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Tiesioginis valdymas 
Vilniaus ir Šalčininkų 

rajonuose 
Ir Sniečkaus vietovėje Ignalinos rajone 

Vilnius . (LIC) — Vadovau
damasi Lietuvos Respublikos 
vietos sav iva ldos pagrindu 
įstatymo 28 straipsniu bei Lie
tuvos Respublikos įstatymu 
„Dėl administracinių terito
r i n ių v i e n e t ų t ies ioginio 
valdymo, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba nutarė: 

1. į v e s t i V i l n i a u s ir 
Šalčininkų rajonų teritorijose 
šešiems mėnesiams, o Ignalinos 
rajono Sniečkaus gyvenvietės 
te r i to r i jo je — viener iems 
metams tiesioginį valdymą. 

2. Pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymo „Dėl administracinių 
teritorinių vienetų tiesioginio 
valdymo" 2 straipsnį atleisti iš 
einamų pareigų Vilniaus rajono 
valdytoją K. Klimašauską, val
dytojo pavaduotojus R. Stanišą, 
S. Majevskį, R. Juknevičių, S. 
Akanovičių bei valdybos sekre
torę G. Moroz, Šalčininkų rajono 
valdytoją M. Simonovičių, val
dytojo pavaduotojus J. Olechno-
vičių, J. Provlockają, S. Griaz-
novą bei valdybos sekretorių J. 
Rybaką, Ignalinos rajono Snieč
kaus gyvenvietės viršaitį G. 
Spaskį, Viršaičio pavaduotojus 
T. Alistratovą ir V. Ščiurovą. 

Atsižvelgti į tai, kad minėtųjų 
savivaldybių Tarybų pirminin

kai ir jų pavaduotojai atleisti iš 
pareigų Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1991 
m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 
1-1754. 

3. Įpareigoti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę nedel
siant skirti šioms teritorijoms 
savo įgaliotinius tiesioginio 
valdymo funkcijoms įgyvendin
ti. 

4. Tiesioginio valdymo laiko
tarpiu sustabdyti Vilniaus ir 
Šalčininkų bei Ignalinos rajono 
Sniečkaus gyvenvietės 
teritorijose savivaldos įstatymų 
galiojimą. Šis apribojimas 
netaikomas Vi ln iaus ir 
Šalčininkų rajonų žemesniosios 
pakopos savivaldybių Tarybų 
veiklai, kurią jos atlieka pagal 
Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos pagrindą bei kitus 
įstatymus. 

5. Pavesti komisijai 
Šalčininkų rajono ir Ignalinos 
rajono Sniečkaus gyvenvietės 
Tarybų, jų organų ir pareigūnų 
antikonstitucinei veiklai ištirti 
po trijų mėnesių pateikti infor
maciją apie padėtį minėtuose 
rajonuose ir galimybę organi
zuoti rinkimus į Šalčininkų ir 
Vilniaus rajonų Tarybas. 

Sovietų kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos 

V i l n i u s . Rugsėjo 7 d — 
Lietuvos vyriausybės spaudos 
biuras pranešė, jog Lietuvos 
Respublikos vyriausybinę dele
gaciją, kuriai vadovavo ministro 
p i rmin inko pavaduotojas Z. 
Vaišv i la , Maskvoje pr iėmė 
TSRS vidaus reikalų ministras 
V. Baranikovas, TSRS gynybos 
ministras J. Šapošnikovas. 

Pokalbiai su ministrais buvo 
geranoriški, dalykiški, abipu
siškai naudingi . Abiejų minis
terijų vadovai pažadėjo teikti 
visokeriopą pagalbą spren
dž iant OMON-o problemą, 
grąžinti visą jo bei kariškių 
užgrobtą turtą, padėti Lietuvos 
Respublikos generalinei pro
k u r a t ū r a i i š t i r t i sausio ir 
rugpjūčio mėnesių įvykius, tra
gediją Medininkuose. 

Ministeri jų 
b e n d r a d a r b i a v i m a s 

Su minis t ru V. Baranikovu 
susitarta, kad TSRS vidaus 
reikalų kariuomenės dalinius 
galima pradėt i išvesti art i
miausiu laiku, o Sniečkuje 
dislokuotą operatyvinę brigadą 
— nedelsiant. Kiti daliniai bus 
išvedami, kai Lietuvos VRM 
pajėgos pasiruoš perimti jų 
funkcijas ir TSRS VRM ras 
galimybių perdislokuoti juos į 
TSRS teritoriją. Sutikta, kad 
jau šiuo metu būtinas glaudus 
bendradarbiavimas tarp abiejų 
vidaus re ika lų ministeri jų, 
kur i s vė l i au t u r ė t ų b ū t i 
reglamentuotas tarpvasltybiniu 
lygiu. V. Baranikovas pažadėjo, 
kad TSRS VRM vidaus kariuo
menėje tarnaujantys apie 1000 
Lietuvos jaunuolių bus demobi 
lizuoti iš karto, kai tik bus 
gautas TSRS vadovybės nurody
mas. 

Ministras U. Šapošnikovas 
pažadėjo imtis priemonių, kad 
būtų n u b a u s t i t ies ioginia i 
pučistų nurodvmu Lietuvoje 

vykdytojai V. Ovčiarovas ir 0. 
P ikauskas TSRS gynybos 
ministerijoje aptarti ir Lietuvos 
jaunuolių demobilizavimo klau

simai. 
Šiaurės miestelio 

išformavimas 
Susitarta, kad jau rugsėjo 10 

dieną gali būti pradėti spręsti 
karinių komisariatų, civilines 
gynybos štabo, karinių girinin
kijų, SDAALR ir jų turto k'au-
simai. Aptartos TSRS kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos per
spektyvos. Artimiausiu metu 
bus išvedami desantinės kariuo
menės daliniai, neatidėliojant 
pradėtas spręst i Šiaurės 
miestelio išformavimas. 

Pažymėtina, kad pokalbio 
metu ministras J. Šapošnikovas 
neužsiminė apie galimybę 
tarybinę armiją palikti Lie
tuvoje. 

TSRS ministrai sutiko, kad 
TSRS vidaus reikalų ministeri
jos ir tarybinės armijos daliniai, 
esantys Lietuvos teritorijoje, 
tu r i laikytis Lietuvos Res 
publikos įstatymų. 

Gorbačiovas atleidžia 
pabaltiečius 

Mskva. Rugsėjo 21 d -
Sovietų prez. M. Gorbačiovas iš
leido potvarkį, jog visi naujų ne 
priklausomų Pabaltijo valstybių 
kareiviai, kurie yra tų kraštų 
piliečiai, atleidžiami nuo visų 
karinių įsipareigojimų, pranešė 
„Tasso" žinių agentūra. įsaky
mas sako, jog visi pabaltiečiai 
kariškiai atleidžiami iš Sovietų 
ginkluotų pajėgų šį mėnesį ar 
ba spalio menes). Taip pat atlei
džiami vyrai iš pareigų Sovietų 
Vidaus reikalų ministerijos ži
nioje, sienų sargybų ir iš 
traukinių tarnybos. Įsakymas 
nurodo, jog pabaltiečiai nebn<= 

JAV prezidentą? George Bush kaiba Jungtinių Tautų Generalinėje 
asamblėjoje New Yorke rugsėjo 23 d Už jo matyti Samir Shihabi, Saudi 
Arabijos diplomatas, kuris išrinktas šios asamblėjos preziderr.u. 

Naujas Sovietų 
Ekonomijos planas 

Maskva . — Sovietų Sąjungos 
svarbiausius sprendimus šiuo 
metu darantis organas priėmė 
pasiūlytą ekonominės sąjungos 
planą, kuris leistų respublikoms 
turėt i savo nepriklausomybę, 
kai tuo pačiu metu veiktų bend
ra piniginė ir finansinė sistema 
visame krašte. 

Sovietų ekonomistas Grigory 
Javlinsky pasakojo užsienio 
žurnalistams, jog kelių respub
likų vadai pasiūlė tam planui 
visą eilę papildymų Valstybės 
tarybos posėdyje, kurią sudaro 
respublikų vadovai. Jis mano, 
kad bus galima surasti kom
promisą ir į tą planą įvesti nau
jus papildymus, bet tai užtruk
sią dar kelias savaites. 

Vis da r už Centro i š la ikymą 
Naujasis planas, kuris yra 

įteiktas to paties Javlinskio, 
nors jis nori ekonominės jung
ties visame krašte, yra tačiau 
pagrindas politiniam Centro 
išlaikymui, kurio būtinai vis 
nori Sovietų prez. M. Gorbačio
vas ir Rusijos Respublikos pre
zidentas B. Jelcinas, kad kaip 
nors dar išsaugotų likučius.kas 
dar beliko iš Sovietų Sąjungos 
po įvykusio perversmo, rašo 
,,Washington Post" užsienio 
žinių korespondentas M Dobbs 
J i s pastebi , kad Pabal t i jo 
valstybės jau pradėjo nepri
klausomą gyvenimą, o antroji 
didžioji slavų respublika Ukrai 
na balsuos už visišką nepriklau
somybę gruodžio mėnesį. 

Vals tybės t a ryba , k u r i a i 
vadovauja prez. Micha i l a s 
Gorbačiovas, yra sudaryta iš 
respublikų vadų ir yra svar 
biausias ir aukščiausias orga 
nas, kai buvo suspenduotas 

daugiau imami į Sovietų ka 
riuomenę Tačiau nieko nemi 
nima apie paleidimą tų asmenų, 
kurie yra karininkais Sovietų 
tarnyboje, pranešė ..Laisvosios 
Fumpos" radijo ž i n i ^ 

Aukščiausias Sovietas ir išsklai
dyta vyriausybė. Kai ši Valsty
bės taryba paskelbė pripažįs
tanti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę rugsėjo 6 d., tai tuoj 
ėmėsi šią savaitę tvarkyti kraš
to ekonominę knzę ir spręsti 
reformų klausimą. „Tasso" 
žinių agentūra praneša, jog Jav
linsky jiems paaiškino, kad 
tarybai įteiktarre plane yra 
siūloma tuoj i ' e s t i laisvą 
prekybą ir šute icti privačios 
nuosavybės teises bei laisvą 
jomis pas ikei t mą visame 
krašte. 

Nuola idos Ukrainai 
J is sako. jog buvusios Sovietų 

respublikos gali turėti savo 
f inans inę sistemą, je i jos 
sutinka su bendra pinigine 
sistema ir su būsi ~iu federaliniu 
rezervų banku c s nominalinis 
leidimas turėt espublikoms 
savo pinigus yra aiški nuolaida 
Ukrainai, turtingiausiai res
publikai . Tačiau Ukra inos 
vadai ank<5čiau yra pareiškę, jog 
jie turi daug abejonių dėl 
įstojimo į bet <okį Sovietų 
ekonominį planą, kuris išsau
gotų nuvertinta Sovietų rublį, 
kaip pagrindą ta-^respublikinei 
prekybai. 

Vakaru vada: laukia rezulta
tų, koks pagalinu bus galutinis 
ekonominis planas, už kurį 
pasisakys dar likusios sąjungoje 
respublikos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Los Angeles mieste įvyko 
pirmasis Demokratų partijos 
kandidatų susirinkimas bei 
forumas, kurie 1992 m. nori 
dalyvauti nominacijoje į JAV 
prezidento postą. Kartu su kan
didatais dalyvavo ir Demokratų 
partijos komitetas ir aptarė 
praeityje padarytas klaidas bei 
apsvarstė, kaip sudaryti jung
tinį frontą prieš prezidentą 
Bushą. 

— Naujasis Sovietų Gynybos 
ministeris maršalas Eugenijus 
Šapošnikovas išdėstė kariuome
nės reformų planus, į kuriuos 
įeina tarnaujančių karinėje tar
nyboje laiko sumažinimas, di
desni atlyginimai ir priedai 
pas i l i ekan t i ems tarnyboje, 
kaipo profesijoje, o taip pat pe
rėjimas į savanorišką karinę 
tarnybą. J is taip pa t nori 
pervesti Gynybos ministeriją į 
civilių kontrolę. 

— Europos Bendruomenės 
valstybės padarė žymų prog
resą, kai praėjusi šeštadienj 
susitarė dėl ekonominės ir fi
nansinės sąjungos, kuri turi 
vesti į vieno piniginio vieneto 
sudarymą 1997 metais, kaip 
spauda i pasakė Olandijos 
Finansų ministras Wim Kok. 

— Chicagos bei apylinkių 
keli tūkstančiai ukrainiečių 
buvo susirinkę prie St. Nicholas 
katalikų katedros ir reikalavo, 
kad prez. Bushas pritartų Uk
rainos nepriklausomybei. Ten 
dalyvavęs Lietuvos gen. konsu
las Vaclovas Kleiza tarė žodį, 
pavadindamas įvykius Sovietų 
Sąjungos buvusiose respubli
kose „stebuklu". „Prieš 30 
dienų tik Islandija pripažino 
Lietuvą oficialiai. Dabar dau
giau kaip 70 valstybių pripa
žįsta". Štai kodėl pasisakė jis 
tikįs stebuklu, nes „toks stebuk
las įvyko mano krašte, Lietu
voje". 

— Čekoslovakijos prez. Vac
lovas Havelis pasisakė už slo
vakų referendumą, kurie nori 
savo sritį skelbti nepriklau
soma. 

— Californijos sen. Alan 
Cranston pasisakė balsuosiąs 
prieš teisėjo Clarence Thomas 
patvirtinimą Vyriausiojo Teis
mo teisėju, kadangi jis jo ap
klausinėjimuose nepareiškė 
savo nusistatymo abortų klau
simu. 

— Senato atitinkamas komi
te tas patvirtino 1992 metų 
Gynybos departamento apsigy
nimo išlaidų poziciją 270.4 bili
jonus dolerių naujiesiems fis
kaliniams metams, kurie prasi
deda spalio 1 d. 

— Strateginio apsigynimo iš
laidoms prieš ilgųjų distancijų 
branduolines raketas Senato 
komitetas patvirtino 4.6 bili
jonus dolerių, t a i yra 600 
milijonų dolerių mažiau, negu 
prezidentas prašė. 

Prezidentas užstojo 
sionizmą 

Siūlo panaikinti rezoliuciją 

— L e n k t o j e angN kalba lei
džiamės laikraštis „Warsaw 
Voke" rašo, jog oenamių skai
čius siekia net 350,000. 

— W a s h i n g t o n e Sena to 
Žvalgybos komiteto pirm. sen. 
David Boren pasa<e sekmadieni 
per „Meet the r V ^ " programą, 
jog prezidento Busho nominuo
tasis Robert Ga'es CIA virši
ninko pozicijai, yr - pakankamai 
aiškiai išdėstęs vo rolę Irano-
Contrų byloje ir vra t inkamas 
toms pareigoms 

Jung t inės Tautos . Rugsėjo 
23. — Prez. Bushas, kurio ryšiai 
su Izraelio vyriausybe darėsi 
šaltesni dėl dešimt bilijonų 
dolerių paskolos, kurią papil
domai nori gauti Izraelis žydų 
imigrantų įkurdinimui, kalbė
damas šiame tautų forume, 
pasiūlė panaikinti 1975 metų 
arabų pravestą rezoliuciją, kad 
„sionizmas yra rasinės diskri
minacijos forma". 

Tai buvo JAV prezidento me
tinė kalba Jungtinių Tautų ge
neralinėje asamblėjoje, rodanti, 
jog Amerika yra opozicijoje prieš 
tą rezoliuciją. J i s taip pat 
reikalavo, kad I r a k a s 
atsisakytų savo branduolinių, 
cheminių ir biologinių ginklų 
programos. Tai buvo prez. 
Busho kalbos svarbiausieji 
punkta i ; daugiau n iekuo 
ypatingesniu ji ir nepasižymėjo. 

Izraelio reakci ja 
Baltųjų rūmų pareigūnai nei

gė tą pasakymą, kad šiuo būdu 
prezidentas norėjęs sušvelninti 
susidariusią įtampą su Izraelio 
vyriausybe dėl tų pinigų, nes tai 
jau žymiai anksčiau buvę nutar
ta, kad jis kalbės prieš minėtą 
rezoliuciją. Gindamas sionizmą, 
prezidentas sakė, jog tai „nėra 
politika, bet kad tai yra idėja, 
vedanti į sukūrimą savų namų 
žydų žmonėms, į Izraelio valsty
bę". Jis dar paminėjo, jog 
sulyginimas sionizmo su rasiz 
mu, yra netoleruotinas dalykas 
ir iškreipimas istorijos bei 
užmiršimas tų baisių įvykių, 
kuriuos žydai patyrė Antrojo 
Pasaulinio karo metu. 

Izraelio vyriausybė tuoj pat 
reagavo pagirdama prez. Busho 
kalbą, ir jei Jungtinės Tautos į 
tai atsižvelgs, tai „gali pakeisti 

Pakvietė įsijungti į 
UNESCO 

Talinas. — Jungtinių Tautų 
švietimo ir kultūros organizaci
jos sekretorius Frederico Mayor. 
vizituodamas Estiją, pakvietė 
Pabaltijo valstybes įsijungti į jo 
vadovaujamą organizaciją. 
Vakaru agentūros pranešė, jog 
jis susitiko su Estijos prez. Ar
noldu Ruuteliu. min. pirm. 
Edgar Savisaar ir kitais estų 
vadais ir taip pat pasakė, jog 
UNESCO susirinkimas galės būti 
kurioje nors Pabaltijo valstybėje 
spalio mėnesį, pranešė „Laisvės 
radijas". 

— Ca l i fo rn i jos valst i jos 
asamblėjos narys Willie Brown 
paskelbė, jog jo žiniomis New 
Yorko gubernatorius Mario 
Cuomo nebus demokratų kan
didatu į prezidento postą kitų 
metų rinkimuose. 

Vidurio Rytų veidą". O Ameri
kos žydų organizacijų konferen
cija pasakė, jog šis žingsnis, jei tai 
bus vykdoma, pakeis visą nusis
tatymą, jei buvę Izraelio priešai 
t ikra i pripažins Izraeliui teisę 
egz i s tuo t i ta rp k i tų t a u t ų 
Viduriniuose rytuose. Tačiau 
nebuvo greitos reakcijos iš 
arabų vyriausybių. Manoma, 
kad bus nelengva arabams 
sutikti su šiuo Busho pasiūlymu 
atšaukt i rezoliuciją. 

S p a u d i m a s į ku r į nekre ip ia 
dėmes io 

Sionizmas buvo pasaulinis 
žydų sąjūdis įsteigti savo tėvynę 
P a l e s t i n o j e . S ionas yra 
aukštuma Jeruzalėje, ant kurios 
buvo pastatyta žydų šventykla 
i r tapo simboliu visai žydų tau
t a i . Kuwaito spaudos attache 
Reed ai-Rifai pasakė, kad jo vy
riausybė neturi oficialaus pa
reiškimo į Busho pasiūlymą, bet 
pridūrė , kad sveikina bet kokią 
iniciatyvą, kuri gali vesti prie 
taikos konferencijos. 

Prez. Bushas spaudžia Izraelį 
sustabdyti naujų pastatų sta
tymą užimtose žemėse, nes tai 
kenkia taikos įgyvendinimui 
t ame regione. Tačiau Baltieji 
rūmai šį spaudimą remia tik 
savo žodžiais. 

Bushas taip pat ragino Jung
tines Tautas spręsti tautybių 
ginčus ir sienų klausimus ir dar 
daugiau kreipti dėmesį į žmo
giškųjų teisių įgyvendinimą pa
saulyje. Komunizmo žuvimas iš
kelia naujus uždavinius pasau
liui, kai Sovietų imperija nuėjo 
praeitin. Bushas priminė ir 
Kubą. kurios diktatorius dar 
negali susigyventi su demokra
tijos idėja. 

Priėmė Pabaltijį į 
federaciją 

Miunchenas . Rugsėjo 20 d. — 
„Laisvosios Europos" radijo 
žinios paskelbė, jog Tarptautinė 
irkluotojų federacija patvirtino 
žinią, kad Pabaltijo valstybių 
prašymas priimti į šią federaciją 
yra patenkintas ir visos trys 
valstybės yra šios federacijos 
naujos narės. Vakarų žinių 
agentūros taip pat paskelbė šią 
žinią. Šią irkluotojų federaciją 
pasekė ir plaukymo bei teniso 
organizacijos ir priėmė pabal
tiečius nariais. 

Rekomendavo priimti 
S t r a s b o u r g a s . — Rugsėjo 20 

d. Europos 25 valstybių užsienio 
reikalų ministrų pavaduotojai 
rekomendavo Europos Tarybai 
pr i imt i Pabaltijo vals tybes 
nariais, pranešė Vakarų žinių 
agentūros. Asamblėjos vado
vybė atidėjo balsavimą iki 
sausio mėnesio, kad būtų dau
giau laiko patirti apie žmogaus 
teises mažumų tarpe. Manoma, 
kad Pabaltijo valstybės bus pri
imtos anksčiau į šią Europos or
ganizaciją, negu sausio mėnesį. 

K A L E N D O R I U S 

R u g s ė j o 25 d.: Kleopas, 
Aurelija, Baltė, Jaunutis , Ram-
vydė. Vaigintas, Želvė. 

Rugsėjo 26 d.: Kozmas ir Da
mijonas. Gražina, Kipras, Justi
na, Vydenis. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:45. 
Lietuvos Respublikos prez Vytautas Landsbergis priėmė Prancūzijos 
tautinės asamblėjos prezidentą Laurentą Fabiuaa. savo kabinete Vilniuje 

Tempera tū ra 
naktį 39 1. 

dieną 59 1. 
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n SVEIKINTA WK BRANGI 
TĖVYNE! JUNGTINIŲ 

TAUTŲ EILĖJE! 
Tiesi, rami ir ori, neleidusi pusšimtmečio vergijos jungui bei 

žiauraus e i bangoms palaužti laisvos lietuvio dvasius, mažytė 
Lietuva < t t grįžo į savo vietą pasaulyje, laisvųjų tautų tarpe!! 

Ne kerštu kalba tėvų žemė — nekaltu krauju nušlakstyta. 
kankiniu kapais nusėta — bet laisvų rytojų mums žada, maitiu 
dama savo juodųjų arimų augintąja varpa — duona skalsia. 

Pasve kinti būkite, sesės ir broliai, tesėj? kovoj nelygioj— veik 
be vilties I aužai visuose kontinentui, se garbei jūsų Šiandien 
liepsnoja — aukit, stiprėkite ir toliau mažosios tautos dvasios 
milžinais didžiais! Rup* stinga ir glaudžiančia ranka, purenam-
je žemėje tes .klesti i " daina si J ba "'.os sodyl >s, tegrįžta į 
saius lizdus gandr 

Myli'nos Lietuto gerovei — Ditvo, tėvynės ir artimo idėjos 
tiami dirbsim ir budėsime visi mes kartu!!! 

Broliai ir Sesės 

Chicagos skautų ir skaučių „Didvyrių žemė' vykioje vykusius laužavedžių kursus sėkmingai 
baigusieji. Iš k. k lūpo — Stepas Stanulis , Vili JS Žukauskas ir N i r a Padalino. Stovi — lauiavedė 
Julytė Žukauskienė , Agnė Tarasevičiūtė, Misa Kosmoupolis, Rima Žuką' ' k a i t ė . Karina 
Turntrrytė, Onutė Utz , Elytė Žukauskai tė ir J viė Plačait-

Nuot r .J. T a m u l a i č i o 
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skelbimų turini neatsako Skelbi 
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prašymą. 

J U Ugi 

U ž Lietuves ribų 

CHICAGOS LIETUVIŲ SKAUTU A 
SVEIKA v \ NF^MKluAUSOMĄLIETUVĄ 

\epražuvusi, nepasidaiusi adus: drąsa, auka, 
ir ištverme — laimėjai: 

Gyti ,k. auk ir žydėk! O mes, taio vaikai u vaikaičiai — 
lietuviu: skautai ( hieagoje, pasižadam aavo sueigų meti , tau 
Lietuva, pailėti ypatingu geruoju darbeliu - auka t z: o gam
tosaugai, hid tavo upės būtų mėlynos, kad tavo dangus — žydras, 
kad Kuršiu mari. e vėl plaukiotų žuvys, miškuose sirptų uoges 
ir Žaliui :u t no laukui! 

Juk skautas gamtos draugas- Lietuviui skautai nori būti 
Lietu:. -- . JS draugai ir gelbėtojai. 

iros Vartų' skaučių tuntas 
,,Kernavės' kaučių tuntas 
,,Lituanicos" skautų tuntas 

,Nerijos ' jūrų skaučių tuntas 

K V I E S L Y S ! V-TA.J\ 
TUNTININKU 

KONFERENCIJĄ 
LSS Seserijos ir Brolijos V-ji 

Tuntininku konferencija spalio 
26 27 dienon. • vyks C'evelan-
de. Lietuvių namuose, 877 E. 
185-th Street 

Kviečiami tuntirnnkai,-ės. 
Vietininkai, ės arba jų pavaduo 
tojai. 

Dalyva\imo mokestis — 50 
dol. asmeniui. Užsiregist ave 
iki spalio 15 d moka 45 dol. 
Registruotis pas: s. Ona Šile 
nienę, 2430 Oakhffl I H v e . 
Euclid, OH 44117. Tel °.^ 
531-8207. 

Šioje konferencijoje laukiam* 
visi tuntir.inkai,-ės, vietinin 
kai,-ės. v ietovėse gerai vienetu 
veiklai užtūr in t i, vadovių.-II 
dalyvavimas yra būtinas. 

Iki malonaus pasimatymo! 
v.s. fil. I aima Ki lml i^rė 

LS Seserijos V l 

AKADEMINIO SKAUTU 
SA.JLDŽIO METINĖ 

ŠVENTĖ 

ASS Chicagos sky r i aus 
me t inė šventė spalio 4-5 
dienomis vyks Lietuvių centre. 
Lemonte, šia tvarka. 

Penktadienį, spalio 4 d., 7:30 
v.v. vi«; dalyvaujame šv. Mi 
šiose Palaimintojo arkivyskupe 
Jurgio Matulaičiu misijos kopi} 
čioje. Po Mišių, geram orui 
esant, vyks pakėlimai lauke. Po 
pakėlimu bus vaišės. Visi nariai 
prašomi dėvėti išeiginėmis uni-
"rmomis. 

Metinė šventė šeštadienį, 
spalio 5 d., prasidės 6:30 v.v. 
pasisvečiavimu Lietuvių centro 
menėje. 7:30 v.v. vakarienė, po 
kurios buc rkademinė dalis. Šių 
metų metinės šventės tema yrs 
— „Lietuvos įspūdžiai 1991". Po 
akademijos — Šokiai, grojau 
Ąžuolo Stelmoko orkestrui 
Tikimasi visų ASS narių daly 
vavimo. Maloniai kviečiama 
\SS narių šeimos ir draugai 
Apie dalyvavimą prašoma ne 
delsiant pranešti fil. Jolandai 
Ker< ienei. tel. 708-257 2558 

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIS POSĖDIS 

LSS Tarybos akivaizdini? 
posėdis lapkričio 2 3 dienomis 
vyks Lietuvių centre. Lemont. 
IL. Būtinas visų narių daiyva 
vimas. Suvažiavime stebėtojų 
teisėmis dalyvauti kviečiamo? 
tuntų vadijos ir skautinin 
kai.-ės. 

Daugelį metų sugrįžimo iš sto
vyklos sueiga pradėdavom nau 
;us skautiškos veiklos metus sa
vo viltis ir ryžta reikšdami dai
na „Grįšim, grįšim ten kur teka 
Nemunėlis ir Neris"... Daugiau 
negu ke tu r i s dešimtmečius 
puoselėjamą lūkestį, ka r tu su 
vėliavomis perdavėm vis nau
joms, toli už tėvynės ribų gimu 

;oms, skautų kartoms. 
Lietuvoje atgimimo sąjūdžiui 

prasidėjo-, mūsų daina dar 
viltingiau suskambo Sugrįžimo 
i i i svon tėvynėn š i rdyse 
rusenanti kibirkštėlė sulieps
nojo spon tan i ška L ie tuva i 
Nepr ik lausomybės s iekimo 
veikla, pakeitusia pastarųjų 
metų mūsų skautavimo pobūdį. 
Vietoj i "skylu įuosėme ir daly
vavome demonstracijose, rin
kom parašu i po peticijom, suei 
gose rašėme laiškus ir siuntėme 
telegramas gyvenamų kraštų 
vyriausybėms. Organizavome 
vigilijas, pamaldas, susirin
kimus, steigėm ir talkinom 
i nformacijų būstinėse, j ungėmės 
į materialinės Lietuvai paramos 
telkimą aukojome pinigus, 
vaistus, knygas, di abužius ir kt. 
Š i rdimis delnuose t i esėme 
rankas Tėvynėn, džiaugsmingai 
sutikdami čia besilankančius ne 
t ik Lietuvos prezidentą V. 
Landsbergį, bet įvairaus rango 
vyiiausybės narius, vyskupus, 
organizacijų atstovus, Sibire 
kentėjusius, ansamblius, sporti
ninkus ir kt... Sulaikydami 
kvapą klausėmės jų pranešimų, 
šluostėme ašaras stebėdami 

somybės pripažinimo ir Jung 
t in ių Tau:u organizacijon 
priėmimo džiaugsmą. Šis įvykis 
naujom varsom nuspalvino ir 
šįmetinę iš stovyklą sugrįžimo 
sueigą, rugsėjo 22 d., 11 vai. 
ryto pradėtą visų Chicagos 
tuntų dalyvavimu šv. Mišiose 
Palaiminto arkivyskupo Jurgin 
Matulaičio misijoje, Lemonte 

cine „Grįšim, grįšim'*, ir kitos 
skautiškos bei lietuvių liaudies 
dainos. Čia buvo puiki proga 
įvertinti gabumus stovykloje 
laužavedžių kursus baigusių se 
sių — Elytės ir Rimos Žukaus 
kaičių, Julytės p lačaitės, Kari 
nos Turnerytės ir Onutės Utz 
Neabejot inais laužavedžių 
talentais sušvytėjo ir kursų 
nelankę jaunieji Tadas Mikužis 
ir Indrė Žukauskaitė. Tarp 

Gailėkis to laiko, kuris praėjo 
tau nieko gero nenuveikus. 

D'Annunzio 

Džiugu bu v.i matyti tiek daug dainų aidėjo šūkiai. Buvo ir 
*' ' '• *• n o r i a t i c i f l « <?il"lS uniformuotu kautų ir skaučių, 

įsijungusių į visuomenines 
Mišias, o jų jaunus atstovus — 
skautą Valdą Vasaitį ir jūrų 
jaunę Rima Augaityte nešan 
čius aukoj i v 10 atnašas. 

Po Mišių Lietuvių centro 
mažojon salėn rinkosi tėvai, 
vadovai, skajt'ninkai ir svečiai 
Čia prie išrikiuotų vėliavų jau 
budėjo iš stovyklos grįžtančių 
brolių ir sesių laukdamos „Did
vyrių žeme"' stovyklos virsi 
ninkė s. Marytė Utz, stovyklos 
Seserijos vadovė jps Viligailė 

pasirodymų. Geriausias šios 
sueigos pasirodymas bene buvo 
„Nerijos"' tunto sesių. Su plaka 
tais ir vėliavėlėm įžygiavusios, 
sesės jurų skautės daina „At
simeni, kaip mes mieste de-
monstravom" išsakė praėjusių 
dviejų metų veiklą Lietuvai 
laisvės siekimo pastangose. 
Pasirodymas būvu palydėtas 
plojimais ir skambiu šūkiu. 
Kitokios reakcijos susilaukė 
šaunių „LituanK *' tunto vado
vų pasirodymas. Ilga vora įžy
giavę ir išsirikiavę, dailiai nu-

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434 5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr . ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waet Ava. , Orland Park 
700-349-8100 

10 W. Martin, NapervIUe 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-057-8383 I 

Kab. (1-312) 735-44T7; 
R u . (708)240-0087; arba (708)248 858' 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOtCAL BUILDING 

0449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

o e s e r i j o s ^ a u u v e jyo v i n g a u s ~ 
Lendraitienė ir administratorė a u ^ v y r a i maloniais šypsniais 
v.sl. Dovilė Šalčiūnienė. Aidėjo Pasveikino sueigos dalyvius ir 
kažkur PL centro gilumoje elegantiškai nusilenkę, išžy 

-»;~.,„ Tilr toLni t n i m n n hrnliv 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S°ECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pitmd 3 v p.p -7 vv . antrd 12 30-3 v p p 
t'ečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penKtd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Caidiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. !L 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.C 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRIS'.uPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

skaut i škus vienetus n 
kiuojančių vadovų komandom 
Netrukus, komendanto ps. fil 
Mindaugo Griauzdės vedami 
salėn įžygiavo stovyklautojai 
Išsirikiavę skautai ir skautė-
sueigą pradėjo entuziastinga 
stovyklos daina, o nuo pakarto 
tino stovyklos šūkio tirtėjo net 
salės langų s t ik la i . Sekė 
pastovykiių vadovų raportai ir 
komendanto raportas sueigoje 
dalyvavusiam LSS tarybo 
pirmininkui vsfil S. M'knaičiui. 

vaizdajuostėse vėliausius įvy į kurio pasveikinimą „Budėk' 
kius tėvynėje. Taip slinko mene daugiau negu 150 stovyklautoji 
^iai įtempto laukimo, džiaugs- asiliepė griausmingu ..Vis bu 
nio pras ve>-"ii^ų ir skaudaus džiu!", nuaidėjusiu per visą P! 
liūdesio valandų Visi, nuo 
.yriausi:; iki jauniausių pergy
venome ištisą emocijų skalę, 
įtakojusią mūsų gyvenimo eigą 

Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo laukdami kūrėmė-
ir šįmetinėje „Di;ivy rių žemės 
stovykloje Rakė. Sekėme poli 
tinrus įvykius, bet stebuklo 
nesitikėjome. O jis įvyko staiga 
ir netikėtai, rugsėjo pradžioje 
•mesdamas Lietuvai nepriklau 

I . ddvynųi . t. 
tum 

:.-idimaatžvKiu<>į« 

centrą. StofjUoe maldą sukal
bėjo kernavietė skautė Elytė 
Žukauskaitė. 

Stovyklos viršininkė s Marv 
tė Utz. džiaugdamasi Lietuvos 
Neprikh'jsomybės pripažinimu, 
primir:'. kad ilgamečiui di 
džiaut, m mūsų lūkesčiui išsi
pildžius, mūsų pareigos Tėvynei 
pereina kiton plotmėn. Mūsų 
pastangom turi krypti į visoke 
riopos pagalbos organizavimą 
Lietuvai Buvo perskaitytas 
Chicagos skautijos sveikinimas 
a t s ikur ianč ia i Tėvynei ir 
pasižadėjimas ta lkint i Jo--
ekologijos atstatymo pastari 
gose. „Skautas — gamtos drau 
gas" įstatu remiantis, tun 
tininkų posėdyje nutarta raginti 
vienetu sueigų dalyvius kaskart 
įteikti, kad ir nedidelę pinigine 
auką Lietuvos ekologijos reika 
!ams. Skelbdama grįžimą į 
vienet i veiklą, sesė Maryti 
linkėjo skautiškai darbingu 
metų, kad ateinanti stovykl;; 
būtų dar smagesnė ir įdomesne. 

Vadovaujant stovyklos laužą 
vedei fil. -Julytei Žukauskienei, 
skamb.a ..Atgimė Tėvv n. ' pra 
dėta s-.KMgos linksmoji dali-
Ryžting; sudainuota ir tradi 

giavo... Tik tokiu trumpu brolių 
šyvstelėjimu nusivylusios sesės 
palydėjo juos „Vaje, vaje" daina, 
gal tikėdemos. kad jie ^usigėdę 
grįš ir palinksmins jas daina ar 
kokiu pokštu. Negrįžo... Turbūt 
jų savo verte žinančių su
valkiečių būta. 

Sueigai baigiantis, LSS Tary 
bos pirm. vs fil S. Miknaitis iš 
reiškė viltį, kad išsilaisvinusi 
Lietuva amžinai bus laisva 
Džiaueėsi, kad pagaliau galime 
•vesti visų lietuvių lūkesčiu 
išsipildymo džiaugsmo šventę. 
Tačiau mūsų misija nesibaigia 
- svetur gyvendami privalome 
likti lietuvi*>;« ir vispusiškai pa 
dėti Lietuvai atsistatyti Ragine 
visus tobulinti savo lietuvių 
kalbos mokėjimą ir ruoštis daly 
vauti 1993 m. Lietuvoje vyk
siančioj .1uh;'r>jinėje stovyklo
je 

Sueiga buvo baigta rate su-
intomis >-ankomis sugiedojus 

.Lietuvo brangi" ir ..Ateina 
nakt is" . Po sueigos, suau 
gusiems buriuojantis prie vaišiu 
stalo, jaukieji skautai ir skau 
tės išbėgę į lauką paleido daugy
bę trispalvių ba'ionų su sveiki
nimo rašteliais Lietuvai Stip
roko vėjo nešami balionai sku
biai kilo i debesuotą padangę ir. 
tapdami vos įžiūrimais taške-
'iais. dingo iš akių. Tikėdami, 
kad balionėliai — jų sveiki
nimas Lietuvai pasieks Tėvynę, 
vilkiukai ir paukštytės skubėjo 
grįžti į salę 'kut jų laukė šako
tas raguolis) , svarstydami 
gal tvybes įsijungti į Lietuvos 
gamtai Svarinimo pastangas. 

IR 

6132 S. Kadzta Ava., Chicago 
(1-312) 778-6069 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd , Hlckory Hllla. 
1 t»'>iia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hettoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1 312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
•^rm antr., penki 12-3vpp.ketv 2 - 7 w 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickcy Hiiis iL 
Tai. (708) 598 8101 
Vai pagal su^tonma, 

Tei. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 
DVTOJAS IR CHIRURGAS 

M 4 3 So. SOth Ava., Clcaro 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

•šskvrus ueč šešt 12 iki 4 vai popie-

DR. FRANK PLECKAS 
Cptometristas (Kalba lietuv.šKa.) 

Tikrina akis, pritaiko akin js 
2618 W. 71at St. 

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

Palos Vlalon Cantsr, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (7081448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ U G C S 

4700 W 95 St. 
Oak Lawn, IL 00453-2533 

Tai. 708-036 3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave . Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71»t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Vai 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708 531 1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SElBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 vv. 63rd Straat 

antr 1-4 v p p >r ketv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarimą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Speoalyoė - - Vidaus l.gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
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Apie imperijas 

IR MUS MAŽUOSIUS 
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Šiandien nepraeina nė viena 
diena, kad spauda, televizija ir 
radijas nenagrinėtų rusų galvo
senos, jų praeities ir jų ateit ies. 
Kai vyriausiai mūsų ka r t a i 
Rusijos istorija ir k r i t i m a i 
žemyn yra patirta ant savo 
pačių kailio, jaunesnė, bet vis 
dar mūsų spaudą ska i tan t i 
visuomenė gali būti mažai 
susipažinusi su jų siekiais ir 
charakteristika. Tai gal verta 
kiek pažvelgti atgal ir geriau 
suprasti tą vadinamąją „rusišką 
sielą". 

Ir mes turim savo didžiuosius 
kunigaikščius, o skai tant apie 
Rusiją visad ryškiausiai iškyla 
Petro Didžiojo v a r d a s . J o 
valdymo laikais Maskva buvo 
palikta kiek užpakalyje, nes 
vyriausia valdžios vietovė buvo 
tapusi ten, kur stovėjo kariškoji 
brigada Petrograde, dabar vėl 
atgavusiam seną prieškomunis-
tinj vardą St. Petersburg. Mat 
čia buvo labai palanki Petro 
Didžiojo tikslams Baltijos pa
krantė, ypač artimoji Estija ir 
Livonija. Ją at imti iš švedų 
itakos pavyko dėl jo armijos 
staigaus ir brutalaus puolimo 
pobūdžio. Ten jis tuojau pasta
tė ir savo garsųjį Kronstatą. 
toliau verždamasis į Estiją ir 
Suomiją. Tai buvojo geriausiai 
pagarsėję mūšiai, po to juos vėl 
nukre ip ian t i Lenki ją i r 
Lietuvos Vilnių bei Gardiną. 

Tada Petras tapo nesulai
komas, o jei n e g a l ė d a v o 
užimamų kraštų papirkti , j is 
juos sunaikindavo kar ine jėga. 
Tuo jis užsitarnavo impera
toriaus Petro Didžiojo vardą. 
Privačiame gyvenime jis buvo 
darbštus ir paprastas, kad net jo 
pavaldiniai sakydavo: jis dirba 
sunkiau, negu jo mužikai. Ta
čiau baudžiava j a m a t rodė 
geriausias būdas p a l a i k y t i 
tvarką ir klasių teises šioje 
oistemoje. 

Jo antrosios vedybos buvo su 
lietuviškos ki lmės t a r n a i t e 
Katarina, o po jo mirt ies dėl 
karūnos buvusiuose ginčuose 
valdovai keitėsi nepapras ta i 
greitai, kraštas gi ėjo žemyn ir 
žemyn. Katarinos Didžiosios — 
ne mūsų lietuvaitės — laikais 
vėl iškilo aukštoji klasė, moks
las ir menas. Taip pat iškilo 
Lenkijos klausimas, kaip užsi
spyrusiai besilaikančios katali
kiškos religijos ir laisvesnių 
politinių pažiūrų, kur nukentėjo 
ir Lietuva. Tuo laiku Europoje 
irgi viskas ke i tės i , pak i lo 
mokslai ir l i teratūra, iškilo 
Napoleonas. Rusijoje artėjo bau
džiavos pana ik in imas , pra
sidėjęs Pabaltijy, bet laikinai 
užslopintas Muravjovo. 

* * * 
Taip dabar milžiniškais žings

niais perbėgę rusų istorijos są
lytį su kitomis tautomis jau 

ate inam į laikotarpį, kuriame 
dalyvavo ir mūsų tėvai, taigi 
rusų didžiąją revoliuciją pagal 
Kari Marksą, ku r i dirbtinai 
su l i p ino Sov ie tų Sąjungą. 
Kaunas , Vilnius buvo užimti 
vokiečių ir pagaliau buvo susto
ta prie Pinsko. Iškyla Raspu-
tino, Kerenskio vardai, Lenino 
vardu perkrikštijamas Petro 
gradas. Vėl kyla Maskva ir 
Stal inas , o mes netenkame 
Vilniaus. 

Tolimesnė istorija nežinoma 
gal t ik labai jauniems. 

Ar pasaulis labai pasikeitė 
šiandien? Ir ta ip , ir ne, — kaip 
mėgsta sakyti kolega Trumpa. 
Gal tik atominių ginklų grėsme 
kiek prilaiko norinčius vėl tap
ti valdovais, o Rusija subyrėjo iš 
vidaus, nereikėjo nė karo. Ar 
t ikrai subyrėjo ar tik pakeitė 
vadus ir šypsenas, laukiant eko 
nominės pagalbos iš Vakarų? 
Netolima atei t is turėtų tai 
parodyti. 

Jugoslavijos subyrėjimo at
veju vis dar laikomasi užsispy
rusiai už valdovo skverno, o ten 
žmonės miršta kovose už nepri
klausomybę, kurią atrodo dar 
ne visi užsitarnaujame, o ją 
gavę vis dar esam panieki
nančiai vadinami atlūžusiomis 
miniat iūrinėmis respublikėlė 
mis, gal t ikintis , kad tai tėra 
laikinas dalykas. Juk daug pi
giau ir lengviau laikyti sovie
tuose vieną ambasadą, negu 
mokėti algas tarnautojams bent 
dvylikoje a tskirų valstybių 

Šią savaitę man ypatingai 
užkliuvo vienas straipsnis tame 
taip tolerantiškame Christian 
Science Monitor dienraštyje, 
kur Marilyn Gardner, pastovi jų 
žurnalistė, rašo apie šių laikų 
nenuoramas vaikus, apie juos 
štai kaip išsireikšdama: 

„Rugsėjo mėnesį vaikai yra 
ypač neramūs, norintys patys 
daryti sprendimus. Vaikai y ra 
kaip dabart inės Pabaltijo vals
tybės — tos m i n i a t i ū r i n ė s 
atskilusios respublikos — skubą 
paskelbti savo nepriklausomy
bę nuo motinos krašto". 

Galit įsivaizduoti, kaip toks 
palyginimas su nepilnamečiais 
vaikais palietė mano jausmus. 
Juos , a išku, tuojau išliejau 
laiške redaktoriui, kur, tarp kit 
ko, nusistebėjau, kad „mother 
c o u n t r y " p a p r a s t a i n ė r a 
vadinamas kraštas, karine jėga 
užėmęs svet imas teritorijas. 
Autorei pasiūliau pasiskaityti 
A. Geručio L i tuuan ia 700 
y e a r s . 

Man gi atrodė, kad imperato
r iaus Petro Didžiojo laikai j au 
gal buvo praėję. Skaitant da
bar t inę spaudą kar ta is t u o 
tenka suabejoti 

RKV 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS KRYPTIS TURĖS KEISTIS 

Pasikalbėjimas su Vytu Maciūnu, 
kandidatu į JAV LB krašto valdybos pirmininkus 

— Pasiekė žinia, k a d kandi ir buvusiu JAV LB k Mo vai 
da tuo ja te į J A V LB kraš to dybos pirmininku V • nitu Vo 
va ldybos p i rmin inkus . Kas l e r t u> susisiekiau su I. 
p a s k a t i n o siekti šių daug 
d a r b o i r energi jos išteklių 
re ika laujančių pa re igų? 

— Jaučiu lietuviškos veiklos 
išugdytą atsakomybę siekti šių 
pareigų ir su jomis surišto dar
bo. Išeivijos sąvoka Lietuvos 
nepriklausomybės akivaizdoje 
keičiasi, ir Lietuviu Bendruo 
menė turės labai svarbų vaid 
menį išeivijos veiklos persio
rientavime. Esu tikras, kad 
savo giliomis šaknimis ir patir 
l imi l ie tuviškoje veikloje 
galėsiu įtraukti stipriausias 
jėgas į naujus Lietuvos atgi
mimo ir išeivijos vaidmens 
stiprinimo darbus. 

— Iki šiol vadovavo te , ir 
sėkminga i vadovo te , JAV 
LB Komunikaci jos centrui 
Philadelphijoje. Kas ir kada 
šį cen t rą suo rgan izavo ir 
kokiu t ikslu? 

— Kai po kovo 11 d. nepri 
klausomybės paskelbimo sovie 
lai pradėjo matomai Lietuvą 
gniaužti, Amerikos lietuviai ir 
mes Philadelphijoje ieškojome 
vadovaujančios veikimo rankos 
— ir jos neradome. Pasitaręs su 
savo kolegomis Philadelphijoje 

^ ^ P ' 
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valdybos pirmininku dr. Anta
nu Razma, siūlydama pagalbą 
politinės veiklos darbuose. 
Talka buvo nuošridžiai priimta 
Po įvairių JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos ir komisijų 
persiorganizavimų mūsų darbo 
kolektyvui buvo paskirtas 
Komunikacijos centro pavadini 
mas. 'Beje, Visu"meninių 
reikalų taryba buvo ketinusi 
taip pat pati sukurti dar ir veik
los centrus komerciniams, teisi
niams, spaudos ir kti^ms rei 
kalams > Komunika - centro 
tikslas buvo skleist politinės 
veiklos informacija ir veiklos 
gaires po visą Amerką. Komu 
nikacijos centras, būdamas 
dabart inės JAV LB krašto 
valdybos padalinys, savo darbą 
oficialiai užbaigs su naujos 
krašto valdybos išrinkimu. Jei 
būsiu išrinktas krašin valdybos 
pirmininku, praplėsiu šios in
stitucijos uždavinius j bendros 
informacijos skleidimą ir 
platesnį duomenų rinkimą apie 
lietuvių išeivija. Lietuviu Fon 
das šiam darbui pradėti nese
niai paskyrė 5,000 dol. 

— Ar cen t r a s yra privačios 

Vytautas ir Alė Maciūnai su dukrelėmis Lina netų. 
Vytautas Maciūnas kandidatuoja i JAV l.B krašto valdybos pirmininkus 

iniciatyvos vaisus a r turėjote 
paskatą iš šalies? 

— Paskatos iš šalies nebuvo. 
Tačiau pritarimo susilaukėme 
iš lietuvių reikalais besirūpi
nančiųjų visoje Amerikoje. 

— Kodėl cen t ras pr is iėmė 
Lietuvių Bendruomenės glo
bą? 

— Globos nebuvo ieškota. 
Siekėme darbuotis už Lietuvą 
Lietuvių Bendruomenės rėmuo
se, nes Lietuvių Bendruomenėje 
dalyvavome ir ją vertinome. Aš 
pats dirbau administratoriaus ir 
Jaunimo reikalų vicepirminin
ko pareigose ankstyvesnėse 
pirm. V. Volerto ir pirm J. 
Gailos krašto valdybose. 

— Ar jautė te globojančią 
Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
krašto valdybos r anką? 

Ne. 
— Kokias sėkmes i r nesėk

mes pa tyrė te komunikaci jos 
centro veikloje? 

— Žiūrint iš dabartinės laisvos 
Lietuvos perspektyvos. įvyku
sios nesėkmės neatrodo labai 
reikšmingos. Svarb iaus ios 
Komunikacijos centro pusantrų 
metų veiklos sėkmės buvo už
mezgimas tamprių ryšių su ak
tyvistais ir LB darbuotojais po 
visą Ameriką ir pažinimas JAV 
Kongreso atstovų pažiūrų 
jvairiais Lietuva liečiančiais 
klausimais. Esu tikras, kad išsi
vystę nuoširdūs darbo ryšiai 
padės man būti efektingu 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininku. 

— B e n d r a u d a m i su dabar
tine k raš to valdyba, galėjote 
pažinti jos veiklos takt iką ir 
kryptį. J e i būs i te išr inktas 
krašto valdybos pirmininku, 
ar rodysite pastangų išlaikyti 
tą pačią veiklos takt iką ir 
kryptį, a r stengsitės įnešti 
pataisų? 

— Lietuvių Bendruomenės 
veiklos kryptis turės keistis, nes 
matomai pasikeitė išeivijos vaid
muo, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Vienas filosofas 
išryškino „išeivijos" tris skir
tingus vaidmenis taip: 1. išeivis 
kolonistas. 2. išeivis duoneliau
tojas. 3. išeivis tremtinys — 
politinis pabėgėlis. Kolonistas 
užkariauja savo apsigyventą 
nauja aplinką palikto pasaulio 
formomis, duoneliautojas prisi 
taiko prie naujos aplinkos, 
rūpinasi ..duonos ieškojimu" 
'dalyvavimas l ietuviškoje 
veikloje tik dėl įdomumo*. 

Vaclovas Kleiza, Lietuvos generalinis konsulas, kalba Lemonte Sovietų 
Sąjungai pripažinus laisvą Lietuvą Nuotr. J. Tamulaičio 

tremitnys — politinis pabėgėlis 
savo darbais ir jausmais siekia 
sugrįžimo į prarastą pasaulį 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybe, turėtumėm naujai at 
sakyti į klausimą, kas mes. 
jauni ir seni, dabar esame ir kuo 
norime būti. 

Yra stiprus polinkis veikloje 
ir gyvenime tiktai ..tęsti", kas 
buvo anksčiau, nepersvarsčiu? 
naujo išeivijos va idmens 
pasikeitusiose sąlygose, nes 
esminiais veiklos ir gyvenimo 
k laus imais ku r i am laikui 
pakimbame ore. Išrinktieji 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
atstovai ateinančioje sesijoje 
t u r i apsvarstyt i išeivijos 
vaidmenį ir nusepręsti Lietuvių 
Bendruomenės veiklos krypti, 
ku r ia dabar visa Lietuvių 
Bendruomenė turės eiti petys į 
petį ir drąsiai žygiuoti į ateitį. 
Kaip tarybos narys, dėsiu visas 
pastangas, kad tarybos sesija šį 
uždavinį įgyvendintų. Jei būsiu 
išrinktas krašto valdybos pir
mininku, dėsiu visas pastangas 
įtraukti ir naujas stipriausias 
jėgas į veiklos planu įgyvendi
nimą ir jas efektingai koor
dinuoti. Jei aš vadovausiu JAV 
LB krašto valdybai, remsiu 
asmenines ir organizcines ini
ciatyvas, kurios derinasi su LB 
veiklos krvptimi 

— Philadelphijoje ir netoli
muose miestuose (Baltimorė-
je. Washingtone) gyvena idė
jinių bendruomenin inkų , ku
rių vadovybėje JAV Lietuvių 
Bendruomenė išgyveno auk
so amžių. Ar p lanuo ja te šių 
bendruomenininkų patir t imi 
pas inaudot i? 

— Esu įsitikinęs, kad darbo 
patirties ir darbo energijos 
suderinime glūdi Lie tuvių 
Bendruomenės veiklos sėkmin
gumas. Šių apylinkių idėjinius 
bendruomenininkus būt inai 
įtrauksiu į savo valdybos veiklą 
ir pasinaudosiu jų patirtimi 
įvairiuose darbuose. 

— Ko page idau tumė te iš 
nauja i i š r inktųjų t a r y b o s 
narių, a tvyks tančių į sesiją 
Philadelphijoje? 

— Visi tarybos nariai turėtų 
atvažiuoti į sesiją Philadel
phijoje ne t ik su idėjomis ir 
veiklos planais, bet visų pirma 
su savo apylinkės lietuvių 
„pulso" supratimu, nes tarybos 
sesijos nustatytas kelias liks ne
re ikšmingas , jei j i s ne ras 
stipraus teigiamo atgarsio mūsų 
apylinkėse. 

Kalbėjosi 
J u o z a s Kojelis 

Pelnas ir nuostolis — tikri 
broliai 

(iraiu Chicagos apylinkėse, kur matyti Michigano ežeras 
Nuotr J. Tamulaičio 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 

Nuotaika gera: jau žino, kad eina teisinga krvDtinri. 
Po vakar dienos persivalgymo ir stipriu pusryčn; alkio 
jau nebejaučia ir pradeda jausti vasaros šilumą Airodė. 
kad tas badas taip seniai jau buvo. Kelionei vienas bū 
rininkas įdavė porą bulkučių. Sakė. namuose keptos. 
Ir dar kažkokią bonkutę - lyg odekolono. Tik lw t>ė su 
ta bonkute atsargiai elgtis, ypač po tokio badavma©. 
Smagu,beveik švilpauti norėjo, tik, gaila, nemokėjo. 
Kelyje matėsi ir daugiau pėsčiųjų, visi savais rūi*-sčiais 
užsiėmę. 

Žinojo, kad tos apylinkės smarkiai sulenkiu s, tad 
su gyventojais vengė bet kokio kontakto. Kai • f>ško. 
atsigėrė iš upelio, kad tik nereikėtų į sodyba- !.žeiti. 
Upelio vanduo švarus, gaivinantis. Begerda" - žiū
ri, netoliese ant lapo sėdi varlė ir akis atvert , , ;i į ji 
spokso. 

Stengėsi kuo greičiausiai pasiekti l usią 
demarkacijos liniją. Praėjo pro šoną Paneriu įskui 
Vokia. Vietoves dar vis žinomos, teko jose lank^' s. tad 
žinojo, kas šiose apylinkėse gyvena. Pradėjo i n I šiokį 
tokį nuovargį. Atsimena tą bonkutę. Paragaur. Geras 
gėrimas... aiškiai ne valstybinė. Gal vokiečiu k • ; fron 
to davinys. Pasidarė smagu, beveik dainuoti "ėjosi. 
Gerai, kad susilaikė. Jeigu būtų užtraukę- k i.,Šė
riau žirgelj". lenkai galėjo dar basliais užu 

Praeina pro šalį Lentvario, netoliese Trakai, bet 
nėra laiko dairytis. Jis susitiko keletą vokiečių 
automobilių, bet vokiečiai nekreipė dėmesio. Matyti, 
įpratę prie pėsčiųjų. Praėjus Lentvarį, paspartina 
žingsnius, žino. kad buvusi siena jau ne per toliausia 
Aišku, sienos ženklai panaikinti, tai gal net nežinos, 
kuomet ją pereis. 

Pakelėse dideliu karo pėdsakų nematvti. Atrodo, 
vokiečiai didelio pasipriešinimo nesutiko. Šen bei ten 
matyti tai kryželis, tai du ir ant ju užkabinti vokiški 
šalmai. Tai ir viskas. Nematyti sudaužytų sunk 
vežimių. patrankų ar tankų, turbūt jau pašalino. Vokie
čiams žaliavų per daug nėra, tad viskas vėl į fabrikus 
eina Susitiko iš Kauno pusės atvažiuojanti autobusą, 
jame prisėdę jaunų merginų kariškomis uniformomis. 
Tai įvairios „hilfsdienst" merginos, kurios kaip ir dera 
..Herrenvolk" (aukštesniosios) rasės atstovėms. į 
einančius žiūrėjo su panieka. 

Pagaliau galvoja, kad buvusi siena jau praeita. Pra
eidamas pro keletą sodybų, girdėjo vaikus jau lietu
viškai šūkaujant. Jau smagiau kokiu bėdos atveju, jau 
būtų galima ir pas žmones užeiti. Pasiveja viena vi 
dutinio amžiaus vyrą. Kažkoks instinktas sako. kad tai 
lietuvis. Persimeta keletu žodžių. Pasirodo, intuicija 
teisinga. Tai kaunietis, iš Vilniaus pėsčiom beeinąs 
Išėjęs iš Vilniaus anksti ryte, eina poniškais 
žingsneliais, tad nepakeliui. Greitai jis lieka toli 
užpakalyje Kelias tolimas, tad negalima taip eiti. kaip 
Laisvės alėjoje Pagaliau, ta Laisvės alėja nebuvo il
ga, tad kam skubėti O čia dar didelis galas kelio. 

Pagaliau prieina Vievį Miestelis daugiau panašus 
į didelj bažnvtkaimį. Namai mažyčiai, virš ju stogų 
iškilusi balta bažnyčia. Dabar jau tarp sawi žmonių, 
nors žinojo, kad ir šios apylinkės buvo smarkia: 
sulenkintos. Miestelis beveik ištuštėjęs, gal vakarienes 
metas. Matomi vu-nas kitas vaikas, kiemuos^ kapstosi 

vištos, kažkur suloja šuo — gal pašalinį pajutęs. 
Praėjus Vievi, pradėjo ir vakaras artėti. Reikia pra

dėti dairytis nakvynės Žvirbliai ir t ie nustojo po kelio 
dulkes turkštintis. ir lenda į tankius krūmus ar pasto
ges. I krūmus sulindę dar patalu nepasidalina ir garsų 
triukšmą kelia Ant šakutės vietos ankšta a r kaimy
nas nepatinka, tad protestuoja ir gaunasi alasas. 
Nusižiūrėjo prie ke!<o • H>OI sodyba. Nedrąsiai i ją 
užeina, troboje randa senuku porą. Sužinoję, kad buvęs 
kareivis, tuojau sodina už stalo. Pasirodo, pataikyta 
ant pačios vakariene- Dooda bliūdą ir šaukštą. Ant 
stalo kruopienė garuoja, ne šiaip sau vandenyje virta, 
bet pienu užbaltinta Matyti neturtingi žmoneliai. bet 
nuoširdūs. Ant -r :! atsiranda sviestas ir varškė. Ir 
iš jų kaimo yra vyruku, kurie buvo kariuomenėje. 
Dabar jokios žinios nėra. tad susirūpinę. 

Pavalgius senukas kažkur dingsta Netrukus 
ateina jis ir keletas kaiminku Moterėlės beveik su 
ašaromis klausinėja Vienos anūkėlis negrįžo, kitos 
sesers sūnus kariuomenėje -Tokių žinių, tad meldžiasi 
ir laukia, kad sveiki sugrįžtų. Moterėlės dalinių pa
vadinimu nežino, tik žino. kad kariuomenėje — vais-
ke Sako: „Išėjo ant vaisko ir negrįžta, nei gromatos. 
nei nieko" K adant.*' yra atklydėlis iš „vaisko". t a i 
turėtu apie juos žinoti Tų moterėlių manymu, 
..vaiskas lyg kok^ sod&OS, kur vieni kitus pažįsta. 

Apie Varėni a Pabradę jos jokio supratimo 
neturėjo. Kiek žinojo, tiek joms paaiškino. Nenorėjo jų 
sumaišyti, tad j jokias smulkmenas nėjo Jo žiniomis, 
per vežimus tebuvo išvežti karininkai ir keletas 
liktiniu. Pagai jo supratimą, kareiviu liiiiiiiliial nebuvo 
išvežta Moterėles lengviau atsidūsta Atrodo, pataikė 
ant vargo žmonelių Bet tokie kaip tik vra nuoširdesni. 

(Bu? daugiau1 
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Virginija (Bruožvtė) ir Jonas Mulioliai 

JAUNAVEDŽIŲ 
GIESMĖ VESTUVIŲ 

ŠVENTĖJE 
Australijos Melbourne Šv. Jo

no bažnyčioje birželio 15 d. 
jungtuvių Mišiomis moterystės 
sakramentą priėmė Australijos 
lietuvaitė Virginija Bruožvtė ir 
Amerikos lietuvis iš Clevelan-
do Jonas Muliolis. Meilė nuoto
lių neskaičiuoja. 

Nors buvo gana lietinga ir ap
siniaukusi diena, bet didelės 

šventės nuotaikos tai negadino, 
ir bažnyčia buvo pilna šeimos 
narių, draugų ir svečių, 
a tvykusių ne t ik iš visos 
Australijos, bet ir iš Clevelan-
do ir Kanados . Moterystę 
palaimino kun. dr. Pr Dauknys. 
Pabrol iai buvo persijuosę 
specialiai išaustomis lietuviš
komis juostomis, o visos pamer

gės su tautiniais drabužiais, su 
dailiais gėlių va in ika i s 
plaukuose. Drabužių grožiu ir 
spalvingumu stebėjosi visi 
dalyviai. 

Mišių metų jungtinis Mel-
bourno dainos sambūr i s , 
Melbourno parapijos chorai 
atl iko ..Veni Crea to r " ir 
Gruodžio ,,Tėve mūsų" . 
Kanklėmis „Už aukštų kalnų" 
ir „Šiluvos Marija"' skambino 
jaunojo sesuo Elena Mulioly-
tė-Greene 

Ir kai patys jaunavedžiai 
Komunijos metu, palydint švel
niai kanklių muzikai, giedojo 
duetą-giesmę „Aš tikiu", ne 
vienam šventės dalyviui išspau
dė džiaugsmo ir padėkos Aukš 
čiausiajam ašarą. I lietuvių 
išeivijos gyvenimą a te ina 
nuoširdi, tikinti ir lietuviškų 
širdžių šeima. Jaunie j i iš 
bažnyčioa buvo išlydėti draugų 
su išklotomis juostomis. 

Vakare iškilmingame baliuje 
dalyvavo per du šimtu svečių. 
Žengiančius j salę didelis 
jaunimo būrys sulaikė jaunave
džius ir jų pulką, reikalaudami 
kokio nors „išsipirkimo". Po 
įdomų pokštų ir giedraus juoko 
jaunieji ir jų pulkas „išsipirkę", 
buvo įleisti į puotą, kur jauna
vedžių tėvai Janina ir Juozas 
Bruožiai ir Amanda ir Algirdas 
Mulioliai juos sutiko lietuviška 
tradicija su duona, vynu ir 
druska. 

Atsisveikinant su jaunave
džiais. Virginijos broliai Arūnas 
ir Raimundas ir sesutė Ritelė 
jausmingai padainavo „Kaip 
obelis mamyt, palinkus". Visų 
dalyvių labai jautriai buvo iš
gyventas jaunų merginų šokis 
„Sadutė" Daina ir šokis buvo 
jauniesiems nepamirštami mo
mentai, palydint praeitį ir žen
giant į laimingą ateitį. 

Vestuvėms grojo Melbourno 
lietuvių jaunimo kapela „Da
bar". Svečiai linksminosi iki 
ankstyvaus ryto 

Virginija jau nuo penkerių 
metų pradėjo lankyti Melbour
no parapijos sekmadieninę 

CLASSIFIED GUIDE 
n E A L E S T A l E REAL ESTATE 

Pranešime ap -porto žaidynes Lietuvoje. 15 k;-
konsulas V. K za ir jo žmona Asta Kleizien^ 

S. EnA įjonicaė, gf> 
Nu'iH F.d. Šulniči" 

mokyklą ir - broliuku Arūnu 
dainuodavo - enoje mokyklos 
p a r e n g i m u se. M e l b o u r n o 
universiteto Muzikos konserva
torijoje baiį, tniųjų egzaminų 
proga 1986 r rečitalyje atl iko 
Mozarto „Kvultate-Jubilate". 
Melbourno universiteto šeš
tadieninių Kalbų mokykloje 
išlaikė laba aukšta pažymiu 
lietuvių ka! - egzaminą. 

Jaunoji dainavo australų ope
ros chore, įvairiose lietuvių 
šventėse be -engimuose. Su 
„Svajonių aidų" da in in inkų 
grupe, kur V rginijabuov ir dai
nininke, ir soliste, ir su broliu 
Arūnu rūpi i ! -i muzikiniu api
pavidalinimu, koncertavo viso
je Australijoje. JAV. Kanadoje. 
Pietų Amerikoje ir Lietuvoje. 
Grupė išleido dvi labai populia
rias plokšteles. Visą gyveni
mą aktyvi skautų eilėse. 

1989 m. atvyko į Clevelandą, 
kur Cleveb«ndo muzikos ins
ti tute tobulinasi dainavime ir 
s i ek ia magistro l a ipsn io 
muzikoje. Ir čia, Clevelande 
Virginija dainuoja amerikiečių 
operoje, lietuvių ir amerikiečių 
bažnyčiose, parengimuose. Čia 
ir sutiko savo būsimąjį Joną 
Muliolį. 

Jonas Muliolis, gimęs Cle
velande, nuo pat jaunų dienų 
mėgstąs muziką ir dainą, akty
vus skautų eilėse. Gieda Dievo 
Motinos pa> ipijos chore, kele
rius metui- buvo jaunų vyrų 
okteto „Uždainuokim" narys , 
dainuoja -u Clevelando vyrų 
oktetu, kuris buvo nuvykęs 

Lietuvon ir atliko eile koncertų 
Čiurlionio ansamblyje groj< 
vamzdeliu oriu -! re,o <,-»bat dai
nuoja tenoru. 

Jonas, įsigijęs kompiuterių 
inžinerijos diplomą Clevelande 
Case VVestern Reserve univeisi 
tėte. piaėjusiais Metais įsteigė 
savo kompaniją „Oazis Coaapu 
ter Consultants"' 

Visa Algirdo it Amandos 
šeima jnra stipriai įsijungusi į 
plačią lietuvių visuomeninę 
veiklą, nesigailėdam- darbo ii 
aukos. Jauni jo biolis Linas ba 
vo nuvykęs į Lietuvą. Vilniaus 
universitete pagilinti lietuviu 
kalbą ir 10 m ė t a u dirbo pačiu 
kritiškiausiu metu Lieta ves 
parlamente vertėju, pranešėja 

„Tėviškės aiduose**, Aust 
ralijos lk>lu\;ų l:-ikrašfyje. kun. 
dr. Pr. Dauknys, rašydamas 
apie šaunias Virginijos ii Jono 
Muliolių vestuves, užbaigia: 
Abu šviesi* s asmenybės, giliai 
tikintys katalikai i> teikia daug 
viltirs, kad, Dieve pabuvai Iv 
dint, jie visui švies savo tin 
tingų asiiienvbių. darbą t'in 
dėjimu. Daug laimės i> d n 
mo lietuviškos Setam gjrve 
nime. Dieve. įi ra | įdėk' " 
tokių linkėjimu, jungia i u risi 
juos pažįsta. V. R. 

Kval i f ikuota p l a u k ų k i rpė ja , tut in 
ti 12 metų p rak t i ka 1 Ke rpu , dažau ir 
s u d e d u pusmet in ius moter ims, ta ip 
pat ke ipu p laukus vyrams. Valandos 
paga l sus i t?nmą Reikalu i esant 
ga l iu atvykti j Jūsų r o m u s . S k a m b u 
ti A d e l e i , t e l . 1 - 7 0 8 - 5 9 9 3 4 7 2 . 

^ J | ^ GREIT 

5%^ f,ARDUooA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586 5959 
(708) 425-7161 

w 
RIMAS L. STANKUS 

• Petkaru ar Parduodant 
• Greit' s ii Sąž'ning^s Patanavimas 
• MLS. Kompiuterių ir TAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas v*ttui 
• Perkame ir Paiduodam-.' Namas. 
• Apaitmeruus ir Žcmę. 
• Pensininkams Nuolaida 

- — ^ ^ ^ # 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kotfzle A v e . , 
C N c a g o , IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

^ X ^FAIMARI, INC. 
\JR "\-tyrvt <>*>*>* c i«^*k; 

M 2-76' 0f>0« 

„ R U D " RUDKAII IS 

A r u m '! i i<.iMrn,uij.« (vairių nuosa 
vv iu i piikinic bei p<i'(i.iv inie. įmes 
te ir priemiesčiuo***. suinteresuoti 
'. m b w * « BUDRAIČIUI 

(Uiv 312-585-6100 

tes. 312-7/8 3 9 / 1 

(B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Irena BJInstrubl*n«. 

Reattor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax,. 

5953 S. K*dzl« Ava. 
Tai. 436 7878 

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
S K A l P I M ' l R UŽIOVINHMO 
MAŠINAS IR Š A L D f l U V U S 

Kreiptis į Hermis Oeckys 
Tat. $8* M24. Nuo 8 »yto Ihl & « v 

Kal'jėti iie'u»i§i<;<i 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10% — 20a'o—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
.as mus 

FRANK ZA'POLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

FOR RENT 

l i n u o m o j a m ss 4 k a m b . 2 u i i e g 
b u t a s 71 St 8 Hockvvetl Ave . apy i 
' 1 5 | m ė n 

S k a m b i m i ; 3 1 2 4 3 4 0 5 6 6 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

turiu Crnc \gos miesto leidimą Dubu ir 
uimtecy U»bu greitai, garantuotai ir sąit-
r •••gsi 

312-77^3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

- - — • • • * 

PERKRAUSTOME! 
(Movlo0) 

Darbą atliekame o/eitai ir sąžiningai. 
pi įeinama kaina. Orauoimas garantuotas. 
K.eiptis. Vytas, tai. 312-436-5219 arta 

312-471-2239 

S^PASAUI K) LIETUVI!, BENDRUOMEN* 

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas 

Buenos Aires. Argentina 
1991 XII.18 - 1991 XII.27 

Montevideo. Uruguay 
1991. XII. 28 — 1992.1.1 

Sao Paulo. Brazil 
1992.1 1 — 1992 1.8 

VIIPLJK 
. /?!f?i j AMERIKOJE'' L 

^ 1991 -1992 v ; ' ' 

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mas ir visi Pietų Amerikos lietuviai 
kviečia viso pasaulio lietuvius at
vykti į VII Pasaito Lietuvių Jau
nimo Kongresą, kuris (vks Pietų 
Amerikoje — Argentinoje, Urugva
juje ir Brazilijoje-- nuo 1991 metų 
gruodJ o 18 dienos iki 1992 metų 
sausio 8 dienos 

Viso pasaulio lietuviai galės 
dalyvauti Siame nepaprastame 
suvažiavime, kuris pasikartoja tik 
kas ketvirti metai Atvykę Į kongre 
są turės progą susipažinti su kitų 
kraštų lietuviais ir taip pat at
naujinti senas draugystes, šalia 
numatytos kongreso programos. 
bus galima aplankyti įdomiausias 
Argentinos. Urugvajaus ir Brazili 
jos vietas krioklius, kalnus, eže
rus, pajūrius ir miestus Taip pat 

MUŠU VIENYBE. 
.TAUTOS STIPRYBĖ 

bus galima susipažinti ir su tų 
kraštų papročiais, šokiais, muzika 
ir valgiais Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese dalyvauja: 

Atstovai: išrinkti savo krašto 
Jaunimo Sąjungos — atstovauja 
krašto jaunimą studijų dienose, 
dalyvauja stovykloje ir visuose 
kongreso parengimuose 

Dalyviai: jaunuoliai/jaunuolės, 
tarp 16 ir 35 metų amžiaus — daly
vauja ekskursijose, kongreso 
parengimuose ir stovykloje 

Turistai: visi susidomėję kon
gresu — nežiūrint amžiaus — 
dalyvauja kongreso metų suruoš
tose ekskursijose ir taip pat 
kongreso parengimuose 

Visi norintieji dalyvauti VII PLJ 
Kongrese kaip krašto atstovai, 
dalyviai ar turistai, gavę regist
racijos anketą, kuo greičiau 
užpildykite ir pnsiųskite pagal 
nurodymus 

VII PLJ KONGRESO 
PROGRAMA 
ARGENTINOJE 

Visi atvykę į kongresą dalyvaus 
susipažinimo vakare, šv. Mišiose 
Buenos Aires katedroje, oficia
liame VII PLJ Kongreso atidaryme 
ir atidarymo vakarienėje. Atstovai 
nuo gruodžio 20 iki 27 dienos daly
vaus studijų dienose Buenos Aires 
priemiestyje Po studijų dienų 
atstovams yra numatyta ekskur
sijos Buenos Aires mieste ir apy
linkėse šalia dalyvaujant visuose 
kongreso parengimuose Buenos 
Aires, dalyviai ir turistai galės pasi
rinkti vieną iš trijų numatytų turis
tinių programų Argentinoje: 

1: Trumpos ekskursijos Buenos 
Aires mieste ir jo apylinkėse, 
aplankant ir kitus artimesnius 
miestus, kuriuose gyvena lietuviai 
ir yra gražios turistinės gamtos vie
tovės. 

2: Kelionė į Iguazu krioklius Ar
gentinos šiaurėje, o iš ten skrydis 
I Bariloche — Argentinos pietuose 
— į žavėtinų peizažų vietovę 
, kur kalnai, ežerai ir miškai palieka 
neužmirštamą įspūdį. 

3: Kelionė į tolimiausius Argen
tinos pietus. į Tierra del Fuego 
(Ugnies žemę), o iš ten į nepapras
to grožio gamtos retenybę — 
Perito Moreno ledyną (glacier). 
kuris susiformuoja Andes 

tcūtnon 

\ ^ 8ftA2lL 
\ r*mjy" -> 

•OBOUVIAS 

UHO^IJAY 

PIETŲ 
AMERIKĄ 

kalnuose - slenka į Lago Argenti-
no ežerą 

Atstovą dalyviai ir turistai visi 
kartu praleis Kūčias ir šv. Kalėdas 
Buenos Airas mieste. Bus visiems 
laisvo la ko geriau susipažinti su 
Buenos *> res miestu, Argentinos 
tango ir 'olkloru. 

Atsisvekinę su Buenos Aires ir 
Argentina visi atstovai, dalyviai ir 
turistai vėliaus turistiniu laivu į 
Montevideo miestą Urugvajuje 

URUGVAJUJE 

Urugvajaus sostinėje. Montevi
deo mieste. įvyks Kultūros savaitė, 
kurioje vis atvykę į VII PLJ Kongre
są gaiės pasigėrėti mūsų jaunimo 
meniniais sugebėjimais ir daly
vauti įvairiuose parengimuose, čia 
visi atstovai, dalyviai ir turistai 
praleis penkias dienas (apgyven
dinti geruose viešbučiuose) nuo 
gruodžn 28 dienos iki Naujų Metų 
dienos Per tą laiką visiems bus 
gera proga susipažinti su Monte
video miestu ir jo apylinkėmis VII 
PLJ Kongreso parengimų tarpe 
yra numatyta teatro spektaklis ir 
jaunų Heujvių meno paroda šalia 
kultūrin.ų parengimų, visi kartu 
dalyvaus tipiškuose urugvajie-
tiškuose Dietuose 

Taip pa* Urugvajuje yra visiems 
numatyta ekskursija į Punta del 
Este, kuris yra Urugvajaus 
gražiausas turistinis miestas ir 
pliažas šita vietovė yra pagar
sėjusi v ;ame pasaulyje ir yra 
vadinama Pietų Amerikos Riviera 
Užbaigiant 1991 metus ir viešna
gę Montevideo mieste, gruodžio 
31 diena bus galima dalyvauti 
talentų vakare ir po to sutikti nau
jus melus Naujų Metų išvakarių 
baliuje Po baliaus. 1992 Naujų 
Metg dieną, visi išskris į Sao Paulo 
miestą B'azilijoje. 

BRAZILIJOJE 

Paskutinė VII PLJ Kongreso 
dalis bus stovykloj J. Kuri įvyks Sao 
Paulo užmie yi?. Juo 1992 m ių 
sausio 2 dienus iki sausio 7 
dienos, atstovai ir 0 tfyvi pn 
paskutines Kongreso diei rs 

pasaulyje žinomais jo pliažais 
Copacabana i* lpan«rna 1 aip pat 
bus yplankysi Cabo Fiio ir Petio-
polis miestai, kuiie yia netoli Rio 
de Janeiio. 

6: Keiionp į Belo I loiizonte vie 
tovę, kur yra ist"'inių miestų, kurie 
b u v o pamatyt i p i r m ų B iaz i l i j o s 
L niShĮ. Bus aplankyta nepa

prasto grožio kolonistų pastatytos 
baroko stiliaus bažnyčios, ir taip 
pat muziejų, kur bus galima įsi
gilinti į Brazilijos istoriją. 

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas užsibaigs 1992 metų 
sausio 8 dieną Sao Paulo mieste, 
kur įvyks kongreso uždarymas ir 
atsisveikinimo balius 

I 

stovyklavietėje kur g?lės atsigai
vinti nepaprastai giaž-į ? Bta?iiijos 
gamtoje. Stov*kloję bus viso 
kiaušių įdomių ir įvairių užsiėmimu 
ir darbo būieiių Taip pat bus pro
ga p? "• ' >ti ir palinksminti piie 
laužo s rtauj 'S ir ren^s (irau 
gaiš 

Reikia paminėti, kad VII F LJ 
Kongreso stovykloje bus rusimos 
dvi labai <;vaibios sukak'ys - 25 
metu nuo pirmojo Pasnu'io ' ietu 
vių Jaunimo K' ngreso ir ?0 metu 
nuo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos įsteigimo 

Kongres i stovvklos 'aikolaipyje 
tutistai tęs t ' i l ia ' i c >v i akin tas 
keliones: 

4: Ekskursijos Sao f aulo *r Rio 
de Janeiro miestuose San Paulo 
ir Rio de Janeiio yia did5iausi Bra 
z i l i jos m i e s t a i ir j sose ir |ų v i e 
tovėse g lirna dai.u ka įdomaus 
pamatyi I aip pat yia numatyta 
vienos dienos eksku i i į - i i 
Kongreso stovyk:ą 

5 : Ke! ' '> «'»į r >< •>. . l . - im 
y r a n e p :, •• t •» 

S t a ' v r •• ; ; 

VII PLJ Konce^o Rengimo Komitetas, Argentinos, 
Brazilijos, ir Urugvajaus Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ir visi Pietų Amerikos lietuviai laukia 
malonaus Jusu atsilankymo VII Pasaulio Lietuvių 
J turtinio Kongrese. 

„MŪSŲ VIENYBĖ — 
TAUTOS STIPRYBĖ" 

VI! T I J kongreso šūkis 

Jeigu norite gnuti daugiau informacijos apie dalyvavimą VII 
Pasaulio lietuvių Jaunimo kongrese arba apie Kongreso programą, 
legistraciją ir nainar piašom kreiptis į savo krašto ar vietovės Lietuvių 
Jaunimo Sąj ingos valdybą. Lietuvių Bendruomenę arba rašant: 

v • . ' ) Kongieso Rengimo Komite' 
/o Atiana Rastauskaitė 

. I -'LJ Kongreso Pirmininke 
v -ie Obligado 2 /02 3 B 

M J?R) Buenos Ai ies 
Aroentina 

I ei 1 / 8 6 8321 

VO t ' JK Talkos Komitetas KamioV 
.o Aiunas Pabed'nskrv 

«x Lloyd Manor R- ' 
Etcbicoke. ON 

M9K r-K5 Canada 
I ei: 416 233 8802 

fax : 416 213 855G 

v l l P U K Talkos Komitetas JAV 
c. o Vytautas Kamantas 

Vll Ht K la ikos Komrteto Pirmininkas 
1851 SKyview Drive 
Sparta. Ml 49345 

U S A . 
Tel 616^87 1436 
Fax: 616^87-8989 

• 

Vll P U K Talkos Komitetas Australijoje 
c/o Henrikas Antanaitis 

4 Roberl St 
North BaWwyn. VIC 3104 

Australia 
Tel. 3857 7248 

įnikus Komitetas ftgt^įaįl V I P t JK la ikos Komitetas Vok 
i Vmcerit O Bfk-i< 
56 James Lane 
i 9įt0H l .ondon 

• M f M I Englano 
- 8 1 5 3 9 6 /49 

c/o Tomas Bartusevičius 
Aune-Frank Str 31 

5660 VVrtthch 
Germany 

l e l 66714629 
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K a u n ą ar Vilnių, i aip pa t buvo 
pr i s ta ty tas ir pagerbtas prof. dr 
Vidvvasagr, Illinois universiteto 
kūd ik ių departanit-nto direkto
r i u s . J i s pasirengęs vykti į 
L ie tuvą i r planuoja atidaryti 
p r i e š la iką gimusių kūdikių 
kl iniką ir t en paruošti savo ašis 
tentą . Visi pokylio da ly-a i atsi
stoję ilgai plojo, dėkojo, aip pat 
b u v o pr i imta Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų sąjungo- valdyba. Šis 
suvažiavimas , tai didelių planų 
Lie tuvos medicinai užsimoji 
m a s , a t l ik tų darhų apžvalga. 

Prie Jur.p'. inių Tautų įvairių vahtybių delegatai, tarp jų — Lietuvos. 

LIETUVIAI 
GYDYTOJAI IR 

GYVENIMAS 
LIETUVOJE 

V Y T A U T A S K A S N 1 Ū N A S 

Pasaul io Lietuvių Gydytoju tos gydytojus. Kultūr inės premi 
sąjungos v icepi rmininkas dr. jos tradicija tęs iama. 
Ged iminas B a l u k a s , p r i s ta Kaliforni jos valst i jos gyd. 
tydamas kalbėtoją polit iniais draugijos p i rm. dr. Z. Br ink i s 
k lausimais , pabrėžė, k a d mūsų pranešė , k a d tur i Pau t i en i enės 
tautos atgimimo i<=*orija ir po to sk i r tą stipendiją iš Lie tuvos 
ėję metai vaizdžiai parodo, kaip a tvykusiems gydytojams. Rėmė 
gydytojai j au t r i a i išgyvena tau- dr. Danguolę -Jankauskienę. J i 
tos re ika lus ir aktyviai veikia vaikų ligų specialistė. Pas iųs ta 
politiniame bei visuomeniniame vaistų j Lietuvą, s u r i n k t a 200<> 
g y v e n i m e . T o d ė l ir š i a m e aukų . 
suvažiavime ir buvo pasi r inkta Lietuvos Gydytojų sąjungos 
tema: „Dabar t inė Lietuvos pa- tarybos narys prof. dr. Vy tau tas 
dėt is ir perspektyvos atei tyje" . Sirvydis s akė , kad reikia t ap t i 
Šia t ema ka lbė t i pakvies tas laisviems žmonėms. 50 metų 
mokslininkas prof. dr Aleksan sis tema m u s sužlugdė. Pradžiai 
dras Štromas. J i s gimė Kaune , pinigai ir vaistai buvo labai 
lankė , kaip j i s visados pasidi r e i k a l i n g i . D a b a r t u r i m e 
džiuoja Ate i t in inkų - Marijos išmokti patys užsidirbti. Sveika 
Pečkauskaitės gimnaziją. Studi- tos-medicinos privatizacija ta i ii-
javo Vilniaus ir Maskvos uni- gas kelias, kur i s eis su bend ra 
versi tetuose te isę , tur i abiejų privatizacija. Prakt inė medicina 
universi tetų dak ta ro laipsnius. — vaistų pa rama da r yra reikal-
1973 metais už politinę veikla inga. Jūsų a t s i l a n k y m a s labai 
turėjo Lietuvą palikt i , apsi l auk iamas ir labai r e ika l ingas , 
gyveno Londone, ten universi vpa t ingai un ive r s i t e t e . Uni-
te te dės tydamas padarė trečią v e r s i t e t i n ė med ic ina — t a i 
dak ta ra t ą iš politinių mokslu pagalba visai medicinai , nauju 
sr i t ies . Dabar dėsto Hinsdale gydytojų paruoš imui . Nuošir-
College, Mich Yra parašęs daug 
mokslinių s t raipsnių, knygų. 

Dr. A. Š t romas po 17 metų 
1990 metų vasarą lankėsi Lietu
voje. Pr ika lb in t i , su j uo kartu 
vyko keli žymūs amerikiečiai 
ekonomistai . Kalbėjo Lietuvos 
par lamente . Gydytojų su važia 
vime jis kalbėjo, ką patyrė 
Lietuvoje apie politinį gyve
nimą, palietė konstituciją, par 
t i jas, ekonomiką, bankų sis
temą, ateities perspektyvas. Du 
k a r t u s plojome rankomis , kai 
pasakė , kad dėl visų įvykių 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 
maldomis t u r i m e pasveikinti ir 
padėkoti Dievui , ir k i tą kartą, 
kai ilgiau kalbėjo apie Lietuvos 
prezidentą Landsbergį, jo darbą 
ir politiką, ba igdamas pasakė, 
jog „ L a n d s b e r g i s Dievo 
dovana mūsų t au t a i " . Trečią 
ka r t ą ilgai plojome ir kalbėtoją 
pagerbdami atsistojome, kai jis 
baigė labai sistemingą, gerai pa
ruoštą kalbą. 

Dr. Gediminas Ba lukas pa
dėkojęs profesoriui Š t romui , 
kvietė t r umpom diskusijoms. 
Klausimų buvo daug ir jdomių. 
bet, la ikantis darbotvarkės, per 
giliai buvo įkopta i darbo posė
džiui skirtą laiką. 

Nevv Yorko skyr iaus pirmi 
n i n k ė dr . K. Š i m a i t i e n ė 
pranešė, kad skyriuje yra 30 
aktyviu nar ių . I valdyba iėjo 
jaunieji gydytojai. J ie ar t imai 
bendrauja, daro mokslinius pra 
neš imus ir juos pasiunčia i Me 
dicinos žurnalą 

Ohio valstijos gydytojų drau 
gijos vardu dr. J . Šonta pranešė, 
kad iš 60 buvusių narių liko tik 
apie 20 Turi du jaunosios ka r 

Nuotr. R. Razgaitienės 

džiai dėkojo, ką Lie tuvos me
dicina gavo . p a t y r ė . 

Nominaci jos komisijos p i rmi
n i n k a s dr . D o m a s Giedra i t i s ir 
nar ia i dr . K. Š imai t i enė ir dr. J 
Š o n t a p r a n e š ė , k a d n a u j ą 
P a s a u l i o L i e t u v i ų Gydytojų 
sąjungos valdybą sudaro: Ar
vydas V a n a g ū n a s — p i rmi 
n inkas , G e d i m i n a s B a l u k a s — 
v i c e p i r m i n i n k a s . Aloyzas Pa
k a l n i š k i s — sekre to r ius ir iždi
n i n k a s , D a i n a Var iakojy tė — 
r y š i a m s su L ie tuva , Kos tas Ja
b lonsk is — specia l iems reika
lams. Direktor ia i : K. Ambrozai-
t is , Z. Br ink i s , R. Karka V. Ma 
j auskas , A. Pavilanis . R. Šnipas. 
J . Šon ta , E . Viž inas , M. Vygan
t a s . Medic inos žurnalo redak
tor ius Vac lovas Šaulys J a m 
dėkojo už a t l i e k a m ą didel į 
darbą. Revizijos komisija: A. 
Č e p u l i s , K. J a b l o n s k i s . A. 
P a u l i u s . 

Po to 6 vai . v. vyko susipaži
n imas M e n o galerijoje. 7 vai. 
vakare i šk i lmingo pokylio metu 
b u v o p a g e r b t a s dr . K e v i n 
Croke . Assoc ia te Dean, School 
of Pub l ic H e a l t h , Univers i ty of 
I l l inois. J a m į t e i k d a m a s spe 
cialų a t žymėj imą . dr. A. V a n a 
gūnas i škė lė jo a t l i k tus didel ius 
n u o p e l n u s L ie tuvos medic inai . 
Dr. K e v i n C r o k e sakė , k a d jis 
praėjusių m e t ų rudenį lankėsi 
Lietuvoje. Sveikino ir džiaugėsi, 
kad Liet ava a tgavo nepr ik lau
somybe . N e t r u k u s vėl vyks į 
Lietuvą. Nežino, ką labiau myli, 

A.tA. 
VILHELMINAI GENIENEI 

m i r u s , jos d u k r o m s L I Ū D A I , N I J O L E I , E G L E I i r j ų 
še imoms r e i š k i a m e gil ią u ž u o j a u t ą ir d r a u g e l i ū d i m e 

Lili, Vladas, Dalia, Asta Bložės 
Gražina Pauliukonienė 

NEW JERSEY, NEVV YORK - „ U . t u v o . Atsiminimai", 
Mkmadleniats nuo 2 iki 3 v. p.p. I i S«ton Hali Universi
teto stoties. 89.5 FM banga. „MusJc of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

1991 m. rugsėjo 1 d., sekma
dienį. 11 vai r. buvo a t l a iky tos 
pamaldos už mirusius gydytojus 
Lietuvių centro koplyčioje. N u o 
1 - 2:30 vai.p.p. vyko moksl inė 
p rog rama : AIDS ligos, m e 
dicinos mokslo laimėjimai. Ka l 
bėjo dr Arvydas Vanagūnas, dr. 
Da ina Variakojytė i r dr. E d i s 
Razma. 

DRAUGAS, t r eč i ad i en i s , 1991 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

Blogo žmogaus mir t i s y r a 
baisenybė, tačiou geras is — iš 
dulkių paky la į garbe . 

E. Hubbard 

A.tA. 
MARCELĖ JASINSKIENĖ 

Gyveno M.Henry, IL, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 199! m rugsėjo 24 d.. 12:30 vai. ryto. sulaukusi 85 

m amžiaus. 
Gimė JAV. Pennsylvania 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas Jasin. marti 

Ruth; keturi anūkai ir septyni proanūkai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 26 d. nuo 4 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves Įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto velionė bus nulydėta į Tautines Lietuvių kapines. 
Nuoširdi'si kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti ir anūka i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus ir Donald A. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS YLA 

Mirė 1989 m. spalio 2 d. Velionis atvyko į Kanadą 1930 
m., įsijungė i lietuvišką veiklą; dainavo choruose, an
sambliuose ir ilgą laiką dirbo „Tėviškės žiburiuose". Apsi
gyvenęs JA'\ įsijungė į Vyt. Didžiojo šaulių rinktinės gretas. 

Velionis Jenas buvo linksmas ir geras, nors jo jautri šir
dis patyrė dau? kančios ir netekčių. Staiga mirus kun. Stasiui 
Ylai, dėdė Jonas palūžo, nes kun. Stasys buvo jo ne tik 
artimiausias brolis, bet ir geriausias draugas. 

A. a. Jonas buvo paskutinis šeimos, vyresniosios kartos, 
atstovas. Skaudžiame liūdesyje su meile mes visi jį ilgai 
prisiminsime 

Sv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos Floridoje 
Sv. Teresės bažnyčioje. Visus pažįstamus ir draugus prašome 
prisiminti a.a. Joną maldoje, kad Visagalis suteiktų jam 
dangaus karalystę. 

Liūdi brolių i r seserų vaikai Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.tA. 
ELENAI PUIDUKIENEI 

Lietuvoje mi rus , jos brol iui A L B I N U I B A N I U I su 
š e ima reiškia g i l ią užuojautą. 

Venezuelos Lietuvių draugijos 
valdyba ir nariai 

JEI NORrE NUDŽIUGINTI ARTIMUOSIUS LIETUVOJE, 
praturtinkite ių šventir: stalą' 

Dovanas pristatome bet kur Lietuvoje 1C darbo dienų laikotarpvje. 
1 Šv«- !nl« siuntinys — $99 

Raude ni ikrai 5 oz (1 dež ) 
šameanas — 2 buteliai 
Oarfl škas kumpis 2 sv (2 dėž ) 
Jautiena 1 sv. (1 dėž) 
Šprotai/sardinės 2 sv (4 dėž) 
Juod aipirai 7 oz. (2 dėž.) 
Pupe ^ kava 3 sv. , 
Indiška arbata 10 oz 
Vok'š«os uogienės 1 sv (2 but) 
Dž'Cv M bananai 20 ez (3 pak | 
Mangc suttys 1 ąt 
Šokcadas 1 sv (5 plyt) 

2 M#*o« siuntinys — $89 
Se'v^adas. palendvica. skilandis, lietuviškos dešros. 
ton "f - 22 sv 

Papilc.~~ai galima užsakyti 10 pak Marlboro cigarečių — $22 
At ls r t . lmpott-Export, 2719 W. 71 St. Chlcago. IL 60629. 

T«l.312-434 2121. 

Theright 
flight 
to 

CL 
COPEN 
HAGEN 
AIRKKT 

*tUc N e* 

Vilnius t o " 0 * 

Jei keliaujame Į Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą Į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos Į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di

dįjį apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Miieage Plūs ir ..OnePass nariai 
gauna kreditą. kuq galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premija Plat«»n«l informacijai 
skambinkite savo kallonlų agarrtui ar
ba SAS. tai. 1 800-221-2350 

S4S 
• VM',.\\|.\ . \W M 

PADĖKA 
A.tA. 

JULIJAI SKIRMUNTIENEI 
mirus šių metų gegužės 23 dieną ir buvus palaidotai gegužes 
25 dieną iš Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčios, Kenosha, 
Wisconsin, norėtumėme padėkoti visiems a.a. Julijos 
Skirmuntienės, o taip pat ir mūsų draugams, atsilankiusiems 
šermenyse, laidotuvėse, prisiminusiems ją maldose, atjautu-
siems mus žodžiu ar laišku. 

Ypatingą padėką jaučiame Kenosha, Racine ir Waukegan 
miestų lietuviams, kaip visada, iš šios mažos bendruomenės 
tarpo kuriam nors jos nariui išsiskiriant, gausiai susi
rinkusiems palydėti a.a. Juliją Skirmuntiene amžinybėn. Dar 
svki pajutome, kaip iš Lietuvos kadaise išplėštų žmonių ben
dro likimo bent keturiasdešimties metų tarpas, praleistas kar 
tu Amerikoje, sujungė juos tarsi nejučiom j vieningą, glau 
džią ir jautrią ne tik Lietuvai, bet ir vieni kitiems 
bendruomenę. Tikėjimo akimis, tai vieta, kurioje šioje žemėje 
randamas ir Dievas. Ačiū jiems visiems. 

Dėkojame Kenoehos Šv. Petro parapijos kunigui Antanui 
Nockūnui, MIC, savo paties pastangomis pasirūpinusiam, 
kadangi parapijoje lietuvių kalba nebevartojama, kad šv. 
Mišių ir laidotuvių apeigos būtų lietuviškai, o taip pat 
pasakiusiam itin prasmingą, gyviesiems skirtą pamokslą. 
Dėkojame karstanešiams John Hinshaw, Feliksui Jurevičiui, 
Tadui Baužai, Zenonui Lukauskui, Joe Denning bei Gyčiui 
Liulevičiui. Dėkojame Kenosha Racine Lietuvių Bend
ruomenės valdybos ir Lietuvių šaulių sąjungos tremty
je Wisconsin'o DLK Kęstučio kuopos atstovams už jų dėmesį 
ir dalyvavimą šermenyse bei laidotuvėse. 

Viešpats teatlygina jums visiems čia ir dabar, o mus visus 
ilgainiui irgi teparveda saugiai namolei. 

Šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

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

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2 0 0 VVest 7lst Street 
C hu . iov Illinois (T062^ 

1-C312M76-2345 

Hills Funeral Home 
ID201 South Roberte Ro.id 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 sou th S M Avenue 

(. Kero. Illinois 606^) 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 s , n i th ^Hh Avenue 

(. kero, Illinois MV^O 
708-652-1003 

Visus l.mlotiiviu namus galite pasiekti 
sk . imh ind . im i 1-<312)-476-2343 

\ \ I H O \ Y B PI TKLS 
DON/M l> V PFTKUS 

n O N M P \1 PFTKLS 
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x Adomas ir Filomena Kan
tau ta i žymūs bibliografai iš 
Albertos Kanadoje, aplankė 
Chicagoje savo draugus. Jie yra 
autor ia i dviejų tomų ,,A 
Lithuania Bibliography". kurią 
išleido Albertos universitetas ir 
už kurią jie susilaukė Kanados 
federalinės valdžios pagyrimo. 
Abiejų tomų puslapių skaičius 
yra daugiau kaip tūkstantis. Jie 
čia susitiko su M. ir E. Mac-
kevičiais, J. Kuču. J. Saku ir ki
tais. 

x Lietuvių evangelikų re
formatų Bažnyčios sinodas 
bus rugsėjo 28-29 dienomis 
Chicagoje. Šeštadienį 2:30 
vai.p.p. sinodo atidarymas, 
sekmadienį 10 vai. pamaldos ev. 
reformatų bažnyčioje, 5230 S. 
Artesian Ave. Chicagoje. Po 
pamaldų 12 vai. pietūs parapi
jos salėje. 

x „Lituanicos" futbolo klu
b a s pirmenybių rungtynes 
prieš stiprią italų „Maroons" 
komandą šj sekmadienį, rugsėjo 
29 d., žais Lietuvių centro aikš
tėje, Lemonte. Pradžia 3 vai. 
p.p. Laukiame tikrai įtemptų 
rungtynių, nes bus kovojama 
dėl išsilaikymo major divizijoje. 
Gausus žiūrovų atsilankymas 
skatina žaidėjų kovingumą. Visi 
kviečiami nepraieisti progos 
pamatyti įdomias rungtynes 

x Marko Juškos s u Marina 
Perez užsakai prieš moterystės 
sakramentą einaŠvč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. 

Darbo vai 
Še<tad 

DRAUGAS, trečiadienis. 1991 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

x Madų parodoje, rengia
moje Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolijos rėmėjų, 
spalio 13 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre, Bellissimo Oak Lavvn 
salono rūbus modeliuos Gina 
Blinstrubienė, Rima Sell ir 
Violeta Woodward. ,,Eglutė", 
vaikų žurna l iukas , l auk ia 
rėmėjų. Grožėdamiesi me
niškais rūbais paremsi te 
..Eglutę". 

x „Vilhelmas Čepinskis be 
abejo neei l inis re iškinys 
muzikos pasaulyje". Tai gar
saus Lietuvos smuikininko 
Raimundo Katiliaus žodžiai. 
Margučio rengiamas keturiolik
mečio smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio koncertas bus rugsėjo 
29 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x A n k ų kepykla paaukojo 
..Draugo" banketui, vykusiam 
rugsėjo 22 d. Mart iniąue 
pokylių salėje, visus pyragus, 
kuriais buvo pavaišinti visi 
svečiai ir dar palikta tarnau
tojams bei neturtėliams. 

x Pat iksl inimas. Lietuvos 
. .Cari tas ' ' federacijai buvo 
įteikti prof. Mečiui Mackevičiui 
suaukoti 1100 dol. jo 85-rių 
metų sukakties progą. Už auką 
„Caritas" generalinė sekretorė 
Pajarskai tė nuoširdžiai 
padėkojo. 

• 
x N o r m a n B u r s t e i n iš 

Skokie, l!l.. „Draugo" skai
tytojas, suorganizavo visą stalą 
į „Draugo" banketą, kuris buvo 
rugsėjo 22 d. Martiniąue. N. 
Burstein kiekvieneriais metais 
suorganizuoja stalą ir abu su 
žmona Sofija dalyvauja bankete. 

x R. LB East Chicagos apy
linkės valdyba, kuriai vado
vauja Kazys Čiurinskas, at
siuntė dienraščio paramai 20 
dol. Dėkojame. 

x Dail . Algirdo Kurausko 
pomirtinės parodos atidarymas 
bus rugsėjo 27 d., penktadienį 
7:30 vai. vak. Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo centre. Atidaryme 
kalbės meno istorikė Viktorija 
Matranga. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos u 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) . 

x Norint pirkt i bei parduoti 
sklypus ar namus, prašome 
kreipt is į Vyt . a r G e n ę 
Beleckus, 540 Ambassador 
Ct. Sunny Hills, Fla. 32428, 
tel. 904-773-3333. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalu 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , IL 60457. T e l . 
708-4307272. 

(sk) 

x VLIKo spaudos konfe
r e n c i j a ir informacija vi
suomenei apie Helsinkio konfe
renciją Maskvoje ir apie VLIKo 
pasitarimus Lietuvoje bus ket
virtadienį, rugsėjo 26 d. 7 vai. 
vakaro, Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie, Chicago. Pra
nešimus padarys dipl. inž. Pily
pas Narutis. Radijo ir laikraščių 
atstovai ir visuomenė maloniai 
kviečiami. ELTA 

(sk) 
x KARGO I LIETUVĄ B E 

MUITO! Siunčiame SAS o r o 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep 
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708430-7334. 

(sk) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd., Lockport, II 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A venų? 

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

nuo 9 iki 7 va! vak 
9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 E. Ogden Avo. . Ste. 18-2 
Hinsdale . I I . 60621 
Tel . f708i 325-3157 

Valandos paRal susitarimą 

x Sekmadieni , spal io 6 d., 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 
rengiamas koncertas. Koncerto 
programą atliks Bostono vyrų 
sekstetas. Koncertą rengia ir 
visuomenę atsilankyti kviečia 
Jaunimo centro valdyba. 

x Kviečiame visus liaudies 
muzikos mėgėjus į koncertą 
spalio 20 d. Jaunimo centre 2 
vai. p.p. JAV Lietuvių Bend
ruomenes Socialinių reikalų 
taryba ruošia „Uostamiesčio 
muzikantų" koncertą Chica
goje. Muzikantai iš Klaipėdos 
apkeliaus JAV-bių lietuvių 
kolonijas, neaple isdami ir 
Chicagos. Prašome koncerto 
nepraleisti. 

x IV-jų PLS Žaidynių Lie
t u v o j e video fi lmas bus 
rodomas Jaunimo centro ka
vinėje penktadienį, spalio 4 d., 
7:30 vai. vak. Visi, neturėję 
galimybės žaidynių stebėti 
Lietuvoje, kviečiami pamatyti 
j a s vaizdajuostėje nuo 
iškilmingo Žaidynių liepsnos 
uždegimo Kaune, iki didingo 
Žaidynių uždarymo Vilniuje. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: dr. V. 
Lesniauskas, Palatine, 111., Kos
tas Nemunaitis, Chicago, 111., 
Veronika Kiznis, Rockford, 111., 
Jonas Banionis . Hartford, 
Conn., I. E. Radys, Chicago, 111. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Detroito Duk te rų drau
gijos p i rmin inkė Kazė Balu-
kienė rašo: „Už jūsų pasitar-
navimą. skelbiant Detroito 
Lietuvos dukterų gegužines, 
norime atsilyginti su 30 dol. 
auka". Labai dėkojame už 
dėmesį „Draugui". 

x „ D r a u g o " b a n k e t o metu 
rugsėjo 22 d. Martiniąue buvo 
ištraukti šie bilietai: nr. 14886, 
500 dol. — Teresė Ūsas, 
Chicago, 111., nr. 1457, 300 dol. 
— S. Damijonaitienė, Elmhurst, 
111., nr. 48248, 250 dol. - Vir-
ginia L. Jurcys, Benvyn, 111.. nr. 
48246, 200 dol. - Virginia L. 
Jurcys, Benvyn, 111, nr. 14356, 
150 dol. — Valdas Aušra, 
Columbia, S. Carolina, nr. 
31877,100 dol. - J. Žydavičius, 
Lynn. Mass. 

x P U E R T O V A L L A R T A -
TIKTAI $569 7 naktys, „suite" 
prie jūros, lėktuvo kelionė (iš Či
kagos), visi mokesčiai! Vietų 
skaičius labai ribotas. Regist
racija UŽDAROMA spalio 3 
dieną. Kelionė — gruodžio 4 iki 
11. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL tel . 70^430-7272. 

(sk) 
x KALĖDINIAI SIUNTI

NIAI J LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuo l a ida . Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas, vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

mėn. Paskubėk i t . Iš kitur 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x D a u m a n t o Die ln inka i -
čio a te i t in inkų k u o p a pra
deda 1991-1992 metų veiklą su 
laužu, penktadienį, rugsėjo 27 
d. 7 v.v. Ateitininkų namuose, 
127 ir Archer, Lemonte. Kvie
čiame visas priklausančias šei
mas dalyvauti. Kuopa priima 
vaikus nuo pirmo iki aštunto 
skyriaus. Informacijai kreiptis: 
tel. 708-361-2557. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 4.10-8090. 

(sk) 

#iK ŽVAIGŽDUTĖ 
^ta^^2^£t* 3^ įsteigtas Ltetutnų Mokytojų Sąning<js Chuagos skyriaui 

Redaguoja J p^ca. Medžiagą siųsti 3206 W. 65tb Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

ŽVĖRELIŲ SUEIGA 

Pirmą kartą tai nutiko, 
Kai žvėreliai susitiko... 
Mat pelėda kvietė aos, 
Kam? — Vėliau jie pažinos... 

Vai koks triukšmą? prasidėjo, 
Nes kiekvien's savaip klegėjo... 
Kai pelėda suplasnojo, 
J ie nutilo... išsižiojo 

„Turime nutar t šiandieną, 
Mums vartot tik kalbą vieną... 
Štai dėl jos pasisakykit, 
Ir pasiūlyti bandykit"... 

Susižvalgė žvėrys ;aip... 
Kas išdrįs prabilt savaip?... 
J ie į liūtą vis žiūrėjo, 
Tas... pakilo... prakalbėjo... 

„Anglų kalbą daug Kas moka, 
Kaip mes grojam, taip juk 

šoka... 
Privalu vartot visiems, 
Ir mažiems, ir dideliems..." 

J am kengūra kojom plojo, 
Bebras uodega takšnojo... 
Bet didžioji dauguma, 
Vis galvojo delsdama... 

Tik lokys murmėdams sau, 
Rusų kalbą siūlė J2u... 
Nieks pritart jam nenorėjo, 
Žvalgės... nerimas didėjo... 

Kai jau niekas neb'kalbėjo, 
Voverytė cyptelėjo... 
Nors tolokai ir švelniai, 
Bet girdėjosi gerai... 

„Juk l ietuviška - ilba 
Taip graži ir taip sena... 
Kas kalbėti ja norės, 
Priešų t as jau neturės..." 

„Ta šalis didinga buvo... 
Ir per amžius nepražuvo... 
Baltijos ji pakrašty, 
Stumbras budi toj' šaly..." 

„Pritariu aš jai labai, 
Priešų tenebūn" visai!..." 
Pagaliau pelėda tarė, 
Žvėrių sueigą uždarė. 

Alė Paškevič ienė 

STOVYKLOS 
DIENORAŠTIS 

Šeštadienis 

Šiandien šalta ir lietinga 
diena. Prisiminėm Naujus 
Metus. Antroje pusėje ežero žai
dėme daug žaidimų, ' b u v o 
smagu. Nėjom maudytis, nes 
per vėsus oras Vakare buvo 
šokiai. Pas mus atvažiavo Foje 
ir Bix. Mums patiko Foje, bet 
labiau — Bix. Baigėme dieną 
giesme: „Kaip grįžtančius namo 
paukščius" ir malda. 

Sekmadienis 

Šiandien buvo labai užimta 
diena. Iš ryto - Mišios, o po 
Mišių pusryčiai. Paskiau suva
žiavimas. Po suvaž iav imo 
laisvalaikis. Papietavę ėjome į 
Spyglį maudytis. Diena buvo 
graži ir ją linksmai praleidome. 
Pabendravome su mus aplan
kyti atvykusiais tėveliais. Po 
vakarienės žaidėme gyvybės 
žaidimą. Po naktipiečių — poil
sis. 

Lina S i rgėda i tė 

Šiandien t rupu t į i lg iau 
pamiegojome, negu kiekvieną 
rytą. Išklausėme šventų Mišių. 
Po pusryčių, kurie šį kartą buvo 
skanūs, įvyko JAS suvažiavi
mas. Čia nagrinėjome mūsų 
kuopų veikimą. Po to buvo 

laisvalaikis. Po pietų ėjome 
maudytis. Tuo laiku atvažiavo 
tėvai aplankyti savo vaikų. Kai 
grįžom į savo kambarius, j au 
buvo vakarienės laikas. Pavalgę 
ža idėme Gyvybės žaidimą. 
Mums reikėjo surast i devynias 
stotis ir greitai bėgti nuo priešų. 
Pažaidę, valgėme naktipiečius. 
Buvo šokoladiniai pyragaičiai 
su pienu. Pagaliau priartėjo ir 
nakties poilsio laikas. 

Vilija S imai ty tė , 
Vik tu tė Suš in ska i t e 
i r D a i n a P a u l i k a i t ė 
(„Dainavos draugai" , 

JAS, 1991) 

MANO SUSITIKIMAS SU 
P R E Z I D E N T U B U S H 

Je i aš s u s i t i k č i a u su 
prezidentu Bush, aš kalbėčiau 
apie Lietuvą ir kaip mes Ame
rikoje galėtume jai padėti. Aš jo 
klausčiau, kodėl Kuwaitui jis 
padėjo, bet ne Lietuvai, Latvi
jai, Estijai, kurios yra didesnės 
už Kuwaitą. 

Ka lbėč i au ap ie į v a i r i u s 
dalykus , kurie būtų naudingi 
Amerikai ir Lietuvai. Aš jį pa-
klausčiau, ką j is darytų, jeigu 
sovietai pradėtų dar daugiau 
kraštų užimti. Visus klausimus 
paklausęs, aš jam pasakyčiau 
„Sudiev" ir laukiu jo pastangų 
padėti Lietuvai. 

Ryt i s D u m b r y s , 
Marąuette Parko lit. 
m-los 7 sk. mokinys. 

(„Vyturėlis") 

Batas vaikščiot pa t s nemoka, 
Bet a n t mano kojos štai, 
Per griovelį l inksmas šoka, 
O kel iu — kel iaus r imtai . 

B . B r a z d ž i o n i s 
Piešė A. V a i č a i t i s 

ANTANAS V I E N U O L I S 
-ŽUKAUSKAS 

Antanas Vienuolis-Žukauskas 
gimė 1882 m. balandžio 7 d., 
Užuožerių ka ime, Anykščių 
valsčiuje, Utenos apskrityje. 
Mirė 1957 metais rugpjūčio 17 
dieną Anykščiuose. Iš profesijos 
buvo vaistininkas. Jis studijavo 
Rusijos universitete farmaciją. 
Dirbo įvairiose Rusijos vaisti
nėse. Grįžęs į savo tėvynę, kurį 
laiką gyveno Vilniuje ir Kaune. 
Vėliau Anykščiuose turėjo vais
tinę. Ten ir mirė. Rašyti pradė
jo 1905 m. Jo raštai išleisti 
vienuolikoje tomų. 

Gyvendamas Kaukaze susiža
vėjo kr.lnais, domėjosi kalnėnų 
papročiais, kalba, kultūra. Ypač 
jam didelį įspūdį paliko Kauka
zo legendos, pagal kur ias su
kūrė savo fantastinius kūrinius: 
„Amžinąjį smuik in inką" ir 
Užkeiktuosius vienuolius". 

„Užkeiktieji v ienuol ia i " 

Gruzi ja buvo v i e n i n t e l ė 
krikščioniška valstybė ta rp 
musulmonų kaimynų. Todėl 
turkai , persai, kalnėnai ir kiti 
dažniau užpuldavo Gruziją. 
Plėšė, degino, žudė gyventojus. 

Gruzijos sunkia i pr ie ina
muose kalnuose stovėjo sta
čiatikių šventosios Ninos vie-

R DAINAVA 
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nuolynas. Ten gyveno vienuo
liai gruzinai. Jie garbino Dievą, 
giedojo šventas giesmes ir 
laukdavo vasaros. Tik vasaros 
mėnes ia is galėdavo žmonės 
ap l anky t i šventosios Ninos 
vienuolyną. Vasaros metu žmo
n ė s prinešdavo vienuoliams 
maisto, drabužių ir aukso, prašy
dami už juos pasimelti. Rudens 
žiemos ir pavasario mėnesiais 
niekas negalėdavo į vienuolyną 
nukeliauti , nes visi keliai ir 
t aka i buvo sniegu užpustyti. 
Vienuoliai turėdavo įvairių 
pramogų, bet dažniausiai gy
vendavo atgailoje ir maldoje. 
• Kartą gruzinus ištiko didelė 
nelaimė, juos užpuolė galingi 
persai (dabar iraniečiai) ir 
nugalėjo. Nugalėtojas persų 
padišachas paskelbė gruzinams, 
kad per keturias paras turi 
pristatyti jam du maišus aukso, 
dešimt tūkstančių arklių ir 
tūkstant į gražiausių mergelių. 
Arklius gruzinai šiaip taip 
surado, aukso ir mergelių 
neturėjo. Prisiminė tada žmonės 
šventosios Ninos vienuolyną, 
kurio rūsiuose buvo aukso. Ne 
kartą vienuoliai buvo padėję 
savo krašto nelaimėje, todėl ir 
dabar atsirado drąsių pasiun
tinių, kurie pasiryžo žiemos 
metu lipti į kalnus ir prašyti 
vienuolių pagalbos. 

Zigmas Woodward. 
K. Donelaičio aukšt. 

lit. m-los mokinys. 

(Bus daugiau) 

DRAUGYSTE 

Kartą iš Lietuvos atvyko ber
niukas vardu Domantas. Karta 
jo mama jį siuntė į krautuvę, 
kad nupirktų žuvies. Jis nežino 
jo, kur yra toji krautuvė. Mama 
jam padavė žemėlapį ir pažy
mėjo jame krautuvės vietą. Ber 
niukas atsistojo prie vieno gat
vės kampo ir nebežinojo kur eiti. 
nes pametė žemėlapį. 

J am bestovint , atvažiavo 
policininkas ir jį paklausė: „Are 
you lošt, kid?" Domantas nesu 
prato angliškai, jis atsakė polici
ninkui, kad j is nesuprantąs jo 
klausimo. Policininkas buvo lie
tuvis ir Domantą užkalbino lie 
tuviškai. Dabar Domantas pa 
aiškino policininkui savo bėdą 
Policininkas jį pasodino į savo 
mašiną ir nuvežė į krautuvę. Po 
to, policininkas pakvietė jį ir jo 
šeimą pas save vakarienei. 

Taip visi susipažino ir vėliau 
gražiai draugavo. Po vakarienės 
Domanto šeima padėkojo polici
ninko šeimai ir grįžo namo. 
Domantas dabar buvo linksmas 
ir patenkintas, kad jis pirmas 
surado naujus šeimos draugus. 

Marius Vygantas , 
7 sk. mokinys, 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

ONUTĖ IR ANTIS 

Vieną gražią pavasario dieną, 
Onutė išėjo į mišką pasivaikš
čioti. Pakelėje apžiūrėjo gražias 
tulpes, rožes, narcizus ir kitas 
gėles. Už valandos laiko Onutė 
pastebėjo, kad pradeda temti. 
Tada pasuko namo, bet jau kitu 
keliu. Pakelėje pastebėjo dvi 
baltas antis. Jai reikėjo praeiti 
pro jas. Viena iš tų ančių 
pribėgo prie Onutės ir įgnybo jai 
koją. Verkdama Onutė pabėgo 
nuo ančių, suradusi kelmą, 
atsisėdo ant jo. Ji gailiai ir gar
siai verkė, manė, kad mamytė 
ją išgirs. Bet mamytė buvo 
toliau ir jos negirdėjo. Palau
kusi pusvalandį, Onutė nutarė 
grįžti namo. 

Kai Onutė grįžo namo, atrado 
mamą bekepančią pyragus. 
Onutė papasakojo mamytei apie 
dienos įvykius, svarbiausia, 
apie antis. Mamytė aprišo 
Onutės skaudančią koją. Pas
kiau valgė mamytės iškeptus 
gardžius pyragus. Pavalgiusi 
Onutė nuėjo į lovą polsiui. 
Naktį ji sapnavo labai gražius 
sapnus. 

Karina Turnery tė , 
7 sk. mokinė. 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

MAMA 

Mama yra labiausiai varto
jamas žodis pasaulyje. Jis reiš
kia meilę ir gėrį. Mama vaiką 
ir visus tvarko, moko, parodo 
kaip gyventi. Mama prižiūri 
savo vaiką. 

Kai vaikas gimsta, pirmą 
žmogų, kurį jis pamato, yra jo 
mama. Jeigu vaikas neturi 
mamos, jam yra sunkus gyve
nimas Taigi, mama yra svar
biausias asmuo pasaulyje. 

Vytas J u r j o n a s , 
7 sk. mokinys, 

Dariaus Girnėo lit. m-la 




