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Respublikos pasirašo 
Sovietų ekonominį paktą 

Sąjunga skolinga užsieniui 70 bilijonų 

Maskva. Rugsėjo 29 d. — 
Reuteris pranešė, jog prez. Mi
chailas Gorbačiovas pranašavo, 
kad per dvi savaites buvusios ir 
esančios Sovietų respublikos pa
sirašys susitarimą, kurios norės 
išvengti ekonominio žlugimo. 

ikirbačiovas dalyvavo bendro
je spaudos konferencijoje Krem
liuje kartu su jį vizituojančiu 
Egipto prezidentu Hosni Muba-
rak. Abu vadai pažadėjo dirbti. 
kad įvyktų Vidurio rytų taikos 
konferencija. Ši konferencija 
numatyta spalio mėnesį. 

Ryšiai su Izrae l iu 
New Yorke yra S o v i e t ų 

Sąjungos naujasis Užsienio 
reikalų ministras Bor i s D. 
Pankin. kuris dalyvauja Jung
tinių Tautų sesijoje ir veda jvai-
rius pasitarimus su daugelio 
šalių ministrais. Cia j is pa-
reiškė, jog bus visiškai a ts ta tvt i 
Sovietų Sąjungos diplomatiniai 
ryšiai su Izraeliu dar prieš ta 
konferencija. Nebėra jokiu 
kliūčių atsu-igimui diplomati
nių santykių su Izraeliu ir nebe 
ra jokių kitu nesutarimų, pasa
ko Pankin, kai jis baigė pasi
tarimus su Izraelio Užsienio 
reikalų ministru David Levy. 
Manoma, kad ryšiai bus atnau
jinti spalio mėne.sį. Sovietų 
Sąjunga nutraukė tuos ryšius 
>u Izi aeliu po šešių dienų karo 
1967 metais. 

Sutar t ies p a s i r a š y m a s 
Nors Gorbačiovas negalėjo 

pasakyti, kada bus pasirašytas 
.-u.-itarimas ir ekonominiam 
bendradarbiavimai , b e t j is 
manąs , kad ta i įvyks per 
pirmąsias spalio mėnesio dešimt 

dienų, kai ministrai pirminin
kai susitiks Kazachstano sosti
nėje Alma-Atoje. Jis sakė, jog 
ekonominėje unijoje tam tikro
je formoje dalyvaus 15 respub
likų, kurios y ra ir buvusios 
Sovietų respublikos. Kai rug
pjūčio mėnesį nepasisekė per
versmas, Pabaltijo valstybės 
tapo nepriklausomos, o devynios 
respublikos formaliai deklaravo 
savo nepriklausomybes. 

Kazachstano prez. Nursultan 
Nazarbajevas pakvietė respub
likų vadus atvykt i į Almą-Atą 
ir spalio 1 d. pasirašyti minėta 
susitarimą. Visos respublikos, 
kur ios deš imtmeč ia i s buvo 
integruotos į Sovietų Sąjungos 
industriją, parodė intereso tęsti 
ekonominius ryšius. Tačiau visą 
laiką yra neaiškujkiek respub
likų pasirašys formalią sutartį. 
Kai kurios būsiančios ga! tik 
stebėtojomis, pasakė pats Gor
bačiovas. 

Sko los pasidal inimas 
Ekonomistas Boris Javlinsky, 

kuris vadovauja pasitarimams, 
būdamas Sovietų vidaus ryšių 
vedėju, kalbėdamasis su laikraš
t i n inka i s , pa sakė , kad t ie 
pasitarimai y ra labai skausm 
ingi ir slenka vėžio žingsneliu. 
Ekonominė sąjunga yra gyvybi 
nės reikšmės visoms respubli 
koms ir tai esą paskutinė proga 
išvengti ekonominio chaoso, 
a i šk ino j i s ž u r n a l i s t a m s . 
Respublikos sutikusios sudaryti 
federalinė bankų sąjungą ir 
pasidalinti Sovietų nuostoliais. 
Sovietai yra skolingi užsieniui 
maždaug 70 bilijonų dolerių. 
Javlinskio betgi nuomone, jei 
Centras gavo pinigus, tai Cen
tras ir turįs tą skolą sugrąžinti. 

Jugoslavų daliniai puola Kroatiją 
Belgradas . Spalio 1 d. - AP 

žinių agentūra paskelbė, jog 
Jugoslavijos federalinė kariuo 
ment- pirmadienį pradėjo ..pa
skutinį puolimą" prieš Kroa 
tijos miestą Vukovar, kuris 
buvo apsiausties būklėje visą 
mėne.-i. kai kariuomenės ir ser
bų kovotojų grupės jį buvo ap
supusios. 

Belgrado radijas pranešė, jog 
kovos vyksta kroatų apgyven
tame mieste, kuris y ra tapęs 
Kroatijos rezistencijos simboliu 
prieš serbų pastangas užimti 
didele Slovėnijos regiono dali 
rytinėje Kroatijoje. Vėliau Bei 
grado radijas p r anešė , jog 
„Vukovaro išlaisvinimas labai 
art i" ' , nes t a n k a i p a p i l d o 
puolamąsias pajėgas ir atvyksta 
nauji pastiprinimai. 

Civilinio k a r o p r a d ž i a 
Anksčiau Kroatijos žinių 

agentūra HINA paskelbė, jog 
Jugoslavijos karo l ė k t u v a i 
numetė bombas aplink Vuko 
varo miestą ir kitas l>ombas prie 
Vinkovci miesto. Sužeista 16 
žmonių. Galingos šarvuočiu 
pajėgos ir Jugoslavijos karo 
lėktuvai dalyvauja puolime, 
nežiūrint Europos Bendruo 
menes pastangų, kad būtu 
laikomasi anksčiau su t a r tų 
paliaubų. Prie dviejų minėtų 
miestų Jugoslavijos kariuome 
nės vadai su te lkė beve ik 
tūkstanti tankų ir daug šar 
vuočiu bei artilerijos. Jugoslavų 
„Tanjug" žinių agentūra skelbė. 

jog kovos vyko visą naktį pirma
dienį ,,ir praktiškai visa Kroa
tija buvo karo zonoje". Jugosla
vijos centr inės federalinės ka
riuomenės vadai pradėjo civilinį 
karą prieš Kroatiją, kuri birže
lio 25 dieną paskelbė savo nepri 
klausomybę. Serbai vy rauja ka
riuomenės vadovybėje ir jų dali
niai terorizuoja kroatus. Kroa
tijos pareigūnai sako, jog jau 
žuvo daugiau kaip 1,000 žmonių 
žuvusių esą ir daugiau, kadangi 
niekas negali nukautųjų patik
rinti. 
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Vilniuje paskutinieji ,-ietu tankai ir kareiviai apleidžia anksčiau užgrobtus pastatus. 
V. Kapočiaus nuotrauka 

Aptartas Sovietų 
kariuomenės išvedimas 

Su Vidaus ir Gynybos ministrais 

Serbi joje mobilizacija 
Vakarų Europos valstybės 

Briusselyje atidėjo sprendimą, 
ar siųsti savo dalinius taikai 
palaikyti Jugoslavijoje. Britų 
Peter Carrington, kuris buvo 
tarpininku, kai prasidėjo pa 
liaubos, pasakė, kad dalinius 
būtų galima pasiųsti, jei to 
pareikalautų abi kovojančios 
šalvs. 

Vilnius. — Vyriausybės spaudos 
biuras praneša, jog rugsėjo pra
džioje Lietuvos vyriausybės 
delegacija, kuriai vadovavo 
ministro pirmininko pavaduo
tojas Zigmas Vaišvila, Maskvoje 
priėmė Sovietų Vidaus reikalų 
ministras V. Baranikovas ir 
Gynybos ministras I. Sapošni-
kovas. 

Pokalbiai su šiais SSSR minis
trais buvo geravališki, daly
kiški, naudingi abiem pusėms. 
Abiejų ministerijų vadovai 
pažadėjo visokeriopai padėti 
išspręsti OMONo problemą, 
grąžinti visą jo bei kariškių 
užgrobtą turtą, padėti Lietuvos 
generalinei prokuratūrai ištirti 
sausio ir rugpjūčio mėnesių 
įvykius. Medininkų tragediją. 
Pokalbių metu taip pat aptarti 
materialinio techninio aprūpi
nimo klausimai bei socialinių 
garantijų kariškiams, tarnau
jantiems Lietuvos teritorijoje 
dislokuotuose daliniuose, per
spektyvos. 

Vidaus re ikalų ministerijoje 
Su ministru V. Baranikovu 

susitarta, kad SSSR vidaus 
reikalų ministerijos vidaus ka
riuomenės dalinių išvedimą iš 
Lietuvos galima pradėti ar
timiausiu metu: jau nedelsiant 
išvesti operatyvine brigadą, 
esančią Sniečkuje. Kiti daliniai 
bus išvedami atsižvelgiant į 
Respublikos VRM pajėgų pasi
rengimą perimtijų funkcijas, o 
kai kuriais kitais atvejais — į 
SSSR VRM galimybes perdislo
kuoti savo dalinius į SSSR te
ritoriją. 

Ministras pritarė, kad jau šiuo 
metu būtinas glaudus SSSR ir 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijų bendradar 
biavimas, kuris perspektyvoje 
turėtų būti reglamentuotas 
tarpvalstybiniu lygiu. 

Kalbėta ir apie jaunuolių, tar-

Taip pat pranešama, jog Ser
bija paskelbė mobilizaciją. Ju
goslavijos ministras pirminin 
kas Ante Markovic. kuris nebe 
turi galios, kreipėsi į Serbijos 
prezidentą S Milosevič, kad 
sustabdytų mobilizaciją, nes tai 
vestų — į civilinį karą. Marko 
vic apkaltino kariuomenės va
dus, kad respublikų ginče nau
dojama federalinė kariuomenė. 

naujančių SSSR \ HM vidaus 
kariuomenėje. Siu;, metu joje 
tarnauja apie 1,000 Lietuvos 
jaunuolių. V. Baranikovas 
pažadėjo, kad jie bas demobi
lizuoti, kai tik bus gautas SSSR 
vadovybės nurodymas. 

Baigiantis susitikimui, minis
tras praense, kad iš pareigų 
atleisti visi SSSR vidaus reikalų 
ministro pavaduotojai, taip pat 
ir Lietuvoje liūdnai'pagarsėjes 
N. Demidovas. 

Pas i tar imas Gynybos 
ministerijoje 

Susitikimo SSSR gynybos mi
nisterijoje, be minėtų susi
tarimų, I. Šapošnikovas paža
dėjo imtis priemonių, kad būtų 
nubausti tiesioginiai pučistų 
nurodymų Lietuvoje vykdytojai 
V. Ovčiarovas ir 0. Pikauskas. 

Su ministru buvo aptarti ir 
Lietuvos jaunuoliu paleidimo iš 
karinės tarnybos klausimai. Jis 
taip pat pažymėjo, kad karinin
kams ir praporščikams, norin
tiems grįžti į Lietuvą > nebus 
trukdoma. 

Susitikimo metu buvo tartasi 
dėl karinių komisariatų, 
civilinės gynybos stabo, karinių 
girininkijų. SDAALR ir jų tur
to perdavimo Respublikai. 
Susitarta, kad šie klausimai 
gali būti pradėti spręsti jau 
rugsėjo 10. Taip pat aptartos 
SSSR kariuomtnes išvedimo iš 
Lietuvos perspektyvos. Arti
miausiu metu bus išvedami 
desantinės kariuomenės dali
niai, neatidėliojant pradėtas 
spręsti Šiaure? mestelio iš
formavimo klausimas. Sutarta, 
kad būtina sudaryti dvišale 
komisiją Šiaulių karinio ae
rodromo ekolog:nei būklei 
ištirti ir jį iškeldinti. 

Pažymėtina, kad pokalbio 
metu ministras I. šapošnikovas 
net neužsiminė, kad tarybinė 
armija galėtų būti palikta 
Lietuvoje. 

SSSR vidaus -eikalų ir 
gynybos ministrą, sutiko, kad 
SSSR VRM ir tarybinės armijos 
daliniai, šiuo metu dar esantys 
Lietuvos terito: įjoję, turi 
laikytis Lietuvos Respublikos 
įstatymu 

- Japonijoje pra ;žęs taifūnas 
su baisiu lietumi r vėjais už 
mušė 39 žmones ir 660 sužeidė 

Mažos Sovietų Sąjungos 
aukso atsargos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— U k r a i n o j e praėjusį 
savaitgalį buvo paminėta 50 
metų sukaktis, kai naciai ma
siniai šaudė žydus prie Babi Yar 
tarpeklio. Maždayg 30.000 žydų 
buvo išžudyta netoki Kijevo prie 
to tarpeklio 1941 m. rugsėjo 
29-30 dienomis. Nacių mirties 
būrys tęsė tuos žudymus maž
daug dar 2 metus. 

— Maskvoje daugiau tūks
tantis žmonių paminėjo tris 
nužudytuosius vyrus, kuriuos 
kareiviai nušovė netoli Rusijos 
Parlamento rūmų praėjusį mė
nesį, kai nepasisekė pervers
mas Juos žmonės vadina hero
jais ir toje vietoje deda gėles, 
kaip kad buvo daroma ir Vilniu
je, praneša Reuterio agentūros 
korespondentas. 

— Tadžikistane, centrinės 
Azijos respublikoje, komunis
tinė vyriausybė sukvietė neti
kėtą savo vyriausios tarybos 
sesija, kai dešimtys tūkstan
čių žmonių nenutraukė demon
stracijų ir reikalauja, kad tos 
respublikos komunistas prezi
dentas Rachman Nabijev pasi
trauktų iš pareigų. 

— Odeso je , kaip rašo 
..Chicago Tribūne" korespon
dentas J. Schodolski, šiuo metu 
gali būti maždaug nuo 60,000 
iki 100.000 žydu. Kai prasidėjo 
II Pasaulinis karas, tai žydų 
Odesoje buvę 200.000. Nors 
žydai aktyviai palaikė bolše
vikus, bet naujoji komunistų 
vadovybė Sovietų Sąjungoje 
pradėjo žydų progromus ir tada 
žydai pradėję ieškoti būdų 
išemigruoti 1917 metais jų čia 
buvę 300.000. 

— Izraelio ministras pirmi
ninkas Y. Šamiras, ku r i s 
priklauso valdančiajai Likudo 
partijai, spaudžiamas savo jėgų 
viduje, diskutuoja naujų rinki 
mų laika, kas dar labiau sukom
plikuotu Vidurio rytų taikos 
konferencijos klausimą, praneša 
prancūzų žinių agentūra 

— Bolivijos Vidaus reikalų 
ministras pareiškė, jog jis neleis 
palaidoti nuteistojo Klaus Bar-
bie už nacių nusikaltimus prieš 
žmoniškumą kūną Bolivijoje, 
kuris ten gyveno nuo 1954 metų 
iki jo suėmimo 1983 m. Jis mirė 
Lyono kalėjime nuo kraujo 
vėžio ligos. 

— Belfaste ginkluotas pro
testantas nušovė kataliką krau 
tuvininką. kuris yra 2.000 as
muo žuvęs fanatiškose kovose 
tarp katalikų ir protestantų. 

Maskva. Rugsėjo 29 d. — Kai 
daugelis yra susirūpinę Sovietų 
Sąjungos ekonomine padėtimi, 
tai ir pagrindinis tos srities 
žinovas, š iuo metu vedąs 
ekonominę krašto politiką, 
pranešė, jog sąjungos aukso 
rezervai yra daug mažesni, negu 
Vakaruose galvojama. 

Sovietai ruošiasi žiemos 
sezonui ir bijoma, kad pritrūks 
maisto, o Sovietų vyriausybė 
privalo dar mokėti dalį skolos, 
kuri siekia 70 bilijonų dolerių 
užsieniui. Praėjusį penktadienį 
Grigory Javlinsky, kuris sudarė 
planus verslo ekonomijai, pasa
kė, jog Sovietų Sąjunga turėjo 
240 metrinių tonų oficialaus 
aukso rezervo, kurio vertė 
maždaug 3 bilijonai dolerių. Tai 
yra mažiau negu Vakarų vy
riausybės mano. 

Visą laiką Sovietų Sąjunga 
savo aukso rezervus laikė 
didžioje paslaptyje kaip 
strateginį valstybės turtą. Jeigu 
Javlinski atskleidė šiek tiek 
žinių apie Sovietų auksą, tai 
t e n k a laikyti , jog norima 
spausti Vakarų vyriausybes, 
kad palengvintų skolos sąlygas 
ir padėtų maistu, praneša Reu
terio žinios. Tačiau Vakarų ofi
cialūs pareigūnai bijo teikti 
didelę ekonominę paramą 
Maskvai, nes vyrauja bendras 
įsitikinimas, kad Kremlius turi 
maždaug 25 bilijonų dolerių 
vertės aukso. 

Pardavė daug aukso 
Jei tikrai Sovietai teturi tik 3 

bilijonus dolerių vertės aukso, 
tai t a s jų rezervas yra labai 
mažas ir todėl jų finansinė 
padėtis apgailėtina. Washing-
tone vienas Iždo departamento 
pareigūns, neleidęs rašyti jo 
pavardės pasakė, kad depar
tamentas negali patvirt inti 
Javlinksio pareiškimo. Iždo 
depa r t amen ta s apsvars tęs 
Sovietų Sąjungos skolų situ
aciją, tačiau jokio sprendimo dar 
nedaręs. Minėtasis sovietų 
ekonomistas Javlisnky per 
Sovietų televizija pasakė, jog 
Maskva pardavusi du trečdalius 
aukso rezervų praėjusiais me
tais, kad padėtų savo finan
siniams reikalams išmokant už 
importą bei palūkanas už gau
tas paskolas. 

Infliacijos žymės 
Šiais metais Sovietų ekono

minę krizę padidino blogesnis 
derlius negu praėjusiais metais 
Maisto atsargos mažėja, o 
vyriausybė spausdina rublius, 
ku r ių vertė labai maža. 
Sugrąžinti į cirkuliaciją vėl 50 
ir 100 rublių banknotai, kuriuos 
buvo apyvartoje uždraudęs 
buvęs min. pirm. Valentinas 
Pavlovas, norėjęs nuverst i 
Gorbačiovą. Vienas Sovietu ofi 
cialus pareigūnas pasakė, jog 
pirmą kartą bus pradėta spaus-

— Nebraskos senatorius Bob 
Kerrey, demokratas, paskelbė 
savo kandidatūrą prezidento 
vietai užimti 1992 metų rin
kimuose. Jis šiuo metu atlieka 
pirmąjį terminą JAV Senate 

Bremeno mieste ir provin
cijoje Vokietijos socialdemokra 
tai pralaimėjo sekmadienį 
rinkimus prieš kanclerio Kohl 
krikščionių demokratų partijos 
kandidatą. Socialdemokratai 
praėjusiuose rinkimuose turėjo 
ten 5 0 ^ balsų, o šiusoe rinki
muose tesurinko tik 39%. 

dinti 500 rublių banknotai. Cen
trinio banko pareigūnai sako, 
jog pinigų skaičius apyvartoje 
iki sausio mėnesio bus 240 
bilijonų rublių. Šių metų 
pradžioje apyvartoje buvo 136 
bilijonai rublių. 

Visa tai padidino infliaciją. 
Šiuo metu ekonomistai apskai
čiuoja, kad infliacija jau siekia 
100<* ir gali pasiekti 250%. Jei 
nepagerės perkybos ryšiai tarp 
respublikų, tai infliacija galin
ti pasiekti net 800%. Kviečių 
derlius sumažėjo 27%. O prez. 
Gorbačiovo vienas patarėjų, 
šiuo metu esąs New Yorke — 
Leonidas Abalkinas. pasakė: 
..Mes neišsilaikysime šią žiemą 
be Vakarų paramos*'. Gi vienas 
KGB dokumentas nurodo, jog 
St. Petersburgas tegauna tik 
tris penktadalius šiam miestui 
reikalingo maisto. Maskvoje ir 
kai kuriuose miestuose daugelis 
krautuvių yra užsidariusios, nes 
nėra produktų. Žmonės stovi 
lauke, vis laukdami, kad gal 
kokiu nors būdu dar kas nors 
atveš maisto produktų. Daug 
kur veikia .juodoji rinka", kaip 
ir Vilniuje. 

Sovietų deficitas 
Vienas iš infliacijos faktorių 

yra tai. jog bankai Sovietų res
publikose laisvai išduoda 
paskolas tiems fabrikams, kurie 
duoda nuostoli, kad jie turėtų 
iš ko išmokėti atlyginimus, kas 
priverčia Sovietų centr inį 
banką spausdinti vis daugiau 
rublių. Abalkinas aiškino, jog 
vyriausybės deficitas bus beveik 
300 bilijonų rublių šiais metais. 
..Kiekvienas, pradedant anglia
kasiu ir baigiant mokytoju, nori 
didesnio atlyginimo ir premijų. 
Jei mes to jiems neduosime, tai 
bus socialinė kova. Mes spaus
dinama pinigus trijose darbo 
pamainose ir savaitgaliais ir vis 
neturime laiko užbaigti darbo. 
Mums trūksta net specialaus 
popierio. kuris reikalingas 
pinigams spausdinti", aiškino 
jis New Yorke spaudos atsto
vams. 

Pasirašė susitarimą 
Alma-Ata. Spalio 1 d. — Ka

zachstano sostinėje buvo pasira
šyta dvylikos Sovietų Sąjungos 
respublikų susitarimas bendra
darbiauti ekonominiuose klau
si musoe. Ukrainos Respublios 
atstovas pareiškė, kad Ukraina 
į jokią politinę sąjungą su 
Maskva daugiau nebesijungs. 
Cia dalyvavo ir Latvijos min. 
pirm. I. Godmans. bet tos sutar
ties nepasirašė. Lietuva ir Estija 
visai nedalyvavo. Dieną prieš 
tai Sovietų prez. Michailas 
Gorbačiovas pareiškė, jog. jei 
dvylika likusių Sovietų respub
likų nepasirašys tos ekonominės 
sutarties, tai jis pasitrauks iš 
Sovietu prezidento pareigų. 

KALENDORIUS 

Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 
Modestas, Eidvilas, Getautė. 
Girdutis. Teofilis. 
Spalio 3 d.: Evaldas, Kristina. 
Alanta. Milgintas. Teresė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:48. leidžiasi 6:34. 
Temperatūra dieną 77 I., 

naktį 49 I. 
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BURLAIVIAI GRĮŽTA I 
UOSTUS 

Chicagos Jūrų skautija šiemet 
turėjo > patingą bur iavimo 
sezoną: Buriavimo stovykla 
Muskegon, da lyvav imas 
Lietuvon IV-se Pasaul io 
Lietuvių ^poito žaidynėse ir 
Chicago-; skautų stovykloje 
Rakė. 

ralijos) 
,,Man patiko buriavii :0 sto 

vykia, aš važiuosiu ir kitais 
metais". — Mr. Magoo. 

„Šiemet buvo O.K.! Būtų 
geriau, jeigu mes daugiau 
buriuotumėm!". 

„Pirmo sekmadienio vakarą 
Apie Rako stovyklą jau buvo tėvas Saulaitis aukojo šv. Mi-

rašy ta . todėl mėgins ime 
papasakoti apie bur iavimo 
stovyklą ir Lietuvoje — Ner
ingoje \ykus ias bur iav imo 
varžybas Kuršių mariose, kur 
dalyvavo ir mūsų jūrų skau 
tininkai, vadovaujami js Antano 
Levano. visą išvyką organiza 
vusio. 

šias. Skautai pageidavo, kad 
būtų ant Michigano ežero k: ui
to, saule i le idžiant is — 
nepaprastai gražiai praėjo". 

„Labai skaniai pavaišino tra 
dicine žuvies sriuba su špina
tais, tai brolio Algio Pauliaus 
k u l i n a r i n i a i g a b u m a i . Kovo Stovykloje įžc-Jį davusiam „Lituanicos" tunto bebriukui Viktorui Česui kaklą 
jome SU m e š k ė n a i s , kurie galvo- raišti užritu LS Brolijos Vyriausias skautininkas vs C.ediminas Deveikis. 

Buriavimo stovykla vyko jo, kad ir jiems priklauso dalis 
liepos 3 13 d. Lake Muskegan. stovyklinio maisto". 

Nuotr. J. Tamula ič to 

Michigan valstijoje. Ten sto 
vyklaujam jau daue metų ir 
mus visi pažįsta ir stengiasi 
padėti. Vieta priklauso Michi 
gan \alstijos parkui. 

Šių metų stovyklai vadovavo 

„Pirmą kartą buriavimo sto 
vykioje šeši broliai davė įžodį 
buvo labai laimingi". 

„Stovyklos uždaryme instruk 
toriai paskelbė konkurso laimi 
tojus, i šdal ino dovanėles, 

BALTOS BURES PLAZDA 

jps Violeta Paulienė. Vadija sušukome paskut inį kartą 
šūkius ir nuleidom virr.pilą. Bu
vo lietinga ir liūdna". 

„Iki pasimatymo ateinančiais 
meta i s ir ačiū stovyklos 
viršininkei jps Vijai Paulienei ir 
vadijai už t a ip vykusia 
stovyklą". 

Lietuvoje vykusiose IV-tose 
Pasaul io Lietuvių Sporto 
žaidynėse buriavimas vyko 
Neringoje — Kuršių mariose. 
J.v.s. Antanas Levanas. kuris 
vadovavo ŠALFAS s-gos buria
vimo sekcijai, sudaiė grupe 

sudarė: viršininkės pavaduo
tojas jb. Audrius Rūbas, uosto 
komendantas — jvs Algis 
Paulius, komendantas — j .b . 
kand. Karolis Žukauskas ir 
instruktoriai: j .b. Dainius Bra
zaitis, g.v.v. Laima Pauliūtė, 
g.v. Larą Bartkutė, g. Daina 
Ancevičiūtė. kapelionas ir skau-
tamokslio instruktorius v.s. 
kun. Antanas Saulaitis. Lauko 
virtuvėje talkino Aidas Palu 
binskas ir Rita Radzevičiūtė. 

Js Julius B u t k u s pravedė 
pašnekės us ap ie jūr in į jūros skautininkų atstovavusių 
skautavimą ir saugumą van- JAV jūrų skautijai. Regatose 
dens sporte. Stovyklą aplankė dalyvavo dr. Audrius Aglinskas, 
kapitono Klaudijaus Pumpučio Linas Paulius, Vacis Macieža. 
burlaivis „ A u š r a " su visa Marius Naris. Stepas Staniulis 
šeima. J. s. Vacis Macieža. at- „Fortūnos" kapitonas Aud-
plaukes su „Aušra", filmavo sto- rius Aglinskas sudaręs laikiną 
vykią ir pravedė pokalbius apie įgulą burlaiviu „Carter 30" kla 
buriavimą. Stovyklautojai yra sėje laimėjo 6-tą vietą. Vacys 
dėkingi „Aušros" kapitonui ir Macieža, plaukdamas „Bangos" 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
ūdrytės ir jūrų jaunės, o taip ir 
„Lituanicos" tunto bebriukai 
1991 92 m. veiklos metus pra 
dėjo smagia buriavimo iškyla. 

Rugsėjo 14. tuoj po pamokų li
tuanistinėse mokyklose, išky
lautojai išskubėjo Chicagon prie 
Michigano ežero. Oras buvo 
pasigėrėtinas — nors saulė 
gerokai „kepino", gaivus vėjas 
kvietė maloniai popietei skro
džiant didokas ežero bangas. 

Atvykstančių brolių ir sesių 
uoste laukė keturi kapitonai — 
broliai Klaudijus Pumputis, 
Šarūnas Brakauskas, Marius 
Naris ir sesė Aušrinė Karaitis. 
Cdrvtės ir bebrai plaukė su 
broliais Pumpučiu ir Brakaus-
ku, o jūrų jaunės su sese 
Aušrine ir broliu Marium. Visų 
nuotaika buvo puiki. Jachtoms 
vienai prie kitos priartėjus, 
girdėjosi smagus juokas, dainos, 
pokštai ir linksmos kalbos. Bet 

buvo ir rimtesnių momentų, kai 
sesėms reikėjo perimti vairą ir 
tvarkyti bures, o bebrui Pauliui 
Se rap inu i brolis P u m p u t i s 
perdavė vaim ir leido įplaukti 
į uostą. 

Brolio Petro Jokubausko dėka 
visi broliai ir sesės turėjo progos 
vieni ki tus nufotografuoti su 
brolio Petro jiems padovanotais 
mažais foto aparatukais, su 
sąlyga, kad jie tas nuotraukas 
išaiškins ir ateinanti šeštadienį 
atneš į sueica! Kaip smagu bus 
p r i s imin t i šių metų pirmą 
buriavimo -skylą. 

Iškylos dalyviai sugrįžo pilni 
maloniausių įspūdžių ir dėkingi 
savo vadovams Romui Česui, 
Petrui Jokubauskui ir Taiydai 
Rudaitytei. O vadovai — dėkin
gi kapitonams ir jų įguloms už 
tokį šiltą jaunųjų brolių ir sesių 
priėmimą į savo jachtas ir 
supažindinimą su buriavimu. 

Sesė Viligailė 

įgulai už skautišką pagalbą. 
25 — penki stovyklos dalyviai 

buvo paskirstyti į šešias valtis. 
Valtininkai: Paulius Raucki-
nas, Ner inga Va lk iūna i t ė . 
Linas K a s p a r a i t i s , S tepas 
Staniulis. Lisa Panaraitė ir 
Anestinas Santoski. 

Kiekviena valtis turėjo sukur 

įguloje, vadovaujant kapitonui 
A. Kaluntavičiui „Carter 30" 
klasėje laimėjo pirmą vieta ir 
gTjžo su aukso medaliu. 

Sveikinam jūrų skautą Rai
mundą Dičių už slidinėjimo 
varžybose laimėtus net du 
aukso medalius, už specialų 
slalomą ir didįjį slalomą vyrų 

ti savo šūkius ir dainą. Štai keli klasėje. Sveikiname visus bro 
pavyzdžiai: 

Dar buriuok, nesustok, 
Dar vėjelis pučia. 
Mes buriuojam. nesustojam. 
Kol saulutė šviečia. 
..Mums patinka indus plauti 

ir kartu draugauti!" 
Štai kelios mintys iš .jūri

ninkų" dienoraščio: „Visi buvo 
pavargę, nes turėjo daug darbo. 
— skusti bulves ir šveisti 

l iūs. dalyvavusius IV-se Pa
saul io Lietuvių Sporto 
žaidynėse ir grįžusius su 
neužmirštamais įspūdžiais iš at
gimstančios tėvynės. 

Ilga, karšta ir darbinga jūrų 
skautijos vasara baigėsi; laivai D 

J i i_ i- Buriavimo prako^ą stov\klrje atlieka j : : 
grjžta į uostus, o skautamokslis d n u s K a s p a r a i t i s i r PaulhisRauckina 
į sueigas. 

sk, Daina Ancevič'ūtė, An-

Tradicinis buriavimo ir sto
vyklų užbaigimas Chicagoje jau 

puodus, bet vis tiek ką nors nuo „neatmenamų laikų" at-
išmokome". Švenčiamas „Puota jūros dug-

, ,Buriavimas was bloody ne". Tai lyg skautiško darbo 
good" (vyras turbūt iš Aust- derliaus šventė. Mes visi susi-

Saunios „Nerijas' tunto buriuotojos — gintare 
Mikučiauskait*" i' I-ara Bartkutė 

F a u h u t . . Aida 

renkame, su tėvais, rėmėjais ir 
vadovais, šauniai papuoštoje 
salėje ir šventiškoje nuotaikoje 
pasidalinti įspūdžiais pasi 
džiaugti atliktais darbais. 

Šiemet „Puota jūros dugne" 
įvyks šeštadienį, spalio 26 d., 7 
v.v. Lietuvių centre Lemonte 
Prie šaunios muzikos ir vaišių 
skobnių susi t iksime mūsų 
derliaus šventėje. 

Programą praves „Antro 
kaimo" aktorius ps. fil. Eugeni 
jus Butėnas ir kiti „Antro 
• l imo" aktoriai. 

Kviečiame visus dalyvauti. 
Chicagos jūrų skautija laukia 

9večių. Prašoma apie daly
vavimą iš anksto pranešti js 
Mariui Nar iu i . , tel . 
706-749-7860 

,.(iero vėjo!" 
I..K. 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA 
Chicagos Skautininkių drau

govės poatostoginė sueiga pir
madienį, spalio 7 d . 5:30 v.v. 
vyks draugininke? namuose, 
7253 S. Richmond Ave. Visos 
Chicagoje gyvenančios skauti-
ninkės kviečiamos dal>vauti. 
Sueigoje d a l y v a u s ir I.SS 
Tarybos pirmininkas vs fil. 
Sigitas Miknaitis. vasaros pra
džioje lankęsis Lietuvoje ir 
turėjęs progos aplankyti ten 
vykusias skautų stovyklas bei 
dalyvavęs Lietuvos Skau tų 
Tarybos posėdžiuose Iš jo 
išgirsime apie skautu veiklą 
Lietuvoje ir užmojus 1993 metų 
Jubiliejinei stovyklai. 

Sueigoj bus priimami nario 
mokesčiai už 1991 92 veiklos 
metus 

ASS METINE 
ŠVENTĖ 

ASS Chicagos skyriaus me 
tinė šventė spalio 4-5 dienomis 
Lietuvių centre, Lemonte, vyks 
šia tvarka: 

Penktadieni, spalio 4 d.: 
7:15 v.v. — renkamės Lietuvių 

centre, Lemonte. 
7:30 v.v. — šv. Mišias už 

mirusius narius palaimintojo 
Ju rg io Matulaičio misijoje 
aukos fil tėvas Juozas Vaišnys, 
SJ. 

8:30 \.v. — pakėlimai vyks 
vėl iavų a ikš tė je , lauke 
(kavinėje, jeigu lis). Prašome 
visus dalyvauti pilna išeigine 
uniforma. 

Šeštadienį , spalio 5 d.: 
6:30 v.v. — Pasisvečiavimas 

Lietuvių centro didžiojoje salėje. 
7:30 v.v. — Iškilminga vaka

rienė (šeimininkė Aldona Šoliū-
nienė). 

8:30 v.v. — Akademinė dalis; 
praveda fil. Ramoną Stepo
navičiūtė: 1. „Lietuvos Aukš
čiausioji taryba įvairių įvykių 
įkarštyje", — kalbės fil. Edvar 
das Tuskenis . 2. Įteikimas 
14-sios Vydūno Jaunimo fondo 
metinės premijos. 

9:45 v.v. — Šokiai, groja Ažuo 
lo Stelmoko orkestras. 

Rezervacijoms skambinti fil. 
Jolandai Kerelienei tel. (708) 
257-2558. 

Kviečiami visi broliai, sesės, 
draugai ir rėmėjai. 

J Ū R Ų SKAUTĖS KVIEČIA 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
jau pradėjo savo poatostogines 
sueigas šeštadieniais po pamo
kų lituanistinėse mokyklose. 
Sueigos vyksta Chicagoje — 
Jaunimo centre ir Lemonte — 
Maironio lit. mokyklos patal
pose. Lietuvių centre. Visos 
lietuvių kilmės mergaitės, nuo 
6 metų amžiaus, kviečiamos 
j u n g t i s į įdomų jū r in į 
skautavimą. Norinčios būti 
na rėmis prašomos ateiti į 
sueigas minėtose vietose. Infor
macijoms skambinkite tun-
tininkei jps Violetai Paulienei, 
t-l . 708-587-5527. 

V-JI TUNTININKU 
KONFERENCIJA 

V-ii Tuntininku konferenciia 
spalio 26-27 dienomis vyks 
Clevelande, Lietuvių namuose. 
877 E. 185 St. 

Konferencijoje dalyvauti kvie
čiami visi tuntininkai.-ės, vieti
ninkai , -ės ir jų vadijos. 
Numatyta aktuali ir įvairi pro
grama, kurioje kiekvienas da
lyvis galės pasisakyti svarsto
mais ir rūpimais klausimais. 

Rengėjai — LS Seserijos ir LS 
Brolijos Vyriausių skautininkų 
pavaduotojai vs. Laima Kiliu 
lienė ir s. fil. Gintautas Taoras 
kviečia visus nedelsiant regis
truotis. Rengėjams būtina kuo 
anksč iaus ia i sužinoti k a m 
reikės nakvynių, todėl prašoma 
apie tai pranešti konferencijos 
registratorei s. Onai Šilėnienei. 
Tur in t k lausimų, prašoma 
kre ip t i s vakara i s telef. 
216-383-0037. 

Ši konferencija bus naudinga 
visiems, todėl registruokitės dar 
šiandien. 

Iki pasimatymo! 
Budėkime! 

s. fil Gintautas Taoras 
LS Brolijos VSP 
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SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Spalio 26 d. — „Puota jūros 

dugne" —jūrų skautų, čių me 
tinis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 73S-44T7; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 «S61 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Ava., Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvlllo 
708355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te! 708-857-8383 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirma 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd užda'ytaa. ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir šeštd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kedzla 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 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio. Chicago. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundoa Avo., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių veng 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rood. 
Tol. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr, penkt 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v 

Heikalu; esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3MS W 55 St.. Chicago. IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

95?5 5 79th Ave . Hickory HilK IL 
Tai. (708) 598-8101 
V.il pag.ii sutar imą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Mills IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel 

SUVAŽIAVIMAI 

Spalio 26-27 d. - V ji Tun 
tininkų konferencija, Cleve-
land, Ohio. 

Lapkr ič io 2-3 d LSS Tarybos 
akivaizdinis nuvažiavimas Lie
tuviu centre, Lemont, IL. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5790 Arehor Avo. 

(6 t;!okai į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

kabineto Ir buto: (706)652 4159 
DR. P. KISIELIUS 

ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcoio 

Kasdien i ik' 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popier 

DR. FRANK PLECKAS 
T. rometnstas (Kalba i;etuv ŠKC. • 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71»t St. 

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

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

Tol. (7081 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

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

Tol. 708-030-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 708 531 1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BFI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Avo., Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 St Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 565-0348: 
Roz. (1-312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRUFIGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (709) 448 5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehor Avo. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

Kab. tol. (1-312) 471-3300: 
Roz. (700) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES l IGOS 

7722 S. Kodzle Avo.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr . ketv ir pf»nkl 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Center-

Naoervllle Campus 
1020 E. Ogdon Avo., Sulto 310. 

Naporvlllo IL 80963 
Tol. 1 706 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. M . (1-312) 588-3186; 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wost 63rd Stroot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Visuomeninis gyvenimas 

IR SPAUDA 
Visuomeninis gyvenimas 

būtu neįmanomas be kultūros 
viešumo, jos pas i re iškimų 
dėmesio, be įvairių draugijų 
ak tyvumo. Kiekvienai or
ganizacijai reikia visa laiką 
ieškoti nauju kelių. Juk laikas 
bėga. gyvenimas keičiasi, vadai 
sensta ir ateina nauji. Jei tai 
nebus daroma, organizacijos 
mirs drauge su savo vadais. O 
tačiau turime didelį skaičių tiek 
senos, t iek j aunos mūsų 
visuomenės narių, kurie gal 
nesijungia, gal nepritampa prie 
jokios organizacijos. Kad 
išlaikytume tokių tautiečių 
susidomėjimą. viena iš 
reikalingiausių priemonių yra 
spauda. 

Pažvelgus į a tgimusios 
Lietuvos spauda, kartais ima 
juokas, kartais graudumas, bet 
dažniausia tai stebina tokia jos 
gausa, kiekvieno žurnalisto 
noras turėti ,,savą" laikraštį, 
kiekvieno kaimo pastangos irgi 
leisti save leidinį. Bandau 
prisiminti savo jaunystės metų 
spaudos kieki laisvoje Lietuvoje. 
— mūsų namus Jankė tik „Lie 
tuvos aidas ir ,,Skautų aidas". 
Nors nebuvo televizijos, bet 
radiją jau turėjome. Spauda 
tačiau tebuvo p i rmut inė 
susižinojimo priemonė. Aišku, 
žinojau net labai ankstyvoje 
jaunystėje ir kelių kitu laik 
raščiu vardus, bet šeimoje buvo 
nuomonė, kad užtenkamai 
sužinome per ta vieną ,.Lietuvos 
aidą", nes tėvai nebuvo idealis
tiniai karš takoš ia i , kurių, 
atrodo, priviso vos paskelbus 
Nepriklausomybe dabar. Retas 
garsiai išsireiškia, kad gal 
verčiau reiktų sujungti gretas 
šiuo tokiu jautriu metu. gal 
geriau būtų turėti savo pažiūrų 
skyrių viename iš daugiausiai 
skaitomu laikraščių, vietoj 
savame pulti vieni kitus, bet kai 
kam drąsesniam išeivijoje jau 
prasideda nuomonių vieši išsi
reiškimai. Nes čia galvojama, 
kad tokiam susiskaldymui dar 
nėra atėjęs laikas, tuo pačiu 
metu vis skundžiantis popie
riaus stoka, jau nekalbant apie 
pinigus. 

Kitas, daug nuosaikesnis 
klausimas, yra žurnalai. Čia jau 
galima drąsiau pareikšti savo 
skirtinga galvosena, ją patei
sinti nepuolant ir nepajuokiant 
kitaip galvojančių, kol nėra 
kenkiama bendram Lietuvos 
atstatymo darbui. Čia turi rasti 
vieta skirtingai į pasaulį žiū
rinčiu išvedžiojimai, tik neturi 
tilpti užmaskuoti senosios 
partinės galvosenos tikslai, pa
stangos pakre ip t i naujos 
valdžios bandymus nepasi
sekimo kryptimi. Suspėsime 
pakritikuoti vienas kita. kai jau 
būsime tvirtai atsistoję ant 
kojų ir nebekenksime kitų 
Europos tautu žvilgsniui i mūsų 
valstybės dar tokią trapią 
padėti. 

Išeivijos spauda irgi yra gana 
jautriame pereinamame laiko 
tarpyje. senstant redaktoriams 
ir leidėjams, o jaunajai kartai 
dar mažokai reiškiantis pagrin 
diniuose visus lankančiuose 

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA 

laikraščiuose. Kažkaip vis dar 
vyrauja ideologinė galvosena, o 
ne bendras mūsų išeivijos 
likimas. Puiku buvo duoti pra
džią jaunam žmogui tiek skau
tuose, tiek ateitininkuose, tiek 
kitur, bet bendra tautos ateitis 
yra per svarbi leistis į kautynes 
ar į užsidarymą savo ratelyje. 

Spauda a t l ieka ryšininko 
vaidmenį, iškeldama kultū
rinius įvykius, sąmonę ir sąžinę, 
viena iš spaudos užduočių yra 
kelti visuomenėje savo pačios 
moralę, į taigauti ir jungt i 
estetinius, socialinius ir eko
nominius veiksnius. Pasikei
timai, kurie vyksta visuo
menėje, juk a t s i sp ind i ir 
žurnalistikoje. 

Kalbant apie žurnalistiką, 
„Los Angeles Times" vėl pasi
rodė ilgas s t r a ipsn i s apie 
Vilniaus žydus ir jų priežastis 
kuo greičiau išvykti iš Lietuvos 
į Izraelį. Ne jų išvykimas mus 
jaudina, bet to išvykimo aprau
dojamas priežastingumas, vėl 
atpasakojant. kaip baisiai lietu
viai elgėsi su žydais vokiečių 
okupacijos metais, kaip prisi
dėjo prie jų žudymo, nė žodžiu 
nepaminint tų žydų šeimų, 
kurios buvo lietuvių slepiamos 
nuo vokiečių, nesibijant už tai 
žadamos mirties bausmės, tik 
vis kartojant, kad mes visi iš
davi nėjom savo buvusių draugų 
šeimas ir neskaitėm žydų teisė
tais mūsų piliečiais. 

Tokį klausimą man iškėlė 
mano čia nuolatinis Vengrijos 
žydų kilmės jaunesnios kartos 
daktaras, prisiskaitęs panašių 
straipsnių. Tada paprašiau jo 
sėstis kėdėn ir paklausyti mano 
įspūdžio, kurį mes tada Kaune 
susidarėm apie žydų nesibai
giančias džiaugsmo eisenas su 
raudonomis vėliavomis 1940 
metais, sveikinant sovietų 
okupacinius dalinius. Tada so
vietai ištrėmė ir Lietuvos žydo 
savanorio kapt . Brekšteino 
šeimą į Sibirą, iš kurio jie ne
begrįžo Ne, mes nebuvom suža
vėti Kauno žydu laikysena, bet 
tas manęs nesustabdė slėpti 
klasės draugę, pabėgusią nuo 
vokiečių jas visas varant vėlų ir 
tamsų vakarą iš darbo siuvyklo
je atgal į getą. Toji klasės 
draugė šiandien yra laimingai 
ištekėjusi ir gyvena Belgijoje. 
Tad šitaip bendrais posakiais 
smerkti visą mūsų tautą yra 
nemoralu ir nesuprantama. 
Aišku, bukapročių ir prisi
taikėlių buvo visose tautose, bet 
tegul tie kaltintojai pasiskaito 
..Lietuvos aide" prez. V. Lands 
bergio pareiškimą 1991 m. rug
sėjo 9 dieną, kad kiekvieno 
reabilituojamo žydu žudyme 
dalyvavusio įtariamo asmens 
byla bus naujai peržiūrėta, o 
500 prašymu jau yra atmesta. 

Nors minimo straipsnio tonas 
nėra taip piktas, kaip jau keliu 
prieš tai buvusiųjų, tokiu 
bendrybių švaistymasis. kalti 
nant visą tautą, negali būti 
pateisintas. 

RKV 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos kadencija jau 
eina prie galo. Krašto valdyba 
posėdžiavo rugsėjo 23 ir 30 
dienomis savo būstinėje. Reikėjo 
aptarti kai kuriuos reikalus, 
įskaitant „Dovana Lietuvai" 
paskirstymus ir reikėjo stengtis 
užbaigti užsiangažuotus pro
jektus prieš kadencijos pabaigą. 
Rugsėjo 23 d. Aukščiausiosios 
tarybos deputatas Romualdas 
Ozolas lankėsi būstinėje ir 
trumpai pabendravo ir pasitarė 
su krašto valdybos nariais. 
Rugsėjo 24 d. JAV LB krašto 
valdyba suruošė susitikimą 
lietuvių visuomenei Jaunimo 
centre su R. Ozolu ir Sąjūdžio 
pirmininku Juozu Tumeliu. 

Krašto valdybos nariai jau 
paruošė ir išsiuntinėjo prane
šimus ir finansines apyskaitas 
naujai išrinktiems ir buvusiems 
JAV LB tarybos nariams ir 
apygardų pirmininkams. Be
veik visi krašto valdybos nariai 
dalyvaus JAV LB tarybos sesi
joje Philadelphijoje spalio 4-6 
dienomis. 

F inans in ia i re ika la i i r 
„ D o v a n a L ie tuva i " 

Krašto valdybos ižde liks pi
nigų naujai J A V LB krašto 
valdybai pradedant savo veiklą 
po pareigų pasiskirstymo. Tai 
užtikrino Kostas Dočkus, vice
pirmininkas finansiniams rei
kalams. JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas dr. Antanas 
Razma savo pranešime JAV LB 
tarybos nariams rašo: „Lietuvių 
visuomenė mūsų darbus ypatin
gai rėmė. ką iš dalies parodo ir 
dvigubai daugiau negu ankstes
nių k raš to valdybų gautos 
aukos valdybos veiklai parem
ti, o ta ip pat ir aukos „Dovana 
Lietuvai" fondui". 

Krašto valdybos manymu ka
dencijos metu nebuvo švaisto
masi pinigais. Mažai iš būstinių 
tarnautojų (daugumas dirba ne 
pilną laiką) gauna kokį atlygi
nimą, o ne visi krašto valdybos 
nariai net pristatydavo sąskai
tas i š l a idoms padengt i . O 
asmeninio laiko krašto valdybos 
darbas atima labai daug. Tiems, 
kurie tur i nuolatinius darbus, 
ne vieną kartą reikėjo pasiimti 
atostogų laiko iš darbovietės, 
nes turėjo JAV LB įsipareigoji
mų darbo metu. 

Chicagoje kraš to valdybos 
būstinė gana kukli. Kas yra ją 
aplankęs, tai žino: įtaisytas 

UNIVERSITETO 
ŠIMTMETIS 

Chicagos universitetas, esan
tis 5801 S. EI lis A ve., visus 
metus minės savo 100 m. 
sukaktį. Spalio 6 d nuo 1 iki 5 
v. p.p. bus atidaryta menų 
diena. Pirmą kartą uni\ersiteto 
istorijoje bus atidaryti universi
teto muziejai, galerijos, teatrai, 
specialios kolekcijos biblio 
tekyje, bus nemokamas džazo, 
pianisto koncertas, bus rodomas 
filmas palydint vargonų 
muzikai. Tas bus 7:30 vai vak. 
įeinant - auka 

Gero žmogaus veiksmai pasi 
lieka laisves ir nepriklausomu 
mo evangelija visiems tiems, 
kurie gyvena po jo Gyvenimo 
širdyse tų. kuriuos paliekame, 
negalima laikyti mi r t imi . 
Auksines kalbos, pasakytos 
geru žmonių, ir pavyzdys, kuri 
jie davė, gyvena per visus 
laikus; pereina i mintis ir širdis 
tų. kurie gyvena po jų, su
stiprina juos jų gyvenimo kely
je, neretai net paguodžia mirties 
valanda. 

S. Smiles 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

naudotas rašomas stalas, gauta 
labai kukli rašoma mašinėlė, 
telefonas, gautas per telefoninės 
kompanijos darbuotojo nuolai
dą. Kai krašto valdybos būsti-
nėn įsibrovė piktadariai, buvo 
pavogta fakso mašina ir kom
piuteris. Reikėjo juos iš naujo 
pirkti, bet vėl perk ant ne pačius 
geriausius modelius. Kom
piuteris naudojamas JAV LB 
adresų kartotekai, Visuomeninių 
nių reikalų tarybom posėdžiams 
protokoluoti, Socialinių reikalų 
tarybos „Vaikų Vilties' komite
to ir pan. Jei kas iš krašto val
dybos narių namie turi kompiu
terį, jis buvo nusipirktas asme
niniais, ne Lietuvių Bendruo
menės pinigais. Panašiai Wa-
shingtono būstinės išlaidos buvo 
patvirtintos ir patikrintos. Kar
tais galima girdėt visokių gan
dų, bet šios kadencijos metu 
krašto valdyba neapsikrovė tur
tais. 

„Dovana Lietuvai" fondas 
buvo įsteigtas šios JAV LB 
kraš to valdybos kadencijos 
metu. jos pirmininko dr. Antano 
Razmos iniciatyva. Dr. Ant. 
Razma žinojo Lietuvių Fondo 
struktūrą ir galimybes (nes 
buvo vienas jo steigėjų) ir matė 
reikalą prie Lietuvių Bendruo
menės tiesiogiai įsteigti 
specialų fondą, kuris greitai 
galėtų reaguoti į prašymus pro
jektams Lietuvoje. 

„Dovana Lietuvai'" fondas 
nėra milijoninis, bet lietuvių vi
suomenės paaukoti pinigai gali 
būt i paskirstomi dažniau negu 
kartą per metus, jei krašto 
valdyba patvirtina kokį pasky
rimą. Buvo paskirta įvairiai, pra-
mačius reikalą. Pvz. ne vieną 
kar tą buvo paremtos Lietuvos 
valdžios atstovų ir mokslininkų 
kelionės, atstovaujant Lietuvai 
suvažiavimuose, konferencijose 
ir pasitarimuose. Buvo parem
ta s daugelio konteinerių siun
timas į Lietuvą, kai kurie kon
teineriai suorganizuoti JAV LB 
ribose, kai kurie ki tų vienetų. 
Paskutiniuoju laiku buvo pa
remtas jau kelių lituanistikos 
tyrimo centro knygų konteine
rių siuntimai i Lietuvą, jau keli 
JAV LB Socialinių reikalų ir 
Švietimo tarybų rengiamų mo
kyklinių reikmenų, drabužių ir 
knygų konteinerių siuntos į 
Lietuvą I kiekvieno konteinerio 
siuntimas kainuoja maždaug 

5,500 dol.) Taip pat paremta 
Vilniaus universiteto biblio
tekos rekonstrukcijos elektro
ninių aparatų įsigijimo pradžiai 
18,000 dol. Finansiškai parem
ti A.P.P.L.E. rengiami mokytojų 
kursai Lietuvoje. Paremtas Min-
nesotos lietuvių projektas nu
pirkti iš Lietuvos atvykusiems 
vaikučiams sportinių rūbelių, 
dalyvaujant specialioje Olim
piadoje (Special Olympics). 

Visiems siunčiantiems kontei
nerius ir pan. į Lietuvą rūpi, 
kad išeivijos pastangomis suau
koti pinigai ir reikmenys pa
tektų į adresatų rankas. Spau
doje ne kar tą pasirodė straip
snių apie vaistų siuntas, kurios 
pateko į juodąją rinką ar kurios 
buvo gydytojų pardavinėjamos 
pacientams. Tenka girdėti, kad 
knygų dėžės neperduodamos 
adresa tams. Tokie re ikala i 
turės artimoje ateityje būt i 
apsvars tomi ir tuo t u r ė s 
rūpintis Lietuvos valdžia ir JAV 
LB bei visos išeivijos orga
nizacijos, kurios ruošia ir remia 
tokias siuntas. 

Socialinių reikalų tarybos pa 
talpose šios JAV LB krašto 
valdybos kadencijos metu vyko 
nemažai judėjimo. Ten veikė 
aktyvus Vyresniųjų lietuvių 
centras, yra įvairios būstinės: 
JAV L B kraš to valdybos, 
žurnalo „Pensininko" redakci
jos, „Lietuvos vaikų vilties" 
komiteto ir Socialinių reikalų 
tarybos, veikia res to ranas 
Seklyčia. \ Seklyčią atvažiavo ir 
skambino Chicagos amerikiečių 
žurnalistai, kai norėjo turėti 
pas ikalbėj imus ir i šg i r s t i 
išeivijos reakcijas į įvykius 
Lietuvoje. Pačioje Seklyčioje 
vyko Muzikos šventės pagrin
diniai posėdžiai ir įvairūs susi
tikimai su svečiais iš Lietuvos. 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis ne kar tą ten 
lankėsi ir vaišinosi. Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkę 
Birutę Jasa i t i enę t u r b ū t 
dažniau buvo galima rast i šia
me pastate, jei ne darbe ar 
namuose. Jos pastangomis pa
stato skolos jau beveik 
išmokėtos ir fiziniai pageri
nimai padaryti. 

Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė JAV LB tarybos na
riams pranešė, kad prie Socia
linių reikalų tarybos žadama 
įsteigti specialų komitetą, kuris 
patartų ir tarpininkautų JAV-
se gyvenančioms l i e tuv ių 

šeimoms, kurios nori adoptuoti 
— įs isūnyt i naslai t j-ę iš 
Lietuvos. Tam reikalui jau pasi
tarta su Lietuvos valdžia bei tei
siniais patarėjais ir su JAV-bių 
valdžios įstaigomis. Tųo būdu 
norima padėti JAV-bių lietu
viams išvengti kokių išnaudo
tojų šiam grynai humanitari
niam gestui. Laukiamas galu
t i n i s Lietuvos valdžios 
pasisakymas šiuo reikalu 

Socialinių reikalų tarybos 
„Lietuvos vaikų vilties" ko
mitetas jau veikia su Shri-
ners ligonine Chicagoje. pa
dedant sergantiems Lietuvos 
vaikams pasiekti medicinišką 
priežiūrą, kurios Lietuvoje 
negali gauti. Netrukus, atrodo, 
b u s įsteigti a t s k i r i LVV 
komiteto padaliniai Los Angeles 
ir gal net Detroite ar kitur. Tuo 
būdu įvairių vietovių Shriners 
ligoninės galės a p t a r n a u t i 
Lietuvos vaikus, padedant vie
tiniam komitetui. 

Švietimo t a r y b a 

Nors šios švietimo tarybos ka
dencijos metu žurna l iukas 
„Švietimo gairės" baigė savo 
egzistenciją, tačiau per aplink
raščius, mokytojų ir tėvų konfe
rencijas ir kitokiais būdais Švie
t imo taryba tikrai stengėsi 
įkvėpti naujos gyvybės į JAV-
bėse veikiančias 28 lituanisti
nes mokyklas ir 2 suaugusių 
kursus besimokančių lietu
viškai. Švietimo taryba susitiko 
ir bendravo su Lietuvos švie
timo darbuotojais ir užmezgė 
glaudžius ryšius su Lietuvos 
Respublikos Švietimo minis
terija, gaunant naujų vadovėlių 
pavyzdžius, kurie bus pritaikyti 
mūsų mokykloms pagal mokinių 
pajėgumą. Palaikomi ryšiai ir 
kur galima remiama atskirai 
veikiančios profesionalių švie
t imo darbuotojų grupės 
„A.P.P.L.E." veikla. Mokiniai 
įjungti į laisvėjančios Lietuvos 
reikalus, skatinant juos daly
vauti demonstracijose, rašyti 
laiškus JAV vyriausybei, daly
vauti spaudoje ir pan. 

Švietimo taryba jau gana 
sėkmingai (per pranešimus i A V 
LB angliškai išeinančiame 
žiniaraštyje „Bridges") platina 
savo išleistą audiokasečių ir 
vadovėlio programą „Easy Way 
to Lithuanian". 

VH-je Dainų šventėje liepos 
mėn. dalyvavo 300 lituanistinių 
mokyklų mokinių. Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė pakviesta į 1992 m. 
vykstančios Šokių šventės 
rengimo komitetą specialiai 
palaikyti ryšius su šventėje 
dalyvaujančiomis l i tuanis

tinėmis mokyklomis. 
Rugsėjo men Švietimo taryba 

pravedė vajų JAV-se esančių 
lituanistinių mokyklų išlaiky
mui . Sėkminga i Dainavos 
stovykloje praėjo jubiliejine 
25-oji Mokytojų studijų savaitė 

Organizac in ia i ir 
admin is t rac in ia i re ika la i 

Šiuo metu yra pradėtos orga 
nizuoti ke tu r ios naujos 
apy l inkės : Lavvrence, MA: 
Springfield. IL: Sioux City, IA 
ir Minneapolis. MN. JAV Lietu
vių Bendruomenės apylinkių ir 
apygardų valdybos žino, kad. 
paskambinus į JAV LB būstinę 
Chicagoje. girdės reikalų ve
dėjos Danutės Korzonienės, 
būstinėje dirbančios studentės 
Vidos Brazaitytes ar kito krašto 
valdybos asmens balsą. 

Organizacinių ir administra
cinių reikalų vicepirmininkė 
Birutė J a s a i t i e n ė suda rė 
vyriausią rinkiminę komisiją, 
kuriai pirmininkavo Pranas 
Joga. ir jis sėkmingai pravedė 
JAV LB tarybos rinkimus. 
Rezultatai plačiai paskelbti 
spaudoje. Maždaug 2 3 tarybos 
narių yra nauji toms pareigoms. 

Pradėta organizuoti 1992 
metų Tautinių šokių šventė. 
Rengimo komiteto pirmininkas 
yra dr. Petras Kisielius. Tau
tinių Šokių in s t i t u t a s 
sėkmingai pravedė šokių 
mokytojų ir šokėjų kursus 
Dainavos stovykloje, kur 
dalyvavo maždaug 120. 

Madalyn Yezdauski. mokytoja iš San 
Antonio. yra Texas lietuvių pirmi
ninkė. 

Nuotr. J o n o Gylio 

ATIDAROMA DIDŽIOJI 
BIBLIOTEKA 

Chicagoje spalio 6 d. įvyksta 
oficialus naujos didžiosios 
centrinės miesto bibliotekos 
atidarymas. Biblioteka turi net 
55 mylias lentynų knygoms. Pa
vadinta buvusio mero Harold 
Washingtono vardu. 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 
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Kur dabar yra paso originalas, tai jokio supratimo 
neturėjo. Dalinyje atgavo tik rūbus, o apie pasą aiškaus 
supratimo neturėjo. Patarė teirautis komendan! įroje. 
bet ten irgi nieko nežinojo. Sako. galėjo Kaune ikti. 
o gal net Varėnoje. Nėra ir tiek! Kaip tai nėra' Tam 
tikra tvarka juk turėjo būti. Buvo komendan'ūros, 
daliniai. Krašto apsaugos ministerija, pagaliau juk 
buvo ir Generalinis štabas. Tą tai puikiai prisimena 
įvairių iškilmių progomis matydavo estradose šauniai 
atrodančius, plačiais raudonais lampasais ir ordinais 
nukabinėtas krūtines. Jautėmės saugūs už tokiu krū
tinių, atrodė, kad bet koks priešas turėjo bent a it tų 

kai 
am-

ordinų suklupti . Kur dabar dingo tie lampa> 
kraštą nedalia užplūdo? Kažkaip jam atrodė, ka 
uasai ir jo pasas, vienodo likimo susilaukė 

Pagaliau susirado tą eilę, į kurią reikėjo stoti Pasi
rodo, visur dabar tos eilės. Eilės prie mėsos, eile- prie 
papirosu, eilės ir del paso. O tos eilės nu<- biai 
pamažu slenka. Kai kiek arčiau pasislinko, pamatė, 
kame tos kamšos priežastys. Panelės ar poniom kurios 
prie stalų sėdėjo, svarbesniais reikalais užsiėmusios 
buvo. 

Viena labai rūpestingai savo nagus žiu'oėjo. 
Sulenkia pirštukus ir vel juos ištiesia, pakeli;* ir žiūri 
prieš šviesą. Pagaliau, atrodė, savo nagų m-|" kcija 

ji rezultatais nepatenkinta. Nežinia, gyvaplaukį ar 
naują raukšlę pastebėjo. O čia ta i jau blogai! Iš 
nepatenkinto tarnautojo, sunku simpatiško pa
tarnavimo tikėtis. 

Pagaliau ir jo eilė atėjo. Laimei jam pasitaikė ta 
tarnautoja, kuri savo nagus inspektavo. Bet ir iš to 
nieko gero neišėjo. Jo reikalą išklausiusi, padavėjam 
blankus, kuriuos turėjo namuose užpildyti ir rytoj vėl 
ateiti. Beje. pasirodo, tvarkos esama. Davė ir 
numeriuką, reiškia, eilėje ne šiaip sau. o jau stovės su 
numeriuku. 

Raginimai įsijungti naujosios 
Europos s ta tybon 

Grįždamas į namus Laisvės alėja, dairosi ir skaito 
įvairius plakatus. Jau matosi plakatai, raginantys 
įsijungti į naujosios Europos kūrimą. Taip pa t plaka
tai, kviečiantys stoti į „Arbeitsdienst". Plakatai 
gražūs: blondinai mergina ir vaikinas su grėbliu ir 
kastuvu. Kitame vienas vaikinas su kastuvu, o kitas 
su šautuvu. Kaip gali įsijungti į naujosios Europos 
statybą, jeigu reikia beprasmėse eilėse stovėti. 

Ir vėl stovi eilėje, tik jau prie kito kambario durų. 
Eilėje yra visokių stovinčiųjų. Yra jauną, kuriems te
buvo išduoti laikini pasai, tad turi pratęsti. Taip pat 
yra tokiu, kurie buvo kalinti, areštuoti ir neatgavo savo 
dokumentu Tarnautojai griežti, formalūs. I visus jie 
žiūri su įtarimu. Ju kalbos tonas lyg tardytojų. 

Paduoda užpildytą blanką ir porą nuotraukų, taip 
kaip blanke pažymėta. Iškart matyti, kad tarnautojas 
kažkuo nepatenkintas. Jam nepatinka nuotraukos. Jo 
žodžiais, nuotraukos ne to asmens. Apie kariuomenes 
ar belaisves jis nei girdėti nenori. Taip pat negalima 
išsiaiškinti ir susikalbėti, kur yra dingės pasas. Pakar 
totinai reikalauja paso. Pasakius, jeigu pasą turėtų. 

buvo patenkinta, tad kreipėsi į eilėje stovinti Antroji tai čia eilėje nestovėtų, tokiu atsakymu jaučiasi beveik 
veidrodėlyje kažką studijavo. Išjos veido mate-: kad įžeistas. Jo manymu, interesantas turi susirasti, kur 

yra jo dingęs pasas, o ne pasų skyrius. Pasų skyrius 
jokios akcijos net nenumato imtis. Ir vėl liepia už trijų 
dienų ateiti. Visa ta procedūra, atrodo, yra išgalvota, 
kad laukiančiųjų eilės visa laika būtų. Eilių nebus, tad 
ir tarnautojų gal nereikės. 

Po trijų dienų vėl ta pati giesmė. Atrodo, lyg nieko 
nežinotų ir vėl klausinėja, kur jo pasas. Ne tik pasas 
dingęs, bet nėra jokių pėdsakų, kad pasas kuomet nors 
buvo išduotas. Beveik su įtarimu žiūri. Pagaliau po 
ginčų išduoda laikiną pasą. Pasas galioja tris mėnesius, 
o paskui reikia ji pratęsti. Gerai ir tai. Vis geriau kaip 
nieko. 

Gyvenimas p lauk ia pasroviu i 

Nors ir laikiną pasą turėdamas, pradeda kiek 
drąsiau jaustis. Susi t inka vieną kitą buvusių 
pažįstamų, sužino, kur draugai gyvena. Veik visi pakei
tę vietas. Vienas kitas net ir gerai įsitaisęs. Laimės 
reikalas, kaip kas sugebėjo. Vienas bazes, o kitas 
didelės krautuvės vedėjai. 

Keletas didžiuojasi, kad jie buvę partizanai. 
Pasirodo. Parodos paviljonuose buvo ginklų prikrauta, 
tad tuos paviljonus išplėšė ir apsiginklavo. Tie. kurie 
daugiausiai apie tai kalbėjo, žinančiųjų žodžiais, net 
šūvio nebuvo paleidę N'e jų kaltė, kad Žaliakalnyje 
rimtesnių susišaudymų nebuvo. Negi imsi ir šaudysi 
į orą. Taip nei iš šio. nei iš to! Susitinka seną pažįstamą, 
beskubantį į namus su portfeliu: ir jis pradėjęs jau kar
jeros laiptais kopti. O jis laimės neturėjo, nors baigęs 
universitetą, bet tarnybos gauti nesugebėjo. Turėjo 
veide defektą, šypsena buvo nemaloni. Gal tai prisidėjo, 
o svarbiausia, tai aukštesniuose postuose dėdžių 
neturėjo. Be dėdžių ar valdančiųjų malonės sunku 
buvo į gyvenimą prasimušti. Nepriklausė jokioms or
ganizacijoms, kurios būtu priešingos režimui, bet 
laimės neturėjo. 

i Bus daugiau^ 

• ^ 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
BOSTONO ŽINIOS 

Worcester, MA 
Sol. G. Čapkauskienės kon 

certas. 
Rugsėjo 15 d. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo vienuolijos Put 
name rėmėjai, kartu su seselė
mis. Maironio Parko didžiojoje 
salėje suruošė koncertą ir vai
šes. 

Visus šiltu žodžiu pasveikino 
rėmėjų skyriaus pirm A. Garsie
nė Programai vadovavo B Mi 
liauskaitė-Harris. kuri trumpai 
supažindino su koncerto atlikėja 
soliste Gina Čapkauskiene. Tai 
mūsų iškiliausia solistė, ne 
kartą savo koncertais žavėjusi 
mus šioje salėje. Lietuvai išsi
laisvinus iš komunistinės vergi 
jos. solistė šį koncertą pradėjo 
padėkos giesme Marijai ..Ave 
Maria' 

Ji padainavo kelias dainas lie
tuvių kompozitorių, o po jų 
įvairių operų ištraukas italų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis. 
Publika kiekvieną palydėjo il
gais plojimais. 

Akompanavo iškiliausias Lie
tuvos pianistas Povilas Stra
vinskas. Jis pats atliko porą 
kūrinių pianinu, sužavėdamas 
publiką A. Jakniūnaitė solistei 
įteikė raudonų rožių puokštę, o 
akompaniatoriui T. Miliauskai
tė prisegė chrizantemą. 

Po koncerto vaišes paruošė 
pirm A. Garsienė su padėjė 
jomis Prieš jas maldą sukalbėjo 
Matulaičio seselių namų kape
lionas kun. dr. R. Krasauskas. 
Žodį tarė Lietuvių Labdaros dr-
jos pirm. K. Adomavičius. 

Seselių vardu sveikino seselė 
Stasė. Padėkojo Maironio Parko 
pirm. K. Adomavičiui ir visai 
parko vadovybei už nuolatinę 
paramą seselėms, o taip pat ir 
rėmėjoms, su pirm. A. Garsienė 
prieky, už nenuilstamą darbą 
Pabaigoje pareiškė, kad pirm. 
A. Garsienė su savo vyru Vladu 
šiais metais švenčia vedybinio 
gyvenimo Auksinį jubiliejų. 
Seselių ir rėmėjų vardu pasvei
kino ir įteikė gražią dovanėlę — 
lietuvišką lėlę, o solistė ir visa 
publika sukaktuvininkams su
giedojo „Ilgiausių metų". 

Sekė dovanų paskirstymas, 
prieš kuri programos vedėja 
kvietė visus gausiai prisidėti, 
nes Lietuvai atgavus Nepri-
klausonnbe reikia visokeriopos 
pagalbos. Seselės, nors negau
sus jų būrys, skuba padėti 
Lietuvai, nežiūrint nemažų 
kelionė? išlaidų; tad remkime jų 
darbus čia ir Lietuvoje. 

Šiame koncerte dalyvavo 
seselių darbų rėmėjai iš mūsų 
telkinio, gausus jų būrys atvyko 
iš Bostono, Providence, Put 
namo Dalyvavo ir prelatas V. 
Balčiūnas, seselių kapelionas 
kun. dr. V. Cukuras, Matulai
čio namu kapelionas kun. dr. R. 
Krasauskas, kun. J. Steponaitis 
ir nuolatinis mūsų renginių 
lankytojas kun. A. Yankauskas 
iš VVorcester. Sv. Kazimiero lie 
tuvių parapijos kleb. kun.V. 
Parulis, MIC. ir jo asistentas 
kun. J Petrauskas.MIC. Tai jau 
keturioliktas koncertas. Ketu
riolikti metai ir A. Garsienė 
vykdo rėmėjų skyriaus pirmi 
ninkės pareigas. Ji valdybos 
vardu išreiškė padėka Lietuvių 
Labdaros dr-jos pirm K. Ado
mavičiui, vicepirm. A. Glodui ir 
visai vadovybei už leidimą ne 
mokamai naudotis puošnia sale. 
už visas dovanas ir nuolatinį 
palankumą seselėms. 

Padėkos nusipelno visos mote
rys, ruošusios vaišes, dirbusios 
virtuvėje, patarnavusios prie 
stalų, platinusios bilietus. Tai 
nepailstančios-vyriausia šeimi
ninkė sk. pirm. A. Garsienė, R. 
Valinskienė. E Nalivaikienė. 
A. Norkevičienė, I. Juodaitienė. 
M. Braškiene. R Šte iniene, N. 
Pranckevičienė, T Markevičienė 
D. Zale'kaitė, A Jakniūnaitė. 
I. Parulienė, T Juškienė. O. Kil-

dišienė. J. Spirauskienė, J. Mi 
liauskienė. Neapsieiname ir be 
vyrų pagalbos. Visuomet mielai 
talkina V. Garsys, P. Mikšys, o 
ką bekalbėti apie vicepirm. A. 
Glodą, tą neišsemiamos energi
jos talkininką. 

Padėka abiejų lietuvių para 
pijų klebonams — kun. V. Parų 
liui ir kun. A. Volungiui, ren
ginį garsinusiems parapijų biu
leteniuose, lietuvių radijo pro 
gramos „Aušra" vedėjui inž. E. 
Meilui,Jr.. jį garsinusiam oro 
bangomis. Jis ir jo žmona Teresė 
nemokamai atspausdino rengi
nio bilietus. 

Ateitin žvelgiame su viltimi ir 
pasitikėjimu, kad rėmėjų sky 
rius mūsų parapijoj egzistuos ir 
toliau remdamas kilniuosius 
seselių darbus ne tik čia. bet ir 
laisvoje Lietuvoje į kurią jos jau 
skuba su pagalba. 

Šis aukšto meninio lygio kon 
certas paliko mūsų širdyse 
gražiausius pr i s imin imus . 
Sėkmės linkime solistei Ginai ir 
toliau savo iškiliais koncertais 
reikštis Amerikoje ir laisvoje 
Lietuvoje. 

Naujos narės 
Valdyba, ypač pirm. A. 

Garsienė džiaugiasi, kad turime 
gausų darbščių seselių rėmėjų 
būrį. kurio eiles vėl padidino 
trys naujos narės — T. Meilu-
vienė, J. Šimkienė. R. Šteinienė. 
Tikime, kad jų gražiu pavyzdžiu 
paseks ir kitos motervs. 

J .M. 

Mokytas žmogus savo turtus 
visada su savimi nešioja. 

Phaedrus 

A.A. 
VYTAUTAS STELMOKAS 

A.a. Vytautas Stelmokas, 
kaip visi komunizmo išblokšti iš 
tėvynės, viltingai lauke Lie 
tuvos nepriklausomybės įteisi
nimo. J is norėjo sulaukti tos 
brangios ilgai lauktos dienos. 
Tačiau ta diena vėlavo ir jis, il
gos ligos nuvargintas, neteko 
jėgų ilgiau gyventi. 

A.a. Vytautas Stelmokas gimė 
1906 m. gegužės 13 tą dieną 
Merkinėje. 

Pirmo pasaulinio kaio aplin
kybės Vytauto tėvus verčia ap 
sigyventi Rusijoje. Čia jis mo
kosi ir pergyvena bolševikinę 
revoliuciją, patirdamas daug 
vargo ir žiaurumų. Pasibaigus 
karui, su tėvais grįžta į Lietuvą. 
Rusijoje pat i r tas vargas, ir 
nelengvas tėvų kūrimasis karo 
nualintoje tėvynėje skatina Vy
tautą siekti mokslo Kaišiado
ryse ir ieškotis darbo. Būdamas 
dar jaunuoliu, gauna raštvedžio 
vertėjo darbą Lietuvos kariuo 
menėje. 
Prasilavinęs ir įgijęs pa

tyrimo darbe, iš Kaišiadorių 
persikelia į Kauną, kur dirba 
Paštų valdyboje, o vakarais 
mokosi. 1933 metais sukuria 
šeimą su Scholastika Mikuc 
kyte. Lietuvai Vilniaus kraštą 
atgavus. Stelmokai keliasi į 
Vilnių. Cia Vytautas baigia 
gimnazija ir pradeda ekonomi 
jos studijas Vilniaus aniver 
sitete. 

Antro pasaulinio karo metu 
Sovietų Sąjungai vėl okupuo 
jant Lietuvą, Stelmokai pasi 
t raukia į Vokietiją. Karui 
pasibaigus įsikuria Regensbur-
go tremtinių stovykloje, kuri 
vėliau perkeliama į Scheinfeldą. 

Aplinkybėms keičiantis, vėl 
grįžta į RepMisbuigą, k u r 
Vytautas dir'1 <\ administrato
rium UNRRA ^'minėje. Prasi
dėjus emigracini iš Vokietijos, 
įsikuria Bostoue. Čia vakarais 
vėl lanko Nonheastern univer
sitetą ir įgyja \eislo ir atskai
tomybės diplomą. Kai tu su dr. 
B. Kalvaičiu įsteigia namų 
pirkimo pardavimo įstaigą ir ją 
išvysto į draudimo agentūrą, 
kurią, Vytautui pasitiaukus į 
poilsį, perima ir dabar veda jo 
dukra su duk.!;>itėrnis. 

Lietuvoje Vytautas buvo 
aktyvus šaulys, o Bostone daug 
metų dirbo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos valdybose. Jis 
rūpinosi lietuviškais reikalais: 
skaitė ir rėmė lietuvišką spaudą 
ir negailėjo aukų Lietuvos lais 
virtimui ir lietuvybės išlai
kymui. Pasitraukęs į poilsį, 

daugiausiai gyveno Pompano 
Beach, Floridoje, bet dažnai 
lankės i Bostone, domėjosi 
Bostono lietuvių veikla ir sielo 
josi nepriklausomos Lietuvos 
atsikūrimu ir jos įsijungimu j 
laisvų valstybių tarpą. Svei
katai žymiai pablogėjus, šių 
metų pradžioje grįžo pas dukrą 
ir žentą ir gydėsi Miltono ligoni
nėje, kur š. m. rugpjūčio 10 
dieną užgeso jo gyvybė. 

Po atsisveikinimo Joe Casper 
laidotuvių namuose, ir po šv. 
Mišių So. Bostono Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, buvo palai
dotas Dangaus Vartų kapinėse, 
Putnam, Connecticut. Nuliūdi
me liko žmona Scholastika Stel-
mokienė dukra Reda ir žentas 
Romas Veitai, penki vaikaičiai 
ir trys provaikaičiai. Tebūna 
jam lengva šio svetingo krašto 
žemė. 

A. J . 

KOKAINO MEDŽIOKLĖ 

Vakarinėje miesto dalyje 
policija sėkmingai areštavo 6 
žmones konfiskuodama 400,000 
dol. vertės kokaino. Pastatas 
3936 W. Roosevelt buvo aptver
tas metaline tvora su vartais, 
kuriuos teko policijai išgriauti 
pasikvietus pagalbon nutem-
pimo sunkvežimį. Vienas asmuo 
buvo oficialiai apkaltintas už 
neleistiną įrengimą, trukdantį 
policijai įvažiuoti. 

NEW JERSEY, NEW YORK - „ L i e t u v o s Ats iminimai" , 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 v. p.p. I i Seton Hal i Universi
teto stoties, 89.5 FM bange. „Music of Uthuania" p r o 
g r a m o s , vedamos ang lų kalba, I i tos pačios stot ies, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., VVatchung, 

N. J . 07060 Tel. 908-753-5836. 

Some Fteople Are Getting Canied Away 
With Our Celebrate America CDs. 

ŽMONĖS SUŽAVĖTI 
MŪSŲ ..CELEBRATE 

AMERICA" 
CERTIFIKATAIS 

Žmonės, kurie myli Ameriką, jaučia 
naują įsipareigojimą ateičiai ir dvasinį 
pakilimą Susižavėkite ir jūs' Taupykite pas 
mus' Mes žengiame Į ateitį, savo klientams 
siūlydami aukštų nuošimčių certifikatus ir 
specialias dovanas 

{nešdami nuo $2,500 iki $50.000 3V*. 
5V? arba 7'/j metų terminui, galėsite išsi 
rinkti dovaną. Pasirinkimas didelis 
elektriniai namų apyvokos reikmenys, 
elektroniniai (taisai, video, baldai, kompiu

teriai, pianinai, spalvotos televizijos oatk) 
baldai. .,mtcrowave" krosnelės, vėsintuvai, 
žo'ės pjovimo mašinos ir net deimantiniai 
papuošalai Visos dovanos, kaip ir mūsų 
certifikatai. yra aukštos kokybės, paąamin-
tos garsių firmų, kaip General ElecBfc, 
RCA. Apple. Minolta ir Kimball. 

Aukšti nuošimčiai ir specialios dovanos 
- - tai mūsų ..Celebrate America" CU pro
grama. 

„Celebrate America" CD — tvirtas finan
sinis produktas, vertas S'andaid f>Jeral 

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

Standard Federal Bank 
•rq<. 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

' GREIT 
PARDUODA 

i * 
RE/MAJC į 

REALTORS 
(312) 586-5959 
(709) 425-7161 

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

f* . REALMARl", INC. 
V.JČI l lU Į )£y | 6602 S. Pulaski. 

2 | Chicago, IL 60629 
312-767-0600 

mis 
„BUD" BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių tuiosa 
vvbių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res. 312" 778-3971 

FOR SALE 

HOUSE FOR SALE 
6422 S. F r e n c l s c o ; 2 bedrm. 
bungalovv, r»ew roof, new furnace; 2 
car brick garage. Modern kitehen. 

Cali Don: 312-581 -0258 

P A R D U O D A M A S 17 metų, 
gausią klientūrą turintis ke
lionių Mitras. Metinė apyvarta 
1,4+ mil i jono. Kreipkitės: [ 
Lorle: te l . 312 -239 -9070 . 

Lots for salo In b e a u t i f u l Or-
land Perk . 

Cal l : 708 -349 -2366 

U n i o n P ls r p a r d u o d a m a s 
gražus, pigus, 2V2 bt žieminis 
namas; naujai atremontuotas 
Graž ia i su t va r ky tas sk lypas 
$ 5 2 , 0 0 0 . K re ip t i s : t o l . 
312-436-5185 po 5 v a i . p.p. plr-
m a d . Iki ponktd. 

GCNKHUS 
SONGI»*A$ 

VILNIAUS 
KRAŠTO 

LEGENDOS 
• * * • • - • » > * » 

EGZODO U T E R A T Ū R O S 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais Antologijoje Girnius. 
Maceina. Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotyte apie šį leidinį 
rašo: „Be abejones, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankine 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu 

REAL ESTATE 

3 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529*8. Kedade Ave., 

CMcafO, H. 69629 

(312) 778-2233 
IMCOME TAX - IN8URAMCB 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kelba ftstuvtskat 
» Nuolaida pensininkams 

29 IULS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras StataMls, ReaKor 
Irena ftliialiuMana, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta* 

59S3 S. Kedila Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 T 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th S t re t 
Tsl. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Chicigos miesto leidimą Oi'buir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. S85-6624. Nuo 8 ryte Iki «-».». 

Kalbėti lietuviškai 

SEMKE EXCLUSIVE 
ieško patyrusios siuvėjos. Skam
binti: Anala i , tsl . 312-829-4740. 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas 71 St. & Rockvvell Ave. apyl. 
$285 [ m a n . 

Skambinti: 312-434-0566 

Išnuomojamas 4V» kamb. mo
dernus butas Marquette Pk. apyl. 
antrame aukšte. Su šiluma ir oro 
vėsinimu, šaldytuvu ir skalbykla. 
Suaugusiems. 

Skambinti. 708-361-5594 

JUOZAS KELIUOTIS 
DANGUS NUSIDAŽO 

RAUDONAI 
Pirmosios tremties memu

arai , pasiekę Vakarus, kai 
autorius buvo dar gyvas. Kny
goje rašoma apie paskutines 
vokiečių okupaci jos dienas 
Kaune, antrosios sovietų oku
pac i jos pradžią, areštą, 
kalėjimo žiaurumus, tremtį ir 
grįžimą tėvynėn. Juozas Keliuo-
tis. žurnalistas ir rašytojas. 
..Naujosios Romuvos" redak
torius, visa tai pasakoja jautriai, 
atskleisdamas savo vidinius 
pergyvenimus ir tuo suteikda
mas knygai literatūrinę vertę. 

Leidėjas — Į Laisvę Fondas 
l i e tuv iška i ku l tūra i ugdy t i . 
Aplankas dail. Ados Korsakai-
tės -Sutkuv ienės . Spaudė 
. .Draugo" spaustuvė 360 psl. 
Kaina su persiuntimu 

Minkštais vir
šeliais $13 .00 (Illinois gyv. 
moka $13 96) 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St . , Ch i cago , 
IL 6 0 6 2 9 . 

t • . 
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Palmyra Damijonaitien° - lietuviškų juostų audėja. 

JUOSTŲ AUDĖJOS 
PARODA LOS ANGELES 

MIESTE 
SNIEGUOLĖ 7 \LATORĖ 

Jau prabėgo 35 metai, kai 
liaudies meistrė, juostų audėja 
Palmyra Damijonaitienė išaudė 
pirmąjį savo meno kūrinį. O nuo 
tada menininkė yra spėjusi 
išausti neapčiuopiamai daug 
juostu, kad galėtu savo spalvin 
gomis juostomis apjuosti visą 
Lietuvą. 

J i y r a išaudusi juos tas 
Lietuvos Respublikos Vukščiau 
šiosios tarybos pirm. Vytautui 
Landsbergiui, dabartiniam po 
piežiui. kai jis lankėsi Lenkijoje 
š ia i s me ta i s , buv. Indijos 
politikei Indirai Ghandi ir 
neseniai mirusiam a.a. Vilniaus 
arkivyskupui Julijonui Stepona
vičiui. Taip pat takojai išausti 
juostą Mikhailui Gorbačiovui. 

kai jis lankėsi Lietuvoje 1990 
metais. Vėliau iš Gorbačiovo 
gavo padėkos laišką, kurį stro
piai saugo. 

Damijonaitienės parodų yra 
buvę geras tuzinas įvairiose pa
saulio šalyse: Lenkijoje, Vengri
joje, Prancūzijoje. Italijoje ir net 
Amerikoje prieš keletą metų. 
Jos paskutinė paroda, skirta 
Vasario 16-jai. įvyko Vilniaus 
Dailės parodų rūmuose vasario 
mėnesį. Tada buvo norėta 
parodyti net 500 jos išaustų 
juostų, bet iškabinti užteko 
vietos tik 300 juostų. \ tą parodą 
atėję žmonės stebėjosi, ar visos 
juostos jos pačios išaustos, ar tai 
vieno žmogaus darbas0 Stebėjosi 
gausybe, kokybe, spalvų 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa. 
KNYGOS PRISTATYMAS 

Lietuvių Tautodailės instituto 
Philadelphijos skyriaus valdyba 
rugsėjo 22 dieną suruošė Sv. 
Andriejaus parapijos salėje a.a. 
dail. Anastazijos Mažeikai 
tės-Tamošaitienės knygos mo 
nografijos pristatymą. 

Per Genovaitės Mačiūnienės 
įžanginį žodi velionė buvo pa 
gerbta susikaupimo minute. 

Su monotrrafija supažindino 
rašy to jas Paul ius J u r k u s . 
Svečias iš New Yorko apibūdino 
dail. A. Tamošaitienę ne tik 
kaip audėją, bet ji buvo ir 
dailininkė, keleto knygų au
torė, paskaitininke, pedagogė, 
lietuvių tautinių drabužių ir go 
belenų kūrėja. Jos darbai yra 
Kanados muziejuose. Vatikano 
kolekcijoj Romoje, Chicagos 
Čiurlionio ir daugelyje Kanados 
universitetų galerijose. 

Lietuvių katalikių moterų 
sąjunga paskyrė dailininkei 
1991 metų žymiosios Lietuvių 
Moters žymenį. Velionė buvo 
įsteigusi savo dailės studiją ir 
Lietuviu Tautodailės institutą 
Buvo to instituto švieti mo va 
dove ir pastaruoju metu išrinkta 
garbės nare. Ji taip pat buvo 
Kingstono Kanadoj audėju 
klubo garbės narė. 

Prof. Petras Vaškys. pažinęs 
ir aplankęs velionę porą dienų 
prieš jos mirti, parodė skaidres 

iš ankstyvesnių apsilankymų 
Tamošaičių sodyboje. Sukaup
tas tautodailės turtas aiškiai 
parodė menininkų pasišven
timą, perduodant rinkinį kitoms 
kartoms. Istorinės V. Maželio 
nuotraukos prisidėjo prie pro
gramos įvairumo. 

Baigiamą žodį tarė Bronius 
Krokys apie savo atidaromąjį 
knygyną. Vaišintasi buvo prieš 
ir po programos. Darbščių 
Philadelphijos narių vaišėmis 
stiprinosi seni ir jauni, kurių 
buvo nedaug. 

Surinktos prie įėjimo aukos 
velionės pageidavimu bus 
perduotos paremti lietuviškąją 
spaudą. 

Edm. Jak . 

Laiškas 

Netikslūs atsakymai 
,.Ar (Philadelphijos Komu

nikacijos centras) jautė glo
bojančią Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos r a n k ą ? " 

„Ne". 
Taip atsako Komunikacijos 

centro steigėjas ir vedėjas Vytas 
Maciūnas Juozo Kojel io 
pasikalbėjime rugsėjo 25 d. 
„Drauge". Kandidatuojantis į 
krašto valdybos pirmininko pa
reigas Maciūnas šiuo a tsakymu 
iškelia begalybes klausimų. 

Ar krašto valdyba (per visuo 
meninių reikalų tarybą) prisi
dėjo prie Komunikacijos centro 
darbo? Pagal Maciūno atsa
kymą aiškiai, kad neprisidėjo. 
Tai krašto valdybai tikrai reikia 
paaiškinti, kodėl buvo išrašyti 
t ū k s t a n č i a i do ler ių č e k i ų 
Komunikacijos centro vardu. 
Reikėtų krašto valdybai pa
aiškinti , kodėl iš L ie tuv ių 
Bendruomenės būstinės pasi
rodo šimtai dolerių sąskaitos 
telefoniniams pasikalbėjimams 
su Komunikaci jos c e n t r u . 
Komunikacijos centro pirmi
ninkas aiškiai sako, kad globos 
ir įtakos jokios nebuvo. Krašto 
valdyba turėtų pateisinti, kodėl 

įvairumu. 
Čia žalios juostų spalvos 

primena žaliuojančius miškus, 
samanas , mėlynos — jūrą . 
geltonos — švies ią s a u l ę . 
Spalvos taip suderintos, kad 
negali atsigrožėti, atsigėrėti . 
Žiūrovai tiesiog akimis gėrė 
neregėtą grožį. Ėjo keletą kar
tų pasižiūrėti į jos meno kūri
nius per tas kelias t r umpas pa 
rodos savaites. 

Chicaga prisimins Damijonai
tienės juostas, nes ji 1988 
metais buvo suruošusi savo 
juostų parodą Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. T a d a 
atsivežė arti 100 juostų. 

Kam neteko pamatyt i šios 
unikalios menininkės juostų, 
galės jas pamatyti spalio mė
nesio Kalifornijos Los Angeles 
mieste ruošiamose parodose 
Stanfordo ir UCLA universi te 
tuose. 

Damijonaitienę su paroda 
kviečia į Lietuvių dienų šventę 
Los Angeles mieste. J i įvyks 
spalio 5-6 dienomis. Šventės 
komiteto pirmininkas Donatas 
Empakeris iš Santa Monikos va
dovauja šiam renginiui. Šį karta 
Damijonaitienė ruošiasi paro
dyti daugiau kaip 100 savo 
spalvingų juostų — kai kurios 
siauros kaip kaklaraišt is , kitos 
plačios kaip staltiesės. Damijo
naitienė su vyru Petru lankysis 
ir Chicagoje, bet šį ka r t ą be 
parodos. Juosta ta i namų gera 
dvasia, sako Damijonaitienė. Su 
juosta buvo vystomi naujagi
miai, pasipuošiama švenčių pro
gomis, išlydima į kapus numi
rus. Dabar ta geroji dvasia 
atkeliauja į svečius Amerikoje. 

leido Lietuvių Bendruomenės 
vardu, naudojantis nuo taksų 
nurašinėjimo teise, rinkti pini
gus atskira: organizacijai, kuri 
visai nejaučia jokios krašto 
valdybos įtakos. Kodėl leido 
n a u d o t i Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos au
toritetą Komunikacijos centro 
n a r i a m s , kai jie pr is is tatė 
kongresmanams ir senatoriams, 
jeigu jokios Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos įtakos 
nebuvo? Sių žmonių vizitinės 
kortelės aiškiai sako, kad jie 
krašto valdybos padalinys. 

Je i t ikrai buvo leidžiama 
Komunikacijos centrui veikti be 
jokios įtakos, tai krašto valdyba 
būt inai turi atsakyti visuo
menei, kodėl žmonių sunkiai 
uždirbti pinigai buvo naudojami 
padengti šio centro išlaidas. Kai 
žmogus aukoja Lietuvių Ben
druomenei, tikisi, kad pinigai 
bus naudoti bendruomenės dar
bams. 

Ar gal čia ne visai tikslus Ma
ciūno atsakymas buvo? Gal 
M a c i ū n a s nesupranta , kad 
„globojanti Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos ranka" 
dažniausiai > ra jaučiama finan
sine ir moraline parama. Gal 
Maciūnas tikėjosi, kad krašto 
valdyba atei> ir jam įsakinės dėl 
specifinių darbų ir metodų 
atlikimo. 

Maciūnas pasikalbėjime pa
brėžė savo visuomeninius dar
bus su jaunimo organizacijom, 
ta i galbūt nesupranta, kad, kai 
dirbi su suaugusiais, „globo
j anč io s r a n k o s " leidžia 
žmonėms dirbti laisvai bendro
se gairėse. O kad tos gairės buvo 

nus ta ty tos , net Maciūnas 
nedrįstų abejoti. 

Kadangi esu asmeniškai apsiė
męs vicepirmininko pareigas 
krašto valdyboje ir pareigas vi
suomeninių reikalų taryboje, pa
skutinieji metai buvo ypatingai 
sunkūs, reikalaujant iš manęs pa
aukoti poilsio valandas bendruo
menės reikalams šalia savo 
kasdieninio darbo, ir žinoma, 
savo šeimos. Vienas iš retų 
mano la i sva la ik ių būdavo 
pirmadienio vakarai po devintos 
valandos, kai vaikai visi lovoje. 
Atsisėsdavau prie televizijos, 
pasiimdavau kokią knygą ir žiū
rėdavau ..Monday Night Foot-
ball". Buvo man poilsio sala. 

Deja. ir tą salą surado. Pra
dėjo skambinti kas pirmadienį 
dešimtą valandą, kai tik prasi
deda paskutinis futbolo ketvir
tis, Vytas Maciūnas. Kalbė
davome valandų valandas. ' 
Diskutavome politinius darbus, 
į kongresą eisenas, politines 
konferencijas, kongresinį 
tinklą, Bush'o politiką ir mūsų 
vidinę politiką. Aš tai labai jau
čiau Maciūno įtaką ir labai ver
tinau mūsų tuos pasikalbė
jimus. Maniau, kad Vytas ir 
karts nuo karto paklausė ir 
manęs ir ver t ino mano 
patarimus. Deja, dabar spaudoje 
skaitau, kad jis visai nejautė 
,,globojančios Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos ran
kos ". Matau, kad mūsų tie po
kalbiai b u \ o t ik laiko 
gaišinimas. 

Aš jaučiuosi asmeniškai įžeis
t as šiais Vyto Maciūno 
pasisakymais. 

L inas Norusis 
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Mylimai sesei 

Mielai Sesei 

A.tA. 
ŽIVILEI BILAIŠYTEI 

DONNELLY 
Amžinybėn išplaukus, jos vyrą WAYNE, tėvus 
DANUTĘ ir VIKTORĄ BILAIŠIUS, sesutes DALIĄir 
V I L I J Ą su še ima nuoši rdžia i už jauč iame ir 
k a r t u liūdime. 

,,Nerijos" jūrų skaučių vadija ir sesės 
LS Seserijos Jūrų skaučių skyrius 

A.tA. 
KAZIUI JAKŠTUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame dukrą ALDONĄ ir 
žentą JONĄ JOVARAUSKUS, dukraitę RASĄ ir jos 
vyrą ALVYDĄ NARBUTAIČIUS su šeima bei kitus 
gimines ir artimuosius. 

„NERIJOS" jūrų skaučių 
tunto vadija ir sesės 

Mokslas turi t a rnau t i tikė
jimui stiprinti, o ne t u r t a m s 
įsigyti. 

K. Noetzel 

A.tA. 
FREDUI PALIOKUI 

mirus, žmoną MARYTĘ užjaučia ir kartu liūdi 

Jonas ir Nijolė Bylos 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AJRPORT 

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

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją | Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

dyi apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Miieage Plūs ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą, ku'Į galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premiją Platesnei Informacijai 
skambinkit* savo kelionių agantui ar
ba SAS. tai. 1-800 221-2350 

S4S 
. , ' M \ . \ \ I A \ VA- '.• 

A.tA. 
ŽIVILEI BILAIŠYTEI 

DONNELLY 
Amžinybėn išėjus, jos vyrą WAYNF, tėvelius 
DANUTĘ ir VIKTORĄ BILAIŠIUS, sesutes - VILI
JĄ su šeima ir DALIĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Buvusios „Juodkrantės" tunto sesės: 

Viligailė Lendraitienė 
Aušrinė Karaitis 
Daina Rudaitienė 
Violeta Paulienė 
Audronė Gulbiniene 
Gražina Grigaliūnienė 
Dalia Bartkienė 

Mylimam 

iškeliavus 

Broliui 
A.tA. 

VALIUI SODEIKAI 
į Amžinybę, liūdinčią seserį 

SKORUBSKIENĘ. 
guodžiame 

mūsų draugijos narę. r 
BIRUTĘ 

įuoširdžiai 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

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 

6541 S. KEDZIE 
\1arquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette FuneraI Home 
2333 VVest 71st Street 
C hicago. Illinois 6<*>2U 

l-(312)-476-2345 

Hills FuneraI Home 
MSI South M i u t l Ro.id 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 N>uth 50th Avenue 

Cicero, Illinois N>630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
144h South ^Oth Avenue 

Cicero. Illinois M>650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

AMHONY B. PF.TKLS 
DOVAU) A. PFTKUS 

DONAt.n M. PFTKLS 

< i 
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x Lietuviai p r i e Lap tevų 
j ū r o s — ištraukas iš šio video
filmo rodys Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje penktadienį, 
spalio 4 d.. 7:30 vai. vak. Tai 
1989 m. pagamintas filmas iš 
ekspedicijos į Laptevų jūros 
pakraštį, kur 1941 m. buvo iš
tremti lietuviai. Filmą rody? 
rašyt. Eugenijus Ignatavičius. 
Programoje kalbės dr. Violeta 
Kelertienė. 

x Sol. Dana Stankai ty tė , 
kilusi iš Joniškio, spalio 6 d., 
sekmadienį, 11:15 vai. r. giedos 
šv. Mišių metu Jėzu i tu 
koplyčioje. Angelų Sargų proga, 
minint joniškiečių švente. 

x „ N e r i j o s " t u n t o j ū r ų 
s k a u t ė s j a u pradėjo 
poatostoginę veiklą. Sueigos 
vyksta kiekvieną šeštadienį po 
pamokų lituanistinėse mokyk 
lose: Chicagoje — Jaunimo cen 
tre ir Lemonte — Lietuvių cent 
ro Maironio mokyklos pa 
talpose. Vandens sportą mėgs 
tančios lietuvių kilmės mergai 
tės kviečiamos įsijungti įdomion 
skautiškon veiklon. Priimamo-
mergaitės nuo 6 metų amžiaus 
Susidomėjusios prašomos ateiti 
į sueigas. 

x Birutė Armal ienė ieško 
žinių apie savo močiutės šeima 
Chicagoje — Sidlukus ir Kriau 
čiukus. B. Armalienės močiutė 
mirė 1974 m. ir su sūnum nu
trūkę ryšiai, ta ip pat su gimi
nėmis Antanu ir Jonu Kriaučiu-
kais. Turį informacijų prašomi 
rašyti: Birutė Armalienė, Kovo 
11 -šios g. 88 53. Kaunas 2330:36, 
Lithuania. 

Lietuvos Dukterys , kaip ir 
k iekvienais meta is , ruošia 
tradicinį rudens pokylį, š.m. 
spalio 19 d. 7 v.v. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Bus įdomi 
programa, vakarienę ruoš O. 
Norvilienė, o šokiams gros Ą. 
Stelmoko orkestras. Visi nuošir
džiai kviečiami. Bilietai jau da
bar gaunami draugijos ra 
štinėje. 2735 W. 71 St., tel. 
312-925-3211. 

(sk) 
x J A V Lietuvių Bendruo 

m e n ė s , Lemonto apylinkė? 
rudens balius įvyks šeštadienį, 
spalio 19d. 6:30 v.v. Gros 
populiarus orkestras ir bus 
s k a n u s m a i s t a s paruošta? 
Aldonos Soliūnienės. Visi kvie 
čiami' Rezervacijas priima Su 
šinskas, 708-257-7114 arba 
Kara l iūnas 708-257-7134. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264<* W. 63 St.. Chicago, II MV>2° 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd.. I ockport, M 6044 

Tel. ("0«» ^Ol^*** 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" S Ked7ie Avenue 

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

Parbo \al nuo Q iki 7 va! v.!-
$e*tad J 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 F. Ogden Ave.. S te 18-2 
Hinsdale . II. «0521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Visi atei t ininkai yra ra
ginami dal> vauti Šiluvos Mari
jos koplyčios VVashingtone 25 
metų sukakt ies iškilmėse. 
Sekmadienį, spalio 13 dieną, 
10:30 vai. ryto ateitininkai yra 
kviečiami dalyvauti susitikime, 
kuris įvyks Catholic Universi-
ty — Caldvvell Hali patalpose 
(visai netoli Marijos šventovės). 
Dalyvaus ateitininkai svečiai iš 
Lietuvos. 

x Julija Šaulienė, Panevėžio 
Caritas talkos būrelio Chicagoje 
steigėja ir pirmininkė, su talka 
jau išsiuntė Utenos Caritas 
senelių namų vedėjai Stasei 
Barkauskienei daugiau kaip 
300 svai ų suaukotų naujų ant 
klodžių. lovos baltinių ir kt 
Utenos Car i tas senel iu 
namuose jau gyvena 20 kito> 
globos neturinčių senelių. 

x S t a s y s D r e v i n s k i s iš 
Hartford. CT, 4,000 dol. auka 
parėmė Lithuanian Mercy Lift 
ruošiamos naujos vaistų į 
Lietuvą siuntos išlaidų aprao 
kėjimą. Ši auka padengs pusę 
vieno konteinerio persiuntimo 
mokesčio. 

x J im Edgar , Illinois gu 
bernatorius, pravedė įstatymą, 
kad dvikalbiai tarnautojai gaus 
didesnį atlyginimą valdiškuose 
darbuose. Tai vpač liečia Illinois 
tarnybas. 

x Vytautas Voler tas „Vii 
kas iš Galų", romanas, išleis 
tas šiais metais Lietuviškos 
Knygos klubo Chicagoje. Virše 
lis pieštas dail. Ado? Sutkuv ie 
nės. Spausdintas , ,Draugo" 
spaustuvėje. Romanas labai 
įdomus, turi 304 psl.. gaunamas 
ir ,,Draugo'" knygyne. 

x B i r u t ė Ž i l i n s k i e n ė iš 
Springfield, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol 
auka ir tokiu prierašu: ..Mūsų 
nuoširdūs linkėjimai ir auka 
spaudos klestėjimui ir Jūsų 
nenuilstamam darbui". Nuošir
dus ačiū už linkėjimus ir :;;iką. 
Dr. Z. ir B. Žilinskai nuo 
rugpjūčio 1 d. persikelia gyventi 
į Poplar Bluff, Mo. 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI I LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuo la ida . Specia 
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas , vaistai BE MUITO. Ši nuo 
laida galioja rugsėjo ir spalio 

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

(sk) 

x KARGO l LIETUVĄ BE 

x Da iva Matu l ionytė -De 
Sa Perei ra vadovauja Bostono 
Vyrų sekstetui , kuris kon
certuos spalio 6 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p Jaunimo centre. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos klubo 
visuotinis narių susirinkimas 
bus spalio 6 d., sekmadienį. 
12.30 vai. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Susirinkime 
bus renkama nauja valdyba, 
varės prašomos dalyvauti. 

x St. P a u l a u s k a s , Cicero 
Altos veikėjas, buvo stipriai 
sunegalavęs ir paguldytas 
Loretto l igoninėje. Dabar 
sveiksta namuose rūpestingos 
žmonos ir sūnaus prižiūrimas. 
Visi jam linki greičiau pa 
-ve'kti. 

x Lietuvių Fondas , kuris 
yra sukaupę-" daugiau kaip 
5.000,000 dol. kapitalo, o iš jo 
priaugusio procentų kiekviene 
riais metais daugiausia skiria 
LB švie t imo ir kul tūros 
reikalams, šiais metais, kaip ir 
praėjusiais, paskyrė 5000 dol 
.Draugo'" d ienraščiui 

„Draugo" banketo metu rugsėjo 
22 d Martiniųue šįos sumos 
čekis buvo įteiktac Nuoširdus 
ačiū už paramą ..Draugui". 
kuris daug prisidėjo ir prisideda 
prie sėkmingo Lietuvių Fondo 
gars in imo. Š iuo metu L F 
valdybos pirmininkas yra adv. 
Alg. Ostis. tarybos pirmininkas 
Povilas Kilius, c lėšų skirstymo 
Komisijos pirmininkė Marija 
Remienė. 

x In i . J u o z a s Karklys, Tuc 
son, Az., Laima M. Pred^e i? 
Huntington Beach, CaL, K. 
Juzumas. Toronto, Kanada, J. 
Starinskas. Dorchester, Mass., 
J. Miecius, Chicago, 111., graži
no la imėj imų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo ;>o 20 dol. 
Labai dėkojame. 

W^TF ^ ^^L • 

^fgjk ŽVAIGŽDUTE 

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

(sk) 

x P U E R T O VALLARTA -
TIKTAI $669 7 naktys, „suite" 
prie jūros, lėktuvo kelionė (iš Č: 
kagos), visi mokesčiai! Vietų 
skaičius labai ribotas. Regist 

dieną. Kelionė — g-uodžio 4 iki 
11. Skambinti G.T. DJTERNA 
TIONAL tel. 708-430-7272. 

(sk) 

MUITO! Siunčiame SAS oro racija UŽDAROMA spalio 3 
linija j Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū 
bus, nauju? ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep 
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave.. Hickory HUls, H. 
60457, tel. 708-430 7334. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos it 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 584>-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk , 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėm? 
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 reisu? 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , IL 60457. Tel. 
708430-7272. 

(sk) 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir 
t iname Aerofloto skrydžius. 
Lietuvoje parduodame automo 
bilius, naujus su 2 m. garantija 
Atsiskaitymas tik po paslaugu 
suteikimo Skubiai fax'u per 
siunčiame dokumentus, laišku? 
i Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika 
lais At lanta Import-Export . 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312434-2121. 

(sk> 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus lOsv . ry 
žių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz.. 
mėsos konservai: 2 dėž kumpio 
(1 kgi, 2 dėž liežuvio drebučiuo 
se '0.65 kg'. 2 dėž. vištienos sa 
vo sultyse (0 65 kg). Pilna kai 
na $100. Bus pristatyta bet ku 
rioje Lietuvon vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills. 
IL 60457 tel.(708)430-8090. 

(sk) 

Red*£i*>.,a J r^Czs v Oiiaf^ siųst; 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 

R U G S Ė J I S 

Sveiks, rugsėji, čia atkopęs! 
Visa dieną rovėm r pes. 
O jau grvbų' Neužmiršiu 
Tų pilvotų raudonv =ių. 

Žvirbliam šal ta — p?.?!šįaušę . 
Mūsų tėtė žv ilgt į kraušę 
Ir sušuko: — Tai, dukraite, 
Priraškysim pilną kraitę! 

Ei. saulyte, tramdy-- vėją, 
Te padangė prablar.ėja! 
Pirkioj būti nusibodo. 
Pasiilgom parko,sodo 

J o m « Minelga 

KĄ A Š IŠMOKAU 
P E R VASARĄ 

Mano vasara buvo įdomiai 
praleista, nes aš labai daug 
išmokau Man patinka sportai, 
išmokau žaisti tenisą, racąuet 
balk whiffleball ir badminton. 
Kai mes atostogavome Dainavo
je, aš ten rgi daug išmokau. Aš 
įsigi jau naujų ž nių apie 
Lietuvos miestus ir upes. Ten 
pamačiau įvairių a-igalu gam
toje. Dr. Zigmas iš Lietuvos pa 
mokė naujų lietuviškų žaidir.ų: 
..Puodai dega", „Meška" ir 
„Skrido žvirblis' Aš iš '^kau 
šokti ir dainuoti keletą naujų 
dainelių. Mano mėgiamiausia 
nauja daina yra „Marš. marš, 
kareivėliai ' ' . 

A u d r a Adomėnaitė, 
K. Donelaičio lit. m los mokinė 

IŠSIGANDĘS 
BERNU KAS 

Seniai, labai eniai gyveno 
berniukas, vardu Vaičiūnas. Jis 
buvo mažiukas ir nestiprus. J is 
gyveno su savo mama, nes tėvas 
mirė. kai jam buvto penkeri 
metai. Berniuk;- manė, kad jis 
buvo jau užaugę-

J is norėjo eiti i miestą ieškoti 
darbo. Prieš miestą buvo didelis 
miškas Per tą didelį ir tamsu 
mišką jam reikėjo eiti, kad 
pasiekvų miestą Jis vienas be 
tėvelio nebuvo ėjęs. J is galvojo, 
kad ji? jau vyra? ir Vaičiūnas 
gali per tą mišką eiti vienas. 

Vaičiūnas pasakė mamai, pa 
bučiavo ir prade;- kelionę. Be 
eidamas susitiko su meškiu. Bu
vo labai tamsu net savo batų 
negalėjo matyti Vaičiūnas nela
bai g^rai "•- inojo. kokiu keliu eit i, 
be t vis tiek ėjo. Pagaliau 
pavalgo. 

J is atsisėdo ant akmens, kad 
atsikvėpta. Staiga išgirdo garsų 
šaukimą. Berniukas labai išsi 
gando ir apsisukęs bėgo atga' 
namų link. Bėgdamas galvojo. 
kad gal niekad nebematys savo 
mamytės. 

Staiga sustojo, nes susitiko su 
didele meška. Apalpo. Kai atsi-
oudo, buvo savo lovoje. 

Dena Barauska i t ė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. 

m-lo* aiokinė („Žiburio 
spinduliai") 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
60629 

ŠILTNAMIU E F E K T A S 

efektas nužudė 
vieną mil i joną 

Iliustracija iš „Dainavos draugai" 

STOVYKLOS 
DIENORAŠTIS 

Pirmadienis 

Prisiminta Užgavėnės. Rytą 
- kaukių gaminimas. Po pietų 
- Lašininio ir Kanapinio kova. 
Vakare vakarienė ir karna
valas. 

Pirmadienį buvo kaukių ba
lius. Visi apsirengė savo sukur
tais įdomiais kostiumais. Pasi 
puošė savo padarytomis kau 
kėmi=. Buvo medžių, pieme 
nėlių, čigonų ir kitų labai 
įdomių ir keistų kaukių bei kos 
t i urnų. 

Vika Gylytė 

Šiandien jau liepos 15 diena. 
Pas mus karnavalas. Žaidėme 
įvairius žaidimus. Aš su drau
gais žaidžiau krepšinį. Viduje 
buvo vaišės. Viskas buvo labai 
įdomu. Visi praleido smagiai 
dieną 

Linas Polterai t is 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

LIETUVIU DIENA 

Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 dieną 
mūsų parapijoje buvo Lietuvių 
d iena . Aš ir mūsų šeima 
buvome abi dienas. Buvo 
atvažiavę dainininkai ir šokėjai 
iš trijų valstijų. Marshal High 
School buvo tinklinio varžybos 
tarp „Bangos" ir „Wild West". 
„Wild West" laimėjo žaidimą. 
Buvo įvairaus lietuviško mais
to ir gėrimų. Klasėse buvo gin 
taro ir paveikslų parodos. Lauke 
pardavinėjo gintarą ir bliusku-
tes. Buvo atvažiavę lietuviai. 
K.urie retai čia matomi, nes toli 
gyvena. Kiemas gražiai papuoš 
tas. daug vėliavų. Man patinka 
roko grupė ,,Naujas kraujas". 
Jie dainavo ir grojo juosteles. 

Labai maloniai praleidom 
sekmadienio popietę. 

Vida Žemaitaitytė 
Lo^ Angeles Sv. Kazimiero lit 
m los mokinė. (,.Aš čia gyva"). 

Šiltnamių 
mažiaus ia i 
žmonių praėjusiais metais. Šiais 
metais gali būti dar blogiau. „Ši 
yra blogiausia krizė, kuri ištiko 
pasaulį", pasakė prancūzas 
Renė Dumont konferencijoje 
Montrealyje prieš porą mėnesių. 
„Mes turime mažinti atmatas ir 
„aerosol" naudojimą. Reikia so
dinti daugiau augalų (medžių). 
Tai skamba labai paprastai, bet 
iš tikrųjų yra labai didelis 
uždavinys", toliau kalbėjo Renė 
Dumont. 

Šis efektas vadinamas „š i l t 
namių efektu", nes veikia kaip 
šiltnamis, kuris įleidžia saulės 
šilumą, bet jos neišleidžia. Renė 
Dumont dar pridėjo: „Ir jeigu 
mes galėtumėme šį uždavinį 
įvykdyti, jisai užtruktų iki 2005 
metų. Mes s u k ū r ė m e š ią 
problemą, o mūsų vaikai už ta i 
kentės!" 

C o r e y The i s s , 
Toronto Maironio lit. m-los 
mokinė. Kanada. (Maironio 

mokyklos metraštis) 

GALVOSŪKIS NR. 1 
(Žiūrėkite kryžiažodį) 

GREIČIO REIKŠMĖ 

Garsusis amerikiečių rašy 
tojas . Nobelio premijos 
laureatas F mest Hemingway 
buvo didelis mėgėjas medžioti. 
Medžiodavo jis n e kiškius ir 
lapes, bet laukinius žvėris 
Afrikoje. 

Grįžusį iš paskutinės kelionės 
po Afriką, apsipr. grupė viskuo 
besidominčių amerikiečiu, ir 
vienas jų paklausė: 

— Ar tiesa, kad žvėrys yra 
nepavojingi žmogui, jeigu neši 
degantį fa kolą? 

- Žiūrint, kokiu greičiu neši 
tą fakelą, - atsakė rašytojas. 

ŠIS BEI TAS 

Austras P. VVinkelmajor buvo 
aukščiausias žmogus pasaulyje. 
J is buvo 273 centimetrų aukš
čio. Mirė vos 24 metų amžiaus 
Londone. 

GALVOSŪKIU 
S P R E N D Ė J A M S 

Nuo spalio pradžios vėl prasi
deda galvosūkių sprendimo se
zonas, kuris tęsis iki gegužės 
mėnesio pabaigos. Galvosūkius 
gali spręsti visi, tačiau, kurie 
nori dalyvauti sprendimo kon
kurse, yra nustatytas amžius: 
nuo mažiausių iki 17 metų. To 
amžiaus sprendėjai, pagal su 
r inktų taškų skaičių, gaus pii 
ginęs premijas. Kadangi pašto i 
blogai patarnauja ir „Draugą^ 
vėlai gaunamas , sprendiniu 
laikas pratęsiamas iki vieno 
mėnesio. Po to, kai sprendimo 
atsakymas paskelbtas „Tėvynė? 
Žva igždu tė j e" , a t s i ų s t i at
sakymai nebeužskaitomi. Tad 
gavę „Draugą", tuoj ir spręs
kite. Neužmirškite, kad ir jūsų 
atsakymai ilgai gali keliauti. 
Atsakymus siųskite ne „Drau 
go" adresu, bet redaktoriaus 
įdresu. kurį rasite kiekvienoje 
„T.Ž." laidoje. Galvosūkiai yra 
įvairaus sunkumo, pritaikyti 
pagal sprendėjų amžių. Kas tuii 
problemų — rašykite, atsakysiu. 
Sėkmės! 

R e d a k t o r i u s 

Skersa i : 2. Kokią šventę lie
tuviai švenčia vasario 16 dieną? 
6. Pirmasis mūsų tautos himno 
žodis. 7. Kas 1940 metais užėmė 
Lietuvą? 8. Supinti mergaičių 
plaukai vadinasi... 11. Kas atsi
tiko Vincui Kudirkai , kai gavo 
džiovos ligą? 12. Ir... a te is 
vasara. 13. Kaip vadinasi svar
biausias ir pagrindinis kiek
vienos valstybės miestas? 15. 
Mūsų trispalvė... 16. Keliavo 
ant arklio atsisėdęs... 17. Kaip 
vadinosi poilsio a r iškilminga 
diena? 18. Kas parašė Lietuvos 
himną ir sukūrė j am melodiją? 

Žemyn: 1. Lietuvos valstybės 
ženklas... 3. Ką padarė dr. J. 
Basanavičius po Lietuvos nepri 
k lausomybės p a s k e l b i m o 
aktu?.. 4. Laikinoji Lietuvos sos 
tinė... 5. Mes mylime... tėvų šalį. 
9. Vienos lietuvių rašytojos 
Rūtos vardas... 10. „Ateit i" bū 
tajame kart iniame laike. 12. 
Miestas, kuriame buvo palai
dotas šventas Kazimieras. 14. 
Kiekviena t a u t a turi savo 
tautinę giesmę... 

Už te i s ingą i š s p r e n d i m ą 
gausite 10 taškų, o jei a ts i ras 
klaidų, tik 5 taškus. („Ateitis") 

GALVOSŪKIS NR. 2 
(Žiūrėkite piešinį) 

Lietingiausia vieta Žemėje 
yra Paragvajuje, netoli Brazili
jos sienos, kur upė Parana 
išsišakoja daugiau kaip į 20 
šakų. Ten lietus be pertraukos 
lyja nuo neatmenamų laikų. 
Drėgmės tiekėjas yra Guairos 
krioklys — vienas didžiausių 
pasaulyje. 
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GALVOSŪKIS NR. 3 
(Žiūrėkite lenelę) 
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Langeliuose matote įrašytas '•'• 

raides „PAR". Sudarykite žo 
džius, į kuriuos įeitų to? trys 
raidės. Raides rašykite į tu-čius 
langelius. Žodžių pradžia pirmo 
je langel ių linijoje. Ilgesni 
žodžiai ga l i n u s i t ę s t i iki 
langelių pabaigos. Žodžiai turi 
bū t i vartojami žmonių šne 
kamojojoje kalboje, o ne kokie 
bereikšmiai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 4 
(Žiūrėkite piešinėlį i 

Čia matote iškarpą iš JAV že 
mėlapio. Parašykite, kurioje 
valstijoje (State) yra ši vietove 
*5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R. 5 

Reikia pažinti kraštą, kurio 
esi pilietis. Žinoti ne vien is
toriją, bet ir valdymo formą bei 
svarbesnius įvykius valdžioje. Ši 
kar tą atsakykite į šį klausimą: 
„Kurie JAV prezidentai buvo 
pašalinti iš valdžios,nebaigus ju 
termino? Tai yra, kad jie dar 
turėjo teisę būti prezidentais, 
bet dėl jvairių priežasčių jiems 
nebuvo leista užbaigti keturių 
metų termino, tačiau jie nebuvo 
nubausti . (5 taškai) 

Karalienė skuba į laivą, kad 
galėtų sugrįžti į savo kraštą. 
Nurodykite jai t rumpiausią 
kelią. (5 taškai) 

Kas žiemą kambary šąla, o 
lauke ne? Lango stiklas. 

Lietuvių mįslė 




