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JAV-ES PAGALIAU 
SUTEIKĖ 

DIPLOMATINĮ 
PRIPAŽINIMĄ 

Bet vis vien sieja 
Pabaltijį su 

Sovietų Sąjunga 
K e n n e b u n k p o r t , Me., rugsė 

jo 2. — Nebelaukdamas ilgiau, 
kol Sovietų Sąjunga oficialiai 
pripažins Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybe, prez. 
George Bush pagaliau iš savo 
vasarnamio Kennebunkporte 
pranešė pirmadienį, kad JAV-ės 
suteikia diplomatinį pripažini
mą Lietuvai. Tuomi JAV-ės 
tapo 37-ja valstybe, pripažinusią 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Tai progai persirengęs iš savo 
sportinių drabužių ir užsidėjęs 
kostiuminį švarką ir baltus 
m a r š k i n i u s , j is reporteriui 
prisipažino, kad buvo numatęs 
L ie tuvą p r ipaž in t i pereitą 
penktad ien į , bet patenkin 
damas M. Gorbačiovo asmeniš
ką prašymą dar to nedaryti, 
pripažinimą atidėjo iki pirma
dienio. Jis dar pridėjo, kad 
„istorijos raidoje" šis atidėjimas 
pora dienų nebūsiąs reikšmin
gas. 

S iunčia p a r e i g ū n u s į 
Pabalt i j į 

New York Times reportaže 
rašoma, jog, pažymėjęs, kad 
p a k i t ę ryš ia i t a rp Sovietų 
Sąjungos centro ir respublikų 
y r a l emian t i s posūkis jų 
politinėje galvosenoje, prez. 
Bush pranešė, kad siunčia pava
duojantį Valstybės sekretorių 
Curtis Kammen su kitais parei
gūnais tar t is dėl ambasadų ati
darymo Pabaltijo kraštų sosti
nėse. 

Paba l t i jo a ts tovų reakcijos 
Po šio pranešimo, Estijos Ge

neralinis konsulas Nevv Yorke 
Erns t Jaakson pareiškė: ..Tai 
didelis žingsnis pirmyn po šios 
bais ios pr iespaudos , kurią 
kentėjome 51 metus'". Lietuvos 
atstovas Washingtone Stasys 
Lozoraitis pareiškė: „Tai labai 
džiaugsminga diena. Bet aš taip 
pa t perspėčiau nemanyti, kad 
pergalėjau pilna. Mūsų krašte 
tebėra Raudonosios Armijos 
daliniai ir. žinoma, niekas 
nega l i ž inot i , k a s įvyks 
Maskvoje". 

Neka lba apie ekonominę 
paga lbą 

Iš Latvijos pasiuntinybės Wa-
shingtone Ojar Kalnins pasakė, 
kad jis nejaučiąs pavojaus iš 
rusiško imperializmo; jo krašte 
d idžiaus ias uždavinys esąs 
ekonominis. Bet prez. Bushas 
šiuo metu nekalba apie jokią 
tikrą ekonominę pagalbą: „Yra 
labai daug žmonių, norinčių 
(ekonominės) pagalbos — ir jie 
jos verti — bet JAV ištekliai yra 
riboti. Aš nepasinešęs pamiršti 
Rytų Europos. Kas darosi 
Paba l t i jy , respublikose ir 
Maskvoje yra labai įdomu, bet 
taip pat yra labai svarbu, kad 
Čekoslovakijai, Vengrijai ir 
Lenkijai pasisektų (ekonominis 
persitvarkymas)". 

Vienas aukštas pareigūnas, 
kuris NYT reporterį informavo 
su sąlyga, kad jo pavardė nebus 
naudojama, pripažino, kad prez. 
Bushas vylėsi, kad Sovietų 
Sąjunga pati duos Pabaltijo 

šalims nepriklausomybę ir 
susi tars su jais dėl sienų, 
kariuomenės ir kitų klausimų, 
kurie taip apsunkina ambasadų 
įkūrimą jų sostinėse. 

Kalbėdamas apie ekonominę 
pagalbą Pabaltijui, prez. minėjo, 
kad siunčia JAV Agrikultūros 
pasekre to r ių Crowder su 
ekspertų komisija kartu su 
Pabaltijo valstybių ir Sovietų 
Sąjungos pareigūnais apžiūrėti 
ir ištirti maisto išteklius ir 
poreikius šiai žiemai. Jis kalba 
tik apie humanitarinę maisto ir 
medicinos dalykų pašalpa šią 
žiemą ir vis ryšium su visos 
Sovietų Sąjungos poreikiais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— E u r o p o s Bendrijos eks
pertai Briuselyje apskaičiavo, 
kad vien čia pat prieš akis esan 
tys reikalingi pakeitimai Pabal 
tijo valstybėse pareikalaus tarp 
2.5 ir 3 bilijonų dolerių. Bet apie 
ekonominę pagalbą jie kalbės 
tik po to, kai EB valstybės tu
rės savo ambasadorius Pabalti
jo sostinėse. 

— Rekordinis skaičius bedar
bių pasilieka be jokios valdiškos 
pašalpos. 318,000 darbininkų 
visoje Amerikoje ir 17,293 Illi
nois valstijoje jau sunaudojo sa
vo bedarbių pašalpas liepos mė
nesyje. Illinois valstijoje šis 
skaičius yra 50% didesnis negu 
praėjusių metų liepos mėnesio. 

— J u g o s l a v i j a pas i rašė 
Europos Bendrijos pasiūlytą 
taikos planą ir ten jau atvyko 
EB pareigūnai taikos prižiūrėti, 
t ač iau Jugoslavijos t a n k a i 
pradėjo smarkiau pulti Kroati
jos miestus, kuriuose kroatai 
bando apsiginti nuo juos puo
lančių serbų. 

— Nagorno-Karabacho ar
mėnai pasiskelbė a t s k i r a 
respublika, priklausančia So
vietų Sąjungai, po to kai Azer 
baidžanas, kuriam Nagorno-Ka 
rabachas priklauso, pasiskelbė 
nepriklausomas nuo Sovietų Są 
jungos. 

— Jungt inių Tautų genera 
linio sekretoriaus postui jau yra 
bent 25 kandidatauju tarpe šeši 
iš Afrikos valstybių. Dabartinio 
sekretoriaus J. Perez de Cuel 
lar. Peru valstybės diplomato, 
penkių metų kadencija baigiasi 
š.m. gruodžio 31. Bet yra gali
mybė, kad jis sutiktų tarnauti 
ir trečią kadenciją. 

— J T Generalinis sekreto
rius yra pakviestas į New Yorką 
deryboms su Salvadoro prezi
dentu Alfredo Christiani ir 
penkiais sukilėlių vadais, kad 
rugsėjo 16 ir 17 pradė tų 
pasitarimus dėl civilinio karo 
salyje. 

— Pompėjos archeologiniuose 
kasinėjimuose iškasti 8 mumi 
fikuoti lavonai iš sukietėjusių 
ugnikalnio pelenų, kurie buvo 
užpilti Pompėjoje prieš 1,900 
metų. 

Lietuvoje santūriai sutiktas 
JAV diplomatinis 

pripažinimas 

*-Jw**?S 

Lietuvos prez. Vytautas Landsbergis pirmadieni • ivta prie Vengrijos parlamento Budapešte, 
priėmęs jų forma!ų Lietuvos nepriklausomybes p! ipažinima. Tai įvyko tuo pačiu metu. kai prez. 
G. Bush paskelbė JAV-ių diplomatinį pripažinimą Lietuvai. Lietuvoje šį savaitgalį lietuviai buvo 
susirinkę su visų Lietuva pripažinusių vaistybių vėliavomis, džiaugdamiesi Lietuvos 
nepriklau>or.nbės pripažinimu, bet taip pat ir : :.•• rlš>l didelio darbo ir sunkios žiemos. 
kuri jiems d.;i prieš akR 

Amerikos lietuviai švenčia Lietuvos pripažinimą 
Lemont, IL, rugsėjo 2. 

Pirmadienį į Lietuvių centrą 
Lemonte susirinko apie 1,500 
lietuvių džiaugtis Lietuvos ne 
priklausomybe šampano tostais 
ir išgirsti Lietuvos konsulo 
Chicagoje Vaclovo Kleizos 
žodžius, r a šė antradienio 
Chicago Tribūne laikraštis. 
„Mee laukiame bendradarbiauti 
su Lietuvos žmonėmis, jiems 
pereinant iš priespaudos sis
temos į laisvos rinkos ekonomi 
ją", sakė kons. Kleiza. 

Prie Lietuvių centro Lemonte 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
atstovai iškėlė savo valstybių 
vėliavas. Lietuvos vėliavą kėlė 
Chicagos Lituanikos tunto 
Miško Brolių draugovės nariai. 

Šis renginys iš pradžių buvo 
planuotas ABC televizijos tinklo 
rengiamai „Town meeting" pro
gramai, kuri būtų matoma per 
ABC ,,Nightline" programą, 
kurioje dalyvaujantys galėtu 
televizijos tinklu duoti užklau 
simus sov. prez. M. Gorbačiovui 
ir Rusijos prez. B. Jelcinui. Bet 
kai pastarieji prašė, kad ABC 
programą atidėtų į savaitės 
pabaigą ir ABC tai padarė, lie 
tuviai ir kiti pabaltiečiai vis 
vien susirinko Lemonte — šį
kart atšvęsti JAV ių pripaži
nimą Lietuvai, Latvijai ir 

Estijai. 
Lemonto Liet v .;. c ntras 

praneš per lietpriškas radijo 
programas ir per spaudą naują 
numatytosios ABv~ ...s'ightline" 
programos datą, kai tik ji bus 
žinoma, ir kvies lietuvius tą 
vakarą atvykti į centrą 10 vai. 
vakaro. 

Chicagos televizijos stotys 
rodė Lietuvos neprikiftusomvbę 
švenčiančius l i e tuv ius ir 
Chicagos ,.Seklyčioje" ir Union 
Pier pliaže. 

Ir ki tuose te lk in iuose 
Lietuvos pripažinimas buvo 

švenčiamas ir kituose lietuvių 
telkiniuose. New York Times 
trečiadienio laidoje buvo ra
šoma, kad pora ^imtų lietuvių 
išeivių ir ju še imų buvo 
susirinkę Baltijos restorane 
Richmond Hill, New Yorko 
Queens rajone, atšvęsti JAV 
diplomatinį pr ipaž in imą 
Lietuvai. Dešimtmetė Vida 
Janušaitytė reporteriui pasakė: 
..Mes esam susi jaudinę iš 
džiaugsmo (thrilled). Vis tik yra 
Dievas ir jis mumis rūpinasi 
Pagaliau galime būti savu 
krašto valdytojai". 

Lietuvos generalinis konsulas 
Nevv Yorke Ancetas Simuti-

pareiškė: ..Prez. Busho patvir
tinimo antspaudas yra paskuti
nysis ir svarbiausias. Pagaliau 
mes esame neatšaukiamai lais
vi". 

Lie tuvia i pirmadienį 
susirinko ir Šv. Kazimiero 
parapijoje Los Angelėje 7 vai. 
vakaro, kartu su latviais ir 
estais, kur jų paminėjimą 
filmavo ir reportavo televizijos 
ir spaudos atstovai. 

Visuose lietuvių telkiniuose 
lietuviai rinkosi — kai kur for
maliau, kai kur šeimyniškiau. 
mažesniais būreliais. Visur jie 
džiaugėsi . kad Lietuvai 
prasideda nauja atsikūrimo 
epocha, bet taip pat ryžtingai 
žiūrėdami į ateitį, žinodami, 
kad Lietuvos laukia didžiuliai 
socialinio, ekonominio ir poli
tinio atsistatymo darbai. 

Vilnius, rugsėjo 2. — Lietuvos 
pareigūnai reagavo neentuzias-
tiškai šiandien į pranešimą, kad 
JAV suteikia diplomatinį pripa
žinimą jų vyriausybei, rašo Neit 
York Times. Jie buvo patenkin
ti politine protekcija, kurią šis 
pripažinimas suteikė, bet jiems 
nemalonu, kad tai neatėjo grei
čiau. 

Ryškiaus ia i tą nuo t a iką 
išreiškė Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis, kuris 
pirmadienio rytą išvyko iš 
Lietuvos vienai d iena i į 
Budapeštą ir todėl nebuvo gali
ma gauti iš jo jokių komentarų. 
Kalbėtojas spaudos reikalams 
pasakė , kad Landsbe rg iu i 
nebuvo žinoma, kad Amerikos 
pranešimas apie pripažinimą 
daromas šiandien, nors prezi
dentas Bushas skambino jam 
penktadienį ir sakė, jog jis turįs 
kažką ypatingo pranešti pir
madienį. Lietuvos žurnalistai 
mano, kad Landsbergio nebuvi
mas yra ženklas nepasitenkini
mo Amerikos politika. 

Gorbačiovo nere ikia remt i 
Beveik 40 tautų pripažino 

Lietuvą antroje rugpjūčio 
pusėje. Keletas net paskyrė savo 
ambasadorius, o Švedija net 
atidarė savo ambasadą. 

JAV politika, kaip ir kai 
kurių kitų Vakarų galingųjų, 
buvo trumpam l a i k u atidėti 
pripažinimą, kaip palankumo 
gestą Sovietų Sąjungos prez. 
Michailui S. Gorbačiovui. Bet 
pareigūnai Vilniuje laiko Gor
bačiovą vienu pagrindinių Lie
tuvos priešų ir nesutinka su bet 
kokia polit ika, norinčia jį 
st iprinti arba jam padėt i . 
Lietuvos politikai sako, jog jie 
tikisi gauti kažkokią pagalbą iš 
JAV. bet ne tokią,kokios tikisi 
gauti iš Europos šalių, pavyz
džiui Vokietijos, Danijos ir 

JAV Kongrese organizuojama 
pagalba Pabaltijui 

Springfield, IL, rugsėjo 3. - Sąjunga negalėtų juo naudotis. 

Lietuviu centre Lemonte JAV diplomatinį pi .p • mim .u-nu 
Lina. Sigita ir Mariu* Po>koc'mai Ten buvo MM mk« i ; • 1 •><X> lieti;-, ių, 
kartu >u ju draugais estais ir latviais 

Kongresmanas Richard J Dur-
bin ' DDL.) kartu su kongr. Steny 
Hoyer (D-MD) antradieni pra
nešė, kad bandys JAV Atstovų 
-ūmuose pravesti įstatymą, 
kuriuo Pabaltijo valstybėms bus 
suteiktas atskiras nuo Sovietų 
Sąjungos ekonominio palanku
mo statusas (MFN status'. 

Savo praneš ime spaudai 
kongr. Durbin paaiškino, kad 
atskiras MFN statusas Lietuvai 
leis JAV importus iš Lietuvos 
žemiau muituoti negu to statuso 
neturinčių kraštų. J is priminė, 
kad 1920 dešimtmečio vidury 
JAV buvo sudariusios MFN 
sutartį su Pabaltiju, bet 1950 
dešimtmety ji buvo suspen
duota, kad komunistinė Sovietų 

Illinois valstija 
pasveikins Pabaltijį 

Chicagos miesto centre 
esančiame State of Illinois 
pastate ketvirtadienį, rugsėjo 5 
d.. 5 vai. vakaro Illinois guber
natorius J im Edgar praves 
Pabaltijo vėliavų pakėlimo 
ceremoniją ir pasveikins 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
atgautos nepriklausomybės pro
ga. Kviečiami kiek galint 
daugiau lietuvių atvykti į Il
linois centrą. 100 W. Randolph. 
kartu su kitais pabaltiečiais 
pasidžiaugti giedrėjančia mūsų 
tėvynės ateitimi. 

Bet šis s t a t u s a s L ie tuva i 
niekuomet nebuvo panaikintas. 

Kongr. Durbin pripažįsta, kad 
JAV diplomatinis pripažinimas 
Lietuvai yra svarbus pirmas 
žingsnis, bet dabar yra laikas 
konkrečiai padėti Pabaltijui 
sukurti stiprią ekonomiją. J i s 
pripažįsta, kad šiuo metu gali 
būti nepraktiška į Pabaltijį dėti 
vakarietiškus dolerius. Geriau 
dėmesį kreipti į technišką 
pagalbą ir skatinti prekybą, 
kuri paremtų demokra t inę 
valdžią. Todėl atskiras MFN 
statusas yra būtinas žingsnis, 
kad Pabaltijis galėtų kurtis 
savas ekonomijas. 

Prezidentui Bush paskelbus 
diplomatinį pripažinimą, sen. 
Donald Riegle (D-MI) apgailėjo, 
kad šiuo atveju A m e r i k a 
nevadovauja pasauliui, o seka iš 
paskos. Jis priminė, kad JAV 
Kongrese dabar svarstomas 
įstatymo projektas, kuriame 
trims Pabaltijo valstybėms būtų 
skiriama 7.5 mil. dol. pašalpos 
..Tai be galo maža suma", tarė 
Riegle, pas tebėdamas , kad 
Europos Bendrija apskaičiavo, 
kad Pabaltijui pereiti į rinkos 
ekonomiją reikėsią tarp 2 ir 3 
bilijonų dolerių per metus. „Bet 
kai prez. Bush nenori padidinti 
bedarbes kompensacijos JAV 
bedarbiams, sunku tikėtis, kad 
j is te iktų geresnę pašalpą 
užsieny", sako sen. Riegle 

Švedijos. 
Visos trys Pabaltijo respub

likos, Lietuva, Latvija ir Estija 
taps greitai priimtos į Europos 
Bendriją, nors ir ne iš karto 
pilnateisiais nariais. 

L i e tuva n e t u r i n u t r a u k t i 
r y š ių su Sov. Są junga 

Pabaltijo respublikų pripaži
nimas iš JAV pusės padrąsins 
privačius investavimus į Šį 
regioną, bet ekspertai mano, 
kad iš pradžių mažiau rizikos in
vestuoti pinigus bus Estijoj ir 
Latvijoj, negu Lietuvoj. 

Įdomų pas ika lbė j imą su 
buvusia Lietuvos ministre pir
mininke K. Prunskiene patei
kia New York Times kores
pondentas Stephen Kinzer. 
Prunskienė, kuri paskutiniu 
metu yra turėjusi daugelį pasi
ka lbė j imų su užs ien io in-
vestatoriais, manant i , kad jie 
visi yra skeptiški dėl Lietuvos. 
Pati Prunskienė buvo atleista iš 
pareigų dėl to, kad Landsbergis 
įsitikino jos nepakankamai aiš
kiu antisovietiniu nusiteikimu. 
Ji šiuo metu vadovauja parla
mente opozicijai. 

„Mes turime pripažinti, kad 
kurį laiką mes tur ime turėt i 
ryšius su Rusija ir kitomis res
publikomis, nors čia vyrauja 
požiūris, kad geriau neturėti ko 
valgyti, važinėti arkliais ir dvi
račiais, negu kad turėt i ką nors 
bendro su buvusia Sovietų Są
j u n g a " , s akė P r u n s k i e n ė . 
„Daugeliui žmonių čia yra labai 
reikšminga psichologiškai, kad 
Lietuva kaip galima greičiau 
nu t rauktų visus savo ryšius su 
Sovietų Sąjunga, bet ekonomiš
kai tokia politika sudarys 
didelių problemų mums". 

Tarpe labiausiai gyvybiškai 
s v a r b i ų p roduk tų , k u r i u o s 
L i e t u v a g a u n a iš Sovie tų 
Sąjungos, yra nafta, už kurią 
mokama ne kieta valiuta, bet 
vietiniais čia pagamintais pro
dukta is . Lietuvos ekonomika 
nėra pajėgi sukaupti pakan
k a m a i kietos valiutos, kad 
g a l ė t ų p i r k t i naftos savo 
p o r e i k i a m s p a t e n k i n t i iš 
pasaul inės rinkos. 

Per paskutines kelias savaites 
t a ip pat paaiškėjo, jog Lietuva 
veržiasi į pilnutinę nepriklau
somybę, ir Lietuvos pareigūnai 
l aukė tokio pareiškimo, kokį 
p a d a r ė prez identas Bushas 
šiandien. Daugelio įsitikinimu, 
dabar yra garantija, kad jokios 
nenumatytos problemos nebesu
laikys Lietuvos atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos. 

La tv i jos p rez iden to reakc i ja 
La tv i jos prez. Anatol i ja 

Gorbunovs, paskambinus prez. 
B u s h u i . pa re i škė : , ,Dabar 
mūsų nepriklausomybė jau ne
apsukama. ... Aš prašau, kad 
prez. Gorbačiovas dabar pa
sektų prez. Bush"o pavyzdžiu". 

KALENDORIUS 

R u g s ė j o 4 d.: M ar in a s , 
Rozalija. Rimantas. Germantė. 

Rugsėjo 5 d.: Stanislava (Sta
sė), Erdenis. Dingą. 

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

Saulė teka 6:19. leidžiasi 7:24. 
Šiandien daugiausia saulėta, 

malonus oras. Temperatūra 80 
F . (26 O dieną, 60 F (15 C) 
nakt į . 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

G L O B O J A C H I C A G O S S K A U T I N I N K I Ų , K Ų R A M O V Ė 
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ASS STUDIJŲ DIENOS 
Rugpjūj 5 dienomis La dai! Ta nuotaika subtiliai atsis

pindėjo ir jų pravestame lauže. 
Ta pačia proga fil. Vytautas 

Mikūnas įteikė Vydūno fondo 
1991 m. stipendiją senj. Audriui 
Kirvelaičiui , kur i s vasa rą 
praleido talkindamas Lietuvos 
Pasiuntinybėje, Washingtone, 
pavyzdingai atlikdamas visus 
savo įsipareigojimus. 

Sekmadienį šv. Mišias auko
jo fil. kun. J. Vaišnys, giesmes 
pravedė viešnia sol. Laima 
Stepaitienė. Po jų — ASS skyrių 
pranešimai, Vadijos gairės , 
s iūlymai bei d iskusi jos . 
Nepastebimai praslinko laikas 
ir, rodos, dar buvo daug apie ką 
kalbėti. 

Jeigu Studijų dienos neste
bino dalyvių gausumu — tai 
buvo pilnai kompensuota jų 
nuota ika ir t u r i n i n g u m u . 
Ypatinga padėka priklauso ASS 
Vadijos pirmininkui fil. Edmun
dui Korzonui, kuris nuoširdžiu 
rūpesčiu ir dėmesiu apjungė 

Salle Manor, Plano, IL, 
{vykusios ASS Studijų dienos 
praėjo t 'nnioje nuotaikoje. 
Daly via! i '-.-agavo į 
beveik * ais besikei
čiančią po!;; .ne padėtį Lietuvo 
je, besidalindami ten lankymosi 
įspūdžiais bei patirt imi ir 
svarst> '.;mybes visoke
riopai paramai tėvynainiams. 
Prelegentas Alfredas Bumb 
lauskas, Vilniaus universiteto 
istorijos fakulteto dekanas, 
pateikė tris Lietums valstybės 
atsiku; imo etapu-;, sukeldamas 
dideli v tojų susidomė
jimą 

Apvaliojo stal i Jaunimo dis 
kusijus Nida Bichnevičiūtė, 
Audrius Kir velaiti-s. Vilija 
Kirvelaitienė. 'itta I.ikande 
ryte, Daiva Pai .ikininkaitė. Jo 
nas Varia'-, j moderavofiL Ri 
mas Griškelis buvo itin įdo 
mio<. Jie visi stipriai pabrėžė 
lietuvybės ir skautybės prin 

„ G e d u l o ir V i l t i e s " diei .os minė j in i f K a u n e š.m. bii želio 15 d. skau tų a t s t o v a i n e š a v a i n i k u ^ki i ta 
p a g e r b t i 1941 ju m e t ų b i ' ž e i i o 2 3 d l i e tuv ių s k i l i m o K a u n e ž u v u s i u s d a l y v i u s . 

N u o t r . A l g i r d o K a i r i o 

cipu—išlail. v :!io. bei tarpusavio visus į darnią, vientisą, skau 
bendravimo svarbų, o durims tiška šeimą. Džiugiai susitikę, 
plačiai atsiveriant ryšiams su skirstėmės su ryžtu — AD ME-
Tėvyne, yra būtina išnaudoti LIOREM! 
visas galimybes abipusei nau St. 

„LITUANICOS" TUNTAS KVIEČIA 

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, prasideda ir nauji 
skautiškos veiklos metai. ,,Li 
tuanicos" tunto savaitinės suei 
gos prasidės antrąjį rugsėjo 
šeštadienį . Kai mokiniu 
registracija l i tuanis t inėse 
mokyklose bu^ pasibaigusi. 

„Lituanicos tunto vienetų 
sueigos vyks :- -tadieniais po 
pamoku lituanistinėse mokyk 
los-- Chicagoje - Jaunimo cen 
tre. o Lemonte — Pasaulio lietu 
vių centre. 

,,Lituai '•. >s" tuntas kviečia 
visus lietuviu kilmės berniuku.-
'nuo 7 metų amžiaus) įsijungti 
į skautų eiles smagiam ir nau
dingam skautavimui. Kiek
vienas „Lk u.inicos tunto narys 
vra raginamas pakviesti savo 
dar neskat.- -ujančius kaimynus 
ir draugus Atsiv ;kitejuos i su-
eigas ir įra v Kit. i skautų vii ne-
tus. 

I n f o r m a c i j a i p a u s d i n a m e 
. . L i t u a n i c o s " t u n t o vadijos va
dovų p a v a r d e s ir telefonus. 

K 
1 

, ,Lituanicos" 

I untini 
ober tas 
76 J 739. 
Inspokt' 

vadi j a 

įkas 
Vi tas . 

>rius — 

tunto 

PS 
tel 

v.s. 

fil dr. 
312 

Jonas 

Paronis, tel. 312-737-2261. 
Jūrų skautų koordinatorius — 

j . ps. Jurgis Lendraitis, tel . 
707-388-2041. 

Adjutantas — ps. Tomas 
Miglinas, tel. 312-776-1063. 

Komendantas — ps. fil. dr. 
Mindaugas Gr iauzdė , t e l . 
708-442-0397. 

Katalikų kapelionas — v.s. fil. 
kun. Antanas Saulaitis.SJ, tel. 
312-737-8400. 

Liuteronų kapelionas — v.sl. 
kun. Hansas Dumpys, t e l . 
708-386-3269. 

Iždininkas -- s. fil. Jonas 
Tamulaitis, tel. 708-788-8087. 

Sekre torė — s. Aldona 
Palukaitienė, tel. 312-471-0811. 

Vadovų lavinimo vedėjas — 
v.s. fil. Gintaras Plačas, tel . 
707-479-6293. 

Vadovų lavinimo vedėjo pava
duotojas — s. Aloyzas 
Mučinskas, tel. 708-448-8042. 

Tėvų komiteto pirmininkė — 
p. Daina Dumbr ienė , t e l . 
312-476-3586. 

Ūkio skyriaus vedėjas — v.s. 
fil. Aleksas Karaliūnas, tel. 
708-257-7134. 

Tiekimo vedėjas — s. fil. 
Romas Rup inskas , t e l . 
708-887-0189. 

Tiekimo vedėjo pavaduotojas 

cmcagoje — fil. Vladas / u 
kauskas, tel. 708-771-^17. 

Korespondentas - v.s. fiL An 
t anas Paužuol i s , t e l . 31'J 
434-5714. 

Stovyklos administratoi iu.-> — 
ps. fil Ginutis Matuti tel. 
312-523-0987. 

Laužą vedė — s. Ramutė Ke-
mežaitė, - tel. 312-778 2679 

Vi lk iukų-bebr iukų 
v a d o v a i 

„Gedimino" d-vė (Chicago* -
s.v. v.sl. Andrius Panaras. tel. 
708-425-3159. 

„Geležinio Vilko'" d-vė <Le-
mont) — ps. fil. Vytautas Janus 
kis. tel. 708-257-5078: 

ps. Edvardas Andriušis. — 
708-598-0033. 

„Nemuno" laivas< Lemont' 
j.b. v.valt. Petras Jokubauskus, 
tel. 708-448-8112; 

j .b. v.valt. Romas Česas, - tel. 
708-961-3896. 

S k a u t ų — j ū r ų j aun ių 
v iene tų vadova i 

„Perkūno" d-vė (Chicagot — s. 
Donatas Ramanauskas , tel . 
312-5548111. 

„Panerių miško" d-vė - s. 
Aloyzas M u č i n s k a s , te l . 
708-448-8042. 

„Šarūno" laivas (Lemont) 
j .b. v.valt. Algis Jarašius, tel 
708260-9080. 

P r i t y r u s i ų — j ū r ų skautų 
v iene tų vadova i 

Vinco Krėvės d-vė — v.s. fil. 
G i n t a r a s P lačas . t e l . 
708-479-6293. 

..Miško brolių" d-vė (Chicago > 
— v.s. Juozas Salčiunas. tel. 
708-389-7797. 

..Algimanto"" laivas i Lemont i 
— j.b. v.valt. Darius Marchertas, 
tel. 708-985-7216; 

j . b . v.valt. Dainius Brazaitis, 
tel. 708 598 8331 

S k a u t ų vyč ių — j ū r ų budžių 
v iene tų vadovai 

Prez. Antano Smetonos j . b 
įgula—j.b. Audrius Rūbas,tel 
708-447-8285. 

S.v. kandidatu globėjas — ps. 
fil. Vytenis Kirvelaitis, tel . 
708-301-0072. 

„ATGIMIMO" STOVYKLA 
AUSTRALIJOJE 

LSS Austrai 
- „Atgimimo 
vykia sausio 
Geelongo, Vic 

s Rajono XII-ji 
vardo - sto 

2-12 d. vyko 
.. apylinkėse. 

\ vS 'tudi.ju d ienose P l a n o . II., b ū r e l i s d a l y v i ų da l i j as i m i n t i m i s 

Stovyklą organizavo ir pravede 
Melbourno „D/rago"' tuntas. 

Stovyklai vadovavo s. N. 
Ramanauskas, jo pavaduotojas 
ir ižd. — s.v. L. Šeikis, adj. — s.v. 
J. Rukšėnas, Seserijos pašto 
vyklės vadovė - s. R. Statku
vienė, Brolijos ps. A. Zduoba 
ir ps . P. Volodka. Kiti 
pareigūnai: užsiėmimų vadovas 
— s.v. P. Šurna, laužav ėdžiai — 
v.sk. V. Coxaitė ir s.v. G 
Šimkus, vyr. skaučių vadovė -
ps. K. Coxaite, vyr. skaučių 
kandidačių vadovė — v.sk. M. 
Coxaitė, skaučių — v.sk. V. 
Coxaitė, sk. kandidačių — v.sk. 
R. Coxaitė. paukštyčių — v.sk. 
P. Sadauskienė, sk. vyčių 
vadovas — s.v. ?. Šurna, skautų 
— s.v. A. Antanaitis, vilkiukų 
— ps. P. Kviecinskas ir v.sk. R. 
Mickienė. Stovyklos pirmąją pa 
galbą tvarkė s.v. G. Kesmir.as. 
talkinamas s.v. R. Vingilio ir ps 
P. Kviecinsko. 

Stovyklautojų dalyvavo arti 
110, o savaitgalio metu šis 
skaičius pakilo net iki 128 Ju 
t a rpe buvo du svečiai iš 
Lietuvos - Agnė Statūnaite ir 
Arvydas Rupšys. 

Pirmosios kūrimosi-dieno-, 
buvo gana karštos — 37-40 laip-
C temperatūros. Tad nemažai 
laiko praleista maudantis. 

Pirmosios stovyklos dienos 
buvo skirtos įsireng;mui, bot 
toliau jau gyvenimas įėjo į 
stovyklines vėžes. 

Penktadienį (4/1), užsiėmimu 
metu, stovyklautojai buvo su 
pažindinti kaip žmogus gamto 
je. natūraliais i>.t.-kliais, gali 
palaikyti »avo gyvybe ,- buvo 
mokoma, kaip susirasti vande
nį, maistą. 

Sekmadienis (6T> - svečiu 
diena. Sv. Mišias aukojo 
atvykęs rajono dvasios vadovas, 
v.s. fil. kun. dr. Praną-
Dauknys. Svečių tarpe buvo iš 
Lietuvos atvykusi dainininke 
Veronika Povilionienė, pamo
kiusi dainų ir vakare, laužo pro
gramos mot u pati padainavusi, 
ir aktorius Laimonas Noreika 
Ps. Gabrielius Žemkalnis įdo 
miai papasakojo apie „Baltijo> 
kelią", kai rankomis susika 
binusių žmonių grandinė siekė 
nuo Vilniaus iki Talino, tai 
paįvairindamas vaizdajuoste. 
Pokalbis sudomino visus. 

Pirmadienis (7/1) — rankdar 
bių diena. D. Mockienė mokė 
dekoratyvinio virvių pynimo 
meno. V. Savickas — medžio 
drožinėjimo. H. Statkuvienė — 
siuvinėjimo, o v.s. D. Lynikienė 
- šiaudinuku dirbimo. 

Vyko gerai suorganizuota 
miško iškyla pagal amžiaus 
grupes. Iškylautojai turėjo su
sitikti numatytoje vietoje, kur 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

1HE L1THUAN1AN WORLD W1UF DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Hohdavs. th>-
Tuesdays follovving Monday oba«;rvanc«? of I^gal Holidu) s as well as Dec. 
26th and J a n 2nd by the Li thuanianCathohc Press Sotutv. i5ir> VV Gird 
Street, Chicago. IL 6062a 5589 

Second class poslape paid at Chicago. IL and additional mailing • 
Subscnption Kates 80.00. Foreign countries $90 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas 451r> W ti.ird St . 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant , pakvi tavimai u i gautas p '^nunieratas 
nusiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adi>--o. gavus i i 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

U S A 
Kanadoje ir k i tu r ( U S A . dol 
U.S A. savait inis įsest. laidai 
Kanadoje ir k i tu r (sešt laida 
U.SA dol ) savai t inis 

m e t a m s 
$80 
$90 
$45 

$50 

'-a me ' . . 
$45 
$50 
$30 

$30 

1 mėn. 
«25 
$30 
S-5 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
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8:30 4.00: šeštadieniais nedirba 
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nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija u i 
skelbimų turini neatsako Skelbi 
m u kainos prisiunčiamos ^:iv.is 
prašymu 

pasiruošė nakties poilsiui, pa 
ruošė įdėtą maistą, pavakarie 
niavo. Vyresnieji viską nešėsi 
su savim, jaunesniesiems — 
v iškas atvežta į vietą. \ stovyklą 
grįžta kitą dieną — šiek tiek 
pavargę, vienas kitas pritrinta 
koja, bet iškyla patenkinti. 

Ketvirtadienį H 0/1) vyksta į 
pajūri autobusais ir mašinomis 
Maistą atgabeno virtuvės perso
nalas. 

Paskutinė pilno stovyklavimo 
diena buvo skirta grupinei, 
orientacinei kelionei, kurio 
metu buvo reikalinga pasiekti 
a t i t i n k a m a s stotis su tam 
tikromis instrukcijomis. Ne vi 
šiems pasisekė viską įvykdyti, 
bet ir šis užsiėmimas praėjo 
sėkmingai. 

Stovyklos met.. vyko įžodžiai 
Skaučių įžodį dav*r. Dalia 
Didžytė, Vilija Jok įbaitytė, 
Kim Pettiford, Daina Mickutė. 
Elenutė Šliogerytė ir Zita 
Šukyte; prityrusių skaučių: 
Lina Didžytė; vyr. skaučių: 
Nada Dundaitė, Audra Paškevi 
čiūtė ir Rasa Zdaniutė; skauti 
ninkių Audronė Stepanienė 
Skautų įžodį davė: Girius Anta 
naitis. Adam Firinauskas, Li 
nas Jokūbaitis, Paulius Kvie 
cinskas. Aleksas Meiliūnas. 
Viktoras Šliteris. Antanas 
Špokevičius ir Danielius Žiedas: 
prityrusiu skautų: Petras Šilinis 
ir Kazys Stepanas; sk. vyčiu 
Vytas Antanaitis, Arūnas Hi uo 
žis ir Martynas Zdanius. 

Stovyklos t a lk in inkų ir 
rėmėjų buvo daug. Paminėtina-
pasišventusiai dirbės virtuvės 
personalas, nuorganizuotas tėvu 
komiteto: virtuvės vedėja -
Božena Kviecinskienė, Regina 
F i r inausk ienė . v.sk. Renė 
Skirkaitė — Stolfo. ūkvedys ir 
maisto pristatytojos Rimas 
Skeivys ir tėvų komiteto pirm. 
Juozas Laukaitis. 

Laužų metu, naudojantis at 
naujintu dainorėliu, padainuota 
daug dainų. Dažaorėlį spaudai 
paruošė v.sk Audra Šimkutė, 
spausdinimų finansavo,,Talka 
•500 do l ) . Už stovyklaviete 
2.100 dol. sumokėjo Australijos 
Lietuvių Fondas. Stovyklą 500 
dol. auka parėmo Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 50 
dol. — s.v.v.si. Mikas Rudys î  
Brisbanės ir Tamašauskų šeima 
iš Melbourno. 

Džiugu matyti, kad didžiausią 
organizavimo ir programos 
pravedimo darbą su vyr skau 
čių pagalba, atliko v s. Antano 
Krauso vardo skautų vyčių būre 
lis (stovyklos ruošos komitetų 
sudarė: pirm. s.v. P. Šurna 
ižd s v L .Vikis, nariai s.v 
J. Rukšėnas, v.sk Y Gaidelytė 
s v M Baltutis , v.sk. A 
Šimkute, s v G Šimkus, s.v. L 
Zdaniu s ir s. N Ramanauskas) 

A. Š imkus 
..Tciynes Ž / < / / ; / v s " ffrJtt 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
P'iklauso Moly Cioss ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab. (1-3J2) 735-4477; 
Re*. (708)246-0067; aroa (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEOICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superlor. Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1285 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAl YBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St T«l (708) 422 0101 
Vauntios paq.ii susitn'nną 

f '-I.-M.C 3v o p-7 v v antra 12 30 3 v p p 
• - I .i>(la'ytaa. ketvrt 1 3 v p p penutc! 

• šešta 9 v r - t? v p p 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 

I
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
IVtarguette Medical Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORIOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Vaiandos pagal susitarimą 
tVm . antr penkt l2-3vpp keiv2-7vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantį) Gydytoja 

331S W 55 St . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

5 <:. 79tn Ave . H.cko'y H 
Tai. (708) 598 8101 
V.TI paq.il su'.ifnnmą 

Tel kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicero 

Kasd'en 1 k' 8 vai vak 
Jskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robert* Rd.. Hlckory Hllls IL 
1 myha | vakarus nuo Harlem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Vai.indos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometr.stas (Kalba letijvišk:. ;• 

Tikrina aks. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagai sus::ar''na 

Palos Vision Center. 7152 W. 127thSt 
Paios Hgts. Iii Ketv âl 3 6 v v 

Tai. (7081 448 1777 

OR. P E T R A S V. K I S I E L I U S 
DR. E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N Mlchlgan Ave . Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lavm, IL 60453 2533 

T * l . 708-636-3113 

D R . D A N A M S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel . 708-531 1113 
Valandos pagal susnai ą 

DR. S. LAL 
SrFClALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1 312) 585 0348: 
Re*. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
/.ii pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6 9 antr 12 6 penkt 10 12. 1 6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Re* (708) 442 8297 

V I O A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S Š I R D I E S L I G O S 

7/22 S. Kedzie Ava.. 
Chicago III. 60652 

Krrn antr ketv •' penkt 
pig.ii susifanmą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CMRURGUM 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2 5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1 312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D . S.C. 
Spec aiybe — Vidaus ligų g>dy;r s 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1 312) 585 7755 

A R A S Ž L i . B A . M D. 
AMŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1-708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1 312) 586 3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Dar nepasibaigiantis 

ANTRASIS 
PASAULINIS KARAS 

UŽ DIDŽIOSIOS KINŲ SIENOS 

Buvo tai neramūs 1939-tieji 
metai. Radijo bangomis ir spau
dos puslapiuose kasdien perduo
davo aktualijas iš pasaulio sos
tinių. Neraminančios žinios 
sklido iš Berlyno. Virš Europos 
rinkosi audros debesys ir pa
dangė ėmė niauktis. Ministeriai 
iš sostinės į sostinę skubėjo. Be
veik kas valandą naujos žinios 
sklido. J a u žinojome, kad 
patylomis ir slapčia Vokietija 
pasirašė su Rusija nepuolimo 
su ta r t į . Mes tuomet daug 
nesupratome, ką tai reiškė. 
Artėjo ruduo ir mokslo metų 
pradžia , visi turė jo savo 
rūpesčius. Kaunas vėl mirgėjo 
studentų kepuraitėmis. Atėjo 
rugsėjo 1 ir lyg iš giedro dan
gaus trenkė perkūnas. 

Karas prasidėjo! Karas... Eks
t ra telegramos ir radijo bangos 
skelbė, kad Vokietija — Lenkiją 
užpuolė. Berlyno ir Karaliau
čiaus stotys maršus transliavo 
ir kalbėjo, kad Lenkijos agresi
ja buvo sustabdyta. Fiureris 
davė įsakymą pradėti veiksmus, 
ir Lenkijos siena peržengta. Ka
dangi tai buvo penktadienio 
rytas, tad žmonės į darbus sku
bėjo. Daugelis darbe ir tesu
žinojo. Lenkijos ult imatumas ir 
jo žaizdos dar nebuvo užmirštos, 
tad daugelis nė nesijaudino. Be 
to, karas vyko kažkur toli, tad, 
atrodė, būtų beprasmiška dėl to 
jaudintis. Vilniaus ir Varšuvos 
radijo stotys taip pat davė 
karišką muziką, kurią nutrauk
davo susijaudinusiu balsu pra
nešėjas: „Uwaga, uwaga... nad-
chodzi!" Ir vėl iš pradžių mes 
nežinojome, ką tai reiškia? Kol 
išsiaiškinome ir supratome, kad 
tai yra pranešimai apie oro 
puolimus. Mums terūpėjo, kad 
Vilniaus nesubombarduotų. 

* * * 

Taip prasidėjo a n t r a s i s 
pasaulinis karas. Tuomet neži
nojome ir nesupratome, kad 
karas apims visą žemės rutulį, 
kad jo kruvinos bangos užlies 
Lietuvą ir mes patys pateksime 
į atšliaužiančio slibino nasrus. 
Niekas tuomet nežinojo, kad 
prasidėjęs karas praris dešimtis 
milijonų gyvybių, kad gražieji 
Europos miestai ir kultūros cen
trai , pavirs į griuvėsių krūvas. 
Dar mažiau kas galėjo tikėti , 
kad azi ja tų ordos užp lūs 
Europą ir ją mindžios mongolų 
batai, kad Europa pergyvens 
tokį sukrėtimą, kokio nebuvo 
pergyvenusi nuo didžiojo tau tų 
k r a u s t y m o s i . Tik t a u t ų 
kraustymasis nepalietė t iek 
milijonų ir nepa l iko t i e k 
griuvėsiu. 

Prieš p ra s idedan t k a r u i , 
Paryžius ir Londonas žadėjo 
pagalbą. Kuomet pat rankos 
pradėjo kalbėti, ta i vakarų 
sąjungininkai vietoje tūpčiojo ir 
žodinę paramą tedavė. Tiesa, jie 
paskelbė Vokietijai karą ir 
blokadą, bet faktinai Vokietija 
vykdė Anglijos blokadą. Lietu
va paskelbė neutralitetą. Tai 
Vokietijos planus kiek sumaišė. 
Kadangi Vokietija tikėjosi, kad 
Lietuva darys žygius atsiimti 
Vilnių. Gal dėl to Vilniaus ir ne
bombardavo. Lietuvos karinės 
paramos jiems nereikėjo, bet 
politiniai būtų buvę gera nors 
ir mažą sąjungininką turėti . 

Rusija jokių skrupulų nerodė 
ir rugsėjo 17 d. puolė jau 
byrančią Lenkiją. R u s a i , 
žinoma, savo puolimą motyvavo 
tuo, kad jie ėjo gelbėti gudų ir 
ukrainiečių. Lenkija, iš dviejų 
pusių spaudžiama, ilgai laikytis 

negalėjo. Rusijai įsi vėlus į karą. 
Lietuva paskelbė dalinę mobili
zaciją. Mobil izacija buvo 
skelbiama todėl, kad reikėjo 
daugiau dal inių bėgančius 
lenkus internuoti. Ta mobili
zacija buvo dar ilgai minima, 
kadangi parodė mūsų štabo 
nesugebėjimą ją t inkamai pra
vesti. Šiaip ar taip daliniai buvo 
sumobilizuoti. 

Lenkų bėglių srautas pasruvo 
į Lietuvą. Viso Lietuvos sieną 
peržengė ir buvo internuota 
13,500 lenkų karių ir apie 
60,000 civilių. Jų tarpe maršalo 
Pilsudskio našlė ir dabartinis 
gen. Jeruzelskis (tuomet dar 
jaunuolis) su tėvais. Visi jie 
buvo priimti ir suteikta jiems 
mais tas ir pastogė. Tačiau 
dabartinėje Lenkijoje ar vilnie
čiai lenkai to nenori prisiminti. 
Paskui lenkų pabėgėlius sekė 
Raudonosios armijos daliniai. 
Mūsų kariams, saugantiems 
sieną, teko susidurti su nauju 
nekviestu kaimynu. 

Lenkiją užėmus ir vokiečių jė
gas permetus į vakarus, per 
BBC radijo iš Londono stoties 
buvo pradėta kalbėti, kad karas 
bus vedamas už tau tų laisvę. 
Kuomet buvo parblokšta Pran-
cūzija,ir anglų ekspedicinio kor-
po likučiai vos spėjo į laivus 
sulipti. Tai tas tautų laisvės ir 
apsisprendimo šūkis buvo dar 
pastoviau vartojamas. Vaka
rams reikėjo talkininkų, kurie 
aukotųsi ir žūtų už aukštesnius 
idealus. 

Paskui buvo paskelbta gar
sioji „Atlanto charta". Daug ir 
lietuvių ja patikėjo ir į miškus 
išėjo. Karo girnoms malant ir 
miestams degant, dar daug 
gražių žodžių buvo pasakyta. 
Paskui sekė Teheranas, Jalta ir 
Potsdamas. Vokiečiai 1944 m. 
gale skelbė, kad Vakarai par
davė Rytų Europą, tuomet mes 
tuo tikėti nenorėjome, nes per 
daug sąjungininkams ir Atlan
to chartai buvome įtikėję. Bet 
pasirodo, kad vokiečių žvalgyba 
geriau žinojo. 

Vokietijos miestams pavirtus 
į griuvėsių jūrą, pagaliau 1945 
m. gegužės 8 d. Reimse buvo 
pasirašyta Vokietijos kapitulia
cija. Vakarų Europoje skambi
no varpai, kaukė sirenos ir 
žmonės šoko gatvėse. Vokietija 
buvo okupuota, ir vokiečiai žado 
netekę. Rytų Europoje, ypač Če
koslovakijoje, buvo laukiama 
Raudonoji armija — išvaduotoja. 
Bet greitai ir jie pamatė, kad 
vienas okupantas buvo ki tu 
pakeistas . Rytų ir Vidurio 
Europos kultūros centrus azi
jato batas mindė ir viską plėšė. 
Karas, kuris pareikalavo virš 50 
milijonų gyvybių (tikslaus skai
čiaus nėraįbuvo baigtas. Bet tie 
šūkiai, dėl kurių karas buvo 
vedamas, buvo visai užmiršti. 
Net Lenkija, dėl kurios karas 
kilo. buvo vėl po okupanto batu. 

Teritorija Lenkijai vakaruose 
buvo gerai atlyginta. Bet ir Len
kijos miestuose buvo rusų 
įgulos. Tad nė Lenkija pilnai 
džiaugtis negalėjo. Tikrosios 
praėjusio karo aukos esame mes 
l ie tuvia i ir k i t i pabalt ie-
čiai . Mes n i ekam nesame 
skolingi, tad ir niekam ačiū 
neturime sakyti. Kai pokarinė 
Europa buvo ski rs toma, 
raižoma ir Stalinas pypkės kan
dikliu sienas nustatinėjo, tai 
Temidė užr i š tomis akimis 
kampe stovėjo. 

J . Ž. 

Paskutiniuoju metu daug 
ginčų JAV sukėlė prezidento 
George Busho nusistatymas 
suteikti palankiausias prekybo
je sąlygas (MFN status) Kinijos 
liaudies respublikai kaip para
mą jos ekonominėms refor
moms, vedamoms Deng Xiaop-
ing, neatsižvelgiant į komu
nistinių diktatorių žiaurų elgesį 
su siekiančiais žmogaus teisių 
ir demokratinių laisvių. Tačiau 
gyvenimas rodo, kad tos tenai 
vykdomos reformos yra ne tik 
nesusipratimas, bet t ikra prie
žastis, atnešusi kinų tauta i 
didelių nelaimių. Ką šiandien 
Kinijos diktatoriai daro — trum
pai galima atsakyti, kad jie var
toja genocidą prieš savo tautą. 

Nuo 1988 m. pasunkėjus gyve
nimo sąlygoms kaimų vietovė
se, bedarbiai kaimiečiai veržėsi 
į miestus, ieškodami pragyve
nimo šaltinių. Apskaičiuojama, 

IGNAS MEDŽIUKAS 

išsiplėtęs. Kartu su narkotikais 
plinta Aids liga, ypač pajūrio 
zonose ir didmiesčiuose, kaip 
Šanchajuj, kur du milijonai 
žmonių kasdien apsilanko, o no
rinčius čia apsigyventi tenka 
net grąžinti į anksčiau gyventas 
vietas. 

Abor ta i i r kūdikių žudymas 

Griežtai prižiūrima gimimų 
kontrolė, legalia; naudojant 
abortus. Prievarta sterelizuo-
jami protiškai atsilikę, nes jie 
nėra pajėgūs dirbti, bet gali 
gimdyti vaikus. Teismai nebau
džia tų, kurie žudo nepagydo
mai sergančius. Bijoma, kad 
ligoninėse nebūtų panaudotas 
masinis naikinimas ligonių, 
kurie yra nenaudingi valgyto-

kad apie 200 milijonų, palikę jai. Saugojamas nuostatas 
savo gyvenvietes provincijoje, 
užplūdo miestus. Dabar nusta
tyta , kad kaimų vie tovių 
gyventojų, kurių buvo apie 800 
milijonų, šiuo metu belikę t ik 
apie 420 milijonų ir tų pačių 
dalis keliasi iš vietos į vietą, 
ieškodami uždarbių ir duonos. 

Paskutinį dešimtmetį stei
giant kaimų vietovės pramonės 
įmones, daugelis kaimiečių 
buvo aprūpinti darbu. Tačiau 
tos rūšies pramonė dėl nepakan-

vienas vaikas šeimoje. Pusė mi
lijono moteriškos lyties kūdikių 
kasmet kažkur dingsta. Jei 
1980 m. vyriškos lyties kūdikių 
santykis su moteriškos lyties 
buvo 105 su 100, tai 1990 m. 111 
berniukų tenka 100 mergaičių. 
Daroma išvada, kad dalis 
mote r i škos lyt ies kūdikių 
nužudoma, apie pusė milijono 
parduota ar kitais būdais nu
sikratyta. 

Pagal Pasaulinį vystymosi 
kamo elektros energijos kiekio, raportą t ik 1% sulaukusių 65 
trasnporto bei susisiekimo trū
kumų ir kitų priežasčių neišsi
laiko ir užsidaro. Kaimiečiai 
turi grįžti atgal į savo namus ir 
ieškoti darbų kitur. Didieji 
Kinijos miestai turi savo prob
lemų: darbais gali aprūpinti tik 
120 milijonų, apie 20 milijonų 
lieka bedarbiais. 

Nus ika l t imai ir b a u s m ė s 

Nusikaltimai krašte didėja, 
nežiūrint griežtų bausmių. Už 
nužudymus, vagystes, porno
grafiją, narkotikus daugybė 
pasmerkiami mirties bausme 
viešuose posėdžiuose, dalyvau
jant miniai. (Leidiniai, kuriuose 
pasisakoma prieš komunistinę 
tvarką taip pat klasifikuojami 
kaip pornografija). Pasmerktieji 
iš tokio teismo gabenami į 
bausmės įvykdymo vietą, kur 
nušaunami kulka į pakaušį. 
Bausmės scenos parodomos tele
vizijoje. Palaidojama nežino
moje vietoje, pirm to išėmus in
kstus, kurie parduodami jų 
reikalingiems pacientams visoje 
Azijoje. 

Narkotikų vartojimas labai 

metus amžiaus vyrų ir 60 metų 
moterų kaimų vietovėse gavo 
mėnes ines pensijas. Pagal 
tradiciją kaimų vietovėse vaikai 
yra p a g r i n d i n i s šal t inis 
užlaikyti senus ir ligotus tėvus. 
Bet suvaržius turėti daugiau 
kaip vieną vaiką, tėvai lieka be 
globos, jeigu jis anksčiau už juos 
numiršta. Duktė ištekėjusi pri
sijungia prie savo vyro šeimos. 
Tokiu atveju tėvai taip pat lieka 
be globos. 

Bado grėsmė 

Kin i ja pagamina grūdų 
dvigubai daugiau asmeniui, 
negu kitos Azijos šalys: Indija, 
Tailandas, Indonezija. Sunaudo
ja tiek pat ar dar mažiau kaip 
kitose šalyse. Bet savo išau
gintų grūdų neužtenka. Reikia 
importuoti iš Amerikos ir kitų 
kraštų. Neturint pakankamai 
sandė l ių ir konservavimo 
priemonių, daug maistui skirtų 
grūdų sugenda. Nesant tinka
mų kelių ir transporto prie
monių, miestuose pritrūksta 
grūdų, nežiūrint gero derliaus. 
Dar blogiau, jei derlius būna 

prastas Tada gresia badas. 
Kinija — turtingas kraštas mi

neralinėmis žaliavomis, akmens 
ang l i e s ir įvairių me ta lų 
ištekliais, naftos versmėmis. 
1949 m. įsigalėjus komunizmui, 
krašte buvo vykdomos reformos, 
vartojant žiaurų terorą. Pagal 
JAV senato tyrinėjimo duome
nis „The Human Cost of Com-
munism in China", Mao Tse-
tungo valdymo metu buvo su
naikinta 63 milijonai kiniečių. 
Tienanmen aikštėje žudynės 
yra komunsitų teroro tęsinys. 
Kad Kinijoje būtų respektuoja
mos žmogaus teisės, jokių 
ženklų nematyti. 

Komunist inė era Kinijoje 
pasižymi daugeliu ekonominių 
užsimojimų bei šuolių, kurie 
dažniausia baigiasi nesėkmin
gai, nors kai ką mėgina paimti 
ir iš Vakarų pasaulio, vadina
mos kapitalistinės sistemos. 
Kinų komunistų planai, kuriais 
buvo žadama žmonėms gerovė, 
vis sugriūdavo kaip kortų 
namelis, ir jos žmonėms tekdavo 
atsidurti prie bado ribos. Viltys, 
sudarant prekybai palankias 
sąlygas su JAV, kad tuo bus 
paveikta krašto politinė at
mosfera, duodant daug iau 
asmeninių laisvių žmonėms ir 
užsienio kapitalo investicijomis 
sulaukti ekonominio gyvenimo 
pagerėjimo, ligi šiol nepasi
teisino. 

Kai komunistinės sistemos 
pagrindai yra klaidingi ir jos 
dabart iniai valdovai neatsi
sakys jų pertvarkyti, krašte 
pagerėjimo negalima tikėtis. 
Tik teroras ir jėga, kaip ligi šiol. 
galės išlaikyti kinų tautos 
mases vergovėje. 

NEPAPRASTAS 
DŽIAUGSMAS 

BŪTI LAISVIEMS 
Pasikalbėjimas su Lietuvos atstovu 

S. Lozoraičiu 

PAGERINTOS ŠEIMŲ 
SĄLYGOS 

Illinois valstijos tarnautojai 
gali džiaugtis naujomis lengva
tomis darbo atžvilgiu, kaip pa
togaus darbo laiko pasirin
kimas, dalinio darbo laikas, 
pas ida l in t i tą pat į darbą 
keliems tarnautojams, išeiti 
neapmokamų atostogų metus 
laiko, neprarandant teisės į 
anksčiau turėtą darbą, netgi pa
dedant vyresnio amžiaus gimi
naičiams. Tačiau tuo pat metu 
įstatymas numatytas įmonėms 
su 50 ir daugiau tarnautojų su
teikti neapmokamas atostogas 
iki aštuonių savaičių prižiūrėti 
naujagimį arba sergančius seny
vo amžiaus žmones rugpjūčio 10 
buvo atmestas valstijos guber
natoriaus Edgar. 

— Gal galite pakomentuoti , 
ka ip respublikos paveiks So
vietų ekonomiką? 

— Jos turi labai didelę rolę 
Sovietų ekonomikoj Kaip 
respublikos nuspręs santykiau
ti su Rusija ir viena su kita. taip 
bus kritiška ekonomikai kaip 
tokiai. 

— Ko Vakara i labiausia i 
bijo Sovietų Sąjungos disin-
tegracijoj? Ar galite t r u m p a i 
pas i sakyt i tuo klausimu? 

— Pirmiausia badas civilinis 
karas ir branduoliniai ginklai 
Pirmu atžvilgiu su privatizacija 
kolektyvinių ūkių ir koncent
racija stiprinant žemės ūkio 
struktūras, pareikalavimas ir 
maisto paskirstymas gali būti 
suvaldomas tiek iš gamintojo, 
tiek iš vartotojo pusės. Antra, 
komunizmo disintegracija ir 
ypač pozicija nevartoti jėgos pa
daro draugiškus santykius tarp 
respublikų ir santykius su Rusi
jos žmonėmis. Visa tai daro 
pilietinį karą mažiau įmanomą 
ir mažina jo grėsmę. Pagaliau 
branduolinių ginklų respub
likos nenori. Bendras įsitiki
nimas yra, kad tie ginklai ba 
zuotųsi ir būtų aptarnaujami 
Rusijoje, Rusijos ekspertų. 

— Kokia padėtis dėl Lietu
vos pinigų? 

— Ten buvo bandymų išvys
tyti vidaus valiutines sistemas, 
tačiau valiuta gali būti pastovi 
tik tokiu atveju, jei Lietuva 
pilnai kontroliuos savo sienas. 
Tai yra pirmutinis žingsnis. 

— Kiek Lietuva b u v o pa
veikta ja i pr ik lausant nuo 
Sovietų Sąjungos? 

— Kada paprašėte atsakyti į 
šį klausimą, aš norėčiau 
palygint i su »iarkomanija. 
Būdama ekonomiškai priklau
soma nuo Sovietų Sąjungos, 
Lietuva yra paveikta jos, tarsi 
narkotikais, ir dabar yra pasi
t r auk imo pasiaukelyje iš 
Sovietų sistemos, žinoma, labai 
paveikta su išsekintais jos 
pačios resursais, tarsi ligonio 
būklėje. Dabar Lietuva atsi
gauna. Tačiau pirmaisiais 
keliais mėnesiais bus labai 
sunku. Bet aš tikiu, kad Lietu
va išgis ir suklestės daug 
greičiau negu Lenkija. Padėties 
klimatas keičiasi. Respublikos 
dirbs kartu, kad atsigautų. Tai 

bus sunkus periodas, su di
deliais sunkumais, su korupcija, 
bet pergyvenamas. 

— Kokia bus J ū s ų ro l ė i r 
pasiunt inybės ro l ė e s a n t dip
lomatiniam p r i p a ž i n i m u i ? 

— Pasiuntinybė taps amba
sada Mūsų darbo apimtis nuo
latos plečiasi ir tu r i tendenciją 
plėstis, ypač turizmo srityje, iš
duodant pasus ir vizas. Mes 
norime visa tai at l ikt i su kuo 
mažesniu b iu rok ra t i škumu , 
komercija, kultūriniai ryšiai, 
kontaktai su vyriausybe Lietu
voje Mūsų uždavinys dabar 
informuoti spaudą. Valstybės 
departamentą, federalinės agen-
t ū r a s . ryš ia i su L ie tuvos 
diplomatinėmis t a rnybomis 
užsienyje, palaikymas nuola
tinių ryšių su užsienio reikalų 
ministerija ir Aukščiausiąja 
taryba Vilniuje — viskas plėsis. 
Personalas nesikeis, bet t ik bus 
pap i ldy tas p a g a l r e ika lą . 
Pas iun t inybės d a r b a s per 
paskutiniuosius pora metų tie
siog padvigubėjo. Jeigu 1990 
metais pasiuntinybę aplankė 
4,000 žmonių, ta i šiais metais 
vien tik iki liepos mėnesio jų at
vyko jau 3,000. Daug Amerikos 
studentų, vykstančių į Lietuvą, 
praėjo pro šias duris . 

— Kaip a u k s o g rąž in imas 
paveiks d a b a r t i n i d ip loma
tinį d a r b ą ? 

— Iš tikrųjų ekonomika Lie
tuvoje yra taip sumenkėjusi, 
kad kol ji pradės atsigauti , am
basada turės pati ieškoti pa
ramos iš Amerikos lietuvių 
visuomenės ją išlaikyti. At
statymo darbas yra nelengvas ir 
reikalingas kiekvieno pastangų. 

— P r a š o m e a p i b e n d r i n t i 
savo požiūrį dėl naujai įgytos 
Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s . 

— Mano nuoširdžiausi sveiki
nimai Lietuvai užjos tvir tumą 
ir ištvermingumą. Amerikos 
lietuviu visuomenei už ta i . kad 
ji nepamiršo Lietuvos per visą 
50 metų okupacinį laikotarpLir 
kiekvienam iš mūsų. kas žino, 
koks nepaprastas yra džiaugs
mas būti laisviems. 

Dviem draugam užtenka ir 
adatos skylutės, bet dviejų 
priešų visas pasaulis nesutalpi
na. . 

Žydai (Krauss) 

Visi kiti mokslai bus kenks- Nieko 
mingi tam. kas nėra išmokęs gesnio, 
būti geras. Montaine k , v i r Č a S 

man nėra naudin 
kaip dviejų priešų 

Valerius 

UNDINĖ 
N O V E L Ė 

A U R E L I J A M . B A L A Š A I T I E N Ė 

Birželio saulė jau buvo aukštai pakilusi ir savo 
auksines garbanas pamerkusi į tyvuliuojantį ežero 
paviršių. Rimas, stovėdamas prie plataus lango savo 
devinto aukšto bute, lėtai sriūbčiodamas kavą, gėrėjosi 
vaizdu, kurio nedrumstė nei didmiesčio triukšmas nei 
judėjimo šviesos. Čia buvo tik mirguliuojantis eit ras 
ir šviesiai mėlynas dangus, savo pakraščius pasidabi
nęs plunksniniais debesėliais. Rimas mėgo šeštadie
nius. Tai jam priklausantis laikas be jokių įsiparei
gojimų už jo jaukaus buto sienų. Didokas kambarys 
buvo netvarkingas. Ant stalelių, sofos ir kėdžių gulėjo 
išmėtyti įrankiai, o an t medinių stovų rikiavosi skulp
tūros. Štai bronzoje, lyg gyvas, berniukas tiesia aukš
tyn rankas, gal į sviedinį, gal į skrendantį paukšti. 
Moteris, pridengusi kaktą ranka, ilgesingai žiuri į 
neužmatomus tolius; šalia jos — šuoliui pasiruošęs 
tigras. Rimui atrodė, kad jo skulptūros yra jo mist ška 
šeima, jo dvasios kūdikiai. Jis dažnai pagalvoja *pie 
savo vaikystės dienas, kai jo mėgstamiausias žaislas 
buvo dirbtinis molis ir muilo gabalėliai, kuriuos jis 
negailestingai supjaustydavo, išskaptuodamas paukš
telius ar galvutes, ir tuo dažnai užpykindamas savo 
taupią motiną. 

— Muilas yra švarai palaikyti, Rimuk. Pasiieškok 
ką nors pigesnio, — subardavo jį motina. Štai. peiliu
kas . Garaže rasi lentelių. Jas gali drožinėti, tik ne
šiukšlink... 

Drožinėti Rimui nepatiko. Tai buvo sunkus ir Pagaliau ir tėvai apsidžiaugs. Vos spėjau baigti 
nedėkingas darbas. Padarius klaidą, neatsargiai studijas, o jau mano skulptūrai atsirado pirkėjas. Puiki 
pasukus peiliuko ašmenis, reikėdavo medžio gabalėli reklama, ir po jo seks kiti pirkėjai... O gal ir sutartys? 
mesti šalin. Jam atrodė, kad jo rankos neapvaldo Specialūs užsakymai? Kvietimai i parodas?" Rimas 
medžio, nes kadaise buvęs gyvas medis turbūt atsimena svajojo, stebėdamas mirguliuojantį ežero paviršių, 
savo kamieną. Tačiau kur nors turėjo būti užslėpti Staiga jame kilo noras pasimaudyti ežere, pakovoti su 
nuostabūs siluetai, paslaptingos figūros, laukiančios bangomis, nardyti ir žaisti saulėje. Rimas mėgo spor-
išlaisvinimo, tik reikia surasti būdą jas išvaduoti. Apie tuoti, nes po įtemptų valandų, dirbant su skulptūromis, 
namus kitokios medžiagos nebuvo, tik garaže metėsi jo lankstus kūnas reikalavo mankštos. Gal todėl jam 
cemento gabalai. Radęs plaktuką, jis su cementu darė pavyko taip puikia; sukurti ir ..Krepšininką'*, keturis 
eksperimentus, bet jam nesisekė, nes cementas trupėjo, metus žaidus universiteto krepšino rinktinėje. Pliaže 
Pagaliau, vienos gegužinės metu prisirinkęs akmenų, jis dar šia vasarą nebuvo. Išsiskalaves kavos puoduką. 
Rimas atrado medžiagą, su kuria jis galėjo dirbti, greitai susimetės i pliažą tinkamus drabužius, užrakino 
Kietas, atsparus ežero kranto akmuo jam leido save butą ir elevatonumi nusileido į žemutinį aukštą, 
atsargiai formuoti, netrupėdamas, tik paklusdamas jo Garaže buvojo senas, bet gerai užlaikytas automobilis, 
rankų valdomam kūjeliui, nors darbas su akmeniu kurį jam padovanojo tėvai, pagaliau susitaikę su tuo, 
buvo sunkus ir reikalaujantis daug kantrybės. Bet kad jų sūnus bus skulptorius. ..Gal ir ant mudviejų 
Rimas buvo patenkintas, ir t ik vėliau,žymiai vėliau, kapo kada nors pastatysi kokią statula. Rimai'*, dalinai 
jam paaiškėjo nuostabios bronzos paslaptys, granito ir juokais, dalinai rimtai kalbėjo tėvas, baigiantis univer-
marmuro burtai, o molis jo rankose virtojo kūrybinio siteto vasaros atostogoms, kurių metu Rimas uždar-
pasaulio šaltiniu, iš kurio augo žmonės, žvėrys, biavo kapinių paminklų gamykloje, 
fantastiški siluietai. Nors jo butas buvo ties pačiu ežeru, tačiau pliažas 

Nežiūrint tėvų protestų, kad .,iš meno Amerikoje buvo kitoje pusėje ežero už keletos mylių. Per penkio-
negyvensi'*, Rimas pasirinko studijuoti meną. nes jis ]jka minučių greitkeliu pasiekęs pliažo automobilių 
žinojo, kad skulptūra yra jo gyvenimo vienintelis aikšte, sumokėjo įėjimo mokestį, kabinoje persirengė 
tikslas. J is svajonėse matydavo savo skulptūras ir surado patogią vietą ant smėlio arti vandens. Jis su 
puošiant muziejų sales ir sodelius. Jis jas matė šalia malonumu išsitiesė ant antklodės, užmerkė akis ir 
impozantiškų pastatų, parkuose, bažnyčiose, teismo klausėsi bangų ošimo. Dar buvo rytas, todėl ir plaukikų 
rūmų fasaduose, teatruose... nebuvo daug, tik keli vaikai, mėtvdami sviedinį. 

Dabar universitetas baigtas su „magna cum laude" linksmai krykštavo ir šokinėjo baltame smėly, o 
diplomu. Jo diplominis darbas „Krepšininkas'^, vyresnieji ramiai gulėjo saulėje. Kažkur užnugaryje 
išstatytas muziejaus jaunųjų menininkų parodoje, jau čirškė radijo aparatas. Po kurio laiko Rimas atmerkė 
turi pirkėją, tarptautinio garso krepšinio komandos akis ir nutarė šokti į vandenį, 
savininkas, sužavėtas tiksliai ir dinamiškai atvaiz
duotu krepšininku, nutarė ta skulptūra papuošti įėjimą (Bus daugiau) 
į naujai statomą-sporto stadioną. 
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC. 

2713 West 71st Št. • Chicago IL 60629 • (312) 436-0197 • FAX (312) 436-6909 

Dr. Antanas Razma 
Pirmininkas 

815-727-1196 n. 
815-476-9182 d 
Unas Norusis 

Vykd. vicepirmininkas 
708-301-7177 n. 

SVEIKINAME 
Sekretorius 

708-986-1613 n. 
Birutė Jasaitienė 

Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė, 

Vicepirm. organizaciniams ir 
administraciniams reikalams 

312-434-2165 n. 
312-643-9200. Ext. 458 d. 

DaNa Kučėnlenė 
Kultūros tarybos pirmininkė 

312-434-0706 n. 
Roojna Kuclenė 

švietimo tarybos pirmininkė 
312-778-0358 n. 

Dr. Tomas RomsHris 
Visuomeninių reikalų 

tarybos pirmininkas 
312-471-0877 n. 

Kun. Antanas Saulartis, S.J. 
Religinių reikalų 

tarybos pirmininkas 
312-737-8400 

Rimantas Dlrvonts 
Vicepirmininkas 

sporto reikalams 
312-239-2179 n 

312-664-7200. Ext. 4394 d. 
Kostas Dočkus 
Vicepirmininkas 

finansų reikalams 
708-652-4410 n. 

Ramunė KubMūtė 
Vicepirmininkė 

informacijos reikalams 
708-869-9686 n. 
312-503-8109 d. 
Vladas Sinkus 

..Dovana Lietuvai" 
fondo iždininkas 
708-246-7506 n 

Sigutė Šnlpaltė 
JAV Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirmininkė 
407 723-0566 n 

Dsnutė Korzonlenė 
Reikalų vedėja 

312-436-8535 n 
Vašingtono Įstaigos vedėja: 

Asta Banionytė 
Lithuanian American Community 

Government Affairs Office 
2060 N 14th St.. Suite 108 

Arlington. Virgmia 22201 
703-524-0698 d 
703-522-0435 n 

Nepriklausomą Lietuvos Respubliką 
Jos Aukščiausiąją Tarybą, 

Jos Prezidiumo Pirmininką Vytautą Landsbergį, 
Lietuvos Ministrų Kabinetą, 

Brangius Tautiečius Tėvynėje ir Išeivijoje 
RYŽTINGAI IŠKOVOJUSIUS LAISVĘ IR 

NEPRIKLAUSOMYBĘ LIETUVAI. JĄ 
ĮVEDUSIUS Į LAISVU TAUTŲ IR 

NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ ŠEIMĄ. 

MŪSŲ VIENYBĖ 
LIETUVOS GALYBĖ! 

Mes su Jumis buvome, esame ir busime. 
Amžiais Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva! 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių 



BOSTONO ŽINIOS 
ATEITININKŲ SAVAITĖ 

PRANCIŠKONU 
VASARVIETĖJE 

Kasmet liepos viduryje Pran 
ciškonų vienuolyno patalpose 
Kenneburkport, Maine, vyksta 
Naujosios Anglijos ateitininku 
poi'sio ir susikaupimo savaitės. 
Septynių dienų dvasiniu epi 
cen t ru y r a Žolinės, t .y. 
rugpjūčio 15 d. Svč. M. Marijos 
ėmimo į dangų šventė. Mišias 
aukojo kun kapelionas Vyt. 
P ik tu rna , pre la tas Vyt. 
Balčiūnas, kun. klebonas Vald 
Cukurasbei tėvai pranciškonai. 
Kul tū r in ių programų 
-udarymui jau daug metų iš 
eilės nepailstamai vadovauja dr. 
Česlovas Masaitis, o sklandžiam 
vykdymui kuruoja komen
dantas, dr. Alfonsas Stankaitis 
Šiais metais koncertavo solistės 
Daiva Mongirdaitė Richardson. 
Gina Capkauskienė, Jūra tė 
Grauslytė. Literatūros vakarą 
kariu su dukit Antanina pra 
vedė Izabelė Zrnuidzinienė, 
poezijos rečitalį Kauno Dramos 
teatro aktorė Virginija Ko 
chanskytė-Sakalauskienė. Turi 
ūngą me'ūnę programą papildė 

dokumentinės vaizdajuostės ir 
naujausi įspūdžiai neseniai iš 
Lietuvos sugrįžusių Pasaulio 
LB vic>pinn Algimanto G u 
recko ir A P.P.L.E. pirm. Vaivos 
Vėbraites. Maloni aplinka ir 
prasmingas laisvalaikis padėjo 
\ i s iems dalyviams gerni 
pailsėti. 

J I OI) JO KASPINO 
HIENA 

i 
s 

Juodojo kaspino 52 ąja sukak
ti paminėti rugpjūčio 23 d. 12 

. vai. Boston City Hali aikštėje 
susirinko lietuvių ir latvių 
beridiuomenių atstovai ALT<> 

, pirm. Gintaras ('epas. Harvar
do konstitucinės teisės eksper
tė Lfvvry Wyman ir kiti kalbė 
tojai pažymėjo istorine Baltijos 
tautų kovos už laisvę ir nepri 
klausomybę reikšmę šiame lem 
tingame Sovietų imperijos griu 
vimo etape. Ovacijomis sutikti 
Latvijos. Estijos ir Ukraino 
Nepriklausom} bės paskelbimai, 
kurie pasekė Lietuvos pa 
vyzdžiu. LIO rinko parašus po 

! peticija, raginančia prez. Bush 
. neatidėliotinai suteikti Baltijos 

vals tybėms diplomatinį 
p» spažinimą. 

GRAŽI PABAt/r iEČIU 
DEMONSTRACIJA 

• 

Tolesniu demonstraciniu ž,y 
giu. norint pagreitinti Bal 

• tijos valstybių diplomatinį 
pripažinirii JAV, buvo rugp 
jūčio 25 d. lietuvių ir lat\ ių mo 
torizuota procesija prie prez. 
Bush vasarnamio Kennebunk 
port. Maine. I šią akciją, oga 
nizuota Bostono LB, I.IC ir lat
vių bendruomenės. Pranciškonu 
vienuoly no teritorijoje susirinko 
arti 200 demonstrantu, atvažia
vusiu automobiliais, sunkve 
žirniais ir dviračiais. 12 vai. Sv. 
Antano bažnyčioje provincijolą" 
kun. Placidas Barius aukojo šv. 
Mišias už Lietuvą. Po pamaldų 
motorizuota kolona su JAV, 
Lietuvos ir Latvijos vėliavomis 
ir plakatais pajudėjo miesto gat 
vėmis JAV prezidento re 
zidencijos link. Vietos policija 

* sulaikė eismą ir padėjo išlaikyti 
vientisa, daugiau re; mylia 
nusitęsusia daugiau negu 40 
automobiliu ir dviračių lėtai ju
dančią grandinę. Praeiviai ir 
pravažiuojantieji stabteldavo ir. 
perskaitę užrašus ant skydų bei 
plakatų, palydėdavo procesiia 
plojimais, šypsenomis ir aukš 
tyn pakeltais nykščiais. Prie 
esančios netoli rezidencijos 
užkardos susirinkę įvairių 
agentu ų korespondentai 
filmavo ir vėliau žinių laidose 
rodė ir komentavo sj įvykį 
filiu I Ui m lietuvių ir latvių i t fc 

gaciją priėmė Baltųjų Rūmų 
atstovas. J a m buvo įteikta pe 
ticija su anksčiau surinktais pa
rašais dėl nedelstino Baltijos 
kraštų pripažinimo ir simbolinė 
dovana: gintaro ir medžio dirbi
nys su Baltijos valstybių ir JAV 
vėliavėlėmis. Du kar tus ap
sukusi procesi ja sugr įžo į 
Pranciškonų vienuolyną, kur 
netrukus slėny netoli Atlanto 
įlankos įsižiebė laužas. Skam
bant lietuvių ir latvių liaudies 
dainoms, žmonės,susiėmę ran
komis, sudarė vieną didžiulį 
ratą aplink degančią ugnį, pra
tęsdami ir aplankydami per 
vandenyną savo t a u t i e č i ų 
rankų grandines. Renginio pa
baigoje jaunimo organizacijų 
atstovai, nešini gyvų gėlių ir 
spygliuočių vainiku su pabalti-
jo kraštų vėliavėlėmis ir užra
šais, įsėdo į motorinę valtį tam. 
kad, i š p l a u k u s į a t v i r a 
vandenyną, nuleistų tą laisvės 
ir gyvybės simbolį. Nuo k* anto 
juos palydėjo JAV. Latvijos ir 
Lietuvos himnai . 

CHICAGOS 2INIOS 
COOK COUNTY 

P O L I C I J O S PROGRAMA 

Cook County šerifo Michael F. 
Sheahan programa numato pa
gerinti tarnautojų darbą, iš
sprendžiant tokias rimtas pro
blemas, kaip įrengimų sutri 
k i m a s ir darbuotojų ne
rangumas. Šerifo įgaliotiniai 
specialiam būryje gaus treni
ruotę iš šerifo vidaus reikalų pa
dalinio, kad galėtų yisur in
spektuoti asmenines operacijas, 
pradedant nuo uniformos iki 
tarnautojo elgsenos. 

BOSTONO IVYKIV 
K A L E N D O R I U S 

Šeš tad ien i , r u g s ė j o 21 d. 
Lietuviu Piliečių klubo salėje 
įvyks Vilniaus , .£ėpos" Subat 
vakaris, ats . Zita Krukonienė. 

Spal io 10 d., 7:30 v.v. -
visus, besidominčius Lietuvos 
vaikų ateit imi. Bostono ..SOS 
Vaikai" organizacija kviečia į 
pirmą metinį susirinkimą Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselių vie
nuoly no salėje. Biocktone. Bus 
išklausytas vicepirm. Marijos 

Tovares-Ashmanskas prane
šimas apie veiklą ir kelionę į 
Lie tuvą , f inansų a t ska i ta . 
Dienotvarkėje numatoma aptar
ti naujus projektus, našlaičių 
įvaikinimo, tiesioginės pagalbos 
teikimo, rinkimai į naują tarybą 
ir ki t i klausimai. Bus surengta 
Lietuvos našlaičių piešinių pa 
rodą, rodomos vaizdajuostės, 
nufilmuotos šią vasarą vaikų 
globos įstaigose Lietuvoje. 

KULTŪRINE P O P I E T E 

Bostono Tautodailės instituto 
skyrius (pirm. Saulė Šatienė) 
rengia pirmąją šio rudens kultū
r inę popietę, kuri įvyks sekma
dienį, spalio 20 d. 3 val.p.p. Šioje 
popietėje dalyvaus prof. Petras 
Vaškys iš Philadelphijos su 
keramikos paroda ir aktorius 
Arūnas Ciuberkis iš New Yorko 
dalinsis savo įspūdžiais, bend
raujant su Vilniaus Jaunimo 
teatru . 

L. Ž. 

A.tA. 
ELENA VARANECKIENĖ 

Gyveno Chicago, IL, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 31 d. 12:03 vai. ryto, sulaukusi 

86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edvardas su šeima. 
Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marųuette koplyčioje. 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadieni, rugsėjo 4 d. Iš koplyčios 

10 >0 vai. ryto hus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vhus gimine . draugus ir pažįs 

tanius dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdęs sūnus ir šeima. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

MAŽINAMAS MOKYKLOS 
PATALPOS 

Kad su t aup ius didesnes 
pinigų sumas mokykloms, 
Chicagos mokyklų superinten
dentas Ted Kimbrough sako, 
kad bus išnuomojamos nenau
dojamos patalpos, esančios ad
ministracijos pastate, kitoms 
valdžios agentūroms. 

LINCOLNO PARKO 
KON DOMINTUM AI 

Miesto išvystymo tarnyboje 
buvo patvirtintas projektas, 
numatantis pastatyti 29 pa
vienėm šeimoms namus ir du 
pas ta tus su 175 kondomi-
niumais Lincolno Parke prie 
Augustana ir Lutheian ligoni
nių. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzia Ava., 

Chicago, IL 60629 
(312) 778-2233 

INCOME TAX - INSURANCE 
• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba llatuv&kai 
• Nuolaida pensininkams 

m 

^ ^ RtUMARI, INC. 
\J/t\wJYf^m *>602 S. Pulaski, 

2 | <L;•**«, II 60629 
m-7fe7-(M>00 

a. ari s 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarndu ..sinu nuos.i 
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100 

res. 312-778-3971 

_ MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Reaitor 
Iraną Bllnstrublanė. 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax.. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT 

FOR RENT 
45th & W«stern furnlshad 
sleeptng rooms startinę at $55 
for a vveek; monthly rents possible. 

Call 312-247-2379 

MISCELLANEOUS 

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

Tel.376-1882 ar 376-5996 
10%_20%—30° b pigiau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wa«t 95th Strat 
T«l. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 M. į vakarus 
nuo Central). Labai švarus: labai 
erdvus; 3 mieg. kamb.: labai didelis 
šeimos kamb.. nauji kilimai Centr. 
oro vėsinimas Skambinkite: 
312-24731791. Kalbėkite angliš
kai, palikite ..message'*. 

A.tA. 
Dail. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

mirus , jos vyrą dail . ANTANĄ TAMOŠAITĮ, seseris 1 
ALDONA V E S E L K I E N Ę ir Lietuvoje JUZE ŠUMS 
K I E N E bei brol ius POVILĄ. PETRĄ. VLADĄ su 
šeimomis ir mirusio brolio JUOZO šeimą giliai 
užjaučiame ir ka r tu l iūdime. 

Bronė ir -Jonas Veselkai 

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

Turiu Ctvcngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

JEI KALBATE ANGLIŠKAI mano 
agentūra gali jurs padėti suras
ti darbą prižiūrėti vaikus arba 
senelius. Kreipk'es: Rosalia. tai. 
312-649-0822 

laikomas sūnus gim. 1933 m ar 
1934 m.. South Haven. Ml apyl. tėvai: 
Raymond Tubutis & Anna Polerec-
ky. Žinantieji apie tą žmogų, prašomi 
skambinti: Ms. Stuart Tubutis-Barnes. 
tel 404-461-8594. 

Išnuomojamas modernus butas Mar-
quette Pk apyl. Antras aukštas. 3 kamb . 
su šiluma ir oro vėsinimu: moderni virykla. 
šaldytuvas, skalbykla su skalb ir džio
vinimo mašinomis. Suaugusiems Kreiptis 

Tel. 1 708-361 5594 

IEŠKO 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis | Hermis Deckys 
Tel. S8S-a«24. Nuo 8 ryto Iki ! » . » . 

Kalbėt' lietuviška: 

Theright 
flight 
to 

r\ 
COPEN 
HAGE^ 
AIRPSRT 

Vilnius 

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

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga-

^ įima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(j| apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Miieage Plūs ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą. kur| galima panaudoti 
vėliau skrendant SAS, kaip keliones 
veltui premiją PtatasnaJ Informacijai 
sftamMnfclta savo katlontų agantui ar
ba SAS, ta i . 1 800-221 2350 

M A ^ 

SAS 
. . - . . • • - • • ' . ; 

AetA. 
GRAŽINA GENOVAITĖ 

BAKUCKIENĖ 
Gyveno Delran, N.I. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 31 d po ilgos sunkios ligos 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Danute 

Urnevičienė su vyru Stasiu ir šeima Australijoje. Milda 
Motusz su šeima, seserys Elena Banienė. Birute Židoniene su 
vyru Stasiu, broliai Juozas Žemaitis su žmona Stase ir šeima. 
Algirdas Žemaitis su žmona Irena ir krikšto sūnus Rimas 
Banys su šeima. 

Ilsėkis ramybėje. 

Nuliūdę dukterys, sūnus ir giminės. 

A.tA. 
DaU. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dail. ANTANĄ 
TAMOŠAITĮ ir seserį ALDONĄ VESELKIENC. 

Stasė ir Bronius Vaškeliai 

J 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 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 mėty praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 Ufst 7lst Street 
Chicago. Illinois Hk>29 

1-(3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 ^outh Roberts Ro.id 
I'.)!*.- Hills Illinois 6046? 

"08-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 Nuith ôth Avenue 

{ kero, Illinois M*»̂ > 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South NHh Avenue 

C Kero. Illinois Mto^' 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

VN1HONY B P1TKUS 
DONAI I) A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

U 

file:///isiems
file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. rugsėjo men. 4 d. 

x Tautos šventė rengiama 
Jaunimo centro kavinėje šį sek 
madienį. rugsėjo 8" d., 12 vai. 
dienos. Bus paminėta taip pat ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinimas. Kalbės Lietuvos 
general inis konsulas Vaclovas 
Kleiza, paskaitą skaitys Povilas 
Vaičekauskas. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x T e o d o r a s B l i n s t r u b a s , 
kuris buvo išlaikęs pilnus ..Dir
vos"* laikraščio komplektus nuo 
1949 m. iki 1990 m., juos per 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą paaukojo Lietuvos Nacio 
nalinei bibliotekai Vilniuje. Šis 
ilgametis veikėjas daugelyje 
lietuvių organizacijų šiuo metu 
yra Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro direktorių tarybos 
narys. Teodoras Blinstrubas 
gyvena Chicagoje. 

x Lietuvos Enciklopedi jų 
leidyklos redaktoriams Vilnių 
je. ruošiantiems naujus žinynus, 
labai praverstų tu rė t i a.a. 
Broniaus Kviklio šešių tomų 
veikalą ..Lietuvos Bažnyčios". 
Jei koks geraširdis išeivijoje 
galėtų atgimusiai Lietuvai šias 
knygas paaukoti, siųskite arba 
praneškite Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrui. Centre šiuo 
metu darbuojasi vyr. vadovas 
Mykolas Mikalajūnas. 

x Anelė ir E d w a r d Pocia i , 
Chicago. 111., suprasdami lietu
viškos spaudos sunkumus, pa
ėmė visą stalą j ,.Draugo" 
metinį banketą ir iš anksto 
sumokėjo 350 dol. Banketas bus 
rugsėjo 22 d., sekmadienį, 
Martinique. Evergreen Park, 
Illinois. 

x P e t r a s G r u o d i s iš 
Ch icago. 111.. grąžindamas lai
mėjimų šakneles, pridėjo ir 30 
dol. auką. Labai dėkojame už 
rėmimą savos spaudos. 

x JAV Lemonto apyl inkės 
LB t radic inė r u d e n s gegu
ž i n ė įvyks n-gsėjo 8 d., 
sekmadienį , po Mišių. 
Kviečiame visus gausiai daly
vauti ir išnaudoti progą vasarai 
baigiantis maloniai praleist-, 
popietę gamtoj. 

(sk) 

x E k s k u r s i j a į Š i l u v o s 
Marijos koplyčios Washing-
ton, DC, sidabrinį jubiliejų 
spalio 11-14 d. Rezervacijoms 
kreiptis į: Birutę Zalatorienę. 
T rave l Advisers , Inc . tel. 
708-524-2244. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2iy49 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
H300 S. Bell Rd., tockport . II 6044! 

Tel. 1708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ ie Avenue 

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

Parbo va! r u o 9 iki 7 vai. vvk 
Aestad. 9 v r iki 1 vai. d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Offden Ave. , S te . 18-2 
Hinsda l? , I L 60521 
Tel. (7081 325-3157 

Valandos pa(?al susitarimą 

x Sofija ir Stasys Narkai iš 
Sun City. Ariz., yra atvvke Į 
Chicagą aplankyti savo draugų ir 
pažįstamų. Jie važuos taip pat į 
\Visconsin aplankyti Sofijos Nar-
kienės teta ir kitus gimines 
Chicagoje ir apylinkėse jie žadu 
pabūti apie dvi savaites. 

x Dariaus Girėno lituanis
tinės mokyklos Jaunimo cent
re mokinių registracija į vai 
kų darželį ir visus 8-nis pr 
mokyklos skyrius bus vyk 
doma šį šeštadienį, rugsėjo 7 

d., nuo 9 vai. ryto. Po registraci 
jos klasėse vyks susipažinimas su 
mokytojais ir naujųjų mokslo 
metų programa. Vaikai, silpnai 
kalbantys lietuviškaįpriimami į 
dvikalbe klase. Kviečiami visi 
lietuvių ki lmės vaikučiai. 
Informacijai skambinti mokyklos 
vedėjui mok. J. Plačui tel. 
312-476-5381. 

x Pedagoginis Lituanistinis 
institutas kviečia visus lituanis
tinių mokyklų abiturientus šį 
šeštadienį, rugsėjo 7 d., atvykti! 
Jaunimo centrą ir užsiregistruo
ti lituanistinėms pedagoginėms 
studijoms. Registracija 9 vai. 
ryto. po to naujų studentų pri
ėmimas — „krikštynos" ir mokslo 
metų pradžios atidarymas, 
susipažinimas su institutu, pro
grama, lektoriais, naujais drau
gais. Visi kviečiami. 

x „Grandies" tautinis an
samblis kviečia jaunimą regist
ruotis šį ketvirtadienį rugsėjo 5 
d., 7:30 v .v. Seklyčioje. Priimami 
jauniai nuo 13 metų amžiaus, 
studentai ir veteranai. Svarbu 
registruotis dabar, jei norite daly
vauti ateinančiais metais 
ruošiamoje Tautinių šokių 
šventėje. 

x J a d v y g a J a n k a u s k i e n ė 
iš Chicago, 111., „Draugo" gar 
bės prenumeratorė, nuoširdi 
rėmėja, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 100 dol. 
auka dienraščio palaikymui. Už 
mielą ir realią paramą tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Patikslinimas. ..Draugo" 
ketvirtadienio rugpjūčio 29 d. lai
doje „Prisimintas a.a. Jonas Vai
čiūnas" per klaidą praleistą sol. 
Danos Stankaityės pavardė, gie
dojusios gedulingų pamaldų 
metu. Atsiprašome. 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
vyks ta į LIETUVĄ rugsėjo 
mėn. Pervedami DOLERIAI, 
palikimai. Priima užsakymus 
automobiliams. Atsiskaityti iki 
rugsėjo 10 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL. 
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 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 Wa 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , I L 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

PROF. VYTAUTUI 
LANDSBERGIUI 

LRAT PIRMININKUI 
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdybos v a r d u svei
kinu J u s . L.R. Aukščiausiąją 
tarybą. L.R. vyr iausybę ir 
visą lietuvių tautą, su laukus 
Lietuvos Respubl ikos diplo
matinio p r ipaž in imo. Mes 
džiaugiamės ir didžiuojamės, 
matydami Lietuvos įsijun
gimą į laisvų Europos kraštų 
šeimą. J ū s ų ir visos tautos 
pasiryžimas, tvir tas principų 
la ikymasis ir la isvės troš
kimas t apo pavyzdžiu kitų 
kraš tų laisvėjimui! Lietuvos 
N e p r i k l a u s o m y b ė s įtvirti
n imui s u d ė t o s gyvybinės 
aukos, iškentėti nepritekliai 
ir okupan to t e r o r o sukelta 
baimė nebuvo veltui! Jū s 
laimėjote! PLB ir visa išeivija 
buvo. y ra ir visuomet bus su 
l a i sva , n e p r i k l a u s o m a 
Lietuva! 
Vytautas J . Bieliauskas, Ph.D. 

PLB valdybos pirmininkas 

mu> ŽVAIGŽDUTĖ 
^b^^L^4 3* Įsteigtas Lutuvių Mokytoju Sąjungos Chicagos tkynaui 

Redaguoja J Pi^cas. Medžiagą siųsti: 3206 W . 65Ui Place. Chicago. 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

x Ateinantį ketvirtadienį, 
rugsėjo 5 d., 5:30 v. p.p. Mar-
ąuette Parke žais futbolą (eu
ropietiška' Costa Rica komanda 
prieš Midway komandą, kurios 
apie pusę sudarys lietuviai. 
Visuomenė prašoma žaidimuo
se dalyvauti. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė rengia Tautos šventės 
minėjimą rugsėjo 8 d., sekma
dienį. 10 vai. ryto pamaldos 
Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje. Po to Šaulių 
namuose bus akademinė dalis. 
Organizacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavomis ir paimti vėliavoms 
stovus. Kviečiama visuomenė 
gausiai dalyvauti. Pabaigoje bus 
vaišės. Paskaitą skaitys garbės 
narys A. Budreckas. 

x KARGO Į LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

x P a r d u o d a m i AUTOMO
BILIAI Lietuvoje papiginto 
mis kainomis su garantija. 
Transpak , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėže persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasu , 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz kakavos. Pilna kaina — 
$100 00. Kreiptis; „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills. IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Norėdami atšvęst i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreipti* į Baltijos res
toraną, 8100 Rober ts Rd., 
Jus t ice , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 
x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 

10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
AveM Hickory Hills, IL60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x 55 SVARUS MAISTO 
PRODUKTU pr is ta tome į 
n a m u s LIETUVOJE: mėsa, 
olandiškas sūris, šprotai, alie
jus , kondensuotas pienas, 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava, arbata, prieskoniai - $95 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file, 
žemaičių dešra, sprandinė, me
džioklinės dešrelės, servilatas, 
22 sv. — $95. Mažesnis siun
tinys - $65. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

LIETUVA 

Tu vargana ir išdidi, 
Tu mūsų aiman ts girdi? 

Tave ant kelių daug kas klupdė, 
Purvu apmėtė ir apstumdė. 

O tu likai ram šalta, 
Ant skardžio krašto pastumta. 
Prieš Tave „stiprūs" ranką 

kelia, 

Tegu pamato , j ie" akis — 
Tos akys ranką sulaikys! 

Tegu pažiūri į vaikus — 
Juk jie be Motmos pražus! 

Tu vargana, bet išdidi, 
O Lietuva — bet Tu esi! 

Natalija Lukoševičiūtė 
(Lietuva) 

LIETUVA - TAVO 
VARDAS ŠVENTAS 

Lietuva brangi, mano Tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos 

didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi tiek var^o. kančių 

patyrei. 
Maironis 

1945 m. mano tėveliai su ki
tomis giminėmis išvyko iš 
Lietuvos, traukdamiesi nuo ko
munizmo. Išsisklaidė po visą 
pasaulį: Australijoje, Ameriko
je, Kanadoje. Kiti pasil iko 
Lietuvoje, nenorėdami keliauti 
su mažais vaikučiais, bijodami, 
kad neras piene jiems maitinti . 

Atkeliavę į Ameriką, mano 
tėveliai gyveno atskiruose 
miestuose ir valstijose. Mano 
tėvelio šeima gyveno ir užaugo 
Connecticut. o mamos — Chica
goje. Lietuviai su lietuviais 
draugavo ir meldėsi kar tu . Jų 
tautybė buvo svarbiausia dalis 
jų gyvenimo. Kai mano tėveliai 
susitiko ir apsivedė Califor-
nįjoję, jie turėjo džiaugsmingą 
dieną — mano gimimą. Aš 
užaugau lietuviškoje šeimoje ir 
aplinkoje, kur gyveno daug 
lietuvių. Lankiau lituanistinę 
mokyklą, išmokdama svarbiau
sią lietuvią kalbą ir susipažin-
dama su lietuvių k u l t ū r a . 
Vėliau, po manęs, gimė mano 
broliai toje pačioje aplinkoje. 
Mūsų tėveliai mus auklėjo gerb
ti savo tautybę, kalbą ir šeimos 
istoriją. Augdama su kitais 
lietuviais, aš buvau paskat inta 
dalyvauti lietuviškose organiza
cijose: skautuose ir atei t i 
ninkuose. 

Dabar me? kovojame už nepri
klausomą Lietuvą, gelbėdami ją 
nuo komunizmo. Štai tas i r 
rodo, kad Lietuvos vardas yra 
šventas. 

Venesa Kašel ionytė , 
Los Anglies Šv. Kazimiero 

aukšt !it. m-los mokinė. 
(„Aš čia gyva") 

Rūpintojėlis . 

S T O V Y K L O S 
D I E N O R A Š T I S 

S e k m a d i e n i s 

Pirmą vakarą Dainavoje visi 
buvo l inksmi . Visi ruošėsi 
vaidinimams. Sta iga išsijungė 
elektra, šviesos užgeso. Daug 
žmonių išsigando, ypač tie, 
kurie pirmą ka r t ą atvyko į 
Dainavą. Visi suėjome į Balto
jo namo koridorių. Visi buvo iš
troškę ir sušilę. Mes dainavome, 
ponia V a k a r ė papasakojo 
pasaką. 

A u d r a Lapšy tė 

• P i r m a d i e n i s 

Vasarai baigiantis mintys krypsta j 
rudonj Piešė Daina Lukai tė 

Jau pirmadienis, o dar nėra 
elektros. Vanduo po truputį 
teka, kar ta is nustoja tekėjęs. 
Mes norime, kad vėl atsirastų 
vanduo, kad galėtume išsiplau
t i dantis . Mums reikalinga ir 
elektra, kad nereikėtų naktį 
skaityti, rašyti laiškus ir rengtis 
žbintuvėlių šviesoje. 

A u d r a Lapšy tė 

Pirmadienį, liepos 8 dieną, 
prie laužo buvo labai smagu ir 
įdomu. Mes dainavome įvairias 
dainas. Būreliai ir vadovai 
at l iko va id in imus . Vadovai 
labai įdomiai pasirodė. Buvo 
smagu ieškoti paparčio žiedo. 
Visi stovyklautojai laukia vėl 
kito laužo. 

R a s a J a n u k a i t y t ė 
(Detroitas) 

(„Dainavos draugai" , JAS 
1991) 

T A U T O S DAINIAUS 
T Ė V I Š K Ė J E 

1981 m. rugpjūčio 26 d. viena 
t ik inč ių jų j a u n i m o grupė 
aplankė Bernardo Brazdžionio 
tėviškę. Jo tėviškės nebebuvo. 
Jos vietoje buvo tik vielom apt
verta ganykla ir sena kriaušė. 
Ten bebūnant, jaunimas daug 
sužinojo ap ie Brazdžionio 
gyvenimą, šeimą ir kūrybą. At
sidėkodami jam, jie pastatė 
kryžių prie tos kriaušės. Po 
poros savaičių kryžius buvo 
valdžios sunaikintas. 

Kodėl komunistai ta ip ne
kentė Brazdžionio? Todėl, kad 
jis visą laiką skatino žmones 
nepasiduoti ir turėti viltį, kad 
Lietuva vieną dieną bus laisva. 
Tas komunistams labai nepa
tiko. 

A u d r y t ė Navasa i ty tė , 
(„Jaunystės šauklys", Detroi

tas) 

KAI AŠ UŽAUGSIU 

Kai aš užaugsiu, stengsiuos 
būt i dailininke. Noriu piešti ir 
spalvoti paveikslus. Aš noriu 
būt i tokia.kokia yra mano mė
giamiausia dailininkė Maxine 
Johnson. Aš turiu vieną jos alie
j iniais dažais tapytą paveikslą 
savo kambaryje. Vieną kartą 
buvau nuėjus į jos meno darbų 
parodą. Man labai patiko jos 
paveikslai. Mano draugės sako. 
kad aš irgi turiu didelį talentą 
piešti . Aš noriu tapti gera 
dailininkė ir taip užsidirbti 
daug pinigų. 

Krist ina S teponai ty tė 

Kai aš užaugsiu, stengsiuos 
d i rb t i la ikraščiui „Toronto 
Star" . Aš užpildysiu sporto sky
rių. Aš mėginsiu šokti į aukštį, 
o paskiau rašysiu apie save kas
dien. Už tai man mokės daug 
pinigų. Kai aš užaugsiu, man 
bus labai linksma. 

Aidas B a t ū r a 

Kai aš užaugsiu, dirbsiu 
„McDonald's bendrovėje. Už 
keletos metų aš tapsiu vedėju ir 
užs id i rbs iu d a u g pinigų. 
Nusipirksiu namą Floridoje ir 
k'ekvieną vasarą aš ten skrisiu 
savo lėktuvu Apsivestu su 
mergaite iš Hamiltono, turėsiu 
d a u g vaikų ir gyvensiu 
laimingą, pilną gyvenimą. 

Vincas Liačas 

Kai aš užaugsiu, stengsiuos 
būt i lakūnu, geru ir stipriu. 
Man reikėtų gyventi Kanadoje. 
Aš būsiu draugiškas ir valgysiu 
piteą bei kitus gerus valgius. 

P e t r a s M a t u k a s 
Visi Toronto Maironio lit. m-

los mokiniai. (Maironio mokyk 
los metraštis 1990) 

DUONA 

Kaip šiandien duona paga
minama, daugumas iš jūsų jau 
žinote, bet kaip būdavo senais 
laikais, turbūt nežinote. 

Kai grūdus išdžiovindavo, 
reikėdavo juos sumalti, kad 
pasidarytų miltai. Grūdus 
maldavo piestose. Kas ta piesta? 
Jas darydavo iš eglinės arba 
ąžuolinės storos kaladės. Storo 
rąsto gabalą, iki žmogaus pilvo 
aukštumo, nupjaudavo. Ant 
rąsto — kaladės vidurio paber
davo krūvą žarijų (degančių 
anglių) ir taip palikdavo. Žarijos 
pamažu išdegindavo kaladėje 
įdubimą (didelę skylę). įdubimo 
kraštus išgramdydavo, išdailin
davo. Į vidų — dugną įmušdavo 
du ar tris kampuotus (nelygius) 
akmenis. Taip iš tos kaladės 
padarydavo piestą. Išdailindavo 
piestos paviršių, dažnai nuskap-
tuodavo ją per vidurį. Grūstuvą 
darydavo iš ąžuolo medžio, nes 
jis kietas, per vidurį paplo
nindavo, kad būtų galima apim
ti delnu. Grūdimui tiko abu 
galai. Kad darbas būtų sėkmin
gesnis, ka r ta i s galuose 
prikalinėdavo smulkių vinių. Į 
geldą piestą įpildavo grūdų ir su 
grūstuvu juos trindavo, kol 
pasidarydavo stambūs miltai. 
Darbas būdavo sunkus ir ilgai 
užtrukdavo. 

P r a n ė Dundulienė 

K A I P AS GALIU PADĖTI 
LIETUVAI 

Aš galiu padėti Lietuvai įvai 
riais būdais. Galiu rašyti laiš
kus kongresmanams, prezi
dentui ir kitiems Amerikos 
valdžios atstovams. Galiu daly
vauti minėjimuose ir demonst
racijose. 

L iana J a n u š y t ė 

Aš galiu siųsti laiškus pre 
zidentui Bushui ir pasakyti jam. 
kad kaip nors padėtų Lietuvai. 
J i s daug ka r tų sakė , kad 
nepripažįsta Lietuvos okupaci
jos ir kad Lietuva buvo neteis
ingai užimta, dabar laikas tą 
įrodyti. 

T a u r a s Ba rauskas 

Galiu padėti Lietuvai rašy
damas prezidentui, kad jis 
darytų ką nors, bet nekalbėtų 
tuščiais žodžiais. Galiu rašyti 
laiškus kongresmanams. 

Aleksas Mitrius 

Aš nedaug galiu padėti savo 
kraštui. Galiu tik laukti ir 
melstis. Einu į demonstracijas. 
Rašau ir skambinu prezidentui 
Bushui. 

Dana Barauska i tė 

Aš galiu padėti Lietuvai įvai 
riai. Galiu skambinti į Wa 
sh ing toną p rez iden tu i ir 
viceprezidentui. Galiu dalyvauti 
demonstracijose. Galiu rašyti 
laiškus į Lietuvą. 

Danu tė Rugieniūtė 
Visi Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los mokiniai („Žiburio 

spinduliai") 

LAUMĖS IR KŪDIKIS 
Lietuvių tautosaka 

Vieną kartą moteris ravėjo 
(rinko piktžoles) darže. J i 
neturėjo kur palikti vaiko, tai 
pasiėmė su savim kartu. Vaikas 
miegojo, o ji dirbo. Pabaigusi 
darbą grįžo namo. pamiršusi 
savo vaiką. Namuose pamelžia 
karves, pataiso vyrui valgyti. 
Kai susėdo vakarienės valgyti, 
vyras klausia žmoną: „Kur 
mūsų vaikas?" Ji atsako: „Oi, 
pamiršau; tarpe lysvių darže 
palikau". Išsigandusi bėga 
vaiko parsinešti. Bebėgdama 
girdi iš tolo balsą: ,,Čiūčia 
liūlia, užuomaršos vaike.." Ko
kios tai moteriškės balsas. Pri
bėgusi atsiprašo ir dėkoja už 
vaiko globojimą. Tada laumės 
jai sako: „Moteriške, pasiimk 
savo vaiką, mes nieko blogo jam 
nepadarėm. Mes žinome, kad tu 
labai užimta darbu ir tu tyčia jo 
nepalikai, tik užmiršai". Jos 
pridėjo vaikui visokio turto, kad 
moteriškei užteko, kol vaikas 
užaugo, net dar liko būsimam 
vaikui. Parsineša vaiką namo 
su visu turtu. Iš to džiaugsmo 
pasigyrė savo ka imynėms. 
Viena iš kaimynių, išgirdusi tą 
pasakojimą, nutarė ir pati pana
šiai pasielgti. Rytdienos vaka
re, saulei leidžiantis, nu
neša savo vaiką ir paguldo 
darže tarp lysvių, pati grįžta 
namo. Pavalgo vakarienę ir 
neskuba eiti vaiko pažiūrėti. 
Pagaliau nutaria nueiti į daržą 
ir pažiūrėti, kaip tas vaikas yra 
laumių apdovanotas. Kai arčiau 
priėjo, išgirdo laumių balsus: 
„Čiūčia liūlia, tyčiomis 
pal iktas , vaike. . . " Vaikas 
verkia rėkia iš visos gerklės. 

Kai arčiau priėjo, pamatė, kad 
laumės vaiką žnaibo ir viską 
daro, ką jos nori. Kai moteris 
priėjo prie laumių, jos jai metė 
vaiką į rankas visą sužnaibytą 

Iš d r . J. Balio archyvo 

Vatikane, mažiausioje pasau
lio valstybėje, gyvena 890 
nuolatinių gyventojų, iš kurių 
334 neturi Vatikano pilietybės. 
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