybės gali 
kalbėti ir vykdyti aplinkos sva
rinimą". Dniestro upė, kuri yra 
pagr indinis geriamo vandens 
šal t inis 2.6 milijono Odesos 

miesto gyventojams, yra labai 
užnuodyta dirbtinių trąšų nuo-
bėgomis nuo didžiųjų Ukrainos 
valstybinių ūkių. 

Didelės kliūtys vykdyti svari
n imo darbus yra atsil ikęs ir ne
tvarkingas sovietiškų pramonių 
bendradarbiavimas ir visiškas 
neturėj imas atsarginių įmonių 
senosiomis pakeist i . Neseniai 
mėginimas uždaryti dėl taršos 
ka i kur ias chemines įmones 
baigėsi tuo, kad iš kar to visame 
kraš te pritrūko reikalingų vais
tų . Panašia i atsi t iks, kai reikės 
uždaryt i blogai suprojektuotas 
a tomines jėgaines. J ų skaičius 
y r a nemažas. Didžiuliai apgy
venti plotai liks be elektros švie
sos, o industrija be elektros 
energijos turės merdėti . 

D i d ž i u l ė s g a m t o s t a r šos , 
įvykdytos Kazakstane , Ukrai
noje, Baltarusijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje ir kitose Rusijos vieto
vėse, priverčia buvusius tary
binius piliečius gerai pamastyti, 
k a d gamta nėra žmonijos tar
nai tė . Gamta tarnauja žmonijai, 
ka i žmonės ją gerbia, prižiūri ir 
nedaro ja i žalos. 

Lietuviai nuo seno brangino 
savo laukus , miškus , ežerus ir 
upes. J ie saugojo savo aplinką, 
puošėją ir pagarbiai su ja elgėsi. 

Šeštadalį pasaulio žemyno ir 
š imtus milijonų žmonių apnuo
dijo komunistinė sistema. Kaip 
a t i ta isyt i šią žmonėms ir gam
t a i p a d a r y t ą ža l ą? Žinovų 
nuomone, tai labai sunkus , il
gas , daug išlaidų ir nuovokos 
reikalaujant is kel ias . 

CLASS1FIED GUIDE 

SUGADINO TILTĄ 

P r e k i n i s l a i v a s , p l a u k ę s 
Chicagos upe į Michigan ežerą, 
šeštadienį ties 92 i r Ewing gat
ve ats imušė į ti l tą, kur is tuo 
m e t u buvo pakel tas , kad laivas 
g a l ė t ų p r a p l a u k t i . T i l t a s 
gerokai apgadintas ir turės būti 
ta i somas ilgesnį laiką. Kad 
palengvintų automobilių spūs
tį, atidarytas dar nebaigtas per
statyti 95-tos gatvės tiltas. Dar
bin inkai dirbo visą sekmadienį 
iki vėlumos, kad suspėtų atlikti 
būtiniausius darbus ir galėtų tą 
t i l tą atidaryti . 

NEW JERSEY. NEW YORK — „Uetuvo* Atalmlnlmar. 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.S FM banga. „Muslc of Uthuanla pro
gramos vedamo* anglų kalba. I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v p.p. Dr 
J. J. Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr., Watchung, 

N. J . 0 7 0 6 0 . T e l . 908-7S.3 5 6 3 6 

V. K E R N A G I O 
K O N C E R T A S 

Vytauto Kernagio koncertas 
rugsėjo 26 d. vyko So. Bostono 
Lie tuv ių P i l i eč ių klube. 
Populiarus Lietuvos estrados 
dainininkas atliko savo kūrybos 
dainas, pritardamas gitara. Bos
toniečiai turėjo progą arčiau 
susipažinti su V. Kernagiu, 
pasiklausyti jo dainų bei sma
giai praleisti vakarą. 

R E N G I N I A I 

Spalio 25 d., sekmadienį 3 
vai. p.p. Cardinal Spellman 
High School patalpose, 738 
Court Street, Brockton, MA, 
vyks kunigų koncertas — „Sin-
ging Priests in Concert", kuriuo 
s iekiama pa remt i Lietuvos 
Vaikų globos ruošiamą dr. M. 
Dunn ir grupės veido chirurgijos 
specialistu kelionę i Lietuvą, 
įėjimas 7 dol. Bilietus galima 
užsisakyti pas Mary Fahey, tel. 
'617)857-1288, Doris P r a l i e k -
(508) 583-8872 arba Ann Stat
kus - '617) 763-5497. Prašoma 
paaukoti maisto išsiuntimui 
Lietuvos našlaičiams. 

L. Ž. 

NAUJOS PATRAUKLIOS KAINOS 
NAUJAS PATOGUS PATARNAVIMAS 

BALTIA EXPRESS CO LTD 
MEMBER OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

PRANEŠA: SENIAUSIA LIETUVIŠKA TRANSPORTO KOMPANIJA AMBER GROUP 
ŠVENČIA 15 METŲ JUBILIEJŲ 

SUTEIKIA: PASIRINKIMO GALIMYBĘ 

LAIVU LĖKTUVU-LAIVU LĖKTUVU 
$0.65-0.75/sv $1 40-1.50/sv. $3.00/sv 

45-60 D.D 30D.D. 10-15 D.D. 
P R I S T A T Y M O L A I K A S G A R A N T U O T A S 

•TIK PAS MUS IR NIEKUR KITUR GALITE PAS RINKTI SIUNTIMO BŪDĄ 
• DABAR PATS GERIAUSIAS LAIKAS KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS. 

PRIMENAME, KAD BALTIA EXPRESS VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTAČIUSI KALĖDINIUS 
SIUNTINIUS PERNAI. APGAILESTAUJAME, KAD KITIEMS TAI NEPAVYKO. 

M E S N E Ž A D A M E P I G I A U S I Ų K A I N Ų 
M E S G A R A N T U O J A M E G E R I A U S I Ą P A T A R N A V I M Ą 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 
1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79TH STREET, CHICAGO, IL 60652 

LAIVO KONTEINERIS—SPALIO 16 D. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 986-5959 
(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. 

fc 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedale Ave., 

CNcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

MISCELLANEOUS 

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

Tt4.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wtst 95th Stret 
T«J. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMĄ) 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* Į Hermis Deckys 

Tel. S8S-6S24. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

REALMART, INC 
6602 S. Putoki, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

FOR RENT 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Tel . 708447-8806 

IŠNUOMOJAMAS 
31/2 kamb. modernus butas 

pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; 
moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems. 

Tel. 708-361-5594 

Išnuomojamas butas: 5 dideli 
kamb. 2 mieg. su šiluma ir karštu 
vandeniu. Suaugusiems arba pen
sininkams. Be gyvuliukų. 

Kreiptis: 312-737-1097 

IEŠKO 

Reikalingas aukštos kvalifikacijos 
mūrininkas. Pageidautina su minimum 
5 metų amerikietiško darbo patyrimu. 
Beeper No. (708) 626-2206 (bus 
atskambinta per f min.) 

„ATLAIDAI — Lithuanian Piigrimages" — 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. Ch icago, IL 60629 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE' :»» 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £ Ą į ^ ^ 3 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietovą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
SS25 South 7S1h Avonue 
Hld lOITf HMI, HUflOfS • 0 4 r 5 7 
Telefoną* (708) 430-7272 

namus 

223 Katvartfų gatve 
VlMiio, Lietuva 
Telefone* 350-11S Ir 778-392 

DON KAMILIAUS MAŽASIS PASAULIS. G. Guarechi. 324 
psl. 

OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. D. Mošinskienė. 177 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, novelės. A. Vilainis. 173 psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
MANO LAIMĖS IR NELAIMĖS AMERIKOJE, poezija. Juozas 

Ratkus. 231 psl. 
VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius. 211 psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA, Marijonų veikla Amerikoje. Pranas 

Garšva. 351 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213 psl. 
LIKIMO ŽAISMAS, romanas. H. Lukoševičius. 231 psl. 
POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni 

Papini. 216 psl. 
VIENOS AISTROS ISTORIJA, romanas, M. De Unamuno 

159 psl. 
PSALMYNAS. Dr. J. Skvireckas. 223 psl. 
LAIPTAI {TOLUMAS, romanas. L. Zeikus. 241 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. H. Sudermann. 132 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. 197 psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. L. Stevenson. 245 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
PO DAMOKLO KARDU romanas. A. Kairys. 219 psl. 
VIDUNAKČIO VARGONAI, novelės. C. Grincevičius. 131 psl. 

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

< 



Prunskių šeima prieš tėvų išvežant į Sibirą. Iš kairės sėdi: kun. J. Prunskis, 
tėvai Ona ir Juozapas Prunskiai; stovi: Vladas, Anelė, Onytė ir Jonas. 

PENKIASDEŠIMT 
METŲ NUO 

J. PRUNSKIO 
MIRTIES 

Didelės šeimos tėvas Sibire 
nukankintas 

Iš Žvilbučių vienkiemio, U-
tenos apskr. 1941 m. birželio 13 
d. okupantai išvežė į Sibirą 
t ėve l iu s , t a i y r a J u o z a p ą 
Prunskį ir jo žmoną Oną Ginei
tytę. Kar tu išvežė tėvelio brolį 
kun. Petrą Prunskį ir jo sesu*? 
Oną Prunskytę. 

Tėvelis buvo ūkininkas, gerai 
mokėjo rusų ir lenkų kalbas. 
P r i s i s k a i t ę s v e t e r i n a r i š k ų 
knygų, jis buvo tapęs lyg tokiu 
veterinari jos felčeriu, kur i s 
buvo žinomas ir plačiai patarna
vo tada n e s a n t apyl inkėje 
veterinorių. Namuose turėjo 
savo vaistinėlę. Daug žinių gavo 
dar iš savo tėvelio. 

Gyvenime tėvai turėjo daug 
sunkių dienų. Pasakojo, kaip, 
besibaigiant pirmajam pasauli
n i a m k a r u i , bo l šev ika i 
liepė.viską palikus, išsikraus
tyti iš jų Žvilbučių ūkio. Tada 
mažas sūnelis Jonukas sunkiai 
sirgo skarlatina. Mama pasako
jo, kaip verkdama maldavo, kad 
teistų namuose pagyventi nors 
keletą dienų, kol vaikelis trupu
tį pagerės . Į sakymas buvo 
pakartotas, kad apleistų namus 
per tris valandas. Susikrovė 
vaikus į vežimą, viską paliko, 
tik leido paimti vieną arklį ir 
vieną karvę. Taip ir pasitraukė 
iš ūkio. Laikinai apsistojo pas 
giminaičius. 

Karo audroms praėjus, jie su
grįžo į visai nuniokotą ;_,1:į. Čia 
atstatyti daug padėjo tėvelio 
brolis kun. Petras Prunskis. J is 
buvo klebonas Vilniaus krašte, 
didelis patriotas, uolus Vilniaus 
krašto lietuvių gynėjas. Kada 
buvo primicija jo brolio sūnaus 
kun. Juozo Prunskio, jam buvo 
leista išvažiuoti į Lietuvą, su 
sąlyga, jeigu j is nebegrįžtų 
atgal. Taip ir nedalyvavo. 

Rusams okupavus Vilniaus 
kraštą 1939 m., tėvelio brolis 
kun. Petras Prunskis su savo 
sesute Ona persikėlė gyventi 
pas savo brolio Juozo Prunskio 
šeimą į Žvilbučius. 

Kokios buvo laimingos ir 
gražios gyvenimo dienos. Bet 
staiga apgaubia baisus liūdesys. 
1941 m. birželio 13 d. bolševikai 
išvežė iš Žvilbučių ūkio tėvelį ir 
mamą. tai yra Juozą ir Oną 
Prunskius ir gimines. Pasakojo, 
kaip mama, išeidama iš namų. 
a t s i s v e i k i n d a m a a p k a b i n o 
sodyboje esantį kryžių ir apalpo. 
Atsigavusi klausė, kur y ra 
mano vaikeliai. Žiauriu balsu 
buvojai atsakyta, kad vaikeliai 
atsiras ten, kur ir tu, ir liepė lip
ti j sunkvežimį. Važiuodami 
sustojo prie Daugailių bažny
čios, paėmė nuo altoriaus dėdę 

kun. Petrą P runsk į ir tetą Oną 
ir visus išvežė mirčiai į Sibirą. 
Tėvelis buvo nuvežtas į Rešio-
t u s , da rbo v e r g ų stovyklą. 
Mama, dėdė kun . Pet ras Prun
skis ir jo sesutė t e t a Ona buvo 
nugabenti į Barnaulą . J a u tė
veliui mirus , per ki tus žmones 
m a m a gavo t ė v e l i o r a n k a 
parašytą laiškelį: „Esu basas — 
pavogti mano ba ta i ir neturiu 
kuo apsivilkti , pa imtas mano 
paltas. Sudiev, j au mes daugiau 
nepasimaty s im". 

Ir baigė tėvelis savo sunkias 
gyvenimo d ienas darbo sto
vykloj Rešiotoj ir ilsisi amžino 
įšalo žemėj. Mirė 1942 m. spalio 
14 d., su laukęs 68 m. amžiaus. 
Šiais metais sueina 50 metų nuo 
tėvelio mirt ies. Dieve, būk jam 
g a i l e s t i n g a s , j i s t i ek daug 
iškentėjo. 

Sibire m a m a nusipirko iš 
vienos lenkės Dievo Motinos pa
veikslą, prie kur io lietuviai 
melsdavosi ir verkdavo. Tą pa
veikslą atvežė važiuodama į 
Ameriką. Sibire greitai, mamos 
slaugomi, mirė dėdė kun. Petras 
Prunskis ir jo sesutė te ta Ona. 

Ir koks buvo baisus skausmas 
sugrįžus į tėviškę, staiga ne
tekus abiejų, t a ip mylimų tėvų 
ir mielų giminių. Rodos, ir saulė 
aptemdytai švietė ir nebesimatė 
klomboje prieš n a m ą žydinčių 
gėlių. Neapsakomas liūdesys ir 
ašaros riedėjo skruostais . 

Tėvai stengėsi visus vaikus 
leisti į mokslą. 

Vyriausias sūnus prel. Juozas 
Prunskis , tada dienraščio XX 
amžiaus redaktor ius , 1940 m. 
komunis tams okupavus Lie
tuvą, vyskupo pa ta r imu, pasi
t raukė iš Lietuvos ir apsigyveno 
Amerikoje — Chicagoje. 

Duktė Anelė (mirė sunkveži
mio užgauta) buvo baigusi įvai
r ias kulinarijos mokyklas ir 
Kaune ketverių metų aukš
tesniąją dailės darbų mokyklą. 
Tėvelius išvežus į Sibirą, sugrįžo 
gyventi į tėviškę Žvilbučių ūkį. 

Sūnus Vladas (miręs) buvo tik 
ką baigęs medicinos mokslus ir 
tuojau pradėjo gydytojo prak
t iką Utenoje. 

Sūnus Jonas (miręs) buvo bai
gęs Gruzdžių ve ter inar i jos 
mokyklą ir dirbo Antalieptėje 3 
k m nuo tėviškės. Jo žmona Van
da mokytojavo. Amerikoje Jo
nas baigė chemijos mokslus 
Roosevelto univ. Tėvelius iš
vežus į Sibirą, jie abu persikėlė 
gyventi į tėvų ūkį Žvilbučius. 

Brolis Vladas t ada buvo jau
nas , nevedęs gydytojas, j is 
paskatino savo seserį Onytę stu
dijuoti ir pasiūlė finansinę 
paramą. J i prisiminė tėvelio, 
nuo vaikystės dienų pakarto
t inai sakytus žodžius: „Onyte, 
gerai būtų , kad t u mokytumeis 
dant is te . Lietuva tokia maža, 
kas nori , tas ją paima, o kai 
baigsi tą mokslą, niekad nepra
žūsi". J i tą patį rudenį stojo į 
Vyt. Did. universitetą Kaune, 
studijavo odontologiją, užbaigė 
Vokietijoje. Atvykus į Ameriką 
pakartojo odontologijos kursą, 
ba igdama Illinois universitetą, 
ir ilgus metus vertėsi dantų gyd. 
p rak t ika Chicagoje. 

Mama Ona Gineitytė-Pruns-

kienė, Stalinui mirus, grįžo iš 
Sibiro į okupuotą Lietuvą, slaps
tėsi ir gyveno didelėje baimėje. 
Sūnaus prel. Juozo Prunskio 
rūpesčiu , kada Chruščiovas 
lankėsi Amerikoj, jis įstengė 
prieiti prie jo ir paprašyti, kad 
išleistų motiną atvykti pas savo 
vaikus į Chicagą. Gavus lei
dimą, m a m a 1960 m. atvažiavo 
į Chicagą ir gyveno 24 metus 
savo dukros dr. Onos ir žento dr. 
Albino Garūnų šeimoje. * Čia 
gyveno ir kita jos duktė Anelė. 
Mama mirė 1984 m. sulaukusi 
96 m. amžiaus. 

Kai 1942 m. sūnus kunigas 
sužinojo išvežto į Sibirą tėvelio 
adresą, pasiuntė jam piniginę 
paramą, bet grįžo su pažymė
jimu, kad adresatas miręs. 

Gyvieji jo vaikai prel. Juozas 
Prunskis ir dr. Ona Garūnienė, 
jo atminimą gerbdami, kard. V. 
Sladkevičiui pasiuntė auką gau
sesnėms mišioms už kankinio 
sielą ir Lietuvos kunigams bei 
auka stipriau parėmė steigiamą 
k a t a l i k ų televizijos studiją 
Kaune ir katalikų informacijos 
tarnybą. 

Tremtinio namuose Žvilbu-
čiuose okupantai apgyvendino 
ruso , kolchozo t r ak to r i s to 
šeimą, o kitą dalį namo paskyrė 
nakvynei į kolchozą darbui 
atvežtiems žmonėms. 

Su meile ir liūdesiu pasilikę 
v a i k a i sūnus prel. Juozas 
P runsk i s ir duktė dr. Ona 
Prunskytė-Garūnienė. 

Providence, R.I. 

A.A. MATAS KAIRYS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. spalio mėn. 7 d. 

Vasarai baigiantis, rugsėjo 18 
d. Providence LB apylinkė ne
teko vieno iš jauniausių savo 
narių. I amžinąjį gyvenimą išėjo 
Matas Kairys. Ilga, skaudžių 
operacijų lydima, širdies liga iš
sėmė jo jėgas, tačiau tų opera
cijų skaudumas bei varginantys 
tyr imai neišsėmė jo kantrybės. 
Viską priėmė ramiai, ta ikiai . 
Ne vien ligoje, bet ir visame jo 
gyvenime stipriai pasireiškė jo 
vidinės taikos bruožai. Kiekvie
nam jis buvo malonus, niekada 
neatsakydavo, dažniausiai pats 
pasiūlydavo savo pagalbą ki
t iems. Bendrą darbą dirbant 
susitvenkusią įtampą sugebė
davo išblaškyti žodžiu, veiksmu, 
šypsena. Dabar, kai žvelgi į pra
ėjusias dienas, jauste pajunti, 
kaip uoliai Matas pildė didįjį 
Viešpaties įsakymą — „Mylėk 
savo artimą kaip pats save". 

Prisimena jo pasakojimas, kad 
jis nuo mažų dienų gręžėsi lietu-
vybėn — „aš vienintelis iš 
šeimos norėjau būti l ietuviu". 
Dėdės Antano J. Mažeikos 
paskatintas, apsisprendė tapti 
Lietuvos Vyčių nariu. Čia su
tiko savo gyvenimo draugę 
Aldoną Baužinskaitę, kelias 
lietuvybėn platėjo. Ištobulėjo 
lietuvių kalbos žinojimas bei 
Lietuvos pažinimas. 1955 m. įsi
jungė į LB veiklą, ėjo Providen
ce apylinkės iždininko pareigas. 
Pr iklausė Amerikos Lietuvių 
Pašalpiniam klubui ir kurį 
laiką ėjo šio klubo prezidento 
pareigas. Taip pat priklausė 
American Legion. 

Užaugino du sūnus — Andrių, 
Juozą ir dukrelę Danutę. Rūpi
nosi ne tik jų gerove, profesiniu 
paruošimu, bet ir lietuvybės 
pasėliu jų širdyse. 

Matas ne t ik kitus džiugino 
savo švelniu elgesiu, bet ir pats 
mokėjo džiaugtis — p i lna i 
dž iaug t i s gyvenimu. Visad 
miela sutikti ar stebėti gerai 
nusi teikusį , besidžiaugiantį , 
malonumus įvertinantį žmogų. 

Gausiai lankėsi žmonės atsi
sve ik in t i Matą še rmenyse , 
laidotuvėse. Kunigai V. Cuku-
ras ir klebonas A. Klimanskis 
koncelebravo šv. Mišias, atliko 
laidotuvių apeigas. Jie abu įver
tino Mato ištikimybę Bažnyčiai, 
tėvų žemei Lietuvai ir gimtajam 

A m e r i k o s k r a š t u i . Š e i m o s 
pageidavimu M a t o pr i s imi
nimui draugai bei pažįstami vie
toj gėlių — aukojo šv. Kazimiero 
Lie tuvių bažnyč ia i . Šeimos 
pakviesti laidotuvių dalyviai 
va i š inos i L i e t u v i ų k l u b o 
patalpose. 

Pasigesime Tavęs , Mata i ! 
Tavo šviesus a t m i n i m a s nu
skaidrins mūsų l ikusius žings
nius. Ilsėkis, m ū s ų mielas Ma
tai, Viešpaties globoje. 

K. V a l i u š k i n ė 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

V Ė L I N Ė S I R S Ą S K R Y D I S 

Lapkričio 1 d. Nekal to Prasi
dėjimo Marijos vienuolyne Put-
name rinksis šio vienuolyno 
rėmėjai ka r tu su seser imis 
p a m i n ė t i V ė l i n i ų d i e n ą ir 
pažvelgti į savo ryšius su vie
nuolynu, į praėjusių metų darbą 
ir naujas galimybes pagal savo 
išgales padė t i s e se l ėms jų 
apaš t a l av imo i r l i e tuvybės 
puoselėjimo darbuose. Šių darbų 
seselėms kasdien gausėja, kai 
r e l ig in io a t g i m i m o s v a r b a 
Lietuvoje darosi vis ryškesnė ir 
kai ten vis daugiau laukiama 
paramos amžinųjų principų 
šviesai skleisti. Čia Pu tnamo 
seselių pagalba labai didelė. Jos 
t a l k i n a C a r i t u i , d i r b a su 
Lietuvos a te i t in inkais , kurių 
vaidmuo jaun imo evangeliza
cijoje labai reikšmingas. Jos taip 
pat tiesiogiai įsijungia į Lietuvo
je vykstnačią katechizaciją ir 
evangelizaciją, dalyvauja savo 
kongregacijos a tkūr imo veikloj. 
Jų rūpesčiu ir t a rp in inkavimu 
Lietuvos katechetai a tvyksta į 
Ameriką susipažinti su katechi-
zavimo darbais šiame kraš te ir 
net ilgesnį la iką studijuoti čia 
teologiją. 

Žinoma, rėmėjai tik netiesio
giniai gali paremti šiuos seselių 
apaštalavimo darbus . Kur ian t 
šiai veiklai t inkamą aplinką, 
tenka atlikti daug paprastų kas
dienių darbų. Seselėms pačioms 
tenka rūpintis ne tik evangeli
zacija, bet ir tokiomis smulk-
menmis, kaip čia atvykstnačių 
katechetų ir k i tų svečių pamai-

Nesugr iaunamas pasitikėji
mas ir tvir tas tikėjimas y r a ku
riančios jėgos, o nepasitikėjimas 
ir svyravimas veikia tiesiog 
griaunančiai . 

O. S. Marden 

A.tA. 
Dr. VLADUI RAIŠIUI 

mirus Vokietijoje, r e i šk iame nuoširdžią užuo jau tą jo 
žmonai ANTTAI, dukra i NIJOLEI ir sūnui VIDMAN
TUI su šeimomis. 

Aleksandra Gylienė 
Birutė ir Povilas Gyliai 
Dalia Lapatinskaitė-Hagen 
Alicija ir Vytautas Lapatinskai 
Marytė Pareigytė Lukomski 
Aldona ir Antanas Minelgai 
Irena ir Gediminas Morkūnai 
Emilija Tutlienė 
Dalia Tutlytė-Mrovuiec 
Zita Zvirgždienė 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

* & * 

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

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

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

t inimu ir pavežiojimu, religinių 
su s ikaup imų organizavimu, 
jaunimo stovyklomis. Čia atsi
r anda ga l imumų ir rėmėjų 
talkai . Tuo jie ir džiaugiasi, 
galėdami kiek prisidėti prie 
t i k r a i n u o s t a b i o s sesel ių 
veiklos. Todėl rėmėjų sąskrydis 
yra j iems didelė šventė ir kas
met jie susirenka prisiminti 
mirusiuosius pagal lietuviškus 
Vėlinių papročius ir kar tu ryš

kiau pajusti savo ryšius su 
vienuolynu. 

Visi yra laukiami ir š i a i s 
meta is šiam maloniam są
skrydžiui. Praneškime ne vė
liau spalio 25 d., kad daly
vausime, paskambindami t e l . 
203-928-7955 arba pa rašydami 
adresu: ICC, 600 Liberty H w y . 
Putnam, CT 06260. Seselės i r jų 
darbai mūsų laukia. 

Č . M . 

A.tA. 
KUN. JUOZAS VAŠKAS, MIC 

Gyveno Marijonų vienuolyne, 6336 S. 63rd St., Chicagoje. 
Mirė 1992 m. spalio 6 d. savo kambary. 
Gimęs New Jersey 1910 m. vasario 4 d, 
Vienuolis marijonas nuo 1929 m. liepos 16 d. 
Kunigas nuo 1934 m. liepos 15 d. 
Ėjęs Kunigų seminarijos rektoriaus, profesoriaus, redak

toriaus, misijonieriaus ir vienuolynų vyresniojo pareigas. 
Nuliūdime liko brolis Kazimieras, sesers šeima, giminės 

ir draugai, taip pat ir Marijonų vienuolija. 
Ketvirtadienį, spalio 8 d., bus pašarvotas Marijonų 

koplyčioje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Specialios pamaldos ketvirtadieni, spalio 8 d., 7:30 vai. 

vakaro. 
Šv. Mišios Marijonų koplyčioje penktadienį, spalio 9 d., 

10:30 vai. ryto. 
Laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Marijonams 

skirtame sklype. 

Nuliūdę: brolis Kazimieras, sesers šeima, giminės ir 
Marijonų vienuolija. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus, tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquerte Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2^V- W\wt 71 st Street 
C h.cago. Illinois 60629 

l-(312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

Visus la idotuvių n a m u s gali te pas iek 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. spalio mėn. 7 d. 

x A.a. kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC, buvęs profesorius, 
rektorius, vyresnysis, misijonie-
rius, staiga mirė spalio 6 d. 
Chicagoje. Laidojamas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Marijonų vienuolijai skirtame 
kape. Plačiau bus kitomis 
dienomis. 

x Lietuvos ambasada JAV-
ėse, bendradarbiaudama su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
socialinių ir visuomeninių rei
kalų tarybomis, lapkričio 7 ir 8 
d. VVashington, DC, šaukia 
pagalbą Lietuvai teikiančių 
išeivijos organizacijų bei viene
tų vadovų konferenciją. Tai 
nėra efektingesnio tikslo, kaip 
pagalbos Lietuvai planavimas ir 
teikimas. 

x Jaunimo centro valdyba 
spalio 18 d., sekmadienį, rengia 
koncertą didžiojoje salėje. Pro
gramoje dalyvauja Vyčių 
choras, tautinių šokių grupė 
„Spindulys'*, solistės ir solo — 
smuiku. Įvairi programa. Po 
koncerto vaišės ir vakarienė 
kavinėje. 

x Mediciniškų knygų i r 
žurnalų rinkliavą Lietuvai 
skebia Illinois universiteto tarp
tautinių studijų administracija. 
Rinkliava vyksta universiteto 
CON1151 kamb. iki spalio 15 d. 
Surinktą medicinos literatūrą į 
Lietuvą persiųs Lithuanian 
Mercy Lift. kuri tokią literatūrą 
v'są laiką renka Lietuvių cen
tre Lemonte. Knygas čia galima 
atvežti bet kurią dieną iki 2 v. 
p.p. 

x Dr. Vanda Vainauskie
nė , Lietuvos Respublikos 
sveikatos ministerijos Motinos 
ir Vaiko priežiūros dept. 
direktorė ir dar du profesoriai iš 
Illinois universiteto spalio 11d. 
12 vai. Lietuvių centre Lemonte 
rodys skaidres ir praneš apie 
prinatologijos ir naujagimių 
priežiūros centrų steigimą 
Lietuvoje. Visi kviečiami. 

x Lietuvių Fondas šiais 
metais mini 30 m. veiklos su
kaktį ir ta proga skelbia vajų. 
Vajaus užbaigtuvės įvyks 
Chicagoje. lapkričio 21d. Marti-
nique salėje. Nariai ir nauji na
riai, įnešę 100 dol. į LF, gauna 
vieną svečio bilietą į pokylį. įna
šus siųsti ir bilietus įsigyti pra
šome jau dabar: Liet. Fondas, 
3001 W. 59 St., Chicago, IL 
60629. 

(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 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

I f Į j k 2vAI GŽD ŪfĖ 
MNBHBkl. «Ĵ  Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

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

Valandos pagal susitarimą 

x Maironio Li tuanis t inė 
mokykla Lemonte t a rp dau
giau kaip 200 mokinių surinko 
„Draugui" per vieną šeštadienį 
350 dol. auką savai spaudai 
paremti. Sveikinimus su visų 
moksleivių parašais atnešė 
mokyklos direktorė A. Novak ir 
Rauchienė, lydimos vaikų. 
Gaila, kad negalima padaryti 
parašų — jie yra įvairių spalvų. 
Tačiau „Draugo" administracija 
ir Vajaus komitetas nori nuošir
džiai padėkoti ir pridėti jų 
mokyklos simbolį — Maironio 
paveikslą. 

x JAV LB Švietimo ta ryba 
organizuoja „konteinerį" Lietu
vos mokykloms. Gauta daug 
mokyklinių knygų iš amerikie
čių mokyklų. Taip pat Lietuvoje 
labai reikalinga sąsiuviniai ir 
kitos mokslo priemonės. Vaikų 
prieglaudoms ir senelių 
namams reikalinga rūbai. 
Socialinių reikalų taryba prašo 
tautiečių padėti Lietuvos 
našlaičiams — kas gali atneš
kite gerų dėvėtų rūbų, mokslo 
priemonių ar auką pinigais į 
Vyresniųjų centrą — Seklyčią. 
Konteinerį planuojama išsiųsti 
į Lietuvą lapkričio pradžioje. 

x Tik Baltia Express galite 
nuspręsti, koks siuntimo būdas 
jums patogiausias. Siuntiniai 
laivu — tik 65 et. už svarą. Nau
jas, patogus patarnavimas — 
siuntiniai lėktuvu-laivu per 30 
dienų nuo Čikagos iki gavėjo 
Lietuvoje. Informacija nemoka
mu tel.: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624, Baltia Express 
Co., Ltd. 3782 W. 79 St., Chica
go, IL 60652. 

(sk) 

x Lietuvos Dukterys ruo
šia tradicini rudens pokylį 
š.m. spalio 17 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti. Bilietai gau
nami LDD nameliuose, 2735 W. 
71 St , tel. 312-925-3211. 

(sk) 
x Tik Baltia Express sutei

kia galimybe pasirinkti siun
timo būdą. Naujas, patogus pa
tarnavimas lėktuvu-laivu per 
30 dienų. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje, arba skam
binkite nemokamu tel.: 
1-800-SP ARNAI a rba 1-800-
772-7624. (sk.) 

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

(sk) 

x Gediminas Balanda iš 
Warren, Mich., „Draugo" va
jaus pradžios proga paaukojo ir 
prisiuntė 500 dol. savo spaudai 
paremti. Lietuvišką spaudą sve
tu r turime tik mes patys 
išlaikyti. Anksčiau okupantas 
neleido nei susisiekti su tautos 
dalimi, o dabar Lietuvos vals
tybė yra dar neturtinga ir ne
gali remti net l ietuviškų 
reikalų. G. Balandai „Draugo" 
administracija ir Vajaus komi
tetas dėkoja. 

x Lietuvių Skautų Brolijos 
vadijos suvažiavimas šį sa
vaitgalį vyks Lietuvių centre 
Lemonte. Dalyvaus vadijos 
nariai iš JAV, Kanados, Angli
jos ir Pietų Amerikos. Bus 
svarstomi įvairūs LSB veiklos 
reikalai ir ateities planai. 

x Visi a ts i lankę sekma
dieni, spalio 11 d., į Jaunimo 
centro kavinę, galės skaniai 
pavalgyti, nes bus kepami 
blynai po kiekvienų mišių. 
Blynų pusryčius ruošia Jau
nimo centro Moterų klubas. 

A. Lincoln sako: „Geriausias mano draugas yra žmogus, kuris 
man duoda knygą, kurios aš dar nesu skaitęs. 

(Iš „Šeimos kalendoriaus") 

GALVOSŪKIS NR. 1 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

x Viligailė ir Jurgis Lendrai-
tis, Palos Hts., 111., Genė Valan-
tinienė, Cicero, 111., Anthony M. 
Miner, Westborough, Mass., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 35 dol. 
dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. 

x IX Tautinių Šokių šven
tės komitetas praneša , kad 
oficiali IX Tautinių Šokių 
šventės video juosta jau pa
gaminta. Autorius — A. Plėnys. 
Kaina $30.00. Juostą galima 
gauti kreipiantis į Tautinių 
Šokių raštinę 2713 W. 71 St., 
Chicago, IL, 60629. Pas taba : 
anksčiau spaudoje skelbta ir 
platinta Tautinių Šokių šventės 
juosta yra privačių asmenų 
gaminta ir nieko bendro neturi 
su IX Tautinių Šokių Šventės 
komitetu. Birutė Jasai t ienė. 

(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 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) 

Redaguoja J. Plaias. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

VASAROS RYTAS 

Kai aš atsikeliu vasaros rytą, 
dar nėra karšta. Oras labai 
malonus, kartais net truputį 
vėsoka. Anksti rytą dar galima 
matyti miglą. Žolė dar šlapia. 
Rytą iš savo namų pro langą 
matau mažų gyvuliukų, paukš
čiukų, kurie ieško sliekų šla
pioje žolėje. Matau kiškių 
šeimas žaidžiant, o kartais pa
matau net vieną kitą stirną. 
Pasigėrėjus gamta, einu pus
ryčių valgyti ir taip pradedu 
vasaros dieną. 

Aleksa Valiulytė, 
Lemonto Maironio 

lit. m-los mokinė 
(„Baltijos aidai") 

MAUDYMASIS 

Aš labai mėgstu maudytis. 
Vanduo būna kartais šiltas, 
kartais šaltas. Su savo visais 
draugais gali maudytis, bet tik 
su vienu gali būti „buddies". 
Reikia išlaikyti egzaminą, jeigu 
nori eiti į plūdes. 

Diana Leparskaitė, 
(JAS Universiteto laikraštėlis, 

1992) 

KARALIAUS VAINIKAS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Jie tylėjo, jų gerklės buvo už
gniaužtos baimės, iki pats 
gudriausias ir pikčiausias ėmė 
juoktis: jie buvo bepročiai, 
patikėję, kad laužas, kuris tinka 
kepti avinus, turėjo būti geras 
jų reikalui. Tą, kuris iškėlė tą 
sumanymą ir kuris jo paklausė, 
reikėtų patį sudeginti. Daugiau 
jis nepasitikės nieku ir pats 
sugalvos būdą. 

Jis galvojo ištisą dieną, nieko 
neprisileidamas. 

Nors jie saugojo nakties įvykį, 
paslaptis buvo kaip lašas, pra
kalęs storą mūro sieną, žodžiai 
lėkė per žmones ir pasiekė 
Karaliaus dvarą. Valdovas buvo 
susimąstęs, bet tarė ramiai: 

— Vainikas negali žūti — te
reikia jį paimti. 

Jo ištikimieji negalėjo 
įvykdyti valdovo noro nė dabar. 
Šią naktį vagys gabeno vainiką 
į miškų tankumynus. Jie sekė 
paskui savo gudriausiąjį, tačiau 
ir jie ėmė baimintis, kai takas 
vedė į tokias klampynes, jog 
juos pačius ėmė baimė būti 
tenai. Miškas nebuvo pati bai
siausia vieta — jie priėjo pievą, 
labai žalią, sodri žolė šnarėjo 
(šlamėjo, šnabždėjo tokia vilio
janti, jog piemuo varytųsi bandą 
ilgą kelią, kad banda galėtų 
pasisotinti čia iki valiai. Tačiau 
kai vienas pakėlė koją žengti, jų 
vadovas suriko perspėdamas. 
Dabar jie sužinojo, jog niekur 
kitur nerasi panagaus liūno, 
kuris taip beviltiškai įtraukia į 
save net tokį lengvą gyvį, kaip 
skruzdėlė. Niekas iš čia negrįžo, 
ir čia jie palaidos savo vargą. 
Taip tardamas, jis v įsa tvirtos 
rankos jėga nusviedė vainiką į 
liūno vidurį. Žalioji pieva pra
siskyrė, kaip alkanos žiotys, ir 
užkrito atgal; ji žaliavo vėl, ir 
ant jos nebuvo jokio ženklo. Visi 
atsiduso iš išgąsčio ir pasitenki
nimo. Vainikas atrado savo 
kapą. Veltui kas nors ieškotų jo, 
kad ir žinodamas, jog čia yra. 

Karaliaus ištikimieji, kurie be 
pertraukos ieškojo, buvo vėl 
sužinoję, kad po to, kai buvo 
išlikęs iš ugnies, Vainikas dingo 
iš naujo. Kai nusiminę keliavo 
jie, nežinodami kaip pranešti 
Karaliui, pasitaikė, kad sutiko 
jį jojantį. Jie negalėjo nieko kito 
pasakyti, kaip tiktai teisybę. 

GALVOSŪKIS NR. 2 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
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Skersai : 1. Spalva esanti Lie
tuvos ir JAV vėliavose. 5. Miš
kų spalva. 8. Kai smulkūs daik
tai krenta žemyn. 9. Gegutės 
spalva (vyr. gim. vard. dg.) 11. 
Laikas, kada nėra karo. 13. Bur
na mažybinėje formoje. 14. Kai 
garsas atsimuša į ką nors. 15. 
Velykaitis. 16. Eina (I asmuo). 
17. Skystas valgis. 21. Atsaky
mas į klausimą .,Kodėl". 24. 
Didžiausia Suvalkijos upė. 26. 

pamokų eisime namo. 
28. Kaip, lyg pakeisti kitu žo
deliu. 29. Kristaus prisikėlimo 
šventė. 31. Rudenį žmonės lapus 
grėbė ir . 32. Kitu žo
džiu „eina laiptais". 33. Imtis 
(būt. k. laike III asm.). 35. As
meninis įvardis (I asm. dg.) 36. 
Jei ieškosite, tai ir . 

Žemyn: 1. Kas rytas (kada?) 
dg. 2. Plėšrūs, dideli paukščiai. 
3. Moters vardas. 4. Ar, kitu 
žodžiu. 5. Vaikams skirtos lie
tuviškos plokštelės pavadini
mas. 6. Kai daug drėgmės krin
ta . 7. Žodžio akėti 
(būs. 1. III asm.) 10. „Antai" — 
kitu žodžiu. 12. Tai ką višta 
padeda. 18. Žodžio „raugti" (būt. 
k. 1. III asmuo). 19. Atsakymas 
į klausimą „be ko?" 20. Asme
ninis įvardis (I asm. vien.) 22. 
Žemo tono vyr. balsas. 23. „Pa
dėti" (būs. 1. III asm.) 25. Katės 
gaudo ką? 26 Tas pats, kas 26 
nr. skersai. 27. Eik, 
vandens iš upelio. 30. Kur, kitu 
žodžiu. 34. Dažnai vartojamas 
jungtukas. (Ateitis) 

Kas be klaidų atliks, gaus 10 
t. Jei pasitaikys klaidų, tik 5 
taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 4 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
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Sujungę taškus, pažymėtus 
skaičiais 1-37, sužinosite, kas 
nupiešta. Galite nuspalvoti. Už 
tą darbą gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 3 

Pagal duotus paaiškinimus 
suraskite atitinkamus žodžius, 
kurie baigiasi galūne „nas" ir 
juos vietoje brūkšnelių įrašyki
te. Už tai gausite 5 taškus. 1. 
Juodas vyriškos giminės paukš
tis, krankiąs įkyriu balsu. — 

• 2. Lietuvių muzikas-
kompozitorius, gyvenęs ir miręs 
Chicagoje. (Vladas...) . 
3. Indijos gyventojų galvos ap
dangalo pavadinimas . 
Gražus, mėgstąs vandenį. 
paukštis (vyr. gim.) . 5. 
Raudonos spalvos brangakme
nis . 6. Labai populia
rus muzikos instrumentas — 

• 7. Tautinė giesmė - arba 
• 8. Kirmėlės kitas pa

vadinimas (vyr. gim.) . 
9. Lietuvių tautinio šokio pa
vadinimas . 10. Lietu
vos žmonių pamėgtas šventasis, 
saugas žmonių namus nuo gais
rų. (Dažnai užtinkamos jo sta-
tūlos ant aukštų stulpų mies
telių aikštėse). . 

(5 taškai) 

Šičia ly, ten — vėl ly... Nu
siminti visai gali! Ly ir ly... O 
kas toliau! Oi, padėkit pagaliau! 
1. Manęs senovėj teks ieškoti, 
suradę — galit imti ir groti. 2. 
Mes sporto salėj ar aikštėj, prieš 
pradėdami žaisti, sudarome tie
sias linijas, atsieit... 3. Kaitau, 
kaitau ir įkaitau. Dabar esu 
naudingas tau!. 4. Jums tik sėti, 
tik sodinti, na, o aš — turiu 
auginti! 5. Tu gyvenk, kaip gy
veni, man geriausia — vandeny! 

Pagal šiuos paaiškinimus, už
pildykite atitinkamais žodžiais, 
prasidedančiais su „ly", visus 
tuščius langelius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 5 

Šeimoje auga trys vaikai. 
Lina bus dvigubai vyresnė nei 
Jūratė tada, kai Aldonai sukaks 
tiek metų, kiek dabar turi Lina. 
Kuri iš jų vyriausioji, kuri vidu
rinioji, kuri jauniausioji? 

(10 taškų) 

GALVOSŪKIAI 

Šiandien pradedamas galvo
sūkių sezonas, kuris truks iki 
kitų metų gegužės mėnesio pa
baigos. Galvosūkiai vertinami 
taškais. Surinkę daugiausia 
taškų, laimės geriausias premi
jas. Kas nesurinks 50 taškų, tas 
negaus premijos. Galvosūkius 
gali spręsti visi, konkurse gali 
daiyvauti ne vyresni kaip 17 
metų amžiaus. Galvosūkių at
sakymams duodamamas vieno 
mėnesio laikas, tad galvosūkius 
gali spręsti ir gyveną 
tolimesnėse vietovėse. Kai 
galvosūkių atsakymai paskelb
ti „Tėvynės žvaigždutėje", at
siųsti atsakymai nebeužskai-
tomi. Tad nelaukite ilgai su 
sprendimais. Jūs žinote, koks 
yra blogas pašto patarnavimas. 
Ilgai trunka laiko, kol gaunate 
„Draugą', ilgai trunka, kol jūsų 
atsakymai pasiekia redaktorių. 
Atsakymų nesiųskite „Draugo" 
adresu, bet redaktoriaus adresu, 
kuris yra duotas kiekviename 
„T.Ž." numeryje, tuoj po pava
dinimo. Galvosūkių yra leng
vesnių ir sunkesnių. Lengvesni 
— jaunesniems, sunkesni — 
vyresniems. Kas norite galvo
sūkius spręsti, būtinai turite 
užsiprenumeruoti „Draugą". 
Trečiadienio numerį atskirai 
negalite užsiprenumeruoti. Jei 
kas nors neaišku, rašykite, 
atsakysiu ir paaiškinsiu. Tad 
sėkmės visiems galvosūkių 
sprendėjams. 

Redaktorius 

Tarpu kalnų kalnų bėga ark
liai be balnų. (Ramygala) 
(Upelis). 

Lygūs laukai be takų, auga 
medžiai be šakų. (Užpaliai). 
(Ežeras ir pakrančių žolės) 
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