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Rusijos deputatai
panaikino Jelcino dekretą

Nr. 222

Čečėnai privertė
pasitraukti rusų dalinius

G r o z n y . Lapkričio 10 d. Jis tik praėjusį šeštadienį, dar
(AP) — Praėjusį šeštadienį vilkėdamas Sovietų generolo
mažos musulmonų „autonomi aviacijos uniformą, priėmė
nės respublikos", kurią sudaro priesaiką, padėjęs ranką ant
čečėnų-ingušų žmonės, įvesdino Korano. Žmonės Laisvės aikštė
M a s k v a . Lapkričio 11. (Reu Federacijoje yra 16. Sis rusų
į pareigas savo naują prezi je demonstravo, džiaugdamiesi
ters) — Rusijos Federacijos prez. nutarimas yra didelis politinis
dentą, buvusį Sovietų generolą ir neklausydami Jelcino įsa
Boris Jelcinas pirmadienį susi smūgis Jelcinui, pasakė Leoni
D. Dudajevą, kuris pažadėjo kymo nedemonstruoti. Jų buvo
laukė
didelio
p o l i t i n i o das Volkovas, kuris vadovauja
išeiti iš Jelcino Rusijos res kelios dešimtys tūkstančių.
n e p a s i s e k i m o , k a i Rusijos Konstitucijos reikalų komitetui.
Bet įvyko tai, kad Jelcino
publikos „totalitarinės imperi
Parlamentas atsisakė patvirtin Visa tai gali pakenkti ne vien
pasiųstieji d a l i n i a i turėjo
jos".
t i savo p r e z i d e n t o išleistą tik Jelcinui, bet ir visai Rusijos
dekretą čečėnų-ingušų autono vadovybei. Štai labiausiai mu
Kai Maskvoje Rusijos įsta pasitraukti,nes žmones nuosta
sulmoniškoje
autonomiškoje
minei sričiai, kad ten įvedamas
tymų leidėjai posėdžiavo biai s t i p r i a i p a s i p r i e š i n o .
Tatarstano
respublikoje,
kurioje
„ypatingas karinis režimas",
netikėtai sukviestoje sesijoje, Jelcino to regiono atstovas
yra
3.7
mil.
gyventojų,
praėjusį
kurie nori atsiskirti nuo Ru
svarstydami Jelcino įvestą Achmed Arsanov. protestuoda
sekmadienį
jau
demonstravo,
sijos.
nepaprastą karinį stovį tame mas prieš dalinių atsiuntimą,
reikalaudami
savo
vyriausybę
regione, tai gen. Dudajevas pasitraukė iš pareigų. Demon
Rusijos parlamentarai nubal
pasakė, kad tik visiškas at s t r a n t ų t a r p e pasirodė ir
savo panaikinti prez. Jelcino atsiskirti nuo Rusijos ir taip pat
siskyrimas iš Rusijos tegali jį ginkluotų asmenų. Žmonės
dekretą ir įsakė pasitarimų protestavo prieš Jelcino dekretą
patenkinti. Su Rusija jis norįs autobusais ir m a š i n o m i s
būdu išrišti susidariusią krizę. čečėnams „sutvarkyti".
l New Yorką iš St. Petersburgo, kur paminėjo Leningrado miestui senojo pavadinimo sugrąžinimą
turėti ryšius tik kaip lygus su užblokavo Jelcino daliniams
Azerbaidžano liaudies fron
Situacija t u r i būti išspręsta
iškilmingom pamaldom, dalyvaujant iš ParyžiausĮatsk'-'.dusiam caro pusbrolio sūnui, atvyko Rusų
lygiu ir tai nereiškia, kad „mes įvažiavimą į miestą. Prez. Duda
politiniu keliu. Grozny mieste, tas taip pat paskelbė savo
Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Aleksiejus O, kurį čia pasitiko vaikai su gėlėmis ir metropolitas
nutrauksime mūsų ryšius su jevas pareikalavo visus Rusijos
čečėnų sostinėje, kai tik buvo nutarimą, jog palaiko čečėnų
Theodosius, kairėje. Praeityje Aleksiejus H mokėjo prisitaikinti prie esamų sąlygų. „Izvestia"
Rusija". Kai jis buvo išrinktas pareigūnus pasitraukti iš parei
paskelbtas Jelcino dekretas, apsisprendimą. Gi Abchazija,
laikraštis praėjusį birželį rasė: „Aleksiejus slaptuose valstybės dokumentuos*- žymimas kaip
labiausiai lankstus hierarchas".
tos teritorijos prezidentu, tai gų iki sekmadienio vidurnakčio,
susirinko minia žmonių sostinės musulmoniška Gruzijos provin
tuoj paskelbė Čečėnų respub pranešė .Tasso" žinių agentūra.
aikštėje ir pradėjo vigiliją, o kai cija, stipriai pritarė čečėnams.
likos suverenumą, „bet atskirai Paskelbė Jelcino dekretą nega
išgirdo žinią, kad Rusijos Parla
TRUMPAI
ir nuo Ingušijos". Maždaug pusė liojančiu ir įvedė savo karinį
mentas panaikino tą dekretą,
Griežta kritika Jelcinui
IŠ
VISUR
to
regiono gyventojų iš 1.3 stovį apsaugoti savo piliečiams.
t a i iš d ž i a u g s m o čečėnai
Prez. Jelcino spaudos direk
milijonų yra čečėnai, o kiti
pradėjo šaudyti į orą iš savo
Iš aprašymo galima susidaryti
C h i c a g o . — ,, Mažojoje
— Chicagos iatvių laikraštis
torius Pavel Voščanov bandė
ingušai ir rusai . Jei jiems
turimų ginklų. Tai esąs labai
švelninti Rusijos deputatų nu Lietuvoje" spalio 17 d. rašyda vaizdą, kad du paminėti kūri „Chicagas Zinas" savo 158 nu pasiseks atsiskirti, tai bus rim
išmintingas sprendimas, kuris
tarimą, sakydamas: „Šis būdas mas Antanas Juškevičius „Svei niai yra kompozitoriaus Kačins meryje rašo, jog „Amerika at tas smūgis Jelcinui, kuris prašė
atpalaiduos įtampą, kalbėjo
rodo normalų demokratinį ki sugrįžę maestro'.'' rašo, jog ko sukurti. Tad pats kompozito palaiduoja Latvijos auksą 23.1 20 mažų autonominių sričių
miniai čečėnų tarybos infor
procesą, kas įvyko čia, kur Par Klaipėdos k o n s e r v a t o r i j o j e r i u s J e r o n i m a s K a č i n s k a s bilijonus dolerių sumoje, kuris Rusijoje pasilikti unijoje.
macijos direktorius Alezander
lamentas gali nesutikti su prezi įvyko ilgai lauktas susitikimas atsiuntė patikslinimą: .. 'Mano buvo deponuotas Federaliniame Čečėnų vadai pasiuntė laišką
Ivanov. „Ačiū Dievui, Rusijos
dento nuomone, taip kaip ir su užsienyje guvenančiu kompo pasaulis' y r a Jakubėno kūrinys, Rezervo banke New Yorke Lat Sovietų prez. Gorbačiovui ir
parlamentarai suprato, kad su
prezidentas su Parlamento zitoriumi, muzikologu ir diri o 'Tu pasilik Vilniuj. Valdove', vijos Respublikos v a r d u " . Rusijos Parlamento vadui R.
mūsų žmonėmis negalima
Br. Budriūno".
Karolis Bertulis rašo, jog yra
nuomone". Rusijos delegatai gentu Jeronimu Kačinsku.
šnekėtis iš prievartos ir jėgos
Respublikinės mokslinės kon žinoma, kad tame banke yra ir Chasbulatovui, reikalaudami
„Maestro jau sulaukė 84-rių
pasiuntė savo delegaciją tartis
atšaukti „apsiausties stovį".
pozicijos..., o kad išpildytų
su gen: Dudajevu, dabartiniu metų. tačiau jc dar neapleido ferencijos m e t ų j s u r i vyko spa Latvijai priklausantis apdrauJelcino dekretą, jie būtų turėję
žvalu lio 2 ir 3 dienomis Klaipėdos dos įnašas 8.6 bil. dolerių su Demonstracijos prieš Rusiją
čečėnų prezidentu. Prieš Jelcino jaunatviška laikysena,
šaudyti į šiuos žmones šioje
konservatorijos kocertų salėje, moje.
mas,
darbštumas.
dekretą balsavo 177 parlamen
aikštėje..."
Jelcinas įvedė karo meto stovį
t a r p kitų, kalbėjo D. Palionyte
Kantatą
..Mano
pasaulis"
tarai, o už tik 4. Tačiau Maskvo
— Latvijoje lankėsi Kubos šeštadienio rytą. Maždaug 2,500
je labai kritiškai rusų par atliko Klaipėdos konservatorijos tema „Nežinomos Jeronimo Ka delegacija, kuriai vadovavo
Rusų rūpestis
katedros činsko korespondencijos pėdsa Užsienio ekonominių ryšių KGB kareivių ir kitų dalinių at
lamentarai atsiliepia Jelcino Chorinio dirigavimo
vyko į Grozny miestą ir jo apy
Rusijos parlamentarai pasisa
klausimu, kuris prieš metus choras ir solistai, kantatą „Tu kais". Koncertinėje programoje ministras Ričardo Cabrisos ir
linkes. Daliniams buvo griež
kė, jog Jelcinas turėjo teisę
pats protestavo prieš Gorba pasilik Vilniuj, Valdove" — buvo Makso Lauriškaus, Vytau įteikė asmenišką
Kubos tai įsakyta nešaudyti, nes
paskelbti dekretą, tačiau jo
universiteto to Bacevičiaus. Juozo Žilevi diktatoriaus Fidel Castro laišką
čiovo valdymo metodus, o dabar Kauno technikos
įvykdymas yra neįmanomas.
akademinis
choras
„Jaunystė", čiaus, Vlado Jakubėno, Bro Latvijos AT prezidentui A. Gor- vyko demonstracijos prieš
p a t s juos naudoja. Iki šiol
Rusiją Grozny sostinėje ir
Tad pagal šį principą ir buvo
instrumen n i a u s Budriūno kūriniai, o
Jelcinui sekėsi, ir tai yra pirmas sudėtingus kūrinius
bunovui.
Kuba
norinti
turėti
kituose čečėnų miestuose. Rusi
pasirinktas diplomatinis kelias
jo, bet didelis pralaimėjimas. Su tiniam ansambliui, chorui ir atsiųstoje programoje įrašyta,
Nepavyko s u s i t a r t i
tartis su čečėnais. Bet svar Jelcinu ryšius nutraukė popu vargonams atliko Lietuvos RTV kad spalio 2 d vakare įvyko tiesioginius ekonominius ryšius jos viceprezidentas A. Rutskoi
O sekmadienį Rusijos deputa
biausia, rusų deputatai susirū liarusis Maskvos meras Gavriil choras, vargonavo B. Vasiliaus „ K l a i p ė d o s m i e s t o g a r b ė s ir diplomatinius kontaktus su pasakė, kad yra duotas įsaky
Latvija.
tai,
negalėdami per 6 valandas
mas
suimti
jų
prez.
Dudajevą.
pino, kad šiuo čečėnų pavyzdžiu Popovas ir pasmerkė jį už kas. Paminėtina, kad daugelis piliečio Jeronimo Kačinsko
—
L
i
e
t
u
v
o
s
delegacija
susitarti
dėl Jelcino paskelbto
nepasektų ir kitos autonominės išleistą dekretą.
kompozitoriaus kūrinių Lietuvo kamerinės muzikos koncertas,
lapkričio
13
d.
tarsis
su
Britani
dekreto,
ar jį patvirtinti, ar
sritys, k u r i ų visoje Rusijos
je buvo atlikta pirmą kartą. Kar dalyvaujant autoriui". O spalio
— Taline Estijos min. pirm.
jos
vyriausybes
atstovais
Lon
atmesti,
išsiskirstė
iki pirma
tu su jais
Nepriklausomybės 3 d. koncerte buvo atliktos 4
Edgar Savisaar ir St. Petersbur
done aukso reikalu, kuris buvo
dienio naujos sesijos. Bet depu
keliu į Tėvyne sugrįžo jų kūrėjas liaudies dainos bosui, „Haec
go meras Anatolii Sobčak turėjo
padėtas
Anglijos
banke.
Britani
tatai reikalavo pasitraukti iš
Jeronimas Kačinskas. O šis susi dies" — motetas chorui, instru
praėjusį sekmadienį pasitari
jos
Užsienio
reikalų
ministeri
pareigų tuos asmenis, kurie
tikimas su kompozitoriumi ir jo mentiniam ansambliui ir var
mus, nes Sobčakas vadovaus
ja
pasakė,
jog
nori
tą
reikalą
suredegavo Jelcinui to dekreto
Sovietų delegacijos deryboms su
Vilnius. Spalio 30 d. (Elta) - nisterijos Autotransporto depar kamerine muzika yra be galo gonams ir ..Saulės giesmė" —
kaip
galima
greičiau
išspręsti.
tekstą. D e p u t a t a i , a t r o d o ,
atgimstan oratorija solistams, chorui ir
Estija. Jie jau anksčiau turėjo
Lietuvos ir Lenkijos miestus tamento keleivinio autotran reikšmingas mūsų
Pabaltijo
auksas
buvo
1967
m.
pasidalino į dvi grupes — vieni
Mačiau
kaip vargonams 'pagal Pranciškų
prieš 3 savaites susitikimą.
netrukus
sujungs
nauji sporto skyriaus vyriausiasis čiai kultūrai.
parduotas,
susitarus
su
Sovietų
nenori nuvertinti prez. Jelcino
Diskutuojama derybų procedū
autobusų maršrutai, grįžęs iš inžinierius Stasys Vyšniauskas. teikdami lietuviškas gėles dėkojo Asyžietį). Koncerto programoje
Sąjunga,
kad
atlyginus
britams,
už dekreto paskelbimą, o kiti bi
ros klausimai.
kelionės po kaimyninę respub Pirmasis — 475 kilometru ilgio J. Kačinskui žiūrovai už nuosta pažymėta, kad visi Jeronimo
kurie
prarado
savo
investavi
jo,
kad neprasidėtų kruvini susi
Lietuvos Kačinsko kūriniai Lietuvoje
liką Eltos korespondentui pa — gruodžio pradžioje nusidrieks bią muziką. Interviu
— Narvoje REFAK žinių rėmimai, kurie galėtų prasidėti
mus
Lietuvoje,
Estijoje
ir
Latvi
metu
meaestro atliekami pirrr.a kartą.
sakė Lietuvos susisiekimo mi- t a r p Vilniaus ir Varšuvos. televizijai
joje prieš II ąjį Pasaulinį karą. agentūra pranešė, jog lapkričio ir kitur ir kad neištiktų Rusijos
susijaudi
N a k t i n ė kelionė iš vienos paslapčia nubraukė
7 d. veteranai kariai padėję toks pat likimas kaip Sovietų
— Houstone, ! e \ a s valstijo gėles prie Lenino paminklo
Švedijos delegacijos sostinės į kitą ..Ikarus'* nimo ašarą, o RTV redaktorius
Sąjungos.
je, prez. G. Bushas pradėjo savo Petro aikštėje to miesto centre.
autobuse truks apie 9 valandas. Algimantas Asevičius vos galėjo
viešnagė
Čečėnų prez. Dudajevas pa
OSI atstovas vyks 1992 metų rinkimų kampaniją
Vėliau ketinama važinėti iš suvaldyti jauduli. Taip, be galo
74 metų socialistinė spalio skelbė savo vyrų nuo 15 iki 55
K l a i p ė d a . Spalio 25 d. (Elta) Vilniaus į Slupską, Krokuvą. jaudinantis baigiamasis koncer
į Lietuvą
— R>moje pasibaigė NATO sukaktis buvusi minima dauge- metų mobilizaciją ir tuoj
— Į Klaipėdą atvyko oficiali Gdanską, papildomai naktimis to akordas buvo tą laimingą va
valstybių viršūnių konferencija, lyje privačių namų Narvoje.
susilaukė 62.000 savanorių.
delegacija iš Švedijos miesto — į Bialystoką, iš Šiaulių į karą".
Tada jis pareiškė, jog „bet koks
Vilnius. Eita) — Lapkričio 9
bičiulio Kariskrūnos, kuriai Bialystoką, iš Varėnos į Lomžą,
provokacijos
veiksmas arba
dieną Lietuvos Respublikos
vadovauja miesto meras Sigur- iš Lazdijų i Punską, iš
terorizmo pasireiškimas prieš
Nelaimė uoste
Aukščiausiosios Tarybos pir
das P e t e r s o n a s . Svečiai su Druskininkų i Augustavą. Šiuo
mūsų žmones nebus praleistas
mininkas Vytautas Landsbergis
uostamiesčio vadovais aptarė metu autobusai jau kursuoja
Klaipėda. Lapkričio 11 d.
be
atsikeršijimo". Rusai per il
t o l e s n i o b e n d r a d a r b i a v i m o maršrutais Vilnius-Bialystokas, (Eltai — Sutriko Klaipėdos jūrų priėmė JAV reikalų patikėtinį
gai
išnaudoję šią žemę. kuri yra
kryptis ir galimybes atidaryti Kaunas-Gdanskas. Alytus- El- prekybos uosto d a r b a s prie Lietuvos Respublikoje Darryll
930
mylių į pietus nuo Maskvos.
jūrų keltų liniją tarp abiejų kas, Lazdijai-Suvalkai-Olš- k r a n t i n ė s , k u r
p a p r a s t a i Johnson ir JAV teisingumo
uostamiesčių.
tynas.
i š k r a u n a m i didelio t o n a ž o ministerijos ^nedaliųjų tyrimų
S. Vyšniauskas pažymėjo, kad laivai. Penktadienio v a k a r e čia skyriaus darbuotoją Michael
Pašalino prokurorą tarptautines
KALENDORIUS
autobusų linijas avarija patyrė Argentinos lai McQueen. Šis skyrius atlieka
tyrimus
tų
asmenų,
kurie
nusi
M a s k v a . Lapkričio 6 d. (RFE) ruošiamasi atidaryti ir su vas „Astravalentina".
kalto žmogiškumui ar dalyvavo
L a p k r i č i o 13 d.: Arkadijus.
Švartuodamasis pučiant stip
— Sovietų Generalinis prokuro kitomis valstybėmis. Su viena
genocide
Antrojo
pasaulinio
Eirimė,
Pranciška Cabrini.
Danijos
firma
d
e
r
i
n
a
m
a
s
riam vėjui, motorlaivis priekine
ras Nikolai Trubin atleido savo
karo
metaiSvečiai
informavo,
Didakas.
Norvydas.
asistentą V. Iliuchin, kuris maršrutas Kopenhaga-Vilnius, dalimi trenkėsi į krantinę. Buvo
kad
artimiausiu
metu
į
Lietuvą
L a p k r i č i o 14 d,: Emilis,
įsakė pradėti išdavimo bylą M. ieškoma partnerių Suomijoje bei pažeista tik povandeninė laivo
Judita. Klementinas. RamanGorbačiovui. J i s buvo atsa Pietų Europos šalyse. Šiais marš dalis, krovinys — 18 t ū k s t a n č i ų atvyks specialių tyrimų sky
tas, Saulenė.
kingas už valstybės saugumo rutais kursuos Lietuvos keliuo tonų grūdų — nenukentėjo. riaus atstovas pasirašyti sutar
ties
dėl
bendradarbiavimo
ti
se
dar
nematyti
tolimojo
susisie
Daugiau
nuostolių
p
a
t
y
r
ė
uos
reikalus ir formaliai užvedė
ORAS C H I C A G O J E
bylą prieš Gorbačiovą už krašto kimo autobusai su tam tikrais tas: išgriauta dalis k r a n t i n ė s , riant minėtas nusikaltimus.
Analogiškas
sutartis
Lietuvos
išdavimą, kadangi leido Pabal patogumais. Reikia pastebėti, aplamdyti šalia stovėję vagonai,
Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:33.
tijo valstybėms paskelbti nepri kad naujieji autobusų maršrutai geležinkelio bėgiai. Išjudėjus Respublika prokuratūra yra Ift pasitarimų - Lietuvos Respublikos Užsienio reikalu ministras Algirdas
Temperatūra dieną 54 1..
klausomybę ir vėliau jas pripa Lietuvą sujungs su miestais, bėgiams. į marias n u v i r t o por pasirašius: -^ Kanados ir Aus Saudargas, dešinėje, su savo svečiu-Vokietyos Užsienio reikalų ministru
tralijos teisėtvarkos organais
Hans-Dietrich Genscher Vilniuje
kuriuose vra dideli aerouostai talinis kranas.
žino teisėtomis valstybėmis.
naktį 34 1.

Bunda musulmonai buvusioje
Sovietų Sąjungoje

Komp. Kačinsko kuriniai Lietuvoje

Į svečias šalis — autobusai

i

RAKĄS 1991 „DIDVYRIŲ
ŽEMĖ" STOVYKLOS
VADOVYBĖ

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 13 d.

D RAUOA S
(USPS-161000)

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ

RAMOVE

Redaguoja į v s Irena Regienė. 2652 W 65th St., Chicago. IL 60629

„DIDVYRIŲ ŽEMĖ" RAKO
STOVYKLAVIETĖJE
Chicagos ir apylinkių skautų
ir s k a u č i ų bendron t u n t ų
stovyklon Rako stovyklavietėje,
Custer, Michigan, liepos 13 d.
susirinko arti 170 stovyklautojų
ir jų vadovų bei vadovių. At
vyko visi gerai nusiteikę ir
pasiryžę dvi savaites pagyven
ti gamtoje skautišku gyvenimu,
mėginant pritaikyti ir geriau
praktikoje įsisąmoninti per
žiemą sueigose pasisemtas
skautamokslio žinias. O metų
s l i n k t y j e buvo kruopščiai
ruošiamasi įsisavinti patyrimo
programų reikalavimus, sten
giantis
įsigyti
daugiau
skautiškų žinių ir specialybių.
Dalis skautų ir skaučių lankė
Raudonojo Kryžiaus kursus,
mokydamiesi pirmosios pagal
bos ir CPR ir pelnydami ati
t i n k a m u s pažymėjimus.
Vadovai ir vadovės jau nuo
sausio mėnesio pradėjo konkre
čiai ruošti stovyklos programas
ir u ž d a v i n i u s , organizuoti
stovyklinį štabą. Visi apsiėmę
pareigas stovykloje pavasarį
dalyvavo Michigano valstijos
reikalaujamuose vadovų paruo
šimo kursuose, kuriuos suruošė
ir pravedė Chicagos ir Lemonto skautiškųjų vienetų vadovai
ir vadovės.
Stovyklauti buvo nutarta ša
komis, kad to paties amžiaus
jaunimas turėtų proga artimiau
s u s i p a ž i n t i ir pasidalinti
žiniomis. Kadangi lietuviai
Chicagoje ir apylinkėse gyvena
plačiai pasisklaidę, skautiškas
jaunimas retai turi progų pa
b e n d r a v i m u i ir draugystei.
Trūksta ir patyrusių vadovų.-ių.
kurie skautiškais pagrindais
a u k l ė t ų j a u n i m ą ir ruoštų
būsimus vadovus ir vadoves.
Si stovykla skyrėsi nuo kitų
tuomi, kad metų laikotarpyje su
vienetais dirbantieji vadovai,-ės
įsipareigojo pastovyklių-šakų
viršininkų pareigoms. Tad metų
veiklos uždaviniai ir siekiai su
darė stovyklos užsiėmimų ir
uždavinių praktišką pagrindą.
Pastovyklių viršininkams.-ėms
talkino įvairių patirčių vadovai
ir vadovės. Susilaukėm ir nau
jos kartos tėvų, kartu su savo
vaikais grįžtančių į skautišką
veiklą. Buvo malonu su jais ar
timiau susipažinti, o kartais ir
griaudu, išgirdus jų nustebimą
ar nusivylimą dabartinio skautavimo lygiu.

Maloniausia staigmena buvo
vyresnių skaučių ir gintarių. o
t a i p pat ir s k a u t ų vyčių
pastovyklės. Seniai pasigedome
jų stovyklavimo mūsų stovyklo
se, šioje stovykloje jų atlikti dar
bai, uždaviniai,pokštai, links
mos dainos ir pasirodymai, su
planuoti ir pravesti žaidimai bei
vakarinės programos netik pra
turtino stovyklos gyvenimą, bet
sukūrė labai gražią nuotaiką
visų stovyklautojų tarpe.
Pastovyklės įsikūrė savo at
skirus rajonus įvairiose sto
vyklavietės vietose, stengdamosios kuo savičiau ir
praktiškiau įsikurti. Beveik
kiekviena skiltis įsitaisė rūbinę
ir rankšluostinę. Rajonai pasi
puošė įspūdingais vartais, lauko
virtuvėmis, gairėms kėlimo
priemonėmis ir laužavietėmis.
Kai kurios pastovyklės sukūrė
naujenybes: pvz. broliai vyčiai
atsivežė skautiško paminklo
projektą, kurį labai sąžiningai
ir meniškai įgyvendino.
Kiekviena pastovyklė — šaka
vykdė savo suplanuota dieno
tvarkę. Visi siekė savo stovyk
lautojams sudaryti kuo geresnes
sąlygas skautamokslio paty
rimams ir įsigijimui įvairių
gamtamokslio specialybių.
Stovyklautojai kasdien ben
drai rinkosi valgyti, kelti
vėliavas, maudytis, dainuoti,
laužams ir vakariniams užsiė
mimams. Tinkamas dėmesys
buvo skiriamas religijai — šv.
Mišioms ir maldai. Po dienos
užsiėmimų stovykloje įsivieš
p a t a v u s t y l a i , vadovai ir
vadovės, kurie dar išteko jėgų,
rinkosi pasidalinti dienos nuo
tykiais, patyrimais, aptarti ryt
dienos planus, užsimojimus, o
kartais ir pasiguosti.
Susilaukėm ir ypatingų
stovy klautojų-instruktorių,
praplėtusių mūsų skautišką ir
lietuvišką akiratį. Svečias iš
Lietuvos, veterinarijos gydyto
jas Zigmas Kalesinskas išmokė
mus lietuviškų liaudies dainų,
žaidimų ir Užgavėnių kaukių
gaminimo. Jis savo draugišku
mu, lankstumu ir giedria
nuotaika
parodė
tikrai
skautišką prigimtį. Se ;ė Livi
ja Garsienė, atskridusi iš Washington, DC, vaizdžiai pravedė
LSS globojamus laužavedžių
k u r s u s , kuriuos l a n k ė 10
įvairaus amžiaus sesių ir brolių.

Trispalvė, plevėsavusi Gedimino bokšte Vilniuje, „Didvyrių

..Didvyrių žemė" stovyklos viršininkė ir Vidurio rajone .ade s. Marytė U t z
su dukromis - Stefute, Onute ir s ū n u m A n d r i u m i .
Nuotr. J . T a m u l a i č i o

SĖKMINGA PUOTA JŪROS
DUGNE

taip pat padeda sutelkti lėšas
nemažai išlaidą pareikalaujan
čiam jūriniam skautavimui.
Šiemetinė puota spalio 26 d.
vakare į puikiai papuoštą
Lietuvių centro Lemonte salę
sutraukė daugiau negu 350
svečių, nenusigandusių audr
ingo oro ir Chicagą tvindančių
liūčių. Puotai vadovavo ir ją
pravedė
,,Antro
kaimo"
aktorius
ps.
fil.
Eugenijus
Kursantai turėjo progą šioje
dvisavaitinėje stovykloje atlikti Būtėnas. Jis j^u eilę metų šiam
laužavedybos praktiką, paruoš- renginiui talkina savo talentu
dami ir pravesdami įvairius sto ir todėl jūrų skautijos „pakel
vyklos laužus. Sesė Livija savo tas" į jūrų garbės skautininkus.
„Nerijos" tunto tuntininkė
gabumais ižiebė ir atgaivino
jps.
Violeta Paulienė, pasvei
skautiškų laužu dvasią.
kinusi
susirinkusius, pristatė
Iš Baltimorės su savo jaunimu
puotoje
dalyvavusį Lietuvos
atvykęs brolis Aleksas Radžius
buvo pasižadėjęs jaunesniųjų ministrą p. Abišalą. Sesė Vija
skautų stovykloje pravesti rank supažindino tėvus ir rėmėjus su
darbius, ypač medžio drožinėji šioje puotoje dalyvavusia savo
mą. Žinodami jo didelį susi vadovaujamo tunto vadija, ku
domėjimą heraldika, pakvietėm rią sudarė sesės Viligailė Lendjį su heraldika supažindinti raitienė, Audronė Gulbinienė,
vadovus.-es. Žinios apie heral Dana Mikužienė, Aušrinė Kadikos p r a s m ę ir r e i k š m e raitytė. Milda ir Taiyda RuLietuvos istorijoje buvo labai daitytės, Virginija Rimeikienė,
įdomios ir gausios. Visi dėl to D. Ancevičiūtė ir menininkė,
taip puikiai išdekoravusi puo
esam j a m dėkingi.
Visų
stovyklautojų tai salę — sesė Daina Rudaitienė.
nuotaiką vaizdžiai išreiškė
,,Lituanicos" t u n t o j ū r ų
stovyklos laikraštėlio redak
skautų
skyriaus vedėjas jps
torės: ..Šiais metais mes išmo
Jurgio
Lendraitis
supažindino
kom gražiai sugyventi Rako
miške. Keliavom į įvairias iš su jūrų skautų vadija tunte —
kylas, pasišokom. prisidaina- jūrų skautu skyriaus vedėju LS
vom. Laukiam
įetų, kai Brolijoje ir Prez. A. Smetonos
jūrų budžių įgulos v du j.s. dr.
mes visi vėl s
,.ne!"
Algiu Paulium, „Baltijos"
M.U.
kapit>nu j.s. Marium Nariu ir
laivu vadais — A. Jarašium. R.
Česi;. P Jakubausku, A. Janu
su, \. Rimavičium ir D. Brazai
čiu.
J.s. dr. A. Paulius įteikė tradi
cinius irklus, o brolis Lendraitis
dovanėles pasižymėjusiems se
sėms ir broliams — gintarei A.
Ancevičiūtei, j . budžiui D. Bra
zaičiui, jūrų skautei,-ui, L.
Par iraitei ir P. Rauckinui.
Tradiciniai „Puota jūros dugne"
žymenys buvo įteikti už ilgame
tį darbą jūrų skautijai — sesei
Dainai Rudaitienei ir broliui R.
Rūbui. Ypatingas vienkartinis
žymuo
skiriamas
jūrų
skautininkams dr. Kęstučiui ir
dr. Juzei Aglinskams už jų ilga
metį darbą, kad gyvuotų jūrų
skautija. Tradicinis jūros dugno
žymuo skHsmas „Pagyvenusių
Bebru t<" ••< s", kur yta tik
viena nekeičiama tradicija —
visų trijų „Bebrų tarybos" narių
amžius turi sudaryti ne mažiau
ž e m ė " stovyklos parade
kaip 200 metų. Gal dėl to sesės
J ū r ų s k a u t a i ir s k a u t ė s
Chicagoje metinį buriavimo se
zoną užbaigia tradicine ,.Puota
jūros dugne", kurioje ne vien
puotaujama ir linksminamasi,
bet apžvelgiama veikla, tėvams
ir rėmėjams pristatomi vienetų
vadovai, ės, pagerbiami ir apdo
vanojami metų veikloje pasižy
mėję broliai ir sesės. Ši puota

N u o t r . J. Tamulaičio
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DR. E. DECKYS
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CRAWFORD MEDICAL BUILDING
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Cardiac Diagncsis. Ltd
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Laikraštėlio redaktorės — vyr.
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skautės Rasa Ramanauskienė,
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DR. E. B. GLEVECKAS
Dana Butts ir Rasa Hollenderyv
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
GYD TOJAS IR CHIRURGAS
tė.
____,
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

r
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Vaiarvlos pagal susitarimą
P.rmd 3 •/ p p - 7 v v . antrd 12 30-3 v p p
i'ečd jžda'ytaa Ketvd 1-3 v p p penkta
ir šeštd 9 v r - 1 2 v P p

6132 S. Kadžio Ava., Chicago
(1-312)778-6969 arba (1-312) 489-4441

DR. K. A . JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE
CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS

nelabai nori dalyvauti šioje
garbingoje taryboje. Šių metų
„Bebrų tarybą" sudaro broliai
A. Levanas, V. Macieža ir L.
Kupcikevičius. Oficialią dalį
baigiant, jvs dr. Paulius pakėlė
tostą už laisvą tėvynę Lietuvą.
Po gardžios karštos vakarie
nės „Antro kaimo" aktoriai
atliko programą. Eug. Būtėnas
p e r s k a i t ė specialiai šiam
vakarui sukurtą L. Kupcikevičiaus kūrinį „Market par
kas", pagal vysk. A. Bara
n a u s k o „Anykščių šilelį".
Aktoriai D. Mikužienė, E. Tuskenis ir E. Butėnas linksmino
svečius šių dienų aktualijomis
Lietuvoje ir Amerikoje. Šokiam
grojo „ G i n t a r o " o r k e s t r a s .
Laimėjimus pravedus paaiškėjo,,
kad laimingus bilietėlius turėjo
čikagiškis A. Krasauskas, bostonietė O. Andulionienė, itaskietė
L. Valavičienė ir čikagiškis A.
Regis. Laimėjimus pravedė bro
lis M. Naris, o pirmąjį bilietėlį
ištraukti buvo pakviestas sve
čias iš Lietuvos ministras p.
Abišalas.
Dar ilgai buvo svečiuojamas!,
šnekučiuojama ir linksmina
masi, primiršus kasdieninius
rūpesčius.
Ačiū visiems dalyvavusiems
ir įvairiai prisidėjusiems prie
sėkmingos „ P u o t o s j ū r o s
dugne" rengimo. Ačiū visiems
ir iki pasimatymo ateinančių
metų puotoje.
Gero vėjo!
L.K.

Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgims išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaskl Road.
T a i . (1-312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm . antr. penki 12-3 v p.p.. ketv 2-7 v v
Reikalui esant atvažiuo)u ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55 St.. Chicago. IL
Tai. (1-312) 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory H'lk. IL
T a i . (708) 598-8101
Vai paqr»l susitarimą
Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan A v a . . Sulta 3 2 4 ir
S83S S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL
81 St. ir Kaan Ava.. Justica. IL
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai )
Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Straat
(1-312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott H Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 Wast A v a . . Orland Park
700-349-8100
10 W. Martin, Naparvllla
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
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PETER STECY, M.D.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D.
CESAR J . HERRERA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagai susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kadzla. Chicago. III.
Tai. (1-312) 925-2670
1185 Dundaa Ava.. Elgln. III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tik-.na akis. pataiko akinius
2618 W. 71st St.
Tai. (1-312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. III Ketv vai 3 6 v v
Tai. (708) 448-1777

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
4 7 0 0 W. 9 5 St.
Oak L a w n , IL 0O4S3-2533
Tai. 708-630-3113
DR. D A N A M . S A L I K L I S
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. C e r m a k Rd.
VVestchester. I L 6 0 1 5 3
Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 VV 63rd Straat
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2 5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kablnato t a i . (1-312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar A v a . (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (1-312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ UGOS
Good Samarttan Msdlcal CantarNaparvllla Campu*
1020 E. Ogdan A v a . , Sulta 310.
Naparvllla IL 80563
Tai. 1-708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Taikantis prie

VYKSTANČIŲ
PERMAINŲ
Sakoma, kad šiandienos jauni
žmonės neturi idealų, nesupran
ta nieko kito, kaip sau naudos
ieškojimo. Galbūt tame yra ir
daug tiesos, bet dabar dėmesį
patraukė kroatams kovoje už
laisvę ir nepriklausomybę vis
didėjantis skaičius savanorių iš
įvairių Europos kraštų, netgi iš
Kanados, stojančių į puolamą
žemę ginančių kroatų eiles ir
pasirengusių pažvelgti mirčiai
į akis, jei jau taip likimo būtų
skirta, garsiai sakančių, kad jie
negali apleisti mažos tautos,
išėjusios į šią istorinę ir taip
nelygią kovą. O didžiosios pajė
gos dar vis gražbyliauja apie
stabilumą ir remia komunis
tines vyriausybes.
Tuo pačiu laiku net ir izraeli
tai sutinka sėstis prie bendro
stalo su palestiniečiais, kurių
žemę jie yra užgrobę. Štai čia
r a n k a s iš džiaugsmo trina
Amerikos vadas su savo šauniu
štabu, nes čia yra jų draugo ir
bendraminčio kraštas. Jis pasi
rodo drauge su Gorbačiovu, pri
tariančiu viskam, ką tas iš
galvotų, kad tik gautų dar
d a u g i a u pinigų ir maisto
produktų, nors už pereitas
skolas dar nėra atsilyginęs. Štai
kokius spektaklius matome šių
dienų naujienose. Artėja šiame
krašte rinkimai ir apklau
sinėjimai rodo, kad šiaip ne
daug kuo besidomintys piliečiai
jau pradėjo protauti.
Mūsų akys, aišku, nukreiptos
daugiausia į bandančią ant sa
varankiškų kojų atsistoti tėvy
nę. Žinios iš ten irgi kartais su
kelia tamsių minčių, kaip žinios
apie Lietuvos pilietybę sveti
muose kraštuose įsikūrusiems
bėgliams, kurių nemažas skai
čius norėtų jausti priklausomy
bę savo gimtajam kraštui.
Daugelis vyresniųjų vis tei
raujasi, ar yra galimybė ten
praleisti senatvę, vietoj būnant
čia uždarytais vietos slaugymo
namuose, jaučiantis vienišam
tarp svetimų tautybių ir rasių.
Būtų gerai, jei gautume dau
giau informacijos apie tokius
klausimus, — ne visi turime tur
tingus ir mielus vaikus ir anū
kus, dauguma gal jaustumės
laimingesni savųjų tautiečių
tarpe. Juk mūsų pensijų doleriai
turėtų būti pajėgūs apmokėti
tokio slaugymo naštą, gal net
gi nuimant savo palikuoniams
šiame krašte pareigą ir rūpes
tį. Jaunesnis žmogus, kaip jis
bemylėtų savo tėvus ir senelius,
augina ir mokslina savo prie
auglį ir nori žiūrėti pirmyn.
Kalbant apie mūsų jaunimą,
pereitą savaitgalį buvo tikra at
vanga dalyvauti Lietuvių Bend
ruomenės valdybos rinkimuose,
h- ne vien dėl to, kad ten valdžia
jau yra daug jaunesnės kartos
rankose, bet kai ieškant dar
keletos narių būsimai valdybai
bei tarybai ir vadovams krei
piantis į susirinkusius, kad gal
kas sutiktų būti kandidatu,
pakilo neįtikimai didelis jaunų
rankų skaičius. Keli seniai dar
vis ieškojo priekabių prie perei
tų metų veikloje padarytų
veiksmų, bet vadovai šypso
damiesi atsiprašydavo ir žadėjo
pasitaisyti. Visi skirstėmės ge
roje nuotaikoje.
* * *

Doras ir veiklus žmogau, užsi
tarnauk ir tikėkis:
iš didžiųjų — malonės,
iš stipriųjų — paramos,
iš veikliųjų ir gerųjų — reika
lavimų,
iš minios — neigimo,
iš pavienių — meilės!
Goethe

Šiuo tarpu vyksta permainos
ir Amerikos politikoje. Artėjant
prezidento rinkimams, pagaliau
buvo atkreiptas dėmesys ir į
žmonių nuotaikas, ne vien į
politinius interesus tolimuose
pasauliuose. Kainoms kylant,
žmonėms suveržiant diržus ir
nesišvaistant pinigais nebūti
niems pirkiniams, į paniką
puolė biznieriai ir prezidento pa
tarėjai. Garsėja balsai, kad,
vietoj mėtant pinigines paskolas
kiekvienam gal kada būsimam
šio krašto gaminių svetimtau
čiui pirkėjui, visiškai neatsižvel
giama į vietos žmonių pro
blemas. Aišku, daugiausia
kalbama apie benamius ir nele
galius d a r b i n i n k u s , k u r i e
uždirbtą centą arba prageria,
arba pasiunčia namo. Bankuose
vis mažinami nuošimčiai tiek už
paskolas, tiek už indėlius,
krašto mokyklos reikalauja
daug didesnio piniginio įnašo jų
reikalams, nes jos prisipildė imi
grantų vaikais, reikalingais
visokeriopos pagalbos.
Artėja Kalėdų šventės, visad
papildančios krautuvininkų ka
sas bent pusmečiui, bet prie da
bartinių nuotaikų ir čia j a u ne
besitikima didelio pelno. Kraš
tas tarsi pasidalino į turtuolius
ir bedarbius, viduryje paliekant
vis mažėjančią ir susirūpinusią
dirbančiųjų grupę.
Atrodo, kad profesijas įsigiję
mūsiškiai dar stovi visai gerai.
Niekuomet nebuvome tinginių
tauta, išskyrus gal ten namie
sovietiškos galvosenos įtakoje.
Šiame krašte neprašėme iš
maldos, greit susiradome pra
gyvenimo šaltinius, įsigijome
namus ir išmokslinome jaunąją
kartą. Taigi dabar rūpestis tėra
to kadaise visagalio dolerio la
bai sumažėjusią verte, kai pra
gyvenimo kainos kasdien kyla
ir kyla. Didėja ir naujųjų atei
vių iš tėvynės banga, vis dar
atsinešdama
turtingosios
Amerikos atvaizdą, kur jie tikisi
irgi lengvai pasidaryti turtin
gais. Nustemba radę neseniai į
čia atvykusį profesionalą tėvy
nainį dirbantį senelių ir ligonių
priežiūros darbus, vietoj paišę
architektūrinius brėžinius, kūrę
skulptūras, groję orkestruose.
Aišku, norintys imtis bet kokio
darbo, kaip darėme mes čia
atvykę, jį lengviau susiranda
netgi mūsiškių tarpe, kur
mieliau seni tėvai ar maži kūdi
kiai paliekami savo tautiečių
globoje. Jaunesnieji greit susi
randa čia užsilikusi viengungį
ir sukuria lietuvišką šeimą.
Kiek nuliūdę žvelgiame į
spaudos ateitį, nes sunkiai
sekasi pakeisti senstančius ir
tikrai poilsį užsitarnavusius
r e d a k t o r i u s , spaudos dar
bininkus. J a u keli žurnalai
keliasi į Lietuvą, keletas kitų
baigia savo dienas ir paskirtį.
Aišku, tai natūralus kelias, nes
čia gimęs jaunimas tikrai negali
domėtis Lietuvoje buvusių or
ganizacijų bei politinių ir reli
ginių grupių leidiniais. Teks ir
mums mažinti ribotą susi
domėjimą turinčių leidinių
skaičių, gal net pereinant į
dvikalbius žurnalus. Tačiau
tikiu, kad tiems rūpesčiams
laikas dar nėra galutinai pri
brendęs.
RKV

ATKŪRĖME LIETUVA, KAD
LIETUVIS JAUSTŲSI ŠEIMININKU
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos
pirmininko V. Landsbergio kalba, pasakyta 1991.11.11 Detroite
Gavęs Lane Kirkland pakvie
timą apsilankyti jūsų suvažia
vime, aš tuoj pat prisiminiau tą
nuolatinį dėmesį, kurį jūs rodė
te mano šaliai sunkiais kovos u i
nepriklausomybę metais. Ir at
vykau pas jus, Amerikos darbi
ninkus, nes negalėjau neat
vykti. Atvykau čia, kad galė
čiau pasakyti „ačiū"! savo šalies
vardu. Pareikšdamas dėkin
gumą AFL-CIO, drauge dėkoju
visai darbo Amerikai, visai
Amerikos liaudžiai, kuri išsau
gojo tvirtą laisvės dvasią ir
suprato mūsų siekius.
Žinau, kad jūs apdovanosite
mano bičiulį ir politinį bend
ražygį K. Uoką, kuris buvo dar
b i n i n k a s , buldozerininkas,
Lietuvos darbininkų sąjungos
kūrėjas ir deputatas, o dabar va
dovauja Lietuvos Respublikos
v a l s t y b ė s kontrolės depar
tamentui. Tačiau ir šitame pos
te jis nepamiršta darbininkų
reikalų ir tikrų Lietuvos profsą
jungų kūrimo. Jo užmegzti ry
šiai su darbininkų organizaci
jomis Jungtinėse Valstijose ir
Sovietų Sąjungoje mums buvo
labai svarbūs sunkiomis Lietu
vai dienomis. Juk Lietuva buvo
atkuriamos demokratijos išmė
ginimų laukas, mūsų pavyzdžiu
sekė demokratinės jėgos Sovie
t ų Sąjungoje ir tikros demokra
tinės profsąjungos Rusijoje ir
Ukrainoje sėmėsi kai kurios
patirties iš mūsų, o dar prieš tai
— visi mes mokėmės iš Lenki
jos „Solidarumo".
K. Uokos pavyzdys yra klasiš
kai amerikietiškas — iš darbi
ninko jis >*apo aukštu parei
gūnu, ginančiu valstybę nuo ko
rupcijos, vagysčių ir kyšininka
vimo. O mūsų konservatyvi
parlamentinė opozicija praeita
mėnesį bandė jį pašalinti.
Tai nėra labai stebėtina tam,
kuris matė Lietuvoje per pasta
ruosius trejus metus, kaip
sunkiai skynėsi kelią tikras dar
bininkų judėjimas. Anksčiau
vienokiu pretekstu, vėliau
k i t o k i u — pavyzdžiui, per
tvarkant ekonomiką — aktyvūs
Darbininkų sąjungos veikėjai,
jos poskyrių organizatoriai
netekdavo darbo ir teismuose
kovojo su įmonių administra
cija. Kai kurie persekiojimo ir
apribojimo būdai primindavo

net XIX a. JAV darbininkų
unijų patirtį.
Mes norime sukurti dinamiš
ką, atvirą, laisvo ir produkty
vaus ūkio visuomenę. Joje pri
vatus verslas ir darbininkų uni
jos atstovautų visuomenės
grupių interesams skirtingu, ta
čiau ne absoliučiai konfrontuo
jančiu būdu, be to, viena kitą
papildančiomis, visuomenei ir
valstybei naudingomis for
momis.
Pradinėje
arba
pereinamojoje stadijoje Lietuvos
darbininkų sąjungai tenka ir
socialinės sąžinės bei kontro
liuojančios akies funkcija. Kita
vertus, matome mėginimų nusi
vesti šią sąjungą siauresniu
politiniu keliu, galbūt net su
kompromituoti.
Nereikia pamiršti, kad ne
veiksmingos centralizuotos eko
nomikos idėja buvo ne vie
nintelis dalykas, įskiepytas
Lietuvoje. Per tą pusę amžiaus
sovietinės struktūros stūmė iš
žmonių sąmonės prisiminimą
apie laisvą gyvenimą, apie nor
maliai apmokamą darbą. Net
žodis profsąjunga neteko savo
p r a s m ė s , nes profsąjungos
tebuvo valdžios įrankis. J ų
senieji funkcionieriai dabar no
ri išlaikyti profsąjungų struktū
r a s , panaudoti jų turtą ir
žmones nežinia
kuriems
tikslams.
Savotiškas reiškinys — ne
vien Lietuvoje — yra ir tai. kad
į privatų biznį skubiai perėjo
daug buvusios komunistinės no
menklatūros ir net Sovietų
represinių struktūrų tarnau
tojų. Jų tikslas gali būti ne vien
biznis, bet ir ekonominė valdžia,
taip pat informacijos kontrolė,
orientuota į būsimą politinę
valdžią.
Lietuvoje, ypač mūsų kai
muose, dar yra išlikęs senas ves
tuvių paprotys: kai vestuvi
ninkai su jaunųjų pora grįžta iš
bažnyčios, jie randa prie vaišių
stalo jau sėdinčius kitus vestu
vininkus ir kitus jaunuosius.
Paprastai netikrais jaunaisiais
aprengiami vaikai, kurie džiau
giasi dalyvaudami t o k i a m e
spektaklyje. Prasideda ginčai,
įrodinėjimai, kun jaunoji pora
yra tikroji ir galu cale vietą prie
stalo tenka išsipirkti saldai
niais.

SVEČIAS NEBUVĖLIS
A N D R I U S NORIMAS
Romanas

Likusi viena, toliau mąstydavau. Milijardu mylių
atstume nuo viena antros tos žvaigždės skrieja gal
sykiu su saule, o gal ir su atskira jų sistema. Žemė juk
apskrieja apie saulę tokiu tikslumu! Lyg laikrodis,
chronometras tiksėtų josios viduje... Taip pat ir tas
negyvėlis mėnulis, neraminąs jaunąsias širdis Ir jis
tiksliai, vienodai apkeliauja žemę. Juokinga, pagalvo
jus — ar žmogus prilygs kada mokslo laimėjimais prie
Dievo? — Niekada! Štai, bolševikai, ateistai juokias iš
dievybės. Jie lygina krikščionis su šamanais, negrų
žyniais, jų tautelių garbinamų vien už tai, kad jie iškilti
sugebėjo aukščiau prastosios masės. Taip, žyniai padaro
savo stebuklus ir tampa tamsių žmonių dievukais.
Kodėl gi mes neturim garbint Tą, kurs sugebėjo kurti
daug gudriau už žmogų? Ar sugebės žmogus prilygti
Dievui savąja kūryba? Ar jis galės sukurti atskirą
planetą, apvaisint ją žmonėmis ir augalais? Nusišypso
davau, užjausdama menkąsias žmonių pastanga?.- Ir
sieloj likdavo lengvesnis jausmas, tarytum vėl iš nau
jo įsitikinus savos religijos tiesom. Juk štai - Mirtis!
Kas nugalėjo šiam pasauly ją? Nė vienas iš žmonių!
Ką tau kas skirs — ar peiks, Ir niekada! O Visagalis mums parodė, jog nugali Jisai
ar girs,
ir tą kaulėtą kaukę. Jis leido savo Sūnui mirt ir
Tu nieko nežiūrėk!
prisikelti! Įrodė ir Sūnaus dievybę. Kodėl Mirtis vis
I žmones eik, jiems laimę teik, tiek Šienauja? Kodėl mes jos negalime išvengti? Ne
Jausk ir mylėk!..
tiktai žmonės, bet ir augalai, kas tiktai gyva N ikrinA. Jakštas ta medžių lapai ir gėlių žiedai — jie miršta... Kei; lapai,
* » *
žmonės eina vėl į žemę... Nors būdami gyvi j " >uošė,
Nosis nežino druskos skonio. lyg žiedai, pilką žemelę. Ir kaip teisingas Diev -odis:
Hausa afrikiečių patarlė „Dulkė buvai. į dulkę pavirsi..."

Kažkas panašu dabar vyksta
Lietuvoje, kai b e s i k u r i a n t i s
naujas laisvos, privačios inicia
tyvos verslas ir tikrosios darbi
ninkų profsąjungos r a n d a jau
užimtą vietą ir turi dėl jos gin
čytis. Išpirkti tą vietą saldainių
nepakaks, gali įvykti didesnių
konfliktų, todėl valdžios uždavi
nys yra užbėgti už akių politi
nėms destabilizacijoms.
Kovoje tarp seno ir naujo
mums yra
neįkainojamas
dalykas gauti paramos iš už
sienio, ypač iš JAV profsąjungų.
Aš kalbu ne apie materialinę
paramą, nors šią žiemą mes
tikriausiai stokosime labai daug
ko. Nemažiau svarbesnė para
ma būtų jūsų patirtis, organi
zuojant darbininkų kovą už
savo teisėtus interesus ir, kas
dabar svarbiausia Lietuvoje,
nepamirštant jos kaip valstybės
interesų, nes mūsų valstybė vis
dar tebėra pavojuje. J ū s žinote,
kad Lietuvoje t e b e l a i k o m a
svetima kariuomenė, kelianti
papildomus
politinius
ir
socialinius s u n k u m u s . J ū s
turite žinoti taip pat, kad vėl
prasidėjo teroro akcijos, susi
jusios, atrodo, su KGB sukurtu
ginkluotu pogrindžiu. Tokioje
situacijoje, kai Sovietų eko
nomikos problemos gali sukelti
didesnį nedarbą ir Lietuvoje,
bent daliai darbininkų keliant
valstybei neįgyvendinamus rei
kalavimus, ją galima tiesiog
sulaužyti. Štai tada vakarykštės
jėgos laimėtų. Todėl naujos prof
sąjungos turi būti protinga jėga,
kuri neleistų manipuliuoti
žmonėmis dėl nešvarių tikslų ir
užtikrintų socialinę apsaugą,
nuolat ir kantriai primindamos
valdžiai, kad ji yra dėl žmonių,
o ne žmonės dėl valdžios.
Štai kodėl aš noriu pabrėžti
Lietuvos ir JAV profsąjungų
bendradarbiavimo svarbą, susi
tikimų, keitimųsi delegacijomis
ir bendrų seminarų rengimo
svarbą. Reikia, kad žmonės ma
tytų, ko jie gali pasiekti, o an
t r a vertus — kokiomis prie
monėmis dera siekti. Prof
sąjunginis švietimas užtikrintų,
kad tamsios jėgos nepanaudos
žmonių susirūpinimo ir nepa
vers jų gudriai valdoma minia.
Be to, šiuo sunkiu metu, jeigu
mūsų valstybė pati viena ne

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirm Vytautas Landsbergis su Vliko pirmi
ninku dr Kaziu Bobeliu.

PERKELTI V. STORASTOS
- VYDŪNO PALAIKAI
KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e
Mažosios Lietuvos rašytojo-filosofo Vilhelmo Storastos —
Vydūno palaikai š.m. spalio
mėn. 14 d. buvo perkelti iš
Vokietijos — Detmoldo kapinių
į Lietuvą.
Šį įvykį atžymėjo vietos dien
raštis.kartu pranešdamas, kad
beveik savaitę laiko Detmolde
viešėjo iš Lietuvos Vydūno d-jos
atstovai, kurie ilgesnį laiką
rūpinosi lietuvio rašytojo pa
laikų perkėlimu į jo gimtąjį
kraštą. Galutinis Vokietijos su
tikimas buvo gautas rugsėjo
mėn. 24 d.
Laikraštis trumpai apžvelgia
rašytojo
gyvenimą,
pasi
traukimą iš Lietuvos, randant
nuolatinį apsistojimą 1946 m.
Detmolde.

Laikraštis išspausdino dvi di
deles nuotraukas — Vydūno
draugijos atstovų prie rašytojo
kapo bei perduodant vokiečių
atstovui perkėlimo leidimo
dokumentus.
Lampertheimo-Hiuttenfeldo
kapinėse buvo palaidotas didelis
Mažosios Lietuvos veikėjas Erdmonas Simonaitis, miręs 1969
m. Dukters Birutės Simonai
tytės
reikalavimu
š.m.
rugpjūčio mėn. 13 d. kapinių
valdyba urną pasiuntė j Klaipė
dą, p a d e d a n t ją Lebartų
kapinėse, šalia 1985 m. miru
sios žmonos. Kun. F. Skėrys bu
pajėgtų išlaikyti socialinės pu vo testamento vykdytojas.
siausvyros, ji galėtų pajusti
Ateinančiais metais numato
remiantis draugo petį. Galbūt
perkelti
į Lietuvą Martino Jan
jūsų dėmesys, jūsų įtaka JAV
kaus
urną
bei Viliaus Gai
politikai apsaugotų mus ir nuo
galaičio
palaikus
iš Bretten (ne
prievolinių ar dirbtinių kata
klizmų ekonominės reformos toli Pforzheimi kapiniu.
laikotarpiu ir paspartintų sėk
mingą ūkio transformavimąsi,
kurį lydės pragyve? ;mo lygio
LĖKTUVO NELAIME
kilimas, geriausiai apsaugąs
demokratiją.
Ties Zion priemiesčiu spalio
Mes įsitikinę, kad tikros prof
31 d. nukrito nedidelis lėktuvas.
sąjungos yra vienas iš pagrin
dinių ramsčių, laikančių valsty Juo skridęs Brad Schroeder. 29
bę gerovės kelyje. Mes atkū- m. sunkiai sužeistas. Lėktuvas,
rėme Lietuvos nepriklausomybę pakilęs iš Waukegano aero
tam, kad žmogus jaustųsi šeimi dromo, jau buvo pasiekęs de
ninkas savo žemėje ir naudotųsi besis. Skrido i Rockfordą. Kris
savo doro darbo vaisiais. Mes damas l ė k t u v a s nudaužė
visada ginsime tą neatimama ir elektros laidus ir apie 800 namu
liko be šviesų
pagrindinę žmogaus teisę.

Kol j a u n a s , ypač kol dar vaikas, žmogus nė ne
galvoja apie senatvę arba mirtį. Jis džiaugiasi gyve
nimo žaidimais, draugais, laimėjimais. Bet vos
susirgs ar sunegalėjęs, tuoj pagalvos apie gyvybės pa
baigą! Kiek kartų aš pati nesijausdama sveika... o, taip
— ir prieš gimdymą skausmuos... galvodavau, jog mir
siu. Prašydavau Dievą dar pratęsti man gyvybės
siūlą... Senstantis žmogus dažniau vis susimąsto apie
gyvybę, mirtį, apie džiaugsmą ir liūdesį, ir apie laimę
su vargu. Sarkazmas čia gal ir ne vietoj, bet mano
galva, Mirtis yra demokratiškiausia, nes ji sulygina
visus: sveikus, ligonius, turtingus, vargšus, laimingus
ir bedalius, gražius ir visiškai bjaurius. Kiek tik y r a
pasaulyje turtuolių — nė vienas jų neišvengė mirties
ir nenusinešė anapus milijonų, akcijų ir nuosavybių!
Savo mirtimi naują gyvenimą pradės per palikuonius.
Bet ir šie vėl: mirdami paliks šias vertybes gal vėl
kitiems.
O gyvybė visą laiką gęsta, nyksta. Bet vaikuose ji
vėl atgimsta. Vaikai panašūs j u k į mus iš veido ir iš
būdo. Surėdo tai tik Dievas, J o nustatytais dėsniais.
Nors žmonės ir panašūs į viens antrą, bet tarpusavyje
skiriasi taip pat — veido bruožais, kalba ar kūno for
mom. Giliau betyrinėjant ir t a r p dvynių randami skir
tumai. Vienokios rūšies augaluos atrasime ir vėl skir
tingų bruožų. Taip, pasaulis margas, o žmogus — pat
sai margiausias jojo sutvėrimas! Iš to ir panašumas
susidaro. Kiti mažų skirtybių neįžvelgia, tik mato
stambmenose panašumą. Dažnai gyvenime pamatom
žmones nuostabiai savo veidais į žvėris ar į kitus gyvius
panašius. Net į žuvis, ar į kitokius sutvėrimus. Tarpe
žmonių užtinkam panašių balsų, eisenų, sutinkame net
visai panašių veidų! Kiek k a r t ų gatvėj žmogų pamatydama, staiga atmindavau j a u kitą asmenį. Pirmojo
tik bruožai, gal tik nosis, akys, man tuojau primindavo
ką kitą. Nes Dievas tvarinius sutvėrė panašius į vienas
antrą. J u k Jis sutvėrė žmones pagal save, kiek
panašius į Jį.

i

Jo palaikai amžiną poilsį r a s
Bitėnų kapinėse — ..am heiligen
Berg Rambynas"
(šventame
Rambyno kalne». Šilutės aps.
skliausteliuose įrašant anksčiau
..Heidekrug — Memelland".

O, ne! J u k niekas nėra matęs paties Visagalio! Jį
piešia dailininkai žmogaus vaizdo — barzdotą, rūstų
vyriškį. O gal Jis visiškai ne toks? Iš tolo gal tik
primena mirtingą žmogų, bet Jo protas, sukūręs neap
rėpiamus visatos tolius, augalus ir gyvūnija, o į patį
žmogaus protą tiek įkvėpęs mokslo ir žinių! Ne.
Viešpats juk negali būt tokiam pat kiaute, kaip mir
tingojo žmogaus! Jo veidas turi būt kitoks! Man Jis
vaizduojąs šviečiąs, tartum saulė, švelnus, lyg dangaus
ryto žydrumas, gražus, kaip prasiskleidusio žiedelio
lapas..
Bet kur galėtų būti Dievo rojus 9 Tiktai ne mūsų
žemėje, nes ji per purvina ir daug kur klimatas joje žiau
rus. Jis nei ašigaly gyventi negalėtu, nei karštame pusiaujuje. Yra gražiausio klimato Europoje - Prancū
zijos pietų kraštuos, Italijoje, Afrikoj šiaurinėj... Juk
Palestina taipogi šiltas kraštas, kur p m e ir gyveno Jė
zus. Bet Dievas Visagalis turi savo būstą kažkur de
besų tolybėj. . Juk Kristus, melsdamasis Tėvui, vis
keldavo akis aukštyn. v\r& debesų... Gal kur aukštai
Jis nepasiekiamas, mus stebi, mato ir užrašo... O
prisikėlęs Kristus vėlgi kilo į padange, eidamas pas
Tėvą.
Ir taip mastydavau aš vis. kai pasilikdavau viena.
Užeidavo religinių minčių banga, ir vėl praeidavo
Sudėjau kartą tokią ryto meto maldą: „Ačiū Tau.
Dieve, už poilsio naktį, naujos dienos, kad leidai
sulaukti. Leisk nepatekt per šią dieną nelaimėn, siekti
tobulybės, o. Viešpatie! Amen." Nuo tol kasdien pa
sveikindavau ryto aušrą šitokia mažyte maldele.
Gyvenimas gi reikalauja atiduot jam savo duoklę. Ne
beilgai galėjau dirbti lietuviams po sunkiuoju nacių
jungu, nes varžė, siaurino visas teises, pradėję
kontroliuoti visas mokyklas, gimnazijas, net
universitetą.
'Bus daugiau >

i

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 13 d.

QUO VADIS LIETUVOS
EKONOMIJA?
R A I M U N D A S A. SLĖNYS

škai dirbdami, kaip esame j a u
seniai nusistatę ši ekonominio
atstatymo darbą dirbti. „Lįsti
į akis", kad ir biznyje, yra gan
bevertis ir beprasmiškas reika
las. Kol nebus sutvarkyta nuo
savybes įstatymai, tol išbadėję
bei apiplėšti svetimųjų interesų
mūsiškiai nesusipras, „kuri
pusė yra į viršų", tol turime
veikti tik administratyviai,
dekoratyviai ir daugiau Ameri
koje, o ne bandyti k a k t a pra
laužti sieną Lietuvoje. Čia
Amerikoje bandyti sutelkti
„šaltą kapitalą", k u r i s Lietu
voje bus brangesnis už auksą ir
jo kaina sieks net ligi 149c, jei
ne daugiau.
Taigi, darant „bent ką" su
kraštu prie šių naujų sąlygų,
turėtume nepamiršti, kad, žiū
rint iš parlamentarinio taško,
Lietuvos Respublika, kaip j a u
buvo minėta, turės d a r išsirin
kti prezidentą, sušaukti parlamentą-seimą, pravesti ne vieną
oficialų įstatymą, t u o pačiu ir
įstatymus, kurie lies krašto eko
nomiją, panaikinti netinkamus
įstatymus, surasti, paskirti ir
leisti išmokti tiems žmonėms,
kaip dirbti įstatyminį darbą ir
t.t. kol bus įmanoma bent ko
pasiekti. Todėl, esant suminė
toms sąlygoms krašte, bet koks
mūsų įdėtas darbas gali būti
bergždžias. Nebūtų tikslu pa
tiems ką nors bandyti. Atrodo,
kad .Jie ten" jaučiasi tikraisiais
savininkais esančios padėties ir
nenori, kad kas iš šalies aiškin
tų ar sakytų jiems ką daryti.
Atrodo, kad žiūrim į labai
komplikuotą reikalą. Tik laikas
ir gera valia gali šį reikalą
ištaisyti. Ligi to laiko turim
laikytis neutraliai ir palaukti,
kada jie mus pakvies į bendrą
darbą. Gaila, bet j a u tokia
padėtis. Suminėtos problemos
negali laukti, bet pakeisti

(Pabaiga*
(2000 km Maskvoje), kas gali
Cia būtina y r a suminėti ir p r a i l g i n t i Lietuvos laisvės
J A V politikų pasižadėjimus, atgavimo procesą. Tai buvo kal
kuriant reikalingus pamatus bama apie Lietuvos ekonomi
ekonominiam krašto aparatui. jos.'industrijos, prekybos atstaty
Vienas iš jų, kaip j a u buvo mą. Tik po politinių absoliučių
minėta, yra senatorius Alan J. laimėjimų leisti krašte bet kokį
Dixon iš Illinois. Aišku, jo efek ekonominį pagerėjimą. Per iš
tingumas priklausė nuo besikei tisus praėjusius 3 metus to ir
čiančių politinių aplinkybių. buvo prisilaikoma, nors viešai
Kaip bus toliau, neaišku, bet at buvo propaguojama bendradar
rodo, kad šis lietuvių draugas biavimo bei ekonominės padė
gali susijungti su Rep. Sander ties pagerinimo reikalai. Turim
Levin, iš 17-to distrikto. MI (D) pripažinti, kad šiek tiek buvo
sėkmingam biznio centro įkū padaryta, kas lietė kritiškus
rimui Lietuvoje, kas, be abejo, ekonomijos išlaikymo valstybi
labai padėtų ir ekonominio at nius įsipareigojimus, be kurių
sistatymo reikalams. Yra kalba būtų buvę ateita ligi chaoso ri
ma ir apie kitus, gal kiek ma bos. Šiandien galima tikrai jau
žesnius užsimojimus, bet jie lig pasakyti, kad Lietuva yra atga
šiol taip ir liko tik kalbose dėl vusi politinę nepriklausomybę.
neturėjimo organizacijos, kuri Bet ar galima taip išsireikšti ir
skatintų reguliuoti bei padėtų apie ekonominę Lietuvos nepri
pravesti ką nors pozityvaus šiuo klausomybę? Sakyčiau, kad ne'
atžvilgiu. Kalbant apie organi
Nedaug kas iš politikų turi
zuotą veikimą, reikia atsimin drąsos kalbėti apie pilną Lietu
ti, kad be organizacijos, nesvar vos nepriklausomybę, t.y. eko
bu kokios rūšies ta mūsų orga nomijos atžvilgiu nepriklauso
nizacija būtų, šalpos organizaci mą valstybę. Nesileidžiant į il
ja, biznio-uždarbio organizacija, gas diskusijas, ką istorija pasa
biznio-be uždarbio organizacija kys apie Sąjūdžio rezoliuciją,
ir 1.1, dar nėra šiuo reikalu įdė tenka tik pasitenkinti faktu,
ta pakankamai darbo, kad būtų kad nesvarbu, kaip blogai eko
pastebimi nors ir maži rezulta nomiškai Lietuvos Respublika
tai, nekalbant jau apie naudin yra šiandien, beveik visi vadai
gą kraštui pagalbą. Be organiza kalba tik apie heraldiką, „vals
cinės santvarkos negali būti ir tybingumą" ir kitus gražius ir
gerų rezultatų.
malonius aspektus. Rimčiau pa
Buvo siūloma ir bandoma, net žiūrėjus į visą reikalą matyti,
tai darant per aukščiausias mū kad šiuometinė padėtis yra „in
sų instancijas, vietines bei iš the flux" ir kad nieko nepasiek
krašto, sudaryti efektyvų viene sime asmeniškai ar kompakti
tą tvarkyti bei kontroliuoti eko
nominius pasireiškimus. Atro
do, kad t a i nebuvo suprasta ir
įvertinta. Blogiausia t a i , kad
d a r net nepradėjome formuo
ti institucijos, kuri būtų pajėgi
sugrupuoti savo pastogėje mūsų
visų bent komercinius pareika
lavimus. Šiandien, manau, yra
užbaigtas Lietuvos politinės
laisvės atgavimo kovų etapas ir
yra žiūrima į ekonominės Lietu
vai laisvės atgavimo prirekvizitus. Mes manome, kad, nedel
siant, Lietuvos Respublika turi
įvesti t a i . kad galėtų pradėti
normalų ekonominį atgimimą.
Visišką (vakarietiškos sąvokos)
savo nuosavybės su valstybine
apsauga pripažinimo įstatymą.
Teisę i teisėtą uždarbį, regu
liuojant ir kontroliuojant, atei
nantiems 7% metų, konkurenci
ją. Laisvą kapitalo investaciją
lietuviui Lietuvoje su prielan
kumu tikram lietuviui. Norma
lų prekybinio uždarbio mokes
tį (tax) ne daugiau kaip 17.5*%.
Valstybinę ateinantiems 7%
metų komunikaciją — transportaciją.
Pavyzdžiui, be aukščiau sumi
nėtų teisių, lengvatų bei kitokių
atributų įvedimo. IPSA Interna
tional. Ltd.. pasiliks tik „akyliu
žiūrovu', o ne prie bendro dar
bo pri.-idedančiu vienetu ligi to
laiko, kada pasikeis sąlygos ir
krašte bus sutvarkytos visos
aukščiau čia suminėtos anoma
lijos.
ŽMONĖS SUŽAVĖTI
Tai tik vienas iš žinomų pa
MŪSŲ
„CELEBRATE
vyzdžiu. Paskutiniu laiku tokių
AMERICA"
panašių pozicijos užėmimų yra
CERTIFIKATAIS
vis daugiau ir daugiau ne tik
amerikiečių tarpe, bet ir ..stip
Žmonės, kurie myli Ameriką, jaučia
r i a i " galvojančių lietuvių biz
naują Įsipareigojimą ateičiai ir dvasini
nierių gretose. Iš aukščiau čia
pakilimą. Susižavėkite ir jūs! Taupykite pas
pateiktos informacijos bei ko
mus! Mes žengiame Į ateitį savo klientams
mercinių niuansų pabandykime
siūlydami aukštų nuošimčių certifikatus ir
suglaustai pažiūrėti į esamą ar
specialias dovanas.
būsima ekonominę padėtį Lietu
Įnešdami nuo $2.500 iki $50.000 3V2voje.
51/2 arba 7V? metų terminui, galėsite išsi
Pirmųjų kregždžių iš dar pa
rinkti dovaną. Pasirinkimas didelis:
vergtos Lietuvos, kaip pvz.
elektriniai namų apyvokos reikmenys,
Sigito Šilinsko. pasisakymai,
elektroniniai Įtaisai, video, baldai, kompiu
rodo. kad Sąjūdis yra padaręs
nekeičiamą rezoliuciją: neleisti
plėstis bet kokiam nepolitiniam
pozityviam pasireiškimui nau
6'«1S A r o * A * ~ - * '
•••; M- -r.
312 V% " * >
dingam kraštui ir tautai (aiš
ku, naudingam ir priešui už

BOSTONO ŽINIOS
L I E T I M U MOTERŲ
F E D E R A O J O S BOSTONO
KLUBO SUSIRINKIMAS
Susirink.:: v4 rugsėjo 28 d.,
vykusį Lieti ivių Piliečių klubo
posėdžių salėje, atidarė pirmi
ninkė Elena Vasyliūnienė. J a u
prieš kur. aiką Aleksandra
Gustaitien buvo pažadėjusi
paskaityti erasčių iš Lietuvoįe garsėjan ) poeto — 13-mečio
iaunuolio. bet dėl tam tikrų ap
linkybių, skaitymas vis buvo
atidedamas kitam kartui. Bet
šiam susirinkimui programą at
likti A. Gudaitienė mums pri
statė kitą labai geros išvaizdos,
gabų 13 metu jaunuolį. Anks
čiau jį parų •••susi, sudarė mums
progą išgir.-.: ir pamatyti talen
tingąjį Justi Grinių, neseniai
atvykusį iš Lietuvos pas savo
tėvelį profesorių Leoną Grinių,
kuris dabar MIT dėsto biotechniką. Jaunašis Justas Grinius
moka anglu Kalbą ir lanko Bos
ton College Highschool (Jėzuitų
gimnaziją). Justas nedelsiant
buvo pakviestas atlikti progra
mą. J i s paskaitė tris kūrinius
anksčiau m neto poeto jaunuo
lio iš Lietuvos: „Poemą apie
meilę", „Iš mano broliuko atsi
minimų" ir ..Prie didelių jūros
bangų". Eilės sukurtos tikrai
talentingo jaunuolio, sugeban
čio t a i p subtiliai išreikšti
jautrias, romantiškas nuotai
kas. Justas Grinius pasigėrėti
nai t a s eile? paskaitė. Visos
klausytojos buvo sužavėtos, kai

susidėjusių aplinkybių tarp
k r a š t o ir išeivių lietuvių
gyvenimo normų, kad ir su
basliu nepavyktų bent greitu
laiku. 50 metų daro savo!

CLASSIFIED GUIDE

jis talentingai tai atliko. Pagerbdamos gabųjį jaunuolį visos
dalyvės triukšmingai plojo. Po
to pasipylė klausimai, į kuriuos
programos atlikėjas kantriai
atsakinėjo. Iš jo pasakojimų pa
aiškėjo, kad jis pradėjo skaityti
būdamas penkių metukų. Jam
ypatingą įspūdį paliko Jono
Biliūno apysaka „Kliudžiau".
Jis yra perskaitęs labai daug
knygų, plačiai susidomėjęs lite
ratūra, nors jo moksle mėgia
miausia yra algebra... Tai jau
daugiašakis talentas.
Toliau pirmininkė Elena Va
syliūnienė papasakojo savo
įspūdžius iš praėjusios vasa
ros atostogų Kennebunkport,
Maine, Tėvų Pranciškonų vie
nuolyne. Po einamųjų reikalų
aptarimo buvo tradicinės vaišės
klubo užkandinėje.
V. Vaičjurgienė

Gruodžio 14 d., šeštadienį, 5
vai. vakaro vyks romantinio
miuziklo „Ritos Kalėdų atosto
gos'"
premjera. Scenarijaus
autorė ir spektaklio režisierė dr.
Mirga Girniuvienė, muziką
sukūrė Daiva De Sa Pereira.
S p e k t a k l į r e n g i a ir j a m e
vaidina Teatro mėgėjų grupė.
Premjera vyks Lietuvių Piliečių
klubo salėje.
L.Ž.
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BELL-BACE REALTORS
J. BACEVIČIUS

6529 S. Kodzl* Av«.,
Chlcago, IL 60629

(312) 778-2233

RE/MAJC
REALTORS

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

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

FOR

G r u o d ž i o 8 d., sekmadienį.
Lietuvių Piliečių klubo I aukšto
salėje rengiama Tautodailės in
stituto kalėdinė mugė. Kviečia
ma atsilankyti nuo 12 vai. iki 5
vai. p.p., įsigyti meniškų rank
darbių dovanas Kalėdoms, pasi
vaišinti lietuviškais valgiais,
pabendrauti.

B

GREIT
PARDUODA

RENGINIAI

Some Fteople Are Getting Canied Away
Wth Our Celebrate America CDa

.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

RENI;

Išnuomojamas 5 kamb. 2mieg.
butas; kambariai dideli, su šiluma.
Pageidaujami vyr. amžiaus žmo
nės be gyvuliukų.
Tai. 312-737-1097
Išnuomojamas modernus 3' -.
kamb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Marquette Pk. apyl. Kreiptis:
Tai. 1-708-361-5594

INCOME TAX — INSURANCE
Namų pirkimas ir pardavimas
MLS kompiuterių ir FAX pagalba
Veltui namų įvertinimas
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Visi agentai kalba lietuviškai
Nuolaida pensininkams

I

JB vis
ŠIMAITIS REALTY
Viktoras Šimaitis, Realtor
Iraną BJInstrublana,
Realtor Assoc
Nuosavybių pardavimas. Income Tax,
5953 S. Kadzla Ava.
Tai. 436-7878

Parduodamas
gražiame
Kauno rajone erdvus 4 kamb.
butas mūriniame name. Didelė
virtuvė ir prieškambaris; deng
tas balkonas bei sandėlio pa
talpa. Butas išklotas uosio
parketu; yra uosinės durys bei
kt. gražūs įrengimai. Priedo
didelis garažas.
Kreiptis: 813-867-9329

MISCELLANEOUS

GERA PROGA ĮSIGYTI
VERTINGAS KNYGAS
Muz. Alfonso Mikulskio
kūrybos „Dainos" ir gies
mės", antroji knyga „Skam
bėkite kanklės", Čiurlionio
ansamblio monografija reda
guota V Kavaliūno — „Gimto
sios žemės giesmė", jau yra
išėjusios iš spaudos ir galima
užsisakyti pas minimų knygų
leidimo komiteto ižd. O. Jokubaitienę. 3000 Hadden Rd.,
E u c l i d , OH 44117. tel
216-481-7161. arba „Drauge",
4545 W. 63rd St., Chicagc
IL 60629. Knygos didelio for
mato, gražiai išleistos, kieti
viršeliai. Spaudė ..Draugo"
spaustuvė. Kiekvienos knygos
kaina 15 dol. Su persiuntimu —
17.50 dol Illinois gyv. dar pri
deda 1.20 dol. valstijos mo
kesčio.

A

VILIMAS
M OV I NG

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6
100/0—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
•>as mus
FRANK ZAPOLIS
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ.
Turiu Ctvcigos miesto leidimą Di»t>u ir
užmiesty Di'bu greitai, yarantuotai ir sąžtrvngai
312-77'»-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽiOVIr^MO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys
Tai. 585-6624 Nuo 8 ryto Iki **».•».
Kalbėti lietuviai

ATLANTA IMPORT EXPORT
Džiaugiasi galėdama pranešti, kad KALĖDINĖ NUOLAIDA
galios Ir naujametiniams siuntiniams iki gruodžio 31 d.!
Kaip ir ligšiol, siuntinių, sveriančių iki 100 svarų, vieno svaro siun
timo kaina $1 75. o virš šimto svarų sveriantiems — TIK $1.50.
Naujiena! Siunčiant siuntinį, mes dovanosime Jūsų gimi
naičiams dovaną, kurią čia galite pasirinkti: pavyzdžiui,
Bayer asplrin (100 tab.) ar kavos dėžė. Bus galimas pla
tesnis pasirinkimas. Paslauga — veltui!
Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje
ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 W. 71 St., Chlcago, IL
60629. Tel. (312) 434-5210. Pirmd — penktd. 9 v.r. iki 5 v.v.,
šeštadienį 10 v.r—3 v. p.p.
teriai, pianinai, spalvotos teievzijos patio
baldai, ..microvvave" krosneles vėsintuvai,
žolės pjovimo mašinos ir net deimantiniai
papuošalai Visos dovanos, kaip ir mūsų
certifikatai. yra aukštos kokybes pagamin
tos garsiu firmų, kaip General Electric.
RCA. Apple. Minolta ir Kimball.
Aukšti nuošimčiai ir specialios dovanos
— ta: mūsų „Celebrate America" CD pro
grama.
..Celebrate America" CD - tvirtas finan
sinis produktas, vertas Standard Federal

banko vardo. Jau 80 metų kai mes pade
dam žmonėms realizuoti „American
dream": nuosavą namą, pirmąjį automobilį,
aukštąjį mokslą, finansiškai tvirtą ateitį.
Tad švęskite su mumis. Standard Federal
bankas turi talentą padėti žmonėms
taupyti!

feysov"Vjs

4545 W. 63rd St.,
Chicago. II. 60f>2<>

HBCK*

. .. .

ATGAVĘ VILTĮ
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžanga pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė Leidinys turi 227 psl.. gausiai iliustuotas. šia 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

Standard Federal Bank
*• • . • * « »

VYTAUTAS LANDSBERGIS

98C1 S r*v*r. **•»>*
T K . 4 , 4 VW

'035CS »i*». <to«

M'C*

'}T^Umi

LENKIJOS IR
UKRAINOS SANTYKIAI
E. RINGUS

Vladas Bacevičius — sukaktuvininkas

SPAUDOS
BENDRADARBIS
FOTOGRAFAS
VLADAS BACEVIČIUS
Deimantinę amžiaus sukaktį prisimenant
Ne vien šeimos ar vienuolynai
turi brolių. Clevelando lietu
viškame judėjime dažnai mato
mas foto korespondentas Vladas
Bacevičius, į kurį neretai
kreipiamasi kaip į brolį ar
broliuką. Mat jis prieš 61 metus
įsijungė į lietuvių skautų or
ganizaciją, kur brolio ar sesers
vardai pagarbiai ir plačiai var
tojami.
Vladas gimęs Kaune 1916 m.
lapkričio 3 d., skautų organi
zacijoje išaugo, subrendo, išėjo
nelengvą gyvenimo mokyklą.
Per stovyklas Vokietijoje
atsidūrė Clevelande. Ir čia, dirb
damas sunkų fizinį darbą, visa
da atrasdavo laiko skautiškai ir
visuomeninei veiklai. Ir taip
greitai, nepastebimai, be balių,
dovanų ir šampano taurių
skambesio Vladas Bacevičius
vyr. skautininikas, sulaukė
deimantinę amžiaus sukaktį.
Sveikinimai ir geriausi linkė
jimai!
Ne visiems ir ne taip lengvai
dalinami vyr. s k a u t i n i n k o
laipsniai ar titulai. Vladas tai
užtarnautai pelnė. J a u nuo
1938 m. Skautų Aido bendra
darbis fotografas, platintojas,
skautų idėją gražiai pristatęs
spaudai puikiomis jo išleistomis
atvirutėmis. Vieną kadenciją
buvo L.S.S. tarybos narys,
įsikūręs Clevelande nuo 1949
m. iki dabar yra Pilėnų tunto
ūkio vadovas. Jis nėra praleidęs
nė vienos tautinės stovyklos,
kaip dalyvis ar vadovas.
Bet Vladas p l a č i a u s i a i
žinomas kaip foto koresponden
tas, lietuvių spaudos uolusis
fotografas. Jo nuotraukomis
maitinasi ne tik Draugas, Dir
va, Darbininkas, Tėviškės
Žiburiai, Skautų Aidas, Ateitis,
Pasaulio L i e t u v i s ir kita
periodika čia, bet ir Europos,
Australijos ir pastaraisiais
m e t a i s laisvosios Lietuvos
spauda. Aprūpindamas šia ver
t i n g a vaizdine
medžiaga
lietuvių periodiką, Vladas
Bacevičius ne tik aukoja
nemaža laiko, bet pakelia ir
nelengvą f i n a n s i n ę naštą.
Lietuviškasis spausdintas žodis
jam už tai labai dėkingas.
Be Vlado iliustracijų mūsų
periodikos vaizdinė, iliustracinė
dalis būtų žymiai skurdesnė.
Gera nuotrauka ar paveikslas

Tik dabar paaiškėjo, kodėl iki
šiol lenkų pareigūnai ir spauda
apie buvusias Lenkijoje rytines
sritis nedaug kalbėjo ir rašė. Bet
kokios diskusijos apie tas dalis
buvo Maskvos uždraustos. Užtai
tik dabar, o ypač po nepavyku
sio pučo, visų burnos atsidarė.
Maskvos jau ne tik nebijoma,
bet dargi b a n d o m a slaptai
s u s i k a l b ė t i ir e r z i n t i t r i s
kaimynines valstybes: Lietuvą,
Gudiją ir Ukrainą. Nelogiška
Lenkijos politika vėl kartojama.
Jos nesubrandino net dviejų
pasaulinių k a r ų įvykiai ir jų
išdavos.
Vyresnioji k a r t a atsimena
Lenkijos
neprotingą
ultimatumą Lietuvai 1938 m.,
reikalaujant
užmegzti
diplomatinius ryšius, kurie
buvo nutraukti po Vilniaus
užgrobimo, ir dar neprotingesnį
a k t ą tai b e n d r a v i m ą
su
Hitleriu, grobiant Čekoslovaki
jos Teszyn rajoną.
Ne tik Lietuva t u r i vargo,
kaip ji save dabar vadina, su III
Rzeczpospolita. Santykiai su
atbundančia U k r a i n a gal net
blogesni. T r u p u t i s istorijos,
pasemtos iš „Holos Ukrainy"
(Ukrainos Balsas). Unitų (graikų-katalikų) Bažnyčia įsteigta
1596 m. Brest mieste. Rusų im
perijai išaugus, ši Bažnyčia
buvo persekiojama provoslavų
hierarchijos
iki
pirmo
pasaulinio karo. Po to karo
didžiuma vakarinės Ukrainos

dažnai yra lengviau skaitoma ir
suprantama informacija. Puiki Laiškas
bendros komunikacijos priemo
UŽTEKS
nė. Daug istorinių ar atmintinų
momentų be Bacevičiaus ob
„KALKINIŲ'P '
jektyvo būtų dingę nesugrąži
RAŠINIŲ
namai. Jo didžiulis archyvas
turėtų būti išsaugotas ir konser
„...Kita—šiuo metu spaudos
vuotas. Jis ir filatelistas, ypač kenkėjų rūšis yra vadinami
Lietuvos pašto ženklų kolekci ,kalkiniai' rašytojai. Jie supran
jos savininkas.
ta, kad tegalima tik viename
Už nuopelnus sk° jai v.s. laikraštyje tuo pačiu reikalu
Vladas Bacevičius yra ap bendradarbiauti. Pasikartojandovanotas Tėvynės s ū n a u s tieji rašiniai yra ne spaudos
žymeniu, Lelijos, Padėkos or s u s i n i m a s , k a i p p a p r a s t a i
dinais ir kitais garbės ženklais. žmonės vadina, bet tiesiog jai
Ir kitose mūsų kasdieninio kenkimas, noras ją greičiau
gyvenimo srityse sukaktuvi s u n a i k i n t i , r e d a k t o r i u s i r
ninko gerų darbų-darbelių są skaitytojus apgauti... dažnai ge
rašas netrumpas. 75 m e t ų rais save laiką bendradarbiai
trukmėje jis yra palikęs gražių užgauna kitų laikraščių skaitypėdsakų, ypač Clevelando lietu- tojus, nekalbant apie redaktoviuose. Prisiminsime tik keletą: rius, kai sugeba tik vienodus ra12 metų jis išbuvo LB Clevelan- šinius pasiųsti net keliems laikdo apylinkės valdyboje sočia- raščiams..." Taip rašė praėjusių
liniams reikalams. Čia jis lankė metų balandžio 20 dieną dienligonius, vežėjuos pas daktarus, rastis „Draugas" Nr. 77 savo veį ligonines. Negalintiems supa- damajame. Tuo pačiu reikalu
kuoti ir išsiųsti dovanų savo ar- rašė savaitraščiai „Tėviškės žitimiesiems Lietuvoje, Vladas būriai" ir „Dirva", primindami
ateina į talką, paketus išsiun- rašantiesiems to paties rašinio
čia, o reikalui esant parašo ir ar korespondencijos nesiųsti į
laiškus ir 1.1. Jo p a g a l b a kelias laikraščių redakcijas,
įvairiuose parapijos ar kitų
Deja, atrodo, kad „balsas šauorganizacijų renginiuose lau- kiąs tyruose" ir n ė r a išgirstas,
kiama ir vertinama. Gero sa- Vis ir vis t e n k a užtikti tą patį
mariečio apraiškos. Sukaktuvi- rašinį keliuose laikraščiuose,
ninko a.a. motina likusi Lietu- M a t y t i
„ k a l k i n i a i " (arba
voje patyrė daug komunistinės „zeroxiniai") rašantieji nieko
santvarkos skriaudų ir netei kito neskaito, o tik savo „kalki
sybės. Vladas savo nuotrauko nius" straipsnius.
mis, laiškais, laikraščių iškar- Gal b ū t ų g a l i m a a t l e i s t i
pomis. siunčiamomis įvairiais tiems, kurie tik pradeda rašyti,
keliais informavo apie vergų bet n e d o v a n o t i n a r a š a n t i e sistemos melą, teikė žinių apie šiems, kurių vardai jau yra
laisvąjį pasaulį ir jame gyve- g e r a i ž i n o m i i r s p a u d o s
nančius lietuvius.
puslapiuose tvirtai įsitvirtinę.
Vladas Bacevičius, gyven- Jie nesidrovi savo ilgiausius
damas Dievo Motinos parapijo- kelionių r e p o r t a ž u s , sporto
je, kur vyksta pagrindiniai di- apžvalgas ir kitką pasiųsti į
dieji lietuvių renginiai, kon- kelių laikraščių redakcijas,
certai, ansambliai iš Lietuvos, Tokiu būdu jie apgaudinėja reminėjimai, pagerbimai, sukak- daktorius, o skaitytojui sumatuvininkas jų nepraleidžia neį ž i n a m a g a l i m y b ė , vietoje
traukęs į savo įdomų ir turtingą „kalkinio" rašinio, skaityti ką
fotografijos archyvą. J o nuo nors kita.
traukomis ypatingai džiaugiasi
Manyčiau, kad „kalkinius"
didieji Lietuvos ansambliai, straipsnius, jeigu nėra pažy
menininkai ar visuomeninin- mėta, kad jie yra persispausdinkai, kuriuos sukaktuvininkas ti iš kito laikraščio, reikėtų reyra apdovanojęs, tuo stiprin- gistruoti ir laiks nuo laiko juos
damas tautos tėvynėje ir išeivi- spaudoje paskelbti. Gal tas ir at
joję ryšius. Ilgiausių metų, grasintų „ k a l k i n i u s " rašytojus
mielas Vladai!
nuo to žalingo „sporto".
V. R o c i ū n a s
P. P a l y s

su miestu Lwovu pateko Lenki
jon. 1925 m. pasirašytas konkor
datas įgalino Lenkijos katalikų
hierarchiją atstovauti unitams
ir juos globoti. Pasirodė, kad ta
globa ne visados buvo broliška.
T r i n t i s tarp ukrainiečių ir
lenkų tarpkariniame laikotar
pyje buvo panaši į mūsų. Po an
tro k a r o dalis vakarinės Ukrai
nos grįžo Lenkijon. Kadangi ko
munistinis režimas rytinėje
Ukrainoje ypatingai persekiojo
unitus, dalis dvasiškių persikėlė
Lenkijon. Tačiau lenkų globa
pasirodė vėl nelabai draugiška.
Priėjo net prie to, kad du
vyskupai buvo išsiųsti į Sov.
Sąjungą, kur jie tuojau buvo
ištremti ir mirė lageriuose. To
fakto ukrainiečiai nepamiršo.
Maža to, 1947 m. Lenkija nutarė
ir padarė masinį ukrainiečių
(300,000) perkėlimą iš savo
gimtinių į vakarines (vokiečių)
Lenkijos sritis.
Perestroikai prasidėjus ir Gor
bačiovui nuvykus j Romą.
bažnytinė padėtis pasikeitė,
ypač katalikų. Ukrainoje leista
a t i d a r y t i bažnyčias visokių
religijų. Pirmiausia atsigavo
l e n k ų remiamos k a t a l i k ų
bažnyčios taip, kad dabar vien
tik Ukrainoje veikia 313 baž
nyčių, turbūt aptarnaujamos
daugiausia lenkų kunigų. 1990
m. p a s i r a š y t a draugiškumo
sutartis tarp Ukrainos ir Lenki
jos. T a m dokumente Lenkijos
s e i m a s viešai apgailestavo
ukrainiečių perkėlimą.
H a r m o n i j a t a č i a u tęsėsi
neilgai. Prasidėjo Przemysl
mieste Lenkijoje, kai vietinis

,,Komitetas ginti lenkiškas
bažnyčias" okupavo buvusią
unitų katedrą ir neleido unitų
vyskupui eiti pareigų. 1991 m.
popiežius gavo leidimą iš
Maskvos perorganizuoti kata
likų Bažnyčios sričių santvarką.
Čia ir prasidėjo stiprus kivirčas
ne tik su Lenkija, bet ir Roma.
Atgaivinta Lwovo archidiecezija (tik Lvvovo), atrodo, dar ir
Vilniaus, palikta Lenkijos
hierarchijos priežiūrai. Maža to,
nauju arkivyskupu paskirtas
Lenkijos pilietis. Ukrainos vy
riausybė tuojau protestavo,
kadangi toks popiežiaus spren
dimas, jų nuomone, pažeidė
Ukrainos suverenitetą. Lvvove
susirinkusi minia prie Lenkijos

„Muzikos ruduo"
tapo „Gaida"
Druskininkai — Prie Čiur
lionio paminklo spalio 23 d.
iškilmingai p r a d ė t a s pir
masis tarptautinis Pabaltijo
šalių šiuolaikinės muzikos
festivalis .,Gaida". Devyniolika
kartų prie šio paminklo mūsų
kompozitoriai, muzikologai ir
atlikėjai rinkosi į tradicinę
..Muzikos r u d e n s " š v e n t ę .
Dabar su ..Muzikos rudeniu"
atsisveikinta — Jis peraugo į
tarptautinį festivalį.
Festivalio „Gaida" koncertai
vyks spalio 25-30 dienomis Vil
niuje. Operos ir baleto teatre,
Menininkų rūmuose, Lietuvos
konservatorijoje. Bus atliekami
naujausi Lietuvos, Latvijos,
Estijos. Lenkijos ir Švedijos
kompozitorių kūriniai. I fes
tivalį yra atvykę užsienio svečių
— kompozitorių, muzikologų.
Bus daromi įrašai Stokholmo ir
Koelno radijo programoms. Sa
vo muzikos šventei atsirinks
kūrinius Olandijos tarptautinių
festivalių organizatoriai.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
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konsulato reikalavo, kad tas
popiežiaus sprendimas būtų
a t š a u k t a s ir a r k i v y s k u p a s
g r į ž t ų Lenkijon. U k r a i n o s
v y r i a u s y b ė r e i k a l a u j a , kad
popiežius įkurtų metropoliją Ki
jeve, kuri būtų priklausoma

tiesiogiai Romai.
To religinio kivirčo pasekmėje
dauguma ukrainiečių vakari
nėje Ukrainoje įžiūri Lenkijos
tenedencijas reikšti savo apetitą
į prarastą Lwovą. Ar nepanaši
padėtis su Vilnium?

SESUO M. ALICE
JUSKELIS, SSC
Mūsų mylima Sesele mirė 1991 m. lapkričio 11 d. 10:05
vai. vakaro Šv. Antano vienuolyne, Cicero, IL, sulaukusi 75
metų.
Vienuolyno įžaduose išgyveno 54 metus.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius
gimines: brolius - Martin. Paul. Joseph Juskelis ir jų šeimas.
gyv. Baltimore, MD.
Velionė buvo sesuo a.a seselės Mary Rose, SSC, a.a.
seselės Catherine Marie, DC, Victoria Juskelis ir Anne Ford.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago trečiadienį, lapkričio 13 d. 10 vai
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje trečiadienį, lapkričio 13 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį,
lapkričio 14 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.
Šv. Kazimiero Seserys ir Juskelių šeima.
Laidotuvių direktorius: Donald A. Petkus, Marquette
Funeral Home. Tel. 476-2345.

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

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

Jau suėjo dešimt metų, kai mirė mano mylimas Vyras ir
Brolis

A.tA.
KAZIMIERAS GRIŠKUS
Už jo >ielą šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 17 d.,
sekmadiem, 8 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje
Visi giminės, draugai ir pažįstami prašomi dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti už a.a. Kazimiero sielą. Po pamaldų visi
kviečiami i „Seklyčią" pusryčių.
Tebeliūdinti žmona Aldona, sesuo Elena Veličkienė
ir jos duktė Asta.

A.tA.
Dr._MARIJAI GYLIENEI
mirus, sūnui VYTAUTUI, marčiai DANAI, a n ū k a m s
VYTAUTUI, SAULIUI, INAI ir VIKTORIJAI,
sūnum? JONUI ir JULIUI su šeimomis nuoširdžią
užuojautą reiškia
Marija ir Vytautas
Marytė Cerniūtė

Černiai

6541 S. KEDZIE
Marquette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marquette Funeral Home
2530 VVost 71st Stnv:
C hkago Illinois b062u
1-<312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 S'uth Robort- Ro.ui
['ak* Hills, Illinois 60465
708-430-4453

Petkus Funeral Home
1410 South ^Ith Aveniu'
Cicero, Illinois 6<*>50
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
144h South 50th \venuc
C Kero, Illinois MV^^O
NEW JERSEY, NEW YORK - „Ustuvos Atsiminimai",
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Sston Ha* Untvarsltsto stoties. S9.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos angly kalba, I i tos pačios stotis*,
taip pat sefcmadlanial* girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Or.
J . J. Stufca* — dlrsktorlus, 234 SunlK Or., Watchung,
N. J. 07060. T»l. 908-753-5636.

t

708-652-1003

V i s u s laidotuvių r u i m u s galite pasiekti
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-234.S
ANTHONY B. PETKUS
D O N A I D A. PFTKUS

DONAI l> M PFTKIS

i
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x R a m u n ė Kubiliūtė, veik
li visuomenininke ir spaudos
darbuotoja, vadovaus sukaktu
vinio „Ateities" vakaro pro
gramai šeštadienį, lapkričio 16
d., 7 v.v. Jaunimo centro didžio
joje salėje.
x J a u n i m o c e n t r a s , kuria
me randa priebėgą lietuviškos
mokyklos, mūsų kultūriniai
renginiai ir pasižmonejimai. yra
taip pat reikalingas ir jūsų pa
ramos. Tad visi kviečiami daly
vauti Jaunimo centro rengia
moje metinėje vakarienėje, kuri
bus gruodžio 1 d., sekmadienį,
didžiojoje salėje.
x Cicero Lietuvių namų sa
vininkų klubo metinis Rudens
balius įvyks šį šeštadienį, lap
kričio 16 d., Šv. Antano pa
rapijos salėje 7 vai. vak. Bus
vakarienė, šokiai ir laimėjimai.
Visi kviečiami.
x Lietuvių Dailės Tiltas,
25-mečio parodos atidarymas
įvyks šį penktadieni 7:30 vai.
vak. Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus dailės galerijoje. Visi
kviečiami atsilankyti.
x „Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos Mo
terų draugija šį sekmadienį, lap
kričio 17 d., 12 vai. ruošia
cepelinų pietus. Visi kviečiami
po pamaldų pasivaišinti ir pa
bendrauti su draugais ir kaimy
nais.
x A. S e k o n i s , VVasaga
Beach. Kanada, išvyko žiemai į
St. Petersburg, Floridą, pakeis
damas „Draugo" siuntinėjimo
adresą, išlaidom sumažinti, pri
dėjo ir 20 dol. auką. Labai
dėkojame.
x Milda Varekojienė, Chicago, 111.. kad ir pavėluotai, už
laimėjimų bilietėlius atsiuntė
15 dol., o už kalendorių 20 doi.
auką. Nuoširdus ačiū.

P o e t a s Kornelijus P l a t e l i s
atskrido iš Lietuvos ir dalyvaus
Ateities savaitgalio programo
je. Jis skaitys savo poeziją lite
ratūros vakare, kuris atidaro
Ateities
savaitgalį
šį
penktadienį, lapkričio 15 d.,
7:30 v.v. J a u n i m o c e n t r o
kavinėje. Jo paskaita „ K u l t ū r a
ir laisvė'" bus šį šeštadienį 1:30
v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre.
x A.a. ses, M. Alicija J u š k e lis, 75 metų amžiaus, mirė
lapkričio 11 d. Šv. Antano
parapijos vienuolyne Cicero, BL.
Į Šv. Kazimiere seserų vienuo
liją įstojo 1934 iš Šv. Alfonso
p a r a p i j o s B a l t i m o r e , MD.
įžaduose gyveno 54 metus. Visą
savo v i e n u o l i n į g y v e n i m ą
sėkmingai tarnavo namų ruošos
darbuose įvairiose vienuolijos
įstaigose, mokytojų vienuo
lynuose. Ji t a i p pat pagelbėjo
misijų darbuose, ypač Argen
tinoje 13 metų. Velionė pa
šarvota motiniškam name
trečiadienį, lapkričio 13 d. Šv.
Mišios bus tą pačią dieną 7 vai.
vak. vienuolyno koplyčioje. Lai
dojama ketvirtadienį, lapkričio
14 d., 10 vai. ryto Šv. Kazimiero
kapinėse

x V y t a u t a s S i n k u s iš Chica
go, 111., „Draugo" nuoširdus rė
mėjas, garbės prenumeratorius,
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20
dol. auką, o už kalėdines kor
teles ir kalendorių paaukojo dar
kitą 20 dol. Labai dėkojame.
x Eugenija Blinstrubienė
ir R ū t a K o s m o p o u l o s iš Oak
Lawn, 111., lankėsi „Drauge" ir
ta proga įteikė po 30 dol. už
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai dėkojame už aukas.

x „Don B o s k o b i č i u l y s t ė "
— tai knygele apie šv. Jono
Bosco gyvenimąparašyta trum
pais pasakojimais ir v a i k a m s
tinkamais paveikslais. Išleido
l i e t u v i a i saleziečiai, v e r t ė
Pranas Gavėnas.
x „ A u š r o s V a r t ų " t u n t o su
eiga įvyks lapkričio 23 d. 1:30
v a i . p.p. L i e t u v i ų c e n t r e
Lemonte. Visos sesės, vadovės ir
tėveliai kviečiami dalyvauti.
x Marija D ū d i e n ė iš Balti
more, Md.. už kalėdines korteles
ir kalendorių atsiuntė 40 dol.
auką. Labai dėkojame.
x D o n a l d M. B a l č i ū n a s ,
Cleveland, Ohio, Joseph Jacobus, Fair Law, N.J., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 30 dol. auką. Labai
dėkojame.

(sk)
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60620
Tel. (1-312) 776-5162
14300 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Cibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, 11 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak
Seštad 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 Ave.. Ste. 18-2
Hinsdale. II. 60621
Tel. f708> 325-3157
Valandos pagal susitarimą

x G. T. I N T E R N A T I O N A L ,
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms
bilietus iš Lietuvos į įvairius
Amerikos miestus, neskrendant
per Maskvą. Su jūsų giminėmis
Lietuvoje ryši palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda
mūsų rastines atstovė Vilniuje.
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus
ir p a r ū p i n a m e profesionalų
pasitikimą New Yorke ir Washingtone. Prašome kreiptis:
9525 S. 79th Ave., H i c k o r y
Hills,
IL
60457.
Tel.
708-430-7272.
(sk^
x KARGO I LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame S A S o r o
linija į Rygą- Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. K a i n a
$1 55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus,
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T.
I N T E R N A T I O N A L , 9525 S o .
79th Ave., H i c k o r y Hills, I L
60457, tel. 708-430-7334.
(sk)

t

Įsteigtas

••••»•»*
'•'•
Isteiotos
Rodag^a J F-»cas. Medžiagą suėsti: 3206 W. «5th PUce. Chicago. IL 60629

x S t a s y s Pieža, North Judson. Ind., artimas „Draugo"
bendradarbis, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 25
dol. auką, pasidžiaugė, kad šiais
metais atgauta
Lietuvos
nepriklausomybės proga bus
džiaugsmingos šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų šventės, o „Drau
go" visą štabą ir skaitytojus
t e l a i m i n a gerasis Dievas.
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir
auką.
x A n t a n i n a R e p š i e n ė iš
Chicago. 111., „Draugo" ko
respondentė, bendradarbė.
Gražina Kenter, Danburv.
Conn., g r ą ž i n o laimėjimu
š a k n e l e s su 25 dol. auka.
Nuoširdus ačiū už savos spaudos
rėmimą.
x Po 20 dol. įvairiomis pro
g o m i s atsiuntė: Vaidotas J.
Baipšys, Costa Mėsa, Cal.,
Matilda Jurevičius, Ocean Gate,
N . J . . Aldona K a r a l i ū n a s ,
Cicero, 111.. D. Balčiūnas, Cornville, Az. Visiems t a r i a m e
nuoširdų ačiū.
x K A L Ė D I N I A I SIUNTI
M A I J L I E T U V Ą pristatomi į
namus s u n u o l a i d a . Rūbai,
maistas, vaistai BE MUITO.
P a s k u b ė k i t . Iš kitur siųskite
mums paštu
arba
UPS.
T R A N S P A K 2638 W. 69 St.,
C h i c a g o , I L 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)
x Parūpiname
bilietus
j u m s i r j ū s ų g i m i n ė m s 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 paslaugu
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti
dokumentus emigracijos reika
lais. A t l a n t a I m p o r t - E x p o r t ,
2719 W. 71 St.. C h i c a g o , IL
60629, tel. 312-434-2121.
(sk)

Mokytojų
Mokutoiu

Pažiūrėkite kiekvienas,
Jis draugų būry ne vienas.
Paklusnus ir mandagus
Mokyklėlėj, po namus.
Žiūri knygoje Vytukas,
Nupaišytas paveiksliukas:
Kalnas, bokštas, vėliava,
Parašyta — Lietuva.
Pažiūrėk, mamyt,
radau
Žodį Lietuva, skaitau,
0 toliau — brangi šalis,
Gediminas — jo pilis.
Nerimą N a r u t ė

x J u o z a s Doveinis, Sterling
Hts., Mich., „Draugo" garbės
prenumeratorius, rėmėjas, su
prenumeratos
pratęsimo
mokesčiu parėmė savo dienraštį
ir 50 dol. auka. Labai dėkojame.

x Dr.
Pranas
Zunde,
Chamblee, Georgia, A. Lakas,
Chicago, 111., Mikas Česas, Downers Grove, 111., A. A. Didžiulis,
Cicero, 111., grąžindami laimėji
mų šakneles, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. L a b a i
dėkojame.

Lietuviu.

Mokosi mažas Vytukas,
Geras klasėj mokinukas.
Jis j a u moka paskaityti
Ir lietuviškai rašyti.

x O. ir P . Žilinskai iš Lyndhurst. Ohio, pratęsė prenumera
tą, pridėjo 40 dol. auką, o už
kalėdines korteles ir kalendorių
— 20 dol. O. ir P. Žilinskus
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už paramą savai spaudai
tariame nuoširdų ačiū.

x M a r i j a Š a u l y s iš Seminole, Fla., pratęsė prenumeratą
su prierašu: „Argi niekuomet
nesutvarkysite pašto, kad gau
t u m e reguliariai laikraštį?" Pa
staba vietoje, bet pagerinti
pašto pristatymą neįmanoma.

Lietuvia

V Y T U K A S MOKINUKAS

x Napolionas Zajančausk a s ir Povilas Masis iš Chicago,
111.. „ D r a u g o " garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, lankėsi
„Draugo" administracijoje, pra
tęsė prenumeratą vieneriems
metams, o už kalėdines korteles
ir kalendorių paaukojo po 20
dol. Nuoširdus ačiū.

x Dr. A n t a n a s Č i u r i s , J u n o
Beach. Fla., dr. Arvydas J. Kliorė, Pasadena. Cal.. Dalia
x Marius Kasniūnas, .Žibu J a k i e n ė . N o r r i s t o u n , P a . ,
rėlio" Montessori mokyklėlės Paulius Gylys. Clympia, Wash..
tėvų komiteto pirmininkas, pa Peter Juška, Clearwater, F1P.,
sveikins visus atsilankius į A n t a n a s M a s i o n i s , P h i l a Amerikos Lietuvių Montessori delphia. Pa., už kalėdines kor
d-jos ruošiamą seminarą, kuris teles ir kalendorių atsiuntė po
įvyks šį trečiadienį, l a p k r i č i o 30 dol. aukų. Labai dėkojame.
13 d. 7 v.v.. Pasaulio Lietuvių A. Masionis apsidžiaugė, kad
centre. Šio vakaro tema bus korteles gavo anksti ir galės
apie mažojo vaiko kūrybingumą pasiųsti ir į Lietuva.
ir jo reikšmę vaiko vystymesi.
x Greit p a r d u o d u vienos i r
Su praktiškais patarimais ir dviejų seimu namus Chicagoje
darbeliais šį seminarą praves ir apviinkėse. S k a m b i n k i t e
Regina Barnett, plačiai pasižy RE MAX R E A L T O R S , R i m a s
mėjusi Montessori auklėjime. S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
(ak) b a (708) 425-7161.
Advokatas
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Žiūrėkite brėžinį.
GALVOSŪKIO NR. 15
ATSAKYMAS
1. 10, 2. 100, 3. 1000.
GALVOSŪKIS NR. 31

Gaja Bublvtė Metro parke renka grybus nuo seno kelmo.

RUDUO
Rudenį visi vaikai pradeda
mokslo metus. Oras vėsus.
Anksčiau pradeca temti, lauke
žaisti tamsoje įau nebesmagu.
Medžių lapai pradeda keisti
spalvas. Vieni atrodo geltoni,
kiti raudoni, dar kiti visai
tamsūs ir įvairių spalvų. Rudenį
dažniau lyja. todėl p a r k e
pradeda augti grybai...
Man labai patinka ruduo ir
patinka grybai: Vieni grybai
auga prie ke.mų, kiti ant
kelmų, dar kit: :arp samanų. Aš
radau parke -:timą, ant kurio
augo daug gryoų. Kelmas buvo
gerokai apipuvęs, nes pa
judinus, kelmas pradėjo irti į
gabalus. Keletą grybų parsine
šiau namo Mama ir tėtė paaiš
kino, kad tai kempinės —
nevalgomi grybai.
Gaja Bublytė
IŠ STOVYKLOS
GYVENIMO
(Sekminių liepsnelės)

AS ESU
LIETU VIS-LIETUV AITE
Man p a t i n k a
lietuviški
tautiniai drabužiai. Aš turiu
savo ir dėviu per „Blynų balių"
ir Jaunimo šventę.
Ariel N a r k e v i č i ū t ė
Aš esu lietuvis.^ Aš myliu
Lietuvą. Aš noriu pamatyti
Lietuvą. Aš jiems padovanočiau
Amerikos vėliavą, nes ji reiškia
laisvę.
Christopher Pinkus
Aš mokausi lietuviukai. Man
patinka lietuviška mokykla. Aš
noriu išmokti lietuviškai, kad
galėčiau į Lietuvą vykti.
Julie Ryback
Visi trys Los Angeles Šv.
Kazimiero lit. m-los dvikalbės
klasės mokiniai.
(„Aš čia gyva")
PELĖ
(Lietuvių tautosaka;

GALVOSŪKIO NR. 11
ATSAKYMAS
Žaibai ir griaustinis gąsdin
davo primityvius žmones, nes jie
galvodavo, kad dievai pyksta ir
baudžia žmones už negerus dar
bus.
Šiais laikais jau kitaip galvo
jama, kai turime žinių apie
elektrą. Trumpai pasakius,
žaibas yra atmosferinė elektra.
Kai tos elektros audros debesyse
susikrauna dideli kiekiai, tada
ji išsikrauna milžiniška elektros
kibirkštimi. Iš fizikos mokslo jūs
žinote, kad elektra yra teigiama
ir neigiama (— ir + ). Tos dvi
elektros viena su antra jungiasi.
Jei viename debesyje ar to
debesies dalyje yra neigiama
elektra, o kitame debesyje ar
žemėje teigiama, tada žaibo
kibirkštis šoka ir vieno debesies
į antrą arba į žemę.
Žaibo greitis yra labai didelis
186,284 mylių per sekundę.
Toks greitis sukelia dideles oro
bangas ir triukšmą ir gaunamas
g r i a u s t i n i s (panašu į jetą).
Griaustinis yra žaibo pasireiš
kimas. Priklauso nuo staigiai
padidėjusio
spaudimo
ir
įkaitusio oro išsiplėtimo žaibo
kanale. Jei žaibas labai šakotas,
kiekviena šaka sukelia savo
atskirą garso bangą, sklindan
čią iš įvairaus atstumo, visa tai
susilieja į griaustinio užsitęsusį
dundėjimą. Jei žaibo srovė kin
t a lėtai, nesukelia garso.
Po žaibo griausmą girdime
vėliau, nes garsas eina lėtai, tik
1,100 pėdų per sekundę. Kai
žaibas arčiau mūsų, tai garsą
girdime greičiau.
Benjaminas Franklinas pa
stebėjo, kad žaibas mėgsta
aukštas ir smailas vietas, todėl
jis pritaikė žaibolaidžius, kad
apsaugojus pastatus nuo žaibo
daromų nuostolių. Pirmą žaibo
laidį įrengė JAV 1,752 m.
Žaibas yra
pavojingas.
Žaibuojant nereikia stovėti po
medžiais, arti elektros laidų
(stulpų) ir arti metalinių daiktų.
J e i žaibas trenkia į elektros
laidus, gali namuose sugadinti
įvairius aparatus, kai tuo metu
jie yra prijungti prie elektors
srovės.
Kaip elektra, taip ir žaibas,
d a r turi neišaiškintų paslapčių,
jos laukia jūsų naujų išradimų.

Kartą keliavo du kareiviai.
Simas Antanas Varnas jau 19
Sustojo
pailsėti. Vienas atsigulė
metų amžiaus. Jis lanko Citadel
South Karolinos militarinę ko ir užmigo, o a n t r a s rūkė sėdė
legiją. Laisvalaikiais jis mėgsta damas. Staiga pamatė, kad iš
skaityti, miegoti arba bendrau miegančiojo burnos išbėgo pelė
ti su draugais. Simui patinka ir visur bėgioja. Pribėgo pilną
itališkas maistas. Jis atvažiavo vandens griovį ir negali per
į stovykla pabendrauti su lie bėgti į antrą pusę. Tada budin
tuviais Jis norėjo būti vadovu, tysis pertiesė šautuvą per grio
nes jam patinka dirbti su vai vį. Tada pelė šautuvu perbėgo
kais. Jam patinka Dainavos į kitą griovio kraštą. Greitai
gamta. Jis čia atvykęs pajuto pelė grįžo ir vėl įlindo į mie
šeimyniškumo jausmą. Kažko gančiojo kareivio burną.
Po valandėlės pabudęs karei
dėl Simui nepatinka, kai uodai
ūžia aplink ausis. Tačiau jis vis pasakojo: ,,Ot, keistą sapną
visada atsimins, kiek energijos sapnavau... Rodos, aš vaikščio
turi maži vaikai. Visas dešim jau, vaikščiojau, priėjau tokią
upe, radau geležinį tiltą, per
tukas jam linki sėkmės.
(„Dainavos d r a u g a i " , ėjau. Kitoje pusėje tokie rūmai.
J A S 1991). Įėjau, vaikščiojau, o pinigų ten
— daugybė! Paskiau vėl per tą
patį
tiltą atgal sugrįžau". Tada
GRAŽIAI GYVENČIAU
budintysis kareivis papasakojo,
Jeigu aš turėčiau daug pinigų, kaip jis matė tą pelę iš jo bur
nos išbėgant. Juodu sutarė
aš nusipirkčiau didelį dvarą ir
pažiūrėti, kas už to griovio po
gražu automobilį- Pasisamdyakmenimis
yra.
Išvartė
čiau tarnaitę, ji man gamintų
akmenis
ir
užtinka
katilaitį
maistą Turėčiau didelį svečių
pinigų. (Papasakojo J. Papartis,
kamban Lauke įruoščiau didelį
34 m. amžiaus, iš Čiuodiškio
baseiną, ten vasarą maudyčiaukaimo, Marijampolės valsč.
si.
1933 m.)
Vieną gražią vasarą aš išva
Iš dr. J . Balio archyvo.
žiuočiau i didele kelionę aplink
pasaulį. Pažiūrėčiau,kaip kitur
GALVOSŪKIO NR. 12
žmonės gyvena. Nuvažiuočiau į
ATSAKYMAS
Vokietija, apsigyvenčiau dide
Patarnavo - su rezginėm iš
Viršutinėje eilėje - P a l a n g a ,
liame viešbutyje prie ežero. Kas
žemutinėje Vilnius, o žemyn
dien eičiau maudytis. Išeičiau j gryčios dūmus išnešė.
miestą pasivaikščioti, užeičiau
,
skaitant, P a n e m u n ė .
į krautuves pasižiūrėti. Vakare
nueičiau j restoraną pavalgyti.
GALVOSŪKIO NR. 13
Suko suko, kaip varna prie
Domantas Gurevičius,
ATSAKYMAS
vištuko.
Marquette Parko lit.
m-los 4 sk. mokinys.
Marius slidinėja su pašliūžo
(„Vyturėlis")
m i s ant sniego.
Atriekta riekė nebeprilips.

I

Kaip galima pertvarkyti —
išdėstyti tris penketukus (5, 5,
5), kad jie prilygtų vienuolikai
(11)?
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 32
Jūs esate girdėję apie dvylika
zodiako ženklų, pagal kuriuos
prietaringi žmonės buria ateitį
ir įvairius gyvenimo įvykius.
Pasiskaitę
literatūros
paaiškinkite, ką reiškia žodis
„zodiac" (zodiac).
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 33
(Žiūrėkite brėžinėlį)

%

v

Matote daug taškų, kuriuos
pagal numerius reikia sujung
ti. Tada sužinosite, kas yra
nupiešta. Parašykite piešinio
pavadinimą. Galite nuspalvoti.
(5 taškai >
GALVOSŪKIS NR. 34
(Žiūrėkite piešinėlį)

Matote nupieštą telefono
viršelį (dial) su skaičiais ir
raidėmis. Žemiau parašytos
skaitmenų
grupės.
Tuos
skaitmenis pakeiskite raidėmis,
pagal piešinėlio paskirstymą. Iš
tų raidžių susidarys keturi žo
džiai, kurių reikšmė — lietu
viška patarlė. Ją ir parašykite.
(5 taškai*
Skaitmenų grupės:
38662-63 22327.

58632

GALVOSŪKIS NR.35
Pasiskaitę literatūros, at
sakykite į šiuos klausimus: 1.
Kas yra vaivorykštė? 2. Kaip ji
pasidaro? 3. Kur ir kada ją
matome? 4. Iš kurių spalvų ji
sudaryta? 5. Ar dirbtinu būdu
galima padaryti vaivorykštę?
Jei taip, tai kaip? Už platesnį
paaiškinimą šių klausimų — 10
taškų. Už trumpus atsakymus
— 5 taškai.

