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Slavų sąjunga esanti
„neteisėta”

Landsbergio susitikimas
su žurnalistais

JAV prezidentas nesiruošia nutraukti ryšių
su Gorbačiovu

Trejeto susitikimas Minske
Vilnius. Gruodžio 10 d. (Elta) kompromisui: laikraščiai vėl
nors
mūsų
— Reikšmingais ir konstrukty išleidžiami,
viais pavadino Lietuvos Res reikalavimai dėl akcizo iki šiol
publikos Aukščiausiosios Tary nepatenkinti, spauda ir toliau
bos pirmininkas Vytautas gins demokratijos principus,
Landsbergis savo susitikimus žmogaus teisę į laisvą žodį. Tai
— ne atsitraukimas. Tai — šven
Prancūzijoje.
Plačiau apie tai jis papasako tas tikėjimas, kad valstybės
jo vakar Aukščiausiojoje Tary vyrai tesės duotą žodį”.
boje įvykusioje spaudos konfe
Galima ir „Pasitikėjimo
rencijoje.
fondo” parama
Pastarojoje kelionėje, kaip ir
Ministro pirmininko pavaduo
ankstesnių išvykų šį rudenį
Kai Lietuvoje lankėsi Gudijos Respublikos prezidentas Stanislavas Šuškievičius, antrasis iš
tojas
Vytautas Pakalniškis
metu, man dažnai teko kalbėti
kairės, jis padėjo gėlių vainiką prie Sausio 13-osios nužudytųjų Lietuvos naujųjų didvyrių kapų.
temomis, susijusiomis su tam vakar priėmė Jungtinių Tautų
Prieš šį vizitą Lietuvos Respublikos prez. Vytautas Landsbergis vizitavo Gudiją.
tikro ekonominio užnugario vystymosi programos vyresnįjį
kūrimu, pastebėjo V. Landsber patarėją lordą Palmunga,
TRUMPAI
gis. Su Prancūzijos užsienio atvykusį tartis finansinės ir
reikalų ministerijos atstovais — kitokios paramos Lietuvai
IŠ VISUR
Vilnius. Kai Lietuvą vizitavo religiją ir mokslą. Kalbėdamas
užsienio ryšių direkcijos vadovu teikimo klausimais.
Pokalbio
metu
buvo Gudijos Respublikos prez. apie valstybinę sieną tarp
— Maskvoje vakar preziden
ir Europos departamento direk
toriumi aptarti galimi ekonomi apsvarstytos galimybės įsteigti Stanislavas Šuškievičius, tai abiejų kraštų, Šuškievičius pa to M. Gorbačiovo spaudos direk
niai sunkumai, kurie gali ištikti vystymosi programos Baltijos kartu atskrido ir ministro pir stebėjo, jog ji neturi būti torius žurnalistams pasakė, kad
mininko pavaduotojas M. Dem- keičiama. Baigdamas savo Gorbačiovas gali labai greitai
Lietuvą šią žiemą, kalbėta apie šalių biurą Vilniuje.
čiukas,
Užsienio reikalų kalbą, Gudijos prezidentas atsistatydinti iš einamųjų pa
paramą iš Prancūzijos pusės.
Parlamente
Tokia parama gali būti reika
ministras V. Senko, Gardino sri pažymėjo, jog jis yra fizikos pro reigų.
Vakar Aukščiausiojoje Tary ties komiteto pirmininko fesorius, o Landsbergis —
linga ekonominei reformai ir
— Izraelis formaliai sutiko at
savos valiutos įvedimui parem boje buvo ne plenarinio posėdžio pavaduotojas I. Maško ir kai muzikos, todėl jų ryšiai turėtų naujinti taikos pasitarimus su
ti, nes dėl nemažai laiko už diena. Deputatai dirbo frakci kurių Parlamento komisijų pir būti harmoningi ir pragmatiški. arabų delegacijomis WashingPo pasirašymo bendrų ryšių tone.
trunkančių procedūrų iš tarp jose ir komisijose. Švietimo, mininkai ir deputatai.
mokslo
ir
kultūros
komisijoje
deklaracijos Gudijos prezidento
Vilniaus
aerouoste
buvo
tautinių finansinių organizacijų
— Prez. G. Bushas žada
apsvarstytas
klausimas
„Dėl
išrikiuota garbės sargyba ir garbei įvyko iškilminga sausio mėnesį pateikti naują
ir tarptautinių bankų kreditų,
matyt, gausime ne anksčiau kai kurių leidinių paskelbto patiestas raudonas kilimas vakarienė.
ekonominę krašto programą
kaip pavasarį ar vasarą, pasakė streiko”. Svarstyme dalyvavo aukštojo svečio pagerbimui.
JAV
Kongresui, pasakė
Vyriausybės patarėjai Juozas Gudijos delegaciją pasitiko
jis.
Biudžeto
direktorius Richard G.
Daug dėmesio pokalbiuose Jucys, Vytautas Andriulis, taip Lietuvos AT pirmininko pava
Darman,
kalbėdamas televizijos
buvo skirta Lietuvos ir Pran pat streiko komiteto atstovai. duotojas Kazys Motieka,
programoje.
Nežiūrint kai kurių
Buvo išklausyti abiejų pusių ministro pirmininko pavaduo
cūzijos ryšių plėtojimui.
respublikonų
ir demokratų
argumentai, atsakyta į depu tojas Zigmas Vaišvila, Užsienio
patarimo
tą
programą
paskelbti
Kariuomenė — Rusijos
tatų klausimus. Nors galutinai reikalų ministro pavaduotojas
dabar,
prezidentas
ją
paskelb
problema
klausimas neišpręstas, tačiau Valdemaras Katkus ir kiti
siąs
savo
metiniame
pranešime
Kalbėdamas apie SSRS ka streikas baigiamas, ir laikraš aukštieji Lietuvos pareigūnai.
kraštui.
riuomenės išvedimą iš Lietu čiai bus leidžiami toliau. Ginči Svečių namuose Latvių gatvėje
— Valstybės departamento
vos, V. Landsbergis pastebėjo, jamus klausimus galutinai bus įvyko prezidentų — Šuškievisekretorius James A. Baker III
jog būtų labai gerai, jeigu ir bandoma išspręsti susitikime su čiaus ir Landsbergio pokalbis.
išsireiškė, jog JAV galėjo 1980
Vakarų valstybės persiorien ministrais Aleksandru Abišala Antakalnio kapinėse Gudijos
tuotų į Rusiją kaip į pagrindinį ir Algiu Dobravolskiu.
metais leisti Izraeliui parduoti
delegacija padėjo vainiką prie
partnerį Rytuose. Rusija perima
ginklus Iranui, kalbėdamas
Komisijoje
taip
pat Sausio 13-osios aukų kapų.
praėjusį sekmadienį televizijoje.
Sovietų Sąjungos prerogatyvas, apsvarstytas civilinio proceso Prez. pasakė kalbą ir Lietuvos
perims ir vadovavimą kariuo kodekso papildymas.
Tačiau jis pridūrė, kad tiksliai
Parlamente ir palietė daug
menei. Kariuomenės išvedimo
nežino, ar taip buvo daroma,
Valstybės atkūrimo komisijo svarbių Lietuvai ir Gudijai
nors tuo metu jis buvo Baltųjų
iš Lietuvos problemą su Rusijos je aptartas konstitucijos problemų. Pasirašyta gerų
rūmų štabo viršininku.
vadovais mes jau svarstėme metmenų projektas. Šis pro kaimyninių santykių deklaraci
kaip visiškai konkrečią Rusijos jektas taip pat apsvarstytas ir ja leidžia lietuviams Gudijoje ir
— Argentinos prezidentas
problemą, pasakė jis. Armija tik teisinės sistemos komisijoje. gudams Lietuvoje gyventi pagal
Carlo Saul Menem, būdamas
vadinama SSRS kariuomene, Šioje komisijoje apsvarstytas ir savo tautos tradicijas, kultūrą,
New Yorke, pažadėjo žydų
bet ir priimti ją, ir apgyvendinti, laikinojo pagrindinio įstatymo
atstovams leisti pasinaudoti
perkvalifikuoti kariškius turi pakeitimų projektas, susijęs su
nacių karo nusikaltėlių
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
juk Rusija. Tad mūsų uždavinys baudžiamojo proceso reforma.
bylomis, kurie rado prieglobstį
yra pasiekti, kad kariuomenės Nutarta jį pateikti svarstyti
gruodžio 5 d. pareiškimo komentaras po karo anksčiau Argentinoje.
išvedimas Vakaruose būtų ver Aukščiausiojoje Taryboje.
Jis paneigė tvirtinimus, kad
Vilnius. Gruodžio 9 d.— organizacijų turto perėmimo. Argentina laiko slaptas infor
tinamas kaip tarptautinė pro
Ekonomikos komisijoje buvo
laikraštį”
blema, kad Europa padėtų ne svarstomas mažų įmonių įsta Lietuvos Vyriausybės spaudos „Valstiečių
macijas, kurios liečia ir Martin
reorganizavo
į
privačią
akcinę
biuras praneša, jog paskuti
tik politiniais pareiškimais, tymo projektas.
Bormann, Adolfo Hitlerio asis
nėmis lapkričio dienomis Lie bendrovę. Redakcijos žurnalistų tento, veiklą.
reikalavimais, bet ir finan
Trumpai
tuvoje buvo netikėtai sukeltas kolektyvui buvo neatlygintinai
siškai. Tai būtų parama ir Rusi
— Maskvoje prez. M.
— Kaune įvykusiame žemės sąmyšis dėl spaudos problemų. skirta 80 procentų akcijų, o kita
jai, ir Lietuvai, kad kariuomenė
Gorbačiovas
kreipėsi į Rusijos
jų
dalis
—
įvairioms
žemės
ūkio
savininkų suvažiavime buvo Kai kurių buvusių komunisti
būtų greičiau išvesta.
regionus
už
sostinės ribų, kad
organizacijoms,
pagrindinai
—
Labai palankiai Lietuvos par įsteigta dar viena Lietuvos par nių leidinių redakcijos išplatino
padėtų su maistu. Kalbėdamas
lamento vadovas įvertino trejeto tija, pasivadinusi skambiu Tei prasimanymus apie Vyriausy visuomeninėms. Buvusio Lietu
televizijoje, pasakė, jog 9 mili
susitikimą Minske. Pasak jo, tai singumo partijos vardu. Partijos bės numatomus priimti sprendi vos komunistų partijos laikraš
jonai
žmonių laukia pagalbos
trijų pakankamai lygiateisių, pirmininku išrinktas E. Rauga mus dėl buvusios Lietuvos čio „Tiesa” redakcijai buvo
maistu
ir sostinės gyventojams
komunistų partijos leidinių leista pasirinkti iš dviejų
lygiaverčių
partnerių las.
turėtų
būti
teikiama pirmenybė
darbuotojams
mėginimas išlaikyti tam tikrą
— Vilniuje ir artimiausiuose suvalstybinimo. Dienraštis variantų:
aprūpinime.
Maisto užteksią tik
stabilumą. Dabar labai svarbu miestuose gyvenantys žydų „Lietuvos rytas” plačiai pasidalinti akcijas lygiomis
dviem
savaitėm.
išvengti tarp šių didelių valsty tautybės žmonės gruodžio 15-20 paskleidė dezinformaciją esą jis dalimis ir steigti uždarąją
— Sovietų vyriausybė sulaikė
akcinę bendrovę arba pasilikti
bių konflikto ir nuraminti pa dienomis penkias dienas jau nacionalizuotas.
principinės
skolos išmokėjimą
LDDP
(įsteigtoje
vietoje
saulį dėl branduolinio ginklo. V. balsuos už naują Lietuvos žydų Viena ir galimų dienraščių
Vakarų
bankams
iki sausio 1 d.
Lietuvos
komunistų
partijos)
Landsbergis išreikšė nuomonę, bendruomenės tarybą. Gruodžio organizuotos akcijos priežasčių
Bankams
turėjo
jau
būti išmo
žinioje.
Be
to,
„Valstiečių
kad centralizuoto vadovavimo ir 22 d. įvyks Vilniaus žydų — didėjanti rinkos sąlygomis
laikraščio
”
ir
„Tiesos
”
redakci

kėta
4
bilijonai
dolerių.
atominio ginklo kontrolės trijų bendruomenės tarybos rinki konkurencija tarp laikraščių ir
blogėjanti jų finansinė būklė. joms patikėta pačioms invento
valstybių rankose išlaikymas — mai.
pozityvi, mažiausiai pavojinga
Kartu siekta padaryti tam tikrą rizuoti turtą, kad būtų vidaus politiką, kenkia jos tarp
poveikį reorganizuojant buvu nustatyta LKP (SSKP), LKP tautiniam prestižui, trukdo
išeitis.
— Rumunija apkaltino sios Lietuvos komunistų parti turto apimtis.
užsienio ekonominei politikai.
Laikraščiai jau išėjo
Sovietų kareivius, kurie Mol jos leidinius.
Buvę rajoniniai (municipali
Tenka apgailestauti, jog kai
niai) Lietuvos komunistų parti kurių leidinių neatsakingi pa
Šiandien penki Lietuvos dien davijoje trukdė prezidentinius
Skubiau vykdomas
jos leidiniai paversti priva reiškimai galėjo sukelti tam
raščiai nutraukė streiką. Minė rinkimus, ypač tose vietose>kur
įstatymas
gyvena
rumunų
tautybės
žmo

čiomis akcinėmis bendrovėmis, tikras abejones dėl demokrati
tuose leidiniuose patalpintas
Spaudos streiko komiteto nės.
Po netikėtai pradėtos 5 akcijas padalijant redakcijų nių reformų Lietuvoje, kurį šiuo
pareiškimas „Dėl Vyriausybės
metu pergyveną sunkų ir sudė
— „Izvestijos” dienraštis laikraščių akcijos, vyriausybė darbuotojams.
Konstatuojame, jog paskelbti tingą laikotarpį — perėjimą prie
vadovo pozicijos”. Jame sa kaltino prez. Gorbačiovą.gyve buvo priversta kuo skubiau
koma, kad „suprasdami Vyriau nantį „pasaulio iliuzijomis” ir pradėti vykdyti Lietuvos ir plačiai paskleisti gandai dėl laisvų rinkos kainų bei prasi
sybės sunkumus sprendžiant priešinantis naujoms gyvenimo Respublikos įstatymą dėl LKP galimo laikraščių suvalstybi dėjusį valstybinio turto masinį
akcizo problemas, mes linkę politinėms realybėms.
(SSKP) ir buvusių komunistinių nimo diskredituoja Lietuvos privatizavimą.

Gudijos prezidento revizitas

Maskva. Gruodžio 10. —
Reuteris, pranešdamas žinias iš
Maskvos, pastebi, jog pirma
dienį čia buvo daug chaosinio
pobūdžio įvykių, kai prasidėjo
nauja įtampa tarp prez. M. Gor
bačiovo ir trijų slaviškųjų res
publikų vadų, kurie sudarė „ne
priklausomą commonwealth”.
Prez. Gorbačiovas pasakė, jog
Rusijos, Gudijos ir Ukrainos
prezidentai neturi teisės
išdraskyti Sovietų Sąjungos ir
kad jie pasielgė neteisingai, kai
jie praėjusį sekmadienį dekla
ravo Sovietų Sąjungos pabaigą
ir įsteigė nepriklausomų trijų
valstybių sąjungą. Gorbačiovas,
atrodo, nori išsaugoti savo poli
tinę poziciją ir kaip nors išsi
laikyti valdžioje, sakydamas,
kad trys respublikos dar negali
nuspręsti visos sąjungos likimo
ir diktuoti kitiems. Jis pasakė,
jog galįs skelbti referendumą,
kad būtų nuspręstas Sovietų
Sąjungos likimas. „Mūsų dau
gelio tautybių krašto likimas
negali būti nuspręstas trijų res
publikų deklaracija, turi būti
laikoma tik pasiūlymu diskusi
joms šalia jo jau pasiūlytos
„suverenių valstybių sąjungos”.
Tai esą priklauso Liaudies
deputatų kongresui nuspręsti.
Gynybos pranešimas
Sovietų Gynybos ministerija
tuoj išleido pranešimą, kad cen
tro komandai tebepriklauso
visas branduolinių ginklų
arsenalas. Visi strateginiai ir
taktiniai atominiai ginklai yra
tvirtoje Centro kontrolėje,
nežiūrint trijų atsiskiriančių
respublikų pareiškimo, kad
centrinės ministerijos nebeeg
zistuoja.
Washingtone Baltųjų rūmų
spaudos vadovas Marlin Fitzwater pasakė, jog JAV nėra
tikros, kas tikrai kontroliuoja
baisiuosius ginklus. Busho ad
ministracija esanti netikra
Gorbačiovo statusu. Valstybės
departamento spaudos vedėja
Margaret Tutwiler pasakė, jog
atrodo, kad naujoji „Commonwealth vadovybė” atitinka
pagrindinius principus, kuriuos
palaiko JAV, bet Busho
administracijos pareigūnai
pasakė, jog prez. Bushas
nesiruošia nutraukti ryšių su
prez. Gorbačiovu ir jo vyriausy
be. Tačiau įvykiai eina tokiu
greičiu, jog niekas negali
nuspėti, kas bus rytoj Maskvo
je.
Gorbačiovas šeštadienį pa
skyrė naują štabo viršininką, o
pirmadienį
jis
pakeitė
Kremliaus sargybos viršininką.
Neduota jokių paaiškinimų, tik
bendras, kaip ir visuomet sovie
tuose — „dėl sveikatos prie
žasčių”. Bet teigiama, kad gen.
V. Lobovas pats pasitraukė,
kadangįjo manymu, jau prasi
dėjo karuomenės išformavimas.

Kaltinimai
Po 24 valandų, kai buvo pa
skelbta nauja atsiskyrusių res
publikų sąjunga, Gorbačiovas
įspėjo, jog krašte prasidės cha
osas ir civiliniai neramumai,
nes trūksta maisto. Jo griežtoki
žodžiai pratęsė tą politinę
dramą, kuri šiandien vyksta
Maskvoje. Tačiau nežiūrint jo
griežtų žodžių, nemanoma, kad
jis turėtų didesnį pritarimą
žmonių tarpe, jei vykdytų
referendumą. Jis šiuo metu

kaltinamas iš abiejų pusių, kad
atvedė kraštą į chaosą. Sovietų
Užsienio ministras E. Ševard
nadze pasisakė už oficialų
teisinį išaiškinimą, ar naujoji
sąjunga nėra prieškonstitucinis
aktas. Į tai atsiliepė Jelcino rei
kalų vedėjas Pavel Voščanov,
jog ir Ševardnadzės vadovau
jama ministerija daugiau
nebeegzistuoja.
Tik
dar
Gynybos ir KGB perorganizuota
įstaiga tebėra.
Jelcinas, Kravčiukas ir Šuškevičius apgynė savo padarytą
susitarimą sakydami, kad jie
turėjo visišką teisę atsisakyti
1922 metų sutarties, pagal
kurią buvo sudaryta Sovietų
Sąjunga.

Leonidas Kravčiukas,
Ukrainos Respublikos prezidentas,
spaudos konferencijoje Kijeve.

Ukrainos prezidento
pareiškimas
Kijeve spaudos konferencijoje
Ukrainos prez. L. Kravčiukas
aiškiai pareiškė: „Mes padėjome
tašką unijai”, leisdamas
suprasti, kad Gorbačiovas
turėtų atsistatydinti tyliai, nes
nebeturi kam vadovauti.
„Sąjunga ir jos organai nebeeg
zistuoja. Aš nenoriu minėti
pavardžių, bet kiekvienas as
muo turi pats susiprasti. Jis
(Gorbačiovas) turi jau savo vietą
istorijoje ir turi sutikti su
politine-gyvenimo realybe”. O
Gudijos prez. Šuškevičius pasa
kė jog buvusios Baltijos respub
likos turėtų jungtis į naują
„Commonwealthą”. Armėnijos
prez. Levon Ter-Petrosian pa
sakęs, kad jo respublika prisi
jungs prie tos naujosios sąjun
gos.
Prez. Jelcinas kalbėjosi su
Gorbačiovu Kremliuje pirma
dienį 80 minučių. O Kazach
stano Respublikos prez. Nazarbajevas pasisakė, jog jis palaiko
Gorbačiovą, nes esąs nusistatęs
prieš sąjungos suskaldymą ir
prieš tautybių respublikas. Pats
Gorbačiovas vėliau pasisakė už
Sovietų Kongresą, kuris turi
2,250 narių, sušaukimą, kad
būtų tas klausimas išspręstas.
Tačiau antradienio ryto žiniose
buvo jo sekretoriaus pranešta,
kad Gorbačiovas galįs greitai
pasitraukti iš nominalinio So
vietų Sąjungos prezidento posto.
KALENDORIUS

Gruodžio 11 d.: Dovydas,
Aistis, Damozas, Valdis, Tautvaldė.
Gruodžio 12 d.: Gilmintas,
Dagmara, Gabrielė, Vaingedė,
Vainė.
ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:20.
Temperatūra dieną 46 1.,
naktį 36 1.
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LSS SESERIJOS
VYRIAUSIA SKAUTININKE
PRANEŠA

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto

metams % metų 3 mėn.

LSS Tarybos akivaizdinio suvažiavimo lapkr. 2-3 d. Lemonte dalyviai — Tarybos nariai ir svečiai.
Nuotr. J. Tamulaičio

Tiekimo sk. vedėja s. Zina
Pocienė nusiskundžia, kad kai
Sveikinu visas Seserijos va- kurie vienetai nėra atsilyginę Vyriausių skautininkių pava
duotojų — vs Laimos Kibulienės
dijos nares, vadoves ir skautes už jiems pasiųstus reikmenis.
ir s. Gintauto Taoro. Širdingai
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
Kalėdų šventėse sveikindami
dėkoju už jų rūpestį ir darbą. artimuosius ir draugus įteikime
ga. Linkiu visoms laimingų LSS Tarybos akivaizdinis
Gaila, kad ne visi tuntininkai nenykstančios vertės dovaną —
metų ir naujo pasiryžimo skau
suvažiavimas
galėjo suvažiavime dalyvauti. lietuvišką knygą, lietuviško
tybės darbuose.
Šios LSS Vadovybės kaden
Vyriausių
skautininkų laikraščio
Kalėdų Kūdikėli,
ar
žurnalo
cijos
pirmas
LSS
Tarybos
aki

nutarimu,
bus
paruošti
„Tun- prenumeratą. Ypač tuo pradžiu
Dangaus žvaigždė skaisti,
vaizdinis suvažiavimas vyko tininkų konspektai” ir jau
Ųžgimk juodam pasauly,
š.m. lapkrčio 2-3 dienomis Le artimu laiku pasiųsti visiems ginsime toliau nuo didžiųjų lie
Užgimk žmogaus širdy.
mont, IL. Svarstyti aktualūs tuntininkams,-ėms ir vie tuviškų telkinių gyvenančius
Vytė Nemunėlis
ar mažiau pasiturinčius. Mūsų
LSS veiklos klausimai, priimti tininkams,-ėms.
nutarimai. Priimti ir šie pakei Draugininkų suvažiavimas knygomis ir periodine spauda
Užjaučiame
domisi ir ją labai vertina sesės
timai:
Būtinas draugininkų ir skilti- ir broliai Tėvynėje. Lietuviškų
Lietuvos Nepriklausomybės
LSS rajono vadeiva,-ė pavadi
sulaukusi 1991 m. rugsėjo 23 d. nimas pakeistas į rajono ninkų lavinimas. 1992 metais knygų ypač didelis pasi
planuojama suruošti draugi rinkimas „Draugo” administ
mirė Lietuvos antroji, o išeivijos atstovą,-ę.
pirmoji Vyriausia skautininke
Tėvynės ilgesio mazgelis, ninkų,-ių suvažiavimą jų lavi racijos knygyne. Negalintieji
į asmeniškai atvykti — kreipki
v.s. dr. Ksavera Žilinskienė. Lietuvai atgavus nepriklau nimo tikslu.
tės laišku ar telefonu.
Skatinu
Rajono
atstoves
pra

Atsisveikindamos
mūsų somybę, pakeičiamas į Tėvynės
Nemažai vertingų knygų yra
vesti
skiltininkių
kursus
Rajo

brangią Sesę, nuoširdžią meilės mazgelį.
išleidęs
Vydūno jaunimo fondas.
nuose
ar
vienetuose.
užuojautą reiškiame dukrai dr.
Nutarta, kad 1993 m. Jubi
Čia
pateikiamas
ir dalinas jų
Vitai Vileišienei Sherwin ir jos liejinė stovykla JAV-se vyks
Vadovių pasikeitimai
sąrašas.
Jos
gaunamos
kreipian
šeimai. ,
Rako stovyklavietėje, Custer,
Detroito „Gabijos” tunto tun- tis į Vydūno fondą tiesiogiai,
MI.
* * *
tininkė ps. Vida Meiluvienė per užsakymus siunčiant ir čekį
davė savo pareigas v.si. Vikto adresuojant - Vydūnas Youth
Ruoškimės suvažiavimui
Liūdesys
ir
giliausia
rijai Jankutei-Moss.
Fund, Ine., 3001 W. 59th St.,
užuojauta sesei Genovatei TreiLSS skautininkų,-ių, židinieChicagos „Aušros Vartų” tun Chicago, IL 60629 (prie kainos
nienei, atsisveikinusiai su myli čių ir Akademinio Skautų sąjū to tuntininkė Jolanda Mockai- pridedant dar 2 dol. už per
mu vyru a.a. v.s. fil. Apolinaru džio suvažiavimas, o taip pat tienė perdavė savo pareigas ps. siuntimą ir įpakavimą).
Treiniu.
skautų vyčių, vyresnių skaučių, Renatai Ramanauskaitei-BoSos knygos gaunamos ir
gintarių ir jūros budžių suvažia rucki.
„Draugo” administracijoje,
Registracija — narių
vimas 1992 m. gegužės 23-25
Toronto „Šatrijos” tunto tun 4545 W. 63 St., Chicago, IL
mokestis
dienomis vyks „Dainavos” tininkė ps. Asta Šimkienė per 60629.
A. Merkelis, DIDYSIS VAR
Š.m. spalio 28 d. vienetų va stovyklavietėje, esančioje netoli davė savo pareigas ps. Vidai
PININKAS VINCAS KUDIR
dovėms buvo pasiųsti nauji Manchester, Michigan. Visos Senkuvienei.
Omahos mišrios „Romuvos” KA, išsami monografija apie
tuntų-vietininkijų registracijos sesės prašomos pasižymėti datą
lapai. Labai svarbu, kad visi savo veiklos kalendoriuose ir iš vietininkijos vietininkė v.s. tautos žadintoją, lengvai skai
vienetai tvarkingai ir laiku pri anksto ruoštis suvažiavime Gražina Reškevičienė perdavė toma, daug retų iliustracijų, 416
savo pareigas v.s. Irenai Lilei psl. $15.siųstų Seserijos iždininkei vs dalyvauti.
kienei.
Z. Raulinaičio sudaryta DO
Irenai Markevičienei regist
Uniforma
Pareigose buvusioms sesėms KUMENTAI LIETUVOS VIE
raciją ir narių mokestį iki š.m.
širdingai dėkoju už įdėtą darbą TINĖS RINKTINĖS ISTOgruodžio 31 dienos. Registracijos
LSS Seserijos aplinkraštyje
kopijos siunčiamos Vyriausiai Nr. 2, buvo pranešta, kad ir tikiu, kad toliau liksite akty 1 RIJAI, dokumentų ir atsi
skautininkei, Rajono atstovei ir keičiama Seserijos uniforma. vios skautiškoje veikloje. Nau minimų rinkinys apie šiurpius
„Skautų aido” administratorei. Vietoj iki šiol dėvėtos uniformi joms tuntininkėms linkiu gra įvykius 2-ojo Pasaulinio karo
žiausios sėkmės atsakingose i metu. Gen. P. Plechavičiaus mė
nės suknelės, bus dėvimi smėlio pareigose.
ginimai apsaugoti rytinę
Nauji leidiniai
spalvos trumpomis rar kovėmis
Lietuvą. 408 psl. $12.Vieneto vardo pakeitimas
„Laužams žinynas”, paruoš amerikiečių skautų uniformi
Alė Rūta, MĖLYNO KARVE
niai marškiniai ir tamsiai
tas vs Lilės Milukienės.
LĖLIO
ŠVIESA, premijuotas
Omahos
skautų
ir
skaučių
„Paukštyčių vadovėms žiny mėlynas sijonukas. Dėmesio!
vietininkija
„Romuva
”
sugrąži

novelinis
romanas, dail. E. Arnas”, paruoštas js Mildos Nekeičiama skautininkių išei
baitės
gausiai
iliustruotas. Tai
no
buvusius
vienetų
vardus.
ginė uniforma. Ji lieka kaip
Arlauskienės.
Nuo
1991
m.
lapkričio
9
d.
knyga
apie
Lietuvos
operos
„Darbas skautiškame viene iki šiol — tamsiai mėlyna eilutė
primadoną
V.
Jonuškaitę
Omahos
vietininkijos
vardas
te” — mintys ir pavyzdinės su ir balta palaidinukė (bliūzelė).
yra „Neries — V. Kudirkos” Zaunienę. Įrišta į kietus vir
eigos skautiškai veiklai pa Taip pat nekeičiamos ir jūrų Vietininkija.
šelius, 287 psl. $12.gilinti. Leidinį paruošė vs fil. skaučių uniformos.
J. Dainauskas, LIETUVOS
Sukaktys
Nijolė Kersnauskaitė.
BEI
LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR
Vienetų veiklos apžvalga
1387-JI
METAI, įdo. ai, lengvai
Šią vasarą I
skautų ir
Tiekimo ir knygyno skyriai
Pradėjome naujus veiklos skaučių stovykloje Toronto skaitoma knyga, sukėlusi didelį
Paruoštas LS Seserijos metus, bet dar nesu gavusi visų „Šatrijos” ir „Rambyno” tuntai susidomėjimą Lietuvoje. 350
tiekimo skyriaus skautiškų vienetų 1991 m. veiklos šventė 40 metų savo veiklos psl., minkštais viršeliais, $15.Dr. J. Jakštas, NEPRIKLAU
reikmenų kainoraštis ir apžvalgų. Laukiu — nes svarbu sukaktį (1991 m. rugpjūčio 11
SOMOS LIETUVOS ISTO
užsakymo lapas. Taip pat pa susipažinti su atskirų vienetų d.).
1991m. gruodžio 8 d. savo 40 RIJA, seniai laukta knyga, kuri
ruoštas ir knygyno skyriaus darbais ir planais. Vienetai, jau
kainoraštis ir užsakymo lapas. paruošę 1992 m. veiklos planus, metų veiklos sukaktį šventė Los pilnai aprašo 1918-1941 metų
Lietuvos gyvenimą. Tai pirmoŠie lapai informuoja ką prašomi juos man prisiųsti. La Angeles skautija.
galima įsigyti minėtuose sky bai laukiu.
Širdinga skautiška padėka vi
1991 m. lavinimas — kursai:
riuose, kreipiantis į tų skyrių
Tuntininkių
konferencija
soms
vadovėms už gražų vado
vedėjas. Užsakant knygas,
Šią vasarą įvyko laužavedžių vavimą ir įdėtą darbą. Jūsų pa
ženkliukus ir kt., privaloma
V-ji tuntininkų,-ių konfe kursai Rako stovyklavietėje ir
pilnai užpildyti užsakymo lapus rencija įvyko Clevelande š.m. Atlanto rajone vykusiose sto stangos jaunoms vadovėms bus
ir pridėti atitinkamą mokesčio spalio 26-27 dienomis. Konfe vyklose. Kursus pravedė s. tikrai naudingos.
* * *
čekį.
rencija buvo puikiai paruošta Lyvija Garsienė.
Pradedant naujus darbo
„Gintaro” vadovių mokykla
metus
linkiu visoms būti parei
vyko rugpjūčio mėnesį Atlanto
gingomis,
draugėmis savo ar
rajono stovykloje. Ją suruošė ir
timui
ir
sesės
kitoms sesėms.
pravedė v.s. fil. Gilanda MatoIštieskite
pagalbos
ranką
nienė. Dalyvavo 14 skaučių ir
jaunoms
vadovėms,
kad
parei
buvo sudarytos dvi skiltys.
„Miško ženklo” kursai vyko gos joms nebūtų našta. Su meile
rugpjūčio mėnesį Connec- dirbkime kartu gražiai ir stip
ticut valstijoje. Kursuose daly riai skautijos ateičiai.
Su geri^'^ais skautiškais lin
vavo 6 sės*” ir 7 broliai. Buvo
sudarytos dvi lietuviškos kėjimais,
Budėkime!
LS Seserijos vadijos posėdyje. Iš k. — VSP vs Laima Kiliulienė, js Milda skiltys. V.S. fil. Laima Kiliu
v.s.
Birutė Banaitienė
lienė
ir
v.s.
Česlovas
Kiliulis
Arlauskienė, s. Rūta Žilinskienė ir Vyriausia skautininke s. Birutė
T.SS Vvriausia Skautininke
Banaitienė.
buvo skilčių patarėjai.

Mielos Sesės,

VERTINGA DOVANA

js

ji istorija apie tą laikotarpį.
Knyga yra spausdinama. Kaina1
$15.1

U.S.A.......................................
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol)
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U.SA. dol.) savaitinis •
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Knyga yra nesenstanti do
vana, džiuginanti gavėją ir
daugeliui Kalėdų praėjus.
IR

$80
$90
$45

$45
$50
$30

$25
$30

$50

$30

$25

$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Manchesterio LS klubo pirmi
Po svarstymų, prie skanios
ninkas A. Podvoiskis, DBLS-gos vakarienės buvo pasisvečiuota
Boltono skyriaus pirmininkas ir pasidalinta įspūdžiais.
H. Vaineikis ir kiti rėmėjai. LSS
Dalyvis
anglija
Europos Rajono vardu pasiųsti
„Europos Lietuvis”
LSS EUROPOS RAJONO sveikinimai: Lietuvos respub
VADUOS POSĖDIS
likos AT pirmininkui, Lietuvos DR. ROMUALDAS POVILAITIS
ambasadoriui Londone ir LSS
DANTŲ GYDYTOJAS
Lapkričio 2 d. Manchesterio tarybos pirmininkui.
Tel. (1-312) 767-7575
5780 Archer Avė.
lietuvių klube įvyko LSS
į vakarus nuo Cicero Avė.)
Europos rajono vadijos posėdis. DR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. (6 blokai
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dalyvavo skautininkai ir skauSPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
tininkės: J. Alkis, J. Mas
IR ODOS CHIRURGIJA
Kab. tel. (1-312) 585-0348;
lauskas, V. Gasperienė, I. Ger(Augliai nuimami kabinete)
Rez. (1-312) 779-5533
džiūnienė, A. Gerdžiūnas, P. Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
DR. FRANCIS MAŽEIKA
2434 W. 71 Street, Chicago
Veršelis ir A. Jakimavičius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel.
(1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.)
Posėdyje buvo iškilmingai
4255 W. 63rd St.
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
pažymėta atstatyta Lietuvos
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. (1-312) 735-4477;
nepriklausomybė.
Darbo
Rez. (708)248-0057; arba (708)246-6581
Kab. tel. (1-312) 471-3300;
tvarkėje buvo įvertinti atlikti
DR. E. DECKYS
Rez. (708) 442-8297
darbai, apsvarstyta dabartinė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
VIDAS
J. NEMICKAS, M.D.
veikla ir parengti planai
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
EMOCINĖS
LIGOS
ateičiai.
7722 S. Kedzie Avė.,
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Iš Rajono vado, Seserijos ir
Chicago, III. 60652
6449 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
Brolijos pranešimų išryškėjo,
Valandos pagal susitarimą
pagal susitarimą
kad D. Britanijos ir Vokietijos
DR. E. B. GLEVECKAS
lietuvių skautai yra veiklūs.
Cardiac Diagnosis, Ltd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Skautaujančio jaunimo skaičius
Marąuette Medical Building
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
6132 S. Kedzie
nesikeičia, o išeivijos skautijos
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Chicago, IL 60629
Valandos pagal susitarimą
tikslai — siekiama išlaikyti
Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p
Tel. (1-312) 436-7700
lietuviškas skautų tradicijas ir
trečd. uidarytaa, ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd.
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D
ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
glaudžius ryšius su skautais
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Lietuvoje!
6132 S. Kedzie Avė., Chicago
PETER STECY, M.D.
Šių metų vasaros stovykla (1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D.
DR. K. A. JUČAS
praėjo sėkmingai ir buvoviena
CESAR J. HERRERA, M.D.
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
iš geresnių. Skautiškas ačiū.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ
Valandos pagal susitarimą
D. Britanijos lietuviškai vi
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS
Nauji pacientai priimami Ir laukiami!
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ
suomenei už aukas stovyklai.
CHIRURGIJA
Namų (708) 584-5527
1992 m. vasaros stovykla įvyks
DR. ALGIS PAULIUS
liepos 24 - rugpjūčio 1 dienomis.
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
ORTOPEDINĖS LIGOS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nutarta ir toliau leisti bent du
CHIRURGIJA
Nechirurginis
išsiplėtusių
venų
.
kartus metuose LSS Europos ra
6132
S.
Kedzie, Chicago, III.
ir hemoroidų gydymas
jono žurnalą „Budėkim”.
Tel. (1-312) 925-2670
5540 S. Pulaski Road.
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120
1992 m. suruošti šias savait
Tel. (1-312) 585-2802
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
galio stovyklas: Seserijos —
Valandos pagal susitarimą
Pirm.,
antr.,
penkt.
12-3
v.p.p.,
ketv.
2-7
v.v.
sausio mėn. Derbyje; bendrą —
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus
kovo mėn. Kaziuko mugę
DR. FRANK PLECKAS
Vokietijoje; bendrą stovyklą —
Optometristas (Kalba lietuviškai)
DR. JOVITA KERELIS
Tikrina akis, pritaiko akinius
Dantų Gydytoja
balandžio mėn. Nottinghame ir
2618 W. 71 st St.
3315 W. 55 St., Chicago. IL .
birželio mėn. Sodyboje. Vyks
Tel. (1-312) 737-5149
Tel. (1-312) 476-2112
tantiems į Vll-ąjį PLJ kongresą
Vai. pagal susitarimą.
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Pietų Amerikoje skautams ir
Tel. (708) 598-8101
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Vai. pagal susitarimą
skautėms, atstovaujantiems
Tel. (708) 448-1777
LSS Europos rajoną, bus
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
suteikta finansinė parama.
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. P. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Ateinančiais metais bus sten
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PROSTATOS
CHIRURGIJA
giamasi stiprinti skautų viene
1443 So. SOth Avė., Cicero
2656 W. 63rd Street
Kasdien
1
iki
8
vai
vak.
tus Londone ir jo apylinkėse, o
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
taip pat Škotijoje ir Not
Sešt. pagal susitarimą
tinghame.
DR. PETRAS V. KISIELIUS
Kabineto tel. (1-312) 776-2880.,
DR. EUGENE McENERY
Rez. (708) 448-8545
1993 m. Jubiliejinėje stovyklo
DR. JAMES BURDEN
je Lietuvoje dalyvaus LSS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Europos rajono skautai ir
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
skautės. D. Britanijos ir Vokie
155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir
Kalbame lietuviškai
5835 S. Puleakl Rd., Chicago, IL
tijos skautai vyks autobusu.
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
81 St. Ir Kean Avė., Justice, IL
Valandos pagal susitarimą
Posėdžiaujančius aplankė
Tel. (1-312) 865-2960 (veikia 24 vai.)

KANADOJE
Akademikių sueiga
Akademikių skaučių iškil
minga sueiga Toronte lapkričio
27 d. vyko pas fil. Ireną Pet
rauskienę. Visos sesės dalyvavo
išeiginėje uniformoje.
Nauja skautininkių vadovė
Toronto skautininkių draugo
vės draugininkei s. V. Grybie
nei pasitraukus iš pareigų, nau
ja draugininke išrinkta ps.
Irena Punkrienė. Linkime sėk
mės naujose pareigose.

Tel. (1-312) 585-7755

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 et Street
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good 8amarttan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., 8ulte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 1-708-827-0090
Valandos pagal susitarimą

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Avė., Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383

Kab. tel. (1-312) 588-3166
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 Weet 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Įprasti yra daug lengviau,

NEGU ATPRASTI

LIETUVOS GENERALINIS
KONSULAS GARBĖS TARNYBOJE

pasibarame, kartais veiklos
Prieš šešerius metus Lietuvos
JURGIS JANUŠAITIS
metodai nesutampa. Natūralu.
generalinei konsulei Juzei
Kadaise girdėjau tokį posakį
Kokia pagalba yra skiriama Daužvardienei Chicagoje pra Kni« hnnrmH garbės kėdę, jam Demokratiška. Išeivija, kai
ir jo reikšmė yra nuolat patvir šiai benamių klasei Amerikoje? dėjus negaluoti, buvo susi jau buvo gerai pažįstama ir dip iškyla didieji, Lietuvai svarbūs
tinama stebint gyvenimą. Jau Valdžia jau nuo labai senų laikų rūpinta surasti tinkamą lomatinės veiklos aplinka. Nau darbai, suglaudžia gretas. Kad
nekalbant apie tokius kasdie pamažu keitė savo požiūrį į var- kandidatą šiai diplomatinei jasis konsulas pasižymi geromis taip yra, liudija didieji fondai —
ninius įpročius kaip rūkymas, gan atsidūrusius. Iš senų britų vietai užimti. Chicagoje skardeno savybėmis: jis veiklus visuo Lietuvių, Tautos, į kuriuos, kaip
alkoholis, persivalgymas ir įtakos laikų buvo atsinešta įvairios žinios, spėliojimai, buvo menininkas, jaunimo organizaci bitelės, išeivijos lietuviai
panašūs reiškiniai, dabar toji nuomonė, kad kaltas yra pats minimos kandidatų pavardės. jų vadovas, geras organizato sunešė milijonus. Kai Lietuva
tiesa ypač puola į akis, susidu vargingasis. Vėliau kilo balsai, Tuo rūpinosi Lietuvos diploma rius, ramaus būdo, tačiau tvir atkūrė savo nepriklausomybę,
riant su mielais tautiečiais iš kad ne visi beturčiai yra vie tijos šefas dr. S. Bačkis ir, tas savo principuose. Plačios to Lietuvių Bendruomenė suorga
tėvynės, ypač ieškant jiems čia nodi, buvo pradėta juos skirstyti Valstybės departamentui suti lerancijos, siūlymuose veiklos nizavo „Pagalbos Lietuvai”
darbų ir uždarbių. Jaunoji mūsų į dvi grupes, — į tuos, kurie dirb kus, Lietuvos generaliniu gar planuose konkretus, realiai fondą, kur trumpu laiku tautie
kartos Lietuva neturėjo tų ti nenori, ir kitus, kurie buvo bės konsulu Chicagoje paskyrė mąstantis. Šios gerosios savybės čiai sudėjo pusę milijono dol. ir
problemų, žmonės nuoširdžiai nepajėgūs rasti darbą arba jame penkiasdešimties dvejų metų ir lėmė Vaclovo Kleizos parin parėmė Lietuvoje konkrečius,
dirbo žemę, mokėsi amatų ir ne išlikti, nors jų pagarba sau amžiaus, lietuviškoje veikloje kimą ir paskyrimą Lietuvos ge labai svarbius projektus. Mercy
galvojo, kad kažkodėl jiems kas nuolat vertė juos daryti kokias plačiai besireiškiantį, aukštuo neraliniu garbės konsulu Chica Lift fondas yra Lietuvai pasiun
nors kitas turės tuo pasirūpinti. nors pastangas. Tada tokiais sius mokslus Amerikoje baigusį, goje.
tęs penkiolikos milijonų dol.
Sekant straipsnius „Lietuvos ai ėmė rūpintis tam pasišventusios išeivijos augintinį Vaclovą
Nuo jo jaunystės teko stebėti vertės vaistų, medikamentų,
de”, dabar po truputį jau paste aktyvistų organizacijos, kaip Kleizą. Lietuvos generalinė jo veiklą. Dažnai susidurda nors čia prisidėjo amerikiečių
bimas susirūpinimas išsiplė Salvation Army ii' kitos, juos va konsule Juzė Daužvardienė vome posėdžiuose, organizaci firmos. Sakysime kad ir kultū
tusia tinginyste, kas gal supran dindamos „rūpesčio užsitarna džiaugėsi šiuo paskyrimu, niuose darbuose. Ir teisingai vis rinė veikla. Lietuvių muzikos
tama buvo senoje tvarkoje, bet vusiais vargšais”. Tik socialis sveikino savo įpėdinį ir labai sakydavo jo gimnazijos mokyt, šventė Chicagoje buvo istorinis,
dabar ir tenai atsiranda baimės tų ir Markso reformos vėl suly nuoširdžiai supažindino su a.a. Vincas Urbonas, kad Vac gal nepasikartojantis renginys
ir abejonės, kad prapuolė dino visus į vieną katilą. Jau ne konsulato darbais diplomati lovas Kleiza jau nuo gimnazi ir tik išeivijos gausios paramos
užtikrinti darbai, nekontroliuo buvo kalbama apie neturtą, bet nėmis tradicijomis ir įvesdino į jos suolo rodė neabejotinus ga dėka. Gal kiek nuomonės skyrė
jamos atostogos, atsirado atsa apie socializmą, iš kurio, kaip naujas pareigas.
bumus visuomeniniam darbui. si politinėje veikloje. Vlikas,
kingumas už kiekvieną darbo žinoma, išsivystė teorija, kad
Vaclovui Kleizai visuome
O dabar po keleto metų, kada PLB ir LB kraštų valdybos, kad
valandą ir lygį, apie ką ten buvo visi žmonės yra lygūs.
ninis darbas nebuvo svetimas. tik sugrįžtame į Chicagą, visada ir skirtingais keliais, Lietuvai
įprasta negalvoti.
Bet yra tiesos kalbant ne kaip Jis nuo pat pirmųjų studijų su dideliu malonumu aplanko padėjo labai daug.
įpratome mes ir čia į kai ku ir apie kapitalistinį požiūrį, metų aktyviai reiškėsi jaunimo me konsulą Vaclovą ir jo sve
— Konsule, kaip žiūrite į Vaclovas Kleiza, Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje.
riuos dalykus savo lietuviškoje kuriame gal nėra teigimo apie organizacijose, vadovavo ateiti tingą konsulo darbų rėmėją išeivijos ateitį?
Nuotr. J. Tamulaičio
aplinkoje. Atrodė, kad kasdieni žmonių visuotinę lygybę, bet ninkams, netrukus įsijungė į žmoną Astą Kleizienę. Kai susė
— Lietuviškoji išeivija pasau
nis laikraštis bus visada svečias žvelgiama į žmogų visai Lietuvių Bendruomenės veiklą, dame prie vaišių stalo, at lyje išliks ilgiausiai. Jos veiklos Žodžiu, klausimų begalės, bet fondas keliais atvejais yra parė
tavo laiškų dėžutėje, kad kultū neutraliai, neieškant jo išrenkamas į PLB ir LB krašto siveria praeitis, sena pažintis, pobūdis keisis. Nebereikės lais konsulai ne visų rūpesčius gali męs. Kartais atsiranda vienas
riniai bei organizaciniai žurna galvosenos moralinių įsitiki valdybas, aktyviai dalyvauja bendri darbai. Tiek daug prisi vinti Lietuvos, o visas jėgas teks patenkinti.
kitas geraširdis, vertinantis
lai niekad nepristigs redaktorių, nimų ir visiškai paneigiant Jaunimo kongresų ruošime, minimų. Tačiau Vaclovas Klei sutelkti lietuvybės išlaikymui,
— Jūsų pareigos reikalauja konsulato darbus ir paremia
kad į tavo užimamą poziciją žmonių skirtingumą jų vertybių bendradarbiauja spaudoje. za nemėgsta girtis savo pa kultūrinei veiklai išlaikyti ir ir viešų pasirodymų. Kaip auka. Kiekvienais metais šv.
lietuviškoje veikloje tiesia skalėje, įskaitant ir požiūrį į Vaclovą Kleizą jau keli dešimt siekimais. Išeivijos lietuvių tuo turės rūpintis Lietuvių suspėjate?
Kalėdų proga konsulatą prisi
rankas eilės norinčių ją užimti. darbą. Tą labai pastebime socia mečiai riša su plačia visuome veikla, Lietuvos rūpesčiai, jos Bendruomenė. Reikės padėti
— Nėra beveik tos dienos, kad mena JAV LB Brighton Parko
Juk scenose' visada bus eilės listinėje sistemoje išaugusiuo nine veikla, tuo pačiu jis ateitis yra įaugę į jo širdį.
Lietuvai ekonomiškai. Atsimin- .įereikėtų kur eiti, dalyvauti, apylinkė ir prie sveikinimų pri
naujų solistų ir artistų, knygas se žmonėse, čia besilankan domėjosi pavergtos Lietuvos
Apie lietuvių išeiviją jis sako, tina, kad ateityje aukos mažės, tarti žodį, dalyvauti konsulų deda čekutį.
rašys būriai literatų, jų lauks čiuose tautiečiuose, taip skir gyvenimu ir JAV užsienio poli kad nuostabi, kūrybinga, gyvas tad turimi čia fondai turėtų tar priėmimuose, lietuviškųjų orga
Lietuvos konsulatas Chicago
eilės skaitytojų. O dabar staigiai tinguose nuo mūsų prieš 40 tika.
nizacijų
renginiuose.
Tai
konsu

je
įsikūręs jaukiuose Kleizų
nauti
išeivijai,
nepamirštant
ir
tinga, Lietuvai labai reikalinga.
tampa aišku, kad nebūtinai gal metų į čia atklydusius pabė
lui
privalomieji
darbai,
at

namuose.
Vieta graži, Beverly
mūsų
ambasadų,
konsulatų.
Iki
Atsisėdus į Lietuvos genera- Tiesa, sako konslas, kartais mes
taip yra, kad jaunoji karta gėlius. Jiems sunku atprasti
sisakyti
negalima.
Tad
ir
tenka
Hills,
šimtoji
gatvė. Apsupta
šiol to nebuvo. Lietuvai vals
nebemoka pakankamai gerai nuo to, kas buvo taip lengvai
visur
skubėti.
vešlios
augmenijos.
Dažnai pra
tybės mastu vienas ar du mili
mūsų kalbos ir visai nesirengia įprasta komunistinėje ap—
Chicagoje
dažnai
lankosi
važiuoja budinti policija,
jonai mažai tereikėtų, išeivijai
stoti į mūsų retėjančias eiles, linio garbės konsulo kėdę, jam
daug. Ambasados ir konsulatai iš Lietuvos įvairūs oficialūs stabtelėja ties konsulatu, kurį
ypač spaudos darbo srityse. Pa domai bėgs ir toliau, darydamas
taip pat juk tarnauja Lietuvai. asmenys. Ar turite progos su ženklina Lietuvos konsulato
stebimai mažėja žurnalų savo įtaką ir formuodamas nau
— Lietuvos generalinio kon jais susitikti, aptarti Lietuvos iškaba. Čia dažnai plevėsuoja
skaičiai, dažnas keliamas į jus žmones.
sulo postas yra garbės postas. problemas, išgirsti jų pagei JAV ir Lietuvos vėliavos. Rodo
Lietuvą ir vadelės perduodamos
Niekas nemoka atlyginimų. Iš davimus, ar aplanko konsu mas gyventojų palankus
* * *
į ten esančių rankas. Aišku, tai
savo kišenės išlaikome konsu latą.
dėmesys mūsų diplomatinei
buvo galima pramatyti, bet
— Turiu atvirai pripažinti, įstaigai.
latus, nekalbant apie gausybę
senas įprotis yra visada daug
atliekamų, neatlyginamų dar kad aukštieji svečiai ne per
Pokalbiai užsitęsia iki vėlu
Gal, — kol gausite šį laikraš
lengvesnė išeitis, negu nauji tį, — dalykai bus kiek pasikei
bų. Bet tai tebūnie mūsų dova daug domisi konsulato darbais. mų. Temų nestokojame.
įsipareigojimai.
na Lietuvai. Nuolatos skamba Jie daugiausia „svečiuojasi” Atsisveikinant
palinkiu
tę, bet spaudoje ir televizijoje
ir skamba telefonas ir, sako kon mūsų organizacijose, daro Lietuvos generaliniam garbės
reiškiamuose pokalbiuose apie
sulas, iki vidurnakčio. Nuo stalo pranešimus visuomenei apie konsului netrukus tapti kar
naujai atsikūrusios Ukrainos
* * *
kyla atsakyti telefonu pats kon padėtį Lietuvoje, kuri, manau, jeros konsulu, o jo gyvenimo
nepriklausomybę vėl ir vėl
sulas ar jo talkininkė žmona mums jau taip pat labai gerai palydovei ir konsulato darbų
Buvo sakoma ir tikima, kad prikalbėta visokių niekų. Vieni
žinoma. Apgailestauju, kad darbininkei Astai priklauso
Asta.
senoje sovietų sistemoje nebuvo tvirtino, kad be Gorbačiovo
Visokių klausimų, ypač dabar tokie svečiai neaplanko konsu nuoširdi padėka už nuoširdų
aukštųjų ir žemųjų klasių. Teo valdomos Sąjungos Ukraina ne
į Chicagą suvažiavus kvies latų plačiau, kaip derėtų vals svetingumą.
retiškai arba tik paviršutiniškai sugebės egzistuoti... kai toji yra
tiems ir nekviestiems tėvynai tybininkams, neatskleidžia
pati
turtingiausia
ir
darbš

žiūrint, gal taip ir atrodė.
niams. Vieni prašo išrūpinti dabartinių tautos rūpesčių. O
čiausia
valstybė
toje
nelemtoje,
Tačiau gyvenimas tokioje sis
globą
pasilikti Amerikoje. Kiti būtų pravartu.
Gyvenimas ne toks trumpas,
bet
Busho
taip
pamiltoje
są

temoje paliko dar neišdils— Ar konsulatą paremia kad neužtektų laiko manda
prašo
surasti
darbą,
išrūpinti
jungoje!
Kiti
matė
atsiskyri

tančias nuosėdas paskirų
mūsų fondai, visuomenė?
gumui.
asmenų galvosenoje. Dabar, kai me tik laikiną visus nusiau Respublikonų veikėjas Kazimieras Oksas kalbasi su Minios gubernatorium žalią kortelę. Neturi pinigų
— Palyginus mažai. Lietuvių
Jim Edgar.
pragyvenimui,
prašo
paramos.
Ralph Waldo Emerson
busią
nuotaiką,
iš
tikrųjų
ten
reikia pačiam susirasti darbą,
niekam
neturint
jokio
supra

iškyla milžiniškos problemos ir
ten jau kalbama labai negaty timo apie demokratiją ir laisvą
Albertas nepatenkintas pakyla ir mosteli ranka.
Kambarėlio durys staiga atsidaro. Aušra pasi
viai apie kapitalistinę sistemą, rinką. Pabaltijo tautų niekas
— Matau, kad jau užsisėdai savo dorybės žirgelį!..1 sveikina tarytum nieko nebūtų įvykę. Tačiau suau
net
neminėjo,
nes
nebuvo
ką
kuri žmones paskirsto į klases
— Nepyk, Albertai, bet aš turiu ginti savo pažiū gusieji nesileidžia jos apgaunami. Tik juodu neišsiir nesirūpina nupuolusiais į blogo apie jas pasakyti, bet
ras.
Juk žmogus be pažiūrų ir be idėjų niekam nevertas. duoda nujaučiu kažkokią jos nesėkmę, nusivylimą ar
Amerikos atstovai buvo tikri,
apleistą žemąją klasę.
ANDRIUS NORIMAS
Pokalbis
nutrūksta, nes tarytum viesulas į butą įsi įsižeidimą.
Kaip yra iš tikrųjų, — ar visi kad sąjunga greit vėl susilipdys.
veržia
Aušra.
Nė žodžio niekam netarusi įeina į savo
— Labas, ponas Albertai...
žmonės yra vienodi, turi* Būtų gal dar kiek suprantama
Romanas
miegamąjį
kambarėlį
ir
užsidaro
duris.
— Labas, Aušrele! Kogi taip greit įbėgai?
idealus, stiprią valią, ar yra ir ten esančių atominių ginklų
—
Aušrele...
— Šiaip taip suspėjau... Maniau, kad pavėluosiu
25
kitokių, gudrių ir kvailų, iš baimė, betgi Ukraina pareiškė
Motinos
šūksnis
nuščiūva
lyg
paukštelio
čirenimas
vakarienei.
kurių vieni bando plėšikauti, savo nusistatymą juos visus su
— Šiaip taip suspėjai! Matai — jau mes valgome!
Jo balsas kimus, akys lyg krauju pritvinkusios, o siaučiančioje audroje. Susitinka su Alberto akimis. Ir
meluoti, maitintis narkotikais, naikinti.
jis
nežino
ką
sakyti
į
tokį
paprastą
mergaitės
nemanda

„Ji valdosi ir slepia, o akys liūdnos... Ne, jos net
Šiame krašte neabejotinai krūtinė aukštai pakyla alsuojant. Birutė tvarkosi
kiti pasiduoda likimui ir
ir
piktos!
Kasgi ją galėjo supykinti? Juk Algis ka
sutaršytus plaukus. Priėjusi nukelia kavos virdulį. gumą. Šiaip Aušra visada gražiai su juo pasisveikin
visiškai nenori jokio darbo, reikia skirtingos galvosenos Pilsto į puodelius kavą. Jos ranka vos pastebimai vir
riuomenėje, o ji kitų draugų čia neturi... kiek žinau...
davo.
išskyrus cigaretėms ir linksmy prezidento.
—
Kas
su
ja
atsitiko?
Gal kokia draugė supykino? Praeis ir pyktis. Jai reikia
pa,
bet
lūpos
tyli.
Sučiauptos
ir
griežtos
jos
įsako
irgi
RKV
bėms.
Albertas jau valgo. Dar nežino ką sakyti Birutei, tik švelnumo”.
širdžiai elgtis griežčiau, kad nesuteiktų Albertui progų
nors jaučia, kad Aušrai nutiko kažkas nepaprasto.
Nespėjus atspėti mergaitės paslapties pareina kita
išnaudoti jos silpnumo akimirkų.
— Galbūt... žinai... Tokio amžiaus mergaitės labai jaunatvė. Arūnas sukaitęs ir apdulkėjęs.
— Verčiau sėsk ir valgyk. Argi mudu negalime
baikščios... Lyg stirnos. Menkiausias neatsargus
— Viešpatie! Žiūrėk, vaike, kokie tavo marškiniai!
būti tik gerais draugais?
1917 metų revoliucijos mokslinį
—
Niekad
netikėjau
į platonišką meilę, nei į įžūlumas iš berniuko pusės jas skaudina... Bet tai Turbūt, jau vėl savo krepšinį lošėt?
Paminėtas karaimų darbą tęsė Turkijoje. 1928 vadinamąją vyro ir moters draugystę! Anksčiau ar praeis, kaip ir viskas gyvenime!
— Jooo...
tautos sūnus
— Kalbi savo paties įžūlumo įtakoje, nes ir pats
Arūnas plačiai per nuovargį šypsodamasis net
išrinktas Lietuvos ir Lenkijos vėliau tokia draugystė turi baigtis kokiu nors finalu.
karaimų vyriausiuoju dvasi O būtų nenormalu, jeigu sveiki suaugę žmonės juos panaudoji... Bet su Aušrele kažkas ypatingo liežuvį iškiša, įrodydamas tuo visišką nusivarymą, bė
Vilnius. Lapkričio 15. (Elta) ninku, S. Šapšalas apsigyveno
įvyko...
giojant paskui sviedinį. Pranyksta prausykloje. Kai visi
tramdytų savo kilniausius jausmus!
— Rytoj Vilniaus universitete Vilniuje. Sovietinės okupacijos
Birutė prieina prie dukters kambario durų ir jau baigia valgyti jis sugrįžta aprimęs, švarus ir susi
— Tai dar didelis klausimas, ar tie jausmai kilniau
rengiama mokslinė konferencija metais iš dvasininko pareigų si! Man atrodo, kad atsisakyti nuo malonių pojūčių klausosi.
šukavęs. Tik veidas dar tebeįraudęs.
Karaimų mokslininko orienta buvo priverstas pasitraukti. kilnių idėjų vardan kaip tik ir yra dorybė. Juk sakoma:
— Aušrele...
— Mama, ar duosi man valgyti? Aš atsiprašau, kad
listo ir vyriausiojo dvasininko, Į Dirbo Istorijos institute, parašė susilaikymas dorybė! O juo labiau, kad dabar gavėnios
Visame bute tyla. Net Albertas nustoja kramsnojęs. pasivėlinau...
filologijos mokslų daktaro darbų iš rytų tautų istorijos, laikas. Juk Velykos čia pat. Šiandien taip ir nenuėjau
— Aušrele! Ateik valgyti!
Birutė pabučiuoja sūnų. Bepradedanti pykti už
profesoriaus Serajos Šapšalo kalbotyros, rūpinosi karaimų į rekolekcijas.
„Nereikia jai parodyti, kad pastebiu kažką... Bent pavėlavimą, ji tuojau atsileidžia, suprasdama sūnaus
(1873-1961) atminimui.
kultūros išsaugojimu. S. Šap
— Kas dėl susilaikymo, tai tik juokaujama. Tai pradžioje. Gal Albertas tuoj išeis, tai ji man ir pati blaškymąsi jaunatviškuose verpetuose. Visiems sriūbPeterburgo universiteto auk šalas palaidotas Vilniuje, pritaikoma labiau valgymui ir persivalgymui, rūkymui pasisakys”.
čiojant kavą, krepšininkas godžiais kąsniais ryja
lėtinis dirbo Irane — dėstė rusų karaimų kapinėse.
—
Valgykime
kol
kas
bejos!
Kai
išalks,
tai
ir
ateis.
maistą. Tik griežtoji šeimos prižiūrėtoja ir auklėtoja
ir svaigalų vartojimui, persigėrimui, ar ne taip?
kalbą, mokė šacho įpėdinį, buvo
Albertas atsisuka Aušros kambario pusėn.
Lapkričio 16 Trakų kenesoje
prabyla nuolatiniu patarimu.
— Kaip tik ne! Kodėlgi mes turime pamiršti
išrinktas Krymo karaimų vyks iškilmingos pamaldos S. sunkiausią susivaldymą? Kaip tik Bažnyčia tai
— Aušrele, mes jau valgome! Ateik, nes tau nieko
(Bus daugiau)
vyriausiuoju dvasininku, po Šapšalo atminimui.
nebeliks! Greičiau!
pabrėžia!
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OSTONO ŽINIOS
PASKELBTA MINĖJIMO
LĖŠŲ APYSKAITA

Birželio 16 d. Šv. Kryžiaus
Katedroje Bostone buvo auko
jamos iškilmingos šv. Mišios
Baisiojo Birželio 50-mečiui
paminėti, dalyvaujant J. E.
Kardinolui Bemard Law, Vilka
viškio vyskupui Juozui Žemai
čiui ir kun. Vytautui Gustaičiui.
Minėjimo rengimo komiteto
pranešimu (ko-pirm. Brutenis
Veitas ir Aleksandras Akule,
ižd. ir finansų atst. Antanas
Januška) iš viso buvo suaukota,
įskaitant palūkanas 9,491.38
dol. Išmokėjus išlaidas, liko
5,644.89 dol., kurie spalio
mėnesį įteikti kun. Pugevičiaus
vadovaujamai Lietuvių Ka
talikų Religinei Šalpai, tikslu
padengti vyskupo J. Žemaičio ir
kun. V. Gustaičio kelionės išlai
das bei paremti Vilkaviškio die
ceziją Lietuvoje.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Iškilmingas Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimas
lapkričio 24 d. įvyko Lietuvių
Piliečių klube. Buvo pagerbtas
žuvusiųjų kovose už Lietuvos
laisvę atminimas. Kalbėtoju
buvo pakviestas Kauno Tech
nologijos instituto prof. dr.
Liudas Pranevičius. Meninę
programą atliko Lietuvos Kon
servatorijos solistė Aldona Vilčinskaitė-Kisielienė ir Asta
Krikščiūnaitė, akompanavo
Daiva Matulionytė-De Sa Pereira. Po programos buvo kavutė
ir laisvi pašnekesiai. Minėjimą
pravedė Gintaras Čepas, o
rengimu rūpinosi Ramovėnų
vad. Martynas Dapkus.
LIETUVOS VAIKŲ
PIEŠINIŲ ATVIRUTĖS

Gruodžio 1 d. popietę Lietuvių
Piliečių klubo salėje įvyko
,,S.O.S. Vaikai” Bostono
skyriaus renginys, kuriame
buvo rodomos vaizdajuostės iš
Lietuvos našlaičių ir specialių
vaikų globos įstaigų. Tiems
vaikams reikalinga klausos ar
kita medicininė pagalba. Buvo
papasakota apie dar tik metus
egzistuojančios organizacijos
nuveiktus darbus ir ateities
planus. Plačiau buvo supažin
dinta su vėliausiu projektu —
išleidimu sveikinimo kortelių —
atvirukų, naudojant Lietuvos
vaikų piešinius. Norint teikti
pagalbą Lietuvos našlaičiams
ir sunkiose sąlygose augantiems
vaikams, reikalingos nemažos
lėšos. Š.m. vasaros pradžioje
Ariana Kumpis, „S.O.S.
Vaikai” skyriaus pirm. iš
Miami, Fla., iškėlė mintį, kaip
patys vaikai galėtų padėti telkti
pinigines lėšas. Jie turėtų
nupiešti paveikslėlius, kuriuos
būtų galima išleisti atviručių
pavidalu ir pardavinėti. Idėjai
pritarė Bostono „S.O.S. Vaikai”
pirm. Daiva Veitaitė-Neidhardt
ir vicepirm. Marija Tovares-Ashmanskas. Buvo pa
ruoštas ir įvykdytas jungtinis
veiksmų planas. Vasarą Lietu
voje lankydamasi Marija Tovares-Ashmanskas šiuo suma
nymu pasidalino su Lietuvos
„S.O.S. Vaikai” agentūros įkū
rėja, pirm. Elena Kubiliene.
Paskelbus piešimo konkursą
„Piešiu Lietuvą”, visoje Lietu
voje prasidėjo karštas mažųjų
talentų darbymetis. Iš įvairių
šalies kampelių mažieji
dailininkai siuntė savo pieši
nėlius, nepaisydami karštų va
saros dienų, rinkosi miestų aikš
tėse, kur tiesiai ant šaligatvių
rodė savo kūrybinius suge
bėjimus. Liepos-rugpjūčio mėn.
dienraščiai „Tiesa”, „Lietuvos
Aidas” bei kiti leidiniai, Lie

tuvos TV skyrė daug dėmesio
šiai akcijai. Atrenkant geriau
sius piešinius,daly vavo Marytė
Goštautienė iš Westwoodo, MA,
aktyvi Bostono skyriaus narė,
kuriai teko išrinkti iš didžiulio
kiekio piešinių 5-6 pačius ori
ginaliausius, spalvingiausius
kūrinėlius. Pasak jos, tai ne
buvo lengva, kadangi tiek būta
netikėtumų, vaikiškos fan
tazijos, gėrio ir grožio
betarpiškos išraiškos mažųjų
darbuose. Tarpininkaujant
Arianai Kumpis pagal tuos
piešinius Kolumbijoje, Pietų
Amerikoje, buvo atspausdinti
atviručių rinkiniai. JAV ir
Lietuvos „S.O.S. Vaikai” or
ganizacijų suvienytos pastangos
davė unikalų vaisių — Lietuvos
vaikų piešiniai tapo įamžinti
atvirutėse. Taip bus galima pa
sveikinti visus geros valios
žmones Lietuvos vaikų vardu, o
tiems, kurie mažai žino apie
laisvą Lietuvą, leis vaikiškomis
akimis pažvelgti į jų mylimą
Tėvynę, pajusti jos gamtos vaiz
dų grožį. Atvirutės yra
perlenktos pusiau, be užrašų
viduje, tinka įvairioms progoms.
Rinkinius, po 10 kortelių su
vokais, įpakuotus į skaidrią plė
velę, galima užsisakyti paštu ar
ba telefonu. Vieno rinkinio
kaina 8.50 dol. neįskaitant per
siuntimo išlaidų. Užsakymai
priimami sekančiai: iš Floridos,
Illinois, Vidurio vakarų (Midwest) ir Vakarų pakrantės vals
tijų — S.O.S. Lithuania, Ine.,
9187 Southwest 96th Street,
Mif.iai, FL. 33176 tel. (305)
667-5967. Iš Naujosios Anglijos
valstijų: Massachusetts, Rhode
Island, New Hampshire, Maine,
Vermont, Connecticut; New
York, New Jersey, Maryland,
Washington D.C. Pennšylvana
valstijų ir Kanados — S.O.S.
Vaikai — Lithuanian Childrens
Relief, Ine., P.O. Box 497, South
Boston, MA 02127; tel. (617)
479-6446. Šis projektas artėja
prie lemtingos pabaigos, kor
telių platinimo. Surinktos lėšos
bus paskirtos klausos aparatų ir
klausos tikrinimo aparatūros
nupirkimui ir pasiuntimui į
Lietuvą. Taipogi tęsiamas dra
bužių, maisto, medicininių pediatrinių ir dantų gydymo
priemonių telkimas Lietuvos
vaikų institucijoms. Kviečiami
visi įsijungti, padėti užaugti
sveikai naujai lietuvių kartai.
Liuda Žiaugrienė

rinskai traukiasi į Vokietiją ir
apsigyvena Ravensburge. Čia
jiems gimsta sūnus Algis. Jonas
Starinskas, gimęs JAV-se ir
turįs to krašto pilietybę, 1948
metais atvyksta į Bostoną ir
rūpinasi šeimos perkėlimu. Tik
1949 metais šeima susijungia ir
įsikuria Dorchesteryje, kur
jiems gimsta antras sūnus
Vytautas.
Kūrimasis Amerikoje, nors
esant piliečiu, nebuvo lengvas.
Jonas mėgina įvairius darbus:
laivų statyboje, cukraus ga
mykloje ir galutinai apsispren
džia įgyti profesinę dažytojo spe
cialybę, kuri teikia šeimai
finansinį pastovumą ir galimy
bę sūnus leisti į aukštesnį
mokslą.
Nežiūrint sunkaus darbo ir
pareigų šeimai, Starinskai nuo
pat atvykimo į Ameriką jungėsi
į lietuvių visuomeninę ir
kultūrinę veiklą. Jonas sodriu
bosu dar ir dabar dalyvauja Šv.
Petro parapijos chore. Kurį
laiką buvo Lietuvių Karių
„Ramovės” Bostono skyriaus
valdyboje ir jos pirmininku,
suruošdamas pasigėrėtinus
Lietuvos kariuomenės įkūrimo
minėjimus. Dirbo Balfo skyriu
je iždininku ir veiksmais bei
aukomis rėmė Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo
darbus. O Antanina visur ir
visada talkino savo vyrui ir
niekuomet neatsisakė jokio
visuomeninio darbo, kuriam ji
buvo kviečiama.
Ta graži šeimyninio gyvenimo
sukaktis buvo švenčiama spalio
6-tą dieną Šv. Petro lietuvių
bažnyčioje, So. Bostone. Šv. Mi
šias aukojo, tai progai pritaiky
tas apeigas atliko ir gražų
pamokslą pasakė kun. Albertas
Abračinskas. Parapijos choro
giesmes paįvairino solistas
Benediktas Povilavičius. Po
Mišių nemažas būrys šeimos
narių, giminių ir draugų rinkosi
į Phillips Old Colony House
restoraną, kur Starinskų sūnūs
Algis ir Vytautas su žmonomis
buvo paruošę puikias vaišes.
Čia sukaktuvininkai buvo visų
susirinkusių
pasveikinti
„Ilgiausių metų” daina ir ap
dovanoti gražiomis dovanomis.
Buvo gauti sveikinimai iš Jono
brolių ir Antaninos seserų
Lietuvoje.
Sūnus Vytautas, „Vermont
Sunday Magazine” foto ko
respondentas, padarė daug
gražių vedybinės sukakties nuo
traukų. Jis šių metų pavasarį,
darbovietės pavedimu ir lė
šomis, lankėsi Lietuvoje, padarė
daug įdomių ir istorinius

Jonas ir Antanina Starinskai 50 metų vedybų sukaktį minint.

50 METŲ VEDYBŲ
SUKAKTIS

Jonas ir Antanina Zeikutė
Starinskai, gražiai įsikūrę prie
Bostono, Dorchesteryje, š.m.
spalio 6 d. šventė 50 metų
vedybų sukaktį.
1941 metai nebuvo palan
kūs šeimyninio gyvenimo kū
rimui, nes vykstąs karas ir
tėvynės okupacija grasino neži
noma ateitim. Tačiau Jono ir
Antaninos jaunos širdys nesvy
ravo dėl ateities ir tų metų
spalio 4-tą dieną buvo sujungti
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
Kudirkos Naumiestyje.
1944 metais, artėjant antrajai
komunistinei okupacijai, Sta

įvykius žyminčių nuotraukų,
rašė savo įspūdžių straipsnius
“Lietuvos spaudoje ir anglų
kalba spausdino „Vermont Sun
day Magazine”, pavaiz
duodamas nuotraukomis. Tai
buvo gražus tuometinių
Lietuvai pavojų ir grasinimų
pristatymas amerikiečiams.
Grįžęs iš Lietuvos, Vytautas
Starinskas matėsi su JAV pre
zidentu G. Bush jo vasaros rezidencijioje, Kennebunkport,
Maine, ir prezidentą informavo
apie padėtį Lietuvoje.
Laimė, sveikata ir darnus
šeimos junginys teleidžia Jonui
ir Antaninai Starinskams dar il
gai džiaugtis pasiektais laimė
jimais. '
A. J.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

real estate

BELL-BACE REALTORS
J. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzle Avė.,
Chicago, IL 60629

(312) 778-2233
INCOME TAX — INSURANCE

Ruošiantis tarptautiniam teatro festivaliui. Iš kairės: Gražina Liautaud,
Algis Rėželis, Stasys Balzekas ir Ira Marks.
Nuotr. I. T.

RIMAS L. STANKUS

• Visi agentai kalba lietuviškai

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

ŠVIESI ŽVAIGŽDĖ VIRŠ
LIETUVOS
Namai apsėdę dulkėmis, so
deliai apžėlę piktžolėm... Vaikai
vos išsilaiko mokykloje — vis
piešia plakatus, važinėja į
demonstracijas ir susitikimus
su politikais, nes norima pa
rodyti, kad ne tik pagarbos verti
žilagallviai seneliai, bet ir čia
augęs jaunimas reikalauja
Lietuvai nepriklausomybės.
Intensyvus darbas vienam
tikslui visus jungė. Koks
džiaugsmas buvo, kai visi
Lietuvą pripažino ir kaip di
džiuojamasi, kad po baisių
kančių Lietuva taikiu keliu tei
sėtai sugrįžo į pasaulį.
Dabar, lyg kūdikis, žengia
pirmuosius nepriklausomybės
žingsnius. Stebime iš šalies ir
laikome kvapą, kad tik
nesukluptų, kad nesusižeistų...
Nors ir mes patys ne viską
žinome ar mokame, esame
Lietuvai pilni gerų vilčių. Visi
pradedantys savarankišką
gyvenimą padaro klaidų, o bejė
giams tėvams širdį skauda.
Jaunuoliui leidžiama daryti sa
vo sprendimus, nes galutinai
tik jis bus atsakingas už savo
gyvenimo sėkmę.
Kaip baisu, kai iš mūsų tarpo
girdėti „Kada atgausiu savo
turtą?” „Kodėl neleidžiate dvi
gubos pilietybės?”. Išeivijoje
kūrėmės sunkiai, bet daugumas
gyveno neblogai, o nemažai
tiesiog įstengė praturtėti.
Ilgai širdis traukė Tėvynėn,
bet dabar kiek iš mūsų tikrai
grįš pastoviai gyventi Lietu
voje? Lietuvos pilietybė ir dabar
mums prieinama, tik, kaip
visuomet gyvenime, reikia
daryti pasirinkimą. Negalime
viską turėti. Supraskime, kad
dabar dėl pilietybės Lietuva turi
spręsti ir buvusių okupantų
klausimus. O viena ranka
aukodami atsistatančiai Lietu
vai, kaip galime kita ranka iš
jos plėšti kompensacijas už
mūsų „prarastą turtą”? Ašaros
byra girdint, — „Visiems bus
atlyginta. Tik jei galit, palaukit.
Dabar neturim iš ko”. Viskas
ateis savu laiku. Nestum
dykime, nebaksnokime, neba
dykime svyruojančio kūdikio,
leiskime jiems tarpusavyje
reikalus išsiaiškinti, o mes iš
šalies, kaip kantrūs ir rūpes
tingi tėveliai, ištieskime rankas
kūdikėlį prilaikyti.
„Buvau Lietuvoje sausio
mėnesį. Mačiau Kruvinąjį
sekmadienį. Stebėjausi lietu
vių drąsa, ištverme ir pasi
ryžimu. Todėl sekantis Tarptau
tinis teatro festivalis bus Vilniu
je”, kalbėjo Bernie Sahlins,
žymus teatrų vadovas. Apie
šešiasdešimt žmonių susirinko
pas Janiną ir Ira Marks išgirs
ti žmogaus, kuris sumanė, kad
Lietuvai nereikia vis prašyti iš

maldos, o reikia suruošti tokį
renginį, kuris sutrauktų visą
pasaulį į Lietuvą. „Tokiu
būdu”, jis sako, „Lietuva ne
prašo, o pasauliui duoda”.
Kuklus žmogelis tas Bernie
Sahlins, o atlieka milžiniškus
užsimojimus. Chicagoje su
rengti Tarptautinius festivalius
kainuodavo apie 2 su puse mili
jono dolerių. Nors Lietuvoje
mažiau kainuos, dalį išlaidų
patys lietuviai turės padengti,
pvz. apnakvydinti iš kitų kraštų
atvykusius artistus ir t.t. Iš
Chicagos, atrodo, į Lietuvą vyks
Steppenvvolf teatro grupė, kurio
kelionę žada finansuoti Sara
Lee bendrovė. Nors pasaulyje
būna apie 20 teatro festivalių,
Bernie Sahlins renginys visuo
met laikomas didžiausiu.
Komitetas, kuriam vadovauja
Dalia Anysienė, Janina Marks,
Alė Kėželienė, Gražina Liau
taud ir Regina Gailiešiūtė,pade
da Bernie Sahlins įgyvendinti jo
tikslą. Bernie Sahlįiįs netik yra
pakvietęs atrinktas* tarptau
tines grupes statyti spektaklius
Lietuvoje, bet yra užsakęs
viešbučius ir „charter flight”,
kad būtų galima papigintai į
Lietuvą nuskristi. Saulėtą gruo
džio pirmos dienos popietę
Janina ir ira Marks atidarė
savo namus, kur per langus
matėsi tviskantis platusis
Michigano ežeras, sukviestiems
teatro rėmėjams ir padengė
visas vaišių ir patarnavimo iš
laidas. Dalyvavo ir Illinois gu
bernatoriaus asistentė Pat Michalski, pažadėdama savo para
mą darbu ir patirtim. Tarp da
lyvių atsirado daug susižavėju
sių Bernie Sahlins ir jo paprastu
idealizmu, kad prieš išeinant
paliko stambias aukas padėti
padengti festivalio išlaidas. Net
ir Lietuvos Jaunimo teatras ir
Lietuvos bankas, kiek galė
dami, jiems brangiais doleriais
parėmė šį 1993 m. gegužės
mėnesio didįjį įvykį. Žmonės,
kaip Bernie Sahlins, nepra
šydami atpildo sau, o dirbdami
kitiems, padės atstatyti
Lietuvą. Bernie Sahlins dėka
šviesi žvaigždė spindės virš
Vilniaus!
Indrė

• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

RESORT COTTAGE FOR SALE
Lake property, New Buffalo, Ml

• Nuolaida pensininkams

£3

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

5953 S. Kedzle Ava.
Tai. 436-7878

All-year round impeccable 3 bdrm.
„split-level” w. party size fam. rm.; fire
piaee; double „jacuzzi”; Florida rm.;
fully furnished; % bl. from pvt. beach
on lake Michigan — just add your
boat! Asking 150’s.

Jane Whlte
RE/MAX SOUTHVVEST
Tel. 708-974-1110
MISCELLANEOUS

A

V I L T M AŠ
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
Vilniaus Universiteto Dainų
Ir Šokių ansamblis
Atlieka: Kepurinę, Brolio
FRANK ZAPOLIS
sode, Du raitu jojo, Leliūnų
32O8’/z VVest 95th Stret
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis,
Tel. — (708) 424-8654
Pjesė skrabalams, Untytė, Į
(312) 581-8654
šventę, Kadrilis ir polka,
------- —---- - ---- *——--------- — . ■ Jąunirno šokis.
ELEKTROS
, Meno vadovas ir dirigentas —
ĮVEDIMAI — RATAI9YMA.
Vidas Aleksandravičius. Choro
Turiu Chicagos miesto leidimą Dubu ir
vadovas ir dirigentas — Vy
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.
tautas Abaris. Kanklių grupės
312-779-3313
vadovė — Daiva Čičinskienė.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Orkestro vadovas — Kastytis
Mikiška.
Ar jūs patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimais? Paskambinkite Ir palyginkite.
Kasetė — stereo, 1989.
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų.
Kaina su persiuntimu 12 dol.
Angelė Kavakas
Užsakymus siųsti:
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652
DRAUGAS
4545
W. 63rd St.
ThePrudential
Chicago, IL 60629
1O°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
aas mus.

TAISOME
I

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624. Nuo S ryto Iki 6w.v
Kalbėti lietuviškai

U.S. SAVINGS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMEN1

.

„JUSTITIA”

Dvisavaitinis Lietuvos teisininkų laik
raštis, informuoja, svarsto Lietuvos
teisinės sistemos reformų problemas,
įstatymus ir jų projektus, nusikals
tamumo problemas, teisininkų veiklą ir
t.t. Talpina ir žymiausių teisininkų
konsultacijas įvairiais klausimais. Laik
raštis leidžiamas nuo 1989 m. gruodžio
mėn. Metinė prenumerata, $16.
Užsisakyti galima per Juozą ArdĮ, 855

Greener PI., Falrvlew PA, 16415.
Tel. (814) 474-2206.

SKARELĖS IŠ LIETUVOS!

ILLINOIS VALSTIJA
SKOLOSE

Illinois valstija slaugymo
namams, ligoninėms, vais
tinėms, gydytojams, mokyk
loms, tarnautojų mediciniškai
pagalbai,
bibliotekoms,
studentų stipendijoms, įvairių
vietų savivaldybėms, prekybos
įstaigoms turi neapmokėtų
sąskaitų apie bilijoną dolerių.
Tiek valstija yra įsiskolinusi.

NEW JERSEY, NEW YORK - „Uetuvo. Atsiminimai”,
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. li Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania” pro
gramos, vedamos anglų kalba, li tos pačios stoties,
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., VVatchung,
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636.

Gryno šilko (Crepe de Chine ir Crepe Georgette), specialiai pro
jektuojamos ir gaminamos privačioje Lietuvos bendrovėje kompani
jai „TRADE FRONTIERS” šiame krašte.
Skarelės kvadratinės, 26”, neutralių spalvų (labai madinga
Europoje).
Vienos skarelės kaina U.S. $79.95, įskaitant pristatymo
išlaidas (palyginkite su panašios kokybės prancūziškomis ska
relėmis už U.S. $1701). Dvi skarelės tik už U.S. $140. Apie kitas
nuolaidas susitart telefonu.
Užsakymai telefonu: 1-800-879-3363
Priimame: Visa ir Master card, C.O.D., money order,
asmeniškus čekius.

SPAUDOS LIKIMO
KLAUSIMU
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Išgyvenusi Amerikoje ilgus
dešimtmečius ir jau stovyklose
susipažinusi su anglų ir
amerikiečių spauda, įsisą
moninau spaudos laisvės sąvoką
ir principus. Ne paslaptis, kad
mūsų žurnalistai yra suvaržyti
savo visuomenės nerašytais
įstatymais, todėl ir visiems
žinomi faktai, jei jie yra
nemalonūs, yra slepiami. Išeivi
jos spaudos laisvės sąvoka nėra
panaši į tą, kurią pripažįsta
Vakarų pasaulis. Galima mūsų
neigiamybes diskutuoti ir kri
tikuoti prie kavos puoduko ar
kilnaus gėrimo taurelės, bet
nieku būdu jų „neįamžinti”
spaudoje.
Skaitau amerikietišką spau
dą, pradedant didelio tiražo
dienraščiu, kuriame retkarčiais
pasirodo ir mano rašiniai,
baigiant populiariais žurnalais.
Juose randu naudingų finansi
nių patarimų, įdomios statis
tikos, naujų produktų analizės
ir, kas svarbiausia, kasdieninio
gyvenimo problemų nagrinėji
mo bei įvykių ar asmenų kriti
kos ir analizės. Iškeliamas
neetiškas politikų elgesys,
kritikuoja gubernatorius ir
patį prezidentą. Tai balsuotojui
palengvina sprendimą, atėjus
rinkimų dienai. Problemų
turime ir mes, bet apie jas
negalima rašyti, todėl ir mūsų
organizacijų rinkimų metu
visuomenės apatija yra patei
sinama, nes nėra informacijos
apie kandidato kvalifikacijas,
charakterį,
pažiūras
ar
numatomą veiklą.
Vieno Lietuvos ansamblio
gastrolių metu Chicagoje buvo
sužeistas ir paguldytas į ligoninę
vienas solistas. Pas mane apsi
stojęs vieneto vadovas kažką
neaiškiai numykė apie nesantį
solistą, kad jis viename rajone
buvęs peiliu subadytas. Paklau
sus, kas kaltas, vadovas vengė
mano žvilgsnio, bet davė supras
ti, kad tai „nežinomas asmuo”.
Man susidarė įspūdis, kad tai
kažkokio valkatos darbas, o
vadovas pakartotinai prašė, kad
to neminėčiau spaudoje.

Atėjus į koncertą, daugumai
svečių tas incidentas jau buvo
žinomas ir plačiai diskutuo
jamas, bet aš nekreipiau dėme
sio, pasitikėjus vadovo „infor
maciją”. Prieš koncertą prie
manęs prisiartino vienas asmuo
„Ar ne baisu, kad lietuvis
lietuvį peiliu subadė?” Pasipik
tinusi pašokau: „Kaip jums ne
gėda gandus skleisti? Aš iš
patikimų šaltinių žinau, kad ne
lietuvis”. Ilgainiui mane
pasiekė skirtingos žinios, į
kurias iš pradžių žiūrėjau
skeptiškai, nes „faktai” prieš
taravo vienas kitam, bet kai
sužinojau, kad tas incidentas
aprašytas Chicagos spaudoje,
susimąsčiau: mūsų visuomenė
yra pasmerkta pasikliauti gan
dais. Vėliau mane pasiekė pa
vardės ir paliestų šeimų padėtis,
bet aš iki šiol tiesos nežinau,
o gandai sklinda toliau.
Stebimės, kad jaunimas ir
vyresnieji godžiai skaito ne
lietuvišką spaudą, nes joje
rašoma be baimės ir be reikalo
pataikauti, bet nusipelniusiems
teikiama užtarnauta pagarba,
minint jų nuopelnus be spalvin
gų epitetų, paliekant skaityto
jui pasidaryti išvadas. Net ir
prezidento prakalbos nėra išti
sai spausdinamos, tik per
duodamos pagrindinės mintys
su citatomis ir komentarais, o
mūsų spauda mirga ilgų ir
nieko naujo nesakančių kalbų
ar „žodžių” tekstais. Vietinėje
spaudoje žymių asmenų nekro
logams skiriama tik keliolika
eilučių, trumpai nusakant jų
nuopelnus ir mirties priežastį.
Mūsų ilgi nekrologai net
pradžios mokyklas sumini, bet
gale tik pamini, kad velionis ar
ba „tragiškai žuvo” arba „mi
rė nuo sunkios ligos”. Skaitau
vienos jaunos moters nekrologą.
Graži notrauka, daug sentimen
to, bet nė vienu žodžiu neuž
siminta, kodėl ji tokia jauna
paliko šį pasaulį. Ar reikia
teirautis pas gandonešius?
Visame pasaulyje plačiai
rašoma apie AIDS, bet mūsų
spaudoje tas reiškinys neeg

zistuoja. Nėra nei narkotikų,
nei benamių, nei užkrečiamų
ligų, nei abortų problemų, bet
visų generacijų skaitytojai
gyvena šios dienos aplinkoje ir
yra paliesti visų jo apraiškų,
įskaitant ir mokyklas lankantį
jaunimą, kuris susiduria su
visomis pagundomis. Infliacija,
mokesčiai, kylančios kainos
bedarbių skaičiaus ir nusikal
timų didėjimas turi mums taip
pat rūpėti. Neseniai prasidėjo
„naujo stiliaus” nusikaltimas:
prie raudonos šviesos apsupus
sustojusį vienišą vairuotoją ir
grasinant peiliu ar revolveriu iš
jo reikalauja atiduoti automo
bilio raktus. Policijos parei
gūnai per televizijos programas
nurodinėjo, kaip tokiu atveju
elgtis, net rizikuoti ir važiuoti
per raudoną šviesą, bet nesiprie
šinti ir nerizikuoti savo gyvybe.
Kodėl nepatarti, kaip moterims
apsisaugoti, kad iš jų rankų
nebūtų išplėšti rankinukai,
kaip saugotis kišenvagių ir
apgavikų, apsimetusių agentais
ar pardavėjais, kurie telefonu ar
net apsilankydami siūlo savo
paslaugas vienišomis našlėms.
Moralinis nuosmukis, televizi
jos programos, kino teatrų pas
tatymai — visa tai turėtų būti
diskutuojama.
Kalbos apie mūsų kūrėjų ir vi
suomenininkų „pasiaukojimą”
yra tuščios. Tie, kurie uždirba
duoną įmonėse ar įstaigose ir
savo laisvalaikį praleidžia kur
dami, rašydami, dainuodami ar
grodami, tą daro ne iš „pasi
šventimo”, bet iš nenugalimo
noro save išreikšti, išnaudoti
Dievo duotą talentą savo ir kitų
džiaugsmui. Kaip lakštingala
negali nečiulbėti. Deja, kūry
binis darbas nėra taip ver
tinamas, kaip visuomeninė
veikla, bet jis yra pageidau
jamas ir reikalingas. Autorių
teisės taip pat nėra gerbiamos.
Jų kūrybą ir darbo vaisius
galima perrašyti, perspausdin
ti be autoriaus leidimo, net
nenurodžius šaltinio. Tokių
atvejų patyriau net kelis. Taip
pat lietuvių skautuose populiari
daina „Pajūry” pagal „Edelweiss” dainos melodiją (iš filmo
„Muzikos garsai”) yra mano
sukurta, bet mano pavardė
niekur nefigūruoja, o leidinėlių
su tos dainos tekstu yra net keli.
Tokių dalykų civilizuotas pa-
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A.fA.
MYKOLAS LUKAS

Zigmas Vaišvila, naujas Saugumo viršininkas Lietuvoje, kalbasi su Amerikos
žurnaliste Rasa Razgaitiene.
Nuotr. D. Širvytės

saulis netoleruoja. Kodėl taip
pas mus yra?
Sunku rašyti, jei su kiekvienu
žodžiu reikia skaitytis, kiek
vieno nuomonės bijoti, spėlioti,
kam kas patiks ar nepatiks,
ypač rašant recenzijas. Mūsų
gyvenamajame krašte spauda
yra gerbiama, jos net prisibijoma, bet mūsų spaudos dar
buotojai turi gerbti kitus ir kitų
bijoti, bet be jų darbo niekas
nežinotų apie veiklą, įvykius ar
renginius. O vis tik kai mūsų
tėvynė buvo okupanto pančiuo
se, mūsų spauda buvo išeivijos
gyvenimo svarbiausias ryšys,
jos jausmų gaivintoja ir pagrin
dinis susižinojimo šaltinis.
Neužtenka sielotis mūsų
spaudos blogėjančia padėtimi,
bet reikia ieškoti priežasčių ir
dėti pastangas joms pašalinti.
Reikia atnaujinti spaudos dva
sią, ją suaktualinti, priartinti
prie spaudos laisvės sąvokos ir

rašyti atvirai ir be baimės ar
reikalo pataikauti. Jei spauda
yra gyvenimo veidrodis, tai jo
je turi atsispindėti viskas — ir
tai, kas yra gero ir kilnaus, ir
tai, kas yra keistino ar
taisytino. Jei to negalima
daryti, tai kam rašyti? O jei
negalima gauti tikslios infor
macijos — kam skaityti?

NAUJI ČIKAGIEČIAI
Į Chicagą atsikelia ir naujų
gyventojų. Jie daugiausia
kuriasi šiaurinėj miesto daly,
kur daugiau darbų atranda.
Dauguma naujai ten atsike
liančių baltieji. Vidutinis nauja
kurių metinis šeimos uždarbis
yra 34,300 dol., o vidutinis visų
Chicagos gyventojų uždarbis —
29,500 dol.metams. Tai skelbia
Chicagos informacijų centras,
apklausęs 1,252 šeimas.

Rengia: JAV ir KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

A.fA.
MYKOLUI LUKUI
mirus, jo žmoną ELENUTE, sūnų VYTĄ su žmona,
dukrą RITĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.
Danutė ir Vladas Darai
Ksavera ir Bronius Jaučiai
Julija ir Antanas Janoniai

A.fA.
MYKOLUI LUKUI

Kleopą ir Bronius Gaižauskai
Ona ir Vytautas Gutauskai
Irena ir Vytautas Linartai
Regina ir Vincas Vaitkai
Stasė Kasnickienė

Chicago, IL 60629

LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖS
Įvykusios 1991 m. gegužės mėn. 15-28 d.d.
APYSKAITA

126,456.52
19,721.91
8,998.00
206,190.59
9,450.00
2,385.34
2,490.17
1,728.00

Viso pajamų

377,420.53

Pajamos

už
.
Religinis koncertas
šampano vakaras
Operos 2 spektakliai
Baleto koncertas
Dainų šventė
Balius
Atsisveikinimo
koncertas

Dalyvavo
917
431
3305
1123
5240
1338
1007
13361

bilietus
(131) •
(141)
(382)
(145)
(304)
(210)

(1371

3,930
2,890

68,860
11,563
81,349
26,845

10,753.

12,985.95
Gaidų paruošimas ir orkestracijos
4,761.72
Spausdiniai, raštinės reikmenys
56,580.63
Kelionės
15,357.00
Operos dekoracijos (2 konteineriai)
6,643.02
Pašto išlaidos
1,991.22
Telefonas
56,272.66
Salių nuoma, banketas, šokių orkestrai
4,446.49
Nuotraukos
5,252.74
Reklama
17,641.42
Suvenyrai
1,915.85
Garbės svečių išlaidos
5,229.97
Operos 35 m. ir atsisveikinimo pokyliai
Svečių iš Lietuvos nakvynės ir maitinimas 4,339.60
Dirigentų, solistų, baleto artistų ir orkestro
48,200.00
honorarai
Dainų šventės pranešėjos kelionė
ir viešbutis
4,831.32
Loterijos bilietų spausdinimas ir dovanos 3,870.00
Salių paruošimas, garso/švietimo
sistemos, instrumentų nuoma
39,597.58
Šventės leidinys ir renginių programos
21,707.00
21,660.00
Chorai
1,187.90
Gėlės
2,107.93
Įvairios išlaidos

206,190

Skliausteliuose pažymėti skaičiai — nemokami bilietai
mecenatams, garbės svečiams, svečiams iš Lietuvos.

Viso išlaidų
Pelnas

Pelnas atiduotas Lietuvių Bendruomenės krašto
valdybai

LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖS KOMITETAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS,
PRISIDĖJUSIEMS PRIE DIDINGOS ŠVENTĖS PASISEKIMO, SAVO TALENTU,
AUKOMIS, DARBU IR SKAITLINGU DALYVAVIMU ŠVENTĖS RENGINIUOSE

l

Gyveno Chicago, Bridgeport.
Mirė 1991 m. gruodžio 9 d., sulaukęs 81 m. amžiaus.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Vincas, seserų ir
brolių vaikai Lietuvoje bei giminės Kanadoje.
Laidotuvėmis rūpinasi Jonas Meškauskas.
Laidotuvės privačios gruodžio 11 d.
Nuliūdę brolis, seserys ir draugas Jonas Meškauskas.

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

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) 5239852
4605-07 South Hermitage Ąvenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas - (1-312) 523-0440

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

336,580.00
40,840.53

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

IŠLAIDOS

Aukos
Loterija
Suvenyrai
Renginių bilietai*
Skelbimai programose
Nuošimčiai
Šventės leidinys '
Autobusų bilietai

A.fA.
ANTANAS KULAS
KULIKAUSKAS

mirus, žmoną ELENUTE, sūnų VYTĄ, dukrą RITĄ
su šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.

LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖ

PAJAMOS

Nuliūdę žmona, vaikai ir anūkai.

GAIDAS—DAIMID

Kad liktum Tu gyva!

3001 VVest 59th Street.

Gyveno Sunny Hills, Fl.
Mirė 1991 m. gruodžio 6 d. 6 vai. vak., sulaukęs 78 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šeduvoje. Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, sūnus Vitas
su šeima, dukra Rita su šeima, sesuo Teklė Gleveckienė Čika
goje ir jos sūnus dr. Algis Gleveckas su šeima, brolis Stasys
Lukas Čikagoje, brolis Antanas ir sesuo Stasė su šeimomis
Lietuvoje.
Priklausė Liet. Bendruomenei, Sunny Hills, Fl.
Laidotuvės įvyko Kalvarijos kapinėse, Sunny Hills, Fl.
gruodžio 10 d.

Mylimam dėdei

A.fA.
ZIGMUI MIŠAUSKUI

Visų telefonas: 708-974-4410

Union Pier,MI, staiga mirus, jo žmoną mūsų mielą
dėdienę TEOFILE MIŠAUSKIENE skausmo valan

PETKUS IR SŪNŪS

dose nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos Kauno

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

katedroje gruodžio 27 d. (keturnedėlis po jo mirties).
Nuliūdę
Romanas Butkus ir šeima
Vanda Špokienė ir šeima

i

Marąuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345
Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455

Kaunas, Lietuva

' A.f A.
ZIGMUI MIŠAUSKUI
tebūna lengva svetingos žemės velėna. Nuliūdusią
našlę TEOFILE, mūsų draugijos mielą narę, nuošir
džiai užjaučia

Lietuvos Dukterų draugija

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

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS

I
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x Sopranas Audronė Gaižiūnienė Rockforde Mendels
t sohn klubo programoje, kuris
šiemet egzistuoja 108-ąjį sezoną,
atliko jų koncertų serijoje Emersono auditorijoje koncertinę pro
gramą. Ji čia su dideliu
pasisekimu dainavo Bulachovo,
x Prof. dr. Vytautas Bie Glinkos, Lassovo, Čaikovskio ir
liauskas, PLB pirmininkas, Rachmaninovo kūrinius. Ją flei
gruodžio 11 d. išskrido į S. ta ir fortepionu palydėjo Shirley
Paulo, Braziliją, kur jis susitiks Angell ir Jim ; Angell. Šiame
su krašto bendruomenės koncerte buvo atlikti dar Prokovaldyba. Po to jis vyks į Buenos fievo, Šostakovičiaus, KačaAires, Argentiną, kur dalyvaus turiano, Scriabino kūriniai.
Lietuvių Jaunimo kongreso ati Koncertas buvo skirtas tik rusų
daryme. Gruodžio 20-22 jis kompozitorių muzikai ir jau
aplankys Urugvajaus LB Mon- buvo 1,347 koncertas. Mūsų
tevideo. Jam išvykus, PLB solistė susilaukė ilgų ovacijų.
reikalais prašoma kreiptis į
PLB vicepirmininkę Gabiją Pet
x Jonas Cinkus vadovauja
rauskienę, Toronto.
IX Išeivijos Lietuvių Tautinių
šokių šventės susipažinimo
x A. a. Valius Narkūnas vakaro ruošimo komisijai.
mirė lapkričio 24 d. Chicagoje. Susipažinimo vakaras įvyks
Pašarvotas trečiadienį, gruodžio šventės išvakarėse 1992 m.
11 d., Petkaus Marųuette lai liepos 4 d. vakarą Chicagoje
dojimo koplyčioje Marųuette Jaunimo centro patalpose.
Parke. Šv. Mišios bus 9:30 vai.
x Illinois gubernatorius
Švč. M. Marijos Gimimo par
Jim
Edgar kviečia visus į po
bažnyčioje
ketvirtadienį,
būvį
ir spaudos konferenciją
gruodžio 12 d. Laidojamas Šv.
trečiadienį,
gruodžio 11 d.,
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Palmer
House
Hilton, 17 E.
Laidojimu rūpinasi Lietuvos
Monroe
Avė.
Konferencija
bus
Dukterų draugija.
2 vai. p.p.
x Lietuvos Vyčių Vidu
x Z. Prūsas iš Ohio, R. Genrinės Amerikos distrikto narių
svarbus metų ketvirčio susi čius ir P. Jaras iš Indianos
rinkimas ir pasivaišinimas bus atsiuntė senų „Lituanus”
šeštadienį, gruodžio 14 d. Už numerių komplektus, kuriuos
kandžiai bus 11:30 vai., susi persiuntėme jų prašiusiems
rinkimas 1 vai. p.p. Marijonų Italijos, Lenkijos ir Lietuvos
salėje, 6336 So. Kilbourn. Pri universitetams.
ims visus 24 kuopa. Registruo
x „Evangelijos Šviesa”,
tis Stanley Mankus. tel.
evangelikų
laikraštėlis, reda
1-312-847-7915.
guojamas kun. K. Burbulio, pa
x Atsidaro lėktuvų ben siekė skaitytojus. Laikraštėlis
drovė Baltia, kuri keleivius mažo formato, turi tik 8 psl.
nuo ateinančių metų veš iš New
x A. D. Trečiokienė iš San
Yorko į Rygą, St. Petersburgą
ięjct. Šiuo metu tik skelbiasi, ta Monica, Cal., Vida Balčiūnas,
bet dar neaišku, ar susiformuos Orland Park, III., Peter Šukys,
St. Catharines, Kanada, už
tokia lėktuvų bendrovė.
kalėdines korteles ar kitomis
x Atsiuntė po 20 dol. už ka progomis atsiuntė po 30 dol.
lėdines korteles, kalendorių: aukų. Labai dėkojame.
Vytautas Kutkus, Dearborn,
x Dr. Petras Jonikas, RiMich., Marija Milišauskas,
verside,
III., A. P. Jasas,
,ĮKęnosha, Wisc., Adolfas Jonai
Chicago,
III.,
Liucia Stasiūnas,
tis, Grand Rapids, Mich.,
Chicago,
Ilk,
Ona
Adomaitienė,
Leonas Barauskas, Melrose
Sunny
Hills,
Fla.,
grąžino
Park, III., Marian Fathers, Ra
laimėjimų
šakneles
su
20 dol.
cine, Wisc., Joana Švabienė,
auka.
O.
Adomaitienė
ta
proga
Madison Hts., Mich., Angelė ir
laiške
palinkėjo
sveikatos
ir iš
Ross Bailey, Vienna, Va.
tvermės
sunkiame
bei
svar

, .Visiems tariame nuoširdų ačiū.
biame
lietuviškos
spaudos
n up
x Pedagogo Juozo Masilio- darbe. Nuoširdus ačiū už
' trio, 40 metų mokytojavusio ir linkėjimus ir aukas.
30 metų išbuvusio direktorium
x Grąžino laimėjimų šak
Chicagos aukštesniojoje lit. mo
neles su 20 dol. auka: žurnl.
kykloje, pagerbimas, ruošia
Alfonsas Nakas, Sunny Hills,
mas ČALM Tėvų komiteto ir
Fla., Sofija Statkienė, No. Rivermokytojų, bus gruodžio 14 d.,
side, Ilk, Henrikas Laucius, Pešeštadienį, 3:30 v. p.p. Sek
terson, N.J., Irena Kudirka,
lyčioje. Norintieji dalyvauti
Mason City, Ilk, V. ir Z. Plioskambina: D. Eidukienei
dzinskas, East Euclid, Ohio. La
312-376-2153 arba I. Pemkiebai dėkojame už aukas.
nei 708-426-2120.
(sk)
x Į LB Lemonto skyriaus
kūčias, kurios įvyks PLC,
Advokatas
Lemonte gruodžio 20 d., 7 v.v.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
rezervacijos priimamos iki
antradienio, gruodžio 17 d.
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
Tel. 708-257-7114 arba 70814325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
257-7134.
Tel. (708) 301-4866
(sk)
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
ALGIRDAS R. OSTIS
201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521
Tel. (708) 325-3157

Valandos pagal susitarimu

x Šv. Antano parapijoje,
Cicero, III., Advento seminarai
tebesitęsia. Šį sekmadienį,
gruodžio 15 d., po 11 vai.
lietuviškų pamaldų mokyklos
antro aukšto salėje kalbės doc.
Vytautas Skuodis tema „Ka
talikybė ir visuomenės skurdo
problema”. Iš savo pasaulie
tiškos patirties Lietuvoje jis
sklaidys Antano Maceinos
knygos „Išlaisvinimo teologija”
mintis. Visi lietuviai kviečiami
adventinėje nuotaikoje prie ka
vutės praplėsti savo krikščio
nišką pasaulėžiūrą, tiesti
Viešpačiui kelią.

Redaguoja J. Plačas.

Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

GYVUOK, LIETUVA
Nors priešas stiprus
Ir gąsdina mus
Savo ginklais
Ir pabūklų garsais,
Mes mylim Tave,
Nes Tu tik viena.
Tu mūsų širdy,
Mūsų skausme,
Tu mūsų per amžius!
Gyvuok, Lietuva!
Ieva Einaitė, 9 kl.
XH vidurinės mokyklos mokinė
Klaipėda

x Mūsų Operos meninei bei
kultūrinei veiklai padėti,
grąžindami bilietų šakneles su
piniginiu priedu, atsiuntė Mary
tė ir Leopoldas Kupcikevičiai iš
Chicagos, Ray Gayauskas iš
Santa Monica, Ca., Sofija
Kamarauskienė iš Siurfside, Fl.,
Kazys Gasiūnas iš York, Pa.,
Ona Vileniškis iš Dorchesterio,
Ma., Zita ir Povilas Sodeikos iš
Willard, Ohio, sol. Juzė ir Jonas
Daugėlai iš Ormond Beach, Fl.
Agnė ir dr. Juozas Kižiai iš
Chicagos, Joana ir Jurgis Lasinskai iš St. Petersburg Beach,
Fl., Loreta ir dr. Vytenis Gry
bauskai iš Chicagos ir Adelė ir
Juozas Grinos iš Oak Lawn, 11.
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x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: vysk.
Paulius V. Baltakis, Brooklyn,
N. Y., A. ir V. Marchertai, Downers Grove, III., S. Indriūnas,
Rosell, III., Filomena Černius,
Chicago, III. Dėkojame už
paramą.
x Atsiuntė po 20 dol. už
kalėdines korteles, kalendorių:
dr. Elena Petrik, New Buffalo,
Mich., dr. Vladas Lėlis, Roches
ter, N.Y., Neris ir Andrius Palūnai, Seattle, Wa., Martha
Arlauskas, Middletown, Ohio,
Vaidas ir Julija Dzidolikai,
Hickory Hills, III., Juozas Glavinskas, Clarendon Hills, III.
Visiems tariame nuoširdų ačiū.

x KARGO l LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina
$1.55 už svarą. Galima siųsti rūbi s, naujus ir dėvėtus, batus,
x Greit parduodu vienos ir medžiagas, maistą, bei nerecep
dviejų šeimų namus Chicagoje tinius vaistus. Kreiptis į: G. T.
ir apylinkėse. Skambinkite INTERNATIONAL, 9525 So.
RE/MAX REALTORS, Rimas 79th Avė., Hickory Hills, IL
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 60457, tel. 708-430-7334.
(sk)
ba (708) 425-7161.
(sk)
X G. T. INTERNATIONAL,
x Parūpiname bilietus INC. parūpina jūsų giminėms
jums ir jūsų giminėms iš bilietus iš Lietuvos į įvairius
Lietuvos į įvairius JAV miestus, Amerikos miestus, neskrendant
neskrendant per Maskvą. Tvir per Maskvą. Su jūsų giminėmis
tiname Aerofloto skrydžius, Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
Lietuvoje parduodame automo keriopą informaciją perduoda
bilius, naujus su 2 m. garantija. mūsų raštinės atstovė Vilniuje.
Atsiskaitymas tik po paslaugų Taip pat rašome vietinius bilie
suteikimo. Skubiai fax’u per tus, tvirtiname Aerofloto reisus
siunčiame dokumentus, laiškus ir parūpiname profesionalų
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti pasitikimą New Yorke ir Wadokumentus emigracijos reika shingtone. Prašome kreiptis:
lais. Atlanta Import-Export, 9525 S. 79th Avė., Hickory
2719 W. 71 St., Chicago, IL Hills,
IL
60457.
Tel.
60629, tel. 312-434-2121.
708-430-7272.
(sk)
(sk)
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Viena mašina turi du krum
pliaračius. Krumpliaratis yra
iškarpytas
ratas,
kuris
sukdamasis užkabina antrą tokį
pat ratą ir suka tą mašinos dalį.
Šiame uždavinyje yra du
nelygūs krumpliaračiai. Mažas
turi 38 krumplius (iškarpas),
didelis — 114 krumplių. Reikės
jums apskaičiuoti, kiek kartų
apsisuks mažasis krumpliara
tis, kai didysis apsisuks 5 kar
tus? (5 taškai)
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x Laimutė Tornau iš Chi Prie pasakų pilies
cago, III., lankėsi „Drauge” ir
„Draugo” stiprinimui paaukojo
IŠ STOVYKLOS
50 dol. Nuoširdus ačiū mūsų
GYVENIMO
mielai rėmėjai.
Giltinės
x N. ir R. Sabaliūnai, Hot

Springs, Ark., „Draugo” garbės
prenumeratoriai, nuoširdūs
rėmėjai, atsiuntė mokestį už dvi
prenumeratas su 40 dol. auka, o
laiške rašo: „Sveikiname Jus su
ateinančiomis Kalėdų ir Naujų
Metų šventėmis. Linkime Jums
ryžto ir ištvermės.
Su
malonumu skaitome „Drauge’
visus straipsnius, ypač aprašy
mus iš kelionių Lietuvoje”.
Sabaliūnai dalyvavo sporto
šventės atidaryme Kaune ir
uždaryme Vilniuje, lydėjo
nužudytuosius Medininkuose,
pučo dienomis budėjo prie
Parlamento ir gyvai išgyveno
tuos istorinius įvykius. Nuošir
dus ačiū už linkėjimus ir auką.

turi savo šešėlį. Reikia surasti,
kuriam numeriui atitinka
raidėmis pažymėtas šešėlis? (5
taškai)

Kastytis Šoliūnas yra 17 metų
amžiaus studentas iš Providence Catholic High School.
Laisvalaikio metu jis mėgsta
skaityti. Mėgsta lošti su
vaikais „Gameboy”. Jo mėgs
tamiausias maistas yra „Cole
slaw”. Kastytis atvažiuodavo į
stovyklą, nes jam patinka
Dainava ir jam patinka dirbti su
vaikais. Kartą tėvai jį atvežė
pas moksleivius ir pamiršo jį
pasiimti.
Jis norėjo būti vadovu, nes
jam patinka dirbti su vaikais.
Dainavoje jam patinka gamta,
vaikai, draugai. Jam nepatiko,
kada
stovykloje nebuvo
elektros.
Ilgai
Kastytis
prisimins, kai gyvenome pusę
savaitės be elektros, o taip pat
ir tą didelę audrą. Visi kiti
dalykai stovykloje jam buvo
smagūs ir jį patenkino. Jo
ketvirtojo būrelio vaikai kartais
išdykaudavo, bet dažnai būdavo
ir geri. Iki pasimatymo, Kastyti!
Ketvirtas būrelis
(„Dainavos draugai”,
JAS 1991)
RAUPSUOTASIS
(Legenda)

Ir štai vienas raupsuotasis pri
siartino ir, pagarbinęs Jį, tarė:
„Viešpatie, jei nori, gali mane
padaryti sveiku”. Ir Jėzus ištie
sęs ranką palytėjo jį, sakyda
mas: „Noriu. Būk apvalytas. Ir
pranyko raupai” (Matas).
Toli nuo čia, Kinijoje, ant
Yang-tse-Kiang upės kranto yra
mažas kaimelis, kuris vadinasi
Kian-tse-Lan. Tenai, prieš dau
giau negu du šimtus metų, Ispa
nijos tėvai jėzuitai atsiuntė
misionierius ir pastatė mažą
koplytėlę. Daug jie iškentėjo
vargo, daug karštų maldų ir bu
dėjimų, daug viršžmogiškų pa
stangų, kol palenkė sau tų kai
miečių širdis ir privedė kai ku
riuos prie tikėjimo Jėzaus moks
lu. Bet kai tie žmonės mirė ir
kiti į jų vietas atėjo, sukėlė
maištą, įkalbėjo valdžios parei
gūnus išžudyti misionierius, su
griauti koplyčią ir persekioti
krikščionis. Visi krikščionys bu
vo nugabenti į vieną aikštę kai
mo viduryje, padėjo ant žemės
kryžių ir liepė visiems mindžio
ti. Kas pasipriešino, tuos nu
teisė gyvus palaidoti. Kiti išsi
gandę lipo ant kryžiaus ir min
džiojo savo kojomis Nukryžiuo
tąjį.
Tiktai viena krikščionė liko
gyva. Tai buvo sena, suvargusi

dail. K. Šimonis

neregė, kuri sirgo, kai buvo
renkami krikščionys ir taip liko
nepastebėta. Jei ji būtų pajė
gusi, ji būtų ėjusi sutikti
garbingą mirtį, kad išpažintų
savo Viešpatį. Bet Tasai, kuris
viską valdo ir veda prie savo
tikslo, sulaikė ją, teikdamas jai
progą įgyti kentėtojos vainiką.
Pakeliaukite po Kalėdų žąsį.
Kiniečiams atrodė, kad Kris Pradėkite nuo galvos ir baikite
taus mokslas išrautas su šakni kojomis. (5 taškai)
mis visoje apylinkėje. Jie išžu
dė misionierius ir naikino vieti
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nius krikščionis. Pagonių mal
(Žiūrėkite piešinėlį)
dyklos vėl prisipildė stabų gar
bintojais, o neapkenčiamas Jė
zaus vardas buvo minimas pikt
žodžiavimais ir paniekinimais.
Sena neregė laikė Jėzaus mei
lę savo širdyje. Nors ji daug
kentėjo fiziškai, bet jos širdis
visada buvo pilna džiaugsmo ir
ramybės. Ji didelį skausmą
jausdavo, kai mąstė, kiek ap
linkui yra sielų, prietarų tam
sybėse paskendusių.
(Bus daugiau)
KAIP MURAVJOVĄ
PAPIRKO
Peterburgo Senatas gynė
Muravjovą, kad jis čia suvaldė
žmones. Kiti jį peikė. Vienas iš
žmonių sako: „Pavelykit (leis
kite) man pas jį nuvažiuoti, aš
parodysiu jo ščyrybę (teisin
gumą)”. Jis nuvažiavo į Vilnių,
nusiskuto barzdą, apsivilko
kunigo drabužiais ir nuėjo pas
Muravjovą į namus. Tarnui
sako: „Aš labai nusikaltęs, bu
vau metežoj (sukilime), ar
negausiu tarnystės (tarnybos)”
Tarnas pranešė Muravjovui.
Tas, apie tai išgirdęs, davė jam
tris antausius ir uždarė jį į
turmą (kalėjimą) dviem dienom.
Turmoj (kalėjime) vaikščiojo
Muravjovo tarnas, jis jam sako:
„Gelbėk mane, aš turiu 4000
rublių”. Tarnas pranešė
Muravjovui. Tas vėl jį pasikvie
tė pas save. Pasidalijo su
Muravjovu tuos pinigus ir gavo
klebono vietą. Tas žmogus
pranešė į Peterburką valdžiai,
kad jis gavo klebono vietą.
Muravjovą valdžia pašaukė į
Peterburką pasiaiškinti. Kely
je Muravjovas dingo ir niekas
nežinojo kur jis dingo.
(Papasakojo Šlyteris, 72 metų
amžiaus iš Vadžgirio, Šimkaičių
valsčiaus. Užrašė J. Dovydaitis,
1932 m.).
Gubernatorius M. N. Murav
jovas buvo žiaurus, žmonių
vadinamas koriku. Jis spaudė
Lietuvą 1863-1865 m., daug
nekaltų žmonių išvarydamas į
Sibirą, kitus mirtimi nubausda
mas.

Pasiskaitę Šventąjį Raštą at
sakykite į šį klausimą: „Kokį
darbą dirbo Jėzaus globėjas šv.
Juozapas?” (5 taškai)
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ATSAKYMAS
55/5=11

GALVOSŪKIO NR. 32
ATSAKYMAS
Zodiakas reiškia gyvulių ratas
(ring of animals). Pavadinimas
ne visai atitinka tikrovei, nes
yra žmonių figūrų ir Libra.
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ATSAKYMAS

Juoda duona — ne badas.
GALVOSŪKIO NR. 35
ATSAKYMAS

Vaivorykštė yra gražus gam
tos vaizdas. Žmonės ilgai galvo
jo, kas tai gali būti ir kaip
pasidaro? Graikų filosofas Aris
totelis galvojo, kad vaivorykštė
yra saulės spindulių atspindys
Piešinėlį reikia nuspalvoti lietuje. Žinoma, jis klydo.
įvairiomis spalvomis. Nuro
Iš tikrųjų saulės spinduliai ir
dytos spalvų pirmosios raidės: kita balta šviesa yra sudaryta iš
nr. 1 balta (white) spalva, nr. 2 įvairių spalvų. Tą galite paste
— rausva (pink), nr. 3 — tamsiai bėti, kai leidžiate muilo bur
mėlyna (dark blue), nr. 4 — švie bulus, arba taškotės vandeniu
siai mėlyna (light blue), nr. 5 — baloje. Baltas spindulys yra
ruda (brown). (5 taškai)
sudarytas iš šių 7 spalvų:
raudonos, rausvos (oranžinės),
geltonos, žalios, žydrios, mėly
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nos ir tamsiai mėlynos
(žiūrėkite piešinėlius)
(violetinės). Dar yra ir
nematomų spalvų, tai šiluminė
— infraraudona ir cheminė —
ultravioletinė. Saulės spin
dulius laužo stiklinė prizmė.
Tuos sulaužytus spindulius
vadiname spektru. Vaivorykštė
yra didelis lenktas spektras. Čia
prizmę atstoja vandens lašeliai.
Vaivorykštę matome tik lyjant,
kada tuo metu ir saulė šviečia.
Kad matytum vaivorykštę,
reikia būti tarp saulės ir lietaus.
Jei saulė yra aukštai danguje,
negalime matyti vaivorykštės,
nes nėra tiesios linijos. Vai
vorykštę
galima
matyti
ankstyvą rytą ar vėlyvą popie
tę. Rytinę vaivorykštę matome,
kai saulė šviečia rytuose, o lie
taus lašai krinta vakaruose.
Popietinę vaivorykštę matome,
kai saulė šviečia vakaruose, o
lietus rytuose. Žmonėse apie
vaivorykštę yra įvairių pasako
jimų. Vaivorykštė esanti blogas
ženklas, kas nors mirs. Tai sielų
tiltas į dangų. Ženklas, kad Die
Kiekvienas numeriais (skait vas daugiau nebebaus žmonių
menimis) pažymėtas piešinėlis tvanu. Ir daug kitų pasakojimų.

