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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva gali 
pasimokyti iš Kinijos 

Vilnius, lapkričio 16 d. (Elta) 
— „Darbo vizitas į Kazachstaną 
ir oficialus vizitas į Kinijos 
Liaudies Respubliką Lietuvai 
turi ir politinės, ir ekonominės 
reikšmės", pasakė pirmadienį 
Vilniuje įvykusioje spaudos kon
ferencijoje Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis pažy
mėjo, kad pokalbiai ir susitiki
mai su Kinijos vadovais buvo 
natūralūs ir pragmatiški, pa
grįsti gyvenimo realijomis ir 
konkrečiais reikalais. Mes ne
idealizavome tarpusavio santy
kių, bet numatėme abiem vals
tybėms naudingą perspektyvą, 
pasakė prez. Brazauskas. 

Vienas iš vizito į Kiniją tiks
lų buvo noras susipažinti su 
laisvųjų ekonominių zonų 
veikla. „Ekonominis šių zonų 
efektyvumas akivaizdus, kar
tais net stulbinantis", kalbėjo 
prezidentas. „Kinijos patirtį 
šioje srityje reikėtų gerai iša
nalizuoti, apsvarstyti, kaip ją 
galima būtų panaudoti Lietuvo
je. Jau artimiausiu laiku Sei
mas turėtų svarstyti įstatymą 
dėl laisvųjų ekonominių zonų". 

Prezidentas atkreipė žurna
listų dėmesį į labai naudingą 
susitarimą, pasirašytą tarp 
Lietuvos ir Kinijos žinybų, dėl 
krovinių srauto pietine Azijos 
dalimi padidinimo, aplenkiant 
labai apkrautą Transsibiro ge
ležinkelio magistralę. Dalis 
tokių krovinių per Klaipėdą 
Baltijos jūrą galėtų greičiau 
patekti į Vakarus. Tuo, beje, yra 
suinteresuotas ir Kazachstanas, 
informavo prezidentas. 

Naujas skyrius Lietuvos 
Banke 

Lietuvos Banke įsteigtas nau
jas skyrius — šalių su ribotos 
konversijos valiutomis. Jis veiks 
kaip dar vienas Lietuvos Banko 
Tarptautinio departamento pa
dalinys. Svarbiausia priežastis, 
paskatinusi įsteigti šį skyrių — 
Rytų bloko, ypač buvusios So
vietų Sąjungos bloko šalių, fi
nansinių rinkų skaidymasis. 
Daugelis buvusio „rublio zonos" 
šalių jau įsivedė (ar įsiveda) 
savas valiutas, taip pat ir naujų 
atsiskaitymų su kaimynais 
tvarką. Tačiau apie tai neretai 
pamirštama informuoti aplinki
nes šalis. Tas labai apsunkina 
atsiskaitymus. 

Lietuvos Banko Tarptautinio 
departamento šalių su ribotos 
konversijos valiutomis skyrius 
kas savaitę atliks minėto regio
no šalių finansinių rinkų ekono
mines analizes ir artimiausioje 
ateityje jos bus pradėtos platin
ti per Lietuvos Telegramų 
Agentūrą - ELTĄ. Taip pat 
Lietuvos komerciniams ban
kams ir kitiems suinteresuo
tiems asmenims bus teikiamos 
rekomendacijos apie padėt) 
vienoje ar kitoje minėto regiono 
šalyje. 

Difteritas siaučia Lietuvos 
kaimyninėse šalyse 

Lietuvoje užregistruotas sep
tintasis susirgimo difteritu atve
jis. Kaune gydomas 33 metų 
amžiaus marijampolietis, jo 
būklė patenkinama. Vilniaus 
infekcinėje ligoninėje dar 
gydomas šeštasis — Elektrėnų 
gyventojas. Jo būklė gerėja. 
Likusieji penki žmonės iš 

Kauno, Švenčionių rajono ir 
Marijampolės, šiemet persirgę 
difteritu, pasveiko be kompli
kacijų. 

Nei pernai, nei šiemet niekas 
Lietuvoje nuo difterito nemirė. 
Tačiau šiai ligai būtinas ypa
tingas dėmesys, nes ji siaučia 
aplinkinėse valstybėse. 

Lietuvos imunoprofilakti-
kos centro direktorius Vytau
tas Bakasėnas informavo, kad 
per dešimt šių metų mėnesių 
Ukrainoje difteritu susirgo 
2,499 žmonės, iš jų 66 mirė. Bal
tarusijoje susirgo 80 žmonių, 2 
mirė. Rusijoje per devynis 
mėnesius susirgo 7,628 žmonės, 
iš jų 140 mirė. Vien Maskvoje 
šiemet difteritu susirgo 1,700 
gyventojų, iš jų 81 mirė. Norint 
išvengti epidemijos Lietuvoje, 
šiemet pirmą kartą pradėtas 
masinis suaugusiųjų skiepiji
mas. 

Atsisteigė „Pieno lašo" 
draugija vaikams gelbėti 

Praėjusį savaitgalį Vilniuje 
vyko pirmasis atsikūrusios Pieno 
Lašo draugijos suvažiavimas. 
Svarbiausias draugijos tikslas 
— kovoti su vaikų mirtingumu, 
taip pat remti daugiavaikes šei
mas, rinkti bei skleisti žinias 
apie Tarptautinę vaikų teisių 
konvenciją, įgyvendinti šio do
kumento principus Lietuvoje. 
Prieš karą Lietuvoje Pieno Lašo 
draugija gyvavo 1923-1940 me
tais. 

Praėjusiais metais Lietuvoje 
mirė 887 vaikai, nesulaukę vie
nerių metų. 297 iš jų mirė dėl 
įgimtų anomalijų. 1990 metais 
Lietuvoje tūkstančiui gyventojų 
natūralus prieauglis buvo 4.5, o 
1991 metais — 4.1, pernai — 3.3. 

Šveicarijos ku r sa i 
bedarbiams 

Lietuvoje įkurtas Transfer 
mokymo centras. Transfer — 
Šveicarijos vyriausybės para
mos fondas buvusioms socialis
tinėms valstybėms. Per jį šioms 
šalims teikiama intelektualinė 
ir finansinė pagalba kuriant 
rinkos ekonomiką ir smulkų bei 
vidutinį verslą, rengiant spe
cialistus. Lietuvoje centras 
numato perkvalif ikuoti ir 
mokyti bedarbius, rengti versli
ninkus ir kitus žmones dirbti 
rinkos ekonomikos sąlygomis. 

Centro pristatymo iškilmėse 
lapkričio 13 d. Vilniaus „Vartų" 
galerijoje dalyvavo Šveicarijos 
Transfer centro prezidentas 
daktaras Peter Facklam. Pasak 
Transfer centro Lietuvoje 
vadovės Daivos Zalėnienės, kur
sai bus mokami ir t ruks metus 
laiko. Išlaikiusieji egzaminus, 
gaus pažymėjimus, galiojančius 
Vokietijoje, Austrijoje ir Švei
carijoje. 

Lietuvoje b a n d o m a a tkur t i 
Komunistų partiją 

Lietuvos Nacionalinio Saugu
mo Tarnybos direktorius Jurgis 
Jurgelis teigia, kad Lietuvoje 
bandoma atkurti Komunistų 
partiją. Ji kol kas nekelia 
grėsmės valstybės saugumui, 
bet lapkričio 7 10 dienomis po
grindyje esantys Lietuvos neo-
komunistai ruošėsi Vilniuje pa
žerti atsišaukimų, skatinančių 
nepatenkintuosius keisti val-

Lietuvos Banko pirmininko 
kandidatūra svarstoma 

Seime 

Lapkričio 5 d. Medininkuose, Vilniaus muitinės poste, visiškai toje vietoje, kur įvyko 1991 m. 
liepos mėnesio tragedija, buvo iškilmingai atidengtas septynių kryžių paminklas ir pašventintas 
vyskupo Juozo Tunaičio. 

Jungtinės Tautos ragina Rusiją 
išvesti kariuomenę iš Pabaltijo 

New Yorkas, lapkričio 15 d. 
— Pirmadieni Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja visuo
tinu sutarimu priėmė rezoliu
ciją, raginančią Rusijos Federa
ciją nedelsiant išvesti likusius 
savo kariuomenės dal inius 
esančius Estijos ir Latvijos 
teritorijose, praneša Lietuvos 
Nuolatinė Misija Jungtinėse 
Tautose. Kariuomenės atitrau
kimo klausimu, kurį Generali
nė Asamblėja svarsto jau antrus 
metus iš eilės, pasisakė Afga
n i s t ano , Belgijos, Estijos, 
Kanados, Kroatijos, Latvijos, 
Lietuvos, Rusijos Federacijos, 
Švedijos, ir Vengrijos atstovai. 

Klausimo diskusijas pradėjo ir 
rezoliucijos projektą patiekė 
Latvijos ministras pirmininkas 
Valdis Birkavs. Savo kalboje 
Latvijos vyriausybės vadovas 
Rusijos kariuomenės buvimą 
Latvijoje ir Estijoje pavadino 
„svarbiausiu dabartiniu klausi
mu Latvijai ir kitoms Baltijos 
valstybėms". Jis pabrėžė, kad 
Latvija turi daryti viską užtik
rinti, kad vėl neprarastų savo 
nepriklausomybės. „Šiam mūsų 
siekiui įgyvendinti ypač trukdo 
svetimos valstybės karinių pajė
gų dislokavimas mūsų teritori
joje be mūsų sutikimo". 

Šiuo metu, anot premjero, 
Latvijoje y ra 18,000 Rusijos 
karinių pajėgų, kurios okupuo
ja apie 96.000 hektarų Latvijos 
teritorijos. Nesant susitarimų 
dėl šių pajėgų likimo, Latvija 
negali jaustis saugiai. Rusijos 
Federacija, pasak Birkavs, 
laužo praeitų metų Generalinės 
Asamblėjos rezoliucijos prin
cipus, kurie reikalavo išvesti 
karinius dalinius iš visų trijų 
Baltijos valstybių „anks t i , 
tvarkingai ir visiškai". 
Latvija a tme ta Rusijos no rą 
pasil ikti kar in ius objektus 

Birkavs savo kalboje taip pat 
komentavo Rusijos siekius 
ner ibo tam laikui iš laikyti 
vadinamus strateginius kari
nius objektus Skrundoje ir 
Ventspilyje. „Mes kategoriškai 
atmetame Rusijos Federacijos 
pageidavimus valdyti šiuos ob
jektus ilgesniam laiko tarpui". 

Latvija galėsianti svarstyti šių 
objektų perkėlimo lankstesni 
terminą tiktai po to, kai ji gaus 
„patikimas tarptautines saugu
mo garantijas", kad nustatytas 
terminas bus įgyvendintas. 

Švedijos Ambasadorius Peter 
Osvald, kalbėdamas taip pat 
Danijos, Islandijos, Norvegijos ir 
Suomijos vardu, savo kalboje 
pabrėžė, kad „tolimesnis sve
timos kariuomenės buvimas ne
priklausomų valstybių teritori
joje, be jų sutikimi*, yra nepri
imtinas". J is kvietė Rusiją 
nedelsiant susitarti su Estija ir 
Latvija. „Šis klausimas", pa
sakė švedas, „negali būti sie
jamas su bet kokio kito politinio 
klausimo sprendimu". Baigda
mas savo kalbą Švedijos amba
sadorius išreiškė viltį, kad po 
metų Generalinė Asamblėja ga
lės išgirsti iš JT generalinio sek
retoriaus, jog visi Rusijos 
kariuomenės daliniai bus pasi
traukę iš visų Baltijos valstybių. 

Rusijos Federacijos Ambasa
dorius Julij Voroncov pranešė 
Generalinei Asamblėjai, kad 
nuo praėjusių metų Rusija nuo
sekliai mažina karinių pajėgų, 
esančių Baltijos valstybėse, 
skaičių, ir išvedimo klausimą 
nebando surišti su kokiais ki
tais politiniais klausimais ar 
rusakalbių padėtimi Estijoje ir 
Latvijoje. Rusija, pasak Voron
cov, parodė savo gerą valią, 
išvesdama savo kariuomenę iš 
Lietuvos, net be susitarimo dėl 
visų išvedimo teisinių aspektų. 

„Mūsų valstybė jau yra priė
musi aiškų ir nedviprasmišką 
sprendimą dėl visiško savo ka
riuomenės išvedimo iš Baltijos 
valstybių", pasakė Voroncov. 
Anot jo, Rusija „nesiekia 
prai lgint i Rusijos karinių 
pajėgų buvimą Estijoje ar Lat
vijoje". Voroncov pabrėžė, jog 
Rusija neriša kariuomenės 
išvedimo klausimo su rusiškai 
kalbančių šių valstybių gy
ventojų teisių gyrimu. 
Kitos šalys apgailestauja, 
kad Rusijos kariuomenė 

dar neišvesta 
Belgijos atstovas, kalbėdamas 

12 Europos Bendrijos valstybių 

vardu, pasakė, kad dabartinė 
padėtis yra kartu ir optimizmo 
ir nusivylimo šaltinis. Optimiz
mą kelia tai, jog Rusija ir Lie
tuva sugebėjo susitarti ir įvyk
dyti sutartį dėl kariuomenės 
visiško išvedimo. Bet Belgija 
nusivylusi, kad dar nėra tokių 
susitarimų su Estija ar Latvija. 
„Lietuvos ir Rusijos susitarimas 
galėtų būti pavyzdžiu" tolimes
nėms deryboms tarp šiaurinių 
Lietuvos kaimynų ir Rusijos. 

Kanados ambasadorė Louise 
Frechette, kalbėdama taip pat 
Australijos bei Naujosios Zelan
dijos vardu, apgailestavo, kad, 
praėjus dviems metams nuo 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės tarptautinio pripaži
nimo, Rusijos kariuomenė dar 
nėra išvesta iš visų trijų vals
tybių. Ji ragino toliau tęsti 
derybas dėl išvedimo „lankstu
mo dvasioje". Kanados atstovė 
pasveikino generalinio sekreto
riaus pasiuntinio skyrimą ir 
siuntimą į Baltijos valstybes, ir 
kvietė JT vadovą toliau daly
vauti klausimo sprendime. 

Kai kariuomenės nėra, 
gali prasidėti gyjimas 

džią ir aktyviau kovoti už savo 
teises. Atsišaukimų nepasiro
dė, nes, Jurgio Jurgelio teigimu, 
Nacionalinio Saugumo tarnyba 
ėmėsi „profilaktinių priemo 
nių" ir pasidomėjo kai kurių 
Vilniaus spaustuvių darbininkų 
planais. 

Bundantys Lietuvos neoko-

munistai mėgina atkurti šios 
partijos struktūrą, renkasi ma
žomis grupelėmis, dažniausiai po 
5 žmones. Jie derina naująją jos 
ideologiją, rengia seminarus. 
Pasak Jurgio Jurgelio, daugelis 
tų žmonių anksčiau buvo „Je-
dinstvo" aktyvistai, daugiausia 
rusakalbiai Lietuvos gyventojai. 

Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Tautose Anicetas Simutis 
aiškino Generalinei Asamblėjai, 
kad po kariuomenės atitrauki
mo, Lietuvos ir Rusijos santy
kiai ženkliai pagerėjo. „Dabar, 
kai kariuomenės jau nebėra, 
tam tikras (santykių) gydymo 
procesas gali prasidėti", pasakė 
Lietuvos atstovas. Tolimesnis 
Rusijos kariuomenės buvimas 
Estijoje ir Latvijoje kelia su
sirūpinimą dėl jos galutinio 
tikslo. „Ypač esame susirūpinę 
Rusijos Federacijos reikalavimu 
toliau išlaikyti karinius ob
jektus Latvijoje", sakė Simutis. 
„Tai vestų šią nepriklausomą 
šalį į Rusijos karinę įtakos sferą, 
tuo pažeidžiant jos suverenumą 
ir savistovumą". Baigdamas, 
ambasadorius Simutis kvietė 
tarptautinę bendriją paremti JT 
rezoliucijos įgyvendinimą bei 
Estijos ir Latvijos teisėtus 
reikalavimus. 

Kaip jau anksčiau pranešta, 
praėjusių metų Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija 
kariuomenes išvedimo klausi
mu įpareigojo generalinį sek
retorių Boutros Boutros-Ghali 
informuoti šių metų Asamblėjos 
sesiją apie rezoliucijos reika
lavimų įgyvendinimą. Tuo tiks
lu š.m. rugpjūčio mėn. pabaigo
je ir rugsėjo pradžioje Lietuvoje, 

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(AGEP) — Kandidatas į Lietu
vos Banko valdybos pirmininko 
postą Kazys Ratkevičius taip 
apibūdino pagrindinį savo 
veiklos tikslą, jei būtų paskirtas 
banko pirmininku: „Tęsti tai, 
kas pradėta, ištaisyti klaidas ir 
nedaryti naujų". 

Ketvirtadienį Seimo posėdyje 
kandidatą pristatė parlamento 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. 
Kaip žinoma, prezidentas Algir
das Brazauskas dekretą dėl tei
kimo skirti Kazį Ratkevičių Lie
tuvos Banko vadovu pasirašė 
toli nuo Lietuvos — Kinijoje. 

Kalbėdamas parlamente ir at
sakydamas į Seimo narių klau
simus, pretendentas daugiausia 
dėmesio skyrė atsiskaitymų 
problemai. Kazio Ratkevičiaus 
nuomone, sutrikę atsiskaitymai 
yra daugiau ekonominės krizės 
padarinys nei Lietuvos Banko 
kaltė. „Negerai, kai pinigų yra 
per daug, nes tai skatina in
fliaciją, blogai, ir kai jų trūks
ta atsiskaitymams", sakė Rat
kevičius. 

Pretendentas mano, kad kal
tinimai buvusiam centrinio 
banko vadovui Romualdui Viso
kavičiui dėl 20 milijonų litų kre
ditų skyrimo žemės ūkiui per 
komercinį Litimpex Banką yra 
pagrįsti. Pasak Ratkevičiaus šis 
kreditas buvo paskirtas visiškai 
ne taip, kaip numato įstatymai. 

Atremdama" Seimo narių 
abejones dėl jo darbo kito bu
vusiojo Lietuvos Banko vadovo 
Viliaus Baldišiaus pavaduotoju, 
Kazys Ratkevičius teigė, jog 
visiškai nėra susijęs su nekoky
biškų litų gamybos byla. „Tie 
reikalai nebuvo skirti man 
tvarkyti, ir smulkiai apie tai aš 
nebuvau informuojamas", sakė 
pretendentas. 

Tačiau Kazio Ratkevičiaus 
darbas Viliaus Baldiš iaus 
pavaduotoju gali tapti esmine 
kliūtimi balsuojant. LDDP frak
cijoje kol kas nėra vieningos 

Rusijos marinai 
atplaukė į Gruziją 
su „humani ta r ine" 

misija 
Tbilisi, Gruzija, lapkričio 9 d. 

nuomonės dėl Ratkevičiaus 
kandidatūros. 

Tai BNS korespondentui pa 
tvirtino ir LDDP Seimo frak 
cijos narys, Seimo biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkas 
Kęstutis Jaskelevičius. Pasak 
jo, frakcija turėtų apsispręsti 
lapkričio 15 d., susitikusi su 
kandidatu. „Priklausys nuo jo 
nuomonės apie visą kompleksą 
problemų", atsakė Kęstutis 
Jaskelevičius į klausimą, kas 
lems frakcijos apsisprendimą — 
pretendento nuomonė apie Vi
liaus Baldišiaus laikų vadova
vimą bankui, lito kurso svyra
vimai ar atsiskaitymų sutvar
kymas. 

Po ketvirtadienį įvykusio pri
statymo Seimui, Kazio Ratke
vičiaus kandidatūra bus svars
toma Seimo komitetuose ir frak
cijose. 

(RFE/RL) — Rusijos Juodosios 
jūros laivyno 750 marinų, 40 
šarvuočių atplaukė j Gruzijos 
pajūrio miestą Poti lapkričio 8 
dieną. Marinai užėmė transpor
to centrus, geležinkelius, vieš
kelius ir tiltus. 

Rusijos Juodosios jūros laivy
no atstovas šią operaciją pava
dino „humanitarinio pobūdžio", 
ir pasakė Rusijos Itar-Tass žinių 
agentūros korespondentui, kad 
nebuvo jokio pasipriešinimo. Bet 
yra gandų, kad operacijos metu 
buvo ir sužeistų marinų. Tą pat
virtino ir Juodosios jūros lai
vyno bazė Sevastopolyje. 

Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje lan
kėsi JT vadovo pasiuntinys sin-
apūrietis ambasadorius Tommy 
Koh. Ambasadoriaus Koh misi
jos išvadų pagrindu buvo pa
ruošta Generalinio sekretoriaus 
a t a ska i t a , kurią š iandien 
Asamblėja priėmė ir patvirtino 

Šios dienos sesijos priimta re 
zoliucija toliau kviečia genera 
linį sekretorių sekti padėtį 
Baltijos valstybėse ir pranešt 
apie kariuomenės išvedimo eigą 
kitų metų Generalinės Asamb
lėjos sesijai. 

Naujoje eksportų 
komisijoje dalyvaus 

ir Rusija 

Oslo, Norvegija, lapkričio 9 d. 
(RFE/RL) — Europiečių ekspor
to kontrolės komisija Cocom, 
lapkričio 3 d. įvykusiame 
posėdyje Oslo mieste nutarė 
1993 m. pabaigoje panaikinti 
dabartinę Cocom komisiją ir jos 
vietoje įkurti naują, kurioje 
dalyvautų ir Rusija, bet mano
ma, jog su sąlyga, kad prieš 
būdama priimta, Rusija įvestų 
efektyvią eksportų kontrolės 
sistemą. 

Cocom buvo įkurta 1951 m., 
kad stebėtų ir kontroliuotų 
aukštos technikos eksportus, 
kurie galėtų būti naudingi 
kariniu ar strateginiu atžvilgiu, 
jų neišleidžiant į buvusio so
vietinio bloko šalis. Numatoma, 
kad naujasis komitetas sieks 
kontroliuoti eksportus teroriz
mą skatinančioms šalims ir 
toms šalims, kurios neteisėtai 
vysto masinio naikinimo prie
mones. 

Nebestatys Ignalinos 
3-ojo bloko 

Vilnius , lapkričio 11 d. 
(AGEP) — Lietuvos vyriausybė 
nutarė nebeatnaujinti Ignalinos 
atominės elektrinės trečiojo 
reaktoriaus statybos ir leido 
elektrinei parduoti nereika
lingą reaktoriaus įrangą ir 
medžiagas, praneša Algio Ged-
rio Elektroninis Paštas (AGEP). 

Iki kitų metų gegužės 1 d. bus 
paruoštas ir paskelbtas viešas 
konkursas trečiojo reaktoriaus 
statiniams demontuoti bei 
statybinėms konstrukcijoms ir 
metalui panaudoti. 

Toks vyriausybės sprendimas 
priimtas, atsižvelgus į specia
liosios komisijos išvadas, kuriai 
vadovavo Energetikos Instituto 
direktorius Jurgis Vilemas. 

Ignalinos atominės elektrinės 
trečiojo reaktoriaus statyba 
buvo nutraukta 1989 metais. 
Tuomet į ją jau buvo investuota 
250 milijonų rublių. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta 
Vengrė; Dionyzas, Grigalius, 
Getautas. 

Lapkričio 18 d.: Šv. Petro ir 
Povilo bazilikų Romoje pašven
tinimas, šv. Rožė Philippine 
Duchesne; Salomėja. Lizdeika, 
Ledrūna. 

• 
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SKAUTYBES 
kelias 

Redaktorė j .v . s . I rena Regienė 

LOS ANGELES 
AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
METINĖJE SUEIGOJE 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyrius š.m. spalio 
31 dieną Šv. Kazimiero para
pijos salėje sušaukė savo iš
kilmingą metinę sueigą. Oficia
lioje sueigos dalyje, kurią 
pravedė v.s. fil. E. Vilkas, įteikti 
atžymėjintlai. Žymeniu Už Nuo
pelnus apdovanotas ps. fil. Zig
mas Viskanta, daug prisidėjęs 
steigiant Ramiojo Vandeny
no skautų stovyklą ,,Ram-
bynas". Lelijos ordinu ap
dovanotas s. fil. Gediminas 
Leškys. Į paskautininkus pa
kelti: Vaidotas Baipšys, Rimas 
Stočkus ir dr. Leopoldas Trečio
kas. Į vyresnio skautininko 
laipsnį — Albinas Sekas. Prista
tyti du nauji kandidatai į aka
demikus: A. Kalantaitė ir P. 
Leškys. 

Užbaigus oficialiąją dalį, 
sueigą toliau vedė fil. Birutė 
Viskantienė. Pasveikinusi susi
rinkusius, pranešė dvi džiugias 
naujienas iš Lietuvos: Lietuvos 
Skaučių sąjunga pakėlė sesę dr. 
Mariją Gimbutienę į Lietuvos 
Seserijos garbės nares ir, 
džiugiausia naujiena visai mūsų 
skautijai Lietuvoje ir užsienyje, 
— suskilusi į dvi grupes Lietu
vos Skautijos vadija — susitai
kė!!! 

B. Viskantienė pasidalino 
įspūdžiais iš skautų veiklos 
Lietuvoje ir Jubiliejinių 
stovyklų, paminėdama, kad 
Palangos stovykloje buvo daug 
neturtingų draugovių, daugiau
sia iš provincijos. Stovykla 
turėjo puikių jaunų vadovų, 
kurie buvo pakviesti į Rako 
stovyklą (prie Čikagos), kad 
įsigytų daugiau patyrimo ir 
susipažintų su JAV jaunimu. 

Iš Los Angeles „Baltijos" 
stovykloje stovyklavo: dr. A. 
Avižienis, T. Barauskaitė, M. 
Mikėnienė, T. Petrušytė, E. 
Vilkas, Z. ir B. Viskantai. 
Beveik visi iš jų pabuvojo ir 
stovykloje prie Vilniaus. 

A. Kudirka davė trumpą pra
nešimą iš jaunųjų akademikų 
veiklos: iš Los Angeles Rako 
stovykloje jų buvo vienuolika, 
taigi savo skaičiumi pralenkė 
Čikagą! Auris Jarašūnas, An
drius Kudirka ir Daina Petro-
nytė-Kasputienė trumpai papa
sakojo savo įspūdžius iš sto
vyklos, pasidžiaugė, kad išmoko 
daug naujų dainų, kurias, prisi
dėjus Vilijai Žemaitaitytei, 
Danai Augutei-Scolla ir Jonui 
Baipšiui, padainavo mums. Turi 
humoro mūsų jaunimas! Lėta 
liaudies daina „Aš su savo 
boba..." jų lūpose pavirto nau
ja, smagaus tempo estradine 
daina, kurios klausantis kojos 
pačios taktą mušė. Padainavo ir 
daugiau smagių „liaudies" 
dainelių, kurių kompoziciją pri
skyrė dviem losangeliečiams... 

Visi, su įdomumu, klausėsi 
šios sueigos dalies, bet labiau
siai domėjosi naujasis Sv. Kazi
miero parapijos kunigas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos, kun. 
Aloyzas Volskis. Susipažinus su 
šviesiu, jaunu, energingu ir 
draugišku kunigu, reikia tikė
tis, kad skautai ir vėl turės 
puikų kapelioną. 

Be akademikų skautų, šioje 
sueigoje buvo daug svečių, 
kuriuos sudomino ne tiek 
pietūs, kiek vaizdajuostė iš 
Jubiliejinės stovyklos Palango
je, atvežta ten stovyklavusio E. 
Vilko. Visiems įdomu pasižiū

rėti, kaip stovyklauja Lietuvos 
jaunimas, vos prieš porą metų 
susipažinęs su skautavimu. 
Palangos stovyklos atidaryme, 
su savo krašto vėliavomis, daly
vavo Anglijos ir Švedijos skautų 
atstovai, bei lietuviai skautai iš 
Australijos, Anglijos, Kanados, 
JAV ir Vokietijos. 

Gražūs pajūrio vaizdai, gra
žus, linksmas stovyklaujantis 
skautiškas jaunimas, t ik gam
ta liūdna, dangus apsiniaukęs, 
lynoja. 

Gal ir simboliška. Net gamta 
verkia, kad Lietuvos skautybės 
75-tieji įsikūrimo metai buvo ne 
džiaugsmo ir vienybės, bet tąsy-
mosi po teismus, skundų, nuėju
sių net iki Tarptautinės Skautų 
sąjungos centro, metai. Toks ne
pateisinamas, gėdingas įvykis 
pirmas (Dieve duok, paskutinis) 
ne tik Lietuvos, bet, tur būt, 
viso pasaulio skautų, istorijoje. 
Lietuvos Skautijos vadijai nepa
sidalijus „karūnomis", einant 
per teismus, nukentėjo jauni
mas... Vietoj vienos Jubiliejinės 
stovyklos buvo dvi: viena prie 
Vilniaus kita — prie Palangos, 
Baltijos pajūry. Taigi suskal
dytas jaunimas, turėjęs švęsti 
75 metų įsikūrimo jubiliejų kar
tu, kaip yra įprasta. Užsienio 
lietuviai skautai,-ės atsidūrė 
tarp kūjo ir priekalo — kurią 
stovyklą pasirinkti? 

Vaizdajuostėje — linksmi vei
dai, dainos, žaidimai... O rea
lybė, pagal stovyklavusius Lie
tuvoje Los Angeles akademikus 
skautus, — griaudi... Daugumas 
stovyklautojų, ypač iš provinci
jos, patys sau virė maistą, 
daugiausiai košę, gi šalia jų, toje 
pačioje stovykloje, turtinges
nieji, dauguma miestiečiai, 
pirkosi skanų maistą, samdytų 
virėjų paruoštą... Štai tau 
broliai ir sesės... Mums, Ameri
kos lietuviams skautams, net 
neįsivaizduojama atskiros virtu
vės, atskiri puodai... Dar liūd
niau — atėjus vėliavos pakėlimo 
ar nuleidimo rikiuotėms, kai 
per garsiakalbį pasigirdo: „Bro
liai ir sesės prašom rikiuotis, 
kas turi batus"... arba, orui 
a tšalus , lynojant: „Prašom 
rikiuotis, kas turi šiltesnius 
švarkelius"... Apie uniformas, 
kurios gana brangios jų pini
gais, mažai ir tekalbama... svar
bu, kad turi kuo apsiauti ir apsi
siausti. Amerikoje esantis Skau
tų fondas, norėdamas išlaikyti 
neutralumą, atsisakė skirti Lie
tuvos skautams pinigų, kol va
dija nesusitaikys. Nuo to nuken
tėjo ne Sąjungos vadija, bet, 
kaip tėvams einant per skyry
bas nukenčia nekalti vaikai, 
taip šiuo atveju nukentėjo abie
jų stovyklų jaunimas. Kitaip pa
sielgė Los Angeles Skautų fondas, 
(įkurtas gavus O. Motiekie-
nės palikimą). Skrisdami sto
vyklauti į Lietuvą Zigmas ir 
Birutė Viskantos, (per juc 
gautas palikimas) iš LA Skautų 
fondo gavo 2,000 dol. Lietuvos 
skautijai remti. Pamatę padėtį, 
padalijo 1200 dol. abiems sto
vykloms: transportacijai (ne visi 
skautai turėjo pinigų susimokė
ti už autobusus), maisto pageri
nimui ir kitoms būtiniausioms 
išlaidoms. Likusius pinigus 
panaudos siuntiniams, kuriuos 
Los Angeles akademikai siunčia 
kasmet, prieš Kalėdas. 

Mūsų akademikai nesitenki 
na vien tik skautiška veikla. 

r 

Akademinio Skautų sąjūdžio Los Angeles skyr iaus komitetas . Iš kairės I eil. — A. Venc
kūnienė — korespondentė, A. Kudirkienė — soc. re ikalų vedėja. R. Stočkus — iždininkas. 
fil. dr. L. Trečiokas, fil. M. Mikėnienė, B. Viskantienė — pirmininkė. II eil. — V. Baipšys - tėvūnas, 
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„VERPIA 
VERPSTĖS"? 

Jaukiuose sesės Joanos Kru-
tulienės namuose lapkričio 8 
dieną susirinko „Kernavės" 
tunto „Verpsčių" būrelio skau 
tininkės, nešinos savo minčių, 
planų ir darbų „verpimo rate
liais". 

Šioje sueigoje dalyvavo ir dvi 
malonios viešnios — Salomėja 
Endrijonienė ir Birutė Jasai
tienė. 

Gal nedaug kas žinojo, jog S. 
Endrijonienė — yra sesė Salo
mėja, skautauti pradėjusi Lie
tuvoje, Jurbarko gimnazijoje, o 
vyr. skautės įžodį davusi jau 
Vokietijoje. Dėl įsipareigojimų 
savo profesijoje ir šakotos 
veiklos lietuviškoj visuomenėje, 
aktyviai skautaut i ilgai 
negalėjo. Tačiau, juk geriau 
vėliau, negu niekada, kartą 
skautė — visada skautė. „Verps
tės" dovanojo sesei Salomėjai 
mėlyną kaklaryšį, vyr. skautės 
ženkliuką ir pakvietė kartu 
toliau „verpti" tą pamiltąją 
skautišką giją. 

Birutė Jasaitienė, LB Sociali
nių reikalų tarybos pirm., pla-

išskyrus vyresniuosius (ne 
laipsniu, bet amžium), kiekvie
nas iš jų atiduoda savo dalį 
tėvynei ir artimui. Jaunesnie
ji: A. ir T. Giedraitytės, A. 
Jarašūnas, D. Venckutė. T. 
Petrušytė ir kiti. dirbo Lietuvoje 
— vieni kelis mėnesius, kiti 
ištisus metus. Vyresnieji: dr. A. 
Avižienis, padėjo atsikurti 
Kauno universitetui, išrinktas 
jo rektorium, porą metų pralei
do Lietuvoje, prieš tai pravedęs 
gana pasisekusį piniginį vajų 
universitetui paremti. Z. ir B. 
Viskantai beveik kasmet lan
kosi Lietuvoje, dalijasi savo 
patyrimu, žiniomis ir doleriais; 
Milda Mikėnienė dirbo Vilniaus 
Narkologijos centre, jau kelin
ti metai rūpinasi siuntiniais i 
Lietuvą (ne vien skautams), ar
timai dirba su Tremtinių s-ga. 

Valerija Baltušienė 

čiai žinoma ne tik Čikagoje, bet 
ir Lietuvoje, savo sėkminga 
veikla „Lietuvos Vaikų vilties" 
organizacijoje, kalbėjo „Verps
tėms" tema ..Veidu į save". Tai 
buvo sklandus, sukrečiančiais 
pavyzdžiais pailiustruotas ir 
sesių klausimais bei svarsty 
mais perpintas pasakojimas 
apie mūsų išeivijos senuosius 
žmones, esančius čia pat, aplink 
mus, ne tolimoje Lietuvoje, ir 
kenčiančius sunkias ligas, vie
nišumą, nepriežiūrą, neturtą. 

Birutės žodžiais. „Atkreipkim 
savo žvilgsnį ir veidą į juos. 
bandykim nors truputį paleng
vinti senatvės ir vienišumo 
naštą". Mūsų senieji lietuviai 
ypač reikalingi patarimų suda 
ryti testamentus, kad savo ne
galioje nebūtų piktų žmonių 
išnaudojami, kas dažnai pasitai
ko. 

Pasinaudodamos proga, sesės 
k l a u s i m e B i r u t ę ir apie 
„Lietuvos Vąįkų vilties" veiklą, 
neseniai atidarytą ortopedinę li
gonine Santariškėse ir apie ga
limybes našlaičių globai. 

Atrodo, kad realiausia pagal
ba našlaičiams Lietuvoje — 

Tokios šeimos vertos paramos, 
kuri „Našlaičių globos" komi
tetui tarpininkaujant, patenka 
ten, kur skiriama, be baimės, 
kad atsidurs Gariūnų turguje. 

Už išsamų, įdomų, vietomis 
graudų, vietomis linksmą pa
šnekesį, sesės Birutei Jasai
tienei padėkojo skautišku ženk
leliu - „AČIŪ!" 

Šios sueigos metu „Verpstės" 
įteikė sesei Salomėjai savo 
gerąjį Kalėdų darbelį — auką 
Jaunimo centrui, kuris buvo ir 
tebėra daugelio mūsų „savait
galio namai". 

Sueigai baigiantis, su tun-
t ininke Ramute Kemežaite 
sesės ap ta rė artėjančią 
„Kernavės" tunto 35 metų 
sukaktį, kurią paminės šauniu 
pokyliu š.m. gruodžio 11d. Jau
nimo centre. 

Trisdešimt penkeri metai — 
graži tunto sukaktis, kuri, kaip 
35-mečiui dera, augina būrį 
paukštyčių ir būrį dainuojančių 
skaučių, kur ias visi tunto 
svečiai vėl išgirs, atsilankę į 
„Kernavės" jubiliejų. 

Nuskambėjus būrelio"dainai 
ir „Ateina naktis", sesės Joanos 
skaniai privaišintos, „Verpstės" 
skirstėsi, pasidalinusios arte-, 
jančio pokylio darbais ir planuo-
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galimvbė gyventi šeimoje. Vieš- damos šalpą nors vienam naš-
nia papasakojo jaudinančių pa- laičiui. o didesni dėmesį, — sa-
vyzdžiu apie geraširdes Lie
tuvos ?eimas, auginančias naš-
laičiu« kartu su savo vaikais. 

vo seniems giminėms ar kaimy
nams. 

Sesė N. 

„KERNAVĖS" TUNTUI 35 METAI! 

„Kernavės" skaučių tuntui 
Čikagoje šiemet sukanka 35 
metai Ta proga tuntas šeš
tadieni, gruodžio 11 dieną. 6 vai. 
vak. Jaunimo centre ruošia 
šaunu pokylį. Šventėje prog-
ram-i atl" Dainuojančios 
kernavie tės" , šiais metais 
kasetėje įdainavusios visų tau
tiniu iv. jubiliejinių stovyklų 
dainas. Po programos — vaka
rienė ir =okiai. Kviečiame visas 
dabartines ir buvusias kerna
vietės. jų šeimas ir draugus kar

tu švęsti ir paremti tunto dar
bus ir jaunimo pastangas. Daly
vavimas: suaugusiems — 25 dol. 
asmeniui, studentiškam jauni
mui — 10 dol. Rezervacijas iki 
gruodžio 4 d. prašoma atlikti 
pas tuntininkę ps. Ramutę Ke
mežaite, tel. 312-778-2679. arba 
pas Dainą Auštuolienę, tel. 
312-376-1542. Nedelskite! Iki 
malonaus pasimatymo pokylyje!' 

„Kernavės" 
tunto vadovybė 

„SIETUVOS" SUEIGA 

Skautininkių ir vyr. skaučių 
„Sietuvos" draugovės sueiga šį 
penktadienį, lapkričio 19 dieną, 
7:30 vai. vak. vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. Visos narės 
prašomos sueigoje dalyvauti. 

Draugininke 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5 7 M Archer Ave. 

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

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9v.r.—12 

Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rd., tel . 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 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Berwyn. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)245-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
\A) 7915 W. 171 st i 

Tlnley Park, IL 60477 \ 
(708) 614-6871 

i 

K a b . tel. ( 3 1 2 ) 471 -3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. K e d z l e Ave. , 
Chicago, I I I . 60652 

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

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

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

penkt. ir Seštd 9 v r -12 v.p.p 
6132 S. Kedzle Ave.. CMcago 

(312) 778-6949 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 
Tel . (312)476-2112 

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bullding 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

)055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls. U 
1 myha | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120 

„Kernavės" tunto „Dainuojanti sodyba" šįmetinėj^ Čikagos skautų,-čiu Kaziuko mugėje. 
Nuotr. N. Užubalienės 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 126. penkt 10 12 1 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedrte 

Vai.: antr 2-4 v.p.p. ir ketv 2-5 v. p p 
šeštd. pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Cornmunity ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . 312-586-3186 
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 
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Lenkija ir Lietuva pusryčiams 

200 METŲ PO 
DIDŽIŲJŲ 

PADALINIMŲ 

KUBOS SALOJE EKONOMINIS 
SAULĖLEIDIS 

GINTARO MUZIEJAUS SUKAKTIS 

Prieš du šimtus metų įvyko 
paskutinis Lietuvos-Lenkijos 
Respublikos Seimo posėdis. 
Netrukus Rusija bei Prūsija nu
sprendė iš Europos žemėlapio iš
trinti ir pačią Respubliką. 

Tie Lietuvos-Lenkijos padali
nimai, aštuonioliktajam šimt
mečiui baigiantis, buvo vienas 
radikaliausių, Europos veidą 
pakeitusių, moderniosios isto
rijos įvykių, — tvirtina britų is
torikas Norman Davies, „Lenki
jos istorijos" anglų kalba auto
rius, dažnai ir palankiai rašęs ir 
apie Lietuvą. N. Davies padali
nimų reikšmę nagrinėja Lon
dono „Times" dienraščio litera
tūrinio priedo skiltyse, spalio 
mėnesį išspausdintame straips
nyje „Lenkija pusryčiams" 
(Poland for Breakfast). 

Istorikas primena, kad Didžio
joje Britanijoje dėstomuose 
„Europos istorijos" kursuose 
apie Lenkiją (ar Lietuvą) buvo 
beveik visiškai nekalbama. 
Apie padalinimus būdavo 
užsimenama trumpai ir iš aukš
to — senoji Lenkijos-Lietuvos 
Respublika turėjo būti „nužudy
ta" ir užleisti kelią „natūraliai 
kylančioms" vals tybėms, 
Prūsijai bei Rusijai. Respublikos 
reputaciją reikėjo juodinti, tuo 
pateisinant jos „apšvietai atsto
vaujančių, nors ir despotiškų" 
padalintojų elgesį. Lenkų 
aristokratų anarchiją reikėjo su
naikinti „istorinės pažangos 
dėlei". Taip du šimtus metų bū
davo aiškinami Lenkijos-Lietu
vos padalinimai. Tiktai nedau
gelis pritarė britų istorikui 
Macauley, prancūzų istorikui 
Michelet ir Kari Mane, kad 
padalinimai buvo „tarptautinis 
nusikaltimas". 

„Pagaliau ši perspektyva pra
deda keistis", — rašo Norman 
Davies. Visos buvusios Respub
likos šalys jau išsilaisvino. 
Lenkija, Lietuva, Baltarusija ir 
Ukraina jau nepriklausomos 
valstybės, bet jas padalinusios 
trys imperijos — Austro-Veng
rija, Prūsija ir Rusija — jau pra
dingo nuo žemės paviršiaus. 
Rusijos vakarinės sienos jau be
veik sugrįžo j ten, kur jos buvo 
1773 metais. 

Apžvelgdamas dvi naujas 
knygas apie du svarbius padali
nimų laikmečio dalyvius: 
Stanislav August Poniatovvski 
ir Adam Czartoryski — britų is
torikas tvirtina, jog britams ir 
Vakarų europiečiams pats 
laikas iš naujo peržiūrėti savo 

įsisenėjusias pažiūras apie Rytų 
Europą. Kol dar egzistavo sovie
tinė supervalstybė, Vakarų eu
ropiečiai buvo linkę Europos is
toriją aiškintis kaip pažangos 
raidą, kurios dalyviai buvo 
nugalėtojai ir pralaimėtojai. 
Nors „narsieji pralaimėtojai" 
nusipelnė daug simpatijų, jų pa
vyzdys neturėjo daug reikšmės 
šiandienos pasauliui. Kadangi 
„nugalėtojai", pvz., Friedrichas 
Didysis ar Kotryna Didžioji, 
kūrė tradicijas, kurios iki šiol 
dar veikė Europą, jų asmenybės 
europiečių sąmonėje tapo dar 
svaresnės ir žymesnės. Bet šian
dien, kai beveik visos buvusios 
Europos žemyno galybės patyrė 
katastrofiškas suirutes, nebėra 
nė nugalėtojų, nė pralaimėtojų. 
Norint supras t i 1993 m. 
Europą, jau nebereikia, kaip 
anksčiau buvo įprasta, telkti 
visą dėmesį į „didžiųjų valsty
bių kilimą". 

Du šimtai metų po Lietu
vos-Lenkijos Respublikos 
padalinimų britų istorikui rodo, 
kad istorija nėra iš anksto aps
pręsta ir kad didžiųjų krizių 
metu būdavo ir kitokių galimy
bių. O jei Respublika būtų 
išlikusi gyva? Norman Davies 
nuomone, Europa tuo atveju 
būtų išvengusi daugelio 
vėlesnių agonijų. Reformuota 
Lenkija būtų įsiterpusi tarp 
Rusijos ir Vokietijos, Prūsijai 
būtų buvę sunkiau dominuoti 
Vokietiją, Austrijai būtų buvę 
lengviau išsilaikyti. 

Svarbiausia — būtų sušvel-
nėjusi Rusijos nuolatinė para
noja dėl Vokietijos ir noras 
„Drang nach Osten" — veržtis 
į Rytus. Didesnė pusiausvyra 
tarp valstybių būtų sušvelni
nusi k raš tu t ines „nacio
nalizmo" formas Vokietijoje, 
Rusijoje ir iš dalies pačioje 
Lenkijoje. 

Ir Lenkija-Lietuva buvo savo
tiška imperija, — rašo autorius. 
Nacionalizmo era jos daugia
tautę visuomenę būtų panašiai 
paveikusi, kaip ir Austro-
Vengriją. Tačiau „neprievartinė 
Rytų Europos evoliucija" ne
būtų buvusi tokia skausminga, 
kaip prievarta įbruktų padali
nimų pasekmės. Dabar egzis
tuojančios tautinės valstybės 
būtų greičiausiai įsikūrusios 
anksčiau ir patyrusios daug 
mažiau vargų, — savo straipsnį 
baigia istorikas Davies. 

KŽ 

Jau 33 metai, kai veikia JAV 
embargo (draudimas) prieš Ku
bos Castro diktatūrinį režimą. 
Netekę Sovietų Sąjungos 
paramos, naujieji valdžios tech
nokratai mėgina pasukti kraštą 
į r inkos ekonomiją, nepa-
aukojant revoliucijos laimėjimų. 
Šiandien bene svarbiausias Ku
bos verslas gauti užsienio valiu
tos yra turizmas, kurio centras 
yra Varadero, apie 180 km į 
rytus nuo Havanos, Hicacos 
pusiasalyje, prieš pat Floridą.. 
Čia yra pastatyta daugybė liuk
susinių viešbučių, o prie jų yra 
balto švaraus smėlio paplū
dimiai. 10 km kelias veda į 
Cardenas industrinį centrą, kur 
yra pagrindinė naftos pro
dukcijos sritis ir užsienio firmų 
Kuboje naftos tyrinėjimo zona. 

Su t u r i z m u ir naftos 
versmėmis Varadero simboli
zuoja Kubos valdžios viltis, nors 
j i buvo p r ive r s t a vykdyti 
r ad ika l i a s ekonomines re
formas, ka i sugriuvo rytų 
Europos komunistinė sistema ir 
nutrūko santykiai su Sovietų 
Sąjunga, jai išnykus. 

Per paskutinius ketverius 
metus Kubos ekonomija 
nusmuko 50%. Esant užsienio 
valiutos trūkumui, importas iš 
8.1 bil. 1989 m. nukrito iki 1.7 
bil. dol. šiais metais. Kuboje 
šiuo metu daugelio dalykų 
trūksta. Kubiečiai dabar pri
versti važinėti dviračiais, didelis 
yra maisto trūkumas. 

Kubos vyskupai savo laiške 
iškėlė, kad maisto, vaistų, 
t r anspo r to ir energijos 
trūkumai sukelia gyventojuose 
nerimą ir įtampą. Tame laiške 
buvo kritikuojama valdžia. Šis turizmas žymiai pakilo. Šiemt 
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r inkos ekonomiją. Buvo 
a t šauktas draudimas leisti 
lankytis Kubos pabėgėliams, 
leista privatus verslas daugiau 
100 įvairių sričių smulkios 
prekybos ir patarnavimų sri
tyse. Žemės ūkis pamažu pri
vatizuojamas. Tokie reiškiniai 
rodo, kad Kubos valdžia laužo 
centralizuotą sovietinę sistemą, 
kur i Kuboje veikė keturis 
dešimtmečius. 

Rugpjūčio mėn. keturi jauni 
komunistų partijos ministrai re
formatoriai užėmė vyriausybėje 
svarbiausius postus finansų, 
žemės ūkio, susisiekimo ir 
cukraus ministerijose. Jose Luis 
Garcia, paskirtas nauju finansų 
ministru, yra laikomas geriau
siu Kubos ekonomistu; jis 
susipažinęs ir su Vakarų eko
nominėmis teorijomis. 

Šiuo metu Kubos didžiausia 
problema — gauti kuo daugiau 
užsienio valiutos. Šių metų 
cukrinių nendrių derlius 
(sudarąs pagrindą eksportui) 
buvo labai blogas, nes trūko 
trąšų; turėta ir transporto 
problemų, taip pat buvo didelės 
liūtys. Todėl šių metų derlius 
buvo tik 4.2 mil. tonų. Tai 
beveik 3.5 mil. mažiau negu 
praėjusiais metais. 

Kuba tikisi padidinti nikelio 
eksportą, bet reikia modernizuo
ti fabriką, esantį rytinės salos 
dalyje, o tam reikalinga 70 mil. 
dolerių. Be to, nikelio kainos 
yra žymiai kritusios dėl Rusijos 
pasiūlų tarptautinėje rinkoje. 

Dėl užsienio investicijų per 
paskutiniuosius trejus metus 

dolerių. Tų pirkėjų buvo tiek 
daug, kad valdžia pakėlė prekių 
kainas 50%, kas labai supykino 
svetimų valstybių diplomatus. 
Pabėgėlių siunčiami pinigai 
saviesiems j Kubą sudaro keletą 
šimtų tūkstančių dolerių. Dėl 
embargo JAV vyriausybė savo 
gyventojams leidžia siųsti į 
Kubą tik 300 dol. kas trys mėn. 
Kai kurios kubiečių grupės Mia-
mi mieste nusistačiusios, kad 
nieko nereikia siųsti, nes tai 
pagreitins Castro diktatūros 
žlugimą. 

Ir pačioje Kuboje dolerio le
galizavimas sukėlė nepasi
tenkinimą. „Tai išėjo į naudą 
spekuliantams ir žmonėms, 
turintiems ryšių su Miami", — 
pasakė vienas žurnalistas. Kaip 
gali būti ekonominė mašina 
įjungta į darbą ir veikti nor
maliai, jei tūkstančiai inžinie
rių, mokytojų ir gydytojų, kurių 
paruošimas „revoliucijai" bran
giai kainavo, nieko daugiau ne
galvoja, kaip tik gauti darbą 
turizmo versle, kur savaitės 
arbatpinigiai val iuta yra 
daugiau negu mėnesinė alga. iš
mokama nuvertintais pezais 
kvalifikuotiems profesionalams. 

Užsienio investitoriai žiūri 
greito pelno. Daug iš jų sten
giasi įsistiprinti Kuboje, kol dar 
veikia JAV embargo, nes 
anksčiau ar vėliau embargo bus 
panaikintas , t ada užplūs 
Amerikos investicijos. 

• 1918 m. lapkričio 23 d. 
pradėta organizuoti Lietuvos 
kariuomenė. Tą dieną dabar 
švenčiame Kariuomenės šventę. 

Spalio 16-17 d. savaitgalį Pa
langos gintaro muziejus šventė 
savo veiklos trisdešimtmetį. 
Surengtoje mokslinėje konfe
rencijoje pranešimus apie pir
mąsias Gintaro muziejaus gyva
vimo dienas, archeologinius gin
taro kasinėjimus, prekybą gin
taru senovėje. Palangą vikingų 
laikais, gintarą XVII XVIII am
žių ir šių laikų mene, grafų Tiš
kevičių gyvenimą ir jų rūmus 
skaitė Lietuvos dailės muzie
jaus, Palangos, Kaliningrado 
gintaro muziejų bendradarbiai, 
archeologai, tyrinėtojai. 

Palangos gintaro muziejus — 
vienas didžiausių iš penkių pa
saulyje veikiančių analogiškų 
muziejų. Jis buvo įkurtas 1963 
metais grafų Tiškevičių rūmuo
se, kur tuo metu veikė dailinin
kų kūrybos namai. Jo įkūrimo 
iniciatorius buvo tuometinis 
Lietuvos dailės muziejaus direk
torius P. Gudynas, teminį planą 
parengė R. Budrys bei moksli
nis konsultantas, geologijos ir 
mineralogijos mokslų kandida
tas V. Katinas. 

Pasak ilgamečių Gintaro mu
ziejaus darbuotojų A. Tranyzo ir 
V. Litvaitienės, kurorte buvo 
nutarta steigti Gintaro muziejų 
ne tik todėl, kad Palanga ir gin
taras — du neatsiejami dalykai. 
Grafas F. Tiškevičius pats labai 
domėjosi gintaru ir turėjo labai 
vertingą archeologinio gintaro 
kolekciją, kuri huvo eksponuota 
net Paryžiuje ir sulaukė didelio 
pasisekimo. 

Vėliau dalis šios kolekcijos 
buvo perduota Kretingos muzie
jui, išvežta į Kauną ir vėl 
srrąžinta į Palangą. Grafo su
rinkta gintaro kolekcija ir tapo 
tuo pagrindu, kuris formavo 

visą muziejų. 
Pirmoji Gintaro muziejaus 

ekspozicija užėmė 96 kvadrati
nius metrus ir veikė tik dviejose 
salėse. Joje buvo 478 ekspo
natai. 

Dabartinę ekspoziciją, įrengtą 
1986 metais, sudaro 5,000 ek
sponatų, demonstruojamų 15 
salių. Iš viso muziejaus sau
gyklose saugoma per 25,000 ek
sponatų. 

Palangos gintaro muziejuje 
per trisdešimt jo gyvavimo metų 
surinkta unikali, didžiausia pa
saulyje 15,000 inkliuzų kolekci
ja ir gintaro archeologinė me
džiaga, beveik visa surasta pa
čių darbuotojų pavasario ekspe
dicijų metu, važinėjant po Klai
pėdos, Kretingos, Šilutės, 
Švėkšnos apylinkes. 

Dalis eksponatų buvo sunešta 
kolekcionierių, dovanota mūsų 
Respublikos gyventojų bei užsie
nio lietuvių, o daugiausia 
gintaro ir jo dirbinių buvo 
nupirkta. 

Per trisdešimt metų Gintaro 
muziejų aplankė 7,5 milijono 
lankytojų iš viso pasaulio šalių. 
Daugiausia ekskursantų buvo 
1988 metais - 390,000. 

Tačiau, pasak muziejaus di
rektoriaus V. Juodišiaus, lanky
tojų kasmet vis mažėja, ir šie
met jų buvo tik 75,000. Tai pa
aiškinama ir tuo, kad į kurortą 
atvažiuoja kur kas mažiau po
ilsiautojų ir mūsų abejingumu 
kultūrai. 
(„Lietuvos rytas", spalio 19 d.) 

• 1895 m. lapkričio 5 d. 
George Selden gavo patentą 
gaminti benzinu varomus moto
rus automobiliams. 

PASKIRTA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS METINĖ PREMIJA 

Lietuvių Rašytojų Draugija, 
puoselėdama senas tradicijas, 
kasmet skir ia premiją už 
praėjusiais meta is išleistą 
geriausią grožinės literatūros 
knygą. Mecenatų pageidavimu, 
premijos paskyrimas vykdomas 
metų gale. Dabar paskirta 
premija už 1992 metus. 

Šiemet vertinimo komisija su
daryta tokia: Vytautas Volertas 
— pirmininkas, nariai: dr. Kos
tas Ostrauskas, Leonardas Žit
kevičius. Jie susipažino su 1992 
metais išleistais grožinės 
literatūros veikalais. Sąrašą 
sudarė rašytojas Alfonsas Seš-
plaukis -Tyruolis. 

Komisijos nariai visais balsais 
1992 metų grožinės literatūros 
premiją paskyrė Anglijoje gyve-
načiam rašytojui Kazimierui 
Barėnui už jo novelių knygą 
„Pati apatinė pakopa". Pre
mija paskirta 1993 m. spalio 30 
d. 

Premija — 2,000 dol Jos me
cenatas — Lietuvių fondas. Pre
mija įteikiama per 1993 metų 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumą 

Čikagoje, Padėkos dienos sa
vaitgalį surengtame literatūros 
vakare. 

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba šia proga nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių fondui, kuris 
taip rūpestingai remia išeivijos 
literatūrą. Taip pat dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie šios 
premijos paskyrimo: vertinimo 
komisijai, sudariusiai veikalų 
sąrašą. 

Palaikykime savas tradicijas, 
ugdykime savo kūrybą, remki
me Lietuvių fondą, kuris rūpi
nasi išeivijos kultūra! 

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdyba 

PASKUTINĖ „RAGUVOS" 
KELIONĖ 

Iš Klaipėdos į paskutiniąją 
kelionę išplaukė , , Jū ros" 
valstybinės žvejybos įmonės 
plaukiojanti bazė „Raguva". 
Beveik 30 metų plaukiojusi jū
romis, bazė Indijoje bus par
duota už 900,000 dol. ir paversta 
metalo laužu. 

l a i škas sus i l aukė griežto 
atsakymo iš oficialios spaudos. 

Švenčiant 40 m. Kubos re
voliucijos sukaktį liepos 26 d., 
diktatorius Castro pareiškė, kad 
dolerių laikymas iki to laiko 
buvo nusikaltimas, bet dabar 
yra legalizuojamas. Kubiečiai 
pabėgėl ia i Floridoje tokį 
pasikeitimą pavadino Kubos 
diktatūros bankrotu. „Nors tai 
yra nemalonūs reiškiniai, bet 
esamoje padėtyje mes neturime 
kito pakai ta lo" , — aiškino 
d ik ta tor ius Castro. Kubos 
valdžia pasiryžusi bet kokioms 
nuolaidoms, kad tik išgelbėtų 
Kubos socializmą, t au t in į 
suverenumą ir esamus stan
dartus mokymo bei sveikatos 
srityse. 

Ryšium su dolerio legaliza
vimu buvo padarytos ir kitos 
reformos, a tver iant Kuboje 

numatoma, kad iš turizmo gau
tas pelnas bus 30% didesnis 
negu praėjusiais metais. Turėtų 
siekti 500 mil. dolerių. Norima 
pasiekti, kad Kubą aplankytų 
kasmet 1 milijonas turistų ir pa
jamos iš turizmo siektų 1 bil. 
dol. Grynas pelnas iš turizmo 
sumažėja, nes reikia kai kuriuos 
maisto produktus importuoti iš 
užsienio, taip pat tam tikra 
dalis tenka užsienio transpor
tui. 

Turizmo blogoji pusė yra ta, 
kad skatina prostituciją ir spe
kuliaciją, taip pat neigiamai 
veikia vietinius žmones, ku
riems aiškinama, kad tai esąs 
laikinas „specialus periodas". 

Panaikinus suvaržymus dėl 
svetimos valiutos, žmonės 
veržėsi į krautuves, skirtas 
diplomatams ir turistams, kur 
gali pirkti viską, jei tik turi 

Tautinio meno ansamblis „Dainava" po sėkmingo koncerto -Jaunimo centre s.m. lapkričio 7 d. 
Ansambliui vadovauja muz. Darius Polikaitis. Nuotr Jono Tamulaičio 
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3. Amerikos spauda, kiek teko ją sekti, dar aiškiai 
nėra pasisakiusi, tačiau gal ji daugiau palinks anglų 
nusistatyman, nors spauda bendrai dažnokai ir 
pasisako už Tautų Sąjungą, kaipo tarptautinę organiza
ciją. 

4. Pastaruoju laiku anglų ambasadorius Sir Esme 
Howard viešai palietė anglų propozicijos klausimą. 
Ypač Princetone kalbėdamas gynė anglų sumanymą: 
atskirų valstybių susitarimą garantijos klausimais. 

B. DĖL VOKIEČIU PROPOZICIJOS IŠ ESMĖS 
Dėl vokiečių propozicijos iš esmės sunku ką pasakyti, 
tačiau, turint omeny, kad Vokietija laikoma pirmaeiliu 
faktorių Europos taikai, galima manyti, kad Amerikos 
opinija bus palinkusi dėl rytų Vokietijos sienų revizi
jos vokiečių naudai. Gali kiek paįtekmėti vokiečių 
nenaudai faktas, kad Hindenburgas išrinktas Vokie
tijos prezidentu. Be abejo, Amerikos spaudos opinija 
buvo prieš Hindenburgą, nes manoma, kad per Hinden-
burgą bus einama prie monarchijos restauracijos. Ta 
pasireiškė nuomonė kaikurių žymių kongreso narių. 
Tačiau Borah savo Hindenburgo išrinkimo įvertinime 
mato tik sukonservatėjimą, o ne sumonarchėjimą. 

C. LENKIJOS SIENOS 

Kas augščiau pasakyta, dėl Lenkijos sienų opinija gali 
būti palanki vokiečiams toje dalyje, kur liečiama Dan

cigo koridorių ir Augštąją Sileziją. Kad dėl Lenkijos 
rytų sienų, tai čia abejojimo nėra: vis-a-vis bolševiku 
Rusijos — oponija palaikys Lenkiją. 

D. DĖL KOMPENSATŲ LENKIJAI 

Jei kuomet iškiltų Lenkijos-Vokietijos sienų revizija, 
abejoju, ar rimtai iškiltų Amerikoj teritorialės kompen-
satos Lenkijai reikalingumo klausimas. Manau, tai dėl 
tokių motyvų: Lenkijos vidaus padėtis sunki, tiek pat 
finansinė ir ekonominė padėtis; antra — status quo 
pamainymas būtų pavojingas taikai, nes naujosios vals
tybės pasipriešintų, ir su Rusija tektų skaitytis; trečia 
— Lenkijos administravimo būdas yra žinomas, 
mažumų klausimo opumas pasiekia ir platesnę spauda 

E. LIETUVOS PROBLEMOS 

Prie Lietuvos problemų, turinčių sąryšio su vokiečių 
pasiūlytu garantijų paktu, laikau Šitas; 

1. KLAIPĖDOS KLAUSIMAS. Tai opus klausimas 
dėl nemažo vokiečių elemento buvimo Klaipėdoj. 
Nežinau paskutinio surašinėjimo davinių, tačiau abejo
ju, ar jis būtą mum& labai palankus. Mūsų tikslas turi 
būti: be jokios prievartos miklia ir švelnia taktika kiek 
galima daugiau surišti Klaipėdą su Lietuva. Daryti 
pastangų Klaipėdos ekonominiam vystymui. 

State Departmentas Klaipėdos reikalais labai 
domisi. P. Young prašė manęs smulkesnės medžiagos 
apie Klaipėdos uosto aktyvumą. Matyti, norėta žinoti, 
kaip Klaipėda vystosi prie Lietuvos. Jteikiau jam 
atitinkamą memorandumą su statistiniais daviniais. 

Pirmaeilės svarbos klausimas — tai Klaipėdos Kon 
vencijos galutinis ratifikavimas. Kol Klaipėdos konven 

cija nėra visų ratifikuota, tol gali kilti juridinių 
sunkenybių ir neaiškumų. Apie tai minėjo man ir 
Young'as. Todėl manyčiau, kad Lietuvos vyriausybė 
turėtų daryti pastangų, kad visos konvencija pasirašiu
sios valstybės kuogreičiausia ją ratifikuotų. 

Prie šios progos leiskite man, p. Ministeri, išreikš
ti savo nuomonę dėl Klaipėdos krašto rinkimų. Manau, 
kad rinkimai Seimelin turėtų būti padaryti šįmet. Tai 
bus ne tik vykdymas konvencijos, bet ir sucemen
tavimas vidury. Gi dėl rinkimų į Seimą tai reikėtų juos 
daryti kartu su bendrais rinkimais Lietuvoje: pats 
kraštas kiek nurims, bus turėta administracinės 
praktikos iš rinkimų į Seimelį; per tą laiką vyriausybė 
gali daug ką padaryti, kas Klaipėdos interesus jungtų 
arčiau su Lietuva, tad ir rinkimų išdavos bus 
palankesnės Lietuvai. 

2. VILNIAUS KLAUSIMAS. Jis dabar apmiręs, 
mes turime jį laikyti gyvu ir kelti jį visuomet. 
Pasiūlymas Ambasadorių Konferencijai dėl specialės 
konferencijos sušaukimo buvo ne visai laimingas, nes 
iš kalno galima buvo numatyti, jog bus duotas nega
tyvus atsakymas, o dažnai geriau neturėti jokio at
sakymo, nei turėti negatyvų. Be abejo, įvykus Lenki
jos-Vokietijos sienų revizijai, Vilniaus klausimas 
pasunkės, nes lenkai turės daugiau pajėgų ir galimy
bės sukoncenrtruoti savo veikimą Vilnijoje. 

Man visuomet rūpėjo gauti iš State Departmento 
aiškų atsakymą į tai, kaip Amerikos vyriausybė 
pripažino Lenkijos rytų sienas. Negalėjau niekaip iš
gauti. Pagaliau nurodžiau į Skirmunto kalbą (cifr. 
Question de Memel. 2-e vol., pusi. 12IK Tikiuos gauti 
šiokį tokį paaiškinimą". 

'Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DARBINGAS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Spalio 16 d. Stasės Smalins-
kienės namuose įvyko visuo
tinis, metinis d-jos narių susi
rinkimas, kuriam pirmininkavo 
Irena Alantienė. Iždininkės 
Dalios Navasaitienės, pirm. Jū
ratės Pečiūrienės ir narės ypa
tingiems reikalams Reginos 
Goebel pranešimai apie iždo 
stovį, bendradarbiavimą su Mi-
chigano universiteto Ameri-
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation pasikeitimo pro
grama ir „Lietuvišką vilką" ne
kalbantiems vaikams. Padėka 
Danutei Jankienei už pus
antrų metų pavyzdingai eitas 
pareigas ir Daliai Navasaitienei 
už jų perėmimą. Tartasi dėl me
tinių renginių, siuntinių siun
timo Lietuvon ir veiklos savo 
apylinkėje. Po aktyvių svars-
tybų, Danutė Jankienė pravedė 
literatūros valandėlę. Dalyvavo 
29 narės. Sveikinimai naujai 
narei dr. Violetai Barkauskas iš 
Ann Arbor, Mich. 

Dabartinę draugijos valdybą 
sudaro: Jūratė Pečiūrienė — 
pirmininkė, Irena Alantienė — 
vicepirm., Stasė Bliudžiuvienė 
— koordinatorė, Bronė Čiun-
kienė — seniūnė Šv. Antano 
parapijoje, Regina Garliauskai-
tė Goebel — narė ypatingiems 
reikalams, Elena Karvelienė — 
sekretorė, Dalia Navasaitienė — 
iždininkė, Stasė Smalinskienė 
— atstovė Dievo Apvaizdos 
parapijos taryboje, Rūta 
Baublytė Teshker — soc. rei
kalai. 

LIETUVOS DUKTERYS 
KVIEČIA 

Turime patikrintus sąrašus 
ne tur t ingų, daugiavaikių 
šeimų, neturinčių artimųjų 
užsienyje. Žinomas vaikučių 
amžius ir vardai. Ieškome glo
bėjų, kurie išsirinktų bent vieną 
šeimą, pasiųstų jai per metus 
porą siuntinių ir pasikeistų laiš
keliais. Gyvenantiems varge 
bet koks dėmesys yra labai 
re ikšmingas . Ištieskime 
pagalbos ranką — tikrą meilės 
įrodymą tautiečiams skurde. 

Sąrašus galima gauti pas 
Detroito Lietuvos Dukterų 
valdybos nares. L. Dukterys 
pačios sudaro siuntinius, ku
riems priima avalynę, žaislus, 
riešutinį sviestą, šokoladą ir kt. 
Galintieji paaukoti daiktus 
siuntiniams prašomi juos nu
vežti pas Birutę Čečkienę, 7271 
Lucerne, Dearborn Hts., Mich. 
Tel. 313-561-7668. Paskam
binkit prieš atvažiuodami. 

Padėka Danutei Geldienei, 
kuri siunčia siuntinius Vaikų 
ugdymo centrui Vilniuje. 

J . P. 

PATIKSLINIMAS 

Lietuvių telkinių skyriuje, 
lapkričio 4 d. „Drauge", man 
rašan t apie Šv. Antano parapi
jos choro renginį Detroite, atna
šaujamų šv. Mišių už mirusius 
choristus sąraše buvo praleista 
Kazimiero Vilkausko pavardė. 
Ta pačia proga verta priminti, 
kad mirusiems choristams 
sekmadienį, lapkričio 21 d., 
10:30 vai. ryto per šv. Mišias 
bus dedikuotos dvi naujos 
giesmės: A. Mikulskio „Malda 
už mirusius" ir čia rašančio 
„Kryžių kalnas". Būtų gražu, 
kad ne vien giminės ir pažįs
tami dalyvautų pamaldose, bet 
ir visi parapiečiai, nes choras la
bai daug reikšmės turėjo ir te
beturi mūsų parapijos išsilai 
kymui. Taip pat visi maloniai 
kviečiami po Mišių dalyvauti 

vaišėse, kurias paįvairins Mo
terų kvarteto ir Moterų 
vokalinio vieneto dainos. 
Renginys yra daromas parapijai 
paremti. 

S. Sližys 

„SAULUTĖS" RINKLIAVA 

Padėkos dienos proga, „Saulu
tė", Lietuvos našlaičių globos 
būrelio Detroito skyrius, turės 
rinkliavą Lietuvos nelaimin
giems vaikams. Lietuvoje žiema 
šalta, namuose mažai šildoma. 
„Saulutės" šiltu spindulėliu 
norėtųsi paliesti Lietuvos 
vaikus. Sekmadienį Dievo 
Apvaizdos kultūriniame centre 
prie scenos, prieš ir po 10:30 vai. 
Mišių, bus renkamos antklodės, 
miegmaišiai ir multivitaminai. 
Nesivaržykite rinkliavą praves
ti tarp amerikiečių, kurie vargs
tančius mielai paremia. Labai 
prašoma, kad aukojami daiktai 
būtų švarūs, nauji arba gerame 
stovyje. Dėl informacijos kreip
tis į Eleonorą Grigaitienę 
313-453-8614. 

SEKMADIENIO ĮVYKIAI 
KULTŪROS CENTRE 

Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre vyko Lietuvos 
Vyčių 79-tos kuopos festivalis, 
kepsnių bei valgių išpar
davimas ir gausūs laimėjimų 
žaidimai. 

Taip pat sekmadienį po 
pamaldų Dievo Apvaizdos 
Kultūros centro patalpose įvyko 
Lietuvių Bendruomenės kul
tūrinė popietė. Popietėje daly
vavo svečiai iš Lietuvos — 
Stasys Kašauskas, Egidijus Bič
kauskas ir Lionginas Savulio-
nis. Kultūrinę popietę pradėjo 
Jonas Urbonas. Adamkus, atly
dėjęs svečius, klausytojus 
supažindino su svečiais. Centro 
frakcijos laikraščio „Atgi
mimas" redaktorius, rašytojas 
Stasys Kašauskas — papasako
jo apie dabartinius vargus 
Lietuvoje. 

Lietuvos seimo vicepirmi
ninkas Egidijus Bičkauskas, 
įgaliotas pirmininkauti specia
liai komisijai,tyrinėti organizuo
tą nusikalstamumą Lietuvoje, 
papasakojo, kaip vykdoma ko
va su nusikaltėliais. Iš jo 
pranešimų jautėsi, kad seimas 
ir vyriausybė nesiima griežtų 
priemonių nusikaltėlius su
tvarkyti. Taip pat pranešė, kad 
seime yra svarstomas papil
dymas dėl pilietybės atstatymo 
buvusiems Lietuvos piliečiams 
ir jų vaikams. 

Po pranešimų buvo atsakinė
jama į pateiktus klausimus. 

PAGERBTA 
P. TELEVIČIENĖ 

Lapkričio 14 dieną Šv. An
tano parapijos patalpose buvo 
švęstas nenuilstančios šeimi
ninkės Pranciškos Televičienės 
70-tas gimtadienis. Pranciška 
jau daugelį metų savo sekma
dienio laisvalaikį aukoja, kad 
parapiečiai DO ŠV. Mišių turėtų 
progos pasivaišinti kavute ir 
užkandžiais. Parapiečiai ir 
klebonas kun. Alfonsas Ba-
bonas linki Dievo palaimos bei 
neišsenkančios energijos ir 
toliau vaišinti parapiečius ir 
detroitiečius. 

A.A. V. ALKEVIČIUS 

Lapkričio 5 d., sulaukęs 68 m. 
amžiaus, mirė a.a. Vilimas 
Alkevičius. Buvo gimęs Sakių 
kaime, Vilkaviškio apskr. 
Gyveno Roseville, Michigan. 
Paliko žmoną Genę, dukrą 
Marytę ir žentą Raymond Bin-
kowski, anūkus Julie ir And-
rew; sūnų Joną ir marčią Leslie 
Alkevičius, anūką Christopher, 
dukrą Rasą ir anūkus Jason, 

Kiekvienas Lietuvos Dukterų 
d-jos skyrius turi kiek skirtin
gą veiklos pobūdį ir vykdo skir
t ingus , vietovės sąlygų 
padiktuotus, uždavinius. Pvz., 
Čikagos Lietuvos Dukterys la
bai gražiai bendradarbiauja su 
LB Socialinių reikalų taryba 
reikšminguose „Lietuvos Vaikų 
vilties" darbuose. O Detroito L. 
Dukterys bendradarbiauja su 
Michigano universiteto ligoni
nės rehabilitacijos depar
tamento įsteigta Ameri-
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation pasikeitimo pro
grama. Ši programa yra pasi
ryžusi padėti Lietuvoje vieni
šiems ir kenčiantiems žmonėms 
— žmonėms su nepajėgumu. 
(Lietuvoje, ir dar net Amerikos 
lietuvių spaudoje invalidais 
vadinamiems). 

Yra klausiančių, kodėl L. 
Dukterys įsijungė į tokį milži
nišką projektą? Atsakymas 
trumpas. Tos programos reikia 
vargo žmonėms Lietuvoje! 
Amerikietis dr. W. Waring, 
suplanavęs ir pradėjęs šį 
projektą, kreipėsi į Detroito 
lietuvių organizacijas, ieško
damas talkos. Į jo prašymą rea
gavo tik Detroito Organizacijų 
centro pirm. Kęstutis Miškinis 
ir Kazės Balukienės vadovauta 
Detroito Lietuvos Dukterų val
dyba. Buvo nesąžininga igno
ruoti idealisto amerikiečio 
pastangas Lietuvai. 

Dirbta atkakliai ir tyliai. 
Nuolatinis susirašinėjimas, ver
timai, telefoniniai pokalbiai 
tarp abiejų kraštų. Per ketverius 
metus įvyko keturios pasikei
timo delegacijos. 1990 m. 6 
profesionalai iš Lietuvos lankėsi 
Michigane pirmam susipaži
nimui su rehabilitacijos me
todais šiame krašte. 1991 m. 11 
amerikiečių vyko pravesti kon
ferencijas Vilniaus universite
tinėje Santariškių ligoninėje ir 
konkrečiai susipažinti įvairiose 
Lietuvos vietovėse su žmonėmis 
su nepajėgumu, jų problemomis 
ir pagalbos galimybėmis. Ši 
delegacija kviesta Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
ir Lietuvos Invalidų draugijos. 
1992 m. atvyko 16 asmenų iš 
Lietuvos: med. gydytojai, fiz. 
terapistai, psichologė, žmonės 
su nepajėgumu ir vaikų su ypa
tingais poreikiais tėvai. Delega
tai t r is savaites, mažomis 
grupėmis, studijavo Michigano 
univ. ligoninėje rehabilitacinį 
darbą su pacientais, klausėsi 
paskaitų, lankė Savarankaus 
gyvenimo centrus Michigane ir | 
Ohio (Center for Independent 
Living), mokyklas, Lansinge 
studijavo naujus įstatymus, gi
nančius nepajėgiųjų teises, ši 
grupė kviesta Michigano uni
versiteto ir Detroito Lietuvos 
dukterų. 

1993 m. gegužės mėnesį 16 
amerikiečių vyko Lietuvon 
Lietuvos Invalidų draugijos ir 
univ. Santariškių ligoninės 
kvietimu. Buvo dirbama San
tariškių ligoninėje, Vilniaus 
vaikų ugdymo centre, „Saulu
tės" vaikų sanatorijoje Druski
ninkuose, Palangos rehabilita
cijos ligoninėje (buvę Maskvos 
KGB prabangūs poilsio namai). 

Socialinės apsaugos ministeri
joje, Aklųjų ir silpnaregių drau
gijoje. Apsilankyta Kauno 

David ir Alex, sūnų Paulių Al
kevičius. Lietuvoje brolius Bro
nių, Zigmą, Antaną ir jų šeimas. 
Sesutes — Leokadiją, Marytę, 
Onutę, Elvyrą, Teresę, Birutę ir 
jų šeimas bei daug kitų giminių. 
Lapkričio 7 dieną Harris laido
tuvių namuose, po rožinio, kurį 
sukalbėjo klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, viešą 
atsisveikinimą pravedė An
tanas Zaparackas ir Nikutė 
Baužaitė. Po gedulingų šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
buvo nulydėtas į amžino poilsio 
vietą Holy Sepulchre kapinėse. 
Laidotuves tvarkė Baužos laido
tuvių namai. lm 

klinikinėje ligoninėje ir 
aplankyti visi Michigano univ. 
ligoninėje gydyti vaikai. 

Abejose amerikiečių delega
cijose dalyvavo ir dirbo dvi 
Detroito Lietuvos Dukterų 
draugijos narės. 

10,000 dol., kuriuos L. Duk
terims padėjo sutelkti veteranų 
tautinių šokių šokėjų grupė 
„Šaltinis", išleisti tiktai 92 m. 
Lietuvos delegacijai. Ameri
kiečiai savo keliones apsimokėjo 
patys. 

Bendromis L. Dukterų, Heal-
ing the Children ir ALDR pasi
keitimo programos pastan
gomis, raudonarmiečių sunkiai 
sužeistas berniukas Mantas iš 
Valakėlių kaimo, jau antrą 
kartą Michigane. Pernai pri
taikytas protezas kojai, o dabar 
puikiai pavyko rankos operacija 
ir, padedant terapijai, galės ju
dinti pirštus. Būtinais gyvybei 
ir augimui reikalingais vaistais, 
kas metais aprūpiname 8 metų 
kaunietį Karolį, kuris gražiai 
auga ir nori būti krepšininku — 
vaistai vieneriems metams kai
nuoja 300 dol. Neužmirštame ir 
9 metukų kaunietės Godos, kuri 
prieš trejus metus buvo 
sėkmingai operuota, o dabar 
mokosi vienais penketukais. 

1992 m. apmokėjome kelionę 
jaunam vaikų chirurgui Gyčiui, 
kuris tris mėnesius gilino studi
jas univ. ligoninėje, o dabar 
rūpinasi Vaikų ugdymo centro 
steigimu Panevėžyje. 

Pernai rudenį sutelkėme 
1,050 dol. vaistams vaikų džio
vos gydymui. Pritaikėme lietu
višką tartį sintetinio balso 
susikalbėjimo priemonei „Lietu
viškas vilkas" nekalbantiems 
vaikams (Reginos Goebel pa
stangomis) ir ši brangi ameri
kiečių dovana, keletas aparatų, 
1993 m. vasarą perduota ir pa-
instruktuota kaip naudoti 
„Saulutės" vaikų sanatorijai. 

Už 1,006 dol. nupirkta žmo
nėms su paralyžiumi surinkimo 
maišeliai ir kitos būtinos 
priemonės, kurių Lietuvoje 
sunku gauti. 23 metų Onutei, 
kuriai amputuotos abi kojos, 
nuvežta kėdė su ratukais į 

Atkotiškių kaimą — negalėdavo 
išeiti iš savo kambarėlio. Asme
niškai išdalinta 800 dol. netur
tingoms ir gausioms šeimoms ir 
300 dol. per Kauno lėlių teatrą, 
kalėdinėms dovanėlėms naš
laičiams. Medicinos seserims 
gavome 3,500 baltų uniformų. 
Siunčiame siuntinius Šeimoms, 
turinčioms daug vaikučių ir 
vargo bei skurstantiems vieni
šiems pensininkams. Palaikome 
ryšius su Lithuanian Mercy 
Lift. 

Norint gauti pagalbos Lietu
vos žmonėms iš amerikiečių, 
visada yra būtina remti jų 
dėmesį Lietuvai, talkinti, rody
ti iniciatyvą ir pradžioje finan
siniai pr is idėt i . Rezultatai 
grįžta su kaupu: nemokamai 
vaikų gydymas ligoninėse, 
operacijos, terapijos, medicinos 
darbuotojų ir žmonių su nepajė
gumu lavinimas Amerikos uni
versitetuose, ligoninėse, Sava
rankaus gyvenimo centruose. 
Tiems reikalams tokių milži
niškų sumų niekada nepajėg
tume surinkti savo tarpe. 

Taipogi, American-Lithu-
anian Disability and Rehabili
tation pasikeitimo programa 
padeda demokratijos supra
timui ir įgyvendinimui Lietu
voje, nes skelbia lygias teises 
visiems, kurie komunizmo sis
temoje buvo nus tumt i į 
žemesnių piliečių klasę. Padeda 
žmonėms su nepajėgumu drą
siau tęsti kovą už savo teises, 
kurią pradėjo 1971 m. pogrin
dyje, KGB persekiojami. 

Bandėme paaiškinti, kodėl 
drauge d i rbame su ALDR 
pasikeitimo programa. 

Mūsų pagalba tautiečiams 
tėvynėje neatpalaiduoja Lie
tuvos Dukterų nuo darbų ir 
savo apylinkėje, kaip antai, 
greita finansinė parama reika
lingiems, paslaugos sergan
tiems ir vienišiems, kartais net 
pasirūpinimas laidotuvėmis. 

Tikime, kad negali būti per 
didelio, nei per mažo uždavinio. 

Esame nuoširdžiai dėkingos 
visiems, kurie remnia mūsų 
darbą. 

LDD Detroi to skyriaus 
valdyba 

CLASSIFIED GUIDE 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 

T R A N S P A K 
Talpintu vai [ Lietuvą — kas savaitę. 
Skubiems suntiniams — AIR CARGO. 

Pinigai pervedami doleriais. 

$39 
ŠVENTINIAI ŽIEMOS SIUNTINIAI 

Aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata „Citron", kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, 
aliejus, mėsos konservai. 
VISKAS UŽSIENIETIŠKA 

$98 Dešra 
Šprotai 
Margarinas 
Olandiškas sūris 
Tirpi kava 
Malta kava 
Kakava 
Makaronai 
Majonezas 
Aspirinas 

1 5 kg 
3dež 
1 kg 
1.5 kg 
200 g 
300 g 
400 g 

2.5 kg 
0.5 kg 

250 tbl. 

Mėsos konservai 
Apelsinų koncentr. 
Aliejus 
Riešutai 
Vafliai 
Cukrus 
Ryžiai 
Džiov abrikosai 
Konservuota silkė 
Multivitaminai 

3dėž 
1.5 Itr 
3 Itr. 
1 kg 

3 pok. 
4.5 kg 
2.5 kg 

1 kg 
0 5 kg 

250 tbl 

VISKAS UŽSIENIETIŠKA. 55 svarai = 25 kg 
Dešros lietuviškos, aukščiausios kokybės. 

$75 Įvairaus maisto be mėsos 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų. 

Siųskite per seniausią siuntinių { Lietuvą įstaigą 
T R A N S P A K 

2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Tel. 312/436-7772 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. 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.: plrmad., antrad., 

katvd. Ir penktd. 9 v.r.—S v. p.p. t recd. 9 v.r.—7 v.v. 

fflSČELLANEOUS* REALES~'VrE 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudąnuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANKZAPOUS 
3208 Vi West »Sth Street 

Tai. - (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. 

312779-3313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stata Una Rd-

Calumat City, IL 80409 
1 Nuomoja automobilius Lietuvoje: 

siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 

iTel. 708-868-0049, Fax 
708-888-8642. Skambinkite darbo I 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

' Nuosavybių įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus. 

• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

J 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatoma UPS 

r 
;-a«r Gnt%« 

REAtMART, INC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, U 606M 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prh>mie$£iuo*e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU 
Bus 312-583-6100, res". 312-778-3971 

FOR RENT 

NIGHT OF THE HAVVK 
Dale Brown 

lt is a story ot the crew that under-
took a raid into Soviet territory and 
ot David Luger who sacrificed his 
lite tor his crew members; left for 
dead but nursed back to health by 
his captors and by the KGB, emp-
tied of his mind and then re-
programmed and spirited away to 
a top-design facility in Lrthuania to 
advance Soviet state-of-the-art 
technology. 

Dale Brovm, the author of the 
famous book ..Flight Of The Old 
Dog", iš recognized as the "best 
military adventure vvriter in the cen-
tury today". 462 pages, hard cover. 
Published by Putnam Publishing 
New York. Book price $22.95. Ship-
ping & handling in USA $3.50. 
Canada — $500. Illinois residents 
add $2.01 sales tax. Send order to: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629-5589. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Pk. apyl. 

Kreiptis tel . 312-890-9573 

HELP YVANTED 

Ieškomas stalius namų re
montui. Skambinti po 7 vai. vaka
ro, te l . 312-778-7508. 

HELP WANTED 
Kontraktorlus I i Hoffman Estates 
Ieško sekretores — „receptionist", 
kuri turi šiek tiek patyrimo sąskaityboje 
ir moka rašyti mašinėle lietuviškai bei 
angliškai. Geras at'yginimas ir „bene-
fits". Kreiptis: Tony 

tel.: 708-884-8697 

Reikalingi patyrę staliai 
..cabi-iet makers" 
Pilno laiko darbas. 

Reikia turėti savo transportaciją 
HERNER GEISSLER 

Skambinti tarp 7 v.r.—3:30 v.p p 
Darbo (Manomis, tai. 312-226-3400 

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 įrišta, 
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. 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštlenė 

A diary (much likę that of Ann Frank), vvhich begins in 1941 when 
a group of Uthuanlans were loaded in cattle cars and dispatch 
ed to the wastelands of Siberia This diary is a record of a woman 
— a people-a nation, ravaged by a vicious occupying force. but 
resisting and surviving. 

Translated by Raimonda K. Bartuška 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992 Book price S13 00 Shipping and hand
ling in USA $2.00. Canada — $3.00. Illinois residents add $1.14 
for sale tax. Send orders to Draugas, 4545 W 63rd St.. Chicago. 
IL 60629-5589 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 11ki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „ M u s i c of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J. J . Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat-
chung, M.J. 07060. Tel . 908-753-5636. 

/ ' 
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Prof. Vytautas Vardys su „I laisvę" fondo Lietuvos filialo žmonėmis Kaune š.m. gegužės mėn. 
Iš kairės: Valentinas Gylys, Ignas Misiūnas, Vytautas Vardys, Vidmantas Valiušaitis, Juozas 
Prapuolenis, Jonas Kairevičius. 

VYTAUTO VARDZIO 
DARBAI GYVENA 

Juodu geluonimi pervėrė žinia 
apie prof. dr. Vytauto Vardžio 
mirtį. Dalindamasis nesugrąži
namos netekties skausmu, no
riu ve r t inga i pr i s imint i jo 
paskutinįjį apsilankymą Lietu
voje. Sakau vertingai dėl to, kad 
jo viešnagė tapo jam ir mums 
įtempto ir prasmingo darbo die
nomis. O juk j is sunkiai sirgo! 
Mes tada to nežinojome. 

„Į laisvę fondo Lietuvos filialo 
direktorių tarybos posėdis įvyko 
š.m. gegužės 24 d. Kaune. Vyks
tan t i t in painiai idėjų, ir ne tik 
idėjų, kovai Lietuvoje, Fondo 
filialas buvo atsidūręs lemtingo
je kryžkelėje. Mums reikėjo pa
ramos. Prof. dr. V. Vardys, iš
klausęs kitų posėdininkų kalbų, 
lygia ramia l ietuviška šnekta, 
nieko nepeikdamas ir neužgau-
damas , prabilo apie Fondo išta
kas ir dabartį . Tapo ramu ir 
gera jo klausyti . E s u jautrus 
kalbos dalykams, todėl įkrito į 
širdį tai, kad tas žmogus, kelis 
dešimtmečius gyvenąs svetimų 
ka lbų apsuptyje ir besidar
buojąs svetimomis kalbomis, 
ta ip gražiai l ietuviškai šneka, 
t a ry tum prieš mėnesį kitą iš 
Lietuvos išvažiavęs. Daugelis 
Lietuvoje ši taip kalbėti jau ne
bemoka, o ypač dabartinės val
džios vyrai, kurių kalba su
luošinta rusų kalbos įtakos. 

Profesorius dalyvavo Fondo 
Lietuvos filialo nar ių visuo
t i n i ame su s i r i nk ime , kur i s 
įvyko 1993 m. gegužės 27 dieną 
Vilniuje. Šiame susirinkime 
kalbėjo žymūs visuomenės vei
kėjai, Fondo Lietuvos filialo 
nar ia i : Vytautas Landsbergis, 
Saulius Šaltenis, Algirdas Sau
dargas, Vilija Aleknaitė, Mečys 
Laur inkus , Česlovas Stankevi
čius, atvykęs iš JAV žurnalistas 
ir visuomenės veikėjas Juozas 
Kojelis ir ki t i . Pirmininkavo 
Fondo Lietuvos filialo tarybos 
p i rmininkas Vidmantas Valiu
šai t is . Man teko rašyti susi
r inkimo protokolą. Dab^r itin 
džiaugiuosi, kad paruošiau ste-
nografiškai tikslius posėdžio ir 
visuotinio susirinkimo proto
kolus. Juose išliko prof. Dr. V. 
Vardžio mintys ir idėjos. J is 
kalbėjo apie būt inumą sugrįžti 
p r ie krikščioniškųjų vertybių, 
la ikyt is visiškos (pilnutinės) 
demokratijos idėjų, apie būti
numą ugdyti ne tik kultūrą, bet 
ir lietuviškąją politinę kultūrą, 
n u o kurios lygio, jo nuomone, 
didele dalimi priklauso krašto 
gerovė. Man labai įstrigo pro
fesoriaus tezė apie „nuomonių 
vienovę įvairume". Profesorius 
sakė, kad konkuruodami turime 
eiti tam t ikra kryptimi, kad visą 
energiją atiduoti konkurencijai 
nereikia. 

Rugpjūtyje Lietuvoje gavome 
„Į laisvę" žurnalo išleistą velio
nio paskaitą „Lietuvos politinė 
ku l tū ra ir laiko reikalavimai", 
kur ią 1993.VI.20 j i s skaitė LB 
politinėje — visuomeninėje kon
ferencijoje Southfielde. Ją išpla
t inome. Noriu pasakyti tik tai, 
kad profesorius bū tų dabar la
bai reikalingas Lietuvai, kaip 
politinių mokslų, gal vieninte
lis tokio lygio, specialistas ir 
sovietologas. Svarbu, kad greta 

gilių profesinių žinių gausos 
politikos klausimais, rašančiu 
autoriumi galėtum pasitikėti. 
Dabar Lietuvoje daug kas imasi 
plunksnos politiniais klausi
mais rašyti , tačiau dažnai jie 
išblukina lietuviškumą, tyčia 
arba dėl praeities palikimo naš
tos iškreipia mintį . Prof. dr. V. 
Vardys buvo didelis žinovas, pa
kantus kitaip galvojančiam. 

Atmin t in man įstrigo, kad, 
sužinojęs, jog aš pr iklausau Lie
tuvos e v a n g e l i k ų l iuteronų 
banyčiai ir ten t u r i u tam t ikras 
pareigas , profesorius pasisakė 
besidomįs reformacijos idėjomis 
ir su tarėme prie progos apie tai 
pas ikalbėt i , Deja, to nebepada
rysime... 

Šiuo n e s e n u p r i s i m i n i m ų 
žiupsnel iu norėčiau palydėti 
velionį į Amžinybę ir pasakyti 
bei parodyti, k a d jo darbai 
gyvena. Mirt is n ė r a visagalė. 

J o n a s Ka i r ev i č iu s 

A.A. EDMUNDAS JAKAITIS 
Žinomas „Draugo" bendra

darbis Edmundas Jakait is buvo 
fotografas. Gyveno Warrington, 
PA, Philadelphijos apylinkėje. 
Šį pavasarį išsiruošė į antrąją 
kelionę aplankyti Lietuvą. Nu
vykęs į Vilnių ir keletą dienų 
pabuvojęs pas gimines, birželio 
3-čią atvyko į Kauną draugų ap
lankyti. Vos t ik spėjęs pasi
sveikinti ir atsisėsti, širdies 
smūgio ištiktas, mirė. Ameriko
je paliko dvi ištekėjusias dukte
ris — Izabelę ir Karmeną, ir t r is 
vaikaičius. Dukterų rūpesčiu, 
kūnas buvo sudegintas. Pelenai 
urnoje atvežti į Ameriką ir pa
laidoti š.m. liepos 22 d. šalia, 
prieš trejus metus mirusios, 
žmonos Domicėlės, brolio Zig-

mis sūnus Pranciškos Balšaity-
tės i r Petro Jakaičio. Lietuvai 
a t s i s ta tan t . šeima apsigyveno 
K a u n e . Tėvas, gilus patr iotas , 
t a r n a v o Lietuvos geležinkelių 
valdyboje ir nuo tarnybos at
l iekamą laiką skyrė visuomeni
n i a m darbui, ypač šaulių veik
lai. Birželio pirmųjų išvežimų 
nak t į buvo suimtas, ir iki šiol 
apie jo likimą niekur žinių ne
s u r a s t a . Edmundas mokės i 
Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Ka
r inę prievolę atliko „Preziden
to Smetonos" laive. Baigęs ka
rinę tarnybą, dirbo meteorologi
jos stotyje, Žemaitijoje. 1941-ais, 
vokiečiams sovietų kariuomenę 
iš Lietuvos išvarius, grįžo į 
K a u n ą ir įstojo į Savisaugos da
l in ius . Kaip mokantis vokiečių 
ir dvi slavų kalbas, ėjo vertėjo 
pareigas . 1943 m. vedė Domi
cėlę Menkeliūnaitę, kilimo nuo 
Raseinių. Jiems gimė dukrelė 
Izabelė. Karo maišatyje nutrūko 
ryšys su šeima. Sužeistas j is at
s idūrė Vokietijoje. Bolševiki
n i a m siaubui antrą kar tą prie 
Lietuvos artėjant, žmona su 
dukre le taip pat pas i t raukė į 
Vokietiją. Seimą laimingai su
sisiekė ir apsigyveno Bavarijo
je, Biberach miestelyje. Čia 
veikė UNRRA, kurios žinioje 
buvo foto studija. E. Jakait is pas 
savo tėvą, fotografijos meno mė
gėją, buvo to amato kiek pramo
kęs , tad kreipėsi į minėtą studi
ją i r buvo priimtas. Darbe jo 
sugebėjimai greit išryškėjo, ir 
n e t r u k u s tapo laboratorijos ve
dėju. Išvykdamas į JAV, gavo iš 
studijos vedėjo geras rekomen
dacijas, kurios jam atidarė kelią 
į šios srities verslą. Įsigijo foto 
laboratoriją ir fotografijos reik-

A.a. Edmundas Jakaitis. 

ir mo, mirusio š.m. gegužės 3 d 
motinos, jau seniai ten palaido
tos. 

Velionis gimė 1917 m. vasario 
21 d. Palangoje. Buvo pirmagi-

Myl imam Vyrui 

A.tA. 
VIKTORUI KELMELIUI 

mirus , jo žmonai B R O N E I i r še imai r e i šk i ame gilią 
užuojautą ir ka r tu l i ūd ime . 

Dzūkų draugija 

DALIĄ, G I N T A U T Ą I R E U G E N I J Ų B Ū T Ė N U S 

n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e . 

Kelečių šeima 

NAUJAI ĮDAINUOTOS AUDIO KASETĖS 

JUOZO NAKUTAVIČIAUS 

1. „Traukinys Į Jaunystę" Pirmoje pusėje dainuoja Jū
ratė ir Arvydas Vilčinskai, antroje — Juozas Nakutavičius. 
60 min., kaina $10. 

2. „Užburtos akys". 90 min., kaina $15. Šioje kase
tėje 21 tango melodija. 

ŠV. KALĖDŲ GIESMIŲ KASETĖS: 

Nr. 116 „Kalėdų glssmės". Gieda garsusis berniukų 
choras „Ąžuoliukas". 60 min., kaina $10. 

Nr. 137 „Kalėdinės Barnelių giesmės" gieda solis
tas Liutauras čeprackas su garsiuoju berniukų choru 
„Ąžuoliukas" ir orkestras „OKTAVA". 60 min., kaina $10. 

Taip pat nauja kasetė iš Lietuvos: 
„Dainos Krepšiniui". 60 min.. kaina $10. Pelnas — 

paremti Lietuvos Krepšinio rinktinei, kuri dalyvaus 1996 m 
olimpiadoj, Atlanta, GA, JAV. 

Užsakymus ir čekius siųsti. Joseph Nakutavičius, 
7119 Toledo Rd., Spring Hlll, FL 34606. 

Pageidaujant, gausite 230 lietuviškų kasečių sąrašą. 
Kasetes galite pirkti ir Jono Vaznelio prekyboje, Chicago, IL. 

menų parduotuvę. Dalyvavo fo
to bendrovių skelbiamuose kon
kursuose. Bendrovės skyrė ver
tingas premijas už jų prekių 
reklamavimą. E. Jakait is ne 
vieną tokių premijų yra laimė
jęs. Taip pa t su savo padaryto
mis nuotraukomis dalyvaudavo 
fotografų draugijų varžybose. 
Duktė Izabelė sakė, jog tėvelis 
buvo laimėjęs premijų ir žyme
nų daugiau nei šešiasdešimt. 

Velionis buvo darbštus, korek
tiškas ir labai tvarkingas. „The 
Philadelphia Inąuirer" dienraš
tyje liepos 25 d., korespondentas 
Herb Drill, rašydamas apie E. 
Jakaičio mirtį, pažymėjo, jog ve
lionis bendradarbiavo su Bucks 
County kolegijos menų progra
mos vedėju, žymiu fotografu 
Bruce Katsiff, kuris velionį 
vertino, ka ip turint į išskirtiną 
europėjinio pobūdžio supratimą 
apie tobulą darbo atlikimą, ir 
laikė jį savo patikimu patarėju. 

Pas i t raukęs į pensiją ir turė
damas daug laisvo laiko, velio
nis važinėjo po apylinkes, ieško
damas įdomių vaizdų ir objektų 
nuotraukoms. Ruošėsi savo in
dividualinei parodai. Paliko ne
toli šimto įrėmintų ir supakuotų 
foto paveikslų. Nors ir būdamas 
p e n s i n i n k o amž iaus , l a iko 
veltui neleido. Šalia fotografijos 
darbo, užsimojo rašyti į spaudą. 
Netrukus tapo dažnu „Draugo" 
ir „ L i e t u v i o ž u r n a l i s t o " 
bendradarbiu. 

Praėjusių metų pavasarį, ge
gužės mėnesį, E. Jakaitis pirmą 
kartą po karo aplankė Lietuvą. 
Savo įspūdžius aprašė „Drauge" 
(1992 m. rugpjūčio 18 d.). Ten jis 
rašė, kaip pasitaikė proga pa
skraidyti karšto oro balionu virš 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 17 d. 5 

Vilniaus ir stebėti praslenkan- tavo. Niekas nepajėgs mus iš-

MAGDALENAI STANKŪNIENEI 
mūsų gili užuojauta. 

Stasė ir Jonas Kelečiai 

A.tA. 
VLADUI BŪTĖNUI 

iškel iavus Amžinybėn, jo žmoną DALIĄ, sūnus GIN
TAUTĄ i r E U G E N I J Ų bei visus a r t imuos ius giliai 
užjaučia 

/ laisvę Fondas 
lietuviškai kultūrai ugdyti 

Mylimam Vyrui 

A.tA. • 
BRONIUI KRUČUI 

mirus, jo žmonai ANELEI r e i šk i ame gilią užuojautą 
ir kar tu l iūd ime. 

Dzūkų draugija 

A.tA. 
VLADUI BŪTĖNUI 

mirus, jo žmoną DALIĄ ir sūnus — GINTAUTĄ ir 
E U G E N I J Ų gil iai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Nijolė ir Romas Zdaniai 
Nijolė, Vidmantas, Rasa ir 
Viktoras Raišiai 

Iškri tus šmaikšč ia i plunksnai iš 

A.tA. 
žurnalisto VLADO BŪTĖNO 

rankų, l iūd ime. Tebūna j a m šviesi Amžinybė! 
Našlei DALIAI BŪTĖNIENEI , m ū s ų draugijos na
re i , s ū n u m s GINTAUTUI ir E U G E N I J U I r e i šk iame 
nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdyba 

čius vaizdus gegužės mėnesio 
grožybėje, ir kaip to grožio 
nuteiktas — „Nejučiomis iškė
liau rankas , lyg norėdamas ap
glėbti tą mielą žemę, vadinamą 
Lietuva, ir sušukti: tu mano, aš 

ski r t i" . 
Jo žodžiai tapo pranašiški, kai 

savo gyvenimo kelionę baigė 
mylimoje žemėje, vadinamoje 
Lietuva. 

B. M o t u š i e n ė 

A.tA. 
SOPHIE ALISAUSKIS 

Šimkus 

Gyveno Mount Prospect. 
Mirė 1993 m. lapkričio 13 d., sulaukusi 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, 1904 m. gegužės 15 d. . 
Nuliūdę liko: sūnus Edward. marti Susan, duktė Aldona, 

žentas Norbert Miloch; anūkai: Judy su vyru Scott Borchert, 
Connie su vyru Tom Kirkenmeier, Christine su vyru 
Cristopher Wallgren, Matthew ir Paul su žmona Judy 
Alisauskis; mirusio brolio žmona Valerija. 

Velionė buvo žmona a.a. Matthew ir sesuo a.a. Mečys 
Šimkus. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, lapkričio 15 d. nuo 
3 iki 9 v.v. laidojimo namuose, Friedrichs Funeral Home, 320 
W. Central Rd., Mt. Prospect, IL. 

Velionė buvo palaidota antradieni, lapkričio 16 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Friedrichs Funeral Home, Inc. Tel. 
708-255-7800. 

A.tA. 
BRUNO KLEMKA 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 15 dienos rytą, sulaukęs 83 metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Bernice Urlis, broliai Walter su 

žmona Aldona ir Vyto; svainis Albert Urlis su žmona Shir-
ley; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Priklausė Marąuette Parko Liet. Namų savininkų or
ganizacijai ir Pensininkų klubui; buvo garbės direktorius 
Lietuvių Prekybos Rūmų ir Lietuvių tautinių kapinių 
direktorius. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, lapkričio 17 d. nuo 4 iki 
9 v.v. ir ketvirtadieni, lapkričio 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Blake-
Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103 St., Oak Lawn, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 19 d. Po apeigų 
laidojimo namuose 10 vai. ryto velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, broliai ir ki t i giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funeral Home. Tel. 
312-523-0440 arba 312-735-4242. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
URŠULĖS MIKULIENĖS 

Prieš metus, lapkričio 23 d., Amžinybėn iškeliavo mūsų 
mylima Žmona, Motina, Uošvė, Senelė, Prosenelė ir Sesuo. 

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos lapkričio 23 d., 
antradienį, 8 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo 
maldose. 

Liūdinti šeima ir giminės 

11 vai. vakaro, sulaukusi 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 14 d. 

77 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kybartų valsč., Gudkaimio km. Ameriko

je išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: vyras Stasys, duktė Nijolė Simokaitienė, 

žentas Raimundas, anūkai: Edvardas ir Tomas; sūnėnas 
Česlovas Stepulaitis su šeima Lietuvoje. 

Priklausė BALF'ui, Jūrų šaulių kuopai. Cicero, IL. 
Velionė pašarvota trečiadienį, lapkričio 17 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus-Butkus laidojimo namuose, 1446 S. 50 Ave., Ci
cero. IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Šv. Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyra9, duktė , žentas, anūkai, sūnėnas ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 708-652-1003 arba 1-800-994-7600. 

A t A . 
SOFIJA BERNATAVIČIENĖ 

Stepulaitytė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

JAV LB Švietimo taryba 
rūpinasi jaunų lietuviukų mo
kyklinėm priemonėm — spaus
dina vadovėlius, pratimus ir, jei 
pasitaiko proga, knygas, 
parašytas jauniems skaity
tojams. Lapkričio 21 d. Pasau
lio lietuvių centre po šv. Mišių 
vyks autorės Audros Kubiliūtės 
antros knygos pristatymas. 
Autorė rašo paaugliams ir 
susilaukė paramos knygų išlei
dimui iš Švietimo tarybos. Pir
moji knyga, detektyvinė apy
saka, buvo pavadinta „Nepa
prasti įvykiai aštuonioliktoj gat
vėj"; antroji toliau vysto tų 
pačių veikėjų gyvenimą. Ji va
dinasi „Mįslingos kaladėlės". 

Algimantas Gečys, JAV LB 
Krašto valdybos Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm., užprenu
meravo „Draugą". Washington, 
DC, veikiančiai JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
įstaigai. Nuoširdus ačiū. 

Audros Kubiliūtės antrosios 
knygos „Mįslingos kaladėlės" 
pristatymas vyks lapkričio mėn. 
21 d. Lemonto lietuvių centre po 
šv. Mišių. Knygą aptars ir 
autorę paklausinės A. Titus 
Antanaitis, o ištraukas iš kny
gos skaitys Maironio lituanis
tinės mokyklos mokinės Mo
nika Gylytė (12 kl.), Daina Kaz
lauskaitė (11 kl.) ir Audra 
Kazlauskaitė (8 kl.). Abi 
Audros Kubiliūtės knygas pa
augliams išleido JAV LB Švie
timo taryba. 

„Sietuvos" skaut in inkių 
draugovės sueiga penkta
dienį, lapkričio 19 d., 7:30 v.v. 
vyks Lietuvių centre, Lemonte. 

Jaunimo centras prašo visus 
savo narius, draugus ir lanky
tojus neužmiršti, kad gruodžio 
5 d., sekmadienį, įvyks centro 
metinė vakarienė. Bus geras 
maistas, meninė programa ir 
gera nuotaika, tad prašome 
visus atsilankyti. 

x Dr. Pajauta Paipalienė, 
KMA stomatologijos fakulteto 
dekanė, dalyvaus „Dantų 
sveikatos talka Lietuvai" or
ganizacijos susirinkime, 
Pasaulio lietuvių centre, sekma
dienį, lapkričio 21 d., 10 vai. 
tuoj po 9 vai. mišių, ir painfor
muos apie dabartinę dantų 
sveikatos būklę Lietuvoje. Visi 
besidomintys šios organizacijos 
talka Lietuvai kviečiami daly
vauti. 

(sk) 
x LEMONTE, Pasaulio Lie

tuvių centre, siuntiniai 
priimami kiekvieną savaitę: 
penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 
v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 
v. p.p. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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

Lapkričio 25 d., ketvirta
dienį, 9 vai. ryto Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemonte, bus simpoziumo ati
darymas, kuriame, be ki tų 
svečių, dalyvaus Lietuvos amba
sadorius Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Respublikos gene
r a l i n i s konsulas Vaclovas 
Kleiza, Lietuvos Seimo narys 
prof. Vytautas Landsbergis. 
Invokaciją sukalbės vysk. 
Paulius Baltakis. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti į ati
darymo iškilmes ir vėliau daly
vauti pirmojoje plenarinėje 
simpoziumo sesijoje „Lietuvos 
konstitucijos įtaka krašto poli
tiniam ir visuomeniniam gyve
nimui". 

Ra imundas Lapas, Rytme
čio Ekspreso ir kitų radijo pro
gramų leidėjas, perleido Pasau
lio Lietuvių archyvui didelį 
kiekį įvairių Lietuvos laikraščių 
ir žurnalų, žinodamas, kad Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tre ši praėjusių kelių metų is
torinė dokumentacija bus pri
einama tyrinėtojams. Anot prof. 
dr. Jono Račkausko, centro 
pirmininko, šių spaudos kom
plektų dovana reikšmingai pra
turtins centro periodikos rinki
nius, kurie jau anksčiau turėjo 
daugiau kaip 1,600 skirtingų 
pavadinimų leidinių. Centro 
bibliotekose yra daugiau knygų 
Lietuvos temomis — gerokai per 
100,000 tomų. Tai daugiau negu 
bet kurioje kitoje bibliotekoje už 
Lietuvos ribų. 

„Draugo" fondui šimtinę at
siuntė Kastutė ir Juozas Rudze
vičiai, Los Angeles, CA, o Euf-
razina Mackevičius,-La Habra, 
CA 50 dol. ir Pranas Zunde, 
Chamblee, GA 50 dol.; 40 dol. 
fondui atsiuntė Stasys Daržins-
kas, Ponce Inlet, FL. Šiems 
„Draugo" fondininkams, kurių 
tik procentus galėsime naudoti 
kasdieninėms laikraščio išlai
doms sumažinti, nuoširdžiai dė
kojame. Tik labai gaila, kad 
šiuo metu tie procentai nepap
rastai maži. 

Prof. Aleksandro Štromo 
paskaita, numatyta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
š.m. lapkričio 19 d., neįvyks. 

x TRANSPAK ŠVENTI
NIS žiemos siuntinys, $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 
250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
k a s užsienietiška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Padėkos Dienos šokių 
pelnas bus skiriamas padengti 
PLJ kongreso išlaidoms. Įėjimas 
$10. Šokiai rengiami lapkričio 
25 d. Jaun imo cen t r e . 

(sk.) 

x VIII Mokslo i r Kūrybos 
simpoziume su paskaitomis 
dalyvaus ir keliol ika 
svečių-mokslininkų iš Lietuvos, 
kuriems dar neturima vietos 
apsistoti simpoziumo metu 
Čikagoje ar artimuose prie 
miesčiuose. Kreipiamės i mūsų 
visuomene, prašydami šiuos 
svečius priimti ir pagloboti, tuo 
sumažinant rūpestį simpoziumo 
organizatoriams. Sutinka priim 
t i , prašomi pranešti Birutei 
Zalatorienei telefonu (708) 
524-2244. { s k ) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl* la 

Dengiama Ir t»l«om« 
visų rūsių stogus 
Tel 708 2 5 7 0 7 4 6 

Skambinti po « v.v 

„Lietuvos politiniai užkuli
s iai" bus išnarpliojami pra
nešime, kurį šį penktadienį, 
lapkričio 19 d., 8 v.v. Jaunimo 
centre išvystys Rimvydas Va
latka, didžiausio Lietuvos dien
raščio „Lietuvos rytas" redak
tor iaus pavaduotojas. Šios 
plačios Lietuvos politinio ir eko
nominio gyvenimo analizės 
temos bus: „Kas yra tikrieji 
Lietuvos valdytojai ir kokie jų 
ryšiai su kairės ir dešinės politi
nėmis struktūromis?" „Jau pra
ėjo net metai kai LDDP, vado
vaujama prezidento Brazausko, 
laimėjo rinkimus į Seimą. Kodėl 
pasiekti tokie menki rezulta
tai?" „Ar Vytauto Landsbergio 
sukurta Lietuvos konservatorių 
partija turi ateities galimybes?" 
„Kas laimi, privatizuojant 
Lietuvos valstybės turtą pagal 
„nomenkla tūr inės priva
tizacijos" taisykles?" „Kokie 
ryšiai egzistuoja t a rp val
dančiųjų sluoksnių ir mafijos?" 
„Kurios Lietuvos partijos 
balsuoja prieš suteikimą Lietu
vos pilietybės išeiviams, kurios 
už ir kodėl?" 

Vakaro rengėjai, Santara-
Šviesa, maloniai kviečia Čika
gos visuomenę dalyvauti ir pro 
žurnalisto padidinamąjį stiklą 
pažvelgti į daugybę nelauktų 
staigmenų išsaukiantį Lietuvos 
politinį bei ekonominį gyveni
mą. Rimvydas Valatka neabejo
tinai yra vienas ryškiausių ir 
kontroversiškiausių Lietuvos 
spaudos komentatorių. 

„Seklyčioje" rengiamas tra
dicinis labdaros vakaras, jau 
keletą metų iš eilės jame pri
trūksta vietų. Galbūt todėl, kad 
jame dalyvauja Lietuvių 
bendruomenės, Lietuvių fondo 
ir kitų organizacijų vadovai, tad 
yra tapęs socialinių suėjimų ir 
susitikimų renginiu. Tad gruo
džio 11d., šeštadienį, visi šioje 
vakarienėje dalyvaukime. 
Patartina ir rezervaciją iš anks
to pasidaryti. 

x Lapkričio 11 d „Drauge" 
užuojauta dail. Magdalenai 
Stankūnienei buvo pareikšta 
Lietuvių dailininkių sąjun
gos, ne dailininkų. Už klaidą 
atsiprašome. 

x Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidyklos metinis na
rių susirinkimas dėl „Pastora
lės" koncerto atkeliamas iš 3 v. 
p.p. į 1:30 v. p.p., leidyklos 
patalpose, lapkričio 21 d. 

(sk) 

x P r a n a s i r Aldona Toto
raičiai , a.a. Marcelės Totorai-
tienės atminimui „Našlaičių 
globos" komitetui įteikė $150 ir 
apsiėmė globoti vieną našlaitį 
Lietuvoje. Komitetas dėkoja. 

(sk) 

x „Saulutė" , Lietuvos naš- -
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas: po $100 Regina ir Vy
tautas Valatkaitis, Lietuvos 
Dukterų draugijos Melrose 
Parko skyrius per ižd. Danutė 
Elsbergas; po $50 Zita ir Myko
las Deveikis, Konstancija Oren-
tas, Jurgita ir Juozas Sabas, An-
na ir Anthony Laurent, Akvilė 
ir Benediktas Karklius. 

(sk) 

x J a u penkt i metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430^090. 

(sk.) 

IHl*. ŽVAIGŽDUTĖ 
Bfc^^p^^fc.I ^ J* * ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J P^cas. Medžiagą snpti-. 3206 W. 65tb Ptoce, Chicago, IL 60629 

KRAŽIŲ SKERDYNĖS 

Šiais metais sueina šimtas 
metų nuo Kražių skerdynių. 
Gal ne visi žinote, kas tos sker
dynės. Pasistengsiu trumpai pa
aiškinti. 

Pirmą kartą Rusija okupavo 
Lietuvą 1795 metais. Savo 
valdymo metu stengėsi lietu
vius surusinti ir prijungti 
Lietuvą amžinai prie Rusijos. 
Jie rusinimo darbą dirbo įvai
riais būdais: uždrausdami 
spaudą, tremdami į Rusiją Lie
tuvos kovotojus už laisvę, 
neduodami tarnybų lietuviams 
Lietuvoje, na ir persekiodami 
katalikus. Neleido statyti naujų 
bažnyčių, taisyti senų. Kur buvo 
kelios bažnyčios, jas pavertė 
rusų cerkvėmis. Stačiatikių 
bažnyčiose pamaldos buvo laiko
mos rusų kalba, todėl ir per baž
nyčią stengėsi lietuvius rusinti. 

Lietuviai priešinosi rusams. 
Kai rusai norėjo Kražių bažny
čią paversti stačiatikių cerkve, 
žmonės susirinko į bažnyčią ir 
ten meldėsi, neklausydami rusų 
įsakymo. Tada atjojo rusų karei
viai — kazokai. Raiti įjojo į 
bažnyčią ir mušė žmones, kar
dais kapojo. Buvo žuvusių ir 
daug sužeistų. Šis žiaurus rusų 
elgesys nuaidėjo visame pasauly
je. Buvo ir daugiau užpuolimų 
prieš katalikų bažnyčias. Lietu
viai kovojo ir nepasidavė, nors 
daug ir nukentėjo. Iškentėjus dvi 
okupacijas, Lietuva vėl atgavo 
laisvę. 

Redaktorius 
RUDENĖLIS 

Rudenėlis pilkas — 
Giroj kaukia vilkas: 

ū aū, aū — 
Šalta ir nyku 

Medžių lapai byra, 
Nuogos šakos svyra, 

Ai ajai ajai 
Liūdna bus labai! 

Pila tamsūs lietūs, 
Mums lauke nėr vietos, 

Gū agū gugu 
Sėdim prie langų... 

Nieks nemyli dyko — 
Lekiam į mokyklą, 

Taku taku tas — 
Rašome raides. 

Bale Voveraitė 

DAINAVOS ŠEŠĖLIS 

Vieną vasarą Dainavoje gyve
no vyras. Naktį, visiems mie
gant, jis nuėjo prie laužavietės 
ir užkūrė laužą. Valandėlę ten 
pasėdėjęs, užgesino laužą. Tada 
jis ėjo į barakų pusę. Kai jis at
sisuko, pamatė kažką juodą ei
nant paskui jį. J is pradėjo eiti 
greičiau, ir juodasis judėjo grei
čiau. Išsigandęs pradėjo bėgti, ir 
juodas pradėjo bėgti. Jis neno
rėjo eiti j barakus, kad neiš
gąsdintų vaikų, todėl netoli 
barakų pasislėpė krūmuose. 
Juodas daiktas prabėgo pro jį ir 
nubėgo į sporto aikštę. Tada 
vyras išėjo iš krūmų ir nubėgo 
į baraką. 

Dalia Šataitė 
f JAS universiteto 
laikraštėlis, 1992) 

ŽVAIGŽDEI UŽGESUS 

Tokiais žodžiais Jonas Lin
kevičius rašo apie mirusį jau
nimo literatūros autorių Vy
tautą Tamulaitj. Jis buvo labai 
gabus rašytojas. Perskaitykite 
jo parašytą knygą „Skruzdė
lytės Greitutės nuotykius", ar
ba „Kiškelio užrašus" ir įsiti
kinsite. Jis labai mylėjo Lietu-

Lietuviai savo bažnyčią gina be ginklų 
Piešė Beatr ičė Sturonai tė 

vą, bet turėjo ją apleisti, kai bol
ševikai okupavo. J i s tą savo 
meilę išreiškė savo kūriniuose. 
Nors ir sunkus išeivijos gyve
nimas, savo plunksnos iš rankų 
nepaleido, rašė, kol rankos 
rašiklį išlaikė. Tai nepaprasto 
ryžto ir gabumų rašytojas, iškė
lęs vaikų literatūrą į aukštu
mas . J is pateko į trisdešimt 
dviejų pasaulio tautų rašytojų 
antologiją. Ten buvo išspaus
dinta jo apysaka „Vaikai visur" 
(1970 m.), anglų kalba. 

Būtų galima labai daug para
šyti apie Vytautą Tamulaitį, 
bet geriausiai perskaityti jo 
parašytus kūrinius, kad pažin
tumėte jį. Be aukščiau paminė
tų, perskaitykite dar šiuos: 
„Svirplio muzikanto keliones", 
„Pet ruko vėliavą", „Ateina 
pavasaris", „Vieną kartą". Jei 
laidos išsibaigė, turėtų kas nors 
imtis iniciatyvos jas pakartoti. 
„Dideli ta lentai panašūs į 
užgesusias žvaigždes — jų nebė
ra , o dosniai pažerti spinduliai 
tebešviečia". 

MANO MOČIUTĖ 

Mano mirusi močiutė yra 
pavyzdys mano gyvenime. Aš iš 
jos labai daug ko išmokau. Ji 
buvo labai tvirto būdo. Ji mokė 
mane savo geru pavyzdžiu, kaip 
reikia gyvenime elgtis ir padė
t i kitiems žmonėms. 

Mano močiutė mane mokė vi
sada dalytis su kitais, stengtis 
ki tus suprasti. Jei aš turiu ko 
nors daugiau , reikia pasiūlyti 
kitiems, kurie gal neturi. Ji 
buvo kilusi iš labai turtingos 
šeimos, bet ji visada padėdavo 
neturtingiems žmonėms. Kai ji 
mirė, buvo pilna bažnyčia žmo
nių, nes ji visus žmones mylėjo 
i r jiems padėjo. 

Aš norėčiau sekti savo mo
čiutės pėdomis. Norėčiau visur 
matyti gerumą, o ne blogumą. 
Mano močiutė gyveno labai pa
vyzdingą ir moralų gyvenimą. 

Aš žinau, kad aš galiu būti 
pavyzdinga: savo meile ir su
pratimu atvesti daug žmonių į 
gerą kelią, į kelią pas Dievą, 
mūsų Sutvėrėją. 

Lisana von Braun, 
Čikagos lit. m-los 

abiturientė 

GALVOSŪKIO NR. 2 
ATSAKYMAI 

1. Kalvarija. 2. Naumiestis. 3. 
Yla. 4. Gediminas. 5. Neužmirš
tuolė. 6. Elnias. 7. Šakiai. 8. In

kilas. 9. Anykščiai. 10. Ivinskis. 
Skaitant žemyn iš pirmųjų 

raidžių susidaro žodis knygne
šiai. 

GALVOS4KIO N R 4 
ATSAKYMAI 

1. Šeimoje yra 4 mergaitės ir 
3 berniukai. 

2. Skaičiuose nuo 1 iki 100 yra 
dvidešimt devintukų (9). 

3. Nedidelis gražus miškelis 
vadinosi gojus, šilelis. 

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAS 

JAV Kongreso rūmų viršūnę 
puošia statula — Laisvė — 
Statue of Freedom. Jos skulp
torius yra Thomas Grawford 
(1814-1857). Taip rašoma Bri-
tanic'os enciklopedijoje 6 - 706, 
Chicago, IL, 1968 m., ir The 
America Peoples enciklope
dijoje 6 - 446 Chicago, IL, 1953 
m. 

GALVOSŪKIS NR. 28 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nusipieškite šią figūrą dides
nę ir sukarpykite ją į penkias 
dalis, kaip rodo linijos. Paskiau 
iš tų sukarpytų dalių sudėkite 
kvadratą. Taip sudėtą kvadratą 
priklijuokite prie popieriaus ir 
atsiųskite redaktoriui. 

(5 taškai) 

nr«BEr3RHrr.R[i 
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GALVOSŪKIO NR. 6 
ATSAKYMAS 

Pagal matematikos apskaičia
vimą turėjo likti 9 karveliai, ta
čiau šūvio trenksmas juos visus 
nubaidė ir nė vieno nebeliko. 

PAUKŠČIŲ KELIONĖ 
GALVOSŪKIS NR. 27 

Besiartinant žiemai, paukščių 
būrys per Žemaitiją patraukė į 
šiltesnius kraštus. Skrido virš 
kalvų, tarp jų buvo Šatrija ir 
Medvėgalis. Matė dar užsiliku
sius geltonus šiaudų stogus, 
kryžkelėse rymančius Smūtke-
lius. Staiga pamatė aukštus ka
minus. Prilėkę arčiau, pamatė 
miestą, bet tokį keistą. Viskas 
apnešta baltomis dulkėmis: na
mai, gatvės, stadijonas — lyg 
miltais apibarstyti. Paklausė 
vietinių paukščių, o jie atsakė: 
„Čia ne miltai, o cementas. Tai 
didžiausia cemento gamykla 
Lietuvoje. Cementas naudoja
mas statybai". 

Paukščiai sužinojo, kas tame 
fabrike gaminama, o jūs išsiaiš-
kini te , kokiame Žemaitijos 
mieste yra ta cemento gamykla. 
Taigi, parašykite miesto pava
dinimą. 

(5 taškai) 

Kaip groja, taip ir šoka. 

Dėk grūdą prie grūdo, pripil 
dysi aruodą. 

GALVOSŪKIS NR. 29 

(Žiūrėkite raidyną) 

Šiame raidžių miške yra pa
sislėpusi Kazio Jakubėno 
eilėraščio viena skiltelė: 

„Žiogas, smuiką pasiėmęs, 
Čirpė linkmas daineles. 
Rankom šonus įsirėmęs, 
Šoko visas dieneles". 
Suradę šiuos žodžius, api

braukite aplinkui. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 30 

1. Kiek kryžių yra Lietuvos 
Kryžių kalne, netoli Šiaulių 
miesto? (Parašyti apytikrį 
skaičių, nes ten kryžiai statomi 
beveik kasdien). 

2. Kur yra galingiausias pa
saulyje atominis — branduolinis 
1,500 MW reaktorius? 

3. Kur yra galingiausi 1,450 
MW generatoriai? 

Už visus tris teisingus at
sakymus — 10 taškų. 

Atsiuntė 
k u n . dr. E. Gerulis 

GALVOSŪKIS NR. 31 

Suradę literatūros, atsakykite 
į šiuos penkis klausimus: 

1. Kas yra oro tarša — „smo
gas"? 

2. Kaip toji tarša susidaro? 
3. Ar oro tarša naudinga svei

katai? 
4. Kur tos taršos yra daugiau

sia? 
5. Kaip kovojama ir kaip rei

kia kovoti už gryną orą? 
Už platų paaiškinimą — 10 t. 

Už trumpus atsakymus — 5 t. 

ATOSTOGOS 

Mažas Petriukas stovi gatvė
je ir verkia: 

— Ko tu verki? — klausia jį 
praeidamas žmogus. 

— Visi vaikai turi atostogas, 
tik aš neturėsiu! 

— O kodėl tu neturėsi atosto
gų? 

— Juk aš dar neinu į mokyklą. 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 
Žino katė pieną paliejusi. 
Žiūri, kaip katė į lašinius. 

• 




