
S117 P4 GRATIS 2-CL 
rHE LIBRARY OF CONGRESS 
RE.FERENCL DEPARTMENI 
SERIALS DIVISIOM 
HASHIM6T0M DC 20025 

2ND CLASS 
OCTOBER 6 1993 THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIV Kaina 35 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY> SP.-.I.1S - OCTOBER 6, 1993 Nr. 192 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvoje imtasi 
papildomų apsaugos 

priemonių 
Vilnius, spalio 5 d. (Elta) — 

„Įvykiai Maskvoje, kur ginklai 
kalba daugiau negu žmonės, 
kelia didelį susirūpinimą Lie
tuvai", pareiškė prezidentas 
Algirdas Brazauskas spalio 4 d. 
spaudos konferencijoje. 

Prezidentas supažindino žur
nalistus su pareiškimu dėl įvy
kių Maskvoje, akcentuodamas, 
kad jis remias Rusijos preziden
to Boris Jelcino pastangas 
stabilizuoti padėtį šalyje ir 
reiškiąs viltį, kad tai bus 
padaryta mažiausios įmanomos 
prievartos būdu. 

Prezidentas informavo, kad 
jau sekmadienio pavakary Lie
tuvoje imtasi papildomų prie
monių patrulinei tarnybai, taip 
pat valstybinių, ryšių, radijo ir 
televizijos, energetikos ir kitų 
įstaigų apsugai sustiprinti. 

Atitinkamų priemonių ėmėsi 
Krašto apsaugos ir Vidaus 
reikalų ministerijų tarnybos. 
Pasak prez. Brazausko, jose 
sugriežtintas režimas, padidin
tas budrumas. 

Kalbėdamas apie Tėvynės 
Santaros (Lietuvos konser-
( atorių) partijos prašomą 
politinių vadų pasi tar imą, 
prezidentas pasakė, jog kol kas 
nėra pagrindo šaukt i tokį 
pasitarimą, „bet jei padėtis 
komplikuosis ir grės mūsų vals
tybei, aš pasirengęs tai pada
ryti". 

Kalbėdamas apie vizitą į 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
Algirdas Brazauskas pasakė, kad 
susitikimas su prezidentu Bill 
Clinton buvo labai įdomus ir 
efektyvus. Lietuvos vadovas 
pageidavęs, kad JAV, taip pat 
t a rp t au t i nė s organizacijos, 
kurios te ikia finansinę ir 
kitokią pagalbą Rusijai, neuž
mirštų ir kitų šalių, tokių kaip 
Baltijos valstybės, kuriose 
sunki ekonominė padėtis ir ku
rioms reikalingos investicijos. 

Prezidentas informavo žurna
listus, kad ateinančių metų 
pradžioje NATO generalinio 
sekretoriaus Manfred Woerner 
kvietimu jis ketina lankytis 
NATO būstinėje Briuselyje. „Iki 
to laiko, tikriausiai, susifor
muos mūsų tvirtesnė nuomonė 
kolektyvinio saugumo klausi
mais)'pažymėjo jis. 

Lietuvos medicinė pagalba 
Maskvai 

Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerija nukentėjusiems kru
vinuose Maskvos įvykiuose pa
ruošė siuntą 10,000 sterilių 
bintų, 5,000 ampulių analgeti
kų, 100,000 kraujo perplovimo 
sistemų. „Pusė šios labdaros 
siuntos, kurios vertė apie 
100,000 litų, jau spalio 4 d. 
lėktuvu pasiekė Maskvą", pa
sakė Lietuvos sveikatos apsau
gos viceministras Antanas 
Vinkus. Organizuoti pagalbą 
Maskvos medikams, kuriems, 
kaip pranešama, trūksta vaistų 
ir tvarsliavos, ministerijai 
pavedė prezidentas Algirdas 
Brazauskas. 

Be Rusijos būtų problemų 
su kuru 

Jeigu įvykiai Maskvoje 
išplistų po visą Rusiją, Lietuvai 
apsirūpinti kuru būtų neleng

va, pasakė valstybinės įmonės 
„Lietuvos kuras" komercijos 
direktorius Evaldas Bivilis. 

Kol kas Rusijai yra dvi alter
natyvos — Azerbaidžanas ir Ta-
tarstanas. Iš šių šalių Lietuva 
galėtų nusipirkti visą reikalin
gą dyzelinių tepalų kiekį, apie 
40% reikalingo krosnių kuro, 
20%-30% dyzelinio kuro. Švie
siuosius naftos produktus Lietu
va daugiausiai gauna iš Rusijos. 

Pasak E. Bivilio, įvykiai Rusi
joje kol kas poveikio naftos rin
kai Lietuvoje nedaro. Naftos 
produktų kainos kyla nežymiai. 
Taip visada būna žiemai artė
jant, pasakė E. Bivilis. 

Lietuvoje žiemai užpildyta 
apie 80% kuro rezervuarų. 
Vidutiniškai kiekviena mazuto 
tona kainavo po 45 JAV dole
rius. Pastarąją savaitę šio kuro 
kainos pakilo iki 60 dolerių už 
toną. Komercijos direktorius 
apskaičiavo, kad šiemet mazuto 
kaina gali išaugti iki 70-75 
dolerių už toną. Taip šis kuras 
vertinamas pasaulio rinkoje. O 
Rusijos tiekimo kuro kainos ar
tėja prie pasaulinių. 

Prez identas pr iėmė E B 
šalių ambasado r iu s 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas priėmė Europos Bendrijos 
šalių — Didžiosios Britanijos, 
Danijos, Italijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos ambasadorius Lietu
voje jų pačių prašymu. Susiti
kime Algirdas Brazauskas in
formavo ambasadorius apie Lie
tuvos požiūrį į padėtį ir įvykius 
Rusijoje, tolesnius padėties plė
tojimosi variantus, galinčius 
turėti įtakos regiono saugumui. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuvos pozicija dėl įvykių 
Maskvoje iš esmės sutampa su 
Europos Bendrijos bei kitų di
džiausių demokratinių valsty
bių pozicija ir tai, kad Lietuva 
labai suinteresuota demokrati
nių reformų, laisvos rinkos bei 
stabilumo įsitvirtinimu Rusi
joje. 

Lietuvos gyventojų požiūr is 
į litą 

Apie Lietuvos gyventojų 
apklausą dėl požiūrio j litą šian
dien informuoja dienraštis „Lie
tuvos rytas". 

Apklausos, vykusios rugsėjo 
14-20 dienomis, duomenimis, 
keturi iš dešimties gyventojų 
domisi Lietuvos Banko veikla, 
turi nuoseklią nuomonę šiuo 
klausimu: trys palaiko priešin-
fliacinę banko politiką, vienas 
— ne. 

Šeši iš dešimties apklaustųjų 
arba nesiorientuoja centrinio 
banko politikoje, arba yra 
nenuoseklūs. 

Nors 36% apklaustųjų nema
no, kad reikia į apyvartą išleisti 
daugiau litų, 20% mano, kad 
reikia; 25% abejoja. 78%. ap
klaustųjų nori. kad būų mažiau 
litų ir nebrangtų prekės, ir tik 
4% nori atvirkščiai — kad būtų 
daugiau litų ir brangtų prekės. 
39% apklaustųjų nenori, kad 
prekės parduotuvėse būtų par
duodamos už valiuta, o 34% no
ri. 

) klausimą, ar pajutote, kad in
fliacija sustabdyta ir gyvenimas 
pagerėjo, tik 7% atsakė taip; 

JAV kareivio lavonas buvo tempiamas Somalijos sostinės Mogadišu gatvėse 
pirmadienį. Jis buvo vienas iš bent 12 užmuštų ir 78 sužeistų bei keliolikos 
kitų pražuvusių, gal somaliečių paimtų nelaisvėn. Susirėmimas tarp 
somaliečių gen. Aidid gaujos ir JAV kareivių įvyko Mogadišu turgavietėje, 
tad daugelis užmuštųjų buvo somaliečių civiliai. Prez. Clinton įsakė į Somalįją 
pasiųsti 200 karių pakeisti jau ilgai išbuvusius, kartu su sunkiaisiais tankais, 
šarvuočiais ir malūnsparniais bei naikintuvais lėktuvais. 

Pabaltijo prezidentų 
pareiškimas dėl įvykių 

Maskvoje 
VY ashington, DC, spalio 4 d. 

— Pirmadienį Pabaltijo šalių 
prezidentai — Estijos Lennart 
Meri, Latvijos Guntis Ulmanis 
ir Lietuvos Algirdas Brazauskas 
— išleido bendrą pareiškimą dėl 
valdžios krizės Maskvoje. Pa
reiškime, kurį paskelbė Latvi
jos ambasada Washingtone, ra
šoma: 

„Baltijos valstybės — Estija, 
Lietuva ir Latvija — su dideliu 
susirūpinimu sekė komunistų 
ekstremistų bandytą valdžios 
perversmą Maskvoje, kurio pa
sekme jau buvo ir sužeidimų ir 
užmuštųjų Rusijos žmonių 
tarpe. 

„Baltijos valstybės yra įsiti
kinusios, kad būtina remti pre
zidento Boris Jelcino politiką, 
kuria siekiama suorganizuoti 
laisvus ir demokratinius rinki

mus ir pagreitinti jr^urniaa. 
Rusijos Federacijoje demokra
tiškų institucijų sukūrimas ir 
total i tar inės konstitucijos 
pakeitimas demokratiška padės 
sustiprinti ir Baltijos ir Šiaurės 
sritis ir visą Europą. 

„Rusijos Aukščiausioj: Taryba 
nebuvo laisvai išrinktas par
lamentas. Mūsų pažiūra, prezi
dento kova dėl galios Maskvoje 
yra demokratiškai išrinkto 
prezidento ir antidemokratiškų 
galios struktūrų kova. Šioje 
situacijoje Baltijos valstybės 
Estija, Latvija ir Lietuva jun
giasi prie visų pasaulio de
mokratijų, remdamos preziden
tą Boris Jelciną, vadą. turintį 
gyventojų pasitikėjimą ir ryž
tingai pradėjusį ruošą lais
viems ir demokratiniams rinki
mams Rusijoje". 

Prasideda šaukimas į 
Lietuvos kariuomenę 

Vilnius, spalio 5 d. — Pirma
dienį, spalio 4 d., prasidėjo šauki
mas į Lietuvos kariuomene. Šį 
rudenį planuojama pašaukti 
4,500 nuo 19 iki 27 metų jau
nuolių. Pavasarinio šaukimo 
metu pusė pasauktųjų neatvy
ko, šeštadalis atvykusių dėl 
sveikatos nepradėjo tarnybos. 
Neatvykusiems buvo paskirtos 
baudos — po 270 talonų. Šįmet 
bauda — 81 litas. Neatvykus 
antrą kartą — gali patekti į 
kalėjimą 1 metams. Privalomas 
tarnybos laikas — taip pat 1 
metai. 

Maltos ordino 
namai Vilniuje 

Vilnius, spalio 5 d. (Elta) — 
Vilniuje atidaryti Maltos ordino 
pagalbos tarnybos Lietuvoje 
socialinės pagalbos namai. 

Maltos ordino darbuotojams 
šiuose namuose bus rengiami 
slaugos, pirmosios pagalbos kur
sai. Į socialinės pagalbos namų 
atidarymo švente atvyko Vokie
tijos Maltos ordino Hamburgo 
pagalbos tarnybos valdytojas, 
atsakingas už pagalbą Lietuvai 
Johannes Prass. Jo iniciatyva 
Lietuvą nuolat pasiekia Vokie
tijos maltiečių humanitarinė 
pagalba — medicinos įranga, 
medikamentai, lėšos ir kita lab
dara. 

Socialinės pagalbos namų ati
darymas sutapo su antrosiomis 
Maltos ordino pagalbos tarny-

Pasak Hohannes Prass, Vokieti
jos Maltos ordinas ir toliau rems 
vargstančius, vienišus ir ser
gančius Lietuvos žmones. Pla
nuojama atidaryti dar aštuonias 
socialines virtuves parapijose, 
invalidų vaikų integracijos 
mokyklai Vilniuje padovanoti 
autobusą ir finansuoti jo išlai
kymą, tokiau įgyvendinti įvai
rias paramos progamas. 

Jelcino pajėgos 
numalšino sukilimą 

Maskva, spalio 4 d. (NYT) -
Rusijos prezidentui Boris Jel
cinui pavaldžios kariuomenės 
tankai ir kareiviai pirmadienį 
užbaigė jo priešinnkų maištą 
parlamento rūmuose bei kituose 
Jelcino priešininkų užimtuose 
pastatuose įspūdingu karinės 
galios parodymu, po kurio par
lamento užsibarikadavusieji 
buvo išvaryti ir parlamento 
rūmai degė. 

Malūnsparniais atskraidinti 
specialūs oro pajėgų daliniai, sek
dami iš paskos tankų, šaudan
čių į parlamento rūmus, vieną 
aukštą po kito perėmė parla
mento rūmus. Šimtai parlamen
to narių, jų gynėjų bei šalinnkų 
pradėjo iš eilės eiti iš parla
mento — vadinamųjų Baltųjų 
rūmų, keletą minučių prieš 5 
vai. po pietų. Jų vadai išėjo 6 
valandą. 

Rusijos televizijoje buvo 
rodomi parlamento pirmininkas 
Ruslan Chasbulatov ir vicepre
zidentas, buvęs karininkas 
Aleksandr Ruckoj, suisirūpinu-
siais veidais lipantys į autobusą. 
Iš viso buvo suimti apie 30 
žmonių, jų tarpe ir Chasbulatov 
ir Ruckoj, kurie buvo nuvežti į 
Lefortovo kalėjimą, kur, anot 
Interfax reporterių, jie pavėlavo 
gauti vakarienę. Chasbulatov ir 
Ruckoj buvo patalpinti greti
mose celėse ir jiems buvo leista 
rūkyti. 

Je lc inas tvirtina poziciją 

Prez. Jelcinas, matyt turė
damas Saugumo pajėgų para
mą, ėmėsi sutvirtinti savo po
ziciją. Be šių suėmimų, jis taip 
pat uždraudė veikti kai kurioms 
opozicinėms partijoms, jų tarpe 
ir komunistams ir Pamjat kraš
tutinių nacionalistų organiza
cijai. Jelcinas taip pat uždarė 

Lietuvos turtuoliai mažiau 
pasitiki valdžia 

Vilnius, spalio 1 d. — Dienraš
tyje „Respublika" Baltijos Tyri
mų kompanija pateikė Lietuvos 
gyventojų ir Lietuvos elito — 
bankininkų, verslininkų bei 
pramoninkų — atsakymus į šiuo 
metu aktualius klausimus. Šie 
žmonės pesimistiškiau, nei Lie
tuvos gyventojai galvoja apie 
ekoniminės padėties pasikei
t imą per a r t imiaus ius 12 
mėnesių. 

36% elito ir 29% visų krašto 
gyventojų mano, kad padėtis 
pablogės. 

Iš apklausinė*ų visuomenės 
vadų 469c mano. kad svarbiau-

659c atsakė, jog liko toks, koks 
buvo, ir 19% — kad pablogėjo. 

Į klausimą, kokios buvo pa
jamos pastarąjį mėnesį, 69c at
sakė, kad neturi pajamų; 14% — 
mažiau, kaip 50 litų: 20% — 
51-70 litų: 22% - 71-100 litų; 
17% - 101-150 litų; 19% - dau
giau, kaip 151 litas. 27% ap
klaustųjų iš viso neatsakė į 
klausimą. 

šios Lietuvos proolemos: 
ekonimikos krizė ir netvarka 
ūkyje; 15% mano, kad svarbiau
sios problemos — sureguliavi
mas atsiskaitymų su v.daus ir 
užsienio (ypač buv Sovietų 
Sąjungos teritorijoje prekybos 
partneriais; 13% mano. kad 
svarbiausia problema — val
džios krizė; 9% - neteisinga 
mokesčių sistema, blogi įsta
tymai; po 19c - valdžios ko
rupcija, infliacija ir krizė kaime. 

Tik 2% elito „laba: oasitiki" 
dabartinės Lietuvos valdžios 
sugebėjimu išspręst; šių dienų 
ekonomines problema-: 12% — 
visiškai nepasitiki. Iš ipklaus-
tųjų elito narių, 63% palankiai 
vertina prezidento Algirdo 
Brazausko veiklą; 60% palan
kiai vertina ministro prminin 
ko Adolfo Šleževičiau- veiklą; 
35% palankiai vertina sietuvos 
Banko pirmininko Romualdo 
Visokavičiaus veiklą 

Nenuostabu, kad ver-lininkai 
ir politikai, kurie storiausiai 
jaučia piniginės reformos pasek 

Buvęs viceprezidentas Aleksandr Ruckoj, vienas sukilimo parlamente vadų, 
pirmadienį buvo išvežtas į Lefortovo kalėjimą. 

mes kai dar nesudarytas tin
kamas teisinis pagrindas arba 
neprižiūrima, kad esamųjų 
įstatymų būtų laikomasi, 
kalbėdami apie Lietuvos Banko 
pirmininko Romualdo Visoka
vičiaus neigiamus veiklos bruo
žus, dažniau, nei kiti nurodė, 
kad R. Visokavičius „pirmiau
sia žiūrėjo naudos sau ir savo 
draugams"; jie dažniau prisi
minė ir 20 milijonų litų pasko
los ,,Litimpex" bankui istoriją. 

Valstybinių įmonių vadovai 
nurodė, kad Romualdo Visoka
vičiaus priimti sprendimai 
pablogino pramones padėtį, 
buvo naudingi tik Lietuvos 

bankui ir komercijos struktū
roms; bankų vadovai neigiamai 
vertino Visokavičiaus kompe
tenciją, vadovavimo metodus. 
Jie mano, kad Lietuvos Banko 
vadovas bandė per daug reg
lamentuoti komercinių bankų 
veiklą. 

Verslininkai pažymėjo ir Ro 
mualdo Visokavičiaus nuopel
nus, įvedant litą bei tvirtą 
monetarine politiką, nedarant 
jokių nuolaidų. Visuomenes 
vadai teigiamai vertino asme
nines R. Visokavičiaus savybes 
— ryžtingumą, sugebėjimą lai 
kytis savo nuomonės, darbštu
mą, pasitikėjimą savimi. 

daugelį opozicinių laikraščių, jų 
tarpe ir Komunistų partijos bu
vusį laikraštį „Pravdą". 

Tuo tarpu atrodo, kad Jelcino 
veiksmai yra plačiai remiami 
gyventojų tarpe, tiek Maskvoje, 
tiek ir periferijoje. Jo paramą 
žymiai sustiprino visuotinis 
pasipiktinimas smurto siautė
jimu sekmadienį, Jelcino prieši
ninkų bandymu paimti televizi
jos centrą. To susirėmimo metu 
62 asmenys buvo užmušti, jų 
tarpe ir daug neginkluotų civi
lių. 

Linksmi, girti Jelcino 
šalininkai budėjo 

Didelė, linksmai nusiteikusi 
Jelcino rėmėjų minia budėjo 
prie Maskvos miesto tarybos 
rūmų nuo sekmadienio nakties į 
pirmadienį ir girtų jaunuolių 
būriai rinkosi erdvioje Naujojo 
Arbato gatvėje prie Baltųjų 
rūmų. Jie skandavo „Jelcin, 
Jelcin" kiekvienam prava
žiuojančiam kariuomenės sunk
vežimiui ar kitam vežimui, o 
zvimbiant šūviams, jie juokda
miesi bėgo slėptis. 

Bet svarbesnė, negu visuome
nės parama Jelcinui, buvo 
kariuomenės pajėgų parama, 
klausant jo įsakymų ir numal
šinant sukilimą. Tuo tarpu nėra 
žinių, kad saugumo daliniai bet 
kur krašte būtų pasišalinę, ir 
tai turi ypatingai didelę reikš
mę krašte, kurio atmintyje Bol
ševikų revoliucija tebėra ryški 
ir stipri. 

Pa rama Jelcinui auga 

Žinios iš periferijos rodo. kad 
solidarumas su prezidentu Jelci
nu auga. 88 Rusijos Federacijos 
padaliniu vadai, kurie iki pa
skutiniųjų dienų labai skyrėsi 
paramos Jelcinui klausimu, da
bar jau visi pareiškė paramą 
Jelcinui. 

Visą pirmadieni, tankai, šau
dantys į parlamento rūmus, 
pritraukė tūkstančius stebėtojų, 
daugumą jų jaunuolių, kurie čia 
pat tarp tankų malėsi. Kai ku
rie buvo peršauti, šaudančiųjų 
iš parlamento rūmų. bet kaž
kodėl saugumo daliniai visai 
nebandė jų nuvaryti. 

Rusijos televizija pakartotinai 
rodė CNN televizijos filmą 
dūmų. rūkstančių iš R. Chasbu
latovo raštinės rūmų penktame 
aukšte. Pirmadienio naktį pra
nešama, kad parlamento rūmų 
viršutiniuose aukštuose buvo 
likę apie 300 ginkluotų vyrų, o 
parlamento rūmai buvo iliu
minuoti gaisro liepsnų jų 
13-ame aukšte. Buvo girdėti 
susišaudymu visame mieste 
tarp parlamento ir Jelcino 
palaikytoju būrelių. 

Prez. Jelcinas uždraudė žmo
nėms vaikščioti Maskvos gat
vėmis tarp 11 vai. nakties ir 5 
vai. ryto. Jo spaudos atstovas 
sakė. kad dar keletą dienų truks, 
kol bus sutvarkytos paskutinės 
sukilėliu gaujos. Bet pirma
dienio vakarą Boris Jelcinas pa
sirodė neginčytinu laimėtoju 
dvikovos tarp prezidento ir par 
lamento. kuri prasidėjo rugsėjo 
21 dieną. 

KALENDORIUS 

Spalio 6 d.: Šv. Brunonas; 
Adalbertas. Fidelija. Budvydas. 

Spalio 7 d.: Švč. M. Marija 
Rožančiaus; Marija. Morkus. 
Renatas. Eivenė, Guoda. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. spalio mėn. 6 d. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

R e d a k t o r ė j .v . s . Irena R e g i e n ė 

DIDŽŲJŲ STOVYKLŲ 
DAINŲ PRADŽIA 
V.S. FIL. VILIUS BRAŽĖNAS 

f 

Istorija yra lyg smėlis saujoje: 
jei neužgniauši, gali lengvai iš
byrėti pro tarpupirščius. Už pen
kerių metų lietuviškoji skauti-
ja stovyklaus 8-jo Tautinėje sto
vykloje ir dainuos naują tauti
nės stovyklos dainą. Pirmoji 
T.S. (1928 m. Panemunėje) ne
turėjo savo da inos . Kiek 
prisimenu, gal pati populia
riausia daina ten buvo ,,Ėjo 
skautas iškylauti", na ir „Kil-
kil, kil-kil vač..." Ją lietuviai 
skautai parsivežė iš 1924 m. 
Džamborės Danijoje. 

Didžiųjų stovyklų dainų tradi
cija prasidėjo su antrąja T.S. 
1938 m., irgi Panemunėje. Tos 
s tovyklos da ina , ,Atgimė 
Tėvynė" kažkokiu būdu per
gyveno dešimtmečius ir liko 
populiari visose vėlesnėse T.S. 
bei Jubiliejinėse stovyklose. 
Tikiu, ji dar bus dainuojama ir 
1998 m. T.S. šių metų Jubi
liejinės stovyklos proga „Dai
nuojanti Kernavė", vadovau
jant s. Ramutei Kemežaitei, 
jdainavo T.S. ir Jubiliejinių 
stovyklų dainas j juostelę. Tai 
padės dainų istorikams ilgiau 
išlaikyti garsinę tų dainų isto
riją. Ta juostelė paskatino papa
sakoti ne daug kam žinomą pir
mosios tokios dainos — „Atgimė 
Tėvynė" — istoriją. 

Berods jau 1937 m. (matote, 
kaip dalykai prisimiršta) buvo 
paskelbtas antrosios T.S. dainos 
žodžių konkursas. Net skirta 
100 litų premija. Prieš išvykda
mas kažkokioms atostogoms iš 
Kauno į Žagarę, užėjau atsisvei
kinti pas gerus bičiulius ASS 
filisterius Juozą ir Danutę 
Navikus. Užsiminus T.S. planus, 
jiedu mane paklausė, ar daly
vauju T.S. dainos konkurse. At
sakiau, kad apie tai net nesu 
pagalvojęs: juk tam reikia būti 
poetu. Jiedu mane žinojo kaip 
laužavedį ir kupletų bei vai
dinimu skautiškiems laužams ir 
renginiams „lipdytoją". Vienok 
Navikai mane spyrė būtinai 
dalyvauti konkurse, ir kažkodėl 
net tvirtino, jog laimėčiau. 

Pakeliui namo, traukinyje 
negalėjau atsikratyti Navikų 
man primestos minties. Pradė
jau mintyse ieškoti dainos 
posmų. Pagaliau pradėjo ri
kiuotis žodžiai į eilutes, eilutės 
į posmelius. Kadangi bebuvo 
likę tik pora dienų iki konkurso 
termino, nu t r auk i au vienai 
dienai kelionę Šiauliuose. Ap
sistojau pas bičiulį — Šiaulių 
miesto vandentiekio ir kana
lizacijos i nž in i e r ių Stasį 
Kuzminską. (Dabar jis gyvena 
Waterbury, Connecticut). Ten 
vakare, prisėdęs, pabaigiau ir 
apipavidalinau dainos projektą, 
kurį kitą dieną išsiunčiau LSS 
Vadijai į Kauną. Jaučiausi tuo-
mi atlikęs savo pareigą manimi 
pasitikintiems draugams. 

Nežinau kodėl, matomai būta 
ir kitų, kurie manė mane esant 
panašiu į poetą. Prisimenu vieną 
iš tokių buvus ASS Garbės narį 
prof. Igną Končių. J is , man dar 
beesant (Jėzuitų) gimnazijoje, 
paklausė kažkokia proga, ar aš 
nerašau eilėraščių. Atsakiau, 
jog ne, nes skaitau poeziją esant 
nevyrišku darbu... Tada neži
nojau, jog ko gero profesorių 
įžeidžiau: pasirodė, jis pats rašęs 
poeziją. Pagaliau, vargu ar daug 
poetiškumo kas rastų ..Atgimė 
Tėvynė" posmuose... 

Tikrumoje, to konkurso pa

skelbtos sąlygos vargu ar davė 
kam galimybės poetiškai išsi
reikšti. Kiek prisimenu, tos 
sąlygos buvo nepaprastai sun
kios. (Būtų įdomu kur nors su
rasti „Skautų aido" numerį , 
kuriame konkursas buvo pa
skelbtas). Sąlygos re ika lavo 
trumpoje dainoje daug ką pasa
kyti. Priminti , kad LSS gimė 
tais pat metais, kuriais Lietuva 
atgavo nepriklausomybę; pami
nėti Panemunę, kitų kraš tų 
skau tus — svečius, laužus , 
skautų šūkį, brolybę, auklėjimą. 
Sąlygas rašę vadovai ko gero ne
buvo patys bandę idėją išreišk-
kiančių dviejų eilučių suri
muoti . Būdamas sąžiningas 
skautas , vis t ik sunėriau bene 
t ik 5 posmus su refrenu, steng
damasis kiek galint vykdyt rei
ka lavimus ir laimėti taškų pir
majame posmelyje. Skaut iška 
valdžia ir kompozitorius Bro
nius Jonušas daugumą posmų 
n u m e t ė poezijos i s tor i jos 
šiukšlynan... 

Daugeliui gal bus istorinė 
s ta igmena, jog (tada paskau-
t in inku buvęs) Vilius Bražėnas 
1938 m. T.S. dainos konkurso... 
nelaimėjo. Jį laimėjo kažkoks 
(neprisimenu) matomai nieko 
apie skautavimą ar stovyklas 
nežinojęs, poetas. J is parašė, 
kiek prisimenu, gan poetišką 
e i l ė r a š t į , kur iame čiulbėjo 
l a k š t i n g a l o s , gal š lamėjo 
l a p e l i a i , t i k r i aus i a i šv ie tė 
mėnulis , apgaubtas poetišku 
sachar inu. Tačiau, abejoju, a r 
ta i s poetiškais posmais buvo 
įvykdyta bent viena konkurso 
sąlyga. 

Kaip t a i įvyko? Aš tada prieš 
valdžią nesišiaušiau ir paaiški
nimų nereikalavau. Buvo aišku, 
kad LSS vadovai padarė didelę 
klaidą, iš kurios vėliau, ka ip 
matyti ,buvo pasimokyta. Teisė
jų komisijon jie pakvietė žymius 
rašytojus ir poetus, o ne su jau
nimu žygiuojančius ir prie laužų 
dainuojančius skaučių ar skau
tų vadovus. Matomai vadija ne
drįso, ar nepanoro, priešintis 
žymių k u l t ū r i n i n k ų spren
d imui . Ir, galbūt , neturėjo 
drąsos atsistoti už principą. Tad 
pirmoji premija buvo pripažinta 
ir 100 l i tų buvo įteikta už dai
nos žodžius, kurie buvo netin
kami T.S. dainai. Gi T.S. dainai 
buvo panaudoti antrąją vietą 
laimėję mano nepoetiški „Atgi
mė Tėvynė" dainos žodžiai, 
š iandien tebedainuojami sto
vyklose bei sueigose. 

Prisipažinsiu, jog tada jau
čiausi buvęs pažeistas neteisin
gumu — etiškai ir finansiniai. 
S tudentu i 100 litų tada tena i 
buvo tolygu šiandienei 1,000 
dol. premijai Amerikos studen
tui . Kauno studenčiokas už 50 
centų galėjo nusipirkti bilietą 
. .galiorkoje" (aukščiausiame 
tea t ro balkone) į operos ar 
dramos spektaklį. Aleksote, prie 
Technikos fakulteto, privačiai 
pras imanančios še imin inkės 
„valgykloje" studentai už 50 
centų pavalgė sriubos ir keletos 
vir t inių pietus. Reiškia — pra
radau 200 pietų. Ir nežinia kiek 
būtų tą valiutą pavertus į virti
nius. 

Vienok buvo ir dvasinio bei 
kitokio atpildo už praras tus 
vi r t in ius . Jeigu ir netiesio
giniai. Dainos muzikai parašyti 
buvo pakviestas kompozitorius, 
daugelio maršų kūrėjas Bro-

„Dainuojančios kernavietės", išleidusios Tautinių ir Jubil iejinių stovyklų dainų kasetę. III eil. 
pirma iš kairės — dainų mokytoja ir ..Kernavės" tunto tunt ininkė s. Ramutė Kemežaitė. 

Nuotr. R. Kemežaitės 

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖ DŽIAUGIASI 

NAUJOMIS NARĖMIS 
Akademikių skaučių draugo

vės Čikagos skyriaus valdyba 
džiaugiasi ir didžiuojasi, per 
1993 m. spalio mėn. 9 dieną 
rengiamą Metinę šventę į savo 
akademiniai skautišką šeimyną 
priimanti penkias naujas tik
rąsias nares. Sveikiname: 

t.n. Vilija Meilytė 

studijuoja occupational therapy 
University of Illinois. Chicago 
Circle. Studijuodama Cham-
paign-Urbana, priklausė Lietu
vių klubui. Kernavietė vyr. sk. 
v. si. Vilija ku r reikia aukoja 
savo laiką ir pastangas, ypač 
darbe Amnesty International 
organizacijai. Vasaromis ir 

n ius J o n u š a s , t a d a b u v ę s 
populiaraus Policijos orkestro 
dirigentu. Kažkuris vienetas 
įdainavo dainą į plokštelę, tad 
turėjo malonumo ištisais mėne
siais prieš stovyklą klausytis 
dainos, kai skautai buvo jos 
mokomi per radiją skautiškos 
valandėlės metu. Net ir nesėk
mės tada nepalaužė mano ištiki 
mybės lietuviškos skautybės 
idėjai. Po to, kaip ne vienas žino. 
dar teko sukurti (laimei — be 
premijų...) eilę skautiškų dainų. 
Kaip žodžių autoriui man buvo 
nepaprastas bei nepamirštamas 
pergyvenimas, kai Antrosios 
T.S. atidarymo iškilmių metu. 
Lietuvos prezidentui Antanui 
Smetonai ir kit iems garbės 
svečiams įkopus į tribūną, kur 
buvau radijo pranešėju apie 
iškilmes, iškilmingam vėliavų 
s u n e š i m u i pr ie t r i b ū n o s , 

orkestras staiga užgrojo maršą 
„Atg imė Tėvynė . . . " S u n k u 
nupasakoti, ką pajunti pirma 
kartą išgirsdamas savo sielos 
pergyvenimo nuotrupas virs
tan t ir nuskambant muzikos 
garsais. Tad nenuostabu, jog net 
neprisimenu, ar tai buvo paties 
Br. Jonušo vadovaujamas orkes
tras, ar Gusarų pulko orkestras. 
Gal kas iš stovyklavusių prisi 
mena? 

Reikia skai ty t i , kad LSS 
vadovybė už konkurso nesusi
prat imus atsilygino po T.S. dar 
vienu atpildu: Lelijos Ordinu. 
Vienok neaišku, ar tai buvo už 
dainą, už laužavedvbą, ar už 
darbą programų skyriuje. Tik
riausiai negavau jo už radijo 
pranešėjo darbą, kurį net pats 
žinau gerai neatlikęs. Tačiau d i 
džiausiąs atpildas šiandien, se
nam skautui, yra girdėti, prieš 
daugelį metų sukurtą dainą, 
skautes, skautus, vilkiukus ir 
paukštytes dainuojant prie lau
žo ar žygiuojant vėliavų nulei
dimui stovyklose. To „atlygi 
nimo" negalėtų atstoti jokia pi 
niginė premija. 

mokslo metų atostogų metu dir
ba Lietuvių fondui. Jos t ema 
„ J u n g t i ar ne?" nagrinėja prie
žastis bei kliūtis Čikagos „Ker
navės" ir „Aušros v a r t ų " t un tų 
galimam susi jungimui . 

t.n. Julija V a l a i t y t ė 

baigė University of Illinois, 
Chicago Circle BSN (Bachelor of 
Science. N'ursing), Liberal Arts of 
Psychointjy. Šiuo metu studijuo
ja UIC College of Nurs ing , 
Graduate Program. clinical spe-
c i a l t y . Y r a c e r t i f i k u o t a 
ortopedine s laugė, n a r ė Signa 
Theta Tau slaugių garbės orga
nizacijos. Northvvestern Memo-
rial ligoninėje j a u išdirbusi 
penkerius metus . Paskau t in in -
kė Julija yra . .Aušros Var tų" 
t u n t o . .Gabi jos" d r a u g o v ė s 
d r a u g i n i n k e . J u b i l i e j i n ė j e 
stovykloje dirbo su v.s.fil. tėvu 
Saulaičių. Dainuoja „Dainavos" 

bendrabučio gamtos apsaugos 
p i rmininkė . „Nerijos" tuntui 
p r i k l a u s a n t i g i n t a r e I lona 
vadovavo paukštytėms/ūdry-
tėms Jubiliejinėje stovykloje. 

DRAUGAS 
M U M 
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Yra dirbusi Hotline, trejus 
metus šokusi „Spindulio" šokių 
grupėje. Savo temoje „Vaikų 
disciplina" Ilona tėvams siūlo 
savo vaikus auklėti be fizinės 
bausmės (mušimo), drausmę pa
la ikan t kitais būdais. 

t.n. Dana Butts 
s tudi juoja s laugės m o k s l u s 
Lewis universitete, Romeoville. 
Pagal sutartį su JAV kariuo
mene, dalyvauja ROTC (Reserv-
ed Officer Training Corps) prog
r a m o j e C r u s a d e r B a t t e r y . 
Į rašy ta j universiteto garbės 
s tudentų sąrašus. Buvo išrinkta 
j s tudentų valdžią. Vyr. sk. v. si. 
D a n a priklauso „Kernavės" 
t u n t u i : buvusi „ G r a ž i n o s " 
draugovės draugininke, dabar 
e i n a padėjėjos p a r e i g a s . 
Jubiliejinėje stovykloje buvo 

• Naujausias žinias iš Lietu
vos gal ima ras t i „Drauge". 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanlay Ava., Barwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 787-7575 
5780 Archar Ava. 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

IMechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd„ tai . 312-585-2802 

Pirm . antr . penktd. 9 v.r -3 v p.p., 
ketv. 10 v.r.-7 v v . trečd.. 
šeštd 10 v.r — 2 v.p.p 

Susitarimo nereikia trečd, ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

j ^ 6321 Avondala, St*. 102 
^'fy^""1'' Chicago, IL 60631 
^ - f i ? Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandier, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozana VVItek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

chore. Temoje „Savarankišku
mas" Jul i ja a i šk ina ligonio 
vaidmens svarbą savo gydyme 
ir būdus, ku r i a i s sergantysis , 
vietoj b ū d a m a s bejėgiu, galėtų 
pats sau padėt i . 

Šių s e s i ų į d o m i o s , k a n 
didatavimo programą išpildyti 
pasir inktos t emos bus išspaus
d in tos a t e i n a n č i o j e . .Mūsų 
Vytis" laidoje. 

t .n. J e n n i f e r Antana i ty tė 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tai. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Kab. t e l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 * 

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, Iii. 60652 

studijuoja inžineriją University 
of Illinois, Champaign-Urbana . 
Vyr. sk. si. J enn i fe r aktyviai 
da lyvau ja . . A u š r o s V a r t ų " 
tunte: buvo „Saulučių*" drau
govės komendan te ir paukšty
čių globėja. Stovyklavusi Rakė 
keturiolika metų , šiais metais 
suruoštoje Jubil iej inėje stovyk
loje buvo paukštyčių'ūdryčių ra
jono k o m e n d a n t e . Pr ik lauso 
universiteto l ie tuvių klubui ir 
šoka L ie tuvos Vyčių šokių 
grupėje. Savo temoje „Rūkymas 
viešumoje" d iskutuoja Illinois 
valstijos š v a r a u s oro aktą ir 
bukunis t inių d ū m ų kenksmin 
guma n e r ū k a n t i e m s . 

t.n. I lona R a d z e v i č i ū t ė 

studijuoja kalbos patologiją su 
psichologijos ša lu t ine šaka Mar-
ųuette universitete, Milvvaukee. 
Baigusi moks lus , ke t ina dirbti 
vaikų ligoninėje. Pr iklauso Na
tional Student Speech, Langua-
ge, and H e a r i n g Association, 
u n i v e r s i t e t o ps i cho log i jos 
klubui ir E l m h u r s t College Vo-
lunteer Commi t t ee . Yra savo 

pr i tyrus ių skaučių programos 
draugininke. J i savo temoje 
. .Pede ra s t a i kar iuomenėje" ' 
k lausia , ar prezidentas Clinto-
nas turėtų panaikinti draudimą 
pederastams tarnaut i JAV ka
riuomenėje. 

fil. R. Steponavičiūtė 

PRATĘSIMAS 
VIDEO KONKURSAS 

P r a n e š a m a , k a d p r i e š 
Jubiliejinę stovyklą LS Seseri
jos skelbtas Video konkursas 
v ienetams yra pratęsiamas iki 
1993 m. gruodžio 31 d. Uždavi
nys — paruošti 3 minučių Video 
reklamą. Reklamoje kiekvie
n a s vienetas save pris tato. 
Pagrindinė mintis — „skau-
t a v i m a s " minint jubiliejinius 
metus. Video reklama turi paro
dyti vieneto nares ir gyvenamos 
vietos vaizdus. Vienetų video 
įvert ins 3 asmenų komisija, ku
ri išrinks tris geriausiai paruoš
t a s vaizdajuostes. 

Iki J .S. buvo atsiųsta tik vie
na vaizdajuostė — „Palangos" 
t un to iš Californijos, dėl šios 
priežasties konkursas stovyklo
je neįvyko. Vienetų vadovės 
prašomos vienetų Video rek
lamą prisiųsti iki aukščiau nu
rodytos datos, kad konkursas 
įvyktų. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Spa l io 9 d. — Akademinio 

Skau tų sąjūdžio metinė šventė, 
pokylis ir XVI Vydūno fondo 
m e t i n ė s premijos į te ik imas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GY0YTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kodzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
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 
trecd uždaryta, ketvd i -3 v p p 

penkt ir Šeštd 9 v r .12 v p p 
6132 S. Kadzia Ava.. Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, I I 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Hl Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai . kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

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. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

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

708-94L2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 7181 Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12 6 penkt 10 12. 16 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Darbovietės ir darbo 

VAISINGUMAS 
LENKŲ AGRESIJĄ 

IR KLASTĄ PRIMENANT 
GELBĖKIME 

LIETUVOS ATEITĮ 

Kai dabar Amerikoje smar- punktua lumą, a t sak ingumą, Su lenkais mus jungia istorinė 
kiai kyla pasipriešinimas prieš tačiau yra t ik ra i pagirt ini (jau P r a e i t l s nu<> Jogailos laikų, 
neribotą imigraciją, ypač iš 
Meksikos, ir prieš daugelio 
fabrikų perkėlimą į Meksiką. 
kur darbininkas dirbs už du 
dolerius į valandą, vėl kyla 
klausimas dėl darbo lygio ir va
landinio atlyginimo skirtumo 
šiame krašte bei Lietuvoje. Ne 
vien iš Meksikos pasipylė 
imigrantai, jų sutinkame didelį 
skaičių ir iš mūsų Tėvynės. Tuo 
tarpu Lietuvoje iš svetimų 
kraštų apsilankantys mūsų tau
tiečiai nebūna labai palankiai 
sutinkami, nebent švaistytų 
savo dolerius kiekvienam pasi
taikiusiam. 

Emigrantas nelygus emigran
tui . Pasiturinčių tėvų vaikai 
galėjo ir Lietuvoje įsigyti aukš
tąjį mokslą, gerą profesiją, taigi 
jiems net neateidavo mintis 
emigruot i . Kitaip buvo su 
mažažemių gausiu prieaugliu, 
išėjusiu laimės ieškoti kitur. 
Dabartiniai mūsų ateiviai į tur
tingąją išeiviją žiūri vėl kitomis, 
vilties pilnomis akimis. Jaunos 
merginos tikisi ištekėti, jauni 
vyrai ieško lengvų, bet gerai 
apmokamų, darbų. Aišku, to ne
galime taikyti visiems be išim
ties, bet neskubėjimas jiems pa
dėti padarė mus nepopuliariais, 
kai atvykstame apsidairyti taip 
pasiilgtoje tėviškėje. Ar nors 
vienas mūsų paklausė, kaip mes 
ėjome išeivio keliu, bėgdami 
nuo vėl atūžiančio komunizmo, 
kaip mes susitaupėme tuos pini
gėlius senatvei ir netikėtu
mams. Taip ir atsirado tas toks 
nemalonus plyšys t a rp šių 
dviejų generacijų. 

Vis dažniau užtinkame žinu
tes, kad štai mūsų kartos išeivio 
šeima nutarė grįžti gyventi jau 
laisvoje Lietuvoje. Taip, net ir 
šiuo labai labai trapiu laiko
tarpiu, kai ten niekas nėra 
užtikrinta ir net nuosavybe at
gauti darosi vis sunkiau! Gal 
turintiems jų mielai laukiančių 
giminių tai ir yra įmanoma, bet 
dauguma tik nešiojamės nostal
gišką viltį, nors savo gyvenimo 
gale, vėl įleisti šaknis gimtoje 
žemėje. Svajonė ar išsipildy
mas? Manau, atsakymų bus 
įvairių. Mūsų jaunimas namais 
laiko dažniau tą žemę, kurioje 
gimė, užaugo, nors irgi yra 
išimčių. Turint gerą ir praktiš
ką profesiją, galima Lietuvoje 
ne tik pačiam gerai įsikurti, bet 
ir daug padėti savo patirtimi 
darbovietėje, įvedant praktiš
kus pagerinimus ir technologiją. 
Ką bus sunku įgyvendinti, tai 
grąžinti lietuvišką darbštumą. 

girdimi ir spaudoje minimi) 
išeivijos j a u n ų profesionalų, 
pasiryžusių š iam žingsniui var
dai. O ir t ė v a m s juk nėra 
geresnio kelio išlaikyti savo 
jaunimą l ietuviais , kaip patar
ti jiems prisidėti savo darbu bei 
žiniomis savo ki lmes krašte . 

Kadangi vis daug girdėjome 
apie Amerikos ,,vadovavimo 
rolę" viso pasaul io problemų 
sprendimą, dabar vis girdime, 
kaip staigiai sušvelnėjo vadų žo
džiai, nes žmonėse didėja pasi
priešinimas prieš tokį greitą 
į s ik i š imą s u k a r i n i a i s 
v e i k s m a i s , pvz . , s i u n č i a n t 
karinius dalinius Somalijon, ar
ba žadant pa tva rky t i vietinių 
vadų sauval iavimą ir padėti 
Haiti vadui Aris t idui vėl grįžti 
į valdžią. O tuo t a rpu visuose 
pasaulio kampuose vėl atsibudo 
žmonių noras būt i savimi ir su 
savais, tad tokios vidinės maiša
ties laikais kada i se užgrobtose 
srityse vėl užvirė skerdynės. 

Eiliniam šio kraš to gyventojui 
sunkiai s u p r a n t a m a , kad jo 
sūnūs gal t u r ė s ei t i mirti sve
timo krašto v idaus kovose, nes 
Amerika pr iklauso Jungt inėms 
Tautoms ir mes tu r ime prisidėti 
prie taikos a ts ta tymo. Lietuviai 
gi ironiškai k laus ia , kodėl ta ip 
ilgai nebuvo svarbus žmogaus 
teisių pažeidimas, vykęs Lietu
voje, per daugel į metų vis 
palaikant Rusiją, kai Baltijos 
pakrančių t au tos bandė išsilais
vinti? Net buvo stebimasi , kad 
mes , b ū d a m i n y k š t u k a i , 
nenorime bū t i tokios didingos 
Rusijos dalis. Įvykiams r iedant 
pirmyn ir rea lybei keičiantis, 
pagaliau buvo sus i ta iky ta ir su 
rusų imper i jos subyrė j imu, 
ruošiamasi padėt i bent jos eko
nominiam a t s t a tymui . 

Mūsų viltį Lietuvos a te i t imi 
visgi pala iko jaunoji išeivijos 
karta , kur i savo j auna tv i ška 
energija jungias i prie dainų, 
teatrų, sporto grupių, netgi 
v y k s t a į L i e t u v ą ž m o n e s 
supažindinti su labai išaugusia 
kompiuterių bei kitų sričių tech
nika, dėsto ten anglų kalbą ir 
s t o v y k l a u j a o r g a n i z a c i j ų 
stovyklose. J a u n i mūsų dakta
rai vyksta ten su kroviniais ne 
tik žinių, bet ir vaistų, sporto 
reikmenų. Visa ta i pakel ia ir 
mūsų vyresniųjų norą prisidėti, 
kuo tik galime, prie šio šaunaus 
uždavinio. 

R ū t a K'ieva V i d ž i ū n i e n ė 

kada jis tapo Lenkijos karalium. 
T a č i a u , L i e tuva i a t s t a t a n t 
nepriklausomybę po Pirmojo 
pasaulinio karo, su lenkais turė
ta daugiausia kivirčų ir kruvinų 
susirėmimų. Lenkai , sirgdami 
imperine didybe, ne t ik stengėsi 
a tkur t i valstybę savo buvusiose 
sienose, bet panorėjo kuo dau
giau užgrobti svetimų žemių. 
Jie, nesilaikydami tarptautinių 
organizacijų nusta tytos linijos, 
vis giliau skverbėsi į Lietuvą, 
lyg Lietuva bū tų jų nuosavybė. 
Ypač skaudus įvykis lietuvių 
t a u t a i buvo 1920 m. spalio 7 d. 
Suvalkų sutar t ies veidmainin
gas sulaužymas ir gen. L. Želi
govskio, Pilsudskiui įsakius, 
sukilimo inscenizavimas, ne
t i k ė t a i užpuolan t negaus ią 
. Lietuvos kariuomenę, išdėstytą 
apie Vilnių. 

Beveik 20 metų Vilnius ir 
t rečdal is Lietuvos teritorijos 
ken tė jo sunk ią pr iespaudą . 
Negana to, užuot pasmerkę savo 
p i rmtakų padary tas klaidas, 
l enkai ir šiandien mėgina tei
s int i Želigovskio žygį, moty
vuodami, kad ne Želigovskis 
prijungė Vilnių ir okupuotą 
Lietuvos dalį prie Lenkijos, bet 
demokratiškai išr inktas „Vidu
r inės Lietuvos" seimas. Bet visi 
numanome, kokie t i e r inkimai 
buvo, esant okupacinėms sąly
goms, kada okupantas galėjo 
panaudoti administracinį spau
dimą, ką patvir t ino ir tarptau
t in ių organizacijų stebėtojai. 
Lenkai melagingai skelbia, kad 
l i e t u v i a i , a t g a v ę 1939 m. 
Vilnių, paskelbė Lietuvos sos
t i n e , lyg j ie nežinotų, k a d 
Vilnius visą laiką buvo Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių sostinė. 
Be to, jie skleidžia gandus, kad 
l i e tuv ia i ko laboruodami su 
vokiečiais, vėliau su sovietais, 
žiauriai persekiojo t en gyvenu
s ius lenkus. 

Čia yra ne kas ki ta , kaip fana
t i ška neapykanta l ie tuviams ir 
propaganda prieš Lietuvą, kurią 
j ie ir dabar tebeskleidžia ry tų 
Lietuvoje, nes laiko, kad ta i 
esant i Lenkijos dalis. Net ir 
Lenkijos ambasadorius Lietu
voje J. Vidackis argumentuoja, 
k a d L i e t u v o s v y r i a u s y b ė 
1938-1939 m. oficialiai neneigė 
Lenkijos suvereninių teisių į šią 
teritoriją. J is užmiršta, kad 
Lietuva nuo Suvalkų sutart ies 
sulaužymo ryžosi neturėti jokių 
d i p l o m a t i n i ų s a n t y k i ų su 
Lenkija, kol lenkai nepagrasino 

I G N A S MEDŽIUKAS 

ginkluotu ultimatumu. Bet per 
prievartą užmegzti ryšiai yra ne 
laisvos valios aktas, todėl tarp
tau t in iu atžvilgiu nėra teisėtas. 
Tie ryšiai buvo užmegzti ne iš 
meilės Lenkijai, bet gras inant 
ginklais. 

Ambasadorius J. Vidackis 
sako, kad naują rytinę sieną 
pripažinusi visa t a rp tau t inė 
visuomenė, išsk\ us Lietuvą ir 
pradžioje Tarybų Rusiją. O kas 
gi iš tikrųjų turėjo teisę spręs
ti, k u r eina Lietuvos siena su 
Lenkija? Po 1569 m. Liublino 
unijos Lietuvos ir Lenkijos 
sienos buvo griežtai apibrėžtos, 
nusistovėjusios. Lietuva niekad 
nepretendavo į Lenkijos terito
riją, kaip Jadvygos atneštą krai
tį Jogailai . 

Nereikia užmiršti, kad net ir 
Lenkija 1920 m. liepos 10 d. 
San t a rv in inkų aukščiausios 
tarybos Spa konferencijoje, t ų 
pat metų spalio 7 d. Suvalkuose, 
taip pat 1945 m. rugpjūčio 16 
SSSR ir Lenkijos sutartimi dėl 
v a l s t y b i n ė s sienos V i l n i ų 
pripažino Lietuvai. 1919 m. Pa
ryž i aus taikos konferencija 
nus t a t ė Curzono liniją, pagal 
kur ią Vilnius liko Lietuvos 
pusėje. Prisimintina ir 1922 m. 
sausio 13 d. Tautų Sąjungos 
tarybos rezoliucija, 1927 m. 
T a u t ų Sąjungos tarybos byla, 
1931 m. spalio 15 d. Tarptau
t inio Haagos tribunolo spren
dimas, 1932 m. kovo 11d. Tau
tų Sąjungos asamblėjos rezoliu
cija, pagaliau Teherano konfe
rencija, 1945 m. Potsdamo kon
ferencija, kurioje dalyvavo ir 
Lenkijos vyriausybė (S. Miko-
laičikas-ir kiti), pripažino Cur
zono liniją ir "etinių Lietuvai . 

1919-1920 m. lenkai teisino 
savo įsiveržimą į Lietuvos teri
toriją kova prieš bolševikus. Bet 
l enka i veržėsi ir ten, kur jokių 
bolševikų nebuvo. Ats tūmusi 
bolševikus į rytus, lenkų ka
riuomenė, kaip ir kiekvienas 
okupantas , ..užmiršo" išeiti iš 
pietryčių Lietuvos. 

Hitlerinės okupacijos metais 
pietryčių Lietuvoje ėmė siausti, 
iš buvusios Lenkijos kar ių ir 
p r ie jų prisidėjusių gyventojų, 
sudaryta , vadinamoji „Armija 
Krajova". Lenkijoje ši armija 
a t l iko teigiamą vaidmenį, nes 
kovojo už krašto laisvę, bet 
Lietuvoje ji reiškėsi kaip teroris
t i nė organizacija, nukreipusi 
savo agresiją prieš l ietuvius. Ši 
armija terorizavo gyventojus, 

žudė aktyvesnius lietuvius, jų 
šeimas. J i siekė perimti krašto 
valdžią, kad ateityje ši sritis vėl 
būtų prijungta prie Lenkijos. 
Siekdama šio tikslo, „Armija 
Krajova" bendradarbiavo su 
okupacine vokiečių valdžia. 

Komunistai , išlaisvinę Len
kiją, iš jos neišėjo, o „Armija 
Kra jova" n a r i u s i š t rėmė į 
Sibirą. Šiuo metu „Armija 
Krajova" veteranai nori atgai
vinti savo organizaciją Lietuvoje 
ir pyksta, kad Lietuvos tei
singumo ministerija nenori jos 
užregistruoti. Bet argi galima 
užmiršti, kai tiek daug žalos 
lietuvių t au ta i padarė „Armija 
Krajova"? Lietuvis patriotas 
kun. Ambraziejus Jakovanis 
1943 m. buvo žiauriai nu
kankin tas ir jo lavonas užkas
tas miške žvyrduobėje. Ir daug 
panašių niekšybių lenkai yra 
padarę lietuviams. 

Pietryčių Lietuvoje žmonės 
buvo klaidinami, aiškinant, kad 
jų tėvynė esanti ne Lietuva, bet 
Lenkija, o sostinė ne Vilnius, 
bet Varšuva. Lenkų politikų 
skriaudos, padarytos Lietuvai, 
negali būti lengvai užmirštos. 
Dabartinė Lenkija yra paveldė
toja ankstyvesnių vyriausybių 
turto, prievolių ir kalčių. Todėl 
turėtų teisingai įvertinti savo 
pirmtakų klaidas. Kol kas iš 
lenkų pusės to nematome. Dargi 
kažkoks Mosanskis Lenkijos 
seime šūkaloja: jeigu jis būtų iš
rinktas Lenkijos prezidentu, tai 
tuojau atsiimtų Vilnių! 

Iš tikrųjų, jei praeityje Lenki
ja būtų gerbusi Lietuvos teri
tor in į i n t eg ra lumą , kokie 
darnūs būtų buvę valstybiniai 
santykiai ir kokia stipri būtų 
tapusi Lietuva, kuri galėtų 
p a r e m t i ir savo k a i m y n ę 
Lenkiją jos reikaluose. 

DR. E. R I N G U S 

Rašančiam šias eilutes grįžta 
atsiminimai iš pradžios mokyk
los laikų Vilniuje po I pasauli
nio karo. Tai buvo vienintelė 
lietuviška pradžios mokykla 
mūsų sostinėje. Ją lankė nema
žas būrys našlaičių ir pamestinu
kų, užsilikusių po karo . Visi jie 
buvo lietuviukai, todėl jų išsi
mokslinimu ir išsivystymu rūpi
nosi lietuviškoji Vilniaus visuo
menė. Jau tada, aštuonerių me
tų berniukui, a tgabentam iš 
kaimo, augusiam normalioje 
šeimoje, krito į ak i s keistas 
elgesys vaikų, atvykusių iš prie
glaudos, kurioje j ie augo be 
jokios priežiūros, išskyrus pasto
gę ir kuklų maistą, koks buvo 
įmanomas pokario laikotarpyje. 
Daugumas tų vaikų, kurie jau 
buvo visokio amž iau s , bet 
nelankė jokios mokyklos, elgėsi 
nenormaliai, kaip atrodė dar tik 
aštuonmečiui berniukui , esant 
jų tarpe pačiam jauniausiam. 
Daugumas tų vaikų buvo žiau
r ū s vienas k i tam, nedraus
mingi, nepaklusnūs mokytojai, 
nesuvaldomi, kai kurie jau rodė 
kriminalistines tendencijas. Iš 
viso būrio t ik keli baigė pradžios 
mokyklą. Šis sunkus laikotarpis 
paliko kaimo berniukui neišdil
domą įspūdį. Kiek vėliau didelį 
įspūdį padarė sovietų platina
m a s filmas ..Bezprizorniki" — 
vaikai be priežiūros. Ten sovie
t a i , nepaaiškinę, iš kur jie at
sirado, rodė tų vaikų rehabilita-
ciją. Tuo metu po visą sovietiją 
klaidžiojo milijonai vaikų, kurių 
tėvai buvo išvežti į gulagus, 
sėdėjo kalėjimuose, mirė badu. 
a r motinų, negalinčių maitinti 
savo vaikus, buvo palikti sveti
mose vietovėse. 

Ne tokio masto, bet~panaši 
padėtis dabar yra ir Lietuvoje. 

LML š.m. rugsėjo 11 d. Lemonte (iš kairės): Jenifer Patterson 'Christian Relief 
Services), Harry Michalski. Eugene Krizek ir Pat Michalski. Illinois guberna
toriaus Jim Edgar įstaigos etniniams reikalams vedėja. 

Todėl Gražina Landsbergienė 
savo iniciatyva įsteigė našlaičių 
fondą, kadangi dabartinėje pa
dėtyje vyriausybė neturi ištek
lių ir personalo rūpintis Lietu
vos „bezprizorinikais". Mes, 
gyvendami Amerikoje, kasdien 
matome tokių apleistų gyveni
mą. Netinkamai auklėti vaikai 
tapo Amerikos didžiausi nusi
kaltėliai , vagys, žudikai, nar
komanai. 

Vaikams, Lietuvos ateičiai — 
mes galime padėti, remdami or
ganizacijas, dirbančias jų labui. 
Noriu pabrėžti, kad parama neis 
per Lietuvos biurokratiją, bet 
tiesiogiai toms šalpos organiza
cijoms ir šeimoms, kurios yra 
apsiėmusios auklėti bei globoti 
našlaičius, pamestinukus. Gra
žinos Landsbergienės įsteigtam 
našlaičių fondui padeda Čikago
je susikūręs komitetas, vadovau
jamas dr. Albinos Prunskienės. 
Prie šio komiteto kasdien prisi
deda daugiau žinomų ir kilnių 
asmenybių, norinčių praplėsti šį 
gyvybinį bei šaunų tikslą. Ko
miteto veikla susideda iš aukų 
rinkimo, ieškojimo šeimų, ku
rios apsiimtų globoti vieną naš
laitį ir palaikyti ryšius su juo, 
ar su šeima, jį globojančia. Ko
mitetas ta ip pat remia bendra
bučius, kurie vadovaujami pri
tyrusių psichologų. Komitetas, 
per Landsbergienės fondą ir be
tarpiškai, ieško šeimų, norinčių 
auklėti našlaičius savo šeimose, 
ir padeda joms prisidėti prie 
vaiko išsimokslinimo. 

Komitetas kreipiasi į lietuviš
ką visuomenę ir kviečia prisidė
ti prie šio kilniausio tikslo, 
prašydami aukų ir, da r svar
biau, ieško pavienių šeimų, ku
rios apsiimtų globoti pavienius 
n a š l a i č i u s . K o m i t e t a s t u r i 
sąrašą vaikų, reikalingų globos, 
ir gali pristatyti jų adresus bei 
fotografijas. Pagal išgales, komi
te tas norėtų prisidėti prie stei
gimo vasaros stovyklų, kuriose 
vaikai būtų a t i t raukt i nuo da
bar t inės užterštos atmosferos ir 
supažindinti su kitokiu pasau
liu. Stovyklų reikšme įrodė seselės 
Margaritos Bareikaitės paskai
ta Lemonto Lietuvių centre, o 
r a šanč io jo v a i k a i t i s y r a 
praleidęs dvi savaites Berčiūnų 
stovykloje, netoli Panevėžio. 

Komiteto centras y r a Sekly
čios patalpose ir čekius, rašan t 
Lith. Human Services, pažy
mint našlaičiams, priima nenu
ilstama darbuotoja Birutė Jasai
t ienė. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
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„Mudu du broliukai" — dainuoja Algirdas Brazis (kairėje) ir Vaclovas 
Momkus, „Draugo" bankete rugsėjo 26 d. pradžiuginę svečius linksmais 
kupletais. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

„P. M. Vinikas yra gavęs iš Ministerijos telegramą 
su pasiūlymu užimti prie Ministerijos referento vietą. 
Seniau dar buvo Ministerijos pasiūlyta p. Vinikui kita 
vieta. 

Šiuo prašau nedaryti dėl p. Viniko atmainos ir štai 
dėl kokių motyvų: 

1. Man pačiam, naujai a tvykus, tiesiog negalima 
būtų orientuotis vietos sąlygose, nes Atstovybėje 
nepasiliktų nė vieno atsakomingo žmogaus, kuris būtų, 
ka ip sakoma, in medias res . Tad Atstovybės darbas 
nukentė tų , nes nu t ruk tų nepertraukomybe darbo 
eigoje. 

2) P. Vinikas baigia eiti diplomatijos mokslus, 
beliko t ik pusmetis . Tad gaila būtų neduoti užbaigti 
darbo, kursa i jau t iek pajėgų ir išlaidų kainavo Kiek 
teko pat i r t i ir pa tsa i p. Vinikas nesut ik tų vykti tuo
j a u Lietuvon dėl tos pačios priežasties. 

Manau, kad t ų motyvų Tamistai , p. Mimsteri, 
pakanka , kad ben t laikinai nedaryti daugiau jokių 
a tmainų Atstovybėje Suvienytoms Valstybėms". 

Dėl to K. Bizausko intervencijos M. Vinikas buvo 
d a r k u r i a m l a i k u i p a l i k t a s savo pareigose 
pasiuntinybėje. Vėliau jo vietoje pasiuntinybes sek
retor ium buvo paskir tas Henr ikas Rabinavičius. Po 
visų tų pas ikei t imų 1925 m. atstovybės personalą, be 
K. Bizausko ir H . Rabinavičiaus, sudarė dar dvi 
m a š i n i n k ė s : A lb ina Adzgauska i t ė ir Viktorija 
Januša i t ė . 

Oficialus pranešimas apie K. Bizausko atvykimą 
buvo Valstybės Departmentui pasiųstas 1923 m. 
gruodžio 8 d., prijungiant prie jo kredencialų nuorašą. 
O gruodžio 11 d., antradienį, K. Bizauskas padarė 
oficialų vizitą valstybės sekretoriui. Į te ikdamas 
Char les E. Hughes savo paskyrimo raš tus , K. Bi
zauskas pareiškė: 

„Jaučiuosi laimingas, kad mano Vyriausybi-
akreditavo mane Suvienytoms Valstybėms, ton didelėn 
demokratybės mokyklon. Naujai atgimusi Lietuvos 
Respublika daug ko išmoko iš Suvienytų Valstybių ir 
deda daug pastangų tą pažinimą pagilinti palaikydama 
artimiausius ryšius. Tie ryšiai turi ypatingos reikšmės, 
nes palyginamai daug lietuvių pasidarė čia an t ra 
tėviškė. 

Aš tikiu, kad tie draugingi ryšiai b u s pilnai 
palaikyti ir ateityje, nes Suvienytos Valstybės ir jų, 
vyriausybė yra pareiškusi tiek simpatijų ir paramos 
Lietuvos Valstybei ir ypač Tamista, p. Sekretoriau, 
pa rodė t t iek simpatijos ir paspir t ies Lietuvos 
Respublikos pripažinimo klausimu. 

Lietuvių t au ta ir vyriausybė niekuomet nepamirš 
tos moralinės paramos, kuri buvo suteikta , gal , 
sunkiausiais Lietuvos Respublikos laikais. 

Visa ta t įtikina mane, kad ilgainiui tie geriausi ir 
draugingi santykiai dar pagilės, ku r i am tikslui 
pasistengsiu'pavesti visas savo pas tangas" . 

I tai valstybės sekretorius C. E. Hughes atsakė, kad 
Lietuvos a'tstovo K. Bizausko išreikštieji jausmai 
visiškai atitinka jo jausmams ir kad jisai ir toliau teiks, 
kiek galėdamas, savo paramą. Jisai būsiąs laimingas, 
tu rėdamas progos svarstyti visus reikalus, susijusius 
su Lietuva ir abipusius santykius. 

K. Bizauskas atvyko į Vašingtoną Lietuvos char 
ge d'affaires titulu, bet maždaug po pusmečio, 1924 m. 
birželio 4 d., jis buvo paskirtas nepaprastu pasiuntiniu 
ir įgaliotu ministru. Kredencialai buvo pasirašyti 

tuometinio Lietuvos prezidento A. Stulginskio ir 
ministro pirmininko bei užsienių reikalų ministro E. 
Galvanausko. Kaip įprasta diplomatinėje praktikoje, 
jo kredencialai turėjo būt i įteikti JAV prezidentui 
Calvin Coolidge. Jų įteikimas įvyko iškilmingoje au
diencijoje pas prezidentą 1924 m. rugpjūčio 6 d., 2:30 
vai. po pietų. 

„Ceremonija gana paprasta. Assistant Secretary of 
State J. Butler Wright atvyko vyriausybės automobiliu 
į Pasiuntinybę. Jei kitas personalas važiuoja Prezidento 

prezentacijai, tai privalo turė t i savus automobilius. 
Prie Baltojo Namo sutiko du Prezidento adjutantu, 
kurie nuvedė į laukiamąjį salioną. Paski r tu laiku 
kituodu adjutantu nuvedė į salioną, ku r laukė Prezi
dentas" . 

į teikdamas kredencialus JAV prezidentui, naujai 
paskirtasis Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministras pasakė šią kalbą: 

„Ponas Prezidente, 
Turiu garbės įteikti Tamistai , p. Prezidente, 

kredencialus, kuriais Lietuvos Prezidentas paskyrė 
mane Nepaprastu Pasiunt iniu ir Įgaliotu Minister iu 
Jungt inėms Amerikos Valstybėms. 

Šia proga naudojuos, p. Prezidente? kad Lietuvos 
Prezidento vardu išreikšti Tamistai jo aukštą pagar
bą ir nuoširdžiausius l inkėjimus Jungtinių Valstybių 
laimei. 

Asmeniškai teikia man didelio malonumo atsto
vauti atstatytai Lietuvos Respublikai Jungtinėse Vals
tybėse Jungtinių Valstybių vyriausybė suteikė didelės 
morales pagalbos mano vyriausybei, gal sunkiausiu jos 
ekzistavimo laiku, pripažindama Lietuvą de jure be 
jokių sąlygų. Jungtinės Valstybės visuomet buvo an
troji tėviške daugeliui mano tautiečių. Visi šie faktai 
s t ipr ina ryšius tarp dviejų kraštų. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVOS GYNYBA, EINANT Į 
21-JĮ ŠIMTMETĮ 

DR. ALGIRDAS V. KANAUKA 

(Pabaiga) 

b.) Karių santykia i su civi
liais. Lietuvos kariai tur i gerai 
suprasti , kad j ie yra valstybės 
piliečių tarnyboje. Jų priesaika 
nėra ištikimybė kokiai politinei 
partijai, ideologijai, ar asmeniui 
valdžioje. J i e tarnauja tautai , 
vykdydami teisėtai išrinktos 
valdžios, pagal konstituciją, įsa
kymus. Tuo tikslu demokrati
niuose kraš tuose krašto apsau
gos minis t ras yra civilis, o ne 
kariškis aktyvioje tarnyboje. 
Dėl to piliečiai turi teisę į karius 
žiūrėti kaip j jų apsaugotojus ir 
juos a t i t i nkamai traktuoti . J ie 
turi suteikt i kariuomenei dva
sinės ir material inės paramos, 
ir skat int i juos tėvynės tarny
bai. Kariai niekad neturi pre
tenduoti į kažkokį privilegijuotą 
luomą, stovintį aukščiau, negu 
kiti piliečiai. Civiliai gyventojai 
taip pat tu r i suprasti, kad val
stybės gynyba yra visų piliečių 
atsakomybė. Kiekvienas gali 
būti pašauk tas tarnaut i savo 
kraštui pagal savo pajėgas: 
šiandien — civilis, rytoj — karys. 

Lietuva tu r i įjungti kiekvieną 
pilietį kokiu nors organizuotu 
būdu į krašto apsaugos tarnybą: 
ar kaip atsargos rezervistą pu
siau kariniuose junginiuose, 
medicinos, žvalgybos, ryšių, 
sargybų, pasiuntinių būriuose. 
Jei t a i suorganizuojama su en
tuziazmu ir išradingumu, tada 
tokios organizacijos gali būti 
socialiai įdomios bei vertingos ir 
taikos metu. 

c.) Apsig inklavimo proce
sas. Dabartinė Lietuvos kariuo
menės apsiginklavimo būklė 
yra menka dėl didelių ginklų ir 
amunicijos trūkumų. Kai Lietu
va tęs ekonominį progresą ženg
dama į 21-mą šimtmetį, tie trū
kumai turės sumažėti. Svarbu 
įsigyti ginklų, kurie tinka gyny
bos strategijai ir doktr inai . 
Kariuomenės ginklai tur i būt i 
suderinti su numatytu karo ve
dimo būdu. Je i priešas laukia
mas ateiti su tankais , tai mūsų 
prieštankiniai ginklai turi būti 
bent pajėgūs pramušti jų šar
vus. Mūsų ginklų įsigijimo eiga 
turi priklausyti nuo strateginių 
ir takt in ių sumetimų. Žinoma, 
kad praktikoje atsit inka, kas 
kar ta is neįmanoma: — mes ga
lim gauti ginklų iš kitų šalių 
netikėtai. Tas gerai, bet mūsų 
doktrina ir t ak t ika tuojau tur i 
būti t am a t i t inkamai priderin
ta, kad harmonizuotųsi su ta is 
ginklais. Mes turim pri taikinti 
savo pajėgumą su būsimais 
veiksmais ir intencijomis. 

d) Komanda-kontrolė-ryšiai . 
Dabartiniai karai reikalauja 
greitos reakcijos į besikeičiančią 
karinę aplinką ir į vadovybės 
įsakymus. Ryšių prietaisai pa
sidarė beveik tiek pat svarbūs, 
kaip ginklai. Bet vien tik prie
taisus turėti neužtenka. Reikia 
visai naujos galvosenos supras
ti karą kaip galimą su visais ne
t ikėtumais, o ne kaip tiksliai 
nustatytą procesą. Dabar dau
giau reikalinga parengti planus 
sutikti netikėtiems atvejams ir 
į juos reaguoti , pagal besikei
čiančią kar inę ir politinę situa
ciją. Tie planai turėtų būti 
lankstūs, kad neužgniaužtų da
linių vadų iniciatyvos, vykdant 
uždavinius. Kada valstybės va
dovybė gauną ultimatumą, ne
laikąs planuoti. Viskas turi būti 
parengties stovyje, išanalizavus 
žvalgybinius ir diplomatinius 
duomenis Vykdomieji veiksniai 
turi būti išplanuoti kaip galima 
anksčiau, kad išvengtų valdžios 
suparalyžavimo dėl žmonių ir 
prietaisų nesklandumų. Visas 
sprendimų procesas turi būti 
dinamiškas. 

e.) Ginkluotų pajėgų struk
tūra ir dislokacija, derinama 

su gynybos strategija. Mūsų 
gynybinė strategija neapriboja 
takt inių puolamųjų veiksmų. 
Reikia surasti takt in ių galimy
bių, kaip manevruoti mūsų pa
jėgas į pranašesnes pozicijas, iš 
kurių būtų sėkmingiausiai pulti 
priešą. Tai reiškia šoninį a r už-
nugarinį puolimą, išvedant opo
nentą iš fizinės a r psichologinės 
pusiausvyros. Kad būtų gal ima 
tą padaryti , mūsų kariuomenė 
tur i būt i viduriniame rajone, 
išsidėsčiusi kvadrat iniai , šach
matų lentos ar žvaigždės forma, 
kad junginiai galėtų vienas kitą 
paremti . Tuo būdu artėjantis 
priešas galėtų būti spaudžiamas 
iš kelių pusių. 

Kariuomenė turėtų būti suda
ryta ir apginkluota ta ip , kad 
būtų galima greitai manevruoti 
žeme ar oru bet kur kraš te . 
SKAT tuo metu spaustų priešą 
partizaninės kovos būdu, steng
d a m a s ir n u a l i n t i i r j am 
t rukdyt i . 

f.) Kariuomenės aktualaus 
panaudojimo doktrinos išlai
k y m a s . K a r i n i s t e r m i n a s -
doktrina yra naudojamas apibū
dinti tą tarpą t a rp strategijos ir 
taktikos, kuriame karo vadai 
veda savo veiksmus, kad atsiek
tų kokį nors karinį tikslą. 
Pavyzdžiui, jei būtų nu ta r t a , 
kad SKATO daliniai būtų nau
dojami kautynėse tuo pačiu 
būdu kaip reguliari kariuome
nė, tai tas būtų doktrininis 
sprendimas. Žinoma, galėtų bū
ti pasikeitimų, dėl kurių reiktų 
keisti strategiją bei taktiką. To 
galėtų re ikalaut i geopolitiniai 
pasiket imai ar ginklų kokybės 
pagerėjimas. Pagrindinis daly
kas yra būti parengtyje, prisitai
kyti prie didelių situacinių pasi
keitimų. Jungt in io štabo užda
vinys y ra teorizuoti planų prin
cipus ir koordinuoti metodus jų 
įvykdymui. 

BAIGIAMIEJI 
KOMENTARAI 

Šitas straipsnis yra t i k ban
dymas sukristalizuoti mintis 
rekomenduotinai Lietuvos gy
nybos politikai. Tikslas yra 
st imuliuoti diskusiją ir iškelti 
tezę, kad Lietuvai kariuomenė 
ir jai t inkama politika turėtų 
būti formuluojama iš anksto. 
Niekas nežino, kokia yra Euro
pos ar pasaulio ateitis. Kitas 
šimtmetis , su staigiu gyventojų 
s k a i č i a u s p a d i d ė j i m u ir 
neišpranašautomis socialinėmis 
bei ekonominėmis problemomis, 
gali atnešt i visai skirtingų, iki 
šiol nenumatytų problemų. Ne-

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REALESTATE 

Jubiliejinės skautų stovyklos Rakė vadovybė ir -večiai Jūros dieną ežero pakrantėje. Iš k. — jvs. 
Bronius Juodelis, vs. Gintas Taoras, Seserijos Vyriausia skautininke vs. Birutė Banaitienė, 
vyskupas s. Paulius Baltakis ir Brolijos Vyriausias skautininkas vs. Gediminas Deveikis. 

Nuotr. Br. J u o d e l i o 

manau, kad taika bus pasaulio 
liktinis stovis. „Jei nori taikos 
— renkis karui" gali būti netin
kamas posakis, nes turi savyje 
išsipildančių pranašysčių. Gal 
geriau būtų teigti, kad puoselė
kime galimybes taikai ir dirb
kime ja i , bet tuo pačiu supras-
kim karo esmę, kad galėtume jo 
išvengti. Jei išvengti neįmano
ma, tai teisėtam dalykui ruoš
kimės su gryna sąžine. Gynybos 
politika niekad nestovi vietoje. 
Tai y ra gyvas procesas, apie 
kurį reikia visuomet galvoti ir 
jo neapleisti. Atminkime, kad 
gera gynybos politika negali 
būti sukurta per vieną dieną. 

Gaila, kad iš kai kurių lietu
vių girdisi aimanavimai apie 
bet kokio pasipriešinimo priešui 
beviltiškumą. Tokių žmonių ga
lima rast i visuose kraštuose. Ir 
net pačios galingiausios Vakarų 
valstybės turėjo savo žmonių, 
kurie teigė, kad ..geriau būti 
raudonais, negu negyvais". 

Užbaigiant noriu pacituoti 
mintis, kurios daugiau pasakė 
negu aš šiame straipsnyje. Tos 
mintys yra išreikštos Vytauto 
Bulvičiaus, Lietuvos generali
nio štabo majoro, knygoje „Ka
r in i s vals tybės r e n g i m a s " , 
(Kaunas, 1939, pp 72-74). Ma
joras Bulvičius kovojo ir žuvo už 
Lietuvos laisvę, tuo patvirtin
damas savo žodžiu prasmę ir 
dvasinę tiesą: 

„Drąsa ir pasiaukojimas yra 
tie dalykai, kurie gali karinį 
tautos pajėgumą padidinti iki 
milžiniškų ribų arba sumažinti 
iki nuliaus. Kalbant apie mūsų 
aplinkybes, reikia pasakyti, kad 
nuo mūsų karinio pasirengimo 
ir nuo mūsų moralinių jėgų iš
u g d y m o pare is a t s a k y m a s 
tuomet, kai priešui kils klausi
mas, verta ar neverta į mūsų 
kraštą koją kelti. Vienu atveju 
priešas šiam reikalui galėtų pa
sitenkinti pasiuntęs porą divizi
jų, kitu atveju labai abejos a r 20 
divizijų pakaks. O jeigu jau 
kovos prieš mus, tai vienu atve
ju gal bū t stengsis mus tuojau 

sutr iuškint i , o an t ru atveju 
stengsis prieš mus pal ikt i t ik 
priedangą, kad daugiau jėgų 
galėtų su te lk t i pag r ind in ių 
veiksmų kryptimi. Galop, jei 
puolikas, apsvaistęs visus už ir 
prieš, ir nuspręs, kad ve r ta mus 
užpulti, t a i dar nereiškia, kad 
šis puolimas jam sėkmingai 
baigsis. Kol karas neprasidėjo, 
karinių jėgų gal ingumas yra 
labai neaiškus veiksnys. Tos 
pačios kelios divizijos vienu 
atveju gal i pasirodyti labai 
s t ipr ios , k i tu a tve ju l aba i 
silpnos. O tas s t iprumas dau
giausiai pareis nuo to, koks karo 
pradžioje bus karių bei piliečių 
atsparumas. Tai veiksnys, kurio 
taikos m e t u negalima įvert int i , 
bet kuris karo metu gali kelerio
pai padidinti arba sumažin t i 
ginkluotų jėgų galingumą. 

Padarę išvadas iš pagrindinių 
strategijos dėsnių savo aplinky
bėms, neturime nuliūsti, kai 
girdime gąsdinimų, esą būsima
jame ka re Lietuva dėl savo 
mažumo atsidursinti pražūt in
game pavojuje 

Sielvartauti tur ime pagr indo 
t ik tuomet, kai matome, k a d 
mūsų vyrų pasiryžimas ginti 
savo kraštą mažėja. 

Mažai vars tybei kar inio sau
gumo atžvilgiu pavojingas ne jos 
mažumas, bet nepasi t ikėj imas 
savimi, kurį kel ia pesimistai ir 
aimanuotojai. Tai t ik ras Achilo 
kulnas. 

Pesimisto — aimanuotojo aki
mis žvilgterėjus į pasaulį, t ikrai 
pamatome baisų vaizdą: nėra 
tos valstybės, kur ia i negrėstų 
didžiulės negerovės. 

Neaimanuokime ir dėl to. kad 
kariškai svarbioje ir pavojingoje 
vietoje apsigyvenome. Tik tokio
se aplinkybėse sus ikur ia galin
gos tautos; jos įpranta į nuolati
nę kovą — ekonominę, protinę, 
kultūrinę, diplomatinę ir gink
lų. Kova išugdo didvyrius. Tik 

milžiniški pavojai sujungė Lie
tuvą Mindaugo laikais. Nuo
latiniuose pavojuose ir kovose 
sus ikūrė galybės, kurios turėjo 
įtaką pasaulio istorijai". 

Tie Majoro Bulvičiaus žodžiai 
y ra ver t i a tmint ies . Per savo 
ginkluotas pajėgas valstybė pa
reiškia, kad jos nepriklausomy
bė bus pa remta ginklu, jei to 
reikės. Tai tu r i būt i ne tik sim
bo l i škas žes t a s , bet rea lus 
dalykas, kuris gali priešininkus 
versti pagalvoti , a r t ikrai verta 
pulti. Be kar iuomenės bet kuri 
t au ta y ra kaip vaikas miške. 

Prie 66 St. Ir Kedzie Ave., 1 bl. 
nuo Marąuette Pk. išnuomojamas 
3 kamb. butas su šiluma ir vir
tuvės įrengimais. $360 [ mėn. 

Tol. 708-425-7160 

MISCELLANEOUS 

100/fe—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vi W«st 95th 8tr»et 

To l . - (708) 424-8854 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DAUG G R Y B Ų RŪŠIŲ 

Botanikos insti tuto mikologai 
tyrė, kiek ir kokių grybų užde
rėjo Dzūkijoje, Marcinkonių ši
luose, kad galėtų pasiūlyti vy
riausybei, ka ip išsaugoti gry-
bingiausius Lietuvos miškus. 

Margonių kaimo mokytojas V. 
Balevičius savo dienoraštyje 
rašė, kad 1966 m. rugsėjo 6 d. 
rytą prisigrybavo 200 baravykų, 
1968 m. rugpjūčio 21 d. - 500 
baravykų.. . Paskutiniej i gryb
ingi metai buvo 1978-ieji: per 
valandą prigrybauta 60 baravy
kų. Vėliau grybų vis mažėjo. 
„Lietuvos r y t e " mokslininkai 
aiškina, jog pasikeitė ekologinės 
sąlygos, dabar kitokios žiemos 
ir vasaros. 

Dabar Lietuvos miškuose au
ga 380 rūšių valgomųjų grybų 
ir daugiau kaip 40 rūšių pavo
jingų grybų. Grybautojai pažįs
t a ir r enka — 15-20. Mikologai 
apskaičiavo, kad Lietuvoje kas
met užauga apie 50 tūkstančių 
tonų grybų. 

Rugsėjo pabaigoje Botanikos 
inst i tute rengiama 12-oji tarp
taut inė mikologų ir lichenologų 
konferencija. Į ją suvažiuos 
m o k s l i n i n k a i iš kel iol ikos 
valstybių. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J. 07080. Tel. 908-753-5836. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 '<• 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 

ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
C O P E N 
H A G E N 
AIRPCJST 

vos *įš* 

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

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

įįtč> Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,.tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

..Miieage 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 

m 4ffy^ GREIT 
' PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

T N A INTERNATIONAL 
TRADING CO. 

skyrius teikia šias paslaugas: 
* garantuotą siuntinių pristatymą į 

Lietuvą laivu ir ,,air cargo", 
* pinigų pervedimą 48 vai. bėgyje. 
Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite: 
tel. 708-852-8180 

Darbo valandos: 
pirmad.-penktd. 11 vr.-8 v.v. 
šestd. 9 v.r.-3 v. p.p. 
sekmd. 10 v.r.-2 v. p.p. 

Adresas: 6440 S. Cass Ave. , 
Vtfestmont, IL 60559 

(„Harbor Mali" tik 5 min. į šiaurę 
nuo I-55) 

T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

T«l. 585-6624 Nuo ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

LIETUVOJE, Palanga 2 (šventoji), prie 
pat jūros parduodamas 3-jų kamb. su dide
le virtuve butas — „Condorniniun'*, 4 aukš
te. Yra telefonas, visi baldai. Kreiptis tel.: 

312-778-3455. 

FOR SALE 

H E L L IN I C E 
O n u t ė Garbšt ienė 

A diary (much likę that of Ann 
Frank), which begins in 1941 when 
a group of Lithuanians were load-
ed in cattle cars and dispatched to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a vvoman — a 
people-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K. 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13.00. Shipping and handl-
ing in USA $2.00. Canada — $3.00. 
Illinois residentsadd $1.14 for sales 
tax Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, H 
60629-5589. 

I M E X AMERICA, I N C . 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius { Lietuvą. 
Tel 708-868-0649, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ pnhlk servu e of this newspaper 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga [rišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940- 1980 
by 

ROMUALDAS J . MISIŪNAS 
and 

REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II — 
The waryears: 1940-1945 Chapter III — PosrvvarStalinism: 1945 
-1953 Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968 Chapter V — Centralization and VVestermzazion: 1968 -
1980 Chapter VI — The outlook for the 1980's. 

University of California Press. Berkeley. Los Angeles, CA. 
1983 Printed in Great Britain. 334 pages, hard cover Knygos kaina 
40 dol Illinois gyventojams Tax 3 50 dol Persiuntimo išlaidos: USA 
— 3.50 dol., Canada — 5 00 dol 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
Spal io 9 d. — Rudens balius. 

Saulių namuose rengia Brigh-
ton Parko Lietuvių Namų savi
ninkų draugija. 

— Kazio Sajos dviejų dalių 
komediją „Barakudos" Jauni 
mo centre atl iks Los Angeles 
Dramos s a m b ū r i s . R e n g i a 
„Margutis". 

— ASS šventė ir pokylis Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Spa l io 10 d. — „Barakudos" 
— Kazio Sajos dviejų dalių 
komedija 3 v. p.p. Jaunimo cen
tre at l iks Los Angeles Dramos 
sambūris. Rengia „Margutis" . 

— Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo priešpiečiai ir madų pa
roda Lietuvių centre, Lemonte. 
Pradžia 11:30 vai. r. 

Spal io 16 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens pokylis 
Jaunimo centre. 

— „Puota jūros dugne" — jūrų 
skautų,-čių tradicinis renginys 
Lietuvių centre, Lemonte. 

S p a l i o 17 d . — S t a s i o 
Povilaičio Estradinių dainų 
koncertas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis" . 

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos visuotinis susirin
k i m a s 12 va i . M a b e n k a 
restorane. 

Spa l io 22 - 24 d. — Laisvalai
kio darbų paroda Jaunimo cen
tro maž. salėje. 

Spa l io 23 d. Lietuvių Amati
ninkų klubo Rudens balius Pa
los Country Club. Pelnas skiria
mas „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Spa l io 24 d. — Karinės min
ties spaudai paremti kavutė 
Saulių namuose. Rengia Lietu
vių veteranų sąjunga „Ramo-

— PLC Derliaus šventė Lie
tuvių centre Lemonte. 

Spa l io 30-31 d. - „Gyvoji 
tautodailė". Lietuvių centre, Le
monte, rengia Lietuvių Tauto
dailės ins t i tu tas . 

Spa l io 31 d. — Šv. Kazimie
ro Seserų rėmėjų metinė vaka
rienė, „Archview Banąuets'"', 
3429 So. Archer Ave. 

— Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse 12 vai . 
Iškilmes organizuoja Bendruo
menės Pasauliečių komite tas 
i r Kapų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
uni formuot iems šau l i ams ir 
šaulėms ir lietuvių visuomenei. 

— „Vaidi lu tės" teat ro ruo
šiamo P. Vaičiūno „Nuodėmin
gojo angelo" premjera, 3 vai . 
p.p. J aun imo centre. 

vė". 
—^.Baltic Mercy Lift" eitynės 

nuo Navy Pier iki Foster Ave. 
Čikagoje, našlaičių Lietuvoje 
paramai ir vaistų į Lietuvą 
persiuntimui. 

— Jungtinio Skautų komiteto 
ruoš i amas fil. vs. k u n . J. 
Vaišnio pagerbimas Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Spa l io 29 d. Lietuvių Foto 
Archyvo ruošiamas lietuvių fo
tografų parodos a t idarymas 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki lapkri
čio 7 d. 

Spa l i o 30 d. — Lietuvių Ope
ros tradicinis balius Jaunimo 
centre su choro atliekama meni
ne programa ir laimingų bilie
tų iš traukimu. 

L a p k r i č i o 5 d. — „Ate i t ies" 
savaitgalio l i teratūros v a k a r a s 
J aun imo centro kavinėje. 

L a p k r i č i o 6 d. — Lie tuvių 
Fondo bal ius Mar t in iąue poky
lių salėje. 

— Zarasiškių klubo pusmet i 
nis sus i r inkimas Saulių na
muose. ' 

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis. 

— „Ate i t ies" savaitgal io pa
skaitos Čiurlionio galerijoje, 
J aun imo centre . 

L a p k r i č i o 7 d. — „Ate i t i e s" 
savaitgalio paskaitos Ateit inin
kų namuose, Lemonte. 

— Lietuvių meno ansambl io 
„Dainava" koncer tas J a u n i m o 
centro didž. salėje. 

L a p k r i č i o 1 3 d . — L B 
Lemonto apyl inkės Rudens ba
lius Lietuvių centre , Lemonte . 

L a p k r i č i o 14 d. — Panevė
žiečių klubo met in i s susir inki
mas. 11:15 v.r. T. Jėzui tų kop
lyčioje šv. Mišios už mi rus iu s 
nar ius . Po Mišių sus i r ink imas 
Jaun imo centre . 

— PLC met in is sus i r ink imas 
Lietuvių centre , Lemonte . 

L a p k r i č i o 19 d . Prof . 
Aleksandro Štromo p a s k a i t a 
„Pabaltijo kelias į Europą"; 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių Ku l tū ro s 
muziejuje. 

— Dail. Algio Griškevič iaus 
kūrybos darbų parodos a t idary
mas 7:30 v.v. Čiurl ionio galeri
joje, J a u n i m o centre. P a r o d a 
tęsis iki gruodžio 1 d. 

L a p k r i č i o 20 d. Lietuvių dai
l ininkų meno parodos a t idary
mas Lietuvių centre, Lemonte . 

— Futbolo klubo „Li tuanica" 
t r ad ic in i s sezono užbaigimo 
pokylis 6:30 v.v. Lietuvių cen
t r e , Lemonte. 

L a p k r i č i o 21 d. — Lietuvos 
Kariuomenės atsikūrimo 75 me
tų sukakt ies minėjimas Šaulių 
namuose . Rengia Lietuvių Ka
r ių ve teranų sąjunga „Ramo
vė" . 

L a p k r i č i o 24 d. — Aštuntojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
dalyvių susipažinimo vaka ra s | 
Balzeko Lietuvių Kul tūros mu
ziejaus patalpose. 

L a p k r i č i o 26 d. Li tera tūros 
ir muzikos vaka ras Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dalyviams 
ir visuomenei J aun imo centro 
didž. salėje. 

L a p k r i č i o 27 d. — Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo užbaigimo 
pokylis Lexington House res
to rane , Hickory Hills. 

L a p k r i č i o 28 d. — Tilžės 
Ak to paskelbimo 75 metų su
kakt ies minėjimas Šaulių namų 
salėje. Rengia Mažosios Lietu
vos Rezistencinis sąjūdis. 

— Ekumeninės pamaldos ir 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
u ž d a r y m a s Lietuvių cen t re , 
Lemonte . 

— Anglijos lietuvių klubo susi
r i n k i m a s J a u n i m o centre. 

IR „LIETUVIO ŽURNALISTO" 
KIAURAS STOGAS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. spalio mėn. 6 d. 

G r u o d ž i o 3 d. — Algimanto 
Kez io fotografijų „Giesmių 
g i e smė" parodos a t idarymas 
7:30 vai. vak. Čiurlionio gale
rijoje Jaun imo centre . 

d r u o d ž i o 4 d. — PLC 
Bazaras Lietuvių centre, Le
monte . 

G r u o d ž i o 5 d . — Jaun imo 
centro metinė vakar ienė Jauni
mo centro didž. salėje. 

— PLC Bazaras Lietuvių cent
r e , Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kul tūros 
muziejaus met inis banketas . 

G r u o d ž i o 11 d. - LB So
cialinės Tarybos labdaros vaka
r a s „Seklyčioje". 

G r u o d ž i o 17 d. — LB Lemon
t e apylinkės Kūčios Lietuvių 
centre , Lemonte . , 

G r u o d ž i o 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
J a u n i m o centre 

— Naujųjų me tų su t ik imas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Turbūt išeivijoje nėra nė vieno 
lietuviško laikraščio ar žurnalo, 
kuris pajėgtų lankyti skaityto
jus be aukų ir kitokios finansi
nės paramos. Kai leidinio įplau
kos nebepadengia jo išlaidų, su
sidaro padėtis kaip su kiauru 
namo stogu, kai nėra lėšų jo 
pataisymui. 

Neseniai atėjo, pusmečiu pa
vėlavęs, „Lietuvis žurnalistas", 
Lietuvių žurnalistų sąjungos ne
periodinis leidinys, 1933, Nr. 17. 
Kreidiniame popieriuje su spal
votu viršeliu, su 26 žurnalistų 
straipsniais, plačia kronika, 
gausių laiškų skyriumi; iš viso 
64 puslapiai tik už 3 dolerius. 
Leidinį plačiai aprašė „Drauge" 
(1993.VH.24) mūsų žymus žur
na l i s tas Jonas Daugėla , jį 
teigiamai įvertindamas. 

Šio „Lietuvio žurnal is to" 
laiškų skyriuje labai daug sal
džių žodžių redaktorės adresu. 
Pagyrimo ji t ikrai nusipelno. 
Netenka abejoti, kad pagyrimų 
bus dar daugiau iš gavusių šį 
numerį. Kaip smagu klausytis 
šūkių: „Bravo, bravisimo!" Tik 
redaguok ir leisk žurnalą ne 
kartą, bet kelis kartus per 
metus! Deja, už „bravo" niekas 
žurnalo nespausdina. Ir paštas 
nesiuntinėja. Reikia dolerių. O 
kad jų laiškuose būtų tiek, kiek 
tų meilių žodelių... 

.Lietuvio žurnalisto" redakto
rė ir LŽS centro valdybos pirmi
ninkė Rūta Klevą Vidžiūnienė 
laiške aprašo leidinio finansines 
bėdas. Jos parodo, kad ir „Lietu
vio žurnalisto" finansinis „sto-

k 

KĄ DARYTI, JEI...? 
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
darytį, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo r«.^alais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietove. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOUU? 

; i f ;!'.-•'•'• > , ; t * ^ : ' ' 

PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUFTTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

gas" labai, labai kiauras. J i 
rašo, kad anksčiau vien Lietu
vių žurnalistų sąjungos nariams 
buvo leidžiama 400 šio žurnalo 
egz. Dabar LŽS sąrašuose 
yra 142 nariai per visus kon
tinentus. 

„Gavome sąskaitą už žurnalo 
išspausdinimą ir prisiuntimą 
man: 1,442.73 dolerius. Siun
čiant už pašto ženklus išėjo 250 
dol., o kur dar vokai? — rašo ji. 
— Tik apie 40% gavusių at
siskaito. Kiti gal mano, kad tas 
2 dolerių metinis LŽS nario mo
kestis, kurio beveik niekas ne
siunčia, ž u r n a l ą apmokės? 
O LŽS ižde irgi vėjai švilpauja. 
Kiekvienais meta is mudvi su iž
dininke Rūta Šakiene savais 
apmokėdavom trūkumą. Jau 
pavargom. Šiaip taip sukrapš-
tėm ir pas iuntėm „Draugo" 
spaustuvei 700 — dolerių. Gal 
dar ateis k iek čekių? Gal kas 
auką pridės. O jei ne?... Tik 
pilna pasiūlymų likti „valdžio
je" ir toliau leisti žurnalą. Ką 
daryti?" 

Žurnalas nė ra t ik smulkus or
ganizaci jos b i u l e t e n i s . Jo 
turinys įdomus kiekvienam lie
tuviškos spaudos skaitytojui. Jo 
kaina per žema ir gal jo platini
mas per s iauras . O būtų gražu, 
kad k i e k v i e n a s l ietuviškos 
spaudos puoselėtojas parašytų 5 
ar 10 dolerių čekį, jį pasiųstų 
Rūtai Šakienei, 3430 Figueroa 
st., Glendale, CA 91206 ir pa
p r a šy tų a t s i ų s t i „Lie tuv į 
žurnalistą" 

B r o n i u s J u o d e l i s 

•Didingąj į m u z i k o s k ū r i n į 
„ M e s s i a h " k o m p o z i t o r i u s 
George Frederick Handel sukū
r ė t ik per 23 d. i r užbaigė 1741 
m. rugsėjo 14 d. 

CICERO LEMONT 

Jis išėjo į Amžinuosius mūsų 
Namus, pripildęs gyvenimą darbu 
ir auka. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

.« Juozo Broniaus Laučkos 
netekus. 

1993 m. rugsėjo 9 d. Bethesda, MD Mirties Angelas 
išsivedė mano Vyrą, 50 metų šeimyninio gyvenimo draugą, 
a.a. Juozą Laučką į Amžinuosius Namus. Dukros — Pranutė 
Domanskienė ir Izabelė Howes neteko tėvo. Vaikaičiai — 
Maria ir Jonukas Domanskiai, ir Deanna ir John Howes — 
gerojo Senelio. 

Didelės netekties skausmo valandoje patyrėme daug 
nuoširdžios užuojautos iš daugelio draugų ir artimųjų, 
atvykusių atiduoti a.a. Juozui pagarbą paliekant šį pasaulį. 

Dėkojame savo šeimos draugui, Msgr. Joaąuin Bazan. 
kuris St. Jane Frances de Chantal bažnyčioje tarė žodį ir vedė 
maldas angliškai, lietuviškai dalį rožančiaus kalbėjo a.a. 
Juozo vaikaičiai — Maria, Deanna, Jonukas ir John. 

Dėkojame savo giminaitėms: Genovaitei Stan-
kaitytei-Zdanienei ir Reginai Stankaitytei (Iš CT), skaičiu
sioms psalmes lietuviškai. 

Dėkojame atsisveikinimo žodj tarusiems: Viktorui Nakui 
— Lietuvos ambasadoriaus Stasio Lozoričio vardu; dr. Adolfui 
Damušiui, a.a. Juozo sielos draugui, nuo jaunystės su
jungtiems visam gyvenimui artimos draugystės ryšiais, taru
siam žodį ir Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos pir
mininko adv. S. Kuprio vardu; Juozui Vitėnui, Amerikos 
Balso bendradarbių ir draugų vardu; Marijai Rudienei, 
BALF0 prezidentei, kalbėjusiai kaip artima šeimos draugė, 
Lietuvos Vyčių narė, palietusi pareigų pilną a.a. Juozo kelią 
įvairiose organizacijose; dr. Alfonsui Stankaičiui, (Izab. 
Laučkienės sesers vyras) kalbėjusiam artimos giminystės šir
dies jausmu; Aleks. Rimui Domanskiui, vedusiam atsi
sveikinimo valandą ir tarusiam žodį apie gerąjį tėvą-uošvį. 

Dėkojame broliams kunigams, Kazimierui ir Domininkui 
Mockevičiams (pusbroliai Iz. Laučkienės), atnašavusiems šv. 
Mišią?. St. Jane Frances de Chantal bažnyčioje, klebonui 
Msgr John Madigan ir šv. Mišioms patarnavusiems Andriui 
ir Vincui Čižiūnams. John Howes(a.a Juozo žentas), skaičiu
siam skaitinius angliškai ir Juozui Polikaičiui — lietuviškai. 

Didelis dėkui dainininkei Marytei Bizinkauskaitei už 
gražias giesmes šv. Mišiose. 

Dėkojame Lietuvos ambasadoriui St. Lozoraičiui 
dalyvavusiam šv. Mišiose ir tarusiam šiltą žodį mauzoliejaus 
koplyčioje, taip pat ir Ateitininkų Federacijos Vadui. Juozui 
Polikačiui, atvykusiam iš Čikagos atsisveikinti a.a. Juozą 
ateitininkijos vardu. 

Dėkojame visiems mieliems karsto nešėjams ir garbės 
palydovams: Pranui Baltakiui, dr. Ad. Damušiui. Vandel 
Domanskiui, R. Al. Domanskiui, Pranui ir Edvardui Mockevi
čiams. John Howes, ambasadoriui St. Lozoraičiui, Juozui 
Polikaičiui, dr. Alfonsui ir dr. Juozui Stankaičiams. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems atvykusiems, visiems pri 
siuntusiems jautrius paguodos žodžius ir užuojautą, visiems 
aukojusiems a.a. Juozo atminimui šv. Mišioms. Ateitininkų 
Federacijos Fondui ir BALF'ui ir visiems, kurie papuošė 
gėlėmis a.a. Juozo paskutinę kelionę žemėje 

Dideliame liūdesyje palikusi žmona Izabele, dukros dr. 
Pranutė Domanskienė su šeima. Izabelė Howes su šeima 
ir visi artimieji giminės. 

A.tA. 
inž. KAZIMIERAS POCIUS 

Gyveno Beverly Shores, Indiana. 
Mirė 1993 m. spalio 2 d., sulaukęs 77 metų. 
Gimė Gailaičiuose, Kelmės valsč., Šiaulių apskr. Ameriko

je išgyveno 43 metus. 
Liūdesyje liko žmona Elena, sūnus architektas Kęstutis 

su žmona Toni ir sūneliu Matu, Lietuvoje brolis Juozas su 
šeima ir mirusių brolių bei seserų šeimos ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Tautininkų 
sąjungai ir ilgus metus buvo „Vilties" draugijos pirmininkas. 
Taip pat priklausė Beverly Shores lietuvių klubui ir ilgus 
metus vadovavo BALF'o Beverly Shores skyriui. 

Pašarvotas Carlisle koplyčioje, 613 Waahington St., Michi-
gan City, Indiana. Tel. 219-874-4214. Lankymas trečiadienį, 
spalio 6 d. nuo 2 v. p.p. iki 8:30 vai. vakaro; 5 vai. vakaro 
maldos ir atsisveikinimas. 

Laidotuvės ketvirtadienį, spalio 7 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
velionis bus nulydėtas į Šv. Onos bažnyčią Beverly Shores. 
Šv. Mišias aukos prel. dr. Ignas Urbonas. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkas ir brolis su 
šeima. 

A.tA. 
LAIMUTEI M. KUTKUTEI 

mirus, jos tėvus VYTAUTĄ ir EMILIJĄ K U T K U S , 
seserį BIRUTĘ, brolius VYTAUTĄ ir MINDAUGĄ 
su šeimomis užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Lietuvių Žurnalistų skyrius Detroite 

A.tA. 
ANTANUI RŪKUI 

m i r u s , j o ž m o n a i E L E N A I ir d u k r o m s u ž u o j a u t ą 
r e i š k i a 

Juozas Karklys ir žmona 

A.tA. 
PRUDENCIJAI BIČKIENEI 

JOKUBAUSKIENEI 
mirus, jos VYRĄ, seserį NATALIJĄ AUKŠTUO-
LIENE ir jos šeimą širdingai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Ada ir Petras Bingeliai 
Tust in . CA 

A.tA. 
LEONARD SURKEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1993 m. spalio 2 d., sulaukęs 84 metų. 
Gimė 1909 m. rugsėjo 20 d. Lietuvoje, Kauno mieste. 
Nuliūdę liko: žmona Nadežda Beriosova, duktė Christina 

de Saona, žentas Eduardo, anūkai: Svetlana, Eduardo, Sylvia 
ir Veronica; Sylvia ir Veronica; brolis Teodoras. 

Velionis buvo tėvas a.a. Jono. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 7 d. 11 vai. ryto. 
Po religinių apeigų Kopicki's Heritage laidojimo namuose, 

3117 S. Oak Park Ave., Benvyn, IL velionis bus palaidotas 
Queen of Heaven kapinėse, Hillside. IL 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, anūkai , brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Kopicki's Heritage Funeral Home Tel 
708-788-7775. 

A.tA. 
agronomui VIKTORUI DAILYDEI 

i ške l iavus Amžinybėn, žmoną ELENĄ, d u k r ą 
JŪRATĘ, sūnus dr. ARŪNĄ, kpt. KASTYTI su 
šeimomis bei visus a r t imuos ius giliai užjaučiame ir 
k a r t u liūdime. 

Žibutė ir Paul Knepper 
Yolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Viligailė ir Jurgis Lendrai-
čiai, Lithuanian Mercy Lift dar
buotojai, spalio 9 d., 3 vai. p.p. 
Tautiniuose namuose kalbės 
Amerikos Lietuvių Tautinės s-
gos, Čikagos skyriaus susirin
kime. 

JAV LB Taryba yra vyriau
sias JAV LB organas ir ją 
sudaro 60 rinktų narių ir 10 
JAV LB apygardų pirmininkų. 
Tarybos darbą derina ir spalio 
9-10 dienos Čikagoje sesijos 
posėdžius praves nuolatinis 
trejų metų kadencijai išrinktas 
Tarybos prezidiumas, kurį šiuo 
metu sudaro: pirmininkas 
Vytautas Kamantas, vicepirmi
ninkai dr. Vytas Narutis ir 
Birutė Vilutienė, sekretorės 
Gražina Kamantienė ir Svajonė 
Kerelytė. 

Birutė Zalatorienė, Travel 
Advisers Inc., rūpinasi VIII 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
svečių iš Lietuvos kelionėmis ir 
apgyvendinimu simpoziumo 
laikui Čikagoje. Jos darbas ge
rokai palengvėtų, jeigu atsi
ras tų savanorių, galinčių 
priglausti tėvynainį-moksli-
ninką iš Lietuvos. Skambinti 
Birutei Zalatorienei (708) 
524-2244. 

Reta, o gal ir vienintelė pro
ga išgirsti scenoje dainuojantį 
Lietuvos estradinį solistą Stasį 
Povilaitį bus spalio 17 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Margutis kviečia visus 
dalyvauti. 

Čikagos istorinė draugija 
Historical Society) spalio 2 d. 
atidarė naują parodą, kurioje 
eksponatais pavaizduojama... 
vyrų apatinių drabužių istorija 
nuo šio šimtmečio pradžios iki 
dabar. 

Graži ir kilni lietuviška tra
dicija — visą spalio mėnesį kal
bamas rožinis. Lietuvių kalba 
rožinio pamaldos vyksta nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Pamaldų pradžia 
— 6 vai. vak. Kai šiuo metu vėl 
vyksta neramumai Rusijoje, 
kurie gali persimesti ir į mūsų 
Tėvynę, melskimės, kalbėkime 
rožinį, kad Dievo Motina globo
tų mūsų šalį, kaip iki šiol globo
jo. 

Operos balius bus spalio 30 
d. Jaunimo centre. Kviečiame 
jus būti Operos choro svečiais, 
kuris tą vakarą atliks meninę 
programos dalį. Jūsų dalyva
vimas padės sumažinti „Pilėnų" 
operos pastatymo išlaidas. Sta
lus arba ir vietas prie jų prašo
me rezervuoti pas J u r g į Vi
džiūną šiuo telefonu: 312-
767-5609. Čia bus suteiktos ir 
visos kitos Operos baliaus in
formacijos. 

Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos klebonas kun. 
Anthony Puchenski rugsėjo 
mėn. buvo nuvykęs į Lietuvą ir 
dalyvavo naujosios Kačergiškio 
bažnyčios pašventinimo 
iškilmėse. Kun. Puchenski mo
tina yra kilusi iš tos parapijos, 
todėl jis savo aukomis pats 
dosniai rėmė bažnyčios statybą 
ir ragino savo parapiečius 
aukoti. 

Los Angeles Dramos sambū
rio aktoriai spalio 8 d. atvyksta 
j Čikagą. Kazio Sajos komedijos 
..Barakudos" spektakliai bus 
spaiio 9 d., šeštadienį, T vai. 
vak. ir spalio 10 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Sekmadienį, pasibaigus spek
takliui, bus bendri pietūs — 
vaišės Jaunimo centro kavinėje. 
Visi kviečiami. 

Čikagos Lietuviu moterų klubo ruošiamo madų pobūvio 'sekmadienį, spalio 
10 d., 12:30 vai. p.p.) Pasaulio lietuvių centre. Lemonte darbo komitetas 'iš 
kairės): E. Norbutienė, E. Petraitienė. N. Kaveckienė. F. Simanoniene, I. Nor-
butienė ir J. Vaikutytė-Volmer. Komitetas bei Moterų klubas kviečia viešnias 
ir svečius j pobūvį. 

Valerija Stanaitienė iš Oak 
Lawn, IL, neseniai lankėsi 
„Draugo" raštinėje ir čia įsigijo 
įvairių knygų už didesnę sumą. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas 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 

Muz. Alfonsas Gečas, buvęs 
Lietuvių Operos chormeisteris, 
šiuo metu gyvenąs Wisconsino 
valstijoje, naujai steigiamam 
„Draugo" fondui atsiuntė 50 
dol. čekį, už kurį dėkojame. 

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

(sk) 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuva siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami doleriais. TRANS
PAK 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

ARAS RO0PING 
Arvydas Kleis 

Danglam* Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Ateitininkų Federacijos fon
do valdybos posėdis įvyks spalio 
13 d., 6:30 vai. vakare Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Dalyvaukime „in corpore", 
svarbu! 

Dr. Adolfas ir Jadvyga Da-
mušiai parėmė mūsų dienraščio 
leidimą 100 dol. auka. Nuošir
džiai dėkojame! 

Jaunimo centro Moterų 
klubas kepa blynus ir kviečia 
visus papusryčiauti , pasi
vaišinti po kiekvienų šv. Mišių 
šį sekmadienį, spalio 10 d. 
Skubėkite, kol blynai neataušo! 

I r e n a R a d i e n ė p a k e i t ė 
gyvenamą vietą. Naujas jos 
adresas: 10531 - C. Palos Place, 
Palos Hills, IL 60465. 

Visi kviečiami į Marąuette 
Parko parapijos mokyklos mo
tinų klubo rankdarbių mugę ir 
naminių kepsnių išpardavimą šį 
šeštadienį ir sekmadienį, spalio 
9-10 d., parapijos salėje. Šeš
tadienį mugė atidaryta nuo 9 
v.r. iki 6:30 v.v. Sekmadienį 
galėsite pusryčiauti po Mišių, 
nuo 9 v.r. Mugė sekmadienį 
atidaryta nuo 9 v.r. iki 3:30 v. 
p.p. Abiem dienom galėsite 
nusipirkti mokinių motinų 
iškepto kugelio. Visas pelnas 
skiriamas mokyklos išlaikymui. 
Ateikite ir paremkite parapijos 
mokyklą. 

Tikimės, kad Brighton Par
ko apylinkės lietuviai, mūsų 
dienraščio skaitytojai, dabar 
„Draugą" gaus reguliariau, nes 
nuo praėjusio savaitės ketvir
tadienio jis pristatomas tiesiai 
į jų zonos — 60632 — pašto 
įstaigą. Būtų malonu išgirsti, ar 
dabar „Draugas" ateina regu
liariai. Paskambinkite 
administracijai. 

A.a. Juozo Broniaus Lauč-
kos laidotuvėse, jo šviesiam 
atminimui, buvo suaukota 
1,200 dol. suma, kuri įteikta 
Ateitininkų Federacijos fondui 
ir skiriama ateitininkų veiklai 
pagelbėti Lietuvoje. 

„Valio! Vai neškit, atneškit 
gardaus Ragučio midaus", 
skambės „Pilėnų operos baliaus 
programoje spalio 30 d. Jauni
mo centre. Baliuje išgirsime ir 
daugiau arijų iš kitų operų, 
kurias šiuo metu svečių malo
niam pasiklausymui repetuoja 
Operos choras. 

Vaje! „Draugo" rugsėjo 28 d. 
laidos žinutėje (paskutiniame 
puslapyje) įsivėlė klaida. Ne 
Vytas Žemaitaitis iš Santa 
Clara, CA užsakė „Draugą' 
savo sūnui (Vytas yra studen
tas, sūnaus neturi), bet jo 
mama užsakė pusei metų mūsų 
dienraštį savo sūnui Vytui 
Žemaitaičiui. Atsiprašome! 

x Gera naujiena Los Ange
les ir apylinkių lietuviams! 
Baltia Express atstovas kas
dien priiminės jūsų kalėdinius 
siuntinius Lietuvių Tautiniuose 
namuose iki lapkričio 1 d. Tei
raukitės tel. 213-661-6028 arba 
pristatykite siuntinius adresu 
3354 Glendale Blvd., Los 
Angeles, CA 90039. 

(sk) 
x Aštuntasis Mokslo ir Kū

rybos simpoziumas įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 24-28 d. Simpo
ziumo ruošai palengvinti auko
jo: $300 Vincas Klova, $250 
Algis ir Violeta Strikai, po 
$110: dr. Ferdinandas ir Vanda 
Kaunai, dr. Frank ir Danutė Ja
rai: po $100: dr. Michael V. Jur
gaitis, Ada Sutkuvienė, dr. An
tanas ir Asta Razmai. Už gau
sias ir dosnias aukas rengimo 
komitetas dėkoja. 

(sk) 

x DAFL - Dantų Sveika
tos Talka Lietuvai dėkoja 
visiems brangiems svečiams, 
kurie atsilankė į vajaus pra
džios vakarienę „Seklyčioje". 
Toks gausus pritariančiųjų 
dalyvavimas teikia reikalingą 
paramą ir veda artyn užsibrėžto 
tikslo. 

(sk) 

m i k ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicctgos skyrjmu 

Tautinė puošmena 

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

ŽMOGAUS LIKIMAS 

Išskrido žuvėdros toli į 
liūliuojančią jūrą, 

Kaip metai praskrido lėtai. 
Sėdžiu ir galvoju, kodėl man jau 

taip 
Aukščiausias paskyrė nelemtą 

likimą. 

Tėvynė gyva, bet jos čia nėra, 
Ten liko užburtos mano laimės 

ir meiles svajonės. 

Skrendu sapnuose ir matau, ir 
jaučiu, 

Čia mano šalis, čia mano širdis, 
Juk čia Lietuva... 
Ir kodėl gi man taip skaudu... 

Domas Rinkevičius 
Los Angels Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys 
(„Vardan tos Lietuvos"). 

VILNELĖ 
(Legenda) 

(Tęsinys) 
Neris nesiklausė dainų, šiur

piai purtėsi (kratėsi, norėjo 
numesti) ir blaškė Vilnelės do
vanotus žolynus ir išdidžiai pa
sakė: 

— Ką tu darysi tada, kai 
priešas ateis iš kitos pusės? 

Vilnelė įsižiūrėjo į aukštumas, 
į pilies kuorus (bokštus) ir 
suprato, kad ten žemė, ten nėra 
vandenų, kurie saugotų jos 
miestą. 

Ir nebedžiugino jos linksmie
ji laužai, medžioklių ragai. Ji 
mąstė, klausė žilvičių ir lakš
tingalų, ir rūpestis šiureno jos 
pakrantėm, lenkė beržo šakas. 
Tada ežerai prašė žuvims plauk
ti į gilumą, pelkės liepė mel
dams (vandens augalams) susi
glausti (susispausti), o šaltiniai 
skubėjo per girią ir rinko kiek
vieną lašą vandens. Jie siuntė 
vandenis į Vilnelę pamažu, kas 
dieną, kas naktį. Ties kalnų 
kilpa (pasisukimu) Vilnelė 
išsitempė ir pradėjo ardyti 
žemę. Graužė tyliai ir išnešusi 
skandino į Nerį. 

Neris kartą pastebėjo, kad 
Vilnelė drumzlina (nešvari). 
Vargas su tokiu purvinu upeliu! 

Vilnelė negirdėjo, kaip Neris 
plūstas (pyksta) ir keikia. Ji ir 
laiko neturėjo. Nematė nei 
miesto bokštų, nei prajojančių 
didžiūnų. Ji dirbo ir dirbo. 
Nebuvo nei pavasarių, nei 
vasarų ir nei žiemos, — buvo tik 
vienas darbas, kol įveikė kalną, 
pragraužė vagą. 

— Dabar išsaugosiu Vilnių, — 
ji pasakė Neriui, puldama iš 
kitos pusės ir apjuosdama mies
tą. Neris perpykęs net liejosi iš 
krantų, šniokštė, taškė (metė) 
Vilnelės bangas. 

— Prakeikti mažieji! — Jie 
visada gyvena gudrumu. Dabar 
tau pasisekė, bet ar ilgam? 
Vistiek mano pagalbos niekada 
nesulauksi! 

Vilnelė džiaugėsi. Jos vardas 
buvo minimas pilyje ir visi pra
jojantieji iš tolo ją sveikino. 
Vakarais žmonės rinkosi į jos 
pašlaites, klausėsi lakštingalų, 
laukė patekant mėnulio. 

Tai buvo gražiausios Vilnelės 
dienos, ir ji manė, kad niekada 
jos nesibaigs. Bet metai ėjo, 
iškeliavo Šventaragio ąžuolai, 
namai nusikėlė anapus jos 
krantų; dilo grindinys ir tiltai 
pavargo. Žmonės užmiršo, kas 
gynė kadaise jų miestą ir apjuo
sė vandeniu, nebenešė gėlių, 
nebedainavo. I jos senąją vagą 
ėmė mesti šiukšles. 

(Bus daugiau) 

Paulius J u r k u s 

VADOVŲ VAKARAS 
STOVYKLOJE 

Vakar naktį lijo. Baltojo namo 
salėje žiūrėjome filmą ir valgė
me sprogūzus. Po to, Asta sakė, 
kad šį vakarą vadovai atliks 
programą. Pirmieji pasirodė 
Aras ir Vytas. Aras vaizdavo 
medinį robotą, o Vytas jį atnešė 
į Dainavą. Buvo labai juokinga. 
Dar buvo ir daugiau juokingų 
dalykų. Kitas įdomus buvo 
Liudo pasirodymas. Jis su drau
gais vaidino , ,Par t i zaną" . 
Aleksas buvo kūdikis. Daug juo
ko sukėlė nykštukų valgymas. 
Jie maistą dėjo į plaukus, ant 
marškinių ir visur kitur. Buvo 
smagus ir juokingas vakaras. 

A u d r a Adomėnta i tė , 
(JAS universiteto 
laikraštėlis, 1992) 

EŽERĖLIS 

Zapyškio valsčiuje, Kauno ap
skrityje, yra durpynai — pelkės, 
vadinami Ežerėliu. Seniau yra 
buvęs ežeras, kuris apžėlė ir vir
to durpynu. Durpės yra Lietu
vos kuras. Ši vieta įdomi savo 
praeitimi, štai pasakojimas. Jis 
užrašytas ir paskelbtas Al. Polu-
janskio. Senovėje šioje vietoje 
gyvenęs kunigaikštis Striukis, 
lietuvių kariuomenės vadas, ir 
kartu su savo kariais gynęs šią 
sritį nuo kryžiuočių puolimų. 
Kartą Striukis priešo stovykloje 
pamatęs nepaprasto grožio be
laisvę lenkę (galimas dalykas, 
kad kryžiuočiai tyčia jam su
t e ikę progą ją pamaty t i ) . 
Belaisvė labai kritusi Striukiui 
į širdį. Užmiršęs pareigą tėvynę 
ginti, Striukis, paėmęs 100 
drąsuolių ir su jais leidęsis 
panemunių giriomis jos ieškoti. 
Kelionės metu jam buvo praneš
ta, kad daugybė priešų puola 
jo tėviškę, viską degina, ir 
Striukis turįs grįžti ginti savo 
krašto. Tačiau įsimylėjęs vadas 
šio pranešimo neklausęs, toliau 
veržęsis, ieškodamas merginos, 
ir taręs savo vyrams: „Eikime 
tolyn, kiti tegina mūsų šalį". 
Kai jis ištaręs šiuos žodžius, 
įvykęs nepaprastas dalykas: 
prasivėrusi žemė ir prarijusi 
kunigaikštį Striukį su visais jo 
karžygiais. Greitai šią vietą 
užliejęs vanduo ir atsiradęs 
ežeras. Šis durpynas žmonių dar 
vadinamas striukbaliu. 

ĮDOMI VASARA 

(Tautinių šokių šventė) 
Tą vasarą aš su kitais vaikais 

nuvažiavau į Čikagą. Ten mes 
praleidome keturias paras. Nors 
daug laiko praleidom praktikai, 
bet buvo labai smagu. 

Šeštadienį, po visų repeticijų, 
buvo susipažinimo vakaras. Ten 
susipažinau daug naujų draugų, 
kurie bus ilgai prisimenami. 
Sekmadienį buvo šokių šventė. 
Buvo smagu joje dalyvauti su 
dviem tūkstančiais jaunų lie
tuvių. Aš niekada neužmiršiu 
tos šventės. 

Šokių šventei pasibaigus, 
grįžau namo, bet neilgam. Tuoj 
turėjau vėl pakuotis kelionei į 
Dainavą. Ten pirmąją savaitę 
dirbau virtuvėje „angliukų" sto
vykloje. Dana Barauskaitė ir aš 
gražiai praleidome laiką. 

Po „angliukų" stovyklos 
vykau į mokytojų studijų 
stovyklą. Ten dirbau su darželio 
amžiaus stovyklautojais. Buvo 
įdomu prižiūrėti mažus vaikus. 

Šiai stovyklai pasibaigus, 
vykau į moksleivių ateitininkų 
stovyklą. Ši stovykla tęsėsi dvi 
savaites. Čia su draugėmis 
mano draugystė sustiprėjo. Po 
dviejų savaičių buvo liūdna 
skirtis. Aš ilgai prisiminsiu tą 
stovyklą ir visus draugus. 
Audrytė Navasaitytė, 12 sk. 

Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los mokinė 

(„Laisva Lietuva"). 

GALVOSŪKIS NR. 1 
(Žiūrėkite kryžiažodį) 

11. Ne draugai — kitu žodžiu pa
keisti. 12. Lietuvos kunigaikš
tienės Birutės vyro vardas. 13. 
Įvardis (aš tą daiktą pasilai
kysiu — ) 15. Trumpas žodis 
reiškiąs abejojimą (nežinau, — 
ir eisiu.) 16. Lygi vieta (gal 1. 
vien. kiškis bėgo per —) 18. Se
novės laikų sviedžiamas gink
las. 21. Priešingumas veiksma
žodžiui y r a 22. Lietuvos tauto
sakoje minima pasakų būtybė, 
kuri verpdavo, vaikus saugoda
vo. 24 Lietuvos didžiausioji upė 
(viet. 1. vien.). 26. Veiksmažodis 
eiti (būt. kart. 1.1 asm.) 27. Žodis 
valgyti taikomas gyvuliams. 28. 
Parodomasis įvardis „šis", 
pakeistas panašiu kitu įvardžiu. 
29. Įvardžio „šis" mot. giminė. 
30. Lietuvos kunigaikštis, kuris 
valdė Lietuvą prieš Gediminą. 
31. Veiksmažodžio „ima" bend
ratis. 

Žemyn: 1. Veiksmažodį 
liepsnoja pakeisti kitu žodžiu. 2. 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto žmonos vardas. 3. Lygi 
vieta, pieva, pakeitus kitu žo
džiu. 4. Daugelio bažnyčių aukš
čiausiai pakilusi dalis. 6. Mer
gaitės vardas (kilm. 1. vien.) 7. 
Pirmasis Lietuvos valstybės ka
ralius (gal. 1. vien.) 11. Senovės 
lietuvių apsigynimo vieta — 
tvirtovė. 14. Tekančio vandens 
vaga. 17. Žodį okupavo, pa
keisti kitu žodžiu. 19. Vytauto 
Didžiojo gimtinė. 20. Imti skys
timą, kitu žodžiu pasakyti. 21. 
Neigimo žodelis. 23. Veiksma
žodis eiti (būt. k. 1. 3 asm.) 24. 
Veiksmažodis nešti (es. 1. 2 
asm.). 25. Veiksmažodžio „eiti" 
liepiamoji nuosaka vien. 28. 
Asmeninis įvardis (vien. 2 asm.) 
30 Priešpaskutinės abėcėlės rai
dės pavadinimas. 

Kas išspręs šį galvosūkį be 
klaidų, gaus 10 taškų. Jei pasi
taikys klaida — tik 5 taškus. 

Kaip matote, pradėjome gal
vosūkių sprendimo sezoną. Gal
vosūkius gali spręsti visi, kam 
patinka. Norintieji dalyvauti 
galvosūkių sprendimo konkur
se, privalo laikytis tam tikrų 
taisyklių. P i rmiaus ia , ne 
vyresni 17 metų amžiaus. At
sakymams atsiųsti laikas — vie
nas mėnuo. Galima ir greičiau. 
Kas atsiųs atsakymus po jų pa
skelbimo „Tėvynės žvaigždu
tėje", jie nebus užskaitomi. Pa
tartina nevėluoti. Galvosūkiai 
vertinami taškais . Surinkę 
daugiau taškų, gaus didesnes 
premijas. Galvosūkius siųsti ne 
„Draugo" adresu, o redakto
riaus, kuris kiekviename „T. 
Žv." numeryje yra įrašytas. 
Galvosūkiai parenkami įvairūs. 
Sunkesni vyresniems, lengvesni 
— jaunesniems. Įvairaus am
žiaus skaitytojai gali konkurse 
dalyvauti. Konkursas baigsis 
kitų metų birželio mėn. pra
džioje. Pašto patarnavimas 
blogas. Gaunate „Draugą" 
pavėluotai, todėl gavę laikraštį, 
tuoj spręskite ir siųskite redak
toriui, kad laiku gaučiau jūsų 
atsakymus. Pasakiau viską, kas 
reikalinga. Linkiu visiems sėk
mės ir ištvermės. 

„T. Ž." Redaktorius 

Skersai: 1. Narsus — pakeis
tas kitu žodžiu. 2. Veiks
mažodis (es. 1. 3 asmuo), kuris 
vaizduoja garsą miške, kai vėjas 
pučia. 5. Lietuvos kunigaikštis, 
sapnavęs geležinį vilką. 8. 
Lietuvos sostinė. 9. Iš žodžio 
nešti, padarytas daiktavardis. 

PAKEITĖ NUOMONĘ 

Viena maža mergaitė nuolat 
gyrėsi mokykloje, kad ji yra gar
saus muziko duktė. 

Apie tai nugirdo jos motina, 
kuri, nepatenkinta dukters 
plepalais, uždraudė jai apie tai 
kalbėti. 

Po keletos dienų jos draugė 
vėl klausia: 

— Ką, ar tu nesi to garsaus 
muziko duktė? 

— Maniau, jog esu, bet mama 
sako, kad ne. 




