
(GPJiTlS) 

» DC 2 0 0 2 5 ry* 

"ri-i L _ i n r H L J / \ I V i l / X f M \ A / a F * I _ r > - \ A / I D & D A I L Y 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY. SPALIS - OCTOBER 30. 1991 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Nr. 212 

JAV viceprezidentas 
pasirašė susitarimą su 

Pabaltijo valstybių 
ministrais pirmininkais 
Indianapolis. Spalio 28 d. -

Čia šiandien, kaip pranešė 
mums Hudson Instituto spaudos 
skyriaus vadovė Linda 
Rusthoven, JAV vicepreziden
tas atvyko j Pabaltijo valstybių 
konferenciją valstybiniu Air 
Force II lėktuvu ir tuoj 
pusryčiavo kartu su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ministrais pir
mininkais. 

Viceprez. Dan Quayle 9:45 
vai. pasirašė susitarimus su 
Pabaltijo valstybėmis, jog JAV 
padės Vakarų investavimais 
naujoms nepriklausomoms Pa
baltijo valstybėms, pranešė AP 
žinių agentūra. Šiuo susitarimu 
garantuojama federalinių lėšų 
suteikimu bei apdrauda 
Amerikos kompanijoms, kurios 
norės investuoti Pabaltijo res
publikose. Susitarimo detalių 
nebuvo tuo metu galima gauti, 
tačiau, atrodo, nebijoma rizikos, 
kad Pabaltijo respublikos negrą
žintų gautų paskolų. 

Žinia ir Europoje 
„Dabar Pabaltijo respublikos 

yra atviros prekybai, ir aš tikiu, 
kad vyk? daug prekybinių ryšių 
su tomis respubl ikomis" , 
pasakė viceprezidentas Dan 
Quayle, kai pasirašė susitarimą 
su Estijos ministru pirmininku 
Edfgar Savisaar, Latvijos minis
trą pirmininku Ivars Godmanis 
ir Lietuvos ministru pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi. Pasakęs 
ilgesnę kalbą Pabaltijo konfe
rencijos dalyviams, viceprezi
dentas Quayle 1 vai. popiet 
išskrido atgal i Washingtoną. 
kur jis bus tol, kol sugrįš prez. 
Bushas iš Ispanijos. Yra žinoma, 
jog, kai JAV prezidentas išvyks
ta iš krašto, tai jame lieka vice
prezidentas. 

Europos spauda, kaip praneša 
RFE/RL žinios, paskelbdama šj 

pirmąjį oficialų Amerikos sutar
čių pasirašymą su Pabaltijo vals
tybėmis, sako, jog buvo tiesiog 
garantuotos paskolos JAV kom
panijoms, k u r i o s p r adės 
prekybą su t a i s k r a š t a i s . 
Įvairiais būdais investuodamos 
į jų ekonomiją. Be to, bus 
teikiama US Peace Corps narių 
paga lba , k u r i e padės 
prekybiniuose reikaluose, anglų 
kalbos kursuose ir aplinkos 
svarinimo klausimuose. 

Informacija pasau l inė je 
s p a u d o j e 

Taip pat praėjusį pirmadienį 
jau pasirodė „The New York 
T i m e s " d i en raš ty j e dviejų 
puslapių skelbimai, raginantys 
pradėti Įvairią prekybą su Esti
ja, Latvija ir Lietuva, kuriai 
vienai buvo paskirtas visas pus
lapis. Jame labai daug teisingos 
informacijos suteikė Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ekono-
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Gediminas Vagnorius, 
Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas. 

Dan Quayle, 
JAV viceprezidentas 

minių ir užsienio ryšių įstaigos 
programų direktorė Dalia Gry
bauskaitė. Tarp išsamaus pra
nešimo, jog jau vykdomos eko
nominės reformos, rašoma, kad 
Lietuvai r e i k a l i n g a t ikroji 
valiuta, kurią ji turi gauti už 
savo eksportuojamas prekes ir 
už tai įsigyti įrankius, kuriais 
galėtų sumoderninti savo indus
trija. 

Rašoma, kad Vagnor i aus 
a d m n i s t r a c i j a t u r i didelį 
pritarimą Lietuvos ekonominių 
reformų įgyvendinmui — radi
kalioms nuosavybės teisių refor
moms, laisvų kainų cirkuliaci
jai ir įvedant Lietuvos pinigą — 
litą. Visos šios reformos bus 
daromos dar šiais metais ir kitu 
metų pradžioje. 

Nepriklausomybės partijos 
suvažiavimas 

Vilnius. (Elta) - Spalio 26-27 
dienomis Vilniuje %yko Lietuvos 
nepriklausomybės partijos an
trasis suvažiavimas. Iš įvairių 
Lietuvos kraštų į jį susirinko 
apie 200 delegatų. 

Suvažiavimą pradėjo nepri
klausomybės partijos tarybos 
pirmininkas. Aukščiausiosios 
Tarybos piliečių teisių ir tauty
bių komisijos p i rmininkas 
Virgilijus Čepaitis. Delegatai 
tylos minute pagerbė žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę kovotojų atminimą. 
Buvo pnsiųsti atstovai padėti 
vainiko Antakalnio kapinėse. 

Partijos tarybos pirmininkas 
Virgilijus Čepai t is a taskai
tiniame pranešime motyvavo 
par t i jos r e i k a l i n g u m ą 
d a b a r t i n ė m i s są lygomis , 
pabrėžė nepriklausomybės dar 
tykančius pavojus. Buvo kalba 
apie aktual ias Lietuvai pro
blemas ir šios partijos vaidme
nį jas sprendžiant. 

L i e tuvos Respub l ikos 
aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
suvaž iav ime pažymėjo, jog 
nepriklausomybės partija turi 
savo poziciją, a i šk i a i ir 
konstruktyviai žvelgia į padėtį 
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M jum 

Ukraina smerkiama, kad 
nori būti laisva 

Sovietai spaudžia Bushą, kad 
spaustų respublikas 
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Šiandien čia šiuose rūmuose Madride prasideda Vidurio Rytų Taikos konferencija, kurioje 
dalyvauja šešios valstybes. 

Prasidėjo Vidurio Rytų 
Taikos konferencija 

Madr idas . Spalio 29 d. — 
Žinių agentūros pranešė, jog pir
madienį atvyko Izraelio ir 
palestiniečių delegacijos pasi
ruošti pas i ta r imams, kurie 
prasideda šiandien Vidurio rytų 
Taikos klausimais. Atvyko ir 
kitos arabų valstybių delegaci
jos. Palestiniečiai sakėsi laimė
ję, nes gali lygiateisiais nariais 
susėsti prie vieno stalo su kito
mis delegacijomis. Tačiau 
Izraelio delegacijos nar ia i 
priekaištavo Amerikai, kad ji 
pataikaujanti arabams. 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
ir JAV prez. G.Bushas pirmą 
kartą vakar susitiko po įvykusio 
perversmo Maskvoje, kur is 
sunaikino komunistinę revoliu-

Rinkos kainos — 
svarbiausias 

uždavinys 
Vilnius. Spalio 24 d. (Elta) -

Jeigu norime tapti iš tiesų 
savarankiška valstybe, pir
miausia t u r ime sumažint i 
ekonominę priklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos, — šiandien 
kalbėdamas Lietuvos parlamen
to sesijoje pasakė Ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius. Premjero nuomone, reikia 
p lės t i r y š iu s su išoriniu 
pasauliu. Šiam tikslui yra ak
tyvinama Lietuvos užsienio 
polit ika. Pabrėžęs, jog yra 
būtina įsiskverbti į Vakarų 
rinką. Gediminas Vagnorius 
kalbėjo apie būdus, kaip to 
pasiekti. Jo žodžiais, svarbiau
sias Lietuvos tikslas — kuo 
skubiau pertvarkyti ekonomi
ką. Perėjimas prie rinkos kainų 
bus vienas artimiausių ir svar
biausių žingsnių. 

Gediminas Vagnorius taip pat 
informavo, kad pavasarį Lie
tuva ketina įstoti į Tarptautinį 
valiutos fondą bei Pasaulinį 
banką, greitai tapti Europos 
vystymo ir rekonstrukcijos ban
ko nare. 

Lietuvoje. Tai rodo šios partijos 
brandumą ir jos perspektyvą. 

Suvažiavime buvo patvirtinta 
nepriklausomybės partijos pro
grama, pa t iks l in t i partijos 
įstatai. 

Partijos Tarybos pirmininku 
vėl išrinktas Virgilijus Čepaitis. 

ciją. J ų pasitarimo temos 
perkrautos ir jiems trūko laiko 
aptarti jiems rūpimus klausi
mus dar prieš pradedant konfe
renciją šiandien, kurioje jie 
pasakė savo kalbas. Ši konfe
rencija yra bendrai Amerikos ir 
Sovietų Sąjunko globojama. 

Tik Amerika jungia k r a š tu s 
Amerikos delegacijos nariai 

spėlioja, jog gali būti, kad 
prezidentui Bushui pavyks 
sužinoti, kiek prez. Gorbačiovas 
dar turi galios. Amerika buvusi 
už suteikimą humanitarinės 
pagalbos daugiau kaip bilijono 
dolerių sumoje, tačiau Šiuo metu 
to plano vykdymas nebeaiškus, 
nes daugėja nuomonių, kad turi 
būti remiamo? paskiros respub
likos, bet ne centras Kremliuje. 

Valstybės sekretorius James 
Baker III laba: atsargiai įkal-
kul iavo Sov>tų Sąjungą į 
Vidurio rytų T.ikos konferenci
jos rėmus, bet prez. Bushas. 
prieš išvykdamas į Madridą, 
pareiškė, jog ..Tik mūsų kraštas 
yra, kuris gali oatarnauti, kaip 
jungėjas, taikai". 

Yra sudarytas specialus komi
tetas — JAV Sovietų ir iš 
Ispanijos pareigūnų, k u r i e 
rūpinas i šios konferencijos 
pasisek mu Tris diens bus 
sakomos formalios Egipto. Izra
elio, Jordano, palestiniečių. 
Libano ir Sirijos delegacijų vadų 
kalbos. Nemanoma, kad arabų 
delegacijos pasisveikins su 
Izraelio min pirm. Y. Shamiru, 
k u r i s vad vauja Iz rae l io 
delegacijai. Delegacijos bus 
susodintos prie T raidės formos 
stalo. Čia dalyvaus ir Europos 
Bendruomene* atstovai stebė
tojais. 

— Japonijos Mitsubishi kor
poracija sut - pirkti Chryslerio 
korpora iją. pranešė Tokijo 
la ikrašt .a : Chryslerio kor
poracija pei > 'da savo 50<£ kapi
talo į Normai. Illinois valstijoje 
esantį fabriką. 

— Tas>o" žinių agentūra 
pranešė i Sovietų vyriausias 
prokurore P * pradėti bylą 
dar g y v u - 'santiems pervers
mo viršir inkams. 

— Juč ' , - '* v i i ° 9 federalinė 
kariuorru sia toliau Kroati
joje puol; B yPac P " e Ehibrov-
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje 1993 m. bus 
paminėtos Vydūno 125-osios gi
mimo metinės. Todėl Vydūno 
draugijos pirm. Vacys Bagdo
navičius buvo išvykęs į Det-
moldo miestą, Vokietijoje. 
Vydūno palaikų perkelti į 
gimtąją žemę. Spalio 14 d. Det-
moldo kapinėse Vydūno palai
kai buvo atkasti ir spalio 17 d. 
vakarą pasiekė Lietuvos sieną 
ties Lazdijų muitine. Kaune 
prie Laisvės paminklo įvyko jo 
pagerbimas. Spalio 18 d. jo 
palaikai buvo šarvojami Šilu
tės kultūros namuose. Atsisvei
kinimo apeigose dalyvavo cho
rai su Vydūno kūriniais . 
Perlaidojimo iškilmės tęsėsi 
Rambyno kalne, kuris artimai 
buvo susijęs su jo gyvenimu. 
Bitėnų kapinaitės Rambyno 
kalno papėdėje priglaudė 
Vydūno palaikus. 

— Izraelio Vakarų kranto 
dalyje buvo užpulti ten 
įkurdinti žydai ir du žuvo nuo 
užpuolėjų šūvių. Tik pusantross 
paros iki prasidedant Taikos 
konfrencijai Madride. Jei taip 
elgiasi palestiniečiai dabar, 
pasakė Izraelio ambasodorius 
Washingtone, tai iš pasitarimų 
netenka nieko gero laukti. 
Palestiniečių delegacija vos tik 
buvo atvykusi į Madridą, kai 
sužinojo šią žiną ir pareiškė 
apgailestavimą. 

— Maskvoje Rusijos prez. 
Boris Jelcinas pasakė griežtą 
kalbą, pastatydamas savo poli
tinę karjerą išbandymui, kai 
vakar pareiškė, jog pradės 
vykdyti drastiškas ekonomines 
reformas Rusijos Fedearlinėje 
Respublikoje. 

— Izraelio vyriausybė pra
nešė toliau statanti namus oku
puotoje teritorijoje žydų imi
grantams iš Sovietų Sąjungos, 
nežiūrint prez. Busho adminis
tracijos neigiamo nusistatymo, 
kad nebūtų tose srityse apgy
vendinami naujieji imigrantai. 
Izraelio parlamentarai patvir
tino vyriausybės prašomus 6.5 
milijonų dolerių naujų namų 
statybai okupuotose žemėse. 

— Vokietija paskelbė, jog jos 
žvalgybos agentūra BND bandė 
iššmugeliuoti į Izraelį 12 
sovietinių tankų, kuriuos turėjo 
gauti Izraelis, juos išbandyti ir 
naudoti prieš arabų valstybes, 
pranešė vokiečių žinių agentū
ra. Tankai buvo konfiskuoti 
Hamburgo uoste. 

Maskva . Spalio 27 d. (UPI) -
Sovietų vadai nori, kad prez. 
Busho administracija ir kitos 
Vakarų vyriausybės reikalautų 
Ukrainą ir kitas atsiskiriančias 
respublikas sutikti su Centro 
valdžia kariniuose ir ekonomi
niuose klausimuose. 

Centrinės, dar esamos vy
riausybės, pareigūnas pasakė 
spaudai, jog Sovietų prezidentas 
M. Gorbačiovas kreipsis, kai jis 
susitiks Madride su Bushu, kad 
šis darytų tam tikrą spaudimą 
į t a s respublikas, kad jos 
pas i l ik tų ekonominėje bei 
karinėje sąjungoje. Dabar pirmą 
kar tą Vakara i tur į svorio 
sovietų gyvenime, kalbėjo jis, 
kuris padėjo pasiruošti Gorba
čiovui išvykti į Ispaniją susi
tikimui su Amerikos prezidentu. 
„Jūs nesate daugiau tik paša
liniai stebėtojai, mes būtume 
patenkinti, jei jūs paspaustu-
mėte Ukraina. Gal jiems reikė
tų pasakyti, kad Vakarai nepa
kęs kitos militarizuotos pajėgos 
Europoje", sakė jis Vakarų 
žurnalistams. 

Vakarų vadovai ragino So
vietų respublikas išlaikyti Cen
t ro kontrolę b randuo l in ių 
ginklų sektoriuje ir sutikti su 
pagrindiniais ekonomikos prin-
Hpais kaip sąlyga, kad gautų 
Vakarų paramą. Tačiau šis 
pareigūnas mano, kad Vakarai 
viso to nereikalavo pakankamai 
įsakmiai. 

Smerkia Ukrainą 
Baltieji rūmai pasakė Ukrai

nos prez iden tu i Leonidui 
Kravčukui ir kitų respublikų 
vadovams, kad jos visos yra at
sakingos u'" b randuol in ius 
ginklus, kurių rajonuose tos 
raketos yra sudėtos, kad jos 
visos turi respektuoti dabar
tines savo sienas, žmonių teises 
ir ekorominę politiką. Tad jis 
sakė, jog Vakarai neturėtų 
p r i t a r t i tos respubl ikos 
nepriklausomybei, kur i nori 
suorganizuoti 400,000 stiprią 
savo kariuomenę. Ukra ina 
paskelbė, kad norėtu tokią 
kariuomenę turėti savo Res
publikos saugumui išlaikyti. 
Minėtasis pareigūnas taip pat 
pasakė, kad ir Gorbačiovas 
turėtų stipriau pasisakyti prieš 
Ukrainą ir ta i turėtų būti 
padaryta viešai. 

Kad Lietuva padėtų 
Maskva. — Čia spalio 25 d. 

..Izvestia" pranešė, jog pasak 
Sovietų Gynybos ministro 
Pavelio Gračevo pareiškimo. 
Lietuva privalo pasirūpinti 
finansais ir aprūpinimu tų 
dal inių, kur ie pradėtų 
pasitraukti iš Lietuvos teritori
jos, o ypač t u r ė t ų padėti 
pastatyti jiems gyvenamas pa
talpas, nes sovietai dabar ne
turi kur padėti sugrąžinus juos 
Į namus. Jis taip pat pasakė, jog 
Sovietų kariniai daliniai galuti
nai nepasitrauks iki 1994 metų 
galo. Bet Gračevas pastebėjo, 
kad abi pusės bando išlyginti 
pasitraukimo detales ir apgai
lestauja, kad derybos tiek ilgai 
vis dar negali prasidėti. 

Panašų pareiškimą padarė 
Vladimir Lukin, kuris yra 
Sovietų delegacijos narys 
Madride, o jis yra Rusijos 
Respublikos Užsieno reikalų 
komiteto pirmininkas. „Jei kas 
dar šiuo metu turi galią, ta i tik 
Vakarai", sakė Lukin. Visos bu
vusios respublikos labai rei
kalingos finansinės paramos, 
ekonominės pagalbos ir kad 
joms būtų padėta pravesti refor
mas. Šiuo metu jau visos sovie
tinės respublikos yra paskelbu
sios savo nepriklausomybę, iš
skyrus tik dvi respublikas — 
Rusiją ir Kazachstaną. Ir tai 
įvyko per p a s k u t i n i u s du 
mėnesius, kai Komunistų par
tija prarado savo galią po 74 
metų valdymo. Gorbačiovas vis 
dar bando pakeis t i senąją 
sistemą naujos unijos sutartimi, 
kurioje būtų kontroliuojama 
karinė, užsienio ir ekonominė 
politika visų tų respublikų, 
kurios pasirašys tą sutartį. 
Tačiau, nors daugelis respub
likų dalyvavo pasitarimuose dėl 
tos sutarties ir 8 pasirašė, bet jų 
parlamentai dar neratifikavo, 
tad ir Gorbačiovui sunku kam 
nors r imtesniam atstovauti 
Madride. 

Atvyko Olandijos 
verslininkai 

Vilnius. (Elta) - Spalio 25 
dieną Vilniuje Olandijos firmų 
atstovai susitko su Lietuvos 
verslininkais. 

Tai antra Olandijos firmų 
delegacijos viešnagė Lietuvoje. 
Svečiai i šk lausė įvadinius 
p raneš imus apie Lietuvos 
ekonominę padėtį, ūkinę veiklą 
reglamentuojančius įstatymus, 
apie muitų politiką bei tvarką. 

Olandijos verslininkai domė
josi bendradarbiavimo gali
mybėmis bulv in inkys tė je , 
p rekyba gyvul ia is , mėsos 
gaminiais , degalais, indus
triniais tepalais, siūlė pirkti 
kompiuterizuotą žemės ūkio 
produktų laikymo įrangą. 

Susitikimą organizavo Lietu
vos prekybos ir pramonės rūmai 
ir Olandijos prekybos vystymo 
institucijos. 

— Lenkijoje pirmieji laisvi 
parlamentariniai rinkimai ne
atnešė niekam aiškaus laimė 
jimo, nes kandidatus turėjo 
berods net 67 partijos. 

Paskirtas 
ambasadorius 

R y g a . — Latvijos žinių 
agentūra paskelbė, jog Richard 
Christopher Samuel paskirtas 
Britanijos ambasador iumi 
Latvijai. Didžiosios Britanijos 
sprendimas paskirti diplomatinį 
atstovą Latvijai l a ikomas 
dideliu draugiškumo ženklu, 
nes prieš karą tebuvo vienas pa
siuntiny visoms trims Balti
jos valstybėms. 

KALENDORIUS 

Spalio 30 d.: Alfonsas Rodri 
guez, Darata. Edmundas, Skir
gaila, Skirvydė. 

Spalio 31 d.: Volfgangas, 
Liucilė, Mąstvilas, Tanvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:19. leidžiasi 4:49. 
Temperatūra dieną 60 L, 

naktį 38 1. 
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SESERIJOS PASTOVYKLĖ 
„LIEPSNA" ATLANTO RAJONO 

STOVYKLOJE 

1991 metai LSS vadovybės 
buvo pavadinti ..Skautiško lavi
nimo" metais, raginant seses ir 
brolius daugiau dėmesio skirti 
skautiškai ideologijai ir skau-
tamoksliui. todėl LSS Atlanto 
rajono stovykloje ..Budėk" ypa
tingas dėmesys buvo teikiamas 
skautiškam lavinimui. 

Stovykla ,,Bud->k*' rugpjūčio 
17-25 dienom:-: vyko ameri
kiečių skautų stovyklavietėje 
Camp Resolute. Bolton, MA. 
Tuo pat laiku šioje stovyklavie
tėje lygiagrečiai vyku ir LSS 
„Gintaro" ir ..Ąžuolo' vadovų,-
ių lavinimo mokyklos, o taip pat 
ir laužavedžių kursai. Stovykla 
ir kursai sutraukė daugiau 
negu 110 stovyklautoju iš įvai
rių Atlanto rajono vietovių. 

Stovyklos „Budėk" viršininkė 
buvo Atlanto rajono vadė jvs 
Genovaite Treinienė. Brolijos 
pastovyklei ..Aidas" vadovavo 
vs Bronius Naras. Seserijos pa
stovyklei — s. fil. Terese Meilu-
viene. Laužavedžių kursus pra
vedė s. fil. Livija Bražė-
naitė-Garsienė ir s. fil. Eduar
das Meilus, J r . ..Ąžuolo" ir 
„Gintaro' vadovų.-ių mokyklas 
vedė vs fi! Kazys Matonis ir vs 
fil. Gilanda Matonienė. 

Seserijos pastovyklės ..Lieps
na" proti! urna buvo skirta sesių 
lavinimui - patyrimo laipsnių 
programoms, specialybėms ir 
kursams. Vadovės atvyko gerai 
pasiruošusios, tad dalbas buvo 
našus. Gaila, kad dėl nenuma
tytų priežasčių, kilusių prieš pat 
stovyklą, kai kurios vadovės ne
begalėjo atvykti, bet jų vieton 
stojo kitos — stovykloje netu
rinčios ypatingų pare igų . 
Numatyta programa jaunes
nėms sesėms buvo sėkmingai ir 
įdomiai pravesta. 

Šeštadienis — pirma stovyklos 
diena. Iš visur suvažiavusios 
sesės skubėjo kurtis. Aišku, 
stovyklą pradėjome šv. Mi-
šiomis, aukojamomis vs fil. kun. 
Antano Saulaičio. Po Mišių 
vyko bendros s tovyklos 
„Budėk" atidarymas, o po vaka
rienės — atskirų pastovykliu 
laužai. 

Antrą stovyklos dieną prasi
dėjo stovyklinė programa — 
pionerijos darbai, papuošimai, 
patyrimo laipsniai, susipaži
nimo žaidimai, dainavimas. 
JAV Meteorologijos tarnybai 
įspėjus apie artėjantį uraganą 
„Bob" — vadovybė turėjo daug 
laiko skirti pasiruošimams to 
„Bob" nelaukiamam „apsilan
kymui". Vakare, nepaisant gali
mos audros, susirinkome prie 
bendro laužo, kuri sumaniai 
pravedė laužavedžių kursų 

kursantai. 
Pirmadienį pradėjo smarkiai 

lyti. Sesės kėlėsi anksti ir sku
bėjo patikrinti palapinių užri
šimus, pakuoti drabužius, mieg
maišius ir viską krauti į plas
tikinius maišus, kad apsaugotu 
nuo artėjančios audros. Prityru
siems skautams talkinant, buvo 
pritvirtintos palapinės ir atlikti 
kiti pasiruošimo audrai darbai. 
Visos sesės nužygiavo į val
gyklos pastatą, kur vyko tos 
dienos programa. Visą dieną 
siautė piktasis uraganas „Bob". 
bet sesės ir broliai po stogu kar
tu dirbo — ruošėsi patyrimo 
laipsniams, darė rankdarbius. 
dainavo. Vyresnieji klausėsi 
n umpų bangų radijo pranešimų 
iš Vilniau 3 n Mask\os kas tuo 
metu vyko Sovietų Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Kai stovykloje siau 
tė „Bob". kitokia „audra" — 
perversmas vyko anoje Atlanto 
pusėje. 

Praėjus uraganui ir paliovus 
lietui — grįžome į savo 
palapinių miestą, kur radome 
audros nugriautas palapines, iš
verstus medžius. 

Po audros atėjo malonios 
saulė tos d ienos . ku r ių 
kiekvieną pravedėm kita min
timi — Skautiškumo diena. 
Lietuviškumo diena, Seserijos 
diena. Seserijos dieną bandėme 
atsinaujinti — giliau pažvelgti 
ir įs isąmoninti skautavimo 
tikslus. Vakare Seserijos laužą 
vietėje buvo aukojamos šv. Mi
šios, buvo pakartoti skaučių 
įstatai ir įžodžiai. 

Ketv i r tad ienio rytą vyko 
Skautorama. Visa stovykla 
skiltimis aplankė 10 stočių, įsi
gydami naujų patyrimų, naujų 
žinių, kad grįžę namo galėtų jo
mis pasidalinti su stovyklauti 
negalėjusiais broliais ir sesėmis. 
Po Skautoramos lauke vyko ge
gužinė — kepėra ir valgėm deš
reles ir kotletus. Vakare vyko 
šakų laužai. 

Penktadienis išaušo labai 
gražus, tai daugelis iškylavo, 
susipažindami su žalingais pra
ėjusios audros padar in ia is . 
Vakare — bendras visos 
stovyklos linksmavakaris, ku
riam vadovavo brolis Edis, 
seselė Igne ir „dėdė" Zigmas iš 
Lietuvos. 

Šeštadienis — Sporto diena. 
Buvo smagu' Bet turėjome skir 
ti laiko susitvarkymui ir pasi
ruošimui kitą rytą apleisti 
stovykla. Vakare įvyko sto 
vykios ..Budėk" uždarymas, šv. 
Mišios ir bendras atsisveiki 
nimo laužas, vedamas lauža
vedžių kursų absolventų. 

Si s tovykla buvo j a u n a 

Chicagos s k a u t ų ir skaučių vadovai s u skautisKon sue igon J a u n i m o centre spa l io 5 d. aps i lank iu
s iais Lietuvos (Jamtus ir aplinkos a p s a u g o s iept. p a r e i g ū n a i s . I š k. — K ę s t u t i s Žala , „Ner i jos" 
jūrų skauč ių t u n t o tunt in inkė jps V i o l e t a Paunenė. E v a l d a s V ė b r a , „L i tuan icos" s k a u t ų t u n t o 
tunt. ps dr. Robarfc s Vi tas , JAV Vidur io raj vadė s. M a r y t ė U t z , In is i s K i š k i s ir „ K e r n a v ė s " 
tunto t u n t i n i n k ė ps Irena Meil ienė. 

CHICAGOS SKAUTAI 
LIETUVOS GAMTOS DRAUGAI 

Tarnybos reikalais Chicagoje ninkas ps. dr Robertas Vitas, 
besilankantis Lietuvos Gamtos „Nerijos" jūrų skaučių tun to 
ir Aplinkos apsaugos depar- tuntininkė jps Violeta Paulienė 
tamento direktorius Evaldas ir „Kernavės" skaučių tunto 
Vėbra ir jo bendradarbiai tuntininkė ps. Irena Meilienė. 
Kęstutis Ža'.a ir Inisis Kiškis Ps. R. Vitas svečiams aprodė 
buvo pakviesti spalio 5 d. Jaunimo centrą ir jame sukaup-
sus ipaž in t i su Chicagos tus muziejinius ir archyvinius 
Jaunimo centre sueigaujančiu lobius. Svečiai aplankė įvairių 
skautišku jaunimu Chicagos ir vienetų sueigas, turėdami pro-
Lemonto skaut išku vienetų gos stebėti gyvą skaut i šką 
vadovai,-ės norėjo jiems įteikti veiklą. Sueigoms pasibaigus, 
raš tą - l ietuvių skautijos visų vienetų s k a u t a i , - ė s 

vykios šūki. 
Ponas Vėbra pasveikino jauni

mą, kv ie sdamas a tvykt i į 
Lietuvą ir padėti atgaivinti jos 
gamtą. Lietuvos Gamtos ir ap
linkos apsaugos departamentas 
ryžtasi vasaros metu organizuo
ti ypatingas ekologijos stovyk
las, kuriose jaunimas atliktų 
įvairius uždavinius. Tai būtų 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 

sveikinimą nepriklausomai Lie
tuvai ir pažada darbais ir 
aukomis padėt i a tgaivint i 
Lietuvos gamtą. 

Svečius pasitiko Vidurio ra
jono vadė s. Marytė Utz, „Li
tuanicos" skautų tunto tunti-

amžiumi ir nuotaika. Nors 
stovyklos pradžioje s iautė 
audra, ji nesudrumstė sesių 
skautiškos nuotaikos. Atsi
sveikindamos visos žadėjo čia 
vėl sugrįžti ateinančią vasarą. 

Baigdama noriu padėkoti sto
vyklos ..Budėk" vadovybei, pa
stovyklės „Liepsna" štabui. 

susirinko į saulėtą Jaunimo 
centro vestibiulį pasveikinti 
svečius. „Kernavės" tuntininkė 
ps. I r . Meilienė p e r s k a i t ė 
Chicagos skautijos sveikinimą 
Lietuvai ir tą raštą įteikė Ė. 
Vėbrai. Skautai ir skau tė s 
sudainavo „Didvyrių žemė" 
stovyklos daina, sušuko tos sto-

Valandos pagal susitarimą 
gera proga kiekvienam skautui • 
ir skautei asmeniškai savo dar
bu padėti Lietuvai. Svečias 
padovanojo Lietuvos Aplinkos 
apsaugos departamento savait
raščio „SOS" egzempliorius, 
kuriuose įdomiai apibūdinamos 
aplinkos problemos ir rūpesčiai 
Lietuvoje. Laikraščiai buvo 
į teikt i vadovams.-ėms, kad 
tomis žiniomis pasidalintų su 
savo vienetų broliais ir sesėmis, 
tokiu būdu siekiant sudominti 
jaunimą įsijungti į šį svarbų 
d a r b ą M.U. 

KANADOJE 
IŠKILMINGA SUEIGA 

TORONTE 

..Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tų metines veiklos at idarymas 

AUSTRALIJOJE 
„DŽIUGO" TUNTO SUEIGA 

Melbourno „Džiugo" tunto 
vadovybe šiais metais sudaro 
jauni vadovai, kar tu su dvasios 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rax. (708)2444)067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-41 

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 1-6 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac D.agnosis. Ltd 
N!arquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

! i s i e m S b r o l i ^ m S ! ^ ^ m S ; P a : pradėtas Mišiomis kartu su ^Tdovu 7un."'dr." P. ~Daukniu 
dariusiems šią stovyklą ilgai 
prisimintina. Užsiėmimams pa
įvairinti daug prisidėjo dr. Zig
mas Kalesinskas iš Vilkijos. 
Lietuvos. J is mus mokė liaudies 
da inų, šokių, tau tosakos , 
prisidėjo prie rankdarbių ir 
skautiškos programos. Brolis 
kun. Antanas Sau'aitis pravedė 
religine programą, mokė astro
nomijos ir kitų įdomių dalykų. 
Jaunesniųjų skaučių pastovyk
lei vadovavo energingoji sesė s. 
Alė Mačiūnienė — Philadelphi-
jos vietininkijos vietininkė. Jai 
talkino vyr. skautė Sigutė Sni-
paitė ir ps. Birutė Žiaugrienė iš 
Bostono. Komendante ir pri
tyrusių skaučių vadovė buvo 
vyr. skautė " ytė iš New 
Yorko. I tai..ą at>j<> ir kitos 
sesės skautininkės. turėjusios 
pareigas bendrame stovyklos 
štabe. Visoms — visiems AČIŪ 
ir iki pa s ima tymo kitoje 
stovykloje. 

s. fil. Teresė Gaidelytė 
„Liepsna" pastovyklės 

viršininkė 

Chicag<<s<;kaiit>-< ir -K ,',i; <pali<-<~> >- -u-sitike -u J i u m n i n c< utre ; 
ir ap l inkos ap^.niKo> departamento pareigūnai-; d irektor ium 
Kiškiu ir K Ž.ila 

tp-.ilankiii-.:ti - I.it-tmos (ramtus 
K Vėbra ir jo twrnir.idarbiais I. 

Maironio mokykla Lietuvos 
kankiniu šventovėje spalio 6 d. 
organizuotai su vėliavom. Mi
šias atnašavo klebonas kun. J. 
Staškus. „ Š a t r i j o s " t u n t o 
dvasios vadas. Savo pamoksle 
primine, kad Maironio mokykla 
ir skautai pradeda darbo metus. 
Skaitymus skaitė abiejų grupių 
dalyviai, o procesijos aukų 
apibūdinimus — Maironio mo
kyklos vedėja g. Paulionienė. Po 
Mišių Parodų salėje vyko iškil
minga sueiga, kurioje dalyvavo 
daug tėvelių ir svečių. Sueigos 
komendantas ps. M. Rusinąs 
tun t in inkams p r i s t a t ė 96 
išrikiuotus skautus ir skautes. 
Po pasveikinimo buvo įneštos 
vėliavos ir V y r i a u s i o s 
skautininkės įsakymus skai tė 
ps. I. Balsytė, o Broli jos 
Vyriausi'* skautininko įsaky
mus — v.«. F. Mockus. Po 
įsakymu abu tuntininkai pade 
kojo visiems vadovams, tun tų 
nariams, visoms organizaci
joms, parapijoms. Lie tuvių 
namams ir visiems skau tų 
rėmėjams Sekė tuntininkų pa
sikeitimas ir vėliavų per
davimas. Buvusi tuntininkė ps. 
A. Šimkuvienė perdavė tuntą ir 
vėliavą naujai tuntininkei ps.V. 
Senkuvienei, o v.s. F. Mockus — 
naujam tuntininkui s.A. Sen 
kui. Po to buvo perskaityti 
įsakymai naujai sudarytos tun
to vadijos. Nauji tunt ininkai 
įteikė buvusiems tunt ininkams 
vertingas dovanėles, už kur ias 
buvo pdėkota. o visų dalyvių 
smarkiai paplota. Tuo pačiu 
metu sesė Inga pakvietė buvu
sius ir naujus t u t i n i l ikus 
uždegti 3 žvakes. Dievui , 
Tėvynei ir artimui Baigiant 
išneštos vėliavos ir sugiedota 
„Ateina nakt is" . Likę da r 

Tunte veikia aštuonios drau
govės bei būreliai. Vilkiukų, t.y. 
jaunesnių skautų, turime net 
keturiolika. Tėvų komitetą 
sudaro jaunų skautų ir skaučių 
tėvai. Tunto stovykla vyks 1992 
m. sausio mėn. Gilvvell Parke. 

Lėšų sutelkimui Skautų tėvų 
komitetas suruošė „Pavasario 
balių" rugjūčio 31 dieną. Ba
liuje grojo jaunimo orkestras 
..Dabar", kurių tarpe yra viena 
vyr. skautė, du vyčiai ir vienas 
jūrų budys. Baliaus loterijos 
pelną paskyrėme Lietuvoje 
žuvusiųjų šeimoms paremti. 
Tokiu būdu atvykę į balių 
parėmė „Džiugo" tuntą ir iš
tiesė pagalbos ranką Lietuvai. 

Budėkime! 
v.s. D. Lynikienė 

„Džiugo" tunto tuntininkė 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagai susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd t -3 v p p penkta 

- sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSVETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krau|0 ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr, penkt l 2 -3vpp ketv 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Namų (708) 584-3527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas jKaiba lietuviška') 

Tiknna akis. pntaiko akinius 
2618 W. 71»t St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susita^ma 

Paloa Vision Cantar. 7152 W. 127thSt 
Palos Hgt<=. III Ketv ,?.i 3-6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

KALĖDŲ SVEIKINIMO 
KORTELĖS 

Vydūno fondo šįmetinės Kalė
dų sveikinimo kortelės jau 
spausdinamos V. Krumplio 
spaustuvėje. Jas sukūrė fil. dail. 
Sutkuvienė ir fil. dail. Zita 
Sodeikienė aktualiomis lietu 
viams dabarties temomis. Kor
telės, kaip visada, keturių 
spalvų. Netrukus jos bus siun
t inė jamos Vydūno fondo 
rėmėjams. 

SUVAŽIAVIMAI 
Lapkričio 2-3 d. - LSS Tary 

bos akivaizdinis posėdis Lietu
vių centro Bočių menėje, Le-
mont, IL. 

vaišinosi pyragais ir kava, 
susipažino su vadovais bei 
dalinosi įspūdžiais. 

M. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9585 S 79!n Ave . Hickc-y H.lk IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai p.aqr»i Msttarima, 

Tai. kabtnato ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd . Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai t 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak Lavrn. IL 60453-2533 

Ta i . 708-636-3113 

DR. D A N A M. S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd. 
Vvestchester. IL 60153 

T e l . 708 531 1113 
Valandos paaal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 25 v p p 
šešt pagal susitarimą 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava.. Orland Park 
706-349 8100 

10 W. Martin. Naparvllle 
7 0 8 - 3 5 5 8 7 7 6 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-83(3 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D.. S.C 
Specialybe - - Vidaus 'igų g>dyto;as 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

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

A R A S ZLIOBA. M D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar 

Naparvllla Campu* 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
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Kada 

LAISVES PER DAUG 
Kai pradedi vartyti ir nagri

nėti žmogaus istoriją, bent tiek. 
kiek ji yra žinoma ar bent moko
ma gyvenime, kūnu nueina 
šiurpas. Pirmiausia Kainas ir 
Abelis, toliau Judas ir Kristus, 
dabar gi tūkstančiai tokių ap
link mus vaikštinėja ir nešiojasi 
troškimą kitą žmogų sunaikin
ti, sutrypti, užmušti. Paskutiniu 
laiku visų namus pasiekė ir vėl 
kelios tragiškos istorijos, o štai 
pereitą savaitę jaunas vyrukas 
įvažiavo su savo sunkvežimiu 
per langą į valgyklą ir išsi
t r a u k ę s š au tuvė l į nušovė 
dvidešimt du žmones, po to pats 
nusišovė. — bent taip tvirti
nama spaudoje. Esą buvęs 
vienišo būdo. neturėjęs draugų. 

Kadangi čia pavartotas gink
las, galintis vienu spaudimu iš
šauti net apie 25 šovinius, yra 
laisvai prieinamas nusipirkti 
k rau tuvė je vis iems, visuo
menėje kilo maištas, kad yra 
atėjęs laikas sustabdyti tokių 
ginklų pardavimą. Kaip ir buvo 
numatoma, šioje laisvoje šalyje 
mėgstą šaudyti tuojau išbėgo į 
priekį, pasipriešindami tokiam 
suvaržymui. 

Nesvarbu, ką galvoja ten nu
šauta moterų vaikai, vyrai ar 
giminės, nes dienos viduryje 
valgykloje buvo jų daugiausia 
ten susirinkusių tarpe, — bet 
juk laisvė turėti ginklą yra svar
biau, negu kokių ten moterėlių 
gyvybės. Tautinė Ginklų drau
gija tuoj nurodė, kad ginklai 
patys nešauna, reikia norinčio 
žudyti, net jei jis būtų nepilno 
proto ar kupinas keršto pa 
sauliui. Ir štai vėl krašto sena
toriai stojo žudiko pusėn, ap
gindami laisvę pirkti ginklą, 
kurio vartojimas, atrodo, čia 
laikomas sportu. O kad juos 
pirkti ateina ir kitokius tikslus 
turį „sportininkai", tai vien dėl 
to juk negalima varžyti visų 
piliečių laisvės. 

Jei šio krašto žmonės tikrai 
taip galvos ateinančių politinių 
rinkimų metu, tai ir vėl toliau 
klestės žudikai mūsų tarpe. Jau 
teisėjo C. Thomas tinkamumo 
sprendimo metu susirikiavo 
senatoriai kaltintojos pusėn, 
nors ir nebuvo jokių rimtų įro
dymų keliamam nusikaltimui, 
tai dabar ir vėl jie rodo savo 
grynai politinį veidą, o žmogus 
darosi vis daugiau reikalingas 
tik kaip taksų mokėtojas. 

Atrodo, pokariniai taikos ir 
ramybės ieškojimo laikai jau ir 
vėl praeityje. Geras gyvenimas 
niekad nebuvo jokia garantija 
visiems, bet karo nebuvimas 
kurį laiką visgi buvo gaivinanti 
tikrovė. Dabar visuose pasaulio 
kampuose vėl pradėjo kelti 
balsą nepatenkinantieji. Be abe
jonės, dažni skundai turi pa
grindą ir dažniausiai yra išti
riami. Tačiau toks milžiniškas 
tautybių susimaišymas savo 
pr ik lausomybe gimtajam 
kraštui taijr stipriai įaugęs iš-
vietintųjį sąmonėje nėra 
suprantamas ir atrodo smerk
tinas Amerikos tautai . Mums. 
irgi bėgliams nuo teroro ir 
okupa^'os, tai yra labai aišku, 
nors šiuo metu mūsų įsikūrimas 
svetimuose kraštuose jau seniai 
įteisintas. Tačiau spaudoje vis 
dažniau pasirodo straipsniai 
apie naujų karų išvietintuosius. 

LEIDINYS APIE DETROITO 
LITUANISTINES MOKYKLAS 

pavyzdžiui, į Prancūziją pribė
gusius nelegalius svetimtaučius 
ir vietos gyventojų neapykantą 
jiems. 

Tuo naudojasi savo tarpe lenk
tyniaudami politikai, siekdami 
laimėjimo ir ieškodami balsų 
ateinančiuose rinkimuos. Pran
cūzų tauta visad mielai pri
imdavo atsilankančius svečius, 
bet nuolatiniam apsigyvenimui 
jų tautoje visad buvo kiek nepa
lankios nuotaikos. Tas ypač 
pasireiškia dabar, kai „įsiver
žėliai" iš nepageidaujamų rasių 
ir kraštų tiesiog užplūdo kraštą. 
Siūloma pilietybę suteikti ne vi
siems Prancūzijoje gimusiems 
ateiviams, kaip yra įprasta 
visur, bet tik pagal jų kraujo 
kilmę, nes dabar ten daugumas 
ateivių yra kitos rasės žmonės. 
Tuo ypač naudojasi vadinamasis 
Tautinis Frontas, norėdamas 
užimti poziciją prieš buvusius 
populiarius liberalus. Tuo pat 
la iku n e a p y k a n t a svetim
taučiams vis dažniau pastebima 
ir Italijoje, Ispanijoje bei Če
koslovakijoje. Kadangi kitų pro
blemų sprendimuose Europos 
tautos paprastai yra gana vie
ningos nuomonės, ši nauja 
taktika jau ima viršų ir dabar 
politiniuose sluoksniuose. 

Neatsilieka ir Vokietija. Ten 
yra pasiūlymas, kad svetim
taučiai, siekią vien ekonominės 
gerovės ir į Vokietiją atvykę 
vien dėl geresnių ekonominių 
galimybių, būtų tučtuojau 
permetami atgal per valstybės 
sieną. Kitų rūšių atbėgėliai 
turėtų būti kol kas uždaromi 
centr inėse stovyklose, k u r 
200.000 prašymų pas i l ik t i 
laukia eilės jau vien šiais me
tais. Prieš šiuos naujus svetim
taučius labai daugėja ir vietos 
vokiečių užpuolimai, išaugę iki 
tūkstančių, bet čia susiduriama 
ir su tais vokiečiais, kurie ne
turi tokios neapykantos. Vokie
tijoje nėra įstatymo, leidžiančio 
į jų kraštą imigruoti, bet eko
nominės sąlygos dažnai irgi 
buvo palankios tokiems darbo 
ieškantiems juodarbiams, kas 
dabar sukelia rimtas problemas. 

Mums, turintiems panašių 
problemų su svetimtaučių ne
draugiškomis nuotaikomis ir 
mūsų reakcijomis į jas Vilniaus 
ir Klaipėdos kraštuose, nuo 
taikos visose Europos gana 
vienalytėse tautose gal ir gerai 
suprantamos. Tačiau amerikie 
čiui, vis dar tebegarbinančiam 
„suvirinimo puodą", žmogaus 
l a ikymas i s savo papročių, 
kalbos ir religijos yra gal tik 
naivi ir praeinanti romantika 
Gal tolimoje ateityje ir bus 
vienalytė tautų mišrainė, bet 
pasaulio didžiuma šiuo poka
riniu metu dar nėra labai pozi
tyviai nusiteikusi šia kryptimi 
Karai niekad neišsprendė šių 
problemų, net ir žydų valstybėje 
šiuo klausimu, kaip matome 
Dabartiniuose debatuose — gi 
kartojami tie patys siūlymai, 
kurie buvo taip neseniai vartoti 
jų pačių išnaikinimo tikslu. 
Nepavyko tada; reikia tikėtis, 
kad gal nepavyks ir šį kartą. Tai 
nereiškia, kad reikia atidaryti 
krašto sienas kiekvienam no
rinčiam pasinaudoti geresne 
ekonomine padėtimi, bet ne visi 
bėgliai siekia tik piniginės nau 
dos. 

RKV 

APNUODYTAS MAISTAS 

Netiesa, kad nėra džiugesių 
nuodėmės kelyje. Jų yra, ir 
daug, ir įvairių. Tačiau didelis ir 
pagrindinis jų trūkumas yra 
tas. kad jie yra praeinantys ir 
neesminiai; jie stoja prieš protą 
ir sąžinę ir visuomet palieka 
kartelį Mes esame alkani ir jie 

duoda duonos, bet užnuodytos: 
mes esame ištroškę ir jie duoda 
gėrimo, bet iš mirties šaltinių. 
Jie gali mus nuraminti momen
tui, bet po to — mirtis. Tik 
Dangaus duona ir gyvybės van
duo gali mus patenkinti, kad 
mes daugiau amžinai nebealk-
tume ir nebetrokštume. 

T. Edu/arda 

Jį parašė Pranas Zaranka, o 
išleidimą parėmė LB Detroito 
apylinkė. Norint suprasti apie 
ką rašoma, reikia perskaityti 
viršelyje skelbiamą (keturių dy
džių raidynu) pavadinimą: 40 +/ 
METŲ/ ...iš praeit ies. .JDetroi-
to l i t u a n i s t i n i ų m o k y k l ų / 
veiklos a tsp indžia i / p e n k t a n 
d e š i m t m e t i n / ž e n g i a n t / 
1949-1990". Teksto e i lu tes 
atskyriau laužtiniu skliaustu </). 
Leidinio formatas-mašinraštinio 
popieriaus lakšto (11.0 x 8.5 
colių). Apimtis — 18 numeruo
tų puslapių. Nors juose išdėlio
ta ir 20 nuotraukų, tarp kurių 
tik kelios didesnio formato, 
mano apskaičiavimu tekstai 
užima apie 14 mašinraščio 
puslapių. Beje. poviršelinis ar
ba titulinis lapas, kurio vienam 
šone pakartotas pavadinimas, o 
kitame sudėtos trys nuotraukos, 
į 18 puslapių skaičių neįeina, o 
pažymėtas raidėmis A ir B. 

Gal kas pasakytų: didelio čia 
daikto — keturiolika puslapių! 
Tai vienos akademinės valandos 
re fe ra tas . Ta ip iš p i r m o 
žvilgsnio ir atrodo. Bet kai į tuos 
pus lapius įn ink i . įsiveli į 
41-nerių metų šeštadieniniu 
mokyklų istoriją viename iš di
džiausių, gyviausių, sąmonin
giausių lietuviškų JAV telki
nių. Paskubom tų tekstų akimis 
nepermesi. Ypač jeigu esi buvęs 
detroitietis. Man nuo pirmo iki 
paskutinio viršelio per teks tus 
ir nuotraukas perbristi prireikė 
beveik trijų valandų, o tą naktį 
pasapnavau net ..detroitiškai 
lituanistinį" sapną... Nieko nuo 
stabaus: gerą tuziną metų, o gal 
arčiau penkiolikos mano vaikai 
tas mokyklas lankė Kad ir la
bai tirštas, kondensuotas Pr. Za-
rankos tekstų turinys, užtenka 
perskaityti kai kurias datas, o 
ypač kai kurias pavardes, kad 
atminimų bangos tave užlietų 

Autoriaus darbą sunkino ne 
tik dingę dienynai ir labai ribo
ta archyvinė medžiaga aplamai, 
bet ir tų mokvklų-mokyklėlių 
gausa , jų s k i l i m a i , s u s i 
jungimai, mėtymai iš vienų ar 
kitų patalpų. Taip todėl, kad 
beveik dviejų mi l i jonų 
gyventojų mies t a s de š imt 
mečiams slenkant beveik per
pus sumažėjo, ka i p r i e 
miesčiuose priaugo arti keturių 
milijonų. Priemiesčių gyvento
jais tapo ir beveik visi lietuviai, 
išsibarstę, išsimėtę, n i e k u r 
apčiuopiamos kompaktinės ma
sės nesudarę. Į mokyklas šeš
tadieniais vaikus vežioti po 20 

ALFONSAS NAKAS 

ir daugiau mylių kai kuriems 
tėvams atrodė nerealu. Atsirado 
ir kitokių priežasčių, kurias 
autor ius mandagiai nutyli. 

Teisingai autorius primena, 
kad lietuviškos mokyklos Det
roite veikė ir prieš daugelį 
metų. Joms patalpas teikė pa
rapijos, mokytojaudavo lietuvės 
vienuolės. P J II pasaulinio karo 
naujiesiems ateiviams kuriantis 
lietuviškos mokyklos nebebuvo. 

Naudodamasis ankstesnių 
metų vedėjo Stasio Sližio LB 
šeštadieninės mokyklos penkio 
likmečio apžvalga bei LE žinio 
mis, Pranas Zaranka (toliau 
— P.Z.) skelbia, kad lit. m-lą 
steigti nutarta 1949 m. spalio 1 
d. Detroito sendraugių atei
t in inkų susirinkime. Išrinkta 
komisi ja gavo Sv. Antano 
parap. klebono kun. dr. Igno Bo-
reišio sutikima nemokamai 
naudotis parapijos m-los pa
talpomis. Mokslas pradėtas 
1949 m. lapkričio mėnesį su 30 
mokin ių . Beveik už metų 
(1950.X.1) įsisteigia Lietuvių 
mokytojų draugija. Gyvuodama 
iki 1954 m. rudens, ji bevardę 
šeštadieninę mokyklą globoja. 
N u o 1954.VIII.8 mokykla 
pereina neseniai įsisteigusios 
LB Detroito apyl globon. Tokia 
pradžia. 

Per metus ir penkmečius ke
l i audamas . P.Z. kruopščiai 
surašo mokyklos, vėliau dviejų 
ir t r i jų mokyklų vardus , 
kiekvienų mokslo metų ne tik 
vedėjų, bet ir visų mokytojų pa
v a r d e s , Detroite bei prie
miesčiuose naudotas patalpas, o 
atsiradus Aukštesniajai lit. mo
kyklai , ir XII skyrių baigusiu 
abiturientų pavardes. Jei gerai 
P.Z skelbiamuose mokinių 
skaičiuose susigaudžiau, zenitas 
pasiektas 1964-65 m., kada 
„Aušros'" mokykloje mokėsi 104 
vaikai , o „Dr. Vinc "udirkos" 
mokykloje 97. tad is viso 201 
Vargu ar kuriais kitais mokslo 
metais 200 skaičių peršoko. Ne 
bent 1966-67 m., kada „kudirki-
nėje" būta 130 moksleivių, o 
. .aušrinės" skaičius nepaskelb
tas . Kai 1967 68 m. abi mokyk
los susijungė, bendrai besimokė 
172 vaikai. Nuo čia skaičius 
tolydžio mažėjo. Jau saugiai 
gerose, savose patalpose Dievo 
Apvaizdos pirapijoje įsitvir 
t inusi , „Žiburio" vardą gavusi 
mokykla 1974-75 m. bemokė 
107 mokini':-, kai tuo metu 

„Aušros" mokykla Šv. Antano 
parapijos patalpose atkakliai 
tebesilaikanti turėjo ne daugiau 
kaip 9 mokinius. Paskutinį de
šimtmetį šimtinės mokinių jau 
niekada nebeturėta. 

Kalbėdamas apie 1989-90 m. 
metus, P.Z. juos vadina „Penk
to dešimtmečio pradžia" . 
Kažkur anksčiau jis minėjo 
pesimistines pranašystes, kad 
lituanistinės mokyklos Detroi
te neišsilaikys daugiau kaip 15 
metų. O, va,j penktą dešimtmetį. 
ir mokykloje dar 61 mokinys. 
Juk tai P.Z. ir mano kartos 
vaikaičiai — anūkėliai, čia 
gimusiu vaikų vaikai. Je i ne 
didysis stebuklas — Lietuvos 
nepriklausomybė — i r čia 
rašantis pranašaučiau JAV li
tuanistinio švietimosi visiškai 
artėjantį saulėleidį. Dabar imu 
tikėti, kad dar bus ne tik 
penktas, bet ir šeštas dešimtme
tis. 

P.Z. skelbia, kad per 41-rius 
mokslo metus visose Detroito 
lit. mokyklose dėstė 140 
mokytojų, o jiems vadovavo 23 
mokyklų vedėjai. Šalia jų visą 
laiką budėjo būrys atsarginių 
mokytojų, kurių nei pavardžių, 
nei skaičiaus neteikia. Nebando 
apskaičiuoti nė bendro mokinių 
skaičiaus. Nors beveik visų m. 
metų skaičiai pateikiami, jie 
neparodo, kiek mažylių ir 
jaunuolių lit. mokyklas yra 
lankę, nes vieni jų suoluose 
sėdėjo po 12 mokslo metų, kiti 
po 8, 6. dar kiti po vienerių ar 
dvejų metų iškrito. Mano galvos 
. .kompiuteris" spėja, kad 
mokyklas lankiusiųjų būtų tarp 
vieno ir dviejų tūkstančių pa 
vardžių. tiksliau gal apie pu
santro tūkstančio. 

Leidinyje skirta vietos taip 
pat tėvams bei jų m-lų globos 
komitetams, paminimi rengi
niai, patalpas teikusios pa
rapijos, moraliai bei truputį ma
terialiai rėmusi vietinė LB 
apyl . kiti mokyklų rėmėjai, 
kaip LB Švietimo taryba. LF. 
šauliai, a te i t in inkai , apie 
mokyklas rašiusi spauda . 
Surašytos mirusiųjų pavardės: 
13 mokytojų ir 11 'mokinių. 
Sklandus keturių posmelių 
ketureilis eilėraštis ..Žiburio 
daina" turbūt leidinio autoriaus 
kūrinys. Jis prašosi melodijos, 
gaidų. 0 gal jau dainuojamas? 

Ši apžvalgėlė man suteikė 
progą pasisakyti dėl senokai pa
rinkto ir užsilikusio dabartinės 
mokykos vardo: , ,Žiburio" 
lituanistinė mokvkla. Mano 

Ps. fil. dr Robertas Vitas. ..Lituanicos ' tunto tuntininkas. sveikina 
Akademinio Skautų sąjūdžio metinėje šventėje Tėvynės Sūnaus žymenį-' 
apdovanota fil Audrių Kirvelaiti 

Nuotr. J . Tamulaičio 

nuomone, vardas visiškai ne 
tinkamas. Ne tik Amerikoje 
mokyklos gauna nusipelniusiu 
žmonių vardus, bet taip daryta 
ir Lietuvoje. Pvz. Rokiškyje aš 
mokiausi Tumo-Vaižganto var
do gimnazijoje, o per klasių 
vakarinius langus matydavome 
Juozo Tūbelio vardo pradžio? 
mokyklą (abu žymūnai iš Roki? 
kio apskrities, tad toliau nė 
neieškota*. Kodėl Detroito 
gudragalviai, posėdyje vardo 
parinkimą svarstydami, nepri 
siminė mūsų tautos herojų ar di 
džiųjų pedagogų ar rašytojų9 

Kai „Žiburio" vardą parinko, 
spaudoje piktinausi, bet nieką? 
nereagavo. Gal reaguosite 
dabar? Dar nevėlu! Ar ne gražu? 
būtų „Vytauto Landsbergio 
lituanistinės mokyklos" vardas9 

Tik v ienas pavyzdys is 
tūkstančio! 

Pranas Zaranka. daugiau 
kaip 30 metų Detroito lit. 
mokyklose darbavęsis mokytoju 
ir vedėju, į apžvelgiamą 
leidinėlį įdėjo daug meilės ir 
darbo. Žinodamas lituanistiniu 
mokyklų svarbą, bet kartu 
išgyvendamas ir savo leidinio 
ribotumą, jis taip tą leidinį už
baigia: „ir apie šeštadieninę 
rašiau, kad dabartiniai ir atei
ties tėvai pajustų, kad buvo ir 
yra reikalinga neapleisti savo 

didžiausio turto lietuvių kalbos, 
kad tam daug žmonių aukojasi, 
dirbo ir tebedirba. Rašiau dar ir 
tam. kad visi. kurie mokėme ir 
mokėmės, galėtume nors vardo 
švystelėjimu prisiminti tuos. su 
kuriais kartu dirbome, disku 
tavome, barėmės ir džiaugėmės, 
liūdėjom ir dainavom. Gal bus 
šie juodrašti šk i puslapiai paska 
ta kam nors parašyti geresnę 
mokyklų istorija, švenčiant 
auksinį jubiliejų, o gal ir 
anksčiau". / 

Geri baigminiai autoriaus žo
džiai, tik nesut inkant , jog 
puslapiai buvo juodraštiški. 
Tikrai, jau pat? laikas pradėti 
rašyti lituanistiniu mokyklų is
torijas arba monografijas, ir tai 
ne vien Detroito, bet ir visų kitų 
JAV. Kanadoje. Australijoje. Jų 
niekas nebeišmes į šiukšlynus, 
bet jos pateks į garbingu^ Lietu
vos archyvus, kuriais naudosis 
tautos švietėjai, disertacijų 
rašytojai ir kas tik norės. 
Grįžtant prie Detroito lit . 
mokyklų istorijos. Pranas Za
ranka savo leidiniu suteikėjai 
raktą Siūlyčiau, kad jis Pr Za
ranka sutelktų keletą pensi-
ninkauiančių savo kolegų bni 
darbo nebijančiu pirmųjų moki
niu, imtu kfiupt- ~iedžiagu ir 
ko'ektvviai rašyti. 

DVIEJŲ TĖVŲ DUKRA 
Nove lė 

VLADAS VAILIONIS 

Kaimų mokyklose tikybą dėstė parapijos jauniau 
šias kunigas, todėl mokytojas Rėkus apkalbto July
tės reikalą ir su juo. 

Mokykloje Julytė jautės i labai nejaukiai Ji buvo 
pripratusi mokykloje girdėti tik žydų kalbą, gi lietuvių 
kalba buvo dėstoma tik ka ip gyvenamo kra*to kalba, 
atsieit, kaip svetima kalba. Gi šioje mokyk! je buvo 
kalbama ir mokomasi tik l ietuviškai . O vaikai buvo 
irgi visi svetimi. Nors ji ir apsiprato jau šiek 'iek pas 
Vanagėnus, bet viskas ja i buvo dar taip -vetima. 
neįprasta. Beveik kasdien ji galvojo apie savo tėvus ir 
kaimynus, kuriuos naciai išvarė pražūtin Ji 'enorėjo 
verkti Vanagėnams matan t , bet naktimi? . dažnai 
verkdavo ir nors tuo savo širdelę palengvindavo. Ji taip 
norėtų žinoti, kas nutiko su jos tėvais. Užklausus jai 
apie juos, Vanagėnai nusukdavo kalbą visuomet kita 
linkme. Ji girdėjo mokykloje vaikus kalbant ajie žydų 
masinį kapą miške, bet j u k tai negalėjo būt, kad ir 
jos tėvai ten gulėtų. Jie t ik ra i y ra gyvi kur nors ir, 
karui pasibaigus, jie ateis jos pasiimti, ga 

Vieną dieną kunigas, atvykęs anksčia' 
pasikvietė Julytę į mokytojo kambarį M< 
kurio ji spėjo jau priprasti , padrąsintu 
nerimu širdyje nuėjo ten. Ką gi katalikų 1 
jai pasakyti? Nejaugi jis jai pasakys, kad ir- -
lankyti šios mokyklos. Ne, ne, ta i neg;:1: bū*i. Visi 
Vanagėnai yra jai labai geri. mokytoja* ir?i, tai ir 
katalikų kunigas turėtų toks būt i . 

vojo ji . 
-lokyklą. 

vojo, prie 
T įlytė su 
ngasga l i 

ė negali 

Kunigas, ramiai pasveikinęs Julytę, pradėjo ją 
klausinėti apie šią mokyklą, mokytoją ir vaikus. Ar 
vaikai kartais jos neskriaudžią. Ir tik po to. prisėdęs 
priešai ją. pradėjo jam rūpimu reikalu. 

— Julyte, žydų sinagogose ir katalikų bažnyčiose 
visi mes meldžiamės i tą patį Dievą. Dievas, norė
damas, kad tu gyventum, atsiuntė tada Vanagenienę 
į miestelį tavęs pasiimti. 

Su tais žodžiais Julytė pašoko ir beveik rėkte iš
rėkė: — Tai kodėl Dievas neišgelbėjo visų žydų? Ar ir 
mano tėvai guli ten miške žydų kape? Aš nenoriu viena 
gyventi, aš irgi noriu su jais mirti, — pasakė ir pradė
jo verkti. 

Kunigas, teikdamas mirštaniems paskutinius Sak 
ramentus, matė šeimų ašaras, bet ten buvo natūrali 
mirtis, kurios niekas negalės išvengti. Julytės ašaros 
ir skundas draskė ir jo širdį, todėl jis apglėbė jos galvelę 
ir tyliai užklausė, iš kur ji tai žinanti. 

— Mokyklos vaikai kalba apie tai. Ar tikrai ir 
mano tėvai ten guli? Už ką naciai žudo žydu?9 Ar gi 
mes kitokį žmonės, kaip jie ar jūs , lietuviai? 

— Julyte, šiuo metu vyksta baisus karas, kurio 
metu daug nekaltų žmonių turi mirti. Dar tik prieš 
kelis mėnesius rusai išvežė į Sibirą daug žmonių, jų 
tarpe ir kai kuriuos žydus, tikrai mirčiai Kodėl Dievas 
tai leidžia, nei mes, kunigai, nei žydų rabinai, negalime 
į tai atsakyti. Vieną aš žinau, kad mes turime melsti 
Viešpatį Dievą, kad Jis priartintų karo pabaigą. 
Kiekvieną rytą aš atnašauju šventas Mišias bažnyčioje, 
kurių metu aš meldžiuosi už visus žmones, esančius 
pavojuje. Meldžiuosi ir už tave. Julyte, kad Dievas 
apsaugotų tave ir leistų tau sulaukti karo pabaigos. 
— Kiek patylėjęs jis tęsė toliau. — Julyte, aš noriu 
pasikalbėti su tavimi visai kitu reikalu, todėl prašau 
nuramink savo širdelę ir paklausyk. Dievas, išgelbėję? 
tavo gyvybę, davė tau antruosius tėvus. Ir žinok. 

Julyte, kad Vanagėnai tave lab^i my' fie rnvh tave, 
kaip jų tikrą dukrelę O sūnums tu esi ju sesuo. Bet... 
nors tu gyveni katališkiškoje seimojp. jie nori. kad tu 
pasiliktum žydaitė. To noriu ir ;i Žinoma, mes 
negalime tavęs mokyti žydu tikybas, np? mes patys jos 
nežinome Vanagėnai jau sakė tau. kieno vardą tu 
nešioji. Ta maža mergaitė. Julytė SavuV\ raitė, buvo 
išvežta į Sibirą Ji buvo katalikė, todėl per tikybos 
pamokas tu turėsi pasihkti klasėje ir apsime?t!. kad ir 
tu esi katalikė Nebijok, Dievas už tai neužsirūstins. 
Pasibaigti? karui, tu ir vėl galėsi žydiškai melstis 

— Ar aš turėsiu eiti ir į jūsų bažnyią9 — š'uos-
tydama savo ašara?, pratarė Julytė 

— Taip. Julyte Retkarčiais tu turėsi ten eiti. Dėl 
žmonių akių, kaip mes čia kaimiškai sakome. Jeigu 
tu moki žydiška: melstis, melskis savo minty?e taip. 
Jeigu ne. prašyk Dievulį lietuviškai tau pačiai ir tavo 
globėjams pagalbos. Ir čia bus ne žydiška ar katalikiška 
malda, bet tavo, Julyte, malda. Ir gerasi« Dievas iš
girs tave. nesvarbu, kur tu melsiesi 

Pabaigė? savo pokalbį, kunigą? patarė Julytei, 
vaikams klausiant apie jų pašnekesį sakyti, kad 
kunigas pasakojo ja: apie Sibirą, kur jos tėvai buvo 
išvežti 

* * * 

Kalėdų atostogoms parvyko ir Vanagėnų Pranas 
iš Vilniaus 

Nors Vilniaus, kaip ir kitų ĮJKUVUB miestų, 
krautuvės buvo tuščios, bet .juodojoje ' rinkoje galėjai 
gauti dar daug įvairių dalykų. Žinoma, už aukštą 
kainą. Rūkyti lašiniai, galį išsiiaikvti ilgesnį laiką. 
buvo. sakytum, ta? vienetas, kuri? nustatinėjo ir kitų 
dalvkų kainas. , D , , 

- 'Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
LITUANISTINES 

MOKYKLOS KONCERTAS 

Pagal seną tradiciją rudenį 
buvo rengiamas banketas su 
programa, vakariene ir šokiais. 
Tačiau kylant kainoms vis 
mažiau palikdavo pelno po atsi
skaitymo su maisto gamintojais 
ir muzikantais, o pernai banke
tas turėjo nuostolių. Todėl šiais 
metais tėvų komitetas nutarė 
pamėginti surengti kuklesnį 
renginį , koncertą-pabend-
ravimą. Koncerte sutiko daly
vauti jauna dainininkė, Lietu
vos konservatorijos studentė 
Danutė Grauslytė. Jos gražus 
mezzo sopranas perteikė popu
liarias operų arijas šiam balsui, 
ypač sodriai atsiskleidęs lietu
vių liaudies dainose. Solistei 
akompanavo mokyklos direk
torė Daiva De Sa Pereira. turin
ti muzikos MS laipsni Ka: 
kurie klausytojai pasigedo pla
tesnio lietuviško repertuare. ; 
ką rengėjai turėtų atsirv<?".r:. 
Koncertas vyko jaukioje r: s-r;; 
muzikavimo atmosfer:;? 
gražiai ir skoninga: papuoštoje 
apypilnėje salėje. Apgalvoto* 
detalės, kaip klasikines mu
zikos įrašai prieš koncerto 
pradžią, rudens gėlių puokštes 
ir žvakutės ant stalų, kėlė nuo
taiką ir ragino neišsiskirstyti 
tuoi po koncerto. Bendravimas 
tęsėsi su kava ir mokinių na
muose keptais tortais ir pyra
gais. Tėvų komitetas: pirm. Ma
rius Žiaugra, nariai — Lina ir 
Gintaras Subačiai, Glorija ir Al
gis Adomkaičiai. Jie, pasitel
kę pagalbos iš Juditos Subaty-
tės-Houston, Birutės Žiaugrie-
nes, Danutės Kazakaitienės, 
sėkmingai surengė šį koncertinį 
vakarą. 

TI KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Tautodailės Instituto popietėj 
spalio 20 d. dalyvavo skulpto-
rius-keramikas prof. Petras 
Vaškys iš Philadelphijos ir ak
torius Arūnas Čiuberkis iš Nevv 
Yorko. Po pirm. Saulės Šatienės 
įžangos žodžio, dail. Pranas 
Lapė iš Maine aptarė savo 
bendramokslio, prof. P. Vaškio 
kūrybą. Prof. P. Vaškys atkelia
vo su 13 keramikos dirbinių, 
kurie buvo eksponuojami čia 
pat salėje. Tai gana didelės, ap
valios ir keturkampės dekora
tyvinės, šamoto vazos. Tuos 
kūrinius prof. Vaškys specialiai 
padarė šiai TI parengtai pa
rodai. Trys vazos buvo nu
pirktos renginio metu. Antroje 
dalyje vyko pokalbis apie 
Lietuvos teatro aktualijas. TI 
narė Zita Krukonienė supa
žindino su Nevv Yorko aktorium 
Arūnu Čiuberkiu, artimai bend
ravusiu su Jaunimo Teatru. A. 
Čiuberkis apžvelgė Lietuvos 
teatrų pasiekimus, problemas ir 
dabar t ine f inansų būklę. 
Plačiau papasakojo apie Jau
nimo teatro pastatymus, rodė ir 
komentavo video ištraukas iš 
pagarsėjusių šio teatro spek
taklių. Po vaizdingo pasakojimo 
A. Čiuberkis išsamiai atsakė į 
k laus imus dėl teatro 
perspektyvų laisvoje Lietuvoje. 
Abu prelegentai buvo apdo
vanoti atmintinomis dovanomis 
ir gėlėmis. Renginys baigėsi 
bendru pasivaišinimu. 

IRKLAVIMO REGATOJE 

„Head-Of-The-Charles" 26-oje 
Tarptautinėje Regatoje Lietuvos 
vyrų irkluotojų aštuonvietė 
spalio 20 d. užėmė 9-ą vietą. Tai 
buvo pergalė prieš Rusijos rink
tinę, kurie baigmę pasiekė 
dešimti. Kiekvienas sportinis 
pasiekimas garsina laisvos 
Lietuvos vardą, įgalina lygiomis 
teisėmis varžytis su garsiomis 
JAV, Kanados, Anglijos, Vokie
tijos komandomis. Lietuvių aš

tuoniukę nuo kranto garsiais 
šūkiais „LIETUVA, LIETU
VA" palaikė gausus Amerikos 
lietuvių būrys. Į regatą atvyko 
14 vyrų irkluotojų ir treneris 
Kęs tu t i s Bar tkus . Moterų 
komanda negalėjo atvykti, nes 
negavo bilietų. Po lenktynių 
Lietuvos sportininkams buvo 
suruoštas priėmimas Brighton 
Lietuvių klube. Svečiams buvo 
įteiktos atmintinos dovanėlės. 
Visų sportininkų vardu Lietu
vos Irklavimo federacijos 
koordinatorius Aidas Kupčins
kas, Bostono LB apylinkės 
pirm. Brutenis Veitas, ALTo 
pirm. Gintaras Čepas išreiškė 
dėkingumą visiems lietuviams, 
parėmusiems šį reikšmingą 
sporto renginį. Ypatinga padėka 
A. Mitkui, A. Kulbiui, A. Leo
navičiui. B. Kovai, E. Austrui, 
priėmusiems ir globojusiems 
irkluotojus. 

BALTŲ LAISVĖS 
BANKETAS 

Lapkričio 16 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro. ,,Westin Hotel", 
Copley Place, Bostone, vyks 
iškilmingas „Baltų Laisvės 
banketas". Bankete dalyvaus 
kviestiniai svečiai; Lietuvos am
basadorius JAV St. Lozoraitis, 
William Hough, Lowry Wyman, 
Barnabas Johnston, MA vals
tijos ir Bostono miesto valdžios 
atstovai. Po svečių pristatymo 
bus trumpa meninė programa, 
po to — vakarienė ir šokiai. 
Bilietus ir s t a lus gal ima 
užsakyti pas Antaną Janušką, 
17 Church St., Milton, MA 
02186, tel . (617) 696-5433 arba 
Leoną Bernotą Hosmer St. B3, 
Acton, MA 01720, tel. (508) 
263-2802. Dalyvavimo kaina 50 
dol. vienam asmeniui. Čekius 
adresuotus A. J a n u š k a i 
prašoma rašyti „Baltic Freedom 
Celebration". Banketą rengia 
Jungtinis Baltų komitetas, ko-
pirm.: J ak Johansoo, Vilnis Ber-
zins, Gintaras Čepas. 

RENGINIAI 

Gruodžio 14 d., šeštadienį, 5 
vai. vakaro vyks romantinio 
miuziklo , ,Rito? Kalėdų atosto
gos" premjera. Scenarijaus 
autorė ir spektaklio režisierė dr. 
Mirga Girniuvienė, muziką 
sukūrė Daiva De Sa Pereira. 
Spektakl į rengia ir j ame 
vaidina Teatro mėgėjų grupė. 
Premjera vyks Lietuvių Piliečių 
klubo salėje. 

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

L. Ž. 

VLIKO VEIKLOS 
UŽBAIGIMAS 

JUOZAS VITĖNAS 

Valstybių ir visuomeninių or
ganizacijų veikloje yra visuo
tinai priimtas demokratinis 
principas, kad teisėtai išrinkta 
nauja vadovybė perima pareigas 
iš buvusios. Tai taip savaime 
aiškus ir logiškas principas, kad 
jis neįrašomas į valstybės kon
stituciją ar organizacijos įstatus. 

Tačiau šio principo nepripažįs
ta Vlikas. Remdamasis 1944 m. 
vasario 16 d. deklaracija, jis iki 
šiol siekia toliau veikti nepai
sydamas, kad teisėtai išrinkta 
Lietuvos Respublikos aukščiau
sioji taryba 1990 kovo 11d. aktu 
tapo vyriausia tautos valios 
reiškėją. Tokiu būdu Vlikas ne 
tik sulaužė šį pagr indinį 
demokratijos principą, bet ir jo 
tolesnė veikla tapo neteisėta. 

Pateisinti šiam neteisėtam 
nusistatymui Vliko veikėjai 
ėmė ieškoti priežasčių. Pvz., dr. 
K. Bobelis, pernai vasarą lanky
damasis Lietuvoje, per pasikal
bėjimą su „Atgimimo" redak
cijos atstove aiškiai pasakė: 
„Jūsų AT i š r i nk t a pagal 
Sovietų Sąjungos įstatymus. 
Mes ją gerbiame ir remiame, bet 
nemanom, kad ji deramai atsto
vautų visų lietuvių (ir išeivijos) 
dvasiai". 

Taip pat buvo nurodomos ki
tos priežastys: Lietuva nekont
roliuoja savo sienų, yra okupuo
ta, kitos valstybės nepripažįsta 
jos vyriausybės. 

Tai buvo Lietuvai žalingi 
argumentai, o Vlikas juos ne tik 
kartojo, bet ir su įtarimu bei ne
pasitikėjimu žiūrėjo į Lietuvoje 
prasidėjusį reikštis laisvėjimo 
sąjūdį, užuot pirmasis į jį įsi
jungęs, o susidarius sąlygoms 
grįžęs į Lietuvą, kaip pridera 
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui, laikinai pasi
traukusiam iš krašto. Tačiau iki 
šiol, kaip atrodo, išskyrus trum
pus vizitus, nė vienas Vliko 
valdybos ar tarybos narys nėra 
grįžęs į Lietuvą ir ten aktyviai 
įsijungęs į krašto atkūrimą. 
Nesimatė Vliko narių, kur jų la
biausiai reikėjo: prie televizijos 
bokšto Vilniuje kur jo gynėjai 
buvo tankų traiškomi, ar parla
mento rūmuose, kur tikrieji 
kovotojai už Lietuvos laisvę 
buvo užsibarikadavę juos ginti 
iki paskutiniųjų. 

Nepaisant visų Vliko pastan
gų išsilaikyti Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetu, įvy
kiai privedė jį pripažinti, kad jo 
„funkcija" yra atlikta. Dr. K. 
Bobelis rugsėjo 3 d., išvykdamas 
į Maskvą dalyvauti Helsinkio 
konferencijoje, per Amerikos 
Balso radiją pareiškė: „Mes 
jaučiame ir savo tarpe esame 
kalbėję, kad su Jungtinių Ame
rikos Valstybių pripažinimu ir 
ga l imu sekančio Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 

konferencijos Lie tuvos 
priėmimu į Eur >pos saugumo ir 
bendradarbiavi::i konferencijos 
valstybių tarpe ir taip pat su 
priėmimu Lieti vos į Jungtines 
Tautas , Vlikc funkcija bus 
pi lnai atlikta Toliau dr. 
Bobelis pasakė kad Vliko 
veiklos užbaigimo detalės bus 
apsvarstytos jo -eime lapkričio 
mėn., o Vliko resursai, archyvai 
i r finansai bus perduoti Lietu
vos vyriausybe. Vliko seime 
ateinantį pavasarį Vilniuje. 
(Draugas, rūgs 7). 

Taigi, j au buvo numatyta 
Vliko likvidavimo tvarka. 

Tačiau netrukus viskas apsi
v e r t ė : Vliko ats tovams iš 
Maskvos konferencijos nuvykus 
į Vilnių, kur pasitarus su 
vyriausybės vadovais ir pasi
rašius „protokolą" tarp Vliko ir 
Lietuvos vyriausybės, Vliko 
El ta džiaugsmingai pranešė: 
„Pirmu atžvilgiu atrodė, kad 
Vlikas užbaigė savo ilgametę 
kovą dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Anaiptol" (Darb. 
spalio 4 d.) 

Tokį Vliko nusistatymo pasi
keitimą, matyt, paveikė Lietu
vos vadovų per pasitarimą 
pakvietimas „ir toliau talki
ninkauti atsikūrusiai Respub
likai". Tačiau iš „protokolo", 
kiek apie jį skelbiama, neaišku, 
kokios pagalbos Lietuvos 
vyriausybė tikisi iš Vliko. Jei 
Vlikas ir toliau veiktų savo 
dabart iniu pavadinimu, tai 
būtų komedija: Lietuva tur i 
pripažintą vyriausybę, o greta 
jos dar veikia ir Lietuvai išlais
vinti vyriausia? komitetas. 

Susitarimo protokole svar
biausi punktai, kaip prane
šama, liečia Vliko lėšų laips
nišką perdavimą Lietuvos vy
riausybei ir Vliko Eltos biule
tenių integravimą į Lietuvos 
Eltą. Atrodo, jog tai yra labiau 
Vliko likvidavimo darbai negu 

Bostono ir Apylinkės Pabaltiečių Bendruomenės 
maloniai kviečia Jus dalyvauti 

BALTIJOS TAUTŲ LAISVĖS ŠVENTĖJE 
paminėti kovos, užsitęsusios virš penkiasdešimt metų, ir 

mūsų bendros svajonės išsipilydmo — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės atgavimo 

šeštadienį, lapkričio 16 dieną 

7:00 kokteiliai. 8:00 v.v. vakarienė ir svečių pristatymas. 
10:00 v.v. šokiai 

Dalyvaus Lietuvos Ambasadorius S. Lozoraitis, 
Kultūrinę programą atliks lietuvių, latvių ir estų vienetai, 

baigiant tautų draugystės šokiu. 

American Ballroom — Westtn Hotel — Copley Place 
10 Huntlngton A venų* 
Boston, Massachusetts 

Bilietai $50.00/asm Būtina rezervuoti prieš lapkričio 12 d 
Dėl bilietų ir informacijos prašom kreiptis pas: 

Antaną Junuską 
17 Church Street 
Milton, Ma 02186 

617 698-5438 
čekius rašyti: Baltic Freedom Celebration 

p lana i a te ič ia i . Todėl šis 
Lietuvos vyriausybės kvietimas 
Vliką toliau talkininkauti grei
čiau yra mandagumo gestas, 
negu realus pasiūlymas. 

Tačiau šiaip ar taip, kaip 
atrodo, Vliko veikėjai nemano 
greit atsikabinti nuo Vliko 
doleriais prikrauto vežimo. Pvz. 
dr. Bobelis jau keičia Vliko 
tikslą. Iki šiol jis stropiai gynė 
Vliką kaip vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo organizaciją, o 
dabar minėtoje kalboje per 
Amerikos Balsą pasakė : 
„Vlikas buvo įkurtas 1943 
me ta i s padė t i kovoti dėl 
Lietuvos nepr iklausomybės 
atstatymo". Taigi Vlikas dabar 
yra pagalbinis komitetas. Taip 
pat lankydamasis Lietuvoje per 
Vilniaus radiją jis pasakė, kad 
dabar Vlikas pereis iš „aktyvios 
veiklos į pasyvią". Tai saky
damas jis turbūt turėjo galvoje 
Vl iko da lyvavimą Tautos 
Fonde, kuris negali savo veiklos 
taip greit nutraukti dėl įsiparei
gojimų pagal testamentus bei 
abinaudes sutartis. 

Tačiau Vliko dalyvavimas 
Tautos Fonde taip pat yra 
neteisėtas, kaip ir jo veiklos 
tęsimas po 1990 metų kovo 11 
d., kada Vlikas savo vietą 
Tautos Fonde turėjo užleisti 
Lietuvos vyriausybei, kuriai ji 
teisėtai priklauso. 

Būtų gražu, jei Vliko seimas, 
svarstydamas Vliko veiklos 
užbaigimą, ir šį klausimą iš
spręstų pagal visuotinai priimtą 
principą dėl pareigų perdavimo. 
Tuo būdu Vliko veikla būtų gar
bingai užbaigta ir pagerbti tie 
Vliko steigėjai bei jo rėmėjai 
Lietuvoje, kurie kalėjimuose bei 
lageriuose žuvo ir kentėjo, ir tie 
išeivijoje, kurie finansine auka 
ir darbu rėmė jo veiklą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. 

Vliko veiklos bet kokia forma 
tęsimas būtų komedija, su
menkinanti visas šias aukas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Mokslas yra žmonijos ranka, 
bet ji tenurodo žmogui kelią iki 
paskutiniųjų žvaigždynų ribų, o 
nemirtingumo klausime — pa
lieka mums naktį širdyje. 

Fr. Coppee 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

TIK $ 1 . 4 0 / SV. virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 
— S1.60/SV IKI 80 SVARŲ 
— MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
— SIUNČIAME VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, RADIJO 

APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
— MES {PAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
— CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAMŲ 

LEIDIMAS # IL. C.C. 87779MC-R 
KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
37S2 W. 79TH ST. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL: TOLL FREE 1 -800-300-3782 1 -312-284-6449 

IMPORT-EXPORT 
SAULIUS IVANAUSKAS 

Tol. 312-434-9678 
FAX. 312-434-9678 

Padedame atgauti Jūsų prarastą turtą Lietuvoje. 
Namų statyba pagal Jūsų užsakytą projektą. 
Sklypų, namų, biznio pirkimas Lietuvoje (labai prieinamos 

kainos) 
Bendrų įmonių kūrimas. Surandame prekybinius partnerius. 
Pinigų persiuntimas Jūsų artimiesiems per 7 d. už 9%. 
Parduodame naujus automobilius su 2 m. garantija 40% pigiau 
negu Vilniaus valiutinėj parduotuvėj. 

7. Užsakome nepriklausomos Lietuvos laikraščius 50% pigiau. 
Prenumerata priimama iki gruodžio mėn. 15 d. Skubėkite! 
Kreipkitės ir kitais Jus dominančiais klausimais. 

7034 8. RoctrooM St. 
CHICAGO, ILL 60629 

REAL 6STATE 

' GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property. Nevv Buffalo. Ml 
All-year round impeceable 3 bdrm 
„split-level" w. party size tam. rm.; tire 
place; double ..jacuzzi": Florida rm.; 
fully furnished; Vi bl. from pvt. beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Call: 

Jane White 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Tel. 708-974-1110 

HELP VVANTED 

leskma moteris tarp 30-50 
metų amžiaus padėti moteriai 
namų ruošoje ir valgio paruošime 
$125 į sav. Kreiptis 
tel. 708-562-5583 tarp 2-5 v. 

P P -

MISCELLANEOUS 

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

TjįL 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobti'o 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Ctvcigos miesto leidimą Uirpu >r 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotat ir sąi i -
nmgai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
- — . t 

GeNme padėti Jums ruošiant spau
dai knygą. Sutvarkome medžiagą 
pagal lietuvių kalbos normas Galime 
atspausdinti mašinėle Kreiptis tele 
fonu: 1-312-778-0574. 

Parduodu SECAM sistemos 60 
kasečių. Paskutiniųjų 3 metų svar
biausių įvykių Lietuvoje įrašai. Visų 
kasečių kaina 1,200 dol Skambin
ti 847-2614 po 6 v.v. 

REAL ESTATE 

m 
8ELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chlcago, IL 60429 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - IH8UBAMCC 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• M L S kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• v is i agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

m _ , HLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras SlmaMs, Realtor 
lr«n« Qlln«trublan*. 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. KediJe Ava. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT, 

Marquette Parko rajone Išnuo
mojamas naujai remontuotas 2 
mieg. kambarių butas 2 aukšte. 
Pageidauja ramių žmonių Nuoma 
pigi — $275 + „Utilities". Teirau
tis: Tai . 434-0566 

IŠNUOMOJU KAUNE, 
ŽALIAKALNYJE 

2 ir 4 kamb butus. 
Tel. 514-363-6284 

VVESTMONT, IL APT. FOR REMT 
2 bedmis., 2 baleonies. laundry facility. 
heat & cooking gas incld. Pool & tennis et: 
no pets. $595 mo + security + credit 
check Call: 708-852-2594. 
lietuviškai. 

IEŠKO BUTO 

Nerūkantis, negeriantis pensi
ninkas Ieško kambario Mar-
quette Pk. apylinkėje. Skambinti 
tik pirmad., antrad. ir trečiad. 

708-460-1058 
l 

J.M.Z. ROOFING * 
CONSTRUCTION CO. 

Shingle, hot tar. modified bttumen & roH 
roofs (expeis at roof tearoffs). Full 
house & spot tuckpointirtg. Chimneys 
rebuilt & deaned Aluminum skJing, 
sofit. facia & gutters Glass block, storm 
& replacement wmdows Custom 
carpentry rec rooms. room addilions. 
kitehen & bathroom. ceramic tiles 4 
linoleum. dryvvall & painlmg. plumbing 
& electncal 
r r • « estlmates! Call: 708-343-0466 

" r * 
T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel . S8S-6624. Nuo 8 ryto 1*1 9įr*. 

Kalbdti lietuviškai i 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago , IL 60629 

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje Knygai Įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Grincevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge", karna su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago. IL 60629 

f 



A.A. KUNIGAS ROMANAS KLUMBIS 
Spalio 11 dieną Arizonos lietu

vius pasiekė liūdna žinia, kai po 
sunkios ligos ir beveik dviejų 
mėnesių ligoninėj mirė Pho-
enixo Lietuvių katalikų misijos 
kapelionas a.a. kun. Romanas 
Klumbis. Nors šias pareigas jis 
ėjo tik dvejus metus, savo kuk
lumu, draugiškumu ir gilia 
krikščioniška dvasia jis buvo 
įgijęs visų pagarbą ir meilę. 

Gimė 1914 metais, rugsėjo 19 
dieną Chicagoje. Būdamas 4 
metų neteko motinos ir 1921 
metais su savo tėveliu ir broliu 
išvyko į Lietuvą. Ten būnant, 
greitai mirė ir tėvas, todėl jis su 
savo broliu kurį laiką praleido 
našlaičių namuose. Mokėsi 
Švėkšnos progimnazijoj, studi
javo teologiją Italijoj pas sale
ziečius, vėliau Vytauto Didžio
jo universitete, įsigydamas ma
gistro laipsnį iš teologijos. 
Plačiai reiškėsi spaudoje ir 
užėmė vadovaujamas vietas ka
talikiškose ir skautų organiza
cijose. Kunigu įšventintas 1937 
me ta i s Kaune . Kunigavo 
Šiauliuose, Ukmergėj, Kelmėj, 
Pagiriuose ir Lygumose, kur 
1941 metais buvo bolševikų 
suimtas, kalinamas ir vos iš
vengė sušaudymo. Vokiečių 
okupacijos metu vėl buvo suim
tas ir nuvarytas kasti apkasų, 
iš kur pabėgo į Vokietiją. Ten su 
savo broliu a.a. kun. Justinu 
suorganizavo lietuvių stovyklą 
Fuldoje ir buvo jos kapelionu. 
Susirgęs tuberkulioze ir bū
damas Amerikos pilietis, jau 
1946 metais atvyko j Ameriką 
ir apie dvejus metus gydėsi 
Colorado sanatorijose. Sveikatai 
pasitaisius buvo paskirtas į 
Palm Springs, California, kur 
sukūrė indėnų-meksikiečių 
parapiją Our Lady of Guadalupe 
ir tenai pastatė gražią bažnyčią. 
Po to nuo 1952 iki 1972 metų 
dirbo misijos darbą Texas vals
tijoje Von Home ir La Feria 
parapijose. Ten būdamas atsta
tė 3 bažnyčias ir pastatė keletą 
kitų pastatų, įskaitant ir 3 
koplyčias nuošaliose vietovėse, 
kur ios neturėjo nuola t in io 
kunigo. 

Apaštalaudamas tarp netur
tingų meksikiečių, jis matė jų 
vargą, nes darbdaviai juos 
visaip išnaudodavo, mokėdami 
kuo mažiausią atlyginimą ir ne
duodami beveik jokių teisių. 
Kun. Klumbis juos karštai 
užstojo ir vadovavo jiems kovo
je už žmoniškesnes gyvenimo 
sąlygas. Ilga ir sunki kova davė 
gerų rezultatų. Už tai žmonės 
buvo jam be galo dėkingi ir va
dino jį „broliu ir draugu visų 
vargšų, ligonių bei skausmo pri
spaustų", nes, anot jų, kunigo 
Klumbio širdis ir durys buvo 
visada atviros visiems be rasė? 
ar luomo skirtumo". 

1972 metais jis atvyko į 
Arizoną misijų darbams indėnų 
tarpe. Čia rado dar daugiau 
vargo, nei kur kitur. Indėnų pa-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Cincinnati, OH 
LIETUVIŲ SUĖJIMAS 

Apylinkės lietuviai spalio 26 
d. susitiko su Lietuvos jėzuitais 
kun. Antanu Gražuliu ir kun. 
Rimantu Gudeliu, studijuojan
čiais anglų kalbą Chicagoje ir 
savaitgalį viešinčiais Cincinnati 
pas Xavier universiteto jėzui
tus. Birutės ir John Flynn na
muose dalinosi įspūdžiais, klau
simais apie Lietuvą ir išeivija, 
o sekmadienį 63% lietuviškoje 
veikloje dalyvaujančiųjų apylin
kės narių susirinko šv. Mišiom 
lietuviškai, su kun. A. Saulai
čių. 

Lietuvių būrelis kiek padi
dėja, kai darbo ar mokslo rei 
kalais atsikrausto iš kitų mies
tų arba atvyksta iš Lietuvos. 

Spalio 26 d. buvo bendra estų, 
latvių ir lietuvių šventė Nepri
klausomybe pasidžiaugti. 

A.a. kun. R. Klumbis 

rapijose nebuvo nieko, išskyrus 
sausą žemės plotą. Reikėjo pa
statyti bent koplyčią, kur būtų 
galima laikyti Mišias bei moky
ti tikėjimo. 

Statybai lėšų jis ieškojo pas 
geradarius, dažnai pridėdamas 
ir savo santaupas, jei tokių 
buvo. Arizonoj praleido 16 metų, 
atversdamas į katalikų tikėjimą 
daug indėnų ir meksikiečių. 
Paskutinė jo misijų vieta buvo 
Wenden — Salome Šv. Jono 
Krikštytojo parapija, Tucson 
vyskupijoj. Čia irgi jo pastan 
gomis buvo pastatyta graži 
bažnyčia. Po 40 metų misijų 
darbo 1988 metais kun. Klum
bis išėjo į pensiją. Lietuvių 
prašomas, jis mielai sutiko 
vadovauti Phoenixo Lietuvių 
katalikų misijai, nes, anot jo, 
.,nors prieš gyvenimo pabaigą 
norėtų tarnauti savo tautie
čiams". Priimdamas šias parei
gas kun. Klumbis gerai žinojo, 
kad mūsų grupė yra labai maža 
ir negalėsim duoti jam pilno 
finansinio išlaikymo, bet tai jo 
negąsdino, nes materialiniai 
dalykai jam visada buvo pasku
tinėj vietoj. Kunigo Klumbio 
gyvenimo tikslas ir prasmė 
buvo skleisti Kristaus žodį ir 
pagal jį gyventi. 

Jam vadovaujant, mūsų maža 
misija pergyveno savo žydėjimo 
laikotarpį. Lietuviškoms pa
maldoms buvo gauta erdvi 
koplyčia, susiorganizavo gražus 
giedojimas, lietuviški ornamen
tai ir šūkiai puošė altorių ir į 
pamaldas ėmė r ink t i s vis 
daugiau žmonių Juos visus čia 
traukė ne tik maloni aplinka, 
bet, svarbiausia — atsiradęs 
šiltas dvasinis ryšys tarp kape
liono ir žmonių. Visi buvo kuni
go Klumbio broliai ir seserys, vi

siems jis rado padrąsinantį žodį. 
Kunigas Klumbis labai 

mylėjo savo tėvynę Lietuvą ir 
nuolat paruošdavo gražias 
maldas už jos laisvę ir gerovę. 
Kiekvienas svarbesnis įvykis 
Lietuvoje gyvai atsispindėdavo 
džiaugsmu ar liūdesiu mūsų 
koplyčioj. Mes meldėmės kartu 
su visa Lietuva. Nuo to laiko, 
kai 1990 metų kovo 11 dieną 
Lietuva pasiskelbė nepriklau
soma, prie kun. Klumbio namų 
ant aukšto stiebo plevėsavo 
Lietuvos vėliava. Ne kartą buvo 
pareiškęs norą, nors kada grįti 
į tėvynę. Tas jo troškimas neiš
sipildė, bet Dievas suteikė kitą 
didelį džiaugsmą, nes jam gulint 
ligoninėje, oficialiai buvo 
pripažinta Lietuvos nepri
klausomybė ir visa tai jis galėjo 
matyti televizijoje ir spaudoje. 
Nors būdamas labai silpnas ir 
ligos iškankintas, tuo begaliniu 
džiaugsmu jis dalijosi su visais 
jį aplankančiais. O lankytojų jis 
turėjo daug. Ne tik artimieji ir 
draugai iš Arizonos, bet jį lankė 
ir kadaise buvę jo parapiečiai iš 
New Mexico, Texas ir kitų 
tolimų vietovių. 

Mirusiojo kūnas buvo pašar
votas Sunland koplyčioj. Šone 
stovėjo gėlės, o karsto dalis buvo 
uždengta Lietuvos vėliava. St. 
Charles Borromeo bažnyčios 
klebonui kun. Henry Hodges 
vadovaujant, buvo sukalbėtas 
rožinis ir taip pat sugiedotos 
giesmės lietuvių ir ispanų 
kalbomis, nes kai kurie iš 
atvykusių buvo ispanų kilmės. 
Išsamų atsisveikinimo žodį 
lietuvių misijos vardu pasakė 
komiteto pirmininkas Antanas 
Ambraška. Vėliau bažnyčioje is
panų kalba kalbėjo Our Lady of 
Fatima, Van Home, Texas 
bažnyčios atstovė. 

Dirbdamas misijose kun. 
Klumbis daug laiko praleido su 
vargšais. Jais jis rūpinosi, jiems 
padėjo. Net sirgdamas dažnai 
užsimindavo apie kenčiančius 
vargą, ypač Lietuvos našlaičius 
ir senelius, ragindamas jų ne
užmiršti. Pagerbiant šį jo pagei
davimą, laidotuvių dalyviai su
aukojo per 600 dolerių, kurie 
per vyskupo Pauliaus Baltakio 
įstaigą bus nusiųsti į Lietuvą. 

Laidotuvių Mišios įvyko 
spalio 15 dieną St. Charles Bor
romeo bažnyčioj. Pagerbt i 
mirusįjį į pamaldas susirinko 
pilna bažnyčia žmonių. Mišias 
konce'.ebravo kun. Hodges su 11 
kunigų. Savo gražiame pamoks

le jis kalbėjo apie velionio sunkų 
gyvenimą ir ilgų metų nenuils
tamą darbą misijose, tarp kitko 
paminėdamas, kad „kun. Klum
bis, nors kuklus ir nusižeminęs 
santykiuose su visais žmonėmis, 
buvo labai tv i r tas tikėjimo 
reikaluose". Mišių metu buvo 
giedamos giesmės lietuvių ir 
ispanų kalbomis. Ne vienam 
išspaudė ašarą gražiai atlikta 
„Marija, Marija" ir pabaigoje 
„Lietuva brangi", nes tos dvi 
giesmės buvo a.a. kunigo Klum
bio labiausiai mėgiamos. Lietu
viškam giedojimui vadovavo 
Ona Adomaitienė, vargonais 

pritariant Cathryn Cresci, kuri, 
nors ne lietuvė, tai darė iš 
didelės pagarbos kunigui Klum
biui. 

Iš bažnyčios paskutinė kelionė 
vyko į Sunland kapines, Sun Ci
ty mies te . Ten, palydint 
maldomis, sugiedant „Viešpa
ties Angelą" ir užberiant ant 
ka r s to po trupinėl į žemės, 
a tvežtos iš Lietuvos, buvo 
pasakytas paskutinis „sudie" 
visų mylimam Phoenixo Lietu
vių katalikų misijos kapelionui. 
Amžinoji šviesa tegu jam švie
čia! 

Vikt. Zakar ienė 

DRAUGAS, trečiadienis. 1991 m. spalio mėn. 30 d. 

Mieb.m 

A.tA. 
dipl. agr. ALFONSUI JUŠKAI 

buv. mūsų pirmininkui ir dabar t in iam vicepirmi
ninkui , eismo nelaimėje žuvus, jo sūnums ALGIUI, 
GINTARUI i r LINUI su šeimomis, jo brol iams ir ki
t i e m s g i m i n ė m s be i a r t i m i e s i e m s nuoš i rdž ią 
užuojautą reiškia ir kar tu liūdi 

BALF'o 76 skyrius Detroite 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

išvykus Amžinybėn, dukrą RŪTĄ, mūsų bendradarbę 
ir vyresniąją viceprezidente, su šeima, velionio žmoną 
SOFIJĄ J O N Y N I E N Ę sūnų KĘSTUTI, dukrą 
LAIMĄ NAVICKIENE Lietuvoje, jų seimas, velionio 
brolius ir seseris su šeimomis bei k i tus gimines ir 
ar t imuosius nuoširdžiai užjaučia ir ka r tu liūdi. 

Standard Federal Banko taryba, 
valdyba ir bendradarbiai 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus , jo žmonai SOFIJAI, Lietuvių Mokytojų 
sąjungos pirmininkei , dukroms RŪTAI JUŠKIENEI 
ir LAIMAI NAVICKIENEI Lietuvoje bei k i t iems 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Mokytojų sąjungos valdyba 

LAIMĖJO 65 MIL. 
DOLERIŲ 

Illinois loterijoje buvo susi
telkę 65 mil. dolerių. Spalio 16 
d. trys žmonės juos laimėjo, bet 
jų pavardės dar nebuvo paskelb
tos net po poros dienų. Kiek
vienas iš jų kasmet per 20 metų 
gaus milijoną dolerių išmokė
jimui. Laimėta 65 mil. dol. suma 
yra antra savo didumu Illinois 
loterijoje. 

ATNAUJINS NAVY PIER 

Washingtonas skiria lėšų 
Navy Pier parodų srityje pa
statyti puikų fontaną, kaip 
Chicaga tu r i Buckingham 
Grant Parke. Skirs lėšų medžių 
sodinimui, taip pat lėšų ozono 
studijoms Chicagoj. Tokį 
nu ta r imą priėmė atstovų 
rūmai, bet dar laukiamas prezi
dento ir senato patvirtinimas. 

A.tA. 
VYTAUTUI RUSTEIKIUI 

mirus, jo žmonai , j . šaulei BRONEI RUSTEIKIENEI, 
šeimos n a r i a m s , giminėms ir artimiesiems liūdint, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių 
Kuopos Valdyba ir nariai 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Ua tuvos Atsiminimai", 
— I — J M M i nuo 2 iki 3 v. p.p. i i S«ton Hafl Untvarai-
tato stottes, 89.5 FM banga. „Mušk; of Uthuanla" pro
gramos, vadamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas, 
taip pat aofcmadloniats girdimos nuo 1 Nei 2 v. p.p. Or. 
J. J . Sukas — direktorius, 234 Sunllt Or., VVatchung, 
N. J. 07O6O. Tol. 908-753-5636. 

Theright 
flight 
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C O P E N 
H A G E N 
AIRPORT 

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

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

dui apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs' ir ..OnePass" nariai 
gauna kreditą. kur| galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją Plstssnoi informacijai 
skambinkite savo koMonių agantui ar
ba SAS, tol. 1 800 221 2350 

S4S 
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A.tA. 
ALFONSAS JUŠKA 

Diplomuotas Agronomas 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
mūsų mylimas a.a. Alfonsas Juška žuvo automobilio 
nelaimėje, Southfield, Michigan, 1991 m. spalio 27 d, 
sulaukęs 80 m. amžiaus. 

Buvo gimęs Naujodvario kaime, Ramygalos vaisi., Pane 
vėžio apskr., 1911 m. sausio mėn. 21 d. 

Liko dideliame nuliūdime sūnus Algimantas ir marti Don 
na, anūkė Lynda su vyru David Richie, anūkė Elena, sūnus 
Gintaras ir marti Dawn, sūnus Linas ir marti Vida; anūkai 
Paul, Mark, Michael ir Kristina; brolis Juozas, gyvenantis Flo
ridoje, brolis Jonas gyvenantis Lietuvoje ir daug dukterėčių 
ir sūnėnų su šeimomis Amerikoj ir Lietuvoj. 

Velionis buvo baigęs Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją. 
Buvęs Lietuvių Bendruomenės, Detroito Lietuvių Organiza 
cijų Centro, Balfo 76-to skyriaus valdybų narys ir jų pirmi 
ninkas buvęs Dievo Apvaizdos parapijos administratorius 
Buvęs Ateitininkų Studentų ir Sendraugių aktyvus narys 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių koplyčioj, 15451 Far 
mington Road, Livonia, Michigan. Lankymas trečiadienį. 
spalio 30 d., nuo 12 vai.p.p. iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio mėn. 31 d. Iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas j Dievo Apvaizdos Baž 
nyčią, kur 11 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
vėlę. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai, broliai ir kiti 
giminės. 

Laid. direktorė Yolanda M. Zaparackienė Tel. (313) 
554-1275 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
25.3.3 VYest 71-t Street 
C hic.igo. Mamutą 9KB 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
ID201 South Roteits Road 
Pakis Hills. Illinois M'4r>-

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
141(1 South 90Ml Avenue 

Cicero, Illinois r»0r<̂ 0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South 50th Avenue 

C k ero. Illinois Wr»50 
708-652-1003 

Visus la idotuv ių n a m u s galite pasiekt i 
skamb indami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKL'S 
OONAI.D A. PFTKUS 

DONAI I) M. P F I k l S 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. spalio mėn. 30 d. 

z Visų Šventųjų paminėji
mas bus penktadienį, lapkričio 
1 d. Tai yra šventa diena ir ka 
ta l ikams privaloma. Reikia 
išklausyti šv. Mišias pritaiky 
tomis valandomis savose pa
rapijose. Galima išklausyti šv. 
Mišias ir iš vakaro, tai yra 
ketvirtadienio vakare. 

x A .a . s k u l p t o r ė E l e n a 
Gapu ty tė mirė spalio 3 d. Lon
done. Anglijoje. Velionė buvo 
pasižymėjusi kaip skulptorė, su
rengusi keletą parodų. Anglijoje 
ji buvo žinoma ne tik kaip meni
n inkė , bet ir l ie tuviškos 
visuomenės veikėja. 

x Danutė Dirvonienė, Žibu
rėlio Montessori mokyklėlės ve
dėja, uoliai ruošiasi Amerikos 
Lietuvių Montessori draugijos 
seminarui, kuris bus lapkričio 
13 d. 7 vai. vak. Lietuvių cen
tre Lemonte. Šis seminaras yra 
specialiai rengiamas Vaikų 
namelių ir Žiburėlio tėveliams 
ir visiems, kurie domisi mažųjų 
auklėjimu. Šio vakaro metu bus 
supažindinta su kūrybingu vai
ku ir kaip praktiškai parinkti 
jam kūrybiškus užsiėmimus. 

x „ B e n d r a d a r b i s " Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų lei
dinys, gausiai iliustruotas ir 
plačiai a p r a š y t a s seserų 
gyvenimas ir darbai, pasiekė 
redakciją ir skaitytojus. Reikia 
atkreipti dėmesį į seselių dar
bus Lietuvoje ir aprašymus apie 
vysk. P. Baltakio pamokslą ir 
vysk. J. Žemaičio lankymąsi bei 
rekolekcijas kunigams. 

x P o 20 dol . a t s iuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
dr. Roman Kaunas, Elm Grove, 
Wisc., Vyt. P. Janulait is , Oak 
Lawn. 111., A. V. Tomkus, Juno 
Beach, Fla., Kazys Linkus. Mia-
mi Beach, Fla., Stasė ir Juozas 
Braziai, Orland Beach, Fla. Vi
siems tariame ačiū už paramą 
„Draugui". 

x Liet. F o n d o vajaus poky
lyje estradinių dainų pynę 
atliks Virginija Kliknienė ir 
Vytautas S iškauskas , brolis ir 
sesuo iš Lietuvos, lapkričio 16 
d. Martiniąue salėje. 

(sk) 

x Už mirus iuos ius bei t ra
g i š k a i ž u v u s i u s V i l n i a u s 
k r a š t o l ie tuvius bus auko
jamos šv. Mišios Šių metų 
lapkričio mėn. 3 d., 10 vai. tėvų 
Jėzui tų koplyčioje. Čikagos 
lietuviai, o ypatingai vilniečiai, 
kviečiami pasimelsti už mūsų 
mirusius brolius ir seseris. 

(sk) 

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

Tel. <1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd . Lockport, U 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal su- i tanma 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624" S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai n u o 9 iki 7 va! vak 
Šeštad a \ r iki 1 \a l d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2301 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. O g d e n A ve. . Ste . 18-2 
H i n s d a l e . IL 60521 
Tel . (708) 325-3157 

Valandos pagat sus i ta r ime 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos bažnyčioje Vliko sei
mo proga bus šv. Mišios 
lapkričio 3 d. 10:30 vai. Chorui 
diriguos muz. A. Linas, solo gie
dos Margar i ta Momkienė, 
smuiku — Linda Velecky-
tė-Kerpienė. prie vargonų bus S. 
Palionis ir K. Skaisgirys. Visi 
kviečiami dalyvauti iškilmin
gose pamaldose. 

x Vėlinių iškilmės Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse bus 
šį sekmadienį, lapkričio 3 d , 1 
vai. p.p. prie Steigėjų paminklo. 
Iškilmes praves Kapų savi
ninkų dr-jos pirmininkas Stasys 
Valinskas. Religinei daliai 
vadovaus kapinių direktorius 
kun. Jonas Kuzinskas. Trumpą 
žodį tars Algis Regis. Mirusieji 
bus pagerbti vainiko padėjimu 
ir Vėlinių žvakės įžiebimu, visų 
dalyvių giedama giesme. 
Iškilmes organizuoja Kapų 
sav in inkų dr-ja ir Bend
ruomenės Pasauliečių komi
tetas, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams ir šaulėms. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
pagerbiant mūsų tautos miru
sius ir Amžinybėn išėjusius arti
muosius. 

x Kazimieras Čiur inskas , 
visuomenininkas ir dosnus 
lietuviškos spaudos rėmėjas, 
lapkričio 5 d. išvyksta atostogų 
pas brolį dr. Antaną Čiurį, gyve
nantį Floridoje. 

x Juozo Žilevičiaus gimimo 
100 metų sukakties minėjimai 
buvo surengti Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje. Chicagoje mi
nėjimas — koncertas, rengiamas 
lapkričio 10 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Rengia Margutis. 
Margučio raštinėje priimami 
bilietų užsakymai. 

x Vilius Radžius, Chicago. 
111., Aug. Pranskevičius, Chi
cago, III., pratęsė prenumeratą 
vien^ iems metams ir ta pačia 
proga už kalėdines korteles ir 
kalendorių pridėjo po 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

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

(sk) 
x Grei t parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 5865959 ar 
ba(708> 425-7161. 

(sk), 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
j u m s i r 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, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika 
lais. Atlanta Import-Export , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Vysk . S i g i t a s T a m k e -
vičius spalio 31 d. išskrido 
Lietuvon, po Chicagos aplankęs 
dar Los Angeles ir New Yorko 
lietuvius. Chicagoje spalio 13 d. 
susitiko su arkivyskupu kard. 
Bernardin, kuris maloniai prisi
minė savo kelionę po Lietuvą ir 
paminėjo lapkričio 9-10 d. 
r inkliavą Rytų Europos 
Bažnyčiai šioje vyskupijoje. 
Vysk. TamkeviČių lydėjo ir Ma
rijos Gimimo klebonas kun. J. 
Kuzinskas. Vysk. Tamkevičius 
buvo susitikęs su Nekalto Pra
sidėjimo klebonu kun. A. Pu-
chenskiu, su skautininkais ir 
skautininkėmis spalio 13 d., su 
Šv. Ignaco jėzuitų gimnazijos jė
zuitais spalio 15 d., su ateiti
ninkų vadovais spalio 12 d., 
kaipir su visa eile žmonių vaka
ronių bei pamaldų proga. 

x Į Vliko seimą, įvykstantį 
lapkričio 1, 2 ir 3 dienomis 
Chicagoje, atvyksta Lietuvos 
gen. konsulas Kanadoje Haris 
Lapas su žmona ir dalyvaus 
atstovų priėmime, seimo pos
ėdžiuose ir bankete. Lietuviš
koji visuomenė kviečiama susi
domėti istoriniu Vliko seimu ir 
gausiai dalyvauti jo rengi
niuose. 

x P o e t a s Kornelijus Pla
telis atskrenda iš Lietuvos ir 
skaitys savo poeziją literatūros 
vakare, kuris atidaro Ateities 
savai tgal į penktadien į , 
lapkričio 15d., Jaunimo centro 
kavinėje. 

mK ŽVAIGŽDUTĖ 
I^^^^C^* 3* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaui 

Redaguoja J. Pi*£as Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

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

(sk) 

x J u o z a s Mikulis, West-
chester, 111., veiklus lietuviškų 
organizacijų darbuotojas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x Kaz imie ra Skerienė iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir už kalėdines korteles ir kalen
dorių paaukojo 25 dol. Labai 
dėkojame. 

x Danutė Augienė, Putnam, 
Conn., vaikų literatūros rašy
toja, už kalėdines korteles, 
kalendorių atsiuntė 20 dol. 
auką su tokiu laiškučiu: „Visam 
,Draugo' darbininkų, besirūpi
nančių mūsų-skaitytojų infor
mavimu, švietimu ir .kultūri
nimu' štabui geriausi sveiki
nimai ir linkėjimai iš Putnamo. 
Užvakar atėjo 5 Draugai iš kar
to, tada sunku bendrauti su vi
sais., žinau, tai ne Jūsų kaltė". 
Dėkojame už sveikinimus ir 
linkėjimus. 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI I LIETUVA pristatomi į 
namus su nuolaida. Rūbai, 
maistas, vaistai BE MUITO. 
Paskubėk i t . Iš kitur siųskite 
mums p a š t u 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 NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg). 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse '0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk) 
x G. T. INTERNATIONAL, 

ABĖCĖLĖ 

A raidė ranka pamoja, 
B sesutė šalia stoja, 
C prie jųjų tolėliau, 
D atbėga pagaliau. 

I ir E gana toli, 
Jų matyti negali. 
Kepurėlę jei uždėsiu, 
Raidę Ė tada turėsiu. 

F ištarti man sunku, 
U sulinkusi lanku, 
O jei ji su stogeliu 
U sušukti aš galiu. 

L rašau Lietuva, 
N ir M — namuos mama, 
T ir R tėtė, Rasa, 
Z ir Ž gili žiema. 

V valio gana toli, 
S ir Š šnypšti gali, 
Aš manau, kad jau visa 
Abėcėlė ištisa 

Nerimą N a r u t ė 

RAGANOS PAGAVIMAS 

Mano vardas yra Vilija. Aš 
esu graži princesė. Aš gyvenu 
didel iame miške ka ra l i aus 
rūmuose. Miške gyvena daug 
nykštukų. Jie visi yra mano 
geri draugai. Mes žaidžiame, iš
dykaujame, maudomės karališ
kame ežere kiekvieną dieną. 
Man čia yra labai smagu gyven
ti. Netoliese gyvena didelė ra
gana. Nė vienam ji nepatinka, 
visi jos bijo. Ji mėgsta valgyti 
nykštukus, kurie yra mano 
draugai. Vieną dieną ragana 
Julija pagavo Auste nykštukę. 
Mums reikėjo ją išgelbėti. J i ją 
suvalgė, prarijo gyvą. Mūsų 
buvo daug ir mes pagavome 
raganą. Perpjovėme pilvą ir iš
traukėme Austę. Nuo to laiko 
ragana daugiau nebegaudė 
nykštukų. Ji buvo mūsų draugė, 
gyveno kartu su mumis visais. 

Vilija Šimaitytė, 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

Red. Su raganomis ir visokio
mis baidyklėmis yra susijusi ir 
Hallovveen diena. Ją labai 
mėgsta Amerikos vaikai, nes 
apsirengę keistomis unifor
momis gauna iš žmonių: 
saldainių, pinigų ir kitokių gė
rybių. Tik ga;Ja, kad tą vaikų 
šventę išnaudoja blogi žmonės. 
Tie blogi žmones apsirengę kau
kėmis apip'.ešia žmones, 
užpuola ir nuskriaudžia vaikus, 
prideda į jų krepšelius apnuody
tų saldainių ir kitų pavojingų 
daiktų. Vaikai be suaugusių 
palydovų neturėtų vieni vaikš
čioti, o gautus dalykus atsargiai 
patikrinti, įtartinus dalykus 
išmesti. Geriausiai lankyt i 
draugų ir gerai pažįstamų 
šeimas. 

KA DARYČIAU SU 
RASTAIS PINIGAIS 

Jeigu aš rasčiau pinigus su 
adresu, tuos pinigus nuneščiau 
pagal tą adresą, o jei būtų be 
adreso, nuneščiau į policiją ir 

INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms ^ n juos palikčiau. Policininkai 
bilietus iš Lietuvos į įvairius paskelbtų mieste, miestelyje ar 
Amerikos miestus, neskrendant kaime. 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis ^8" atsirastų tikras pametė-
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso- Jas» tai tam, kuris rado tuos 
keriopą informaciją perduoda pinigus, duotų trečdalį. Jei 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje, neats i ras tų pametėjo, t a i 
Taip pat rašome vietinius bilie- pinigai būtų mano. 
tus, tvirtiname Aerofloto reisus A š Pusę tų pinigų atiduočiau 
ir parūpiname profesionalų policijai, o kitus pasilikčiau sau. 
pasitikimą New Yorke ir Wa- Už tuos pinigus nusipirkčiau 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , IL 60457. T e l . 
708^30-7272. 

(sk> 

Vėlinės Lietuvoje yra ne darbo diena. Žmonės eina į bažnyčias 
pasimelsti už savo ar t imuosius mirusiuosius ir ui žuvusiuosius, 
Tėvyne g i n a n t nuo priešų. P i e š i n y s d a U R Š i m o n i o 

G A L V O S Ū K I S NR. 24 

1. Parašyki te , kaip Dievas su
kūrė pasaulį? 

2. Amerikos valdiškose mo
kyklose aiškina, kad ne Dievas 
sukūrė pasaulį , bet jis savaime 
atsirado evoliucijos būdu, ar jais 
galima t ikėt i? 

3. Šventame Rašte sakoma, 
kad Dievas sukūrė pasaulį per 
6 dienas, o septintąją dieną ilsė
josi. Kaip j ū s suprantate tas 
dienas? 

Už teis ingus atsakymus 10 
taškų. Jei t ruput į suklysite — 5 
taškai . 

G A L V O S Ū K I S NR. 25 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

|\i)liiiiiiį.i,/////i/;///// 

ūkį: karvę, kiaulę, vištų, gaidį 
ir kalakutą. 

Ind rė Noreikai tė , 

VISŲ ŠVENTŲ NAKTIES 
SVEČIAI 

(Lietuvių tautosaka) 

Mirę vaikai ateina savo tėvų 
aplankyti Visų Šventų naktį. 
Vieną kartą šeimininkė liepė 
prieš šventes švariai iššluoti 
trobą ir išbarstyti smėliu. Ryto 
metą žiūri, kad pilna troba 
mažų pėdelių išpėdžiota. Iš kur 
dabar tos pėdelės? Namuose nė 
vieno mažo vaiko nėra. Tik atsi
minus i , k a d Visų Šventų 
šventė, suprato, kad ta i buvo 
atėję jos maži mirę vaikai. 
(Papasakojo M. Grikšienė, 89 m. 
amžiaus, iš Rūtelių kaimo, 
Kaltinėnų valsč. Užrašė A. 
Brazdeikis, 1937 m. gegužės 
mėn. 20 d.) 

Iš d r . J o n o Balio a r chyvo 

BŪKIME ATSAKINGI 

Visi mes turime būt i at
sakingi už pasaulio teršimą. 
Pradžią tur ime atlikti savo 
namuose. 

Vietoje plastikinių maišų, 
naudokime popierinius. Plas
tikiniai maišai nesupūva per 
šimtus metų, ta i labai užteršia 
pasaulį. Nemeskime popierių ir 
laikraščių į šiukšles, bet juos 
dėkime atskirai, kad miesto 
tarnautojai surinktų ir nuvežtų 
perdirbimui. Taip pa t dėkime 
stiklinius butelius ir konservų 
dėžutes a tski ra i , k a d būtų 
galima surinkti ir nuvežti į 
fabrikus perdirbimui. 

Jeigu visi žmonės bent savo 
šiukšles sutvarkytų, pasaulis 
būtų daug šveresnis. 

A r ū n a s R a d t k e , 
Toronto Maironio lit. m-los 
mokinys. Kanada. (Maironio m-

los metraštis) 

NEKASK KITAM DUOBĖS, 
NES P A T S ĮKRISI 

Gyveno du ūkininkai. Vienas 
iš jų buvo geras, o an t ras — blo
gas. Jie gyveno šalia vienas an
tro. Blogasis buvo labai pavy
dus, norėjo gerojo ūkininko 
žemės. Jis vieną dieną sugalvojo 
iškasti labai gilią duobę ir pri
pildyti ją vandeniu. Pagalvojo, 
kad gerasis kaimynas eis prie 
tos tvoros, kur yra duobė, įkris 
ir paskęs. Tada blogajam teks jo 
ūkis, tuo būdu turės labai daug 
žemės. 

Vieną rytą blogasis ūkininkas 
atsikėlęs atsisėdo valgyti pus
ryčių. Jis valgė ramiai, paten
kintas, kad jam pasisekė iškas
ti tą duobę. Staiga j is pamatė 
savo gyvulius bėgančius iš ūkio, 
nes kažkas juos paleido iš tvar
to. Kadangi nenorėjo prarasti 

GALVOSŪKIS NR. 21 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Vienos mokyklos mokiniai 
buvo nuvesti į moderniško meno 
parodą. Piešimo mokytojas 
mokiniams aiškino, ką kiekvie
nas piešinys reiškia. Vienas mo
kinys, priėjęs prie šio piešinio, 
(žinoma daug didesnio, negu čia 
nupieštas) ir prašė jo reikšmės 
paaiškinimo. Mokytojas, pasižiū
rėjęs į parodos katalogą, pa
aiškino mokiniui. Mokinys iš
girdęs paaiškinimą, garsiai 
nusijuokė ir a tkreipė kitų 
mokinių dėmesį. Pamėginkite ir 
jūs atspėti šio piešinio reikšmę. 
Jeigu pasisektų atspėti, gausi
te 10 taškų, o jei būtų kitokie 
aiškinimai — t ik 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 22 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Spalvotu pieštuku nuspalvin
ki te t a s vietas, kurios pažy
mėtos taškais . Tada sužinosite, 
kas slepiasi tarp tų brūkšnių ir 
langelių. (5 taškai) 

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI 

P r i e š p r a d ė d a m a s gal
vosūkius jums pranešiau, kad 
yra duodamas vieno mėnesio 
laikotarpis spręsti kiekvienos 
savaitės galvosūkius. Vienas 
mėnuo j a u pasibaigė ir jau pra
dedami duoti galvosūkių atsa
kymai. Kai „T. Žv." jau yra 
paskelbti atsakymai, po to jūsų 
atsiųst i atsakymai, jau nebe
gal ioja . Todėl pas i s t enk i t e 
redaktoriui atsiųsti atsakymus, 
kol d a r j ie nėra paskelbt i 
„Tėvynės žvaigždutėje". 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

Uždenkite pirštu katę, tik 
palikite neuždengtą uodegą ir 
parašykite , k a i p pas ike i tė 
piešinėlis. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 23 

Prisiminkite istoriją. Trylik
tame šimtmetyje Ispanijoje buvo 
garsūs maurai (Moorish). Jei 
prisiminsite, kuo jie buvo gar
sūs, parašykite, jei neprisimin
site t iek to. Maurų karalių 
rūmai buvo garsūs ir šiandien 
visų tautų rašytojai ir meni
ninkai savo kūriniuose juos 
dažnai mini. Parašykite tų 
rūmų vardą ir kurioje vietovėje 
jie yra? (5 taškai) 

įkrito į savo iškastą duobę ir 
paskendo. 

Nereikia linkėti kitiems blo
go, nes gali pačiam blogai atsi
tikti. 

Edis Nelsas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero savo gyvulių, jis išsigandęs bėgo 

Marųuette Parko lit. m-los paskui juos, visai pamiršęs apie auk§t. lit. m-los mokinys. („Aš 
4 sk. mokinė („Vyturėliai") ^ duobę. Ir taip bebėgdamas čia gyva") 

Žiūrėkite kryžiažodį. 

G A L V O S Ū K I O NR. 3 
ATSAKYMAS 

Šio galvosūkio žodžiai gali 
būti įvairūs, kiekvienas gali 
pasir inkt i sau t inkamus. Čia 
duodama tik sugestijos: Parti
zanai, aparatas, departamentas, 
t e m p e r a m e n t a s , rudsparn is , 
Gasparas , nepartinis, sparnas, 
par lamentas . 

G A L V O S Ū K I O NR. 4 
ATSAKYMAS 

Ši vietovė yra Del valstijoje. 
Delavvare. 

G A L V O S Ū K I O NR. 5 
ATSAKYMAS 

Tokie pašalintieji prezidentai 
buvo : Andrevv Johnson ir 
Richard Nixon. 
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