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Susirinko
„Sovietų Parlamentas”

Vidurinių Rytų Taikos
konferencija Madride

Kodėl nėra Prancūzijos delegacijos?

Bushas ir Gorbačiovas kviečia „svečius”

Maskva. Spalio 21 d. — Nau
jai suformuotas Sovietų parla
mentas, nežinodamas savo pa
skirties ir teisių, pirmą kartą
susirinko Kremliuje.
Užsienio žinių agentūros —
AP, UPI, Reuteris ir prancūzų,
pranešė, jog prez. Michailas
Gorbačiovas sėdėjo savo nuola
tinėje kėdėje ir stebėjo naujus
veidus, kurie rinkosi į salę.
Senasis Parlamentas arba
Aukščiausioji Taryba, buvo
atleistas iš parlamentarinių
pareigų po įvykusio, bet nepa
sisekusio perversmo, kurį ruošė
senosios komunistų gvardijos
nariai. Naujasis Parlamentas
yra sudarytas tik iš respublikų
atsiųstų narių atstovauti joms.

Dar vis bauginimai
Gorbačiovas bandė įtaigoti su
sirinkusius respublikų atstovus,
kaip tik jis galėjo, toje vie
nintelėje jam belikusioje insti
tucijoje, kurioje jis dar turi
balsą, bet jo kalbos tonas buvo
laidotuvių nuotaikoje. Trumpoje
savo kalboje jis prašė dar
išlaikyti respublikų sąjungą.
„Ar mes toliau eisime kartu, ar
ba kiekviena respublika bandys
surasti savo nuosavą kelią?” —
klausė jis retoriškai atstovų.
„Kol mes aiškiai nepasisaky
sime tuo klausimu, tol visos
mūsų programos liks tik šne
kose”. Iš 12 respublikų, tik sep
tynios atsiuntė savo atstovus į
Kremlių. Sesijoje nebuvo jokių
džiaugsmo pareiškimų. Gorba
čiovo žodis buvo aiškus: „Kai
kurie nori išlaikyti centrali
zuotą totalitarinę valstybę, o
kiti tik ekonominę sąjungą be
politinės sąjungos. Yra nuomo
nė, jog sąjunga daugiau nebe
egzistuoja ir mes privalome eiti
iki galo skirtingai ir išsiskirs
tyti kiekviena respublika savo
būdu. Aš esu susirūpinęs, jei
bent vienas iš šių atvejų įvyks,
tai išvados bus katastrofiškos
visiems žmonėms ir respubli
koms”.
Ukrainos nusistatymas
Bet respublikų skaičius, daly
vaujančių šiame susirinkime,
pasako be žodžių daugiau apie
norimos sudaryti sąjungos pro
blemas. Juk iš 12 respublikų,
kurios dar formaliai laikomos
sąjungos dalimi, tik 7 atsiuntė
savo atstovus, tačiau ir iš jų —
Rusijos, Gudijos, Kazachstano^

Lausanne pralaimėjo
Madridui
Lausanne. — AP pranešė, jog
Šveicarija liko nepatenkinta,
kad Vidurio Rytų Taikos konfe
rencija buvo perkelta į Ispaniją.
Kai tik sekretorius Bakeris pa
skelbė, kad konferencija vyksta
Madride, tai čia pasipylė viešbu
čių vietų atsakymai. Buvo
užsakyta daugiau kaip 4,000
vietų delegatams ir jų paly
dovams,
stebėtojams
ir
žurnalistams ne sezono metu(ir
tai šiam miestui prie Genevos
ežero būtų buvę daug pajamų.
Dar nebuvo viešai paskelbta
vieta, bet iš privačių šaltinių
sužinota, kad gali būti
Lausanne mieste, tai tuoj
prasidėjo ir vietų užsakymai.
Miesto merė Yvette Jaggi dip
lomatiškai didžiai apgailestavo,
kad Šveicarija šį kartų negalėju
si pasitarnauti taikai.

Kirgizijos, Tadžikistano, Turk
mėnijos ir Uzbekistano respub
likų — trečdalis atstovų visai
nedalyvavo šiame susirinkime.
Didžioji Ukraina eina jau savo
keliu, o kartu su ja ir Kaukazo
respublikos
—
Gruzija,
Armėnija, Azerbaidžanas ir
Moldavija. Užsienio žurnalistai
kreipėsi į nuolatinį Ukrainos
atstovą Maskvoje Vladimirą
Križinovskį, klausdami, kodėl
Ukraina nedalyvauja, tai jis
jiems atsakė: „Kodėl čia nėra,
Prancūzijos delegacijos? Mes
esame
nepriklausomas
kraštas”.
Kaip Europos Parlamente
Rusijos Respublikos atstovas
Vladimiras Lukians, kuris
vadovauja Rusijos Užsienio
reikalų komitetui, pareiškė, kad
„niekas nežino, ko čia susirin
kome”. Teisiškai daugelis tų
delegatų nesijautė sudarą
Parlamentą. Bet jie sako, jog
reikia turėti ką nors, kur būtų
galima susirinkti ir padisku
tuoti problemas, pavyzdžiui,
kaip ir Europos Bendruomenėje
Strasburge. Įdomu, kad vėliau
daugiau delegatų priminė EB
parlamentą ir net siūlė pagal
voti, ar nereiktų pasekti tuo
pavyzdžiu.
Kelios respublios paskelbė, jog
organizuoja savo kariškus da
linius. Čia Gorbačiovas griežtai
kritikavo tas respublikas už
organizavimų savo tautinių
dalinių ir už bandymą „na
cionalizuoti Sovietų kariuome
nės turtą ir įrengimus”. Tokie
dalykai yra neatsakingi ir
neteisėti, kalbėjo jis, net
išdrįsdamas grasinti, kad bus
imtasi prieš jas atitinkamų
konstitucinių veiksmų. Salėje,
kaip rašo tos žinių agentūros,
jautėsi nepasitenkinimo banga.
Suvažiuvusių atstovų tarpe
vyravo liūdna nuotaika. Gorba
čiovas dar pasakė, jog greitai
bus kitas pasiūlymas suorgani
zuoti suverenių respublikų uni
jai. Jo pasisakymai buvo šaltai
priimti ir be jokių plojimų.

Kai buvo verčiamas Lenino paminklas Lietuvos sostinėje, kuris buvo pastatytas prieš KGB mūrus
aikštėje šalia Gedimino gatvės.

Gorbačiovas tarpininko
vaidmenyje
Maskva. Spalio 15 d., — Čia
Serbijos ir Kroatijos prezidentai
atskirai tarėsi su Sovietų prezi
dentu M. Gorbačiovu ir po to
išleido bendrą komunikatą, jog
skelbia paliaubas ir kad bus
pradėtos derybos baigti civilinį
karą Jugoslavijoje. Tai bus jau
devintosios karo paliaubos nuo
liepos mėnesio pradžios.
Kroatija paskelbė savo nepri
klausomybę birželio 25 d., bet
nė vienos paliaubos.iš aštuonių
paskelbtų, nebuvo įgyvendintos.
Maskvoje įvyko pirmas tokio
pobūdžio pasitarimas, kai Ser
bijos Respublikos prez. Slobodan
Milosevič ir Kroatijos prez.
Franjo Tudhman tarėsi taikos
klausimais su Gorbčiovu. Šie
pasitarimai vyko tuo metu, kai
kita Jugoslavijos respublika —
Bosnija-Hercegovina paskelbė
savo suverenitetą. Abiejų
respublikų prezidentai, kurie
tarėsi Kremliuje, yra buvę
komunistų partijos nariai ir ver
tina Gorbačiovą. Daugelį vėl
nustebino, kad ir Makedonija
paskelbė savo nepriklausomybę

Prašo kitų valstybių
pagalbos
Čia buvo sutarta, kad Kroati
jos ir Serbijos vadai pradės savo

pasitarimus visiems klausi
mams išspręsti, respektuodami
žmonių suverenumo teises ir
lygiai traktuodami viena kitos
respublikų teises. Čia Serbijos
ir Kroatijos vadai kreipėsi į
Sovietų Sąjungą, Ameriką ir
Europos
Bendruomenės
kraštus, kad padėtų pravesti
derybas. Tačiau tos pastangos,
kad Gorbačiovas, kuris yra
praėjusių metų Nobelio Taikos
premijos laimėtojas, ėmėsi tar
pininko vaidmens, užsienio
diplomatų laikomas ženklu, kad
Gorbačiovas nori vėl jungtis į
užsienio politiką, kai po rug
pjūčio perversmo tos galimybės
buvo labai sumažėjusios. „Tas
sas” paskelbė, jog ir Sovietų
Sąjungoje yra panašių proble
mų, kaip ir Jugoslavijoje, todėl
Gorbačiovas yra susirūpinęs
bendru taikos klausimu.

Sovietų archyvą į
Washingtoną
Maskva. — Sovietų Komu
nistų partijos archyvo filmas,
parodantis labai slaptus
dokumentus bei kitą įvairią
medžiagą, būsiąs atvežtas į
Washingtoną. Toks įsakymas
esąs iš Rusijos Respublikos
prezidento Boriso Jelcino. Ta
visa medžiaga bus patalpinta
American Enterprise institute
ir visa pervesta į kompiuterius,
kad ateityje istorikai moksli
ninkai galėtų naudotis visame
pasaulyje. Būsią ir Stalino eros
slaptieji dokumentai. Pats
Jelcinas pasirinko šį institutą
ir norįs, kad tai būtų atlikta
greitai, nes ir jo valdžios dienos
galinčios pasibaigti; taip rašoma
„U.S. News & World Report”
žurnale.

Prašo išduoti
Berlynas. — Vokietijos Tei
singumo ministras Klaus
Kinkei pranešė vokiečių žinių
Michailas Gorbačiovas: „Jūs net neįsivaizduojate, kaip man čia gera...”
agentūrai, jog jis važiuos į
(Iš užsienio spaudos)
Maskvą ir spaus Sovietus, kad
išduotų buvusį Rytų Vokietijos
— Washingtone išeinančioje
— Chicagoje būdamas New Komunistų vadą Ercichą Honenaujoje knygoje „Under Fire” Yorko gubernatorius Mario ckerį. Jis diktatoriaus teisėmis
pulk. Oliver North rašo, jog jis Cuomo išsitarė, kad kitais valdė vokiečius nuo 1971 iki
suprato, kad prez. R. Reaganas metais prezidento rinkimus lai 1989 metų. Vokiečiai jį kaltina
„viską žinojo” apie Irano- mės demokratų partijos kandi už tai, kad jis buvo įsakęs
Contrų reikalus, tačiau to savo datas. Jis daugelio spaudžiamas šaudyti bėgančius vokiečius į
teigimo stipriai neparemia. Bet sutikti kandidatuoti į JAV Vakarus per Berlyno sieną ir
jis sako, jog buvo spaudžiamas prezidento postą. Jei jis sutiktų, dėl to yra daug žuvusių jaunų
tuometinio viceprezidento Bu- tai demokratai nebeieškotų kito žmonių. Honeckeriui dabar 79
sho padėjėjo sakyti kad Reaga kandidato. Manoma, kad šį kar metai. Jis slaptu būdu pabėgo į
Sovietų Sąjungą.
nas nieko nežinojo apie tai. tą jis nebeatsisakys.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Rusijos parlamentarai pir
madienį reiškė pesimistines
nuotaikas naujo pakto atžvilgiu,
nes jie mano, kad be Ukrainos
dalyvavimo tas paktas bus tik
„gabalas popieriaus”, kaip
išsireiškė ortodoksų kunigas
Gleb Jakunin, esąs Parlamento
nariu. „Mes dabar turime visą
dėmesį sutelkti ties Rusijos
ekonominių problemų sprendi
mu ir palikti kitas respublikas
jų pačių valiai”.
— Prez. Boris Jelcinas nori
sudaryti kabinetą, bet sunku
surati ministerį pirmininką
Rusijos Respublikai. „Būti
ministerių pirmininku šiuo
metu būtų politinė savižudybė,
tokio asmens dar nerandama”,
pasakė Rusijos parlamentaras
Igor Nikulin, nes reformų
pravedimas dar susiduria su
eibėmis kliūčių.
— Chicagos muzikos pasau
lyje gerai žinoma klarnetiste
Marilyn Lauriente, kuri čia
kūrybiniame meno gyvenime
reiškėsi daugiau kaip 25 metus,
ypač simfoniniuose orkestruose
bei Lyric Operoje, mirė Seattle
mieste Hutchinsono vėžio
tyrimų centre. Ji 13 metų buvo
ir Lietuvių Operos orkestro
reikalų menedžerė.
— Indijoje įvykęs žemės dre
bėjimas, netoli Himalajų, pa
reikalavo daugiau kaip 670
žmonių gyvybių, pranešė Indi
jos Raudonasis kryžius.
— Beirute buvo išleistas į
laisvę pagro 0 sis amerikiečių
akademikas Jesse Turner, išlai
kytas nelaisvėje daugiau
kaip 5 metus. Vakar Wiesbadeno ligoninėje buvo patikrin
ta jo sveikata.
— Oaklando miesto apylin
kėje gaisras, kuris prasidėjo
sekmadienio dieną, manoma, iš
padegtos žolės, persimetė ir į
gyvenamų žmonių plotą, kur
sudegė daugiau negu 60 namų.
Yra ir žuvusių ir daug žmonių
ligoninėse gydomi nuo apsinuo
dijimo dūmais. Padaryta milži
niškų nuostolių.
— Izraelio vyriausybė,
nekreipdama dėmesio į daugelio
protestus, apgyvendino naujas
žydų šeimas naujai pastatytuose
namuose Vakarų Kranto
užimtoje srityje. „Tai mūsų
žemė”, pasakė Efraim Mayer,
Ramallah miesto tarybos pir
mininkas, „tai nepriklauso
Bakeriui ar Georg Bushui .
JAV vyriausybė yra nepaten
kinta, kad Izraelis nesilaiko
duoto pažado neįkurdinti žydų
šeimų užimtose žemėse, nes yra
okuDUotos.
iu

Jeruzalė. Spalio 18 d. — JAV
ir Sovietų Sąjunga išsiuntė pa
kvietimus Izraeliui ir arabų
kaimyniniams kraštams ir
palestiniečiams dalyvauti Vi
durio Rytų Taikos konferencijo
je, kuri kviečiama Madride 1991
m. spalio 30 d.
Washingtonas ir Maskva yra
tiek užtikrinti šios konferenci
jos pradžia, jog abi sostinės
pranešė, kad abu prezidentai —
Bushas ir Gorbačiovas atvyks
dalyvauti pirmojoje sesijoje kar
tu su dalyvaujančių kraštų dele
gacijomis. Pirmojoje fazėje
numatyta, jog tiesioginiai vyks
pokalbiai tarp Izraelio ir Sirijos,
Izraelio ir Lebanono ir Izraelio
tarp jungtinės palestiniečių
delegacijos. Tai bus pirmas iš
viso Izraelio pasitarimas su
priešiškai nusistačiusiais kai
mynais arabais nuo pat Izraelio
valstybės įsteigimo 1948 m.
Prez. Bushas savo pareiškime
iš Baltųjų rūmų pasakė, jog šios
konferencijos tikslas yra niekas
kitas daugiau kaip arabų-Izraelio konflikto išrišimas visam
laikui. Būdami Jeruzalėje —
JAV Valstybės departamento
sekretorius James Baker III ir
Sovietų Sąjungos Užsienio
reikalų ministras Boris
Pankin — bendroje spaudos kon
ferencijoje pranešė pasauliui,
kad įvyksta didelės svarbos kon
ferencija Madride. Bakeris
šiame regione jau buvo visą
savaitę. Kai buvo baigtas
Persų įlankos karas su Iraku,
JAV ėmėsi inciatyvos, kad tokia
konferencija įvyktų. Sovietų
ministras Pankin atvyko ne tik
paskelbti kartu pakvietimą į
konferenciją, bet ir pradėti
diplomatinių ryšių su Izraeliu.
Konferencijos tikslas
Konferencijos tikslas —
įvykdyti taiką tarp Izraelio ir jo
kaimynų ir surasti galutinį
sprendimą Izraelio užimtų
Vakarų Kranto ir Gazos srities
teritorijoms ir namams pusantro
milijono palestiniečių. Ameri
kos pareigūnai kalba, jog konfe
rencija tikrai prasidės ir reikia
laukti įvairių nesklandumų pa
sitarimų metu antrojoje fazėje,
kai pasibaigs oficialūs pasisa
kymai. Konferencijon kviečia
mos dalyvauti Izraelio, Egipto,
Jordano, Sirijos valstybės, Ame
rikos ir Sovietų konsulai
pakvietė dalyvauti palestiniečių
vadą Faisal Husseini iš oku
puotų žemių. Europos Bend
ruomenės kraštai, Jungtinės
Tautos ir Persų įlankos koor
dinacijos arabų taryba paprašy
ta atsiųsti savo stebėtojus. Sek
retorius Bakeris pareiškė, jog

Paskelbė
palaimintąja

kelias į taiką nebus lengvas, bet
nepaprastai sunkus ir pasiti
kėjimas nebus greitai pasiektas.

Dalyviai sukviesti
Sprendimas išsiųsti pakvie
timus buvo padarytas po
Bakerio susitikimo su palesti
niečių vadais rytų Jeruzalėje,
kai jie pasakė, jog dalyvaus
konferencijoje, kas patenkino
Izraelį, kad nebus formalių PLO
narių ir kai Izraelio min. pirm.
Shamiras sutiko rekomenduoti
savo kabinetui, kad patvirtintų
Izraelio dalyvavimą konferenci
joje. Jis pasisakė negalįs
pramatyti tos konferencijos
rezultatų, tačiau tai būsianti
pirmoji proga tiesiai kalbėtis su
savo kaimynais arabais.
Išsiųstame pakvietime rašo
ma, jog konferenciją pradės savo
kalbomis prez. Bushas ir prez.
Gorbačiovas. Pradedamoji sesi
ja tęsis tris dienas, nes, be
prezidentų, kalbas pasakys
ponai Baker ir Pankin, šeši
vidurio Rytų valstybių atstovai
ir Europos Bendruomenės atsto
vas. Dalyvaus ir Saudi Arabijos
atstovas, bet jis nekalbės.
Nekalbės ir Jungtinių Tautų
atstovas. Pasitarimai turi
prasidėti tuoj, kai tik bus baigti
pradedamieji pasisakymai.
Rimtas ginčas iškilo, kur turi
būti vedami tiesioginiai
pasitarimai tarp Izraelio ir Siri
jos. Sirija nori, kad pasitarimai
vyktų tame pačiame mieste, kur
ir pirmoji sesija vyksta. Ir štai
dėl ko: tai būtų dar daroma po
JAV ir Sovietų skraiste, kaip
atidarymo sesijos tęsinys. Izra
elis reikalauja, kad toliau pasi
tarimai vyktų visai kitame
mieste — vieną dieną Izraelio
Tiberias mieste, o kitą dieną
Sirijoje, netoli sienos. Bet iki pat
pačios paskutinės minutės buvo
neaišku, kas atstovaus palesti
niečiams,nes įvykęs pasitari
mas palestiniečių taryboje
Tunise patvirtino savo delega
ciją. Valstybės sekretorius
James Baker pasakė reporte
riams, kad jis turi septynias
palestiniečių pavardes, kurie
dalyvaus konferencijoje, ir yra
visiems priimtinos.

Latviai steigia
Gynybos ministeriją
Ryga. Spalio 4 d. — Latvijos
Parlamentas priėmė įstatymą,
kuriuo steigiama Gynybos mi
nisterija. Ministrų Taryba turi
Gynybos ministeriją įsteigti iki
lapkričio 1 d. Pabaltijo žinių
agentūra pranešė, jog naujoji
ministerija rūpinsis Latvijos
Respublikos sienomis bei jų
sargyba. Ministrų taryba taip
pat turi sudaryti sistemą, kurio
je galėtų veikti sienų bei muitų
tarnyba.

Florianopolis. — Šiame
Brazilijos mieste popiežius
Jonas Paulius II praėjusį
KALENDORIUS
penktadienį paskelbė vienuolę
palaimintąja, kuri iš Italijos at
Spalio 23 d.: Sanginas, Odilivykusi čia įsteigė ligonines ja, Jautrytė, Ramvydė.
vargšams ir kovojo su dideliu
Spalio 24 d.: Gilbertas, Dau
neturtu. Motina Paulina mirė gailas, Kęsgailą, Goda, Antanas
1942 m. akla, sirgo cukrine li Klarietis, Švitrigailė, Viltis.
ga, jai buvo nupjauta dešinė
ranka, nes buvo prasidėjusi
ORAS CHICAGOJE
gangrena. Įvyko stebuklingi
įvykiai, kai meldėsi šešių vaikų
Saulė teka 7:10, leidžiasi 5:59.
motina pagalbos ir išgijo nuo
Temperatūra dieną 73 1.,
kraujavimo.
naktį 53 1.
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Prieš 67-rius metus Vytauto
• Redakcija straipsnius taiso savo
Stovyklos programą paruošė ir
• Administracija dirba kasdien
Didžiojo universitete Kaune įsi tė, Aldona Norkutė, Linda Minuožiūra.
Nesunaudotų straips
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
pravedė sesutės Nadija ir
steigė akademikai skautai. Da kučiauskaitė ir Kristina Radvi
nių
nesaugo.
Juos grąžina tik iš
nuo 8:30 iki 12:00.
Solange Trinkūnaitės Dzigan ir
bar Lietuvai vėl paskelbus laitė. Jų globėja buvo fil. Indrė
anksto susitarus. Redakcija už
•
Redakcija
dirba
kasdien
nuo
Klarisė Bacevičiūtė. Kiekviena
nepriklausomybės atstatymą, Rudaitytė. Kandidatės apgynė
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
savo
parašytas
temas
ir
po
diena
turėjo savo temą — Susi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prieš vienerius metus Vilniuje
tikimo diena. Gero skauto, Lie
prašymą.
ir Kaune vėl atsisteigė aka pasižadėjimo joms buvo įteiktos
tuvos, Olimpiados, Susitaiky
deminė skautų veikla. Vienetai spalvos — juostos su ženklais.
Korp!
Vytis
eiles
papildė
trys
mo, Skautybės, Artisto ir
kol kas nedideli. Kaune juos glo
junjorai
—
Dainius
Brazaitis,
Žinkanos
dienos.
Kab. tel. (1-312) 585-0348;
boja ir jiems vadovauja Vytau
Darius
Laucius
ir
Linas
Rez. (1-312) 779-5533
Stovyklavo
daugiau negu 30 DR. ROMUALDAS POVILAITIS
to Didžiojo universiteto rek
Paulius.
Jų
tėvūnas
buvo
fil.
DR.
FRANCIS MAŽEIKA
paukštyčių,
vilkiukų,
skautų
ir
torius prof. Algirdas Avižienius.
DANTŲ GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vytenis
Kirvelaitis.
Junjorai,
skaučių
nuo
5
iki
12
m.
am

Tel. (1-312) 767-7575
Akademinio Skautų sąjūdžio metinėje šventėje Chicagoje pasižadėjimą davę
O plačiajame pasaulyje paskli
4255 W. 63rd St.
5780 Archer Avė.
Korp! Vytis juniorai. Vėliavą bučiuoja Linas Paulius, stovi — Darius Laucius, žiaus ir jų vadovai,-ės, o
dę akademikai skautai įsikū taip pat apgynę savo parašytas
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
Dainius Brazaitis ir tėvūnas fil. ps. Vytenis Kirvelaitis. Nuotr. J. Tamulaičio penktadienį atvyko ir didelis
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
rimo dieną (spalio 16) mini temas, prieš vėliavą davė
Valandos pagal susitarimą
pasižadėjimą
ir
jiems
buvo
įteik

būrys skautų vyčių ir vyr.
visur: JAV-se, Kanadoje, Aust
Kab. tel. (1-312) 471-3300;
ralijoje, o taip pat Kaune ir tos spalvos-juostos ir ženklai. J pusmetį buvo dar šilti. Kalbėjo pirm. fil. Vytautas Mikūnas ir skaučių,padidindami skautišką
Rez. (708) 442-8297
Vilniuje. Anksčiau vienetai dar filisteres buvo pakelta t.n. dr. apie laikus ir įvykius, nulėmu pirm. pavaduotoja fil. Jūratė stovyklautojų šeimą. Atsakingi
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
veikė Londone — Anglijoje ir Indrė Rudaitytė. Jai ženklelį sius Lietuvos ateitį nauja ir ge Variakojienė. Žinia visų buvo stovyklos vadovai — v.s. Euge DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
perkėlė fil. kun. J. Vaišnys, SJ.
7722 S. Kedzie Avė.,
nija
Bacevičienė
ir
ps.
Jurgis
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Caracas — Venecueloje. Vokie
resne linkme. Pagaliau Lietuva sutikta entuziastingo pritarimo
Chicago, III. 60652
Buvo
sudainuotos
tradicinės
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
tijoje akademikai skautai buvo
plojimais. Žymenio plokštė ir Prokopas, o komendantas — sk.
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
tapo laisva!
IR
ODOS
CHIRURGIJA
dainos
—
„Tau,
sesute,
puikios
vytis Flavijus Bacevičius. Mai
plačiai pasklidę ir įsikūrę prie
pagal susitarimą
Toliau vyko Vydūno fondo 5,000 dol. premija artimiausiu
(Augliai nuimami kabinete)
gėlės
”
ir
„Linelius
raunu
ne
tinimu
rūpinosi mamytės įneš Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
11-os universitetų, pasirinkę
laiku bus nugabenta į Vilnių ir
metinės
premijos
paskyrimas.
Cardiac Diagnosis, Ltd.
viena”. Pasižadėjimus davusieji
2434 W. 71 Street, Chicago
sekti šūkį „Ad meliorem!”
įteikta gerbiamam laureatui Gervetauskaitė Kliger ir Flora
Trylika
ankstyvesniųjų
buvo
Marquette
Medical Building
ir naujoji filisterė buvo pasvei
Tel. (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai.)
Vytautui Landsbergiui. Aka Žementauskaitė Gennari.
6132 S. Kedzie
įteiktos
pasižymėjusiems
Pirm.,
antr.,
ketv.,
penkt.
nuo
12
iki
6
v.v.
kinti ir apdovanoti gėlėmis.
Chicago, IL 60629
Šv. Mišiomis pradėjome
Skautės tarptautinėje
deminis Skautų sąjūdis ir
Darbštumu ir sąžiningu parei jaunesnės kartos veikėjams.
Kab. (1-312) 735-4477;
Tel. (1-312) 436-7700
liaudies
šventėje
metinę šventę
Vydūno
fondas
džiaugiasi
galė

Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
gų atlikimu pasižymėję šįmet Daugelis jų jau užima atsa
DR. E. DECKYS
Šį rudenį Chicagoje metinė buvo apdovanoti garbės žy kingas vietas lietuvių organiza damas pagerbti Lietuvos Aukš
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
„Palangos” vyr. skaučių
čiausiosios Tarybos pirmininką
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
šventė tęsėsi dvi dienas. Ji vyko menimis: fil. Audrius Kirvelai cijose.
PETER STECY, M.D.
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Su metine švente baigiasi ir ir palinkėti jam ir toliau chorelis buvo pakviestas daly
Lietuvių centre, Lemonte. tis — Tėvynės Sūnaus žymeniu,
Y.
CHRISTOPHER
CHIU, M.D.
EMOCINĖS
LIGOS
vauti vokiečių klube „Lyra”,
Spalio 4 d. šventės minėjimas fil. Rita Likanderytė, fil. Leonas valdybų kadencija. Buvo prista sėkmingai vadovauti nepriklau
CRAWFORD MEDICAL BUILDING ■
CESAR
J.
HERRERA,
M.D.
vykusioje tarptautinėje liaudies
6449 So. Pulaski Road
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
buvo pradėtas šv. Mišiomis Maskaliūnas ir fil. Jūratė tytos naujai išrinktos A.S.D. ir somai Lietuvai.
Valandos pagal susitarimą
Gražus ir nuotaikingas buvo šventėje. Pirmą kartą skautės
Valandos pagal susitarimą
Palaimintojo Jurgio Matulaičio Variakojienė — ordinu Už Korp! Vytis valdybos. 1991-92
kitataučiams galėjo pasirodyti
šis
metinis
ASS
pobūvis;
jame
veiklos
metų
A.S.D.
valdybą
misijos koplyčioje. Šv. Mišias Nuopelnus, o fil. Kęstutis Ječius
Namų (708) 584-9527
DR. E. B. GLEVECKAS
su gražiu lietuvių liaudies
aukojo ir pamokslą pasakė fil. — Padėkos ordinu. Visus laips sudaro: Judita Urbaitė — pirmi gausiai dalyvavo jaunoji karta.
DR.
ALGIS PAULIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dainų repertuaru. Gausi publi
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
ORTOPEDINĖS LIGOS
kun. Juozas Vaišnys, S.J. Daly niais pakeltuosius ir žymenimis ninkė, Kristina Bielskutė — Gaila, kad dėl tolimos Lemon
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
ka šiltai plojo ir sveikino seses,
CHIRURGIJA
vavo gražus būrys akademikų apdovanotus sveikino Aka pirm. pavaduotoja, Renata to vietovės daugelis vyresnių
Valandos pagal susitarimą
6132
S.
Kedzie, Chicago, III.
įvertindama
senąsias
Lietuvos
narių
pobūvyje
negalėjo
daly

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v., antrd 12:30-3 v.p.p.
skautų ir skaučių su A.S.D. ir deminio Skautų sąjūdžio vadijos Naudžiūtė — iždininkė, Ingrida
Tel. (1-312) 925-2670
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p p . penktd
liaudies
dainas.
Šventėje
vauti.
Ateinančiais
metais
Korp! Vytis vėliavomis. Įspū pirm. fil. Edmundas Korzonas ir Mikūnaitė — sekretorė, komi
ir šeštd 9 v.r -12 v.p.p
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120
teto organizatorė Melisa Mac reikėtų pasvarstyti apie pato- dalyvavo ir kitų tautų atstovai
Tel. (708) 742-0255
dingai buvo prisiminti Chica fil. Jonas Dainauskas.
6132 S. Kedzie Avė., Chicago
tesnės
visiems
vietos su savo liaudies dainomis ir
Valandos pagal susitarimą
kevičiūtė,
vėliavininke
Gailė
goje ir apylinkėse gyvenę ir
Iškilmingoji sueiga buvo baig
senoviškais liaudies muzikos (1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441
amžinybėn iškeliavę nariai. ta kukliomis vaišėmis. Visi Butts, globėjos — Vida Dami- parinkimą.
DR. K. A. JUČAS
DR. FRANK PLECKAS
instrumentais.
Kiekvieno
jų
pavardę skirstėsi pakilia nuotaika ir jonaitytė ir Danutė Penčylaitė.
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Malda
pradėję,
malda
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ
paminėjus, buvo įnešta deganti pasiryžę kilti „Ad meliorem!” Korp! Vytis valdyba — Jonas
Tikrina akis, pritaiko akinius
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS
ir užbaigėm
Variakojis — pirmininkas,
2618 W. 71st St.
žvakė ir pastatyta altoriaus
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ
„MŪSŲ VYTIS” NR. 2/3
Tel. (1-312) 737-5149
Ričardas
Chiapetta
—
vicepirmi

_____________
CHIRURGIJA
_____
papėdėje. Pasimeldėme už
Metinis pobūvis
Sekmadienį, spalio 6 d., vyko
Vai. pagal susitarimą.
ninkas, Tadas Glavinskas — mirusių korporantų kapų lan
Anapus išėjusius, prisiminėm jų
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
„Mūsų Vyčio” žurnalo š.m.
Šeštadienį,
spalio
5
d.,
Lietu

iždininkas, Dainius Brazaitis — kymas, vadovaujant fil. Jonui
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
buvimą mūsų tarpe. Nors kai
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
2/3 numeris jau siuntinėjamas
Nechirurginis išsiplėtusių venų
Tel. (7081 448-1777
kurie jų jau seniai pasitraukė vių centre, Lemonte, vyko me sekretorius, Vytenis Kirvelaitis Damauskui. Buvo aplankyti Šv. skaitytojams. Tai stambus 48
ir hemoroidų gydymas
tinis
pobūvis.
Jį
sėkmingai
pra

—
tėvūnas,
Arūnas
Buntinas
—
Amžinybėn — jie paliko mūsų
Kazimiero lietuvių kapinėse puslapių leidinys, kurio didesnė
5540 S. Pulaski Road.
vedė fil. Ramona Steponavičiū renginių vadovas ir Darius Lau
DR. ANTANAS G. RAZMA
atmintyje.
palaidotųjų kapai ir kiekvienas dalis skirta Lietuvai ir 50 metų
Tel. (1-312) 585-2802
tė. Gardžią vakarienę paruošė p. cius — vėliavininkas.
SPECIALYBĖ
— PLAUČIŲ LIGOS
Valandos
pagal
susitarimą
jų buvo prisimintas žodžiu ir sukilimo sukakties paminė
A.
Šoliūnienė.
Orkestrui
vado

4700
W. 95 St.
Šie
metai
yra
ne
eiliniai
Pirm.,
antr..
penkt.
12-3
v.p.p..
ketv.
2-7
v.v
Iškilminga metinė sueiga
jimui. Gausiai iliustruotas
vavo Ąžuolas Stelmokas. Lietu Lietuvos ir lietuvių gyvenime, malda.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus
Oak Lawn, IL 60453-2533
Vyt. A.S.S. nuotraukomis.
Tel. 708-636-3113
Po Mišių apatinėje Lietuvių vos Aukščiausiosios Tarybos ži todėl ir premija buvo ne eilinė.
DR. JOVITA KERELIS
centro salėje vyko iškilminga nioje Vilniuje dviem atskirais Valdybos posėdyje ji buvo
Dantų Gydytoja
AKADEMINIS SKAUTŲ
sueiga, kurios metu vyko nau atvejais daugiau negu po paskirta Lietuvos Aukščiausio
3315 W. 55 St., Chicago, IL
DR. DANA M. SALIKUS
jai į AS sąjūdį įstojančių pasiža pusmetį dirbęs fil. Edvardas sios Tarybos pirmininkui
Tel. (1-312) 476-2112
SĄJŪDIS KVIEČIA
DANTŲ GYDYTOJA
dėjimai, pasižymėjusių ap Tuskenis papasakojo savo Vytautui Landsbergiui už
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills. IL
10442 W. Cermak Rd.
Tel. (708) 598-8101
dovanojimai, pakėlimai į aukš patyrimus. Apie pirmąjį ryžtingą v? va imą atstatant
VVestchester, IL 60153
Jau metai kaip Aukščiausiojo velioniu, kalbės tema — „Bro
Vai. pagal susitarimą
tesnius laipsnius.
Tel. 708-531-1113
pusmetį jis jau anksčiau rašė Lietuvos nepriklausomybę. Šią Vadovo pašauktas Amžinybėn nius Kviklys .Draugo’ redakto
Valandos
pagal susitarimą
Šįmetinis naujų narių derlius „Mūsų Vyčio” žurnale ir kitur. žinią metinio pobūvio daly išėjo a.a. v.s. fil. Bronius rius”. Dailininkas Petras Alek
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
buvo geras. A.S.D. pasiža Šį kartą jo įspūdžiai apie antrąjį viams paskelbė VF valdybos Kviklys. Išeidamas paliko sa, Amerikos Lietuvių Bibliote
DR. P. KISIELIUS
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mums pareigingo skauto, kos leidyklos vedėjas, kalbės te
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
1443
So.
50th
Avė.,
Cicero
nuoširdaus draugo ir kantraus, ma — „Broniaus Kviklio istori
PROSTATOS
CHIRURGIJA
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
disciplinuoto
darbštuolio nis veikalas .Lietuvos Bažny
2656 W. 63rd Street
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Vai. antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p.
pavyzdį. Jis paliko mums ne čios’ ”, o istorikas fil. Jonas Dai
DR. PETRAS V. KISIELIUS
Šešt. pagal susitarimą
vien prisiminimą, bet ir nuo nauskas — „Bronius Kviklys —
DR.EUGENE McENERY
Kabineto tel. (1-312) 776-2880.
latinį bendravimą su dabartine visuomenininkas”.
DR. JAMES BURDEN
Rez. (708) 448-5545
Meninėje akademijos dalyje —
ir ateinančiomis mūsų tautos
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
kartomis per savo vertingą smuikininkė Linda VeleckyEDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir
palikimą — daugiatomėmis tė-Kerpienė ir solistas Jonas
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Kalbame lietuviškai
„Mūsų Lietuva” ir „Lietuvos Vaznelis, akompanuojami muz.
81 St. ir Kean Avė., Justice, IL
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Bažnyčios” knygomis, jo reda Alvydo Vasaičio.
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą
Visa Chicagos ir apylinkių lie
guotais žurnalais, laikraščiais,
Valandos pagal susitarimą
Tel. (1-312) 585-7755
daugybe straipsnių. Jį gerb tuvių visuomenė kviečiama
DR. S. LAL
ARAS ŽUOBA, M.D.
damas Akademinis Skautų są atsilankyti ir praeikšti tuomi
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
AKIŲ CHIRURGIJA
pagarbą
didžiai
nusipelniusiam
jūdis Chicagoje sekmadienį,
2454 W. 71 st Street
AKIŲ LIGOS
spalio 27 d., 3 vai. p.p. Jaunimo lietuvių tautai asmeniui. Tiki
(1-312) 434-2123
Good Samarltan Medical CenterPirm-. 2-7. Antr. ir
centre ruošia visuomenei Bro masi visos gausios Chicagos
Nepervllle Campus
ketv 9-12. Penkt 2-7
niaus Kviklio pagerbimo aka skautiškos šeimos dalyvavimo.
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
demiją.
ASS nariai dalyvauja išeiginė
DR. DOMAS LAPKUS
Tel. 1-708-527-0090
Akademijoje pakviesti kalbės: se uniformose.
Praktika su
Valandos pagal susitarimą
dr. inž. Jurgis Gimbutas iš ArDr. McElllgott Ir Dr. Adams
Kab. tei. (i-312) 586-3166;
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
SKAUTIŠKI ĮVYKIAI
lingtono, MA, tema — „Bronius
Namų (708) 381-3772
15300 VVest Avė., Orland Park
Kviklys ,Mūsų Lietuva’ ir
Chicagoje
708-349-8100
DR. PETRAS ŽUOBA
.Lietuvos Bažnyčios’ autorius”.
10 W. Martin, Napervllle
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spalio 26 d. — „Puota jūros
Kun.
Pranas Garšva, MIC, vy dugne” — jūrų skautų,-čių me
708-355-8776
6745 VVest 63rd Street
ASS metinėje šventėje LSS Garbės žymenimis apdovanotieji veiklūs ASS nariai. Iš k. — fil. ps.
Valandos pagal susitarimą
Vai : pirm. antr . ketv ir penkt 3-6.
riausias „Draugo” redaktorius, tinis renginys Lietuvių centre,
Audrius Kirvelaitis, fil. v.s. Kęstutis Ječius, fil. ps. Jūratė Variakojienė ir fil. ps. Leonas
Nakties metu tel 708-857-8383
Šeštadieniais pagal susitarimą
Maskaliūnas.
Nuotr. J. Tamulaičio
daugelį metų artimai dirbęs su Lemonte.

AKADEMINIO SKAUTŲ
SĄJŪDŽIO METINĖ
ŠVENTĖ

Moralė —

LIETUVA VOKIŠKAME ŽURNALE

IR BALANSAVIMAS
Daugumas sekėme televizijoje
teisėjo Thomas kovą už pasky
rimą į Aukščiausiąjį teismą.
Tiems senatorių ginčams ir
iškeliamoms nuomonėms ei
nant prie galo, visas šis spek
taklis jau buvo vadinamas
„cirku” ir dar blogiau. Dabar
jau kyla balsai, kad tai in
stitucijai labai reikalinga pa
grindinė reforma, — tačiau
aiškiai nenutariant, į kurią
pusę permaina turėtų pakrypti.
Viena tik yra aišku, kad galu
tinio sprendimo apie apkaltina
mojo tinkamumą nepavyko pa
daryti vieningesniu nuomonių
išreiškimu, o tarp senatorių na
rių buvo aiškus noras pravesti
savo partijos galvoseną.
Tą įdomią savaitę visi tuo
apklausinėjimu susidomėję irgi
tai džiaugėsi, tai piktinosi,
pareinant nuo to, kuriai parti
jai buvo pareikštas pasitikė
jimas ir ištikimybė. Tačiau kele
tas senatorių turėjo ir savo
asmenišką, partijos ir neįtai
gautą nuomononę, kas gal ir nu
lėmė galutinį sprendimą. Kiek
vienu atveju tai buvo įdomi ir
reta proga pamatyti ne tik visą
tokių apklausinėjimų eigą, bet
ir tos eigos užkulisius.
Kai seniau tokioje situacijoje
būtų buvę pasidalinta palaikant
tik veido spalvą, dabar tie laikai
pasirodė jau praeityje arba bent
daugiau išsilavinusių politikų
tarpe, kurie aiškiai mato
pasikeitusį pasaulį, kur tikrai
jau nebe žmogaus išorė ir
spalva, o charakteris ir išsilavi
nimas ėmė viršų. Malonu buvo
stebėti keletą jaunų juodosios
rasės advokatų iškeliant ir
kalbiniai puikiai perduodant
savo mintis tikrai be seniau
matomų kraštutinumų, bet
balansuotai, realiai žvelgiant
į tikrovę, be baiminimosi būti
pasmerktam.
Tada vėl ateina mintys apie
politinę realybę ir kokią rolę
ateityje joje vaidins moralė.
Aišku, čia nėra religijos, o tik
įstatymų aiškinimo klausimas,
kuris irgi laikui bėgant kei
čiamas ir lankstomas, priklau
sant nuo vadovaujančių asmenų
politikos. Viena laimė, kad
dabartiniame valdžios formate
nebėra to tęstinumo, kuris bū
davo karalių laikais. Tuos
laikus dabar matome tik opero
se, o realiame pasaulyje yra valdančiųjų rinkimai ir per
rinkimai, jei tautai jie pasirodo
neveiksmingi arba tą savo tautą
beveik užmiršę, siekdami savo
tikslų... bent vadinamuose išsi
vysčiusiuose kraštuose.

Mums, tik ką atgavusiems vis
dar taip trapią nepriklausomybę,
sekant tokius spektaklius yra
gera proga pasimokyti. Nebū
dami karštakošių tauta ir jos
priekyje turėdami gerą, pu
siausvyrą turintį prezidentą,
šiame naujame mūsų valstybės
istorijos laikotarpyje į priekį
išeinantieji įvairių sričių
atsakingieji atstovai turės
truputį sustoti, kad atsikvėptų
ir apmąstytų, kaip išsibalansuoti taip svaiginančiai greitai
pasikeitusioje padėtyje. Turės
sustoti tos tokios gausios savo

MIRTYS DĖL DEGTUKŲ
Chicagos vakarinėje dalyje,
kaip spalio 20 d. paskelbė radi
jas, vaikai bežaisdami su deg
tukais sukėlė gaisrą ir nuo ga
rų ir dūmų nutroško vyras ir
žmona.

REKORDINĖ VĖSA
O’Hare aerodrome spalio 16 d.
naktį temperatūra buvo
nukritusi iki 29 laipsnių. Tai
rekordinė vėsa tai spalio dienai.

tarpe vykstančios grumtynės
dėl savos ideologijos laimėjimo
bet kuria kaina, teks praplėsti
akiratį ir pradėti skaitytis su
kiekvienu žmogumi, išeinant iš
to taško, kad jis yra asmuo.
Manau, šia prasme šis Ameri
kos Aukščiausio teismo kandi
dato paskyrimo „cirkas” mums
bus labai naudingas, tuoj
nešokant įrodinėti savosios
nuomonės pranašumą, o verčiau
pasverti galimus rezultatus
mūsų valstybės ateičiai.

* * *

Penkis puslapius su gražiom
nuotraukom paskyrė Lietuvai 2
mil. egz. „Quick” žurnalas. De
ja, neišvengta klaidų, nes jau
pačiame užraše ir tai didžiulėm
raidėm rašoma: Lietuva vokie
čių riterių gaujos kraštas galu
tinai laisvas”. Toliau „Quick”
rašo, kad vokiečiai tikėjimą į
Lietuvą nešė kardu, tačiau mo
kydami taip pat statybos meno,
finansų, švietimo. Tuo tarpu
rusai su šarvuočiais atnešė ko
munizmą, išnaudojimą. Bet
Lietuva laisva. Tai didelis
demokratinių jėgų laimėjimas.
Savo straipsnį du žurnalo
bendradarbiai pradeda nuo ūki
ninko Algirdo Kazlausko, kuris
labai optimistiškai žiūri į
Lietuvos ateitį „Kodėl mes
negalime siekti to paties, ką
pasiekė Vokietijos ar Olandijos
ūkininkai? Žemė derlinga, sako
lietuvis, javai patys auga”.
Algirdas Kazlauskas yra 38
ha žemės savininkas. Jis turi du
traktorius, šešias karves, 14
kiaulių. Anksčiau valstybė nu
statė kainas. Šiandieną kainos
derinasi prie pareikalavimų. Ar
galima iš ūkio gyventi? Lietuvis
dar nežino, kadangi neveikia
laisvoji rinka, nėra lietuviškos
valiutos — daug atvirų
klausimų. Bet vieną Algirdas
Kazlauskas žino: jis įveiks visas
kliūtis, kadangi tai jo gimtinė,
tai jo tėvynė.
Gražus kraštas Lietuva —
rašo toliau vokiečiai, mėlyni
ežerai, žaliuojantys miškai,
javų laukai, Nemuno ir Vilnelės
upės. Pastaroji davė vardą
Vilniui. Derlingas kraštas su
laisvu priėjimu prie Baltijos
jūros. Tai ir buvo pagrindas,
kodėl rusai, lenkai, vokiečiai
ir švedai mėgino pavergti
Lietuvą. Tiesa, iš vokiečių pusės
atėjo daug gero ir blogio. Jau 12
š. kryžiuočįąi žygiavo į kraštą,
norėdami gyventojams duoti
naują tikėjimą. Dar ir šiandieną
apie 4 mil. gyventojų yra
katalikai. Deja, tikėjimas buvo
nešamas kardu. Bet vokiečiai
taip pat atnešė civilizaciją, jie
parodė kaip iš plytų, o ne iš
medžių statyti namus, jie mies
tus apsaugojo mūro siena, įkūrė
kaimus, įvedė teisę. Vokiečiai
pakvietė prekybininkus, amati
ninkus, mokytojus (o kur DLK
Gedimino nuopelnai? — K. B)
Toliau straipsnio autoriai
supažindino skaitytojus su
carine vergija, nepriklausomu
gyvenimu ir vėl Lietuvos okupa
cija.
Šiandieną lietuviai sako:
mūsų kraštas visuomet buvo
vartai į pasaulį. Mes vėl norime
jais būti, t.y. junginiu tarp
Vakarų Europos, Skandinavijos

KAZYS BARONAS

ir Rusijos.
Lietuvos prezidentas yra
muzikos profesorius. Lenkija
turi prof. sąjungos pirmininką,
Čekoslovakija rašytoją Vaclovą
Havelį, Lietuva — muzikologą.
Tik pusantrų metų V. Landsber
gis eina savo pareigas, tačiau jie
jį gerokai susendino. Ar verta
buvo toji kaina? Bet V. Lands
bergis be kompromisų pasiekė
savo tikslą. Dabar Pabaltijo
valstybės numato sudaryti
sąjungą, panašią į Benelux vals
tybes (Belgija, Olandija, Liuk
semburgas).
Kuršių Neringa. Nidoje ato
stogas praleisdavo rašyt. Tomas
Mann. Šiandieną jo namelyje
įrengtas muziejus.
Vokiečiai persikelia į Vilnių,
600 tūkst. gyventojų miestą,
matydami prie parlamento
rūmų stiprią kontrolę, sargybą,
smėlio maišus. Laisvas kraštas,
tačiau jame ir toliau matomi
raudonosios armijos kariai.
Tačiau nauji laikai aiškiai
pastebimi. Kryžkelėse statomi
Rūpintojėliai ir kryžiai. Kun.
Jonas Petrauskas, džiaugiasi,
kad po 50 metų mokyklose įve
damos tikybos pamokos.
Aštuonmetė Alina yra kunigo
mokinė. Juozas Rupulis (visos
pavardės ir vardai rašomi tei
singai) yra tekstilės įmonės ve
dėjas. Jis praktikuojantis ka
talikas, tačiau retai lanko
bažnyčią. Rupulis nėra prie
šingas, kad dukra lanko tikybos
pamokas. Jai nereikės bijoti,
priimant moterystės sak
ramentą. Žmona mokytoja, jų
pajamos siekia apie 1 tūkst.
rubl. Neblogai, tačiau infliacija
šuoliais bėga pirmyn. Bet
Rupuliai optimistiškai žiūri į
ateitį. Kodėl? Juk Lietuva
priklausė prie geriausiai eko
nomiškai išsivysčiusių res
publikų Sov. Sąjungoje. Joje yra
garsūs tekstilės gaminiai, baldų
gamyba, elektrotechnika, mais
to produktai.
Tačiau gyventojai žino, kad jie
turi dar daug mokytis, norė
dami tapti stipriais Vakarų
pasaulio
konkurentais.
Anksčiau apie tai niekas net
nepagalvojo. Žemės ūkio min.
Survila pasakė, kad šiandieną
kiekvienas turi išmokti pats sau
dirbti ir imtis atsakomybės.
Tačiau daug problemų patys lie
tuviai negalės išspręsti. Prie to
pvz. priklauso moderni tech
nika, žemės ūkio padargai.
Taigi nauja galvosena jau atsi
rado — rašo vokiečiai. Prie ilgo
straipsnio redakcija pridėjo
net 14 nuotraukų.
Ten pat atspausdintas pasi

Savo kilme kiekvienas asmuo
turi teisę ir pareigą didžiuotis,
bet tas pasididžiavimas turi būti
paremtas veiksmais, ne tik žo
džiais. Didelį rūpestį mums
dabar kelia mūsų spauda, jos
ateitis, mūsų žurnalizmo lygis,
nes prityrusieji žurnalistai
traukiasi į poilsį, o jaunimas
retai jaučiasi sugebąs išsireikš
ti lietuviškai, kaip jie galėtų
padaryti gyvenamosios vietovės
kalba. Tą kalbą visada gali
ataisyti redakcijos žmonės,
iuo gyvenamuoju momentu tai
labai naudinga ir Reikalinga
mūsų rūpesčių iškėlimui vietos
žmonių ir pareigūnų tarpe.
Tačiau laikas nesustoja,
laikrodis tiksi toliau ir visi sku
biai nupiešiame kalendoriaus
puslapius.
Ką būtų galima daryti, kad
rašyti sugebančioji jaunimo
dalis ateitų į mūsų spaudos dar
buotojų eiles? Gal pusmetis
Lietuvoje ir nuoširdus noras
vykusiai išreikšti savo mintis,
aprašyti įvykius ir net pafiloso
fuoti padėtų jų geresniam mūsų
kalbos mokėjimui? Dabartinė
padėtis tam būtų labai palanki
ir nemažas skaičius jaunuo
menės tuo jau pasinaudojo.
Tačiau, kaip minėjau, mums la
bai rūpi, kad spauda nesustotų
ir nepereitų į vietinę kalbą. Yra
daug jaunų žmonių, turinčių
žurnalistinius gabumus. Tėvai,
tai pastebėję, gal turėtų ieškoti
galimybių skatinti tokią
Tėvynės gerovei ugdyti pasi
rinkimo sritį, kalbėti apie tai
šeimoje, pagirti pirmuosius ban
dymus ir pasiųsti juos vietos
lietuviškai spaudai. Taip, tai jau
yra daroma lituanistinėse
mokyklose ir jaunimo skyriuo
se, bet dažnai pradingsta tie
vardai iš mūsų spaudos pusla
pių, kai jie nueina kitais profe
siniais keliais. Jei seniau tai yra
davę ir gerų rezultatų, kodėl ne
bandyti ir dabar paskatinti
jaunus žmones nesustoti rašius
„Žvaigždutėje”, o plėsti jų
pasaulį. Į tas pastangas jung
čiau ir laikraščių redaktorius ir
organizacijų vadovus, kviečiant
aprašyti tai stovyklas, tai
parengimus, raginant susipa
JUOZAS ŽYGAS
žinti su lietuviška spauda ir jo
28
je rašančiais. Tada ir mes,
Pasigirsta koridoriuje garsai, kuriuos kameros
didėjant metams ir mažėjant
gyventojai atpažįsta ir, pasiėmę bliūdelius, stoja į eilę.
energijai, lengviau atsidusime, Jis bliūdelio neturi, bet jį nuramina, sako nesirūpink,
perduodami plunksną į jų jau
dalintojai atneš. Pagaliau atidaro ir jų kameros langelį
nas rankas, kviečiant išlikti (kalėjimuose vilkeliu vadinamą) ir pradeda pilstyti
mūsų pasaulyje, neužsidaryti sriubą. Kiekvienas gauna duonos riekę ir bliūdelį sriu
savo bendramečių tarpe, supabos. Jis taip pat gauna bliūdelį su šaukštu ir vakarie
našėjant su gyvenamojo krašto nės normą.
mase.
Vakarienės metas yra didelio susikaupimo laikas,
RKV
tad niekas nekalba ir šposų nekrečia. Kiekvienas žiū
ri, kad trupinėlis nenukristų. Vakarienei miežinių
kruopų sriuba ir pora bulvių skiltelių. Nei riebaliuko,
GIMĖ GREITKELY
nei spirgo, žinoma,nėra. Palyginti su belaisve, mais
Dan Ryan greitkely ties 71 tas gal truputį geresnis. Jau žino, kad su tokiu maistu
gatve, Chicagoje, 19 metų porą mėnesių išgyventi galima.
Po vakarienės senieji kameros gyventojai pradeda
Salome Jonės pagimdė kūdikį.
temą.
Jis supranta, kad tai jam taikoma. Sako,
Jai padėjo du sustabdyti poli
„kalėjimas,
vyruti, tai ne mamunė”. Tuomet jis atsa
cininkai. Motina ir naujagimis
ko,
kad
buvęs
blogesnėse situacijose ir kalėjimas jo ne
nugabenti į Mercy ligoninę
gąsdina. Tai išgirdę jie kiek nustemba ir tuojau
geroj sveikatoj.
pakeičia temą.
Ateina eilė ir jų kamerai išeiti ir susitvarkyti. Ta
Laimei tų, kurie mylisi, Die proga praplauna bliūdelius ir kitus reikalus susitvarko.
vas negali nieko pridėti, kaip Kitos progos iki ryto nebus. Jeigu nakties metu pri
tik tai, kad meilė tęstųsi be reiks, tai nieko neprisišauksi.
Ateina laikas gulti. Virš durų lemputė šviečia dieną
pabaigos.
V. Hugo ir naktį. Pasigirdus skambalui, tiesia čiužinius ir

JAUNI JIE NENORĖJO
MIRTI

kalbėjimas su Bavarijos gamtos
apsaugos min. Petru Gaulei
teriu, neseniai aplankiusiu
Lietuvą (jis buvo pirmas Bava
rijos ministr., viešėjęs Lietu
voje).
Kokį įspūdį jam paliko
Lietuva?
Atsakymas — skridau į toli
mą, tačiau tikrovėje artimą
kraštą, nes nuo Miuncheno iki
Vilniaus tik 1 vai. 40 min. skry
dis. Lietuva labai graži, gerai
išlaikytos bažnyčios. Jos liudija
seną krikščionišką kultūrą.
Ar Lietuva taip pat artima vo
kiečiams ir žmonėmis (menschlich — žmogiškai)?
— Taip, vokiškai galima
visur susikalbėti. Net ir viena
pagrindinių Vilniaus gatvių
vadinasi Vokiečių gatve. Ji veda
iki rotušės.
— Ko tikisi, ko laukia
Lietuvos gyventojai iš vokiečių?
— Stiprios paramos — sako
ministeris. Lietuviai yra atsta
tymo entuziastai, tačiau ir ne be
baimės. Juk dar yra sovietinė
„Soldateska” (sauvališki, smur
tingi kariai). Jais niekas
nepasitiki.
Paralelė su naujai atgautom
Vokietijos žemėm?
— Be jokių abejonių, abiems
atvejams taikomos tas pats
klausimas: kaip galima išsilais
vinti nuo byrančio komunizmo,
išvengus ir palikus sveikame
stovyje, matant krentančius
griuvėsius? Kaip ir kuo galima
Lietuvai padėti?
— Vietoje žodžių, turi ateiti
veiksmai. Vokietija turi daug
vartotų įvairių prietaisų, kurie
Lietuvai turi labai didelę
reikšmę, pvz. gamtos apsaugai,
oro taršai, radioaktyvumo tikri
nimui. Šios srities ekspertai iš
Lietuvos bus apmokomi Bava
rijoje. Be to, Bavarija jau
pasiuntė į Lietuvą tos srities ži
novus. Panašų kelią turėtų pa
imti medicinos darbuotojai, pre
kybininkai.
Po kelių dienų Miuncheno
dienraštyje „Sueddeutsche Zeitung” socialdemokratų atstovai
pareiškė pasipiktinimą Petro
Gauveilerio kelione privačiu
lėktuvu. Girdi, gerai, kad jis
vežė milijoninės vertės įvairių
prietaisų. Tačiau savo kelionę
jis galėjo atlikti „Lufthansa”
lėktuvu, žymiai pigiau. Jo at
sakymas: aš Vilnių pasiekiau
per 1 vai. 40 min. Skrendant
normaliai, reikėtų laukti lėktu
vo Frankfurte ir gal Berlyne,
nes į Vilnių lėktuvai dar ne
skrenda kiekvieną dieną.
Sportinės spaudos psl. vėl
plačiai rašoma apie pabaltiečių
dalyvavimą olimpinėse žaidy
nėse. Maskva ir toliau maldau-

Skautų akademikų pirmininkas Edm. Korzonas per sąjūdžio susirinkimą.
Nuotr. J. Tamulaičio

ŠVČ. MARIJA ŠILUVOJ
IR WASHINGTONE
Prieš 25 metus buvo leista
lietuviams įsiruošti lietuvių
koplyčią Amerikos katalikų
šventovėje Nekaltai Pradėtosios
Šv. Marijos bazilikoje, Washington, D.C. Mūsų koplyčios
Šiluvos Švč. Marijos dedikacijos
iškilmės taip pavyko, kad to
laiko Washingtono kardinolas
Patrick O’Boyle ir bazilikos ad
ministratorius monsignoras,
paskui Orlando, Fl., arkivys
kupas Thomas Grady sakė, kad
iki tol toje bazilikoje tokių iš
kilmių dar nėra buvę.
Be pavojaus ką nors užgauti
galima sakyti, kad toje baziliko
je jokia kita koplyčia nepaminė
jo savo 25 ar 50 metų sukakties,
kaip paminėjo lietuviai savo
koplyčios 25 metų sukaktį
spalio 12 ir 13 dienomis. Kaip ši
lietuvių Šiluvos Švč. Marijos
koplyčia yra pagarsėjusi
Amerikoje, galėtų pasakyti tik
bazilikos administracija, kiek
iki šiol išplatinta koplyčios spal
votų skaidrių.
Nekalbant daugiau apie šios

ja lietuvių, latvių ir estų daly
vauti Sov. Sąjungos rinktinėje.
Vokiečiai pažymi, kad 1988 m.
Seoulo olimpiadoje „Balten”
Sov. Sąjungai laimėjo 15 me
dalių (vien tik lietuviai 6
aukso). Aišku, pabaltiečiai at
sisako. Spauda pažymi, kad
Barcelonoje Estijos ir Lietuvos
rinktinėje bus 30-40 spor
tininkų, į žiemos žaidynes estai
numato siųsti 20-25 atstovus,
Lietuva ir Latvija 5-6.
Gruzinai nenumato remti Sov.
Sąjungos. Pasaulio meisterė ir
Gruzijos olimpinio komiteto
pirm. Nina Salukvadze pa
reiškė, kad toks protestas kar
tu reiškia sportinės karjeros pa
baigą, tačiau gruzinai savo nusi
statymo nepakeis.

rengiasi gulti. Pagalvių ir paklodžių nėra, tėra tik
šiurkščios antklodės. Čiužinių šiaudai gal nuo Želi
govskio laikų nekeisti. Čiužiniuose daugiau spalių,
kaip šiaudų.

Ir vėl utėlių draugystėje
Taisosi užmigti, bet miegas neima. Tiek daug įspū
džių: kelionė, ablava ir kalėjimas. Galimybė būti
areštuotam buvo daug sykių pergalvota, tad su ta min
timi buvo apsiprasta. Taip pat buvo apsiprasta, kad
kalėjimai ir utėlės eina ranka rankon, bet kai pajun
ta ropinėjimą, tai apima lyg siaubas. Dabar daug kur
siaučia dėmėtoji šiltinė, tad utėlių daug daugiau
bijoma.
Iš ryto jis nori pradėti ablavą, tad iš jo tik juokiasi.
Sako, čiužiniai gal pilni jų prilindę, tad tolygu ada
tos ieškoti šiaudų vežime. Visi prieina beveik vienos
nuomonės: blusos ir blakės yra žymiai blogiau. Blusa
turi tiek energijos, kad ji bėgioja po visą kūną, o utėlė
vos paslenka ir nėra keliauninkė. Vienas iš kameros
gyventojų yra buvęs Kauno kalėjime, kuris buvo
apkrėstas blakėmis, tad iš utėlių tik juokiasi.

Teisingai, prisimena Kauną ir tai, kad daugelis net
moderniškų namų turėjo blakes. Atsimena tokį įvykį
Kauno katedroje, berods, Verbų sekmadienį: katedra
pilna žmonių, šonai braška. Žiūri, netoliese tuščias plo
telis, tad prisispaudžia. Ten stovintieji žiūri ne į alto
rių, bet į grindis, o ant grindų iškilmingai blakė ro
pinėja. Ir niekas nedrįsta nei užminti, nei ant jos
užlipti.
Pradeda teirautis, kokia kalėjimo tvarka. Ar daro
kokius apklausinėjimus ir tardymus. Tai pataria jam
neskubėti, sako, keletą savaičių, o gal net mėnesį

koplyčios patarnavimą lietuvių
vardui, Amerikos lietuviams
dera visada atsiminti dvi idėjas,
kurių mus moko švč. Marijos
Šiluvos koplyčia Washingtone,
D.C. Viena tų idėjų — tai mūsų
santykiai su Lietuva, jausmai
Lietuvai. Nelengva suprasti,
kiek Švč. Marijos Šiluvos
koplyčia yra iki šiol pasitarna
vusi lietuvių geram vardui. Juo
labiau mes lietuviai turėtume
dažniau paklausti savo sąžinę,
mąstymą, veiklą, bendrą mūsų
nuotaiką Lietuvai. Esantieji už
Lietuvos turėtume tiek pasi
tarnauti Lietuvos vardui, kiek
patarnauja Švč. Marija per Šilu
vos koplyčią Amerikos svar
biausioje bažnyčioje. Dera
mums mokytis iš Švč. Marijos
lojalumo ir Amerikai: būti jai
naudingais, besirūpinančiais jos
dabartimi ir ateitimi.
Kita mums pamoka yra steng
tis, kad Švč. Marijos Šiluvos
toks populiarumas Amerikoje
pasitarnautų Amerikos gerui.
Mes lietuviai turime būti ypa
tingi misionieriai, kad Ameri
ka taptų vis panašesnė į
tą, kokios nori ir laukia Švč.
Marija, kad Amerikos jaunimas
mėgtų padorumą, kad visi
amerikiečiai augtų pamaldume
į Švč. Mariją, kad visame savo
gyvenime stengtųsi pasekti Švč.
Marijos dorybėmis. Tektų daug
kalbėti, kiek ir kokio gero
galėtų pasiekti kiekvienas
asmuo iš tokio santykiavimo su
Švč. Marija, kaip atrodytų ir
kokia taptų visa Amerika.
Amerikai prasmingesnės ir
visais atžvilgiais naudingesnės
misijos nelengva sugalvoti.
Švč. Marijos šiluvinės garbi
nimas mums tebūna šaltinis
meilės Lietuvai ir Amerikai,
noras padėti Amerikai tapti vis
artesne Švč. Marijai.
Vysk. Vincentas Brizgys

paliks ramybėje. Leidžia su kalėjimo duona apsipras
ti. Kai jau manys, kad kalėjimo duona atsibodo, tuomet
pradės apklausinėjimus. O dabar be rūpesčių gyvenk
ir utėles šerk!
Kamera šaltoka. Lauke, atrodo, žvarbus vėjas lapus
blaško. Gera, kad beveik po žemėmis, tad bent vėjai
nešvilps. Palei sieną storokas geležinis vamzdis, tai
šildymo reikalams. Tik tiek, kad tas vamzdis retai te
būna šiltas. Dabar dažniausiai jis naudojamas kitiems
reikalams. Su šaukštu į jį stuksint, susikalbama su toli
momis kameromis.
Tuo būdu perduodamos ne tik kalėjimo žinios, bet
ir tai, kas vyksta už kalėjimo sienų. Kaliniai pusėtinai
gerai informuoti. Gal kitų skyrių prižiūrėtojai žmoniš
kesni ir atneša žinių iš laisvės. Jie, kurie buvo beveik
požemyje patalpinti, gal laikomi dideliais
nusikaltėliais. Tad ir sargai atitinkamai parinkti. Taip
pat ir įvairūs gandai sklinda. Klaidžiojo gandai, kad
kalėjime pasitaikydavo ir sušaudymų. Ką šaudė? Kiek
tie gandai buvo tikri, tai nebuvo galima žinoti.
Jų kameroje tik vienas švenčioniškis, o visi kiti,
galima sakyti kauniečiai. Namiškiai toli, be to, gal net
nežino, tad nėra vilties kokį siuntinuką gauti. Rūka
lai jau seniai pasibaigė, tad nebėra jokių paįvairinimų.
Kalėjimo telegrafas praneša apie didelius mūšius prie
Stalingrado. Vokiečių veržimasis pirmyn sulaikytas.
Kalėjime fronto įvykiais gyvai domimasi ir jie
diskutuojami. Pagaliau tie, kurie yra kalėjime, šiaip
ar taip yra santvarkos priešai. Prisideda gana nauji
įvykiai, tai oro aliarmai. Kalėjimo sienos storos,
metrinės, be to, skiepe, tai gana saugu. Paskelbus oro
pavojų visuomet girdisi koridoriumi bėgiojimas, gal yra
kokia slėptuvė personalui.
(Bus daugiau)
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OSTONO ŽINIOS
ŠILUVOS KOPLYČIOS
26 METŲ JUBILIEJUS
WASHINGTON, DC

Gausiame būry Šventės
dalyvių buvo daugiau negu 70
asmenų iš Bostono ir jo
apylinkių. Didžioji dalis važia
vo autobusu naktį iš penkta
dienio, spalio 11 d.,į šeštadienį,
spalio 12 d., ir sugrįžo į Bostoną
pirmadienį, spalio 13 d. Kiti
keliavo lėktuvu arba nuosavais
automobiliais. Kelionės nuovar
gis išnyko iškiliai prasmingose
pamaldose, minint Šiluvos Ma
rijos koplyčios 25-tą sukaktį
kartu su Lietuvos Laisvės at
gavimu. Šventės dienomis buvo
progos išklausyti vysk. Sigito
Tamkevičiaus paskaitą „Lietu
vos kankiniai”, Chicagos „Dai
navos” choro ir pianisto Povilo
Stravinsko koncertą, aplankyti
Washingtono muziejus ir
įžymybes.
JUOZO GIRNIAUS
„RAŠTAI” LIETUVOJE

„Minties” leidykla Vilniuje
nuo 1989 metų pradėjo leisti
seriją „Iš Lietuvos filosofijos
palikimo”. Per trumpą laiką
vienas po kito išleisti K. Narbu
to, V. Gustainio, V. Sezemano,
St. Šalkauskio, A. Maceinos filo
sofiniai darbai. Šį rudenį serija
pasipildys pirmuoju iš keturių
Juozo Girniaus „Raštų” tomu.
„Raštų” sudarytoja ir redaktorė
Giedrė Bautrienienė straipsnyje
„Grąžinama dar viena skola”
(„Knygnešys”, 1991 m., Nr. 5,
Kaunas) pateikia filosofo Juozo
Girniaus biografijos ir veiklos
santrauką, jo „Raštų” turinį ir
straipsnį „Laisvė”. „Raštų”
sudarymo tikslu red. G.
Bautrienienė gegužės-birželio
mėn. buvo specialiai komandi
ruota į Bostoną. Bendra
darbiaujant su dr. J. Girnium,
buvo atrinkti ir suskirstyti į
tomus svarbiausi filosofo darbai:
„Laisvė ir būtis”, „Filosofijos
pagrindų” kursas gimnazijoms,
„Žmogus be Dievo”, „Tauta ir
tautinė ištikimybė”, straipsniai
iš žurnalų „Logos”, „Židinys” ir
„Lietuvių Enciklopedijos” bei
kt. Straipsnio autorės manymu,
tokiu būdu „Lietuvos skai
tytojams grąžinama dar viena
įsisenėjusi skola”.

TEATRO MĖGĖJŲ GRUPĖ
RUOŠIASI PREMJERAI
Bostoniečiai gruodžio mėn.
viduryje galės pamatyti naują
muzikinį vaidinimą „Ritos
Kalėdų atostogos”. Scenarijaus
autorė ir vaidinimo režisierė dr.
Mirga Girniuvienė apibūdina
savo kūrinį, kaip romantinę
komediją.
Lituanistinės
mokyklos direktorė Daiva De
Sa Pereira parašė muziką dr.
M. Girniuvienės dainų teks
tams, tad komedinis žanras
pavirto miuziklu. Sumanymas
sukurti ir pastatyti savo links
mą vaidinimą kilo po trijų
sėkmingų pasirodymų meti
niuose lituanistinės mokyklos
vakaruose. Pirmasis buvo 1988
m. rudenį Vyt. Žilinskaitės fel
jetonų vakaras. Šią datą Teatro
mėgėjų būrys, taip save vadiną
vaidintojai ir režisierė, laiko
savo gimtadieniu. Vėliau buvo
suvaidinti K. Almeno ir Vyt. Ži
linskaitės satyriniai kūriniai.
Visų spektaklių tekstus ir
režisūrą ruošė dr. M. Girniu
vienė. Jos energija, linksmas
būdas, pomėgis atkurti juokin
gas situacijas ir kitiems tą
parodyti, kad visi drauge
linksmai pasijuoktų iš savęs ir
aplinkybių, pritraukė komedijos
mėgėjus. Šiuo metu Teatro
grupėje dalyvauja Norbertas
Lingertaitis (Bostono Seksteto
tenoras), Gitą ir Aidas Kupčins

kai (Etnografinio ansamblio
vadovė ir narys), Aida Janulai
tytė (studijuoja dramą BU),
Jūratė Aukštikalnienė (mokėsi
dainavimo), Dalia Stundžaitė
(lankė dramos studiją), Andrius
Dilba (taut. šokių „Sambūris”
narys). Juos vienija meilė
teatrui, komedijai, užsidegimas
kuo geriau suvaidinti savo
pačių sukurtą veikalą. Todėl
nuo pat pavasario sekma
dieniais susirenka Lietuvių
klube, kur vyksta repeticijos,
skirdami savo laisvalaikį sce
nai. Linkėdami sėkmės naujam
kolektyvui, laukiame miuziklo
premjeros.

BALTIJOS LAISVĖS
BANKETAS
Rugpjūčio gale, likus kelioms
dienoms iki JAV-ių Lietuvos
pripažinimo paskelbimo, Lietu
vių Piliečių klube įvyko visuo
tinis lietuvių organizacijų atsto
vų (jų buvo daugiau negu 20)
susirinkimas. Jame buvo nutar
ta, kad po vieno, spontaniško
Nepriklausomybės pripažinimo
atšventinimo Piliečių klube,
turėtų sekti kitas, formalus
šventinis banketas su kviestais
aukštų politinių sluoksnių
svečiais ir menine programa.
Tam buvo sudarytas Jungtinis
Baltų komitetas, ko-pirm. Jak
Johansoo (estų), Vilnis Beržins
(latvių), Gintaras Čepas (lietu
vių). Anksčiau buvo daug dir
bama kartu, ruošiant bendras
politines akcijas, o dabar no
rima iškilmingai švęsti visų tri
jų Baltijos valstybių galutinės
Nepriklausomybės atgavimą.
Taigi, Baltijos Laisvės banketo
tikslas būtų iškiliai atšvęsti šį
istorinį įvykį, dėl kurio buvo 50
metų kovota ir melstasi,ir padė
koti šio krašto politiniams vei
kėjams, rėmusiems ir padėjusiems mūsų kovai.

RENGINIAI

Lapkričio 3 d., sekmadienį,
3 vai.p.p. First & Second
Church, 66 Marlborough St.,
Bostone, vyks pirmas šio sezono
Baltų draugijos serijos kon
certas. Programą atliks solistė
Gražina Apanavičiūtė (soprano),
akompanuos Vytas Bakšys
(piano).
Lapkričio 3 d., sekmadienį,
3 vai. p.p. Maironio Parke, Worcester, MA, vyks seserų Marytės
Bizinkauskaitės-Bildienės ir
Verutės Bizinkauskaitės-Cote
koncertas. Lėšos po koncerto
bus paskirtos „SOS-Vaikai” or
ganizacijai.
LIETUVIAI PEN KLUBO
KONGRESE

Lapkričio 3-8 d. Vienoje,
Austrijoje, vyks Tarptautinio
rašytojų PEN klubo 56-asis
Pasaulinis kongresas. Garbės
nariu yra pakviestas Lietuvos
prezidentas Vytautas Lands
bergis. Amerikos lietuviams
rašytojams atstovaus meno
žurnalistas Stasys Goštautas iš
Westwood, MA.
L. Ž.

GRAŽINA APANAVIČIŪTĖ
DAINUOS BALTŲ
KONCERTE

Naujosios Anglijos Pabal
tiečių draugija kviečia visus ap
silankyti koncerte, kurį atliks
žymi Lietuvos solistė Gražina
Apanavičiūtė. Jai akompanuos
pianistas Vytas Bakšys.
Koncertas vyks lapkričio 3 d.,
sekmadienį, 3 vai. p.p. First ir
Second Church salėje, 66 Marl
borough Street, Bostone.
Gražina Apanavičiūtė dainuo
ja jau dvidešimt trečią sezoną su
Lietuvos opera, atlikdama
pagrindines lyrinio-dramatinio
soprano partijas. Yra paruošus
arti trisdešimt vaidmenų.
Dainavo Varšuvos, Maskvos ir
Leningrado operos teatruose.
Apanavičiūtė yra dainavusi
Banketas įvyks lapkričio 16 su Lietuvos Filharmonijos,
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Maskvos ir Leningrado simfoni
„Westin Hotel”, Copley Place, niais orkestrais. Su Lietuvos
simfoniniu
Bostone. Pageidautina, kad Filharmonijos
dalyviai atvyktų vakariniais orkestru 1988 metais gastrolių
drabužiais. Garbės svečiais metu Prancūzijoje atliko
pakviesti: Lietuvos ambasa Brahms „Vokiškąjį Reųuiem” ir
dorius JAV-se, St. Lozoraitis, Wagner operų fragmentus. 1991
Estijos ir Latvijos ambasadoriai, metais Lietuvos Operos ir bale
MA šen. Kerry, kongresmanas to teatro gastrolių metu Vokie
Donnelly, meras Flynn, gu tijoje atliko Elizabetės vaidmenį
bernatoriaus Weld atstovas. Po Verdi operoje „Don Karlos”.
Apanavičiūtė yra koncertavus
svečių pristatymo ir kalbų bus
trumpa meninė programa, po to JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje,
vakarienė ir šokiai iki 1 vai. Švedijoje, Bulgarijoje, Rumuni
ryto. Kultūrinę programą atliks joje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje,
estų, latvių, lietuvių talentai — Lenkijoje ir Rusijoje. Yra
dainavimo solistai ir tautinių dainavusi arti trisdešimt plokš
šokių ansambliai apjungs visus telių (septynios autorinės). Nuo
į Baltijos žiedą. Bilietai 1985 metų yra Lietuvos Kons
gaunami pas Antaną Janušką, ervatorijos docentė.
Pianistas Vytas Bakšys, spe
17 Church St., Milton, MA
02186; tel. (617) 696-5438. Bilie cialistas dabartinės muzikos,
to kaina 50 dol. asmeniui. Kvie jau trejus metus mokytojauja
čiami visi kartu į vienkartinę Tanglewood mokykloje. Bakšys
progą
atšvęsti
Baltijos Naujosios Anglijos Muzikos
konservatorijoje įsigijo bakalau
Nepriklausomybės stebuklą.
ro laipsnį iš muzikos 1982 m. ir

AMBASADORIUS PRIE
JUNGTINIŲ TAUTŲ

f CLASSIFIED GUIDE į
I.

Lietuvai tapus pilnateise
Jungtinių Tautų nare, prisidėjo
daug pareigų socialinio bendra
vimo srityje ne tik ambasado
riui Anicetui Simučiui, bet ir jo
žmonai. Dalyvauti tenka
dažniausia kartu, bet daugelį
atvejų ir atskirai. Štai pora
tokių atvejų.
Rugsėjo 24 dieną Valstybės
sekretoriaus J. Baker žmona
sukvietė visų misijų vadovų
žmonas į Whitney Amerikos
Meno muziejų kuklioms vai
šėms — kava su pyragaičiais.
Joms buvo aprodyti muziejuj iš
statyti amerikiečių dailininkų
modernistų darbai. Savo
atsilankymu susirinkimą pager
bė ir prezidento žmona Barbara
Bush, trumpam užsukdama į
susirinkimą ir visas pasvei
kindama.

Prie Jungtinių Tautų egzis
tuoja misijų ambasadorių
žmonų klubas. Tai organizacija,
kuriai priklauso visų misijų ak
redituotų ambasadorių ir sekre
toriato vadovų žmonos ir kuriai
šiuo metu pirmininkauja
Jungtinių Amerikos Valstybių
ambasadoriaus žmona Alice Pickering. Spalio 15 dieną įvyko
pirmas šio sezono susirinkimas
— priešpiečiai, kuriame daly
vavo ir Simutienė.
Susirinkimas įvyko viename
iš Jungtinių Tautų rūmuose
esančių delegatams skirtų resto
ranų, kur susirinko gal daugiau
kaip 100 klubo narių ir svečių.
Buvo pasakytos kalbos apie
UNICEF organizaciją, buvo
loterija, kurios pelnas skirtas
tos organizacijos reikalams.
Naujos narės buvo pasodintos į
garbingiausią vietą, prie pirmi
ninkės ir jos svečių: de Cuellar,
Loeb ir kitų. Po vieną naujos
narės buvo pakviestos atsistoti
ir joms buvo smarkiai paplota.
Čia Lietuvai buvo parodytas
ypatingas dėmesys, nes iš bal
tiečių tik ji viena dalyvavo.

magistro laipsnį iš muzikos
1983 m. Dabartiniu metu baigia
ruošti doktoratą iš muzikos
New Yorko Valstybiniame uni
versitete Stony Brook.
Bilietai į koncertą įsigyjami
Rep.
prie durų valandą prieš kon
certą. Bilietų kainos: 15 dol. su
augusiems, 6 dol. studentams ir
Meilę tik tas nugali, kurs nuo
pensininkams.
jos bėga.
V. Balčiūnienė
Cowley

paminėti kovos, užsitęsusios virš penkiasdešimt metų, ir
mūsų bendros svajonės išsipilydmo —
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės atgavimo

American Ballroom — VVestin Hotel — Copley Place
10 Huntlngton Avenue
Boston, Massachusetts

Bilietai $50.00/asm. Būtina rezervuoti prieš lapkričio 12 d.
Dėl bilietų ir informacijos prašom kreiptis pas:
Antaną Junu&ką
17 Church Street
Milton, Ma 02186
617-698-5438
Čekius rašyti: Baltic Freedom Celebration

•

REAL ESTATE
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BELL-BACE REALTORS
J. BACEVIČIUS
6529 8. Kedzie Avė.,
Chicago, IL 60629

(312) 778-2233

RE/MAX
REALTORS
(312) 586 5959
(708) 425-7161

INCOME TAX — INSURANCE

RIMAS L. STANKUS

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

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

• Nuolaida pensininkams

£9 MLS
ŠIMAITIS REALTY
Viktoras Šimaitis, Realtor
Irena Bllnstrublenė,
Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Tax,

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

MISCELLANEOUS

a

v i lTIvTaJ

FOR RENT

M O V I N G
Tel. 376-1882 ar 376-5996

WESTMONT, IL APT. FOR RENT

10°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
Tas mus.

2 bedrms., 2 balconies; laundry facility;
heat & cooking gas incld. Pool & tennis ct;
no pets; $595 mo. + security + credit
check. Call: 708-852-2594. Kalbame

FRANK ZAPOLIS
3208«/2 VVest 95th Stret
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

lietuviškai.

IŠNUOMOJU KAUNE,
ŽALIAKALNYJE
2 ir 4 kamb. butus.
Tel. 514-363-6284

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAI9YMA.
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Šeštadienį, lapkričio 16 dieną
7:00 kokteiliai, 8:00 v.v. vakarienė ir svečių pristatymas,
10:00 v.v. Šokiai
’’1Oč
Dalyvaus Lietuvos Ambasadorius S. Lozoraitis,
Kultūrinę programą atliks lietuvių, latvių ir estų vienetai/
baigiant tautų draugystės šokiu.

į

' GREIT
PARDUODA

Bostono ir Apylinkės Pabaltiečių Bendruomenės
maloniai kviečia Jus dalyvauti

BALTIJOS TAUTŲ LAISVĖS ŠVENTĖJE

i______
Estate

real

I

ST. BEDE parapijos

Meno ir rankdarbių mugė-bazaras
83 St. ir Kostner Avė.
Šeštadienį, spalio 26 d.
8 v.r.—4 v. p.p.

J.M.Z. ROOFING &
CONSTRUCTION CO.
Shingte. hot tar, modified bitumen & roti
roofs (experls at' roof tearolls). Full
house & spot tuckpointing. Chimneys
rebuilt & cleaned. Aluminum siding.
sofit, facia & gutters. Glass block, storm
& replacement vvindovvs. Custom
carpentry: rec. rooms, room additions,
kitehen & bathroom, cerainic tiles &
linoleum; dryvvall & painting, plumbing
& electrical.

TAISOME

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 568-8624. Nuo 8 ryto Iki Sįv.v.
Kalbėti lietuviškai

Free estlmatesl Call: 708-343-0466

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA
kviečia visus apsilankyti

KONCERTAS
kurį išpildys

GRAŽINA APANAVIČIŪTĖ, sopranas
VYTAS BAKŠYS, pianistas
SekmadlenĮ — š.m. lapkričio mėn. 3 d.
3 vai. po pietų
First ir Seęond Church salėje
66 Marlborough Street
Bostone
Programoje bus išpildomi Scarlatti, Caldara, Stradella, Luzzi,
Verdi, Ponchielli, VVagner, Juozapaičio, Klovos, Dvariono,
Karnavičiaus, Tallat-Kelpšos, Kačanausko kūriniai.

Bilietai į koncertą parduodami prie durų valandą prieš koncertą.
Bilietų kainos: $15 suaugusiems, $6 studentams ir pensininkams.

Jei keliaujame į Vilnių, skriskite SAS
iš Š. Amerikos per Kopenhagą į
Varšuvą
arba Rygą. SAS skrenda iš
COPEN
Kopenhagos į Varšuvą kasdien, o
HAGEN
AIRPQRT antradieniais ir šeštadieniais į Rygą.
Atvykstama popiet, ir
transportaciją į Vilnių ga_
- *
įima lengvai gauti. Kai
būsite Kopenhagos aerodrome, aplankykite di
dįjį apsipirkimo centrą — sutaupysite,
pirkdami puikias dovanas be mokesčių.
„Mileage Plūs” ir „OnePass” nariai
gauna kreditą, kurį galima panaudoti
vėliau, skrendant SAS, kaip kelionės
veltui premiją. Platesnei informacijai
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tel. 1-800-221-2350.

nt

The right
flight
to
Vilnius

JPZT

tCANDINAVIAN AIRLINFS

l

/

VYTAUTAS LANDSBERGIS

ATGAVĘ VILTĮ
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. įžangą pa
rašė I’LB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustuotas. Šią knygą
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato, kaina
su persiuntimu 20 dol. Ilinojaus gyventojai dar prideda
valstijos mokesčio 1.44 dol. Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 VV. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

„DAINAVA” LIETUVYBĖS
TARNYBOJE
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Su nepriklausomybės at rimo, daug nuoširdžios talkos ir
statymu mūsų išeivijos užda finansinės paramos yra „Dai
viniai ir pareigos nepasibaigė. nava” susilaukusi iš stovyklos
Gal jie turės tik kitokį veiklos rėmėjų — globos komitetų
prioritetų. Auka ir darbas turės Chicagoje, Clevelande, Detroite
' '"'-U
lydėti mūsų dienas, kuriant ir ir New Yorke. Iš šių komitetų
stiprinant nepriklausomą efektingos veiklos dabar parodo
ll----Clevelando komitetas, įkurtas
Tėvynę ir norint išlaikyti pajė
Ik
gią išeiviją, ypač įskiepijant Simono Laniausko, kuriam šiuo
jaunajai kartai lietuvybės metu jau kelerius metus vado
daigų. Ji ateityje turės sudaryti vauja jo sūnus dr. Marius.
Šiemet sukakties proga Cleve
patikimą užnugarį Lietuvai
visada ir ypatingai jos lando komitetas pravedė pini
ginius laimėjimus. Kartu su jais
kritiškuose momentuose.
Jaunimo stovyklos yra vienas buvo vykdomas ir vajus, kvie
iš stipriųjų šių pastangų čiant įsijungti į rėmėjų šeimą.
atramos punktų mūsų jaunosios Atsiliepimai į abu prašymus
Dainavos stovyklavietės darbininkai. Iš kairės: Regina Šilgalienė, Steponas Smalinskas — ii
kartos išlikimui lietuviškose buvo gan pozityvūs. Laimėji
gametis ižd., Vytautas Petrulis — tarybos pirm. ir dr. Marius Laniauskas.
gretose. „Dainava”, šias parei muose dalyvavo 17% pakvies
Nuotr. dr. M. Laniausko
gas atlikdama sąžiningai, tųjų. „Dainavos” tarybos pirmi
sulaukė ir brandaus 35 metų ninko Vytauto Petrulio kvie
Stovyklos bendrų pajamų džiagų ir darbo kainoms,
amžiaus. Ji išsilaikė ir pateisino timas stoti į rėmėjų eiles taip Siliūnai, Balys Rūkštelė. Po 25
stambiausiąją
poziciją sudaro stovyklos išlaidų pozicijos
dol.:
Raimundas
ir
Gražina
jos kūrėjų ir darbuotojų viltis. pat susilaukė gražaus atgarsio.
stovyklaujančių
grupių mokes smarkiai kyla. Todėl be aukų
Kudukiai,
R.
Zalubas,
kun.
Pr.
Nemažas jaunųjų stovyklautojų Laimėjimai papildė stovyklavie
čiai,
kurie
svyruoja
nuo 75% — įvairiomis formomis stovykla
Gaida,
D.
Lapkus,
L.
Pusbūrys jau dabar matomas mūsų tės iždą 8,959.25 doleriais, o
nuoširdžiųjų darbininkų eilėse. rėmėjai atėjo su 4,245 dol. kepalaitienė, kun. P. Dilys, sės. 1990 metais. (29,460 dol.) iki vietės išlaikymas tokioje formo
Eugenija, Birutė Zalatorienė, 39.9% — 1987 metais visų je, kad atitiktų griežtus Michi
Apie „Dainavą” ir jos praeitį parama.
Įnešdami po naują šimtinę, Violeta ir Ernest Leger. pastovių pajamų ir aukų sumos. gano valstijos potvarkius7būtų
kalba net šeši išleisti leidiniai.
Paskutinysis „Dainava 35”, padidindami savo akcijų skaičių Penkiolika atsiuntė po 20 dol. ir Aukų per paskutinius penke sunkiai sprendžiama problema.
rius metus gauta 82,243 dol. Čia pagalbon ateina organizuo
redaguotas Juozo Baužio, jau ar naujai įsijungdami į „Dai kiti mažesnėmis sumomis.
Bendras
šio
dvigubos
veiklos
Visų pajamų suma per tą laiko jamos talkos iš Clevelando ir
yra pasiekęs rėmėjus bei spau navos” rėmėjų eilę, buvo:
pastangų
rezultatas
—
apie
tarpį
buvo 249,790 dol., o Detroito stovyklavietės pa
dos kioskus. Leidinyje išleis vysk. Paulius Baltakis, Joseph
13,000
dol.
„Dainavos
”
taryba:
išlaidų
buvo padaryta 268,177 ruošimui žiemai ar vasaros sto
tame dar prieš „Dainavos” ir Rasa Valaičiai, Aniceta Gied
pirm.
Vytautas
Petrulis,
kun.
dol.
Išlaidų
stambiausios pozici vykloms. Čia ne tik švarinama,
metinį suvažiavimą liepos 21 d., raitienė, Rimas ir Vita Aukš
Alfonsas
Babonas,
dvasios
jos:
dujos,
mokesčiai,
elektra, remontuojama, dažoma, den
nėra užregistruoti trys džiugūs, tuoliai, Linas ir Živilė Vaitkai,
vadas,
dr.
Vytenis
Damušis,
draudimas,
sanitarinė
priežiū giami stogai, tvarkomos aikštės
pilni altruizmo, darbo ir aukos Julija
Lungienė,
Irena
ir t.t.
vicepirmininkas,
Vytas
Sirgėra,
administracijos
išlaidos.
pavyzdžiai, rodą didelį dėmesį Sušinskienė, Vacys ir Ona
Dabartinė „Dainavos” taryba
das,
sekretorius
ir
nariai
Vitas
1991 metų administraciją
Račiūnai, Birutė Balčiūnaitė,
„Dainavai”.
(su
didele Vito Čyvo pagalba)
Čyvas,
Jadvyga
Damušienė,
dr.
sudaro: Marius Gražulis — ad
Marius ir Eglė Laniauskai, An
Mecenato fondas
išleido
skoningai suredaguotą
Marija
Gaižutienė,
Kastytis
ministratorius, buhalteris —
tanas Masionis, Clevelando
lankstinuką
anglų kalba
dr.
Marija Algimantas Bražėnas, registra
Prel. dr. Juozas Prunskis Ateities klubas, Mečys ir Geno Giedraitis,
rugpjūčio 2 d. įteikė dr. Adolfui vaitė Aukštuoliai, Vladas ir Jankauskienė, dr. Marius torė — Rita Giedraitienė, ižd. „Camp Dainava”, kur, be sep
Damušiui, ALRKF stovyklos Birutė Čyvai, Kazys ir Ona Laniauskas, Sofija Lastas, Steponas Smalinskas, dr. Romu tynių gražių Dainavos veiklos ir
iniciatoriui ir įkūrėjui, 60,000 Raliai, Albertas ir Kristina Su- Vidas Neverauskas ir Bronius aldas Kriaučiūnas — korespon panoramos nuotraukų, duo
dol. čekį kaip auką lietuviškojo šinskai, Lalia ir K. Stevensson Polikaitis. Clevelando komite dentas. Atlyginimas mokamas dama žinių apie stovyklą ben
tas: dr. Marius Laniauskas, Al tiktai administratoriui (12,000 drai ir sąlygas ją išnuomoti tuo
krikščioniškojo jaunimo auklė- ir Algis ir Dalia Širvaičiai.
jamajai veiklai ir pilnutinių
300 dol. dovanos „Dainava” bertas Sušinskas, Jr., Regina dol. per metus). Jis ištisus metus metu, kai nevyksta lietuvių sto
vyklos. Jau anksčiau ir dabar
asmenybių ugdymui taip reika susilaukė iš Kęstučio ir Rūtos Šilgalienė, Nijolė Balčiūnienė, gyvena stovyklavietėje.
Didėjant įvairių remontų me stovyklavietė išnuomojama
lingų iš vergijos į laisvę prisi Sušinskų, Lemont, IL, po 150 Aldona Zorkienė, Rimas Jasikeliančiai Lietuvai. Prelatas pa dol. iš Kęstučio ir Vitalijos nevičius, Vladas Čyvas ir Vacys
geidauja, kad šios sumos Keblių, Baton Rouge, La. ir LB Rociūnas dėkoja visiems
nuošimčiai kasmet būtų ski Clevelando apylinkės valdybos laimėjimų fantų aukotojams:
riami šios paramos paskirčiai 80 dol. gauta iš Petro ir Daivos Lito organizacijai, dr. Adolfui
ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
tinkamam uždaviniui vykdyti. Kisielių, Augustino Laucio — 60 Šležui, Birutei Zalatorienei,
Ši suma turi būti deponuota ir dol. Po 50 dol. atsiuntė Jonas ir Europa Travel Service ir vi
1975 m. spalio 23 d. gimė į Amžinybę mūsų mylimas
nejudoma, tiktai nuošimčiai Janina Šalnai, Romas ir Aldona siems rėmėjams, atėjusiems su
Vyras
ir Tėvelis
dovana
jaunimo
išmokami. Kelių tūkstančių Zorskai, Daina Puteris, Petras gražia
metinė suma padės stovyklos ir Jadvyga Gruodžiai, John T. stovyklai.
MUZIKAS JONAS ZDANIUS
tarybai išplėsti ir pagilinti Daugirdas, Edward ir Marie
„Dainavos misija būti”
stovyklautojų galvosenos mintį, Stephens, Frank ir Regina Jo
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos pas Tėvus Jė
rengiant kursus, seminarus, gai, Vitas ir Rita Matai, Juozas
zuitus ir St. Mary-Margaret bažnyčioje, Chicagoje, Šv. Jono
Išlaikyti 226 akrų stovyklą su
susikaupimo valandas ir pan.
ir Ona Zilioniai. Po 40 dol. Vita septyniais pastatais, ežeru,
bažnyčioje, Hot Springs, AR. Vokietijoje šv. Mišias atna
Tai ne pirmutinis toks fondas Rugienius ir Thomas Brazaitis. keliais, sporto aikštėmis ir
šaus mons. dr. P. Jatulis. Te Dievo malonėje ilsisi Tavo
įsteigtas mūsų žurnalisto, Po 30 dol. prel. J. A. Kučingis, Kryžių kalnu yra nemaža
vėlė.
redaktoriaus, knygų autoriaus. Kazys ir Rožė Ražauskai, Peter atsakomybė ir didelė finansinė
Prisiminimuose, tavo meilėje ir liūdesy likę: žmona
Kokios iš tikrųjų sumos yra Vygantas, Rimas ir Viktorija našta.
Julija ir sūnus Almis su žmona.
gautos iš prel. J. Prunskio ra
šančiam nėra pilnai žinomos.
Vien per 1984 metus ir 1945 m.
,,Lietuvos kooperacijos tėvo”
pradžioje yra gauta per 40,000
dol., o 1973-85 m. laikotarpyje
ekonomisto PETRO ŠALČIAUS raštai:
suma pasiekė per 70,000 dol.
KOOPERACIJA I tomas
Mecenato dovanomis džiau
Red. M. Adamonis
gėsi ir džiaugiasi žurnalistinių
Vilnius 1989
premijų laimėtojai, mokslo
P. Šalčiaus raštuose spausdinami reikšmingiausi,
žmonės, religinių knygų au
išliekamąją vertę turintys veikalai. Juose gvildenami
toriai, visuomenininkai, lie
tuvių laikraščiai ir žurnalai.
kooperacijos teorijos ir praktikos klausimai Lietuvoje ir
Sudaryti atskiri fondai skau
užsienio šalyse; duodama kooperatyvų praktinės veiklos
Vėlinės yra jautri ir gyva proga
tams, ateitininkams, Pasaulio
analizė bei kooperacinių idėjų propaganda.
sustoti ties mirusiųjų pasauliu.
lietuvių katalikų bendrijai,
TEORETINĖ EKONOMIKA IR EKONOMINĖS
asmenims, siekiantiems kuni
MINTIES ISTORIJA II tomas
gystės ir t.t.
Red. M. Adamonis
„Turime aukoti savo laiką, jė
Vilnius 1991
Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota malda
gas ir lėšas išsaugoti tai, kas
nukrypsta
į tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.
Čia
pirmą
kartą
publikuojamas
rankraštinis
P.
Šalčiaus
mūsų tautai ir žmonijai bran
palikimas,
kuriame
nagrinėjama
ekonominė
mintis
Lietuvoje
Marijonų
koplyčioje (prie ,,Draugo")Jpradedant Vėlinių dieną, per 8
giausia” — teigia prel. Prunskis
dienas,
bus
atnašaujamos
šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
nuo
seniausių
laikų
iki
XX
a.
pradžios.
Taip
pat
išliekamąją
(Į Laisvę, 1985 Nr. 93). Taip,
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus
vertę
turintys
straipsniai
—
„Ekonomikos
pagrindai
’
(1933),
„Dainava” šio geradario ne
mirusiuosius.
„Ekonominės doktrinos” (1935). Knyga skiriama skaityto
pamirš.
Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių
jams, besidomintiems ekonominės minties raida pasaulyje
„Dainava” turi 631 rėmėją,
mirusiųjų vardus siųskite;
ir Lietuvoje.
paaukojusių nemažiau kaip po
Marlan Fathara, 6336 80. Kilbourn Avė., Chicago, IH. 60629
šimtinę. Prel. Prunskio dovana
P. Šalčiaus Raštų III t. pasirodys 1993 m., minint jo 100-sias
įkopė į pačią viršūnę. Po jos eina
metines. Atskiro tomo kaina su persiuntimu $25. Rašyti: Alfa, Box
kiti stambiausieji: Alfonsas Pet
1172, Great Neck, N.Y. 11024-1811.
šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:
rulis — 14,100, kun. Viktoras
Dabušis — 10,035, Eugenija
Baltrūnienė — 10,000, dr. Jonas
Gliaudelis — 10,000, Ona ir Jur
NEVY JERSEY, NEVV YORK — „Lietuvos Atsiminimai”,
Mano vardas ir pavardė--------------------------gis Vaškevičiai — 10,000 dol.,
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. iš Seton Hali Universi
Mindaugas ir Austė Vygantai —
Adresas-------------------------------------------------teto stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Lithuania” pro
9,075 dol.
gramos, vedamos anglų kalba, Iš tos pačios stoties,
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PRISIMINKIME
MIRUSIUS
Vėlinės — XI. 2 d.

Rėmėjų eilės ir
parama didėja
Nuo pat stovyklavietės įkū

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.

Pridedu auką bendr šv. Mišioms $----------------------------------------------

amerikiečių seminarams, reko
lekcijoms, savaitgalių iškyloms
ir t.t. Ir šią žiemą kelis
savaitgalius stovykla bus
amerikiečių naudojama. Kiek
vienos pajamos yra labai
vertinamos.
Žiūrint į Dainavos ateitį, vie
nas iš faktų, nuteikiančių
optimistiškai, yra, kad į jos
tęstinumo darbą ir išlaikymo
pastangas gan stipriai įsijungia
jaunos šeimos, kurioms rūpi lie

tuviškosios išeivijos išlikimas ir
nuoširdus tautinis ryšys su
Lietuva. „Stovykla — Dainava
— Lietuva”, „Dainava — mūsų
tikrieji namai”, „Dainavos misi
ja yra būti”, „Dainava ir jos
kūrėjai augino mus Lietuvai” —
skamba jaunųjų pasisakymai
sukaktuviniame stovyklos leidi
nyje. Duok, Dieve, kad jie
palenktų ir kitų širdis ir
pakeltų tautinės aukos dvasią.
V. Rociūnas

PADĖKA
Mylimam Vyrui ir Tėveliui

A.tA.
FRIDRICHUI PALIOKUI
š.m. rugsėjo 24 d. St. Petersburg, Floridoje mirus, norime
padėkoti visiems, atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems
rožančiaus maldoje ir laidotuvėse.
Dėkojame kun. V. Zakarauskui už rožančiaus maldą, už
aukojimą šv. Mišių švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje bei už
apeigas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Ačiū visiems, aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems
gėlių ir žodžiu užjautusiems liūdesio valandoje. Taip pat didelė
padėka karsto nešėjams.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už
malonų aptarnavimą.
Nuliūdę: žmona Marija ir sūnus su šeima.

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
r

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE
Marųuette Parke
Kiti S. C. Lack laidoti vių namai:
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71 st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-863-2108
Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami 1-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS
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DONALD M. PETKUS
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x Kardinolas Vincentas
Sladkevičius dėkoja McKennai
už suorganizavimą katalikų ži
niose apie Lietuvą per radiją.
Kardinolas praneša, kad
Lietuvos Vyskupų konferencija
ne tik yra susidomėjusi, bet ir
pritaria
tokiam žygiui ir visų
x Vyskupas Sigitas Tam
vyskupų
vardu dėkoja už lietu
kevičius, besilankydamas
vių
kalba
garsinimą religinių ir
Chicagoje,taip pat aplankė, pa
kultūrinių
žinių.
guodė ir palaimino suparaližuotą kun. Paulių Jakulevičių. Li
x Anglijos lietuvių klubas
gonis labai dėkingas vyskupui Chicagoje už savo mirusius na
už artimo meilės paslaugą.
rius turės šv. Mišias spalio 27 d.,
x Margutis kviečia daly sekmadienį, 11:15 vai. Jėzuitų
vauti prof. Juozo Žilevičiaus koplyčioje.
gimimo 100 metų sukakties
minėjme — koncerte lapkričio
10 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.
Jaunimo centre. Bilietai iš
anksto gaunami Margučio
.raštinėje ir Gifts International
parduotuvėje.

x Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų organi
zacijos narių susirinkimas įvyks
25 d., penktadienį, 6:30 vai.
vakare parapijos salėje. Bus
įvairių pranešimų, liečiančių
Marąuette Parko apylinkę.
Nariai ir svečiai kviečiami gau
siai dalyvauti. Po susirinkimo —
kavutė.
x „Puota jūros dugne” Chi
eagos jūrų skautija užbaigs
metinį buriavimo sezoną šį šeš
tadienį, spalio 26 d., Lietuvių
centre Lemonte. Pradžia 7 v.v.
Šioje tradicinėje šventėje bus
įvertinti vasaros veikloje
pasižymėję skautai,-ės, vado
vai,-ės. Linksmą programą
atliks „Antro kaimo” aktoriai,
ją pravedant ps. Eugenijui Butė
nui. Gardi vakarienė, šokiai ir
kitos įvairenybės laukia visų at
silankančių.
x Cicero apylinkės LB šį
sekmadienį spalio 27 d. 12 vai.,
po lietuviškų 11 vai. Mišių
ruošia cepelinų pietus Šv. An
tano parapijos salėje. Šių pietų
tikslas — ne tik duoti šeimi
ninkėms atvangą nuo pietų
ruošimo ir sudaryti progą mūsų
apylinkės lietuviams ir jų
bičiuliams pabendrauti anks
tyvo rudens jaukioje nuotaikoje,
bet ypač prisidėti prie mūsų
parapijos skolų mažinimo ir
parodyti, kad esame stipri ir ga
ji parapijos šeimos dalis.
.f
; 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 Avė., Hickory Hills,
IL 60457 — tel. (708) 430-8090.
(sk)

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 VV. 69th Street
Chicago, IL 60629
. Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
ALGIRDAS R. OSTIS
201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60621
Tel. (708) 325-3157

Valandos pagal susitarimą

x JAV LB tarybos sesijoje
Philadelphijoje į Garbės teismą
yra išrinkti pirmininku dr. An
tanas Razma, dr. Zigmas Brin
kis, adv. Daina Kojelytė, dr. Vy
tautas Majauskas ir dr. Pranas
Zunde. Į Kontrolės komisiją iš
rinkti pirmininku Rimantas
Aukštuolis, Kęstutis Bileris ir
Linas Kučas.
x Nuo ateinančio sekma
dienio, spalio 27 d., reikia
pasukti laikrodžius viena valan
da atgal. Geriausia laikrodį
pasukti šeštadienio vakare,
prieš einant gulti, nes
sekmadienį nuo 2 valandos
nakties prasideda valanda
vėliau eismas, vėliau pamaldos
bažnyčiose ir atidaromos par
duotuvės.

x Vliko istorinis seimas
įvyks lapkričio 1-3 dienomis
Chicagoje. Seimo rengimo pir
mininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas. Jam talkina jo sudary
tas komitetas. Lapkričio 1 d.
6:30 vai. vakare atstovų ir
svečių pabendravimas Lietuvių
Tautiniuose namuose. Lapkričio
2 d., šeštadienį, 8 vai.ryto regist
racija, 9 vai. ryto seimo atidary
mas ir posėdžiai visą dieną Jau
nimo centro didžiojoje salėje.
Seime dalyvaus Lietuvos Respu
blikos ministeris pirmininkas
Gediminas Vagnorius ir kiti
garbingi svečiai. Organizacijos
ir visuomenė kviečiama gausiai
dalyvauti.

x G. T. INTERNATIONAL,
INC. parūpina 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 profesionalų
pasitikimą New Yorke ir Washingtone. Prašome kreiptis:
9525 S. 79th Avė., Hickory
Hills,
IL
60457.
Tel.
708-430-7272.
(sk'
x „ŽAIBAS” 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 Avė., Hicko
ry Hills, IL 60457. telefonas
(708) 430-8090.
(sk)
x Parūpiname bilietus
jums ir jūsų giminėms iš
Lietuvos į įvairius JAV miestus,
neskrendant per Maskvą. Tvir
tiname Aerofloto skrydžius,
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija.
Atsiskaitymas tik po paslaugų
suteikimo. Skubiai fax’u per
siunčiame dokumentus, laiškus
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti
dokumentus emigracijos reika
lais. Atlanta Import-Export,
2719 W. 71 St., Chicago, IL
60629, tel. 312-434-2121.
(sk)

I

x Lietuvos gen. konsulas
V. Kleiza praėjusį penktadienį,
spalio 18d., buvo nuvykęs į Kan
sas universitetą Lawrence,
Kansas, kur kalbėjo tarptau
tinių studijų departamento stu
dentams ir profesoriams apie
dabartinę Lietuvos padėtį bei
ateities perspektyvas. Disku
sijose išryškėjo plati studentų
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
orientacija ir dėmesys Lietuvai.
Ta pačia proga susitikimuose su
universiteto vadovybe buvo
DEBESĖLIS
svarstomos galimybės keliems
studentams iš Lietuvos netoli
moje ateityje studijuoti Kansas šoktų lėlės, plotų gėlės,
Nieks nesiožiuotų,
universitete.
Jei svečiuosna debesėlis
x Dr. Vacys ir Vida Tuma- Čia neatvažiuotų.
soniai, vasarą praleidę Orland
Park, Illinois, šį penktadienį vėl Jam paslėpus melsvą dangų,
grįžta žiemai į Key Biscayne, Rimsta žvirblių kovos,
Floridą, nes ten yra malonu, O katytė susirango
šilta ir gera. Dr. V. ir V. Ant Vytuko lovos.
Tumasoniai neseniai grįžo iš
Washington, D.C. dalyvavo Dairoms, ieškom saulės rūmų,
Šiluvos Marijos koplyčios Dingę — lyg nebūta!
sidabrinio jubiliejaus iškilmin Zuikis puikis strikt po krūmu;
gose pamaldose Nekalto Prasi O kur mudu, Rūta?
dėjimo tautinėje bazilikoje. Taip
Jonas Minelga
Greit rudens šalnos sunaikins gamtos „žalius kilimus”, kartu ir
pat aplankė daug garsių istori
žąselių maistą.
dail. Kazys Šimonis
nių vietovių, kartu ir Lietuvos
ambasadą.
KOVA UŽ LIETUVYBĘ
x A.a. poetas ir rašytojas GRYBAI IR GRYBAVIMAS
LIETUVIŲ DIENOS
SENIAU IR DABAR
Petras Babickas, gyvenęs Rio
Grybų yra daug įvairių rūšių:
de Janeiro, Brazilijoje, rugpjū
Šiais metais aš nebuvau
baravykų,
kelmučių, musmirių
čio 27 d. mirė, sulaukęs 88 metų
Devynioliktojo amžiaus pabai „Lietuvių dienų” atidaryme,
amžiaus. Palaidotas Cemitario ir kitų. Grybai geriausiai auga goje ir dvidešimtojo amžiaus buvau užimtas mokykloje. Tėtė
Corte Oito Duųue de Caxias, Rio po lietaus. Jie auga miške, drėg pradžioje, Lietuva buvo carų mane atvežė apie 12 vai. Jauni
de Janeiro, Brazilijoje. Velionis nose vietose. Jie auga po lapais, Rusijos valdoma. Žmonėms, bai mas šoko tautinius šokius — jie
senatvės dienas gyveno vieni prisiglaudę prie ąžuolų ir kitų gusiems aukštuosius mokslus, buvo suvažiavę iš San Fran
šas, tėvynės ilgesio ir sveikatos medžių kelmų. Grybai auga la buvo labai sunku gauti darbą cisco, Arizonos. Mūsų Los An
negalavimų varginamas. Chi bai greitai ir būna daug. Kai Lietuvoje. Buvo tik dvi profesi geles, „Spindulys” irgi šoko.
cagoje jo liūdintys liko a.a. kurie užauga labai dideli.
jos: kunigo ir gydytojo, kurie,
Šv. Kazimiero parapijos kie
Grybus galima virti, kepti, nors ir sunkiai, bet galėjo gauti mas ir klasės buvo papuoštos
brolio Kazio duktė Gintra ir jos
vyras Pranas Nariai, keturi jų marinuoti, džiovinti. Ne visus darbą savame krašte. Kitų pro labai gražiai: vėliavomis, juos
grybus galima valgyti, nes kai fesijų žmonės buvo skiriami tomis ir kitais tautiniais pa
vaikai ir trys vaikaičiai.
kurie iš jų yra nuodingi. Kai kas dirbti Rusijoje. Lietuviai,ilgiau puošalais. Buvo galima nusi
grybus
naudoja dekoracijai.
x LFK „Lituanica” vyrų
pagyvenę Rusijoje, dažniausiai pirkti daug dalykų. Aš mačiau
Rudenį
žmonės eina į miškus vesdavo ruses, nutautėdavo ir daug gintaro. Buvo vienas labai
komanda — kandidatai į Illi
nois futbolo čempionus šį šeš grybauti. Kai kurie per toli ten visam laikui pasilikdavo didelis gabalas, o jo viduryje
tadienį, spalio 26 d., 3 v. p.p. žais nueina ir paklysta. Galima gyventi. Jei kurie ir grįždavo, buvo didelis (negyvas) voras.
JAV taurės rungtynes dėl Il atrasti didelių ir mažų grybų. dėl žmonų rusių buvo sunkiau
Žmonių buvo daug, ne tik
linois čempiono titulo prieš Dideli dažniausiai būna seni, įsikurti. Pasitaikė ir tokių, lietuvių, bet amerikiečių,
garsią lenkų „Eagles” koman žmonės jų nerenka.
kurių žmonos pramoko lietu latvių, estų ir meksikiečių. Aš
Karina Turnerytė, viškai ir įsijungė į lietuvių su draugais smagiai praleidau
dą. Rungtynės vyks Roselle, IL,
Dariaus Girėno lit. m-los gyvenimą.
Lake Park Highschool East
laiką. Labai patiko jaunų lie
8 sk. mokinė
Campus Stadium. Žiūrovų pato
Caristinės Rusijos laikais tuvių roko grupės linksma mu
gumui užsakytas autobusas.
Lietuvoje buvo sunkus gyve zika.
Norintieji vykti prašomi ne
Andrius Pupius,
nimas, ne tik materiališkai, bet
delsiant registruotis klube, 2614 GRYBAI IR GRYBAVIMAS ir kultūriškai. Pvz. ilgai užsi
Los Angeles šv. Kazimiero
W. 69 St. Visi kviečiami pa
lit. mokyklos mokinys
tęsęs spaudos draudimas.
Lietuvoje žmonės dažnai eina Nežiūrint sunkumų, Lietuvoje
remti saviškius svarbiausiose
(„Aš čia gyva”).
šio sezono rungtynėse. Žiūrovų į miškus grybauti. Miškuose au prasidėjo didysis tautinio
parama — komandos stiprybė. ga įvairiausių grybų. Vieni iš jų atgimimo sąjūdis, tikslu atgauti
yra valgomi, kiti nuodingi. Pats nepriklausomybę. Prasidėjo ge
garsiausias ir visų mėgstamiau resnis gyvenimas po baudžiavos
x Grįžtu į Lietuvą spalio 26
DIEVO MOTINA MARIJA
sias grybas yra baravykas.
panaikinimo.
d. Galiu pervežti vaistus ir pini
SĖJĖJA
Kai iš Lietuvos atvyksta
1914 metais prasidėjo I
gines dovanėles. Skambinti:
(Legenda)
312-585-3933 nuo 7 v.v. iki 12 giminės ar pažįstamieji, mums pasaulinis karas, kurio metu
(Pabaiga)
dažnai atgabena džiovintų ba nemažai lietuvių pabėgo į
nakties.
— Šiandien jau galėsi pjauti!
(sk) ravykų. Juos gerai paruošus, Rusiją, jų tarpe ir inteligentų.
yra skanu valgyti.
1917 m. Rusijoje prasidėjo — šypsodamasi pasakė Marija.
x Norint pirkti bei parduo
Kai šią vasarą buvome komunistų revoliucija. Jie ten Paėmė iš Juozapo rankų Jėzų ir
ti sklypus ar namus, prašome rytuose, aš ir pusbrolis lipome
įsigalėjo ir tebevaldo Rusiją iki nuėjo takeliu į sodą.
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec į kalnus. Belipdami radome
dabar. Lietuva atgavo laisvę ir
Žmogelis pasilikęs stebisi, tai
kus, 540 Ambassador Ct. daug pasislėpusių grybų. Pus
nepriklausomybę po ilgų kovų. iš stebuklingų kviečių, tai iš tos
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. brolis kai kuriuos pažino. Vie
Prasidėjęs II pasaulinis karas, moteriškės, kurios žemė labiau
904-773-3333.
nas iš tų grybų buvo baravykų vėl atnešė Lietuvai daug klauso, negu saulės. Žvalgosi ir
(sk) giminės. Vienas grybas buvo la
nelaimių, žudymų, trėmimų į žiūri į dangų, ar neskraido
bai nuodingas. Jis turėjo Sibirą. Prasidėjo ilga komunis angelai. Nieko negali suprasti:
x KALĖDINIAI SIUNTI raudoną kepurę ir baltą kotą.
ar tai sapnas, ar stebuklas?
NIAI Į LIETUVĄ pristatomi į Mes prie to grybo neprisilie- tinės Rusijos okupacija.
1989
m.
lietuviai
vėl
pradėjo
Pagaliau jis pajuto savo sieloje
namus su nuolaida. Specia tėme. Grįžę namo, tų grybų ap
galvoti,
kaip
atsiskirti
nuo
Rusi

kažkokią
slaptą jėgą: atsiklau
lus susitarimas. Rūbai, mais rašymų ieškojome enciklopedi
jos
ir
atgauti
nepriklausomybę.
pė
ant
žemės,
pakėlė akis į
tas, vaistai BE MUITO. Ši nuo joje.
Jau
galėjo
iškelti
savo
trispalvę
dangų,
paskiau
pasilenkė ir,
laida galioja rugsėjo ir spalio
Mūsų žinios apie grybus yra
Gedimino
kalne,
jau
galėjo
mušdamasis
sau
į krūtinę iš
mėn. Paskubėkit. Iš kitur menkos, todėl mes neiname gry
giedoti
tautos
himną,
galėjo
ne

širdies
gelmių
taip
meldėsi:
siųskite mums paštu arba UPS. bauti. Kai užsinorime grybų,
varžomai
laikyti
pamaldas
—
Tegul
bus
pagarbintas!
TRANSPAK 2638 W. 69 St., nueiname į krautuvę ir
bažnyčiose. Pagaliau 1990 me Tegul bus pagarbintas!...
Chicago, IL 60629, tel. nusiperkame.
tų kovo 11 dieną paskelbė ne Kviečius pradėjo pjauti tą pačią
312-436-7772.
Daina Saib, priklausomybę. Rusai labai dieną, kaip pranašavo Marija.
(sk)
Dariaus Girėno lit. m-los pasipiktino ir paskelbė blokadą. Tik spėjo keletą kartų dalgiu
8 sk. mokinė Vėliau blokadą panaikino, bet užsimoti, kai iš miško su
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
prasidėjo kitos bėdos. Didelis triukšmu ir keiksmais iššoko
ir apylinkėse. Skambinkite
trūkumas maisto, prekių ir karaliaus Erodo pasiuntiniai —
GRYBAI
RE/MAX REALTORS, Rimas
žmonių gąsdinimai bei pastatų budeliai.
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
užėmimas.
— Ei, žmogau! — sušuko
Grybai yra miško augalai.
ba (708) 425-7161.
(Bus daugiau)
piktu balsu vienas iš grupės, —
(sk) k Grybų yra labai daug rūšių: ba
Zigmas Woodward, ar nenuėjo čia moteriškė su
ravykų, raudonikių, kelmučių,
K. Donelaičio lit. aukšt. vaiku rankose ir toks vyras?...
x KARGO Į LIETUVĄ BE pienių ir kitų. Šie grybai yra
mokyklos mokinys
— Nuėjo! — nieko blogo ne
MUITO! Siunčiame SAS oro valgomi, yra geras patiekalas
galvodamas atsiliepė žmogelis.
linija į Rygą. Siuntinius atsi švenčių stalui. Yra grybų ir buvo naudojami musėms
— Kada? Ar seniai? — klau
imti Rygos muitinėje. Minimu nuodingų. Vienas iš tokių — naikinti.
sinėjo Erodo kareiviai.
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina musmirė. Labai gražus grybas,
— Tada, kai aš sėjau šiuos
Grybaujant pasitaiko įvairių
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū raudona kepure su baltais nuotykių. Kai nutolsta nuo kviečius! — drebančiu balsu
bus, naujus ir dėvėtus, batus, taškais.
grupės, paklysta miške. Kai atsakė žmogelis.
medžiagas, maistą, bei nerecep
Rudenį žmonės eina į miškus grybautojai nepažįsta grybų,
— O! Tai jau neverta vytis...
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. grybauti. Grybai labai gerai prirenka visokių, gerų ir blogų Per vėlu! Nieko nelaimėsime!...
INTERNATIONAL, 9525 So. auga po lietaus. Surinktus gry
Sugrįžo pikti budeliai atgal.
— nuodingų.
79th Avė., Hickory Hills, IL bus žmonės verda ir valgo. Kiti
Vytas Jurjonas, Šventoji šeima buvo jau toli,
60457, tel. 708-430-7334.
juos marinuoja ir džiovina
Dariaus Girėno lit. m-los toli... Dievas laimingai juos vedė
(sk) žiemai. Nuodingi grybai seniau
8 sk. mokinys iki kelionės pabaigos.

GALVOSŪKIS NR. 16

(Žiūrėkite piešinėlį)

Pabaikite piešti dvi žuvis ir
nupieškite dar dvi, kad iš viso
būtų 4 žuvys. (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 17

(Žiūrėkite piešinėlį)

Sujunkite taškus nuo 1 iki 17,
sužinosite kas yra nupiešta (5
taškai)

GALVOSŪKIS NR. 18

Čia parašyta yra 10 žodžių,
kurių vieną raidę pakeitę,
padarykite dar 10 nauju žodžių:
1. ašara, 2. ataka, 3. aulas, 4.
augti, 5. aušra, 6. akis, 7. actas,
8. airis, 9.alka, 10. aklas. Kurių
žodžių reikšmių nežinosite,
pažiūrėkite į lietuvišką žodyną.
Pavyzdys: ausis — autis. (5
taškai)
GALVOSŪKIS NR. 19
Keliautojas keliavo Atlanto
vandenynu ir pasuko per
Panamos kanalą į Didįjį van
denyną (Pacific Ocean). Ar ta
kelionė bus iš rytų į vakarus, ar
iš vakarų į rytus? (5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 20
(Žiūrėkite piešinėlį)

Ruduo turtingas vaisiais ir
daržovėmis.
Ūkininkai
užaugina jų per daug, dalį
atveža į turgų parduoti. Čia ma
tote, kaip turguje primityviai
sveria daržoves. Pirmuose
dviejose svarstyklėse matome
lygsvarą, tačiau trečioje
svarstyklėje nėra lygsvaros. Čia
sveriami svogūnai. Kiek
svogūnų reikia įdėti į tuščią
svarstyklių lėkštę, kad svars
tyklės būtų lygsvaroje? (5
taškai)

