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Rinkimams 
artėjant 

Rinkimuose pirmauja 
konservatoriai ir LDDP 

Vilnius, rughėjo 30 d. (AGEP) 
— Ilgai pirmavusių krikščionių 
demokratų partijos populiaru
mas pastaraisiais mėnesiais 
kiek nusmuko, o kitų pagrindi
nių partijų — padidėjo. 

Padidėjus konservatorių po
puliarumui, jie grižo i pirmą 
vietą, tačiau gana ženkliai 
išaugo ir valdančiosios LDDP 
populiarumas. Tai rodo, viešo
sios nuomonės tyrimas, kuri 
prieš pat rinkimų kampanijos 
pradžią atliko bendroji Lietuvos 
— Didžiosios Britanijos įmonė, 
„Baltijos tyrimai". Atsakoma 
buvo pagal pateiktą partijų są
rašą. 

Anot apklausos, penkios par-
tįjos proporcinėje rinkimų daly
je galėtų įveikti 5 proc. visų 
rinkėjų balsų ribą. Socialdemo
kratų atsilikimas nuo 5 proc. ri
bos ženkliai padidėjo. Dar dides
nis yra demokratų partijos ir 
Tautininkų sąjungos koalicijos 
atsilikimas nuo 7 proc. ribos, 
nustatytos koalicijoms. 

Proporciniu būdu renkama 
pusė Lietuvos parlamento, kita 
pusė — vienmandatėse rinkimų 

apygardose. 
Jei rugsėjo viduryje būtų vykę 

Seimo rinkimai, Lietuvos 
žmonės būtų balsavę taip 
(proc.): Konservatorių partija — 
14.7; Demokratinė darbo parti
ja — 12.0; Centro sąjunga — 
10.5; Krikščionių demokratų 
partija — 9.3; Moterų partija — 
5.9; Socialdemokratų partija — 
2.6; Demokratų partija — 2.5; 
Valst iečių partija — 2.4; 
Liberalų sąjunga — 2.3; Jauno
ji Lietuva — 1.9; Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija — 1.7; Krikščio
nių demokratų sąjunga — 1.2; 
Ūkio partija — 1 proc. 

Pasak „Baltuos tyrimų", 65 
proc. apklaustųjų pareiškė keti
ną dalyvauti Seimo rinkimuose 
spalio 20 d. Nedalyvausią rinki
muose sakė 14 proc. apklaustų
jų, o 21 proc. sakė dar neapsis
prendę. 

Apklausos rezultatai rodo, 
kad dar neapsisprendusiųjų da
lyvavimas rinkimuose arba di
desnis rinkėjų aktyvumas nei 
65 proc., nebus parankūs LDDP, 
konservatoriams ir moterų par
tijai. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
jokių skundų dar negavo 

Vilnius, spalio 1 d. (AGEP) -
Vyriausioji rinkimų komisija, 
praėjus 10-čiai rinkiminės kam
panijos dienų, negavo jokių 
skundų dėl rinkimų įstatymo 
pažeidimų. 

„Turbūt netinkama mėnulio 
fazė skundams", koresponden
tui sakė vyriausios rinkimų 
komisijos padėjėja Nijolė Žemai
tienė. Pasak jos, „taip dar nėra 
buvę, kad negautume jokių 
skundų įpusėjus rinkiminei 
kampanijai". 

Spalio 20-ąją įvyksiantiems 
r ink imams įregistruoti 24 
politinių jėgų sąrašai ir 19 
savarankiškai išsikėlusių kan
didatų. Kartu su Seimo rinkimų 
pirmuoju ratu spalio 20-ąją vyks 
ir referendumas. Jame LDDP 
iniciatyva siūloma pakeisti tris 
Konstitucijos straipsnius — 

sumažinti Seimo narių skaičių 
nuo 141 iki 111, eilinius Seimo 
rinkimus rengti kas ketveri 
metai balandžio mėnesio antrąjį 
sekmadienį ir Konstitucijoje 
įtvirtinti, kad socialinėms 
žmonių reikmėms būtų skiria
ma ne mažiau pusės valstybės 
biudžeto pajamų. 

Lietuvos piliečiai paštu pradės 
balsuoti spalio 8 d. 

Referendumo agitacijų laiko 
apribojimas šiek tiek nesutam
pa su Seimo rinkimų agitacijos 
pabaiga. Rinkiminę reklamą 
privalu baigti likus 30 valandų 
iki rinkimų, o už referendumą 
galima agituoti šešiomis valan
domis ilgiau. Taigi — rinkimų 
agitaciją užbaigę spalio 19-osios 
1 valandą nakties, apie referen
dumą politikai dar galės šnekėti 
iki 7 valandų ryto. 

Rinkimų biuletenių 
spausdinimas kainuos 

daugiau kaip pusę 
milijono 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (AGEP) 
— Rinkimų biuletenių spausdi
nimas kainuos mokesčių mokė
tojams apie 600,000 litų. Dar po 
300 litų kainuos kiekvieno vien 
madantėje rinkimų apygardoje 
iškelto kandidato plakatai. 

Rinkiminius plakatus ir dau 
giamandačių apygardų biulete
nius spausdins „Vilspos" spaus
tuvė, o vienmandačių apylinkių 
biuletinius — „Respublikos" 
spaustuvė. 

Šios įmonės laimėjo konkursą, 
kurį Vyriausioji rinkimų komi
sija buvo paskelbusi rugsėjo 3 d. 
Viso konkursui paraiškas buvo 
pateikusios 5 poligrafijos įmo
nės. 

Kaip informavo Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas, „Vilspai" 
už kiekvieną rinkimų biuletenį 
bus sumokėta po 12 et, o „Res
publikos" spaustuvei — po 6.2 
e t Be to, už kiekvieno vienman

datės apygardos kandidato pla
katą „Vilspa' gaus dar po 
pusantro lito. Kiekvieno kan
didato plakatai bus išspausdinti 
200 egzempliorių tiražu. 

Viso bus atspausdinti 71-os 
vienmandatės rinkimų apygar
dos biuleteniai, kurių tiražas 
kiekvienai apygardai sieks nuo 
35 iki 41,000 egzempliorių, bei 
vienmandatės rinkimų apygar
dos biuletenis iki 3 mln. eg
zempliorių tiražu. 

Pasak Z. Vaigausko, daugia-
mandatės apygardos biuletenis 
kainuoja žymiai brangiau už 
vienmandatės todėl, kad jis yra 
didesnio formato, be to, spausdi
namas keliomis spalvomis. 
Visas biuletenių tiražas turi 
būti atspausdintas iki spalio 14 
dienos. 

Biuletenių bus atspausdinta 
maždaug dešimtadaliu daugiau, 
nei Lietuvoje yra rinkėjų. Z. 
Vaigauskas pastebėjo, kad, 

Rugsėjo 22 A Švč Mergelės Marijos parapijos b^aiyčioje susitiko Šv. Tėvo medaliais apdovanotieji, 
žymūs Amerikos lietuvių visuomenės veikėjai. 

Zigmo Degučio nuotr. (iš kairės): Šv. Gregerijaug ordinu apdovanotas inž. Antenas Rudis; 
„Pro Eccleaia et Pontifice" medaliais apdovanotos BALFo Centro valdybos pirmininke Maria 
Rudienė (kaip žinoma, prasidėjo spalis - BALFo aukų vajaus mėnuo) bei Marija Remienė; parapijos 
kleboną* Jonas Kuzinskas, vyskupas Paulius Baltakis, OFM, ir Šv. Silvestro ordinu apdovanotas 
dr Petras Kisielius. 

Lenkija rems Lietuvą kelyje 
į NATO 

Vilnius, rugsėjo 30 d (AGEP) 
— Lenkija, pasak Seimo pirmi
ninko Česlovo Juršėno, valstybi
niu uždaviniu laiko tai, kad 
„Lietuva kartu su Lenkija būtų 
Europos Sąjungoje ir NATO". 
Tai akcentavo kaimyninės ša
lies vadovai, tarp jų Lenkijos 

Seimo pirmininkas Juzef Zy-
chas, susitikimuose su Lietuvos 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu ir Seimo nariu Gediminu 
Kirkilu, kurie praėjusią savaitę 
lankėsi Lenkijoje. 

Šios valstybės valdžios atsto
vai pažadėjo remti Lietuvą in
tegruojantis į CEFTA, kas bū
tų vienas pirmųjų žingsnių ke
lyje į Europos Sąjungą. Lenki
ja, pasak Č. Juršėno, akcentavo, 
kad NATO durys būtų atviros 
Baltijos valstybėms, kad jos 
plėtimasis gali vykti, jų nuomo
ne, etapais bet, „kad pirmas 
etapas nebūtų paskutinis". 

Seimo pirmininkas paragino 
Lenkijos valdžią greičiau spręsti 
kai kuriuos dvišalio bendra
darbiavimo klausimus politinė
je karinio bendradarbiavimo, 
ekonominėje, prekybos, įvairių 
sričių specialistų mainų srityse. 
J.Zych ir Č. Juršėnas susi

tarė, kad abiejų šalių Seimai 
operatyviai ratifikuos dvišalius 
dokumentus. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje Č. Juršėnas priminė, 
kad šiuo metu yra įsigaliojusios 
apie 60 sutarčių, dar 20 yra 
rengiamos. Susitikimuose Len
kijoje buvo konstatuota, jog per 

ketverius pastaruosius metus 
labai daug padaryta, kad „Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai būtų 
normalūs, geri ir labai geri". 

Č. Juršėnas taip pat pažymėjo, 
kad Lenkijos valdžia galėtų 
greičiau spręsti kai kurias pro
blemas, ypač vadovėlių leidimą 
lietuvių mokykloms Lenkijoje. 
„Buvome užtikrinti,— sakė jis, 
kad nuo ateinančių metų kas 
ketvirtį Lenkijoje bus leidžia
mas naujas vadovėlis lietuviš
koms mokykloms". 

Prezidentas nusivylė Seimu, 
atmetusiu Policijos įstatymo 

pataisas 
Vilnius, rugsėjo 30 d. (AGEP) 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pareiškė esąs nusivylęs 
Seimu, kuris nepritarė jo siūly
toms pataisoms Policijos įstaty
me. Pirmadienį kalbėdamas per 
valstybinį radiją A Brazauskas 
teigė, kad pataisos buvo reika
lingos, nes Policijos įstatymas, 
priimtas dar 1990 m. pabaigoje, 
neatitinka nūdienos reikalavi
mų, o kai kurie jo straipsniai 
prieštarauja veikiančiai Konsti
tucijai bei kai kurioms tarp
tautinėms chartijoms. 

Prezidentas sakė, kad jį labai 

EBSW prezidentas bus 
įregistruotas kandidatu 

į Seimą 
Vilnius, rugsėjo 27 d. (AGEP) 

— Vilniaus apygardos teismo 
Civilinių bylų kolegija 
patenkino susivienijimo EBSW 
prezidento Gintaro Petriko 
skundą dėl Vyriausiosios 
rinkimų komisuos (VRK) spren
dimo neregistruoti jo nepri
klausomu kandidatu į Seimo 
narius Centro rinkimų apygar
doje Nr. 13. 

Rugsėjo 27 d. trijų teisėjų 
kolegija, pirmininkaujama Gin
taro Kryževičiaus, nusprendė, 
kad G. Petriko skundas yra 
pagrįstas, nes VRK neturėjo 
pakankamo pagrindo neleisti 
jam kandidatuoti į Seimą. 

palyginti su savivaldybių rin
kimais, rinkėjų skaičius Seimo 
rinkimuose išaugo, nors gyven
tojų Lietuvoje ir sumažėjo. Tai 
Komisijos pirmininkas aiškino 
sėkmingomis Migracijos depar
tamento pastangomis išduoti 
Lietuvos piliečių pasus iki šiol 
jų nepasiėmusiems gyvento
jams. 

Teisminio nagrinėjimo metu 
nustatyta, kad Centro rinkimų 
apygardos komisija, rekomen
davusi VRK priimti tokį spren
dimą, patvirtino teisėtais 1,013 
rinkėjų, palaikiusių G. Petriką, 
parašų. įstatymas reikalauja, 
kad asmuo, norintis tapti ne
priklausomu kandidatu, turi 
atitinkamoje apygardoje su
rinkti ne mažiau kaip 1,000 
rinkėjų parašų. 

G. Petriko patikėtiniai su
rinko daugiau kaip 1,700 para
šų, tačiau Centro rinkimų apy
gardos komisija, atsižvelgdama 
į kai kurių rinkėjų skundus dėl 
jų savanoriškumo pažeidimo 
renkant parašus, rekomendavo 
VRK neregistruoti G. Petriko. 
Teismas nustatė, kad pateik
tuose skunduose išvardinti 
faktai nebuvo pakankamai tei
siškai įrodyti, be to, jie neturėjo 
įtakos surinktų parašų skaičiui, 
kadangi skundai reikalavo pa
naikinti tik penkis parašus. 

Teismo sprendimas yra galuti
nis ir neapskundžiamas. 

nuvylė valdančioji LDDP frakci
ja Seime, kuri nesugebėjo susi
telkti ir pritarti jo siūlomoms 
pataisoms Policijos įstatyme. 

Jis pridūrė, kad Europos poli
cininkų chartijoje aiškiai para
šyta, jog policija nėra vykdomo
sios valdžios dalis. „Policija 
nėra valdžia apskritai. Tai vi
suomeninė paslauga, kuri, beje, 
turi atsiskaitinėti visuomenei 
apie nuveiktą darbą. Bet ar 
galima pasiekti, kad policija 
būtų paslauga, jeigu ji priklauso 
nuo vykdomosios valdžios", 
klausė prezidentas. 

Šiuo metu, pasak A. Brazaus
ko, kai kurios policijos tarnybos 
yra pernelyg tampriai susijusios 
su Vidaus reikalų ministerijos 
centriniu aparatu — sekreto
riais ir pačiu ministru. „Polici
ja visiškai nesavarankiška. Nė
ra svarbus ir paties Generalinio 
komisaro vaidmuo", sakė prezi
dentas. 

Valstybės vadovas pareiškė 
apgailestaująs, kad Seimas 
priėmė tokį netoliaregišką 
sprendimą. Jo manymu, visų 
siūlytų pataisų Policijos 
įstatyme atmetimas yra ne kas 
kita, o efektyvios kovos su 
nusikalstamumu paieškų grio
vimas. „Nesuprantamas kai 
kurių Seimo frakcijų ir atskirų 
narių lengvabūdiškumas, dis
kutuojant šiuo klausimu", sakė 
Algirdas Brazauskas. 

— Seime buvo įregistruotas 
nutarimo projektas, kuriame 
siūloma surengti referendumą 
dėl Konstitucijos 47 straipsnio 
pataisos. Daugiau kaip trečdalis 
Seimo narių savo parašais pa
rėmė Agrarinio komiteto pirmi
ninko Mykolo Pranckaus inici
juojamą referendumą dėl žemės 
pardavimo juridiniams asme
nims. Dešiniosios partijos tai 
vadina kolūkinės santvarkos 
įteisinimu. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTERFAX. 
BelaPAN" žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS, 

V a š i n g t o n a s . Antradienį 
prasidėjo JAV prezidento Bill 
Clinton iniciatyva rengiamas 
Artimųjų Rytų šalių vadovų 
susitikimas, kuriame bus ban
doma sugrąžinti konfliktuo
jančias puses prie derybų stalo. 
Susitikime dalyvauja Izraelio 
ministras pirmininkas Ben-
jamin Netanyahu, Palestinos 
prezidentas Yasser Arafat ir 
Jordanijos karalius Hussein. 
Susitikime nedalyvauja nuosai
kus Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak; Egiptui atstovaus 
užsienio reikalų ministras Amr. 
Moussa. Prieš bendrą Artimųjų 
Rytų šalių vadovų ir Bill Clin
ton susitikimą Jungtinių Vals
tijų prezidentas susitiko su 
kiekvienu iš jų atskirai. 

Rusijos Komunistų partijos 
vadovas Genadij Ziugnov spau
dos konferencijoje Maskvoje 
pareiškė, kad Boris Jelcin dėl 
savo ligos privalo atsistatydin
ti. 

Lenki ja rengs Čečėnijai 
specialistus sugriautam krašto 
ūkiui ir socialinei sferai atkur
ti. Čečėnų studentams įvairiose 
Lenkijos aukštosiose mokyklose 
išskirtos 48 vietos. 

Vašingtonas. JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
pirmadienį gana aiškiai davė 
suprasti, kad Čekija bus tarp 
šalių, kurias ketinama priimti 
l NATO pirmame sąjungos iš
plėtimo etape. Kalbėdamas 
prieš susitikimą su Čekijos 
ministru pirmininku Vaclav 
Klaus, Christopher pareiškė, 
kad Čekija, ruošdamasi galimai 
narystei NATO, vykdo visus są
jungos reikalavimus; čekų 
kariai įgyja patyrimo, tarnau
dami Bosnijoje kartu su NATO 
šalių kariškiais. Klaus pareiš
kė nemanąs, kad Rusijos prieš
taravimai dėl NATO išplėtimo 
turėtų įtakos sąjungos spren
dimui priimti naujus narius. 

New Yorke, JT būstinėje, Ru 
sijos Dūmos užsienio reikalų ko 
miteto pirmininkas Vladimi: 
Lukin interviu „Interfaksui' 
pasakė, kad Europoje veiku 
„antirusiška partija", kuri* 
sudaro daugiausiai Baltijos 
valstybių parlamentarai ir kur 
remia čečėnų separatistus 
„Jiems — pareiškė Lukinas, -
gera visa, kas bloga Rusijai". 

Vašingtonas. JAV valstybės 
departamento atstovas Nicholaf 
Burns pareiškė, kad po pirma 
dienį įvykusio Bosnijos prezi 
dentūros, kurią sudaro musul 
monų, serbų ir kroatų atstovai 
posėdžio Jungtinės Valstijos 
parems iniciatyvą dėl sankcijų 
panaikinimo Jugoslavijai. Pa
sak Burns, JT Saugumo Taryba 
sankcijas Jugoslavijai oficialiai 
turėtų panaikinti po kelių die 
nų. 

Bernas. Šveicarijos parla
mento žemieji rūmai šalies vy
riausybės siūlymu pirmadienį 
balsavo už tai, kad būtų per
žiūrėti šalies bankų finansiniai 
sandėriai su nacistine Vokieti
ja. Taip pat pritarta, kad būtų 
ištirta, koks likimas ištiko 
Šveicarijos bankuose laikytą 
žydų ir kitų holokausto aukų 
turtą. Niekam nebalsavus prieš, 
už tokį nutarimą pasisakė 162 
Nacionalinės Tarybos parla
mentarai. Šį žemųjų parlamen
to rūmų sprendimą dar turės 
patvirtinti aukštieji parlamen
to rūmai. 

Ba l tarus i jo s prezidentas 
Aleksandr Lukašenka gavo Ru
sijos prezidento Boris Jelcin 
laišką, kuriame jis išdėstė prak
tinio abiejų valstybių sandrau
gos įgyvendinimo uždavinus — 
vieningos ekonominės erdvės ir 
bendros rinkos sukūrimą. Jis 
paragino Lukašenka ieškoti 
kompromisų santykiuose su 
Baltarusijos Aukščiausiąja 
taryba. 

Išleista JT apžvalga apie 
padėtį Lietuvoje 

Vilnius, rugsėjo 25 d. (AGEP) 
— Lietuvoje blogėja vaikų svei
kata, toliau mažėja gyventojų 
prieaugis, o darbo rinka tebėra 
nepatikima. Tokios išvados pa
teikiamos rugsėjo 25 d. Vilniu
je pristatytame pranešime apie 
žmogaus socialinę raidą Lietu
voje. Specialistų ir mokslininkų 
parengtą apžvalgą jau antrą 
kartą išleido Jungtinių Tautų 
Plėtros programa. 

Pirmajame, 1995-aisiais pasi
rodžiusiame, pranešime buvo ap
žvelgiamas per penkerius nepri
klausomybės metus Lietuvos 
nueitas kelias. Šiais metais 
jame daugiausiai nagrinėjamos 
skurdo priežastys ir galimybės 
jį įveikti. 

Šių metų pranešimą sudaro 
14 skyrių, kuriuose pateikiami 
duomenys apie Lietuvos ekono
mika, transportą, ryšius, 
švietimą, nusikalstamumą, taip 
pat aplinkos, sveikatos ir 
socialinės apsaugos būkle Jame 
apžvelgiama Lietuvos savival
dos reforma, gyventojų užimtu
mas, valstybės veikla globojant 
invalidus, moteris, vaikus 

Pranešime konstatuojama, kad 
Lietuvoje trūksta gyvenamojo 
ploto, nepakankamai išplėtota 
visuomeninio transporto sis
tema, trūksta susisiekimo ir in

formacijos priemonių. Pasak 
apžvalgos, kuriai didžiąją dalį 
duomenų pateikė Statistikos 
departamentas, daugelio 
Lietuvoje gyvenančių žmonių 
gyvenimo lygis tebėra labai 
žemas. 

Lietuvoje jaučiamas ryškus 
atotrūkis tarp turtingųjų ir 
vargšų, akivaizdūs skirtumai 
tarp miesto ir kaimo gyventojų, 
vis dar išlikusi lyčių nelygybė 
darbo krūvio bei užmokesčio at
žvilgiu. 

Bene vienintelė teigiama šio 
pranešimo išvada skelbia, kad 
Lietuvoje pasirodė pirmieji 
ekonomikos stabilumo požy
miai. Pasak šios ataskaitos au 
torių, tai leidžia tikėtis, kad 
kitais metais bendrasis vidaus 
produktas padidės. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Mindaugas Mikaila 
teigia, kad šis pranešimas leis 
Lietuvos žmonėms pažinti save 

KALENDORIUS 

Spalio 2 d.: Šventieji Angelai 
sargai; Modestas, Lūja, Girdutis, 
Pavandė. 

Spalio 3 d.: Evaldas, Kristi
na, Rimtas, Eitvilas, Atlanta. 
1458 m. gimė šv. Kazimieras. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v.s . Irena R e g i e n ė 

APIE KARŽYGĘ 
EMILIJĄ PLATERYTĘ 

Istorinė moteris dabarčiai 

Neabejoju, kad apie Emiliją 
Platerytę norite kuo daugiau 
žinoti, todėl, štai, pasidalinsiu 
su jumis kaip tik tokiomis žinio
mis. 

Santaros-Šviesos suvažia
vime, š.m. rugsėjo 7 d., teko iš
klausyti labai įdomią paskaitą 
— „Constructing Emilia Pla-
ter". Paskaitą angliškai skaitė 
suvažiavimo viešnia, lenkė prof. 
Halina Filipowicz, istorikė-lite-
-3-.ė, šiuo metu rašanti knygą 

;ie E. Platerytę. 
Emilija buvo labai spalvinga, 
kontroversinė asmenybė, todėl 
keista, kad lietuvių istorinėje li
teratūroje ir, bendrai, beletris
tikoje ji mažai figūruoja. (A. 
Janulaitis „E. Plateraitė", 1908 
m.; O. Girčytė „Emilija Plate
raitė", 1939; V. Sruogienė „Lie
tuvos sukilėlė E. Platerytė" 
'„Karys" 1956 m.) Tuo tarpu 
lenkuose ji ne tik gerbiama, bet 
tiesiog garbinama. 

Pagal prof. Filipowicz, Plate-
rytės kultas, daugmaž, prasidė
jęs Paryžiuje, kur, nuo rusų per
sekiojimo bėgdami, arba po 
1831-36 m. sukilimų ištremti, 
susispietė lenkų patriotai-švie-
suoliai. Jų tarpe ir poetas Ado
mas Mickevičius, kuris Emiliją 
išgarsino savo ugningomis kal
bomis, romantiška poezija, ypač 
poema „Pulkininko mirtis". Pa
skaitininke Filipowicz savo ra
šomoje knygoje ieško atsakymo 
į šiuos klausimus: kokia buvo 
Emilija iš tikrųjų, kaip jos as
muo taip patraukė ne tik lenkų, 
bet ir prancūzų išskirtinį dėme
sį, kur Platerytės mitas, o kur 
tikrovė? 

Kad Emilija buvo karšta pat
riotė, griežtai nusistačiusi prieš 
rusus okupantus, kad buvo gera 
jojikė ir šaulė, viena iš 1831 m. 
sukilimo vadų, žinome iš Lietu
vos istorijos. Bet profesorė 
pateikė daugiau įdomių jos gy
venimo iškarpų. Pvz.. Emilija 
labai gerbė graikų admirole 
Buboliną ir prancūzų Orleano 
Mergelę. Jų atvaizdus laikė sa
vo kambaryje. Šių ypatingų mo
terų ypatingi gyvenimai Emili
jai imponavo. Galbūt ji net ta
patino save su jomis. 

Emilija labai skyrėsi nuo to 
laiko kilmingųjų moterų (ir 
moterų bendrai), todėl turėdavo 
daug nemalonumu, kuriuos sto
iškai pakeldavo. Jos laiškuose 
randami posakiai „aš turiu drą
siai sutikti žmonių nuomonę 
apie save". Be abejo, ta žmonių 
nuomonė turėjo būti gerokai 
neigiama ir skaudinanti. Tų lai
kų kilmingosios moterys vilkė
jo mezginiais ir krinolinais. 
Emilija —jojiko kelnėmis. Da
mos sėdėjo prie pianinių ir siu
vinių; Emilija — prie strategi
nių sukilimo planų; damų ran
kose buvo gėlės ir pirštinaites. 
Emilijos — šautuvas. 

Emilija buvo veržli ir drąsi, iš 
mažens jau netelpanti i to laiko
tarpio moteriai nustatytus rė
mus. Nors dar labai jauna, bet 
jau sugebėjo sukilimo idėjai 
patraukti daug žmonių ir, prieš 
pradėdama kovą, nukeliavo Vil
niun tartis su sukilėlių komite
tu. Tai buvo tarsi įsibrovimas į 
vyrijos „sanctus sanctorum". Be 
abejo, komitetas buvo pritrenk
tas tokios drąsos ir iš viso 
atsisakė su Emilija tartis. Lie
tuviai, sukilimo vadai, Emilijos 
nemėgę, esą ji buvusi negraži. 

negalėjusi susirasti vyro, todėl 
ir pasirinkusi tokį nentoterišką 
gyvenimą 

Sis Vilniaus epizodas ryškiai 
parodo, kaip labai per anksti 
gyveno Emilija Platerytė, tikė
dama, kad moteris gali sėkmin
gai atlikti tuos vad. „vyriškus" 
darbus, jei tik turi noro ir 
gabumo. Ir atlikti juos ne sva
jonėmis, žodžiais, bet veiksmais. 

Kalbėdama apie to laikotarpio 
Lenkijos istoriją bei literatūrą, 
prof. Filipovvicz pateikė įdomių 
įžvalgų. Būtent, net ir Emilijos 
gerbėjai, poetai bei rašytojai, 
užgyrė jos patriotizmą, bet buvo 
priešingi feministinei minčiai — 
moters aktyviam dalyvavimui 
„vyriškoje sferoje", šis dvigubas 
standartas raudonu siūlu einąs 
per ano meto lenkiškąją litera
tūrą apie Platerytę: iš vienos 
pusės jos heroizmas ir drąsa 
priimami ir romantizuojami, iš 
kitos — faktas, kad ta herojė — 
moteris, menkinama. Moteris 
rodoma heroje tik mirtyje, bet 
ne kovoje. Jos vaidmuo, kiek ga
lima pasyvus. 

XIX a. pirmosios pusės Pary
žius, priglaudęs daug lenkų 
šviesuomenės, kuri degė neapy
kanta rusams, graudžiai ilgėjo
si Lenkijos ir sentimentaliai 
fantazavo apie jos didybę prieš 
tragiškąjį Padalinimą, buvo 
puiki dirva romantiškų karžy
gių kultui. Tokiam vaidmeniui 
labai tiko Emilija: jauna kuni-
gaikštytė-sukilėlė iš tolimos eg
zotiškos Lietuvos, neištekėjusi, 
be meilužių — mergelė. Greitai 
ji buvo pradėta lyginti su pran
cūzams brangia Orleano Merge
le. Čia daug prisidėjo ir Adomo 
Mickevičiaus kalbos ne tik apie 
Emiliją, bet ir apie Lietuvos-
Lenkijos karalystės moteris 
bendrai, kurios skyrėsi nuo 
prancūzių patriotizmu ir laisvės 
siekiais savo kraštui. To meto 
lenkiškoji kultūra, anot profe
sorės, mobilizavo visus ir viską 
nepriklausomybės atgavimui, 
tad ir Emilija, nors moteris „vy
riškoje sferoje", susilaukė iš
skirtinės pagarbos. 

įdomu buvo šioje paskaitoje 
išgirsti visą eilę pavardžių jau
nų mergaičių, kurios žygiavo ir 
kovėsi kartu su Emilija ir net 
žuvo mūšiuose, tačiau paliko už
marštyje. Kodėl, prof. Filipowicz 
bandys atsakyti savo knygoje. 

Šios literatės-istorikės nuomo
ne Emilija Platerytė vis dar 
tebėra lyg erdvė, kurią vis iš 
naujo ir v is kitaip užpildo 
besirutuliojanti istorija. 

Baigdama profesorė pajuoka
vo, norinti Emiliją Paterytę ir 
Tadą Kosciušką apvesdinti, 
nors ir po mirties, nes Emili-
jai-mergelei-patriotei-karžygei 
nėra tinkamesnio jaunikio, kaip 
panašiai išgarbintas patriotas, 
Lietuvos-Lenkijos ir JAV lais
vės kovotojas, riteris-karžygis — 
Tadas! 

Gi man rodos, jei Emilija 
gyventų mūsų laikais, ji savo 
idealizmą ir energiją išlietų 
veikloje ui lygias moterų teises 
profesijų, amatų bei atlyginimų 
srityse, o ypač kovotų prieš 
seksualinius moterų išnaudo
jimus. Ji — istorinė moteris — 
tinkanti dabarčiai. 

Sesė Nijolė 

D R A U G A S v 

Jauniausieji stovyklautojai .šios vasaros Cikagi - -kautų stovykloje. 

KAIP MANO SEIMĄ 
ATVYKO I AMERIKĄ 

Nuotr D a i n o s S i l i ū n i e n ė o 

AUSTRALIJA 
„STOVYKLA" LIETUVIŲ 

NAMUOSE 

Labas! Aš norėčiau jums 
papasakot kaip mano mamytė 
su tėveliais atvyko į Ameriką. 

Prieš daugelį metų, mano se
neliai susipažino Lietuvoje. 
Mano senelis studijavo medi
ciną Vytauto Didžiojo univer
sitete, Kaune; o senelė ruošėsi 
būti gailestingoji seselė. Kartą, 
senelė susirgo ir atsidūrusi 
Kauno universiteto ligoninėje 
susipažino su mano seneliu, 
kuris tuo laiku ten atliko savo 
stažą. Jie įsimylėjo ir 1944 
metais susituokė. 

Jiedu trumpai gyveno Kaune, 
kol senelis buvo paskirtas dirb
ti Birštono sanatorijoje. Tarp 
1940 ir 1944 metų Lietuva bu
vo pirma rusų, o paskui vokie
čių okupuota. Rusams 1944 me
tais antrą kartą užpuolus Lie
tuvą, daug Lietuvos gyventojų, 
jų bijodami, traukėsi į Vakarus. 
Tuo laiku senelė laukėsi kūdi
kėlio. Išsigandę, seneliai nutarė 
trauktis į Vakarus. Pasiėmę sa
vo svarbiausius reikmenis, se
nelis ir senelė, nežinodami kas 
bus toliau, išvyko iš Birštono. Iš 
ten su močiute vyko į Vilkaviš
kį. Apsistoję senelio dėdės 
ūkyje turėjo rasti būdą kaip 
toliau keliauti. Po ilgo prašymo 
dėdė paskolino jiems vežimą su 
arkliu ir kartu pasiuntė savo 
dukrą, kuri turėjo sugražinti 
arklį ir vežimą jiems pasiekus 
Vokietijos sieną. 

Rusams artėjant, seneliai pa
siėmė skolintą vežimą ir arklį, 
kartu su senelio pusesere at
vyko į Vištytį prie Vokietijos 
sienos. Kai pagaliau ten atsi
dūrė, jaunai puseserei jų pa
gailo ir ji jiems paliko vežimą su 
arkliu. Nors labai ją kalbino 
kartu keliauti, ji nutarė pės
čiomis grįžti namo. 

Pervažiavę Rytprūsius, sugrį
žo į Lietuvą, keliaudami į 
Švėkšną. Švėkšnoje gyveno mo
čiutės teta. Tenai susibūrė 
močiutės šeima. Rusams artė
jant, kartu su giminėms paliko 
Švėkšną. Sprendimas vykti į 
Vokietiją buvo labai sunkus, ka
dangi žmonės sakė, kad Vokieti
joj bus net baisiau negu Lietu
voje. Pervažiavus į Rytprūsius, 
senelei atėjo laikas gimdyti. 
Nors tuo laiku žmonės buvo la
bai išsigandę ir pasimetę, vo
kiečiai ūkininkai priėmė sene 
liūs į savo namus. Kukernėžės 
apylinkėje po kelių valandų 
gimė mano mamytė. Netrukus 
reikėjo apleisti šią vietą. 
kadangi rusų kariuomenė vis 
artėjo. 

Atvykus į vieno miestelio 
traukinių stotį, močiutė nunešė 
neseniai gimusią dukrelę j pir
mos pagalbos stotį. Tenai ją 
pradėjo prausti. Stoties prižiū
rėtoja švelniai patarė, kad ne
verta prausti, nes kūdikėlis la
bai silpnas ir ilgai negyvens. 
Močiutė neklausė ir užsispyrusi 
toliau slaugė. Pagaliau, po 
daugelio pergyvenimų, seneliai 
su savo naujagime dukrele ir 
giminėmis pasiekė Austriją. 
Vienam iš tetėnų gavus giri
ninko darbą, apsigyveno giri

ninko namelyje, miške. 
Karui pagaliau pasibaigus, se

neliai atsidūrė Vokietijoje, 
amerikiečių zonoje. Jie su dau
geliu kitų lietuvių buvo apgy
vendinti buvusios vokiečių ka
riuomenės kareivinėse Schein-
feld miestelyje. Tenai išgyveno 
beveik trejetą metų. Senelis dir
bo vokiečių ligoninėje, kaip 
daktaras. Tuo laiku jie jau buvo 
susisiekę su giminėmis Ameri
koje, kurie pagelbėjo įvairiais 
maisto ir rūbų siuntiniais. Sene
lio vyriausias brolis Antanas, 
gimęs Amerikoje, gyvendamas 
Pittsburgh, Pennsylvania, 
sudarė jiems kvietimą atvykti 
į Ameriką. Amerikos valdžiai 
davus vizas, seneliai su dukrele 
Maryte išplaukė iš Bremerha-
ven, Stade, Vokietijoje, 1948 m. 
gruodžio pradžioje. Plaukė USS 
Flasher kariuomenės transpor
to laivu. Kelione truko 14 dienų. 
Atlanto vandenynas buvo labai 
audringas ir dauguma keleivių 
labai sirgo jūros liga. Moterys 
su vaikais gyveno kajutėse. 
Vyrai gyveno apatinėse karei
vių kajutėse. Senelis ir Marytė 
labai sirgo. Nors oras buvo 
šaltas, močiutė buvo stipri ir 
džiaugėsi kelione. 

Laivas atplaukė į New Yorką 
prieš pat Kalėdas. Senelius 
susitiko jo brolis Antanas su 
savo šeima. Visi apsistojo pas 
Antano žmonos Zuzanos šeimą 
Brooklyn, N Y., rajone. Praleidę 
nuostabias Kalėdas ir sutikę 
Naujuosius Metus žibančiam 
New Yorko mieste, seneliai su 
Antanu ir jo šeima išvažiavo į 
savo naujus namus Pittsburgh 
mieste. Apsigyveno lietuviškoje 
parapijoje kur buvo gražiai 
priimti ir globojami. Deja, Penn-
sylvanijos valstija neleido sve
timtaučiams daktarams įsigyti 
leidimus dirbti. Senelis dirbo 
įvairius darbus, dažė ir remon
tavo ir darė ką galėjo, kad 
išlaikyti savo šeimą. Močiutė 
dirbo ligoninėje. Tuo laiku jie 
sudarė iškvietimą močiutės te
tai Natalijai atvykti į Ameriką. 
Močiutės šeimą atkvietė jos 
dėdės, kurie jau seniai gyveno 
Amerikoje. 

Sužinoję, kad Čikagoje senelis 
turės galimybę įsigyti daktaro 
teises, jie nutarė, kartu su teta 
Natalija, kraustytis į nematytą 
Čikagą. Čikagoje juos susitiko 
ir globojo močiutės dėdė, ban
kininkas Bronislovas Petkevi-

, čius (Pietkevich). Jis atvyko į 

Mokyklos atostogų metu, 
paukštyčių ir vilkiukų vadovė 
Ona Prašmutienė suruošė jiems 
vienos nakt ies „stovyklą" 
Lietuvių namuose. 

Ketvirtadienio vakare, susi
rinko trylika paukštyčių ir vil
kiukų — visi buvo labai susijau
dinę. Pirmiausia, visi pasiklojo 
lovas ant grindų — berniukai 
vienoje pusėje, mergaitės kito
je. 

Vakarienei buvo užsakyta 
„pica" ir visi labai skaniai pa
valgė. Po to vyko laužas — vidu
ryje kambario buvo sustatytas 
beveik tikras laužas iš popie
rinių lazdų, o lemputė viduryj, 
apdengta raudonu celofanu, at
rodė kaip tikros liepsnos. Paukš
tytės ir vilkiukai suruošė daug 
pasirodymų labai gražiai ir gar
siai padainavo. 

Po laužo, skautukai žaidė 
daug žaidimų, iškepė saldu 
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to sukilo ir pradėjo džiūgauti. Visi vaikai grįžo namo su tė-
Ną, ką padarysi, vadovė suruošė vais labai laimingi ir patenkinti 
dar daugiau naktinių žaidimų, šia trumpa stovykla, 
o praėjus pusvalandžiui vėl Ačiū sesei Onai už visą įdėtą 
liepė gultis. Jauni skautukai darbą,viskas labai sklandžiai 
dar vis nenorėjo miego, bet praėjo. Taip pat ačiū pagal 
pagulėję ramiai , pagaliau 
užmigo. 

Kitą dieną visas jaunimas la
bai anksti nubudo. Gerai išmie
goję pradėjo šnekėtis ir visus 
prikėlė. 

Tą dieną 9C8C Ona buvo paruo
šusi labai įdomią programa. Ii 
ryto, visi mokėsi apie skau 

mynų virtuvėje ir vėliau dar tavimą. Prieš pietus, vaikai pa-
pažaidė. Vadovai jau buvo iš- darė savo aitvarus. Kadangi 
varge, tai liepė visiems persi
rengti į naktinius ir ruoštis į 
lovą. Lovoje, vaikai visokių iš
galvotų pasakų papasakojo. 
Vadovai galvojo, kad vis i 
užmigs — bet toli gražu! Staiga 
viena paukštytė sušuko, kad ji 
nori dar pažaisti — ir visi iš kar-

• « • • m 

Ameriką prieš Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Tais lai
kais lietuviai buvo įskaičiuoti į 
lenkų gretas. Seneliai apsigy
veno Brighton Parko apylinkė
je. Senelis dirbo Švento Kry
žiaus ligoninėje ir ruošėsi vals
tybiniams egzaminams. Močiu
tė dirbo kaip gailestinga sesuo 
St. Joseph ligoninėje. Teta 
Natalija prižiūrėjo Marytę, kuri 
pradėjo lankyti Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos darželį. 

Dėka daugelio gerų žmonių, 
seneliai, nors pasiilgę savo 
gimtinės, sugebėjo sukurti nau
ją gyvenimą. 

Stefutė Utz 

Stefutė Utz yra veikli prit. 
skautė Čikagos „Aušros Var-
tų'7„Kernavės" skaučių tunte. 
Sis rašinys, pasirašytas „Saulė
grąžos" slapyvardžiu, laimėjo 
pirmą vietą LSS 1995 metų raši
nių konkurso prityrusių skau-
tų/čių grupėje. Kartu su rašiniu 
buvo prisiųsta nemažai gražiai 
sutvarkytos vaizdinės doku 
mentinės medžiagos. 

Red. 

buvo graži diena, tai nuėjom į 
parką jų išbandyti. Daug vėjo 
nebuvo, tai aitvarai neskrido, 
bet vis tiek buvo malonu pažais
ti saulėje. 

Po pietų vyko „Olimpiada". 
Skautukai buvo suskirstyti į 
tris grupes — Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Kiekvienas vaikas lai
mėjo nors keletą medalių. 

Prieš einant namo, dar liko 
laiko padaryti mamytėms po 
dovanėlę motinos dienos progai 
— rėmelius mamos nuotraukai. 

bininkėms D. Didžienei ir J. 
Lukaitienei. Aš manau, kad dar 
ilgai prisiminsime šią įdomią 
stovyklą. L. Didžytė 

Iš „Tėviškės aidai" 

PASIRUOŠIMAI 
JUBILIEJINEI 

STOVYKLAI 

LSS veiklos Australijoje 50 
metų sukaktį minint šių metų 
pabaigoje ruošiama Jubiliejinė 
stovykla. Pasiruošimo darbai 
sparčiai vykdomi. Stovykla 
vyks maždaug 70 km nuo Mel-
bourno, reto gamtinio grožio 
Gilwell Park stovyklavietėje. 
Jubiliejinės stovyklos ženklą 
sukūrė gabūs menininkai Gab
rielė Staugaitytė ir Martynas 
Zdanius. 
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Valandos pagal susitarimą 

Sumokama po vizito 

RUOŠKITĖS „PUOTAI JŪROS 
DUGNE" 

DR. A. B. OLEVCCKAS 
GYDYTOJAS « CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W H H . Tat. (700) 429-0101 
Valandos pagal susitarimą 

PimKl 3v p p -7v v .antr 12:30-3 v .p.p. 
tredd uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p p 
penktd ir sestd 9 v r - 12 v p p 

0132 S. KeaMe Ava., 
(312) 770-0000 arba (312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KKREUS 
Dantų Oystyloja 

Kab Chicagoje uždaryta* 
9525 S 79th Ava.. Htckory Hills IL 

To*. (7M) SSS4101 
Valandos pagal susitarimą 

Tradicinė Čikagos jūrų skau-
tijos „Puota jūros dugne" š.m. 
spalio 19 d. ruošiama PLC, Le 
monte. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Sesės ir broliai ruošiasi puikiai 
išdekoruoti sale, ° pasižymėjusi 
puikiu valgių paruošimu šeimi
ninkė Aldona Soliūnienė pla
nuoja karališkas vaišes, jai 
trūksta tik dalyvių sąrašo. Tad 
ilgiau nedelsdami skambinkite 
sesei Taiydai Chiapetta (312) 
925-5482 arba Dainai Rudai 

tienei (708) 749-7860 ir užsi 
sakykite vietas. Nuotaika šioje 
puotoje visada būna pakili, 
maisto patiekalai skanūs, lai
mėjimo stalas puikuojasi vertin
gais laimikiais, o orkestrui 
užgrojus — šokių sūkurin įsijun
gia jauni ir vyresni... Tad visi 
maloniai kviečiami, nuoširdžiai 
laukiami. Dalyvaukite! Malo
niai praleiskite vakarą ir tuo 
pačiu paremsite lietuviško 
skautiško jaunimo veiklą. 

EUGENE C. DECKER, DOS, ».C. 
4S47 W. 103 St., Oek Laram, IL 

Pirmas apyl su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
wieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai luattartmyl 
(kalbėt angliškai) tol. 7SS-422-S3S0 

SURENDER LAL, MO 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 S. Kastas*. PMaoįo, IL SSSM 
Tol. 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Mfe. M . (312) 471-S3SS 
VIDAS J. NIMICKAS, MO. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Keesise A**., 
CMcafO, IL S0M2 

SI 32 S. Katfsia A»e. 
CMeaflO, N. M 
Ta*. 312-430-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.0. 
t . PRASAD TUMMALA, M.0. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Surbank, IL 
T«l. 706-423-8114 
Valandos susitarus 

DR. L, D. PETRSIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

tSM S Sakam M., Mckory MMs, H 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Avo. 

Tai. (70S) m-409* 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgiia 
172 SchUler St., tlmhurst, IL 0012t 

70*041 2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 70S-S34-1120 

IDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
•187 S. Archer Ava. (prie AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
To*. (312) SM-77SS 

ARAS ŽUOSA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 

IStSt . Avo. 
H. 

Te4.70S.U7. 
Valandos pagal susitarimą 
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KAIP DALYVAUTI 
SEIMO RINKIMUOSE? 

RASA RAZGAITIENE 

Vyriausios rinkimų komisijos 
narys A. Sapiega (Tėvynės są
junga) rugsėjo 21 d. Vilniuje 
Tautos fondo surengtoje konfe
rencijoje „Lietuvos moterys: 
valstybei ir seimai" dalyvėm 
aiškino apie rinkimų biulete
nius, kurie bus Lietuvos piliečių 
naudojami išrinkti būsimo Sei
mo narius. Daugiamandatis 
biuletenis yra sudėtingas, pri
grūstas informacijos, pavardžių, 
numerių, skrituliukų ir rombe-
lių. Kadangi Amerikos lietuviai 
turės tuos pačius biuletenius 
pildyti ir čia A. Sapiega buvo 
paprašytas paaiškinti „Draugo" 
skaitytojam balsavimo proce
dūras. 

— Ar galite paaiškinti, kiek 
iš viso y r a r ink imin ių 
apygardų? 

— Yra tik viena daugia-
mandatė rinkiminė apygarda, 
kurioje renkama 70 Seimo 
narių, ir yra 71 vienmandatės 
rinkimų apygardos, kuriose 
išrenkamas 71 narys. Iš viso 
Seimą sudaro 141 narys. Todėl 
yra du biuleteniai, t.y. daugia-
mandatės rinkimų apygardos, 
kurioje balsuojama už partiją, 
politinę organizaciją, ir vien
mandates rinkimų apygardos, 
kurioje balsuojama už toje 
rinkimų apygardoje pateiktus 
žmones. Juos galėjo partijos 
politinės organizacijos pasiūlyti 
arba patys tai padaryti, surink
dami tūkstantį piliečių parašų. 

— Ką reiškia numeriai ir 
pavardės, kurios randamos 
pirmoj daly šito didžiulio 
daugiamandatės apygardos 
rinkimo biuletenio? 

— Daugiamandatės rinkimo 
apygardos balsavimo biuleteny
je yra nurodytas partijos eilės 
numeris, jos pavadinimas, vieta 
balsuoti už tą partiją rutuliuko 
pavidalu ir 10 pirmųjų sąraše 
įrašytų asmenų, kurių nurody
tos pavardės. Balsuojama už 
partiją arba politine organiza

ciją vieną iš dvidešimt keturių, 
šiuose Seimo rinkimuose, ku 
riuos įregistruotos, pažymint 
šalia partijos pavadinimo esan 
čiame skrituliukyje žymą-kry-
želį, brūkšnelį, arba kaip nors 
kitaip perbraukiant skrituliu 
ką. Šie biuleteniai vėliau bus 
a t renkami su kompiuterine 
įranga ir tokiu būdu suskai
čiuojami balsai. Bet kokia žy
ma bus įskaitoma. Jei nebus 

viename iš šių skrituliukų 
p a d a r y t a pažyma, j is bus 
laikomas negaliojančiu Taip 
pat, jei bus daugiau negu vienas 
skrituliukas pažymėtas, biu
letenis taip pat bus negaliojan 
tis. Ženklai turi būti daromi 
pakankamai ryškiai, kad kom 
piuterinė įranga galėtų juos 
išskaityti. Kadangi skrituliukai 
bus rausvos spalvos, yra būtina, 
kad nebūtų žymima raudonu ar 
geltonu pieštuku. Reikia nau
doti t ams ias spalvas, kaip 
mėlyną arba juodą. 

— Šių rinkimų biuletenyje 
yra įvesta „reitingavimo" sis
tema Partijų kandidatams, 
kuri padaro biuletenį labai 
apkrautą ir sudėtingą. Ar ga
lite paaiškinti, kaip reikia 
kandidatams duoti „reitin
gą"? 

— „ R e i t i n g a v i m a s " yra 
visiškai nebūtinas. Tai yra, 
jeigu nebus užbraukta nei vienos 
pavardės arba ties nei viena pa 
varde nebus padaryta žyma, jis 
bus tiek pat galiojantis, kaip ir 
tas biuletenis su „reitingais". 

— Kaip balsuotojas nurodo, 
ar jis duoda teigiamą, ar nei
giamą įvertinimą kandida
tui? 

— Jeigu rinkėjas nori pareikš
ti teigiamą nuomonę apie kan 
didatą, jisai turi rombelyje, 
esančiame prie pavardės arba 
skaičiaus padaryti žymą kryžių 
ku, paukščiuku ar kaip kitaip. 
Jeigu jis nori pareikšti nei

giamą nuomonę, jisai turi arba 
nubraukti pavardę bet kaip, 
arba nubraukti skaičių, bet tas 
nubraukimas neturi persikelti į 
tą laukelį, kuriame yra rombe 
lis. Jeigu jums tinka tas sąra
šas, kurį pateikė partija, tai jūs 
galite visiškai nedaryti jokių 
žymų įvertinimo dalyje ir tas 
biuletenis vis tiek galios. 

— Čia matyti tik dešimt 
pavardžių šalia kiekvienos 
partijos pavadinimo. Ką da
ryti, jei nori duoti įvertinimą 
tokiam žmogui, kurio eilės 
numeris yra, sakykim, 25-tas? 

— Apatinėje biuletenio dalyje, 
vietoj kitų pavardžių, yra 
nurodyti skaičiai nuo 11-os iki 
115-os. Didžiausias sąrašas yra 
Konservatorių, su 114 kandida
tų. Tai, jeigu rinkėjas nori 
daryti kokias žymas, tarkim, pa
reikšti teigiamą nuomonę apie 
Petrą Petraitį, kuris įrašytas 
25-tuoju, j isai tą asmenį 
susiranda sąraše, pasižiūri koks 
sąrašinis jo numeris ir tenais 
daro žymas, kur tas numeris yra 
nurodytas. 

— Ką reiškia teigiamos ar 
neigiamos nuomonės pareiš
kimas? 

— Tai reiškia, kad tas kan-
ditatas, jeigu bus pakankamas 
skaičius rinkėjų pasisakiusių už 
tą sąrašą, ir jį pažymėjusių kaip 
teigiamą, tai jis gali persikelti 
aukščiau sąraše. Maždaug rei
kia, kad rinkėjų, balsuojančių už 
sąrašą skaičius būtų ne mažes
nis kaip vienas procentas, jeigu 

— Ji buvo įstatymų nustatyta 
dėl to, kad jos teritorijoje yra 
Lietuvos Respublikos Seimas. 

— Kokios informacijos gali 
užsienio rinkėjas tikėtis iš 
Rinkimų komisijos ir kur 
kreiptis kad ją gauti? 

— Užsienio rinkėjas, paprašęs 
ambasados arba konsulinės 
įstaigos, kad jam atsiųstų paštu 
balsavimo biuletenius, gaus dau
giamandatės rinkimų apygar
dos biuletenį ir vienmandatės 
rinkimų biuletenį bei atitinka
mus vokus, į kuriuos juos įdėti 
ir užklijuoti. Daugiau jokios 
papildomos informacijos ne
gaus. 

— Kada balsuotojai gali ti
kėtis gauti šiuos biuletenius? 

— Iki spalio 1-os dienos t ikrai 
turėtų būti visose ambasadose 
viskas. 

— Iki kada balsuotojas turi 
sugrąžinti biuletenius? 

— Jisai turi užpildęs grąžinti 
iki spalio 20-tos dienos. Am
basada arba konsulinė įstaiga 
turi juos gauti ne vėliau, kaip 
spalio 20-tą dieną. Yra dar 
viena mažytė išimtis ir tai yra, 
kad spalio 21-ą dieną su rytiniu 
paštu atkeliavę biuleteniai dar 
bus įskaityti. Toliau, spalio 21 
dieną, ambasados išsiųs visus 
gautus biuletenius į Lietuvą 
greituoju paštu ir jie bus 
įskaityti kaip balsavusių. O 
vėliau atsiųsti, jei ambasada 
gaus po 20 dienos, irgi siųs į 
Vilnių, bet tada gali būti įskai 
čiuoti, o gali būti ir neįskai 

šimtas kandidatų yra sąraše, tai čiuoti. Žinant dabartinę politinę 
tada jis pasikelia viena vieta 
aukščiau. Tas pats yra su nei
giamos nuomonės pareiškimu. 
Jeigu yra rombelyje ties tuo 
kandidatu vienas procentas ar 
daugiau rinkėjų pareiškę savo 
valią, kad jie nepritaria tam 
asmeniui, jis gali kristi žemiau 
sąraše. Atitinkamai, kad pakil-

situaciją, greičiausia, kad jie 
bus neįskaičiuoti. Tai lems 
balsavimas Vyriausioj rinkimų 
komisijoj. 

— Kaip J ū s tikrinate savo 
sąrašus čia užsienyje gyve
nančių rinkėjų? 

— Jokie sąrašai čia vietoje 
užsienio rinkėjų Lietuvoje nėra 

tų ar nusileistų penkias vietas, tikrinami. Tuos sąrašus sudaro 
reikia penkių procentų skai- diplomatinės atstovybės arba 

Lietuvos Vyriausiosios rinkimu komisijos narys A. Sapiega aiškina dešiniųjų 
partijų Moterų konferencijos dalyvėm apie daugiamandatės rinkimų apy
gardos balsavimo biuletenį. Konferenciją, kuri įvyko rug. 20-231 d. Vilniuje 
globojo JAV Tautos fondas. 

čiaus. Bus skaičiuojamos tiktai 
tos nuomonės balsuotojų, kurie 
yra balsavę u i tą partiją. Tai 
yra, jei rinkėjas balsavo už 
21-ąją, sakykim, partiją, ir tame 
skrituliukyje padarė žymą, tai 
tada visi jo žymėjimai ties tos 
partijos pavardėmis yra skai
čiuojami. Jeigu, tarkim, jis 
balsuotų už 19-tą partijos są
rašą, o pradės daryti braukymus 
kitų partijų sąrašuose, tai bus 
visiškai neužskaitoma. Bet pats 
biuletenis vis tiek liks galiojan
tis, jei balsuotojas bus pažymė
jęs nors vieną skrituliuką ties 
partijos numeriu. 

—Ar užsienyje gyvenantys 
Lietuvos piliečiai galės rink
tis ne tik iš daugiamandačio 
rinkimų biuletenio bet taip 
pat ir iš vienmandačio? 

— Taip. Visi užsienyje 
gyvenantys balsuotojai galės 
balsuoti už pasiūlytus asmenis 
Naujamiesčio rinkimų apygar
doje numeris 1. 

— Ar galėtumėte paaiškinti, 
kodėl šita apygarda buvo pa
skirta užsienio lietuviam? 

konsulatai, priklausomai nuo 
to, kokią turi informaciją apie 
gyvenančius toje valstybėje 
Lietuvos Respublikos piliečius. 
Užsienio atstovybės jau patvir
tino, kad jų sąrašuose yra žino
mi 9,000 rinkėjų, gyvenančių 
užsienyje. 

— Esame girdėję, kad užsie
nio rinkėjų adresai yra Lietu
voje pradingę? Ar galėtumė
te komentuoti apie tai? 

— Vyriausioje r i n k i m ų 
komisijoj pateiktuose sąrašuose 
yra tiktai pavardės nurodytos. 
Yra 9,000 su viršum rinkėjų 
įvairiose valstybėse. Sąrašai yra 
gan netikslūs. Juose nėra nu
rodyta konkreti gyvenamoji 
vieta ar adresas. Taigi, faktiškai 
dabar tikslių duomenų, t.y. kad 
būtų žinoma, kokioj valstybėj ir 
kur užsienio balsuotojas gyve
na, Vyriausia rinkimų komisi
ja neturi. 

— Kodėl ne? 
— Anksčiau, JAV-ose a.a. Lo

zoraičiui esant gyvam, buvo ga
nėtinai tikslūs sudaryti rinkėjų 
sąrašai, kurie paslaptingai šiuo 

metu yra dingę. 
— Viena šios konferencijos 

da lyvė konstatavo, kad šis 
rinkimų biuletenis turėtų bū
ti įtrauktas į Guinness rekor
dų knygą, kaip pats sudėtin
g iaus ias visame pasaulyje. 

— Už tai reikėtų padėkoti visų 
pirma Seimui, nes tokią biule
tenio formą nustatė Seimas įsta
tymu. Tai yra, įstatymu nusta
tyta , kad būtinai visos partijos 
tur i būti viename biuletenyje. 
Jeigu tai būtų sistema nustatyta 
tokia, kaip, pavyzdžiui, Švedijoj, į 
kur kiekvienos partijos sąrašas 
yra atskiras lapelis, be jokios 
abejonės rinkėjui būtų žymiai 
patogiau ir suprantamiau, bet 
šitokią sistemą patvirtino Sei
mas. 

— Kas paaiškins balsuoto
jam, kaip užpildyti šį biule
tenį? 

— Visada reikia rinkėjam 
aiškinti ir tai yra gan sūdė 
t inga. Aš dariau eksperimentą 
ir bandžiau aiškinti dabartinio 
biuletenio formą gan išsilavi 
nusiems žmonėms. Tai trukdą 
vo nuo 15 minučių iki puses 
valandos, kol viskas buvo pa 
aiškinta kaip padaryti. Be abe 
jo, partijų darbuotojai turės 
dirbti ir tai daryti. Paaiškinimai 
bus duodami per televiziją, bus 
susuktas specialus mokomasis 
video filmas, kuris aiškins, kaip 
pildyti. Mes specialiai stengė 
mės iškovoti tą biuletenį tokį. 
kuris būtų kuo panašesnis į 
anksčiau buvusius, kad rinkėjui 
būtų įprastas. 

— Ar turėtumėte kokių pa
tar imų užsienio balsuoto
jam? 

— Kuo anksčiau kreiptis į 
d ip loma t ine s t a r n y b a s dėl 
įrašymo į rinkėjų sąrašus, ypač. 
jeigu neesate garantuoti, kad 
t ikra i esate įrašyti į sąrašus ir 
ta ip pat paprašyti, kad paštu 
atsiųstų balsavimo biuletenius. 
Taip pat reikia juos kuo greičiau 
išsiųsti, apskaičiuojant taip, kad 
diplomatinė atstovybė gautų ne 
vėliau kaip spalio 20 d. 

— Ar pašto antspaudo data 
neturi jokios reikšmės? 

— Ne, nėra jokios reikšmės, todėl, 
kad tvarka turi būti nustatyta 
visom valstybėm vienoda, o štai, 
t a rk im Rusijoj, paštas gali vė
luoti ir tris mėnesius, tai tuo 
atveju, šitose valstybėse, kur 
pašto darbas yra visiškai nega 
rantuotas , sukelia problemas 
dėl rinkimų rezultatų paskelbi
mo. 

Danutė Bindokienv 

Rinkimų karštligė 

Pakutuvėnai. Liepos 22 28 d. 
pranciškonai čia surengė ..Sei
mų savaite", kurioje dalyvavo 
keliasdešimt šeimų iš įvairių 
Lietuvos vietų. Konferencijas 
stovyklaujančioms šeimoms ve
dė kun. Gediminas Numgaudis. 
OFM, ir kun Etienne iš Šv. 
Jono kongregacijos. Stovykloje 
stengtasi supažindinti žmones 
su Katalikų Bažnyčios mokymu 
apie šeimą, kalbėta apie santuo
ką Apreiškimo šviesoje, atleidi
mą ir susitaikymą šeimoje. 

Šiemet mūsų planetoje siaučia 
„rinkimų karštligė". Simptomai: 
nesutar imai , kai kur pri 
vedantys iki kraujo praliejimo, 
tuš t i pažadai, kaltinimai 
sukčiavimu, privedančiu net 
prie perbalsavimo. 

Ypač akivaizdžiai pertą simp 
tomų sąrašą šią vasarą perėjo 
Rusija. Tik po ilgo tampymosi 
Kremliuje antrai kadencijai įsi
tvirtino Boris Jelcin. Tačiau 
šiuo metu visgi atrodo, kad 
Rusija nieko nelaimėjo, besi 
vaikydama kažkokį nepave 
jamą demokratiškos ateities 
„pelkių žiburėlį" ir žūtbūt besi 
stengdama prezidentu išsirinkti 
Jelciną. 

Boris Jelcin nuo pat savo 
inauguracijos nepajėgia eiti pre 
zidento pareigų, o galbūt niekad 
nepajėgs. Vietiniai ir „impor
tuoti" gydytojai tvirtina, kad 
prezidentui tereikia arterijų 
persodinimo ir jo širdis būsiant: 
kaip nauja. Nieko juk čia ypa 
tingo, nes šios operacijos kas 
dien atliekamos kone kiekvie 
noje didesnėje ligoninėje. Deja, 
tikroji Jelcino sveikatos padėtis, 
nuolat dangstoma „oficialiais 
pranešimais", taip ir lieka 
paslaptis. Operacija atidėta iki 
lapkričio ar gruodžio, o po jos — 
ilgas sveikimo periodas, kurio 
metu prezidentas nepajėgs eiti 
savo pareigų. Pavaduotoju pa 
skirtas ministras pirmininkas 
Černomyrdinas, kuris perims 
visą atsakomybę, ne t už 
branduolinių ginklų apsaugą 
bei panaudojimą. Ar rusai būtų 
balsavę už Jelciną, jeigu būtų 
žinoję jo sveikatos būklę? Gen 
Lebed, jau seniai mėginęs su
siaurinti Černomyrdino vei
kimo lauką, mano kad net Gor
bačiovas y r a tos pačios 
nuomonės Jis, kaip ir Lebed, 
siūlo Jelcinui pasitraukti . 

Štai kitas atvejis. Rugsėjo 
viduryje vyko pirmieji po karo 
pabaigos rinkimai Bosnijoje. 
Dar ir šiandien tebesiginčijama, 
kiek jie buvo teisėti ir kas 
laimėjo. Nors balsavimus prižiū
rėjo tarptautiniai stebėtojai, 
kurie užtikrino, kad viskas vyko 
be priekaištų, o gyventojai buvo 
taip susižavėję demokratinių 
rinkimų procesu, kad balsavo 
„102,109,120" procentų (skai 
čius priklauso nuo žinių šal 
tinio), niekas nedrįsta iš per 
daug arti pažvelgti į rezultatus 
Tuo tarpu pakanka, kad iš 
rinkta visų pagrindinių etniniu 
grupių koalicinė vyriausybė. 
Skeptikai atsargiai pastebi, kad 
kroatai , serbai ir Bosnijos 
musulmonai, taip lygiomis 
pasidalinę valdžioje, greičiau 
šiai negalės sėkmingai dirbti -
kiekviena grupe stengsis įvesti 
savo tvarką ir nenusileis ki

toms. Taip pat primena, kad 
situacija panaši į 1990 m., kai 
kone tie patys žmonės privedė 
kraštą prie baisaus brolžudiško 
karo. 

Laisvų balsavimų procesas po 
ilgų konflikto metų nelengvai 
įgyvendinamas. Tai patvir t ina 
ir tautos, buvusios Sovietų 
Sąjungos okupacijoje. Vos 
spėjusios iš okupacijos išsilais
vinti. { valdžią išsirinko tuos 
pačius žmones, valdžiusius juos 
svetimųjų vardu. Kaip sakoma: 
pripratimas yra antras prigi
mimas.. Pateisinančios aplin
kybės čia nelabai j t i k ina . 
o aiškinimai, kad tie žmonės 
kažkaip stebuklingai pasikeitė, 
kai tik valstybe atgavo laisvę, 
taip pat skamba tuštokai. Jeigu 
tie asmenys sovietijos laikais 
mokėjo veidmainiškai prisi
taikyti ir turėti vadovaujamas 
vietas, yra logiška manyti, kad 
jie savo „talentą" vartos toliau, 
jau laisvoje valstybėje vykusiai 
apgaudinėdami balsuotojus, 
daugiausia po išrinkimo rūpi
ndamiesi savo asmeniška nau
da, o ne tėvynės gerove 

Sparčiai artėja spalio 20 diena 
ir balsavimai į Seimą. Tai bus 
didysis egzaminas Lietuvos 
piliečiams. Pasaulis stebės, ką 
ji šį kartą išrinks į Seimą, ar vėl 
pasiliks su buvusių komunistų 
dauguma. Linkėtina, kad egza 
miną mūsų tautiečiai išlaikytų, 
nes vargiai atsiras proga j} dar 
kartą pakartoti 

Rinkimu karštligė vis labiau 
apima ir Ameriką Lietuviai 
aplamai mėgsta politikuoti, 
todėl jau visai smagiai disku
tuojamos abiejų partijų tei
giamos ir neigiamos pusės. Be 
abejo, daugelis esame nusivylę 
dabartine vyriausybe, ypač jos 
laikysena užsienio politikoje. 
Prezidentas nėra parodęs jokio 
ryžto santykiuose su Rusija: ko 
tik Jelcinas panorėjo, „Draugas 
Bill" skubiai išpildė Paskutinis 
šiaudas ant kupranugario nu 
garos yra Krašto apsaugos mi
nistro William Perry pareis 
kimas, kad Baltijos kraštai ne 
bus greitu laiku pr i imti į 
NATO. Mums taip pat nepriim
tini ir kai kurie moraliniai 
sprendimai, ypač pasisakymas 
dėl negimusiu kūdikių žudymo 
'bet kokiais metodais;. Antra 
vertus, respublikonai taip pat 
neteikia per daug vilčių, kad 
pasirūpins individų ar tautų 
saugumu, jeigu pateks į Baltuo
sius rūmus. 

Vienaip ar kitaip, r inkimine 
karštlige visi turėsime persirg
ti. Nors šis laikotarpis reika
lauja daug dėmesio ir kai kam 
padidina kraujospūdj, ilgainiui 
praeis ir spalio 20-toji. ir lap
kričio 5-toji. 

TĖVYNES LABUI 
j ] BALYS RAUGAS 

<Ana 
reikšmingą įvykį visą laiką stengėsi sumenkinti lenkų 
istorikai, kai pomindauginiame laikotarpyje kryžiuočių 
antpuoliai nesiliovė ir Lietuvos krikštą teko pakartoti 
Vytautui Didžiajam, kuris Mindaugo pradėta kelia 
sėkmingai pratęsė iš to laikotarpio ir Vasario 16-osios 
Lietuva semiasi dvasinės stiprybės, kurios mums dažnai 
pritrūksta 

Žinotp. mes marijampoliečiai, galime pasidžiaugti 
kad per šimtmečius šioji apylinkė buvo lietuviškumo 
tvirtove. Ir Lietuvos atgimimo kovingojo laikotarpio 
vadai buvo kilę iš mūsų kaimų: daktaras Basanavičius 
su tautinio sąmoningumo žadintoja „Aušra", daktaras 
Kudirka su kovinguoju „Varpu", visuomenininkai 
Kriaučiūnai, kalbininkas Jablonskis-Rygiškių Jonas, vi 
suomenininkas generolas Bulota, daktaras Grinius. 
rašytojas Putinas Mykolaitis, vyskupas Būčys, arkivys
kupas Matulaitis ir daugel kitų. I jų visu širdis pir 
muosius tautinio sąmoningumo daigus sodino Marijam 
poles gimnazija, sugebėjusi atlaikyti žiaurius caro 
žandaru persekiojimus Nereikia užmiršti ir daugybes 
knygnešiu 

— Taip. sūnau, — įsijungė į pokalbį senasis Keraitis, 
— knygnešiai atliko sunkų darbą. Marijampolės apy 
linkėję dar gyvena apie 30. Pereitą vasarą jie čia surengė 

spaudos atgavimo 25-erių metų sukakties minėjimą. Įdo
mu buvo pasiklausyti jų pasakojimų. 

— Viskas, ką čia girdėjau, giliai įsmigo į mano širdį, 
ir aš didžiuojuos, kad esu marijampolietė! — šūktelėjo 
Danutė. 

Atėjo atsisveikinimo laikas. Šeimininkams prašant 
neskubėti, teta su šypsniu įspėjo: 

— Autobusas nelauks. O aš jau nuovargį jaučiu. 
I autobusą susėdo jau temstant, tačiau mėnulis su 

savo blankia šviesa autobusą lydėjo per Suvalkijos 
lygumas iki pat Kauno. 

— Malonu važiuoti šviesią naktį, — sušnabždėjo Da 
nutė savo Antanėliui. — Net rūpi uždainuoti Maironio 
..Ramios, malonios vasaros naktys... Žemę apsupo meilės 
svajones". 

Ryte nubudus, net ir teta nuovargiu nebesiskundė 
Priešingai — jie net užsiminė, kad šitokias išvykas reikė
tų padažninti. tik ne iš karto pas visus. 

0 i tai Danutt: 
— Sutinku, tetulyte, bet dabar reikia pagalvoti apie 

jų pakvietimą pas mus. 
Keraitis nebesileido į tolimesnes kalbas — skubėjo 

į darbą. Šiek tiek nustebo radęs ant stalo krūvą rank
raščių su skyriaus viršininko užrašu „Prašau peržiūrėti 
rankraščių kalbą ir pradėti 'Mūsų žinyno' rugpjūčio 
mėnesio laidos ruošą". Ir pagalvojo: „Dar neužbaigiau 
statuto reikalo, o jau pakišo naują darbą". 

Tik pradėjus darbą, pasirodė ir viršininkas. 
— Sveikas, kapitone, — nuotaikingai pasisveikino. 

Girdėjau, kad lankeisi uošvijoje, todėl tikėjausi pavėla
vimo. 

— Pone pulkininke, gyvenime šios nuodėmės nesu 
padaręs, — ir šyptelėjęs, — tiktai vesti vos nepavėlavau.. 
Su manimi, esu pastebėjęs, nuo pat jaunystės tebėra 
užsilikęs kažkoks instinktas atsirasti per anksti. 

— Tai ar į pirmąjį pasimatymą nuėjęs per ilgai 
laukei? 

— Juokas juoku, pone pulkininke, o manęs nepri 
ėmė savanoriu į kariuomenę, nes buvau per jaunas — 
trūko maždaug dviejų mėnesių ligi aštuoniolikos. 

— Puiku. Zinai, redaguojant žurnalą, redaktoriaus 
pareigingumas, taigi ir punktualumas, labai svarbus 
leidybos elementas. Neabejoju, kad teks pasėdėti redak
toriaus kėdėje. O dabar norėjau pasakyti, kol kas talkin 
site visiems karinės spaudos redaktoriams. Matote, 
nenusistovėjo dar šitų dviejų žurnalų leidimo reikalas. 
„Mūsų žinynas", karininkams skirtas žurnalas, buvo 
pradėtas leisti 1921 metais. Kaip žinote, 1925 metais 
iš šio žurnalo buvo išjungta Lietuvos nepriklausomybės 
kovų bei kita istorinė medžiaga, ir buvo pradėtas leisti 
„Karo archyvas", tačiau nuo praeitų metų jis vėl tapo 
„Mūsų žinyno" priedu. Šiame žurnale yra mokslo, 
kultūros bei meno skyriai. Štai kodėl mums reikia 
kompetentingų darbuotojų. Ir tamsta, būdamas šio 
žurnalo redkolegijos narys, manau, jausite pareigą 
pasidairyti intelektualų sluoksniuose bendradarbių 
Žinoma, įvairių kitų leidinių kalbiniuose reikaluose ir 
toliau privalėsite talkininkauti. Jūsų pareigos vers kart 

kartėmis valandai kitai išeiti iš štabo. Iškilus tokiam 
reikalui, nevenkite pakalbėti su manimi. Jau nugirdau, 
kad Rugsėjo 8-osios proga vyksite su paskaita į Joną 
vą. O juk tai, kaip mes sakome, „šūvis dėl tautos pilie 
tinio sąmoninimo bei jos kultūrinimo. O, kad per daug 
neišvargtumėte. tai rugsėjo 7 ąją iš įstaigos išeikite 
12 tą. o rugsėjo 9-ą ateikite 12-tą valandą. 

— Ačiū. pone pulkin; .ke, už šitokią privilegiją 
Kiekvienas tėvynes labui darbas turi būti kokiu nors 

būdu pagerbtas 
Namuose pasitiko Danutė, kaip ir visada, džiaugs 

mu spindinčiomis akimis ir nedelsdama pranešė: 
— Šiandien skambino iš Jonavos vargonininkas ir 

pakvi. te parepetuoti dėl Rugsėjo 8-osios. Pasiūlė trečia 
dienį. Sutikau. Išvažiuosiu ryte, o grįšiu vakare, (ierai^ 

— Danutėle, tu nieko nesi padariusi, kas būtų „ne
gerai", taigi ir šis tavo sumanymas vertas pagyrirn" 

— l'dar vieną dalyką turiu tau pasakyti Tu pažjs 
ti iš ma^mo už poros namų gyvenantį gydytoją Sauleną 
Teta au ;uo dažnai pasikalba. Žinai, jie sutaria Šiar. 
dien jis t u jai pasakė, kad pirkęp motorlaivi ir šįvakar, 
tuoj po vakarienės, jis su žmona plaukia i Pažaisli 
aplankyti savo sesers, esančios kazimu-riečių vienuoly 
ne. Jis pasiūlė tetai kartu su mumis pasinaudoti šiuo 
malonumu Aš labai norėčiau... 

— Tu žinai, kur tu, tai ir aš... 
— Aš Habar paskambinsiu daktarui 

(Bus daugiau) 
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daug valandų Linas čia su ke
turiolikmečiu Dariumi, sesers 
sūnumis, turės darbuotis, laks
tyti laiptais, kolei neseniai gi
męs, vos keturių penkių savai
čių Šarūnas savo skardžiu balsu Oklahomoje baigėsi akrobati 
galės užpildyti sią naujojo namo n į o s k r a i d y m o pasaulio 
tuščią erdvę, galės gėrėtis ne- č e m p i o n a t a s . j a m e dalyvavęs 
toliese vėjo šiaušiamų bangų L i e t u v o s l a k ū n a s J u r g i s Kairys 

absolučioje įskaitoje užėmė ket-

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių pėdsaka i sve tu r 

RAMBYNO KALNAS 
KANADOJE 

Prieš keliasdešimt metų prie 
Mudlake(toliau jis bus vadina
mas Dumblo ežeru, arba tiesiog 
Dumblu, nes t'>k~ bendravardis 
yraiietoliese nuo Lazdijų Lietu
voje' atvažiavo dvi lietuvės mo
terys - Regina Pikūnienė su 
Aldona Veselkieiie. Apsidairė, 
apsižvalgė. Patiko wm> už 
krūmu, papievyje, tarp išlakiu 
eglių. pušų. drebuliu ir kitu sįų 
ruojančių ant poaukšm krantu 
medžiu ežerėlis ^u geroku šimto 
margu žemes plotu, kuri par 
davė didžturtis Simpsonn*. -io 
palikuonys dar ir šiandien tebe 
gyvena Dumblio pašonėje. B. 
P'kūmene. dabartinio Vytauto 
Didžiojo un-to profesoriaus Jus
tino Pikūno žmona, turėjusi 
pinigų, iš karto šiek tiek kitur 
netoliese nusipirko su vyru 
sklypą ir nūnai atvažiuoja iš 
Detroito saulėtomis vasaromis 
a t s iga iv in t i tyru oru. 
pasiklausyti bangų ošimo ir me
džių šlamėjimo, pr is imint i 
atokesnėje vietoje tuos laikus, 
kai lakstė maži po lietuviškas 
pievas, gaude drugelius ir 
krykštė su sesutėmis ir broliu 

; kais tėviškes pabalėse Ne 
• trukus šiek tiek daugiau atkutę. 
\ savo gyvenimą labiau palopė 
• prie Dumblio su apirusią kaimo 
• bakūže įsitaisė dvarponiško dy 
' džio sklype — su ežero trečdaliu. 
, nemenku miško gabalu -
• Veselkai. Augo vaikai — Lina-

su Rasa, ėjo mokslus ir patys 
. jiedu sukūrė šeimas. Staiga 

Lietuva atga\o laisve ir ne
priklausomybe. Tiek metų lauk 
ta, tiek svajota diena pagaliau 

; atėjo. Reikia parduoti visa tuT 
; ta. namus, sklypus ir keliaut:. 
! ne keliauti, bet grįžii Lietuvon 

Tačiau gimtoji žemė. pakliu 
; vusi ne į tas vadžias, kurioms 
J reikėtų ja valdyti, nelaukė ir 
• nepriėmė išskėstomis rankomis 
• savo tikrųjų, laisvės ir gimtosios 

žeme" išsiilgusių, vaikų. Eina 
' Aldona V'eselkienė paežere ir 
; galvoja: ..Kam dabar teks šios 

lankos, kur tiek šieno nupjauta9 

Kas gyvens šiuose kamba
riuose, kur pro langą tiekos 
kanadiškų saulėtekių matyta ir 
vakaro žarų sulaukta? Kur 
buvęs, kur nebuvęs paežerėje 
a ts i randa iš JAV atvažiavęs 
sūnus Linas: ..Niekam, mama. 
neparduok šitos žemės, to ežero. 
kur tiek mario žuvų pagauta , 
šito miško, kur nesyk su tavimi 
uogauta Jei tik leisi man įsi
gyti, aš su žmona Ru.-u ir 
vaikais, kurie čia gims. gyven
siu". 

Išvadavo sunūs m įtina nuo di-
džiojo šeimos klaustuko. Vietoje 
sukrypusios pirkelės nutar ta 

s a v o m i s r ankomis s t a t y t i s 
naują narna. Lygiai kaip koks 
anu laikų senasis Kanados pio
nierius. Pradėjo nuo susiręstos 
būdos Reikia projekto. Atsirado 
ir tas. Šios srities specialistes 
Rasos suprojektuotas, aptar tas , 
jau pernai pradėtas statyti. Nei 
meistru, nei rangovų nereikia. 
Abu jauni žmonės, pasiraitoję 
rankoves, dirba žiema vasara. 
Žiemų, savo miške iškirtę išla
kias pušis, egles, kar ta is su 
draugais, o daugiausia vieni per 
ežerų su traktoriuku jiedu per 
ieda susivilko tvirtus medžių 
kamienus, iš kurių irgi patys 
išsipjovė lentų. lotu. sparų ir ki
tokios reikalingos statybai me
dienos. J a rūpestingai išdžiovi
nę, pasirengė, ant kieto uolingo 
pamato ėmė betonuoti pirmuo
sius pamatu metrus, dėti per
dangas, ręsti sienas. O. kad jūs 
pamatytumėte , koks čia Rasos 
projektas ' Tai neįprastos kon
strukcijos triaukštė erdv° Ir 
kambar i a i ne ketvir ta inia i , 
kaip jau ligi šiolei įprasta. 
Pašonėse išmėtyti tua le ta i , 
sienose sukaišiotos spintos, o 
kas lieka - gyvenk, dirbk, kaip 
pat inka, statykis. ka;D nori 

aibuliais. linkstančių nuo aud 
ros medžių viršūnėmis, krin
tančiomis iš padangės pirmo
siomis snaigėmis... 

Ne vien tik jaunavedžių Rasos 
ir Lino Veselkų sūnaus Šarūno 
vardas lietuviškas. Šios šeimos 
motina, atsinešusi iš lietuviško 
.-odžiaus, iš savo motinos meilę 
lietuviško audinio raštui, pati 
savo rankomis išaudė savo 
sūnui ir marčiai vestuvėms rū
bus, su kuriais jie stovėjo prie 
altoriaus, su kuriais jie pradėjo 
pirmąsias savo vedybinio gyve
nimo valandas. Tautiniai raštai! 
Kiek jų Gananoque miestelyje, 
kur gyvena našlė Aldona Ve
selkienė, raudonų plytų name? 
Jame jau keli dešimtmečiai 
skamba lietuvių kalba. Ant 
sienų kabo Anastazijos ir An
tano Tamošaičių projektuoti, 
išausti gobelenai. Jų rankomis 
s u k u r t i grafikos darbai , 
piešiniai. O kur aštuonyčiai 
rankšluosčiai su „Lietuva bran
gi" ar ..Lietuva tėvyne..." teks
tais'? Čionai ant lovos, užtiestos 
irgi raštuotos drobės gabalu, 
nuo smalsių akių paslėpti dar 
laukia Šarūno staklėmis iš
aust i krikšto dienos marš
kinėl ia i . Kur tu , Lietuva, 
kur tu išsiilgtoji tėviške, matei 
tokius savo vaikus, kad jie į šitą 
1000 ^alu kraštu vadinamą 
Kanados dalį atsineštų tokią 
gilią pagarbą motinų, lietuviško 
kaimo, gilios kūrybiškos dvasios 
išpuoselėtą ir jautrios sielos 
išsaugotą lietuviškumo pra
dą. Kas gali apsakyt i to
kių motinų meilę ne tik savo 
vaikams, anūkams, bet ir savo 
gimtines tradicijai? Apie tą 
žemę, kai ji buvo užuita, ker-
zavo bato prislėgta, savųjų ir 
svetimųjų niekinama, jos, tos 
mylinčios savo vaikus ir savo 
gimtąja žemę motinos, naktimis 
sapnavo tuos takus, kuriais 
vaikščiojo, savojo kiemo šulinio 
svirtis ir Kūčių naktis! Savo 

virtąją vietą. Skrisdamas finale 
jis iškovojo sidabrt medalį. 

Dėl neįtikėtinai Hogų šiam 
JAV regionui orų pnreikė kone 
savaitės, kol laisvąsias pro
gramas pademonstravo visi 79 
čempionato dalyviai. 

J. Kairiui teko skristi po 
penkių dienų pertraukos, tačiau 
didžiuliais krūviai.- iš kitų išsi
skiriančią savo kompoziciją J. 
Kairys, kaip patikino iš JAV 
grįžę akrobatinio skraidymo 
teisėjai Vytautas Lapenas ir 
Rolandas Faksas, a t l iko 
nepriekaištingai. 

Vis dėlto J. Kairys neišvengė 
baudos taškų, kurie ir lėmė tai, 
kad Lietuvos pilotas po gerai 
atliktos laisvosios programos 
liko be medalio. Pagarsėjęs 
neregėtais triukais J. Kairys ir 
šį kar tą kildamas sumanė 
suteikti žiūrovams malonumą 
— vos atplėšęs Su-26 nuo kilimo 
tako, jis nukreipė savo galingą, 
puikiai sureguliuotą lėktuvą 
vertikaliai aukštyn ir kurį laiką 
tolo nuo žemės skrisdamas stat
menai į viršų. 

įspūdis buvo didžiulis, tačiau 
tarptaut inė teisėjų komisija 
nutarė, kad pilotas turi būti nu
baustas. Tokiam sprendimui 
buvo ir juridinis pagrindas — 
aerodromo instrukcijoje 
nurodyta, kad iki 100 m aukščio 
lėktuvas negali kilti didesniu 
negu 60 laipsnių kampu. 

J. Kairys „Lietuvos rytui" 
telefonu sakė, kad toks ne
standartinis pakilimas kainavo 
jam medalį už laisvąja pro
gramą, tačiau neatsiliepė vietai 
absoliučioje įskaitoje. 

Už laisvąją programą dau
giausia taškų surinko Rusijai 
atstovaujantis Viktoras Čmalis. 

Antras buvo Patrick Paris, 

Akrobatinio skraidymo pasaulio vi 
cečempionas Jurgis Kairys. 

Nuotr. R. Jurgaičio 

tuos Su-26 ir pakraus į kon
teinerį. Paskui lėktuvas bus 
nugabentas į uosta ir išpluk
dytas į Japonija, kur spalio 
mėnesį vyks akrobat inio 
skraidymo Pasaulio taurės 
varžybų etapas. 

I Lietuvą iš JAV J. Kairys 
grįš keleiviniu lėktuvu, tačiau 
kol kas ir jis pats nežino, kada 
pavyks baigti su Su-26 transpor
tavimu susijusius darbus. 

Edmundas Ganusauskas 
,,Lietuvos rytas" 

1996.09.07 

LIETUVOS 
BURIUOTOJUI -

EUROPOS TAURĖ 

Rugpjūčio 25 d. Olandijoje 
pasibaigusį ketvirtąjį Europos 
buriavimo taurės varžybų etapą 
ir atvirą Olandijos čempionatą 
„Lazer-Radial" klasės jachtomis 
laimėjo 28 metų kaunietis 
Raimondas Šiugždinis. 

Antrąją vietą užėmė kitas 
Kauno „Žalgirio" jachtklubo 
auklėt inis devyniolikmetis 
Linas Grabnickas. Šiame etape 
dalyvavo 50 stipriausiųjų seno-

trečiojoje vietoje — rusas Olegas j 0 žemyno buriuotojų. 
Špolianskis. Moterų grupėje antra buvo 

Iš JAV grįžę teisėjai V. Lapė- kaunietė Jurgita Maleckaitė. 
nas ir R. Paksas. beje, teisėjavę Buriuoti sportininkams teko begalinį sielvartą ir nenumal- _ , , , -, . . . .. 

domą ilges, jos jdėjo į audimų ir finale, paklausti apie teisėja- nelabai palankiomis oro saly 
raštus, kuriuos tiktai supratin- vimo lygj, sake. kad šioje sfero- gomis, pūtė nevienodo stiprumo 
gos širdys išskaitys, kuriuos tik Je k a i P i r a n k s * i a u aV^ nesu- i r nepastovios krypties vėjai, 
pastabios akvs atspės ne tik į p r a t i m ų . Lž privalomąją J Olandijos miestelį Vorkuma 
kruopš taus , nagingo darbo programą aukso medaliu apdo- stipriausieji Lietuvos buriuo-
verte. bet ir tarp nesuskaitomų v a n o t o r u s o N l k o l a J a u s ™ " tojai atvyko iš Danijos, kur daly-

fejevo skridimas nugalėtojo vavo trečiajame Europos taurės 
laurų tikrai nebuvęs vertas. Tuo etape. Jį buvo laimėjęs L. Grab-
tarpu laisvąją programą pilotas niekas. 
iš Sankt Peterburgo skridęs Kauno „Žalgirio" jachtklubo 
puikiai, tačiau tarp prizininkų direktorius Albinas Grabnickas 
jo nebuvo. informavo, kad šiemet nebus 

Kaip telefonu sakė J. Kairys, skaičiuojami bendri visų 
sekmadienį savo lėktuvu jis ke- Europos taures etapų rezultatai. 
tino įveikti apie 2000 kilometrų Kiekvieno etapo nugalėtojas 
iki vandenyno pakran tės , bus tituluojamas Europos tau-
Viename aerodromų jis išmon- rės laimėtoju. Priminsime, kad 

gijų įžvelgs nematomomis 
ašaromis įpintą gimtosios žemės 
gėlą. atsiskyrimo almančias 
žaizdas, g imin ių t r emt į , 
artimųjų mirtį ir kupiną nusi
vylimų, almančią širdį, jei 
vaikai nuėjo ne tuo keliu, jei 
vaikai nesielgia, kaip motina 
mokė. liepė, prašė Ji viena, ji, 
toji sielvartų varstoma, sunkaus 
darbo nuvargintomis rankomis, 
giliais atodūsiais išalsuota krū
tine įrašė tokius audimo raštus, 
kurių kainų svečias ar eilinis 

baldus ar visiškai be jų apsieik. ^ . ^ ^ . ^ a u ( h m o ^ . ^ p ^ b y ^ k ? J n a s . Iškilęs jis 
Cia gali rengti Koncerus. pa- R u n ų k a i n ų g v e č i a g flr e i U n i g D u m b H o p a š o n ė j e > apaugęs 
• M'nimmet , svečiu u pats. ž i u r o v a s n e g u p r a s . Juos reikia d r e b u l ė m i s ir kietmedžiais, 
kur lieka vietos, gyventi. Dar skaityti širdim.. 

.lautv-ii Ve»dkq .••u-.n prie statomu namų 

ąžuolais, šermukšniais, tujomis 
ir vinkšnomis. Šonais ir viršuje 
išmargintas stačiomis uolomis, 
padabintas tarsi tam tyčia 
į rengtomis akmeninėmis 
apžvalgos aikštelėmis, kur jau 
po sėkmingos žvejonės ir Jo
ninių laužas nevienąsyk kūren
tas. Tyvuliuoja Dumblis. Gena 
vilnį. Tarytum Trakų ežeras. 
Tikrai, jei pasiseks, Linas nori 
kreiptis į valdžia. į daugelį įstai 
gų, kad Dumblis būtų pava
dintas Trakų ežeru. Kas pa
sakys: gal atkakliam lietuviui 
pasiseks savo mintį įgyven
dinti?! Ir atsirastų Trakų ežeras 
Kanadoje, prie kurio Rambyno 
kalnas sų lietuviška sodyba, 
doru lietuvišku gyvenimo būdu, 
elgsena ir mąstysena? 

...Liepsnoja paežerėje didžiulis 
laužas. Kyla kibirkštys į melsvą 
padangę. Meta šešėlius ant nu
šienautos pievos. Kalno papė
dėje kuriasi lietuviška sodyba 
„Rambynas". 

Kun. K. J . Ambrasą*, SJ 

M I S C E L L A N E O U S REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs " Otf Mgr 
Auksd S. Kana kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32M'/t Wist flSttt StrMt 

Tai. (7M) 424-M54 
(312)M1-M54 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-969-2658. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu* FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

FORREMT 

Fiat Rate Calla - Arty tlmm 
Lrthuania. Balams $ 8 5 / min. 
Runa *. 79. Ukrafci* * 73. Potand $61 

Lalvia $ M Eafante * 46 p«r n*).. 6 me iner. 
t-ot .nfomuocn. u*« toocti tone phofta to catf K«*i M 

1-800-453-0957 ertension 
112 for Enghsh 370 per Lietuva 

2 bedrm. apt. in Brighton Pfc. for 
adults, no pets. VVasher, dryer, 
heated. $400 + security dep. 

Tel. 312-376-4993 

1 bedrm. apt. in Brighton Pk. for 
adults, no pets. VVasher, dryer, 
heated. $350 + security dep. 

Tel. 312-376-4993 

t au rę iškovojo Raimondas 
Šiugždinis. 

„Kai sulauksime Tarptau
t inės buriuotoju sąjungos 
(YARUt nutarimų dėl jachtų 
klasių pasikeitimo būsimoje 
olimpiadoje, tuomet pradėsime 
rengtis Sidnio olimpinėms žai
dynėms". — sakė A. Grabnic
kas. 

Jauniausi Lietuvos sporti
ninkai, buriuojantys „Optimist" 
klasės šverbotais, vakar grižo iš 
Estijos, kur vyko atviras šios 
šalies čempionatas. Estijos 
vicečempionu tapo kaunietis, 
trenerio Lino Eidukevičiaus 
auklėtinis Gediminas Sirvydas. 

Dovilė Kamarauskienė 
..Lietuvos rytas" 

1996.08.27 

Raguvėlė. Liepos 27-28 d. 
iškilmingai paminėta Panevėžio 
vyskupijos Raguvėlės bažnyčios 
200 metų sukaktis Iškilmėse 
dalyvavo Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas, kuris koncelebravo šv. 
Mišias, teikė Sutvir t inimo 
sakramentą , pašvent ino 
paminklą Raguvėles bažnyčios 
200 metų sukakčiai paminėti. 

Į LAISVĘ FONDAS 
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti Leidiniai 

Vytautas Volertas — ANGELAMS VEDANT, 
VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 206 
psl $8.00 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAI
MĖJIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF 
rezistencinio romano premiją $8.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO 
SARGYBOJE I tomas. Rastai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI III tomas. Raštai 1996 — 647 psl. $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paškus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988 $6.00 

Antanas Paškus — ASMENYBĖ IR RELIGUA $6.00 
Antanas Paškus — SĄŽINĖ $6.00 
Antanas Paškus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po 

$15 00. Visi (5) tomai $50.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

I t. Sibiro tremties atsiminimai $10.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t Sibiro tremties atsiminimai $8.00 
Vidmantas Valiušaitis — ŽYGIO DRAUGAMS — 

Lietuviška publicistika — Atgimimo/SĄjūdžio 
laikotarpis — Kaunas 1996 — 515 psl. . . $20.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS | LAISVĘ FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAISVĘ FONDAS c/o A. Par-
gauskas. 8908 Butterfield Ln. ORLAND PK IL 60462. USA. 
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos. 

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 4ot. 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. 53rd Street, CMeaf* 
IL 60629. 
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Spalio 4 d. Dail. Loretos 
Platkevičiūtes parodos „Tapyba 
ant šilko" at idarymas 7:30 v.v. 
Čiurliono galerijoje, J aun imo 
centre. 

— Kun. Stasio Kazėno pa
skaita 8 vai. vak. Jaun imo cen
tro kavinėje. 

Spalio 4-6 d. Akademinio 
Skautų sąjūdžio Studijų dienos 
Woodstock, IL. 

Spa l io 5 d . - J A V L B 
Kultūros tarybos globojamas 
H a m i l t o n o l i e t u v i ų t e a t r o 
„Aukuras" J . Žemaitės apy
sakos „Petras Kurmel i s" in
scenizavimas Jaunimo centre. 

Spalio 6 d . - „Margučio I I " 
radijo programos ruoš iamas 
koncertas Jaunimo centre. 

— E. Dauguvietytės-Kudabie-
nės 2 veiksmų komedija, „Susi
t ikimas" 12 vai., vidudieni (tuoj 
po šv. Mišių) PLC.Lemonte. Da
lyvauja E lena Dauguv ie ty -
tė Kudabiene ir Vitalis Žukaus
kas. Rengia JAV LB Kul tūros 
taryba. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Šv. Pranc iškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų m e t i n i s 
seimas Tėvų Marijonų vienuo
lyne prie „Draugo" 11 v.r. šv. 
Mišios. 1:30 regis t raci ja i r 

Spalio 13 i - JAV L B 
Vidurio Vakarų apygardos v-bos 
ruošiami pietūs (12 vai.) PLC 
salėje, Lemonte. 

— Lietuvos Vyčių choro 80 
metų sukaktuvinis pokylis 3 v. 
p.p. Švč. M M. Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje. 

— Mažosios Lietuvos lietuvių 
dr-jos narių susir inkimas ir 
pietūs 12:30 vai. p.p. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

— Panevėžiečių klubo Čika
goje metinis narių susirinkimas 
12 vai. Jaunimo centre. Šv. 
Mišios už mirusius narius 11:15 
vai. r. Jėzuitų koplyčioje. 

Spalio 16 d. — Sv. Kazimiero 
seserų vienuolijos rėmėjų ren
giama BUNCO vienuolyno au
ditorijoje 11:30 vai. priešpiet. 

Spa l io 18 d. — Koncertą par
tizanams šelpti PLC, Lemonte, 
rengia Partizanų globos ko
mitetas. 

Spalio 19 d. — „Puota jūros 
dugne" — Čikagos lietuvių jū rų 
skautijos metinis renginys PLC, 
Lemonte. 

— Dail. Jurgio Daugvilos pa
rodos a t ida rymas 7:30 v.v. 
L ie tuv ių Dai lės muziejuje , 
Lemonte. 

S p a l i o 20 d. — I l l ino i s 
Lietuvių Respublikonų lygos 30 
metų veiklos pažymėjimo pietūs 
PLC, Lemonte. 

— Koncertas Jaunimo centre. 
Rengia Part izanų globos ko
mitetas. 

— Šakiečių klubo „Oktober-
fest" Šaulių namuose. 

Spalio 25 d. — 25 rių metų 
sukaktuvinė lietuvių fotografi
jos paroda Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje. Atidarymas 7:30 v.v. 
Rengia Budrio Lietuvių foto ar
chyvas. Paroda tesis iki lapkri
čio 3 d. 

— Suvalkiečių klubo metinis 
nar ių susirinkimas Šaulių na
muose. 

Spalio 25-27 d. - Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte. Ren 
gia PLC komitetas. 

Spalio 25-27 d. - Filatelistų 
dr-jos „Lietuva" 50 metų veik 
los sukaktuvinė paroda Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Oficialus atidarymas spalio 26 
d. 10 vai. ryto. 

Spalio 26 d. Lietuvos Duktė 
rų dr-jos pokylis J aun imo 
centre. 

— Amerikos Lietuvių gydyto
j ų s-gos v i suo t in i s nar ių 
suvažiavimas PLC, Lemonte. 
Registracija 12 vai. vidudieni. 

— Draugo fondo narių meti
nis susirinkimas Jaunimo cent
ro galerijoje 10 vai. ryto. 

Spal io 27 d. — Anglijos 
lietuvių klubo narių metinis 
susirinkimas 12 vai. Jaunimo 
centre. 11:15 vai. r. šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje už gyvus ir 
mirusius narius. 

— Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių sklypų savininkų dr-jos ir 
kapinėmis susirūpinusios visuo
menės metinis susirinkimas 2 
vai. p.p. Gage Parko auditorijo
je, We8tern ir 55 St., Čikagoje. 

Lapkričio 1-3 d. - JAV LB 
XIV Tarybos sesija Čikagoje. 

Lapkrič io 2 d . - ALTo 
metinis suvažiavimas Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje, 
Čikagoje. 

Lapkričio 3 d. — Vėlinių 
dieną mirusiųjų prisiminimo iš
kilmingos susikaupimo apeigos 
prie Steigėjų paminklo Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 12 
vai. Iškilmes praveda Bendruo
menės pasauliečių komitetas, ir 
Kapų sklypų savininkų draugi
ja, dalyvaujant dvasininkui, 
šauliams ir visuomenei. 

— Popietė su rašytoju Jurgiu 
Jankum, 12 vai. dieną PLC, 
Lemonte. 

Lapkričio 8-10 d. - „Atei
t i e s " studij inis savaitgalis 
Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Lapkričio 9 d. — Lietuvių 
fondo pokylis PLC Lemonte. 

Lapkričio 10 d. — Mūzos 
Rubackytės koncertas 3 v.p.p. 
Jaunimo centre. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

Lapkričio 12 d. - Zarasiškių 
klubo narių pusmetinis susirin
kimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 16 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis pokylis ir 
laimingų bilietų traukimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
metinis pokylis PLC, Lemonte. 

Lapkričio 23 d. - „Lietuva" 
ansamblio koncertas 5 vai. 
vak, Jaun imo centre. Ren
gia „Draugas". 

Lapkričio 24 d. - Rudens 
madų paroda PLC, Lemonte. 

— Lietuvos Kariuomenės at
kūr imo 78 metų sukakties 
minėjimas Šaulių namuose. 
Rengia Lietuvių Karių vetera
nų s-gos „Ramovė" Čikagos 
skyrius. 

negalima skambinti į kitus 
miestus ar užsienį. Vietoj jų bus 
įrengti taksofonai (apmokami 
telefonai), turintys ryšį su kitais 
respublikos miestais ir rajonais 
bei užsieniu. Iš jų skambinti bus 
galima, nusipirkus magnetines 
korteles. 

Daugiausia piktnaudžiauja

ma, skambinant į užsienį., 
„sekso" bei horoskopų tele
fonais. Įvedus naują sistemą, šie 
numeriai kitose valstybėse ne
bus pasiekiami automatinio ry
šio linija, juos jungs tik ope
ratorė. 

(AGEP, 08.21) 

Viktoras Kučas ir Maryte Cerniūte „Valara VI" ekskursijoje džiaugiasi gražiu oru ir Michigan 
pakrančių vaizdais. Ekskursija ruošta PLC sporto salės atnaujinimui. 

Nuotr. dr. A. Tauro 
Lapkr ič io 26 d. — Šakiečių 

klubo narių metinis susirinki
mas Saulių namuose. 

Lapkr ič io 29 d. - Dailės š v i n t ė Jaunimo c e n t r . e . 

Balandžio 27 d. — „Laiškai 
lietuviams" žurnalo metinė 

parodos ,,Freiburg 1946", skir
tos lietuvių dailės mokyklos 
„Ecole des Arts et Metiers" 
Freiburge, Vokietijoje, 50-me-
čiui, atidarymas 7 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 1 d. - Tilžės Akto 
sukakties minėjimas Saulių 
namuose. Pradžia 2 v.p.p. ren
gia Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis. 

— Tradicinių lietuviškų kalė
dinių šiaudinukų darymo pa
mokos 11 vai. ryto Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

— „Saulutės" prieškalėdinis 
koncer ta s Lietuvių Dai lės 
muziejuje, Lemonte, tuoj po 
11-tos vai. r. Mišių Pal. J. 
Matulaičio misijoje. 

G r u o d ž i o 6 d. — J ū r ų 
skaučių , - tų Kūčios PLC, 
Lemonte. 

— Tradicinis šampano poky
lis. Ruošia „Lietuvos vaikų 
viltis". 

Gruodž io 7 d. — „Metų 
žmogaus" pokylis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Pradžia 6 v.v. 

— Dail. Ados Sutkuvienės 
kūrinių parodos atidarymas 
7:30 v.v. Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemonte. 

Gruodžio 7-8 d. - Mugė 
bazaras PLC, Lemonte. 

Gruodžio 8 d. - Tauragės 
lietuvių klubo narių metinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

— Jaunimo centro metinė va
karienė Jaunimo centre. 

Gruodžio 14 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje". 6:30 v.v. 
Ruošia JAV LB Soc. Reikalų 
taryba. 

Gruodžio 20 d. - PLC Kū 
čios, Lemonte. 

Gruodžio 21 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė PLC, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų Metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

Balandžio 13 d. - „ D r a u g o " 
koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 4 d. - „Margučio 
II" renginys Jaunimo centre. 

TEKS MOKĖTI UZ 
TELEFONINIUS 

POKALBIUS 

Lietuvoje rengiamasi įvesti 
mokestį už vietinius pokalbius 

telefonu. Viena minutė kainuos 
vidutiniškai 4 centus. Projektas 
dar ruošiamas, jį numatoma 
pradėti įgyvendinti nuo kitų 
metų liepos pradžios didžiau
siuose miestuose. Naujoji atsis
kaitymo sistema, apimanti maž
daug milijoną valstybės abonen
tų, bus įvesta per metus. 

Vilniuje pamažu bus atsisako
ma nemokamų pokalbių miesto 
telefonais automatais, kuriais 

No One Offers You 
More of Eastera Europe! 
Over the past few years. LOT Potfsh Airlines has 
establtshed the most comprehensive netvvork of 
destmations m Eastem Europe. wrth Warsaw as the 
strategic hub. The network is conveniently linked 
vvith LOT's transatlantk: route, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access 

to Riga. Tallinn. Moscovv. St. Petersburg, Kiev'Lvov, 
Minsk andVILMlU»,;nTrJUANU. 

Take advantage of LOT's lovv fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com-
fort of the new international terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservatiom and tkket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local TraveI Agent. 

New York 212-SS4-1074. 
Chicago: 312-234-33M. 
Los Angeles: 213-934-51 $1. 

Montreal. PQ.: SM-M4-2»74 
Toronto. Ont: 411-236-4242. 
Toli f re* Mft-2234593. J 

Ustuvos Krikščionims Demokratams 
(Pirm. Algirdas Saudargas) 

Clcaro, IL aukojo: 
S800 dr. Kisielius Petras. 
$100 Remienė Marija (viso 150.00), Cicero parapijos 

Kavos įdubas, Dočkus Kostas (viso $200.00). 
$00 Pažerūnai Eugenija, Juozas. 
$00 Gabalienė Mėta ir Venclovienė Ona. 
$20 Gritėnas Stanislava, Rudaitienė M., Lasnika Ka

rolis. Rimkus Raimundas, Virkutrenė-Maksvytrs S., Mikulis 
Juozas (viso $70), Kulbokas Vincas, Ragauskas Antanas, 
Krumplys R. S. 

$10 Barauskienė Regina. 
$10 Mickus Albinas. 
$10 Motusiai B. ir Viktoras, Narutienė Jolita, Bikulčius 

Algirdas, Razma Kazys. 
$0 Šiaučiūnas J. (viso $55), Didžiulis A. 
LKDP rėmėjai nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams. 

Aukas siųsti iždininkui; K. Dočkus, 1001 S. 40 Ct, Cicero, 

o* uwrvarwiif), •UBrMyornurn, sv*Q ^ircuusoor 
(Anu*** bf 30 U.3.C JOM 

tSA00AS(T1C LlTHUaJflAH KILY PKIEMD) 

4 M I A«V*DI Dally-*xc«pt Sundays i 
U f s l KllKSoys.tha Tutadaya followln< i o s a i ' 2 $ 4 
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4545 WMt 6 5 - r t S t r a a t 
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Llthuanlm Cathol le h t u Socl«ty 
45*5 » » i t 6 S r t S t r m t 
C b l c « d . IL 60629-3509 r 
Dunit* Blndokas 
45*5 »»»t f, J-rt S t r n t 
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Tauriam tėvynės Lietuvos Sūnui, Industrinės 
Paramos Sąjungos JAV direktorių tarybos 
pirmininkui, 

A.tA. 
inž. RAIMUNDUI SLĖNIUI 

į Amžinąją Tėvynę išėjus, žmonai DANUTEI, 
dukroms — AUDREI ir LINAI, motinai p. 
ALEKSANDRAI ŠLENIENEI, broliui LIU
DUI su žmona DALIA bei visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Liūdime su Jumis drauge. 

IPSA direktorių taryba 

Giliai išgyvendami mūsų draugo 

A.tA. 
RAIMUNDO ŠLENIO 

mirtį, l iūdime k a r t u su DANUTE, AUDRE ir LINA. 

Danutė ir Rimantas Dirvoniai 
Nijolė ir Tomas Remeikiai 
Danutė ir Raimundas Korzonai 

A.tA. 
RAIMUNDUI SLĖNIUI 

staiga iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai DANAI, 
dukroms AUDREI ir LINAI, motinai ALEKSAND
RAI, broliui LIUDUI su žmona DALIA ir visiems 
art imiesiems Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą. 

LB Lemonto apylinkės valdyba 

A.tA. 
KOSTUI NENORTU! 

mirus, žmoną INĄ, sūnų RIMĄ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Gražina ir Benius Mačiuikos 
Saulė ir Donatas Šatai 

A.tA. 
PETRUI ĄŽUOLUI 

mirus , žmonai PRANEI, sūnums PRANUI ir 
EUGENIJUI bei dukrai MARYTEI NEMICKLENEI 
su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kar
tu liūdime. 

Mara ir Vytautas Vygantai 
Regina Kudimienė 

A.tA. 
ELENAI LIAUDANSKAITEI 

SKIRMANTIENEI 

Amžinybėn išėjus, jos mylimą vyrą, mūsų mielą 
PRANĄ, labai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Joana ir Romanas Drukteiniai 

Omaha, NE 

A.tA. 
STASIUI DIMGAILAI 

mirus, Hot Springs, Arkansas, žmonai FELICITAI, 
dukra i dr. VIKTORIJAI ir žentui JUOZUI KIBU-
RIAMS, anūkui su žmona, giminėms Lietuvoje ir 
Amerikoje reiškiame gilią užuojautą. 

B. A. Andraiiūnai 

\ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. spalio mėn. 2 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Ir dr. Adomavičius, ir dr. 

Kisielius, ir dr. Degėsys pripa-
žintų. kad lietuvių patarlė 
.Juoktis sveika" yra labai tei
singa. Tai „vaistas", kuris 
lengvai nuryjamas, nėra jokių 
nemalonių pasalinių veikimų ir 
galima vartoti, kiek tik nori 
kartų per dieną. Deja, ne dažnai 
turime progos tais nuostabiais 
juoko vaistais pasinaudoti, todėl 
praleisti pasitaikiusią progą 
būtų netikslu. 0 tokia proga bus 
.,Margučio II" radijo laidoms 
paremti ruošiama sekmadienio 
popietė spalio 6 d., 4 vai. p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Programą atliks ,juoko meis
tras" aktorius Vitalis Žukaus
kas iš New Yorko. Bus ir kitų 
įdomybių, bus ir geros muzikos, 
kad po sočios vakarienės pu
blika galėtų pasimankštinti, 
pasišokti. Bilietai gaunami 
..Seklyčioje" ir prie įėjimo. 
Popietės rengėjai kviečia visus 
„sveikai" praleisti sekmadienio 
popietę. 

Neseniai Pasaulio lietuvių 
centre turėjome malonų susiti
kimą su rašytoja poete Birute 
Pūkelevičiūte. Kadangi publika 
buvo taip sužavėta literatūros 
vakaru, lapkričio 3 d. turės dar 
vieną progą atsigaivinti lietu
viško žodžio dvasios penu — 
ruošiama literatūros popietė su 
rašytoju Jurgiu Jankum. Re
zervuokite šią svarbią datą 
mūsų svečiui iš Michigan valsti
jos, nes retas paukštis jis yra 
Čikagos padangėje. 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos narių susirinkimas 
ir pietūs vyks sekmadienį, 
spalio 13 d., 12:30 vai. p.p., 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Kristalo" salėje, 
6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Dėl dalyvavimo pietuose iš 
anksto pranešama Ramūnui 
Buntinui tel. 630-969-1316. 

Lietuviškų blynų pusryčiai 
rengiami sekmadienį, spalio 13 
d., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Planuokite 
dalyvauti. 

x Ieškomas Jonas Balnys, 
Kazimiero sūnus iš Trakų 
apskr., Kaišiadorių raj., Paukš
čio km., Žaslių valsč. arba jo 
vaikai. Žinantys apie jį prašome 
rašyti; Ana Žvirblys, 56 Cla-
rendon A ve., Hamilton, Ont. 
Canada L9A 3A1. 

(sk) 

x Algimantas Juraitis ieško 
savo tėvo, Jono Juraičio, g. 
1918 m. Vilkaviškio r., Vir
balyje. Šeima prieš karą gyveno 
Kybartuose. Tėvas 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, tačiau 
ten šiuo metu negyvena. Jis 
pats ar žinantys apie jį asmenys 
prašomi rašyti; A. Juraičiui, 
Korsakų kaimas, Žaslių paš
ta s 4232, Kaišiadorių r., 
Lithuania. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

j bl. j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 312-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

REIKŠMINGAS 
MINĖJIMAS EV. 

LIUTERONŲ „TĖVIŠKĖS" 
BAŽNYČIOJE 

„Tėviškės" ev. liuteronų 
parapijos bažnyčioje šį sekma
dienį, spalio 6 d., 10:30 vai. ryto 
vyksiančiomis iškilmingomis 
pamaldomis bus paminėta ev. 
liut. išeivijos Sinodo 50 metų 
sukaktis. Šią sukaktį visos 
Čikagos lietuvių evangelikų 
parapijos minės kartu. 

Pamaldų liturgijai vadovaus 
vysk. Hansas Dumpys. Pa
mokslą lietuviškai pasakys iš 
Toronto atvykęs kun. Algiman
tas Žilinskas, ev. liut. išeivijos 
bažnyčios vyskupo pavaduo
tojas. Trumpą pamokslą anglų 
kalba sakys Ziono parapijos kle
bonas ir ev. liut. išeivijos bažny
čios viceprezidentas kun. Jonas 
Jozupaitis. Giedos jungtinis 
„Tėviškės" ir Ziono parapijų 
choras, vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko, akompanuo
jant muz. Ričardui Šokui. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyks banketas, ruošiamas 
parapijos Moterų draugijos. 
Banketo eigai vadovaus Aldona 
Buntinaitė. Apie ev. liut. Sinodo 
steigimą Vokietijoje 1946 m. 
kalbės Valteris Bendikas, daly
vavęs Sinodo steigime. Pro
gramoje numatyti sveikinimai 
žodžiu ir raštu. Visų lauks pui
kios vaišės. Galima ir trumpa 
meninė dalis. 

Visi kviečiami atsilankyti ir 
kartu paminėti reikšmingo įvy
kio 50 metų sukaktį. „Tėviškės" 
bažnyčios adresas: 6641-45 
South Troy St., Chicago, LL. 

m 
„Girių aidas" — tai vyrų an

samblis, kuris spalio 16 d. at
vyksta iš Lietuvos. Ir ne bet 
koks ansamblis, o sudarytas iš 
buvusių laisvės kovotojų-parti-
zanų, kurie dainavo Lietuvos 
giriose, net aršiausių kovų per
traukos metu, daina gaivino 
sielą tremtyje, daina guodžiasi 
ir kitus guodžia dabar, kai 
tėvynėje jiems gyventi sunku. 
Partizanų globos komitetas ren
gia 10 „Girių aido" koncertų. 
Pasaulio lietuvių centre koncer
tas vyks spalio 18 d., Cicero — 
spalio 19 d., Čikagoje (Jaunimo 
centre) spalio 20 d. Bilietus jau 
galima įsigyti „Seklyčioje". 
Komitetas labai prašo, kas 
galėtų priimti pagloboti svečią 
partizaną, skambinti „Sekly
čion" tel. 312-476-2655 (čia visai 
kita partizanų grupė, kaip 
„Šilo" sudėtyje). 

x Danutė ir dr. John Trot-
ter, Racine WI, atsiuntė $1,000 
Lietuvos našlaičiams sušelpti. 
Lietuvos našlaičių vardu dėko
jame geriesiems aukotojams! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

ParNi vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
"Tostad 9 v.r iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63(h Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatves nuo ,,Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v r —5 v v. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Vytautas Juodka dekla
muos poeto Vytauto Mačernio 
„5-ją viziją" ir „Žiemos sonetus" 
literatūrinėje popietėje Jaunimo 
centro kavinėje spalio 12 d., 3 
vai. p.p. Vytauto Mačernio pa
gerbimą organizuoja Telšių gim
nazijos mokslo draugai. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
dalyvauti. (gj^ 

x Hamiltono teatras „Au
kuras" šį šeštadienį, spalio 5 
d., S v. p.p. Jaunimo centre 
va id ins Žemaitės d r a m ą 
„Petras Kurmelis". Bilietai 
$15,12,10. Bus automobilių ap
sauga. Sekmadienį, spalio 6 d., 
12 v. p.p., PL centre, Lemont, 
IL jie vaidins K. Dauguvie-
tytės-Šniukštienės komediją 
„Susitikimas"; $12. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje" ir prie 
durų. Moksleiviams ir studen
tams $6. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIO 
KNYGOJE 

Žinomo amerikiečių rašytojo 
— keliautojo Mark Jenkins kny
goje „Off the Map" (Harper Col-
lins, 1993) įdomiai aprašyta jo 
kelionė dviračiu skersai Sibirą, 
nuo Vladivostoko iki Petrapilio. 
Įžvalgia akimi jis pamato ne tik 
tai, kas jam norima parodyti, 
bet ir tai kas slepiama, pasku
tinėmis Sovietų epochos 
dienomis. Tačiau tai ne politinė 
knyga. Neilgai trunka jo, kaip 
pelės su kate, žaidimas su KGB 
palydovais. Jų juodas automo
bilis įklimpsta purve vos Sibiro 
pelkėms prasidėjus... Keliau
tojams telieka žemėlapiuose 
nesužymėti takai, kuriais kar
tais net dviračius rankomis 
nešti reikia. 

Nemažiau įdomus už kelionės 
nuotykius ir gamtovaizdžių 
aprašymus yra autoriaus pasta
bumas žmonių charakterio 
bruožams. Plačiuose Sibiro plo
tuose izoliuotai gyvena įvairūs 
žmonės. Vieni, lyg tai civilizuo
ti, kaip papūgos deklamuoja 
propagandines frazes, kiti nei to 
lygio nepasiekę, primena vi
siškai laukinius. Keliautojai 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąpmgo* Chieagos 

Redaguoja 3306 W. S5th Place, Chicago, IL 

x Už a.a. Petro Juodikio 
sielą šv. Mišios bus aukojamos: 
spalio 3 d. 7 vai. ryto ir spalio 
4 d. 7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje; spalio 13 d. 9 vai. 
ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Maloniai prašome, kas galite, 
šv. Mišiose dalyvauti. Liūdinti 
šeima. 

(sk) 

x TRANSPAK įstaiga LE-
MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. — 7 v.v.; sekmd. 
8:30 v.r. — 1 v. p.p. Transpak 
tel. Lemonte: 706-257-0497. 

(sk.) 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. SECURTTY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

SAULUŽĖ VĖLIAU 
KELIASI 

Šią savaite saulužė jau vėliau 
kėlėsi. Jau tikrai galėjau tikėti, 
kad ruduo prasidėjo mano gy
venamoje gatvėje. Lauke jau 
truputį vėsiau ir reikia švarko. 
Žali lapai parke ir kitur jau 
atrodo spalvingai. Futboli
ninkai žaidžia skersgatvyje. 
Bičių ir kitų vabzdžių, kurie 
mums galėtų įgelti, jau nebėra. 
Anksčiau leidžiasi saulutė pa
skelbdama rudens pradžią. 
Rima Griauzdytė, 9 klasės 

mokinė. Čikagos lit. m-la. 

NEBYLĖ KARALAITĖ IR 
JOS DVYLIKA BROLIŲ 

(Pasaka) 

Katalikų bažnyčia spalio 
mėnesį yra paskyrusi Marijos 
garbei. Ta proga spausdinu reli
gine pasaką, kurioje Marija 
vaidina svarbų vaidmenį. 

Senuose rūmuose ant uolos, 
ties bedugne ir tamsia lindyne, 
gyveno karalius su dvylika 
sūnų. Karalius turėjo ir vienin
telę dukterį. 

Duktė buvo labai graži, žibėjo 
kaip augantis žiedelis ant uolos, 
švietė kaip dangaus žvaigždelė 
savo nekaltybe ir dorumu. 

Pro septynerius vartus, pro 
septynerius kiemus važiavo 
piržliiii, HiHikni i r kiraignilftEiai 
— bet netekę vilties, grįždavo 
atgal, nes tėvas visiems vieno
dai atsakydavo: 

— Kas mano dvylika sūnų 
nugalės, tai tas tik gaus mano 
dukterį už žmoną! 

Dvylika jaunuolių su kardais 
rankose lydėjo piršlius per rūmų 

Oras Čikagoje 
Trečiadienį, spalio 2 d., 

padangė retkarčiais pasislėps po 
debesų danga, retkarčiais net 
apsirasos lietumi, bet oro 
temperatūra vis dar šilta — apie 
72 laipsniai F dieną, naktį 
nukris iki 50 laipsnių. Verta 
prisiminti, kad spalio mėnuo 
lietuviams turi dvi reikšmes — 
vieną religinę (paskirtas Dievo 
Motinos Marijos garbei, kitą 
tautinės pareigos (prasideda 
BALFo metinis vajus). 

Raudonviršis 

Bet prie sodžiams vaikai suklegėjo. 
Pasipylė link miško Bnksatti 
Ir užtiko jį pirmas Jonelis, 
Ir nudžiugo visi šaukdami: 

*_ Raudonviršis! Cianai! Pažiūrėkit! 
Pirmas pranašas, siustas rudens! — 
Ir išrovė vaikai susitarę... 
Ir daugiau Jis tenai negyvens. 

"77/«« 

vienur sutinkami su pompastiš- kiemus ir paskutiniame kieme 
kais priėmimais, kitur turi gin- *u išdidumu metė dvylika 
tis nuo užpuolikų, ūgos kelionės pirštinių po kojų svečiams, 
vargingame pilkume kartas nuo Neatsirado nė vieno iš piršlių 
karto sušvinta ir žmogaus šir- tokio drąsaus, kuris atkeršytų 
dis. Dvidešimt devintame sky- u* tokį paniekinimą ir pašauktų 
riųje(? skirsnyje=chapter) žmo- i kovą. 
gus sutinka žmogų. Jo vardas Svečiams išvažiuojant, jau-
Saulius Kunigėnas. Jis kartu su nuoliai juos išjuokdavo ir kiemo 
kitais lietuviais dviratininkais vartus užtrenkdavo su dideliu 
lanko Baikalo ežero pakrantę, žvangėjimu, 
kur Sovietų ištremti gyveno jo Taip bėgo mėnesiai ir metai, 
žmonos tėvai, kur žmoniškumo bet neatsirado tokio, kuris pano-
stokos dėka vos nemirė jo retų kovos būdu pasiimti sau 
žmona. žmoną, iš brolių seserį. 

Autorius trumpais brūkš- Verkė nelaiminga karalaitė 
neliais, bet nepamirštamais žo- senuose karaliaus rūmuose, sė-
džiais apibūdina šį susitikimą: dinti lyg užkalta, o broliai tyčio-
„Kaip savi su savais..." Toks josi išjos: 
svetimtaučio įspūdis. O ką| - Ar tavo dalis per mala, ar 
sakytų lietuviai apie save? Koks tave nieku laiko, ar jau nebėra 
yra lietuvio būdas? Žemaitė, įsi- drąsių vyrų šiame pasaulyje! 
jautusi į lietuvio sielą, sugebėjo Karalaitė akis nuleidusi 
ją įkūnyti savo personažuose ir tylėjo, nedrįsdama jiems nė žb-
su juoku, ir su ašara. Jos džio pasakyti, tik tyliai dūsavo 
apysaką „Petras Kurmelis", »r meldėsi į Dievą kalbėdama: 
perrašytą ir pritaikytą scenai, — Pažvelk, Viešpatie Dieve, į 
su spalvingais charakteriais ir mano vargą!.. Reikės nuvysti be 
įdomiomis situacijomis, Ha- laiko, kaip rožei, pamestai ant 
miltono teatras atliks Jau- uolos, ginkluotų brolių sargy-
nimo centre ateinantį šešta- beje, pilnų didelės puikybės!., 
dieni, spalio 5 d. Jų gastrolės Dievui pagailo vargdienės 
Bostone ir Philadelphijoje karalaitės ir jos, išdidumo apim-
praėjo labai sėkmingai. JAV LB tus brolius, pavertė i arus. 
Kultūros taryba kviečia čika Vakare, saulei leidžiantis, 
giečius nepraleisti progos šį pavirto dvylika brolių į arus, 
lietuvių klasiką pamatyti. pakilo aukštyn ir nulėkė... 

f-oima Žliobienė Karalaitė, pamačius arais le
kiančius brolius, blyksčio-
jančius saulės spinduliuose su 
sparnais, rankas iškilus ėmė 
šaukti: 

(Bus daugiau) 

KITI APIE MUS 
Aleksander (Brueckner) 
Briuckner (1866-1939) 

Savo kilme lenkas, bet beveik 
visą savo gyvenimą praleidęs 
Vokietijoje. Jo žmona vokietė, o 
sūnus nemokėjo lenkiškai. 
Pasakojama, kad beveik puse 
šimtmečio viename Berlyno 

parke, vos ne kiekvieną dieną, 
tuo pačiu laiku, praeidavo žmo
gus, nepasukdamas į šalį akių 
ir jas įbedęs į knygą. Perskai
tytos knygos lapą išplėšdavo, 
kad užsimiršęs nepradėtų skai
tyti iš naujo. Išplėštus knygos 
puslapius puikiausiai atsimin
davo. Jis turėjo nepaprastą 
atmintį. 20 m. amžiaus jau buvo 
baigęs universitetą ir įsigijęs 
daktaro laipsnį. 24 m. jau buvo 
Berlyno universiteto profeso
rius. Jis parašė daug knygų. 
Jeigu jas sudėtum vieną ant 
kitos, jų viršūnė s iektų 
aukščiau jo galvos. Daug rašė 
apie Lenkįją, bet daktaratui įsi
gyti tema buvo „Slavų kalbų 
skoliniai lietuvių kalboje". 
Vėliau paskelbė daug straipsnių 
apie lituanistiką. Jis padarė 
nemažai ir klaidų, lietuviškus 
žodžius laikydamas slaviškais. 
Užtai jį bardavo kiti kitataučiai 
mokslininkai. Mokslininkai, 
kurie studijuodavo lietuvių 
kalbą, jausdavo simpatijų Lietu
vai ir lietuviams. Briukmeris 
priešingai — jis piktinosi lietu
vių tautiniu judėjimu ir niekino 
judėjimo veikėjus. Šie atsilygin
dami jį vadino „lietuvių ėdiku". 
Jis buvo gyvenime vienišas ir 
nelaimingas, neturėjo gerų 
draugų, nes buvo užsidaręs 
savyje. Nors lenkams jis yra la
bai daug gero padaręs, tačiau ir 
lenkai jį kritikuodavo. Tačiau 
nemažai yra nusipelnęs ir 
lituanistikai. Tyrinėjo senovės 
prūsų kalbą. Knygoje, „Senovės 
Lietuva" rasė apie lietuvių 
mitologiją. Jis rašė literatūros, 
istorijos ir politikos klausimais. 
Recenzavo įvairius su lituanis-

GALVOSC KIS NR. 1 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Į nupieštos N raidės langelius, 
įrašysite raides, iš kurių susi
darys šių reikšmių žodžiai: 1. 
Žymus lietuvių rašytojas, dau
giausia veikęs Mažojoje Lietu
voje. 2. Garsus romėnų is
torikas, rases apie Lietuvą. 3. 
(skersai) Plėšrus paukštis. Visi 
žodžiai septynių raidžių. (6 
taškai). 

/ i, 

tilta susijusius leidinius. Skubo
tai dirbdamas, neišvengė ir 
klaidų bei netikslumų. Nepai
sant visų t r ū k u m ų , š i s 
enciklopedinio tipo moksli
ninkas, panko ryškius pėdsakus 
ir lituanistikoje. 

Mirė prieš pat II Pasaulinio 
karo pradžią, kada Hitlerio ka
riuomenė įžygiavo į Lenkiją. Ji* 
nepamatė skaudžios savo tautos 
tragedijos. 

KTTA LIETUVIU 8EIMA 
PRIE M A N O N A M Ų 

Jie turi berniuką ir mergaitę. 
Berniukas lanko šeštą skyrių 
mano mokykloje. Mes kartu 
važiuojame autobusu . Mo
kykloje mes sėdime kartu per 
meno pamoką, Pietų pertraukos 
metu mes stengiamės susitikti 
ir kartu valgyti priešpiečius. 
Vakarais mes žaidžiame krep
šinį. Kartais mus mano mama 
veža, kartais mano draugo 
mama veža. Ketvirtadieniais 
mes einame kartu į religijos 
pamokas. Šeštadieniais mes 
važiuojame kartu į Maironio 
mokyklą. 

Erikam Sabin 
Lemonto Maironio lit. m-los mo

kinys. („'95 Mes dar gyvi"). 

GALVOSŪKIS NR. 2 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

L M , t i " l l i « lietuviška 64 
puslapių knyga turi šiuos išma
tavimus: aukštis 16.5 milimet
rų, plotis 14.1 mm, storumas 5.1 
mm, svoris 0.95 gramo. Au
torius Vilius Užtupaa. Pava
dinimas ..Pirmajai Lietuviškai 
knygai 450 metų". Tiražas (kie
kis) 120 egz. Leidykla: Vilnius. -
Didžiausios 50 puslapių Lietu
voje knygos išmatavimai: aukš
tis 99 centimetrai, plotis 66 cm. 
Autorius John Audubon. Titu
las (pavadinimas): ,Amerikos 
i paukščiai". Šią knygą saugo 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
biblioteka. („Tėvynė" Nr. 2, psl. 
5, New York, 1995). X Akmenos 
upė nuo Akmenės miestelio yra 
maždaug tokiame nuotolyje, 
kaip Kaunas nuo Vilniaus. 3 . 
Lietuvos respublikos pirmasis 
karys ir pirmasis karininkas 
žuvo nuo rusų-bolševikų kulkų. 
4. Žodis „Saulė" yra kilęs i i 
senovės indoeuropiečių šaltinio: 
Lietuvių kalboje — saulė, italų 
— sole, prancūzų — soleil, 
vokiečių — sonne, lotynų, danų, 
švedų, ispanų — sol, olandų — 
zon, angių — sun, solar, sola-
rium, serbų, kroatų — sunce, 
rusų — solnce, lenkų ir čekų 
slunce. S. Nuo žemės iki Saulės 
yra maždaug 149,680,000 km 
(L.E. 26-535-539, Boston, 1961). 
6. Palangos gintaro muziejuje 
yra didžiausias gintaro gabalas 
„Saulės akmuo", sveriąs 3 kg ir 
698 gr. 

GALVOSŪKIS NR. 3 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote sudarytą galvą vien i i 
skaitmenų. Parašykite, iš kurių 
skaitmenų. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 4 

Su raide L laukuose žaliuoju, 
su raide K vidun vilioju (kvie
čiu). (S taikai) 

GALVOSŪKIS N R S 

1. Ar Vytautas buvo kvie
čiamas užimti čekų karaliaus 
sostą? 2. Ar tiesa, kad lenkai 
kvietė Vytautą būti lenkų 
karaliumi? S. Kada ir kur buvo 
išrasta „spygliuota viela" — 
barbed wire? 4. Ką bendra su 
Biržais turi Karaliaučiaus 1660 
metų gynybos fortifikatorius 
(sutvirtinimas) ir Karaliaučiaus 
miesto plano paruoiėjas eru
ditas (didelio mokslo žmogus) 
Teofilis Spinauskis? 5. Per kiek 
laiko nuskendo „neakestantis" 
Titanikas? 

Už teisingus ir plačiau pa
aiškintus atsakymus — 10 
taikų, o už trumpus ir apy
tikrius — 5 taikai. , 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

Pabaikite nupiešti drambliu
ką. (5 taikai) 

• 1513 m. rugsėjo 25 d. Vasco 
Nunezde Raibos perplaukė Pa
namos sąsiaurį ir atrado Ramų
jį vandenyną. 


