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Rusijos televizijos 
šmeižtai Pabaltijui 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Elta) 
— Rugpjūčio 18 d. Rusijos TV 
laidoje „Vesti" buvo pareikšta, 
neva Baltijos valstybėse nevie
tinės kilmės gyventojai išmeta
mi iš namų ir iš darbo, jiems ne
leidžiama mokytis gimtąja kal
ba, jie esą suvaromi į specifinio 
režimo getus. „Antibaltiškoje 
kampanijoje, kurią jau kuris 
laikas plėtoja dalis Rusijos 
politinių jėgų, — pasakė Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas Vytautas Land
sbergis, — tai itin šiurkšti ir pri
mityvi provokacija, galbūt 
pritaikyta tyčia metinėms tų 
dienų, kai Rusijos ir Lietuvos 
demokratija solidariai prieši
nosi vakarykščio sovietinio to
talitarizmo puolimui ir laimėjo 
istorinę pergalę. Juodašimtiš
kas „Vesti" melas, nuspalvintas 
nedviprasmiškomis užuomino
mis apie padidinto pavojaus 
zonas, galimą Baltijos „Kara-
bachą" ir Vilniaus žudynių 
pakartojimą, turėtų kelti Rusi
jos vyriausybės susirūpinimą", 
pabrėžė Vytautas Landsbergis. 

Landsbergis sveikina Jelciną 

Sukanka metai, kai Maskvo
je buvo nuslopintas komunisti
nis pučas, kurio dalyviai siekė 
sustabdyti demokratines per
mainas SSRS ir Rusijoje. Lie
tuvos parlamento vadovas Vy
tautas Landsbergis pasiuntė 
sveikinimo telegramą Rusijos 
prezidentui Boris Jelcinui, 
kurioje reiškiamas įsitikinimas, 
kad abiejų šalių santykiai, tegu 
ir sprendžiant sudėtingas eko
nomines ir paveldėtas proble
mas, visada bus nušviesti tar
pusavio supratimo ir gerano
riškumo. 

Ribojamas žmonių 
atleidimas iš darbo 

Minimalus gyvenimo lygis 
Lietuvoje pagal šių metų liepos 
1 d. kainas — 1,600 rublių, 
minimalus mėnesinis atlygini-
nimas — 1,700 rublių, o vals
tybės remiamos pajamos vie
nam šeimos nariui bus 1,475 
rubliai. Šiam indeksavimo pro
jektui pritarta įvykusiame 
Lietuvos vyriausybės pasita
rime. Nuo š.m. rugpjūčio 1 d. 
biudžetinių įstaigų ir organi
zacijų darbuotojams atlygini
mus numatoma padidinti 24 
procentais. Pelno siekiančios ir 
kitos įmonės, įstaigos bei orga
nizacijos darbo užmokestį turė
tų didinti pagal Lietuvos gy
ventojų pajamų garantijų įsta
tymą ir atsižvlegdamos į turi
mas lėšas. Taip pat numatoma 
padidinti išmokas kitiems so
cialiai remiamiems žmonėms. 
Valstybinėms, taip pat valsty
binėms akcinėms ir kitoms 
įmonėms šiemet rekomenduota 
darbuotojų mažinti ne daugiau 
kaip 10% per ketvirtį. Šis 
nutarimas įsigalios nuo rugsėjo 
1 dienos. 

Pasitarime pasikeista nuomo
nėmis, kaip geriau aprūpinti 
vidaus rinką miltais, makaro
nais, kruopomis ir cukrumi, 
kaip šiais maisto produktais pir
miausia galėtų apsirūpinti sun
kiau gyvenantys žmonės. Nu
spręsta, kad alkoholinius gėri
mus tikslinga pardavinėti rin
kos kainomis, o vidaus rinkoje 
realizuojamos mėsos, pieno, 
žuvies kainos turi būti reguliuo
jamos taip, kad didžiausių pro

dukcijos perdirbimo įmonių ka
pitalo rentabilumas neviršytų 
15 procentų. Tai turėtų riboti 
nevaržomą kainų kilimą. 

Lenkų sąjunga lieka 

Lietuvos generalinė prokura
tūra, ištyrusi Lietuvos lenkų 
sąjungos veiklą, nustatė ją 
buvus antivalstybine ir pasiūlė 
teisingumo ministerijai panai
kinti lenkų sąjungos registra
ciją. Tačiau einantis teisingumo 
ministro pareigas Zenonas Juk
nevičius pasakė, kad nepateikta 
įrodymų apie visos šios organi
zacijos dalyvavimą antikonsti
tucinėje veikloje, siekiant at
skirti Vilniaus kraštą nuo 
Lietuvos. Įstatymus pažeidė tik 
atskiri jos nariai. Teisingumo 
ministerija įregistravo naują 
Lenkų sąjungos statuto redakci
ją, kadangi ji atitinka Lietuvos 
įstatymus. Šiai organizacijai 
norint dalyvauti rinkimuose į 
Seimą, reikia surinkti 1,000 jos 
veiklą remiančių rinkėjų para
šų. 

Pasibaigė Nepriklausomybės 
partijos suvažiavimas 

Rugpjūčio pradžioje įvyko 
dešinosios pakraipos Nepri
klausomybės partijos, šiuo metu 
jungiančios per 500 žmonių, ket
virtas suvažiavimas." Pagal įsta
tus jai negali priklausyti žmo
gus anksčiau buvęs komunistų 
partijoje ar bendradarbiavęs su 
KGB. Nepriklausomybės parti
ja pergyveno krizę, kai Aukš
čiausiasis Teismas patvirtino 
faktą, kad jos įkūrėjas ir pirmi
ninkas — parlamento deputatas 
Virgilijus Čepaitis sąmoningai 
bendradarbiavo su KGB. Dabar 
jos pirmininku išrinktas inži
nierius Kęstutis Jurgelėnas 
mano, jog ši krizė jau praėjo. 
Nepriklasomybės partija laiko 
save Sąjūdžio dalimi, rinki
muose į Seimą mano paremt pa
grindines jo nuostatas, kaip 
pažymi K. Jurgelėnas: „Mes 
atstovaujam Lietuvos valstybin
gumui tokiam, kuris niekur ir 
nė kiek neintegruotas ir besą
lygiškas" Nepriklausomybinin-
kai buvo aktyvūs prezidento 
institucijos rėmėjai Lietuvoje ir 
toliau lieka šios idėjos šalinin
kais. 

Lietuvos alpinizimo federa
cija ekspedicijai į Everestą 
finansuoti savo iniciatyva iš 
užsienio firmų ir Amerikos 
lietuvių surinko 220,000 JAV 
dolerių. Todėl Lietuvos vyriau
sybė nutarė iš valstybės valiu
tos fondo skirti 26,000 JAV do
lerių ekspedicijai nuvykti į Kat
mandu. 

(R.G.) 

Estijos siena su 
Rusija 

Talinas, rugpjūčio 15 d. — 
Estijos valdžia pareiškė, kad 
Rusijos-Estijos siena buvo nu
statyta 1920 metais Tartu 
taikos sutartyje ir kad visi kiti 
bandymai pakeisti sieną „turi 
būti suprantami kaip provoka
cijos". Šis pareiškimas yra vė
liausias visoje eilėje panašių 
pareiškimų iš abiejų pusių dėl 
Rusijos sienos su Estija. Rusija 
tvirtina,kad pokary nustatyta 

Rugpjūčio perversmo 
paminėjimas 

Nei oras, nei nuotaikos nešventiškos 

Respublikonų partijos prezidento nominavimo suvažiavime Houston, Tex., trečiadienio vakarą, 
kurio kalbose buvo pabrėžiamos šeimos vertybės, prezidentas George Bush su žmona Barbara 
į kalbėtojų podiumą pasikvietė savo vaikus, su jų šeimomis ir vaikais, kurių buvo net 22. 
Trečiadienio vakarą suvažiavimo delegatai, kaip ir buvo numatyta, visų valstijų delegatų balsus 
atidavė už prez. Bush, nominuojant jį Respublikonų partijos kandidatu šio rudens prezidentiniuose 
rinkimuose. 

Pirmieji JAV lėktuvai 
atskrido su maistu Somalijai 

Mombasa, Kenja, rugpjūčio 
18 d. — Pirmieji iš 11 JAV ka
rinių lėktuvų atskrido į Mom
basa pradėti du mėnesius vyk
siantį maisto ir vaistų siuntimą 
į Somaliją. JAV pareigūnai sa
kė, kad tai didžiausias JAV ka
riuomenės ligšiol atliktas šalpos 
uždavinys Afrikoje ir kad jo kai
na yra daug didesnė, negu kai
navo pašalpa Bosnijai ir Herze-
govinai. 

Lėktuvais bus atskraidinama 
145,000 tonos ryžių, aliejaus, 
sorghum ir kitokie maisto 
gaminiai, kuriuos aukoja JAV, 
Jungtinės Tautos ir kiti kraštai. 
Lėktuvai pradės, maistą at
skraidindami į Wajir šiaurinėje 
Kenijoje, kur yra daug pabėgė
lių iš Somalijos ir iš ten jis bus 
sunkvežimiais vežamas į pietinę 
Somaliją, kaip aiškina 34 ameri
kiečių kadro vadas brig. Gen. 
Frank Libutti. Jie buvo atsiųsti 
iš JAV Gynybos departamento 
centrinio štabo Tampa, Flori
doje. 

Gen Libutti sakė, kad skry
džius i Somaliją bus galima 
pradėti, kai bus gautos žinios iš 
žvalgybos, kurie pietinės Soma
lijos provincijų lėktuvų nusi
leidimo takai dar tinkami nau
doti. Kariuomenė perėmė pašal
pos išvežiojimo darbą, kai siau
čiančios ginkluotos gaujos pada
rė jį nebeįmanomą privačioms 
šalpos organizacijoms. 

Gen. Libutti tačiau taip pat 
pasakė, kad už atskraidinto 
maisto išvežiojimą žmonėms bus 
atsakingas Raudonasis Kryžius. 
Šalpos darbuotojai sako, kad 
pagrindinė saugumo problema 
nėra lėktuvų nusileidimo vie
tose, o maisto išdalinimo punk
tuose ir sandėliuose. Iki dantų 
ginkluotos gaujos reguliariai 
išvoginėja maistą iš šių vietų. 

Prez. Bush, kuris sekmadienį 
paskyrė JAV Tarptautinio vys
tymo agentūros pareigūną And-
rew Natsios vadovauti Somali
jos šalpos darbui, pareiškė, kad 
JAV remia ir Jungtinių Tautų 
pastangas, bet paaiškėjus, kad 
jos neveiksmingos, JAV imasi 
savarankiškos, lygiagretės veik

los. Jis sakė: „Jungtinėms Tau
toms reikia visų narių valstybių 
stiprios efektyvios paramos, 
norint pravesti didelio masto pa
šalpos praplėtimą". 

JAV trečiadie©; pasiųs pen
kių-šešių narių nelaimės talkos 
kadrus nustatyti, kokios pagal
bos ten reikia. Kadruose bus 
ekspertų iš JAV Ligų kontrolės 
centro ir Miškininkystės tar
nybos, taip pat ir kiti ekspertai 
iš JAV Tarptautinio vystymosi 
agentūros. 

Jungtinės Tautos yra pasiruo
šusios pasiųsti 500 dalinių iš 
Pakistano už kokių trijų savai
čių, kad jie saugotų maisto 
sandėlius ir išdalinimo punktus. 
Washingtonas pasiūlė apmokė
ti maisto skraidinimo išlaidas ir 
jį pravedančio JAV kariuome
nės bataliono išlaidas. JT pa
siūlymą priėmė. 

Rio De Janeiro. — Brazilijos 
prezidentas Fernando Collor de 
Mello kreipėsi į tautą su pra
šymu, kad visi gyventojai sek
madienį pasipuoštų tautinėmis 
spalvomis — geltona ir žalia — 
tuo parodydami savo pritarimą 
jo vyriausybei. Tačiau daugu
mas jo prašymą visiškai ig
noravo arba dėvėjo juodą spalvą, 
reikalaudami prezidento pašali
nimo iš pareigų. Prezidentas ir 
visa jo vyriausybė kaltinama 
korupcija, sauvaliavimu ir 
pinigų išeikvojimu. 

Maskva, rugpjūčio 19 d. — 
Rusijos prez. Boris Jelcinas, 
kalbėdamas pernai metų rug
pjūčio 19 pučo paminėjime, 
kuomet Rusija pasirinko eiti 
reformų keliu, o ne grįžti į 
senąją tvarką, užtikrino rusus, 
kad kraštui nebereikia bijoti 
suirutės ir civilinio karo, kuris 
grėsė sukelti branduolinę katas
trofą. Per televiziją kalbėdamas 
visam kraštui jis sakė: „Civili
nė taika šiandien yra brangiau
sias dalykas Rusijoje. Mes pasi
rinkome reformos kelią, o ne 
politinio perversmo kelią". 

Ministro pirmininko pareigas 
einantis Jegor Gaidar, kaip re
tai kada daro, kalbėjo paguodos 
žodžius iškilusių kainų priblokš
tiems žmonėms, sakydamas, 
kad ekonomija jau stabiliza
vusis taip, kad jis nebebijąs 
katastrofos. „Nežiūrint likusių 
rimtų ekonominių ir socialinių 
problemų, kraštas jau yra suval
domas", Gaidar sakė Izvestija 
laikraščio reporteriui, — „rinka 
pradėjo veikti, badas nebenu
matomas". 

Jelcinas, atrodantis gerai pail
sėjęs atostogose prie Juodosios 
jūros, pranešė apie naują žygį 
Rusijos reformose: kiekvienam 
Rusijos piliečiui būsiąs išduo
damas privatizacijos talonas, 
kuriuo bus galima pirkti akci
jas iki šiol buvusiuose valstybi
niuose fabrikuose ir įmonėse. 
Kiekvieno talono vertė bus 
10,000 rublių (apie 61 dol.). 
Kalboje per Rusijos televiziją 
Jelcinas sveikino piliečius už jų 
pastangas prisitaikant, kraštui 

Planas padalyti Bosniją 
į regionus 

siena yra galiojančioji Estijos pažino karo metu Rusijos pasi-
siena, tuo tarpu Estija primena, grobtų teritorijų Estijos šiaur-
kad ji niekuomet Rusijai nepri- ryčiuose ir pietryčiuose. 

PabaltieČiai prašo JT 
pagalbos 

New Yorkas, rugpjūčio 19 d. 
— Baltijos kraštų atstovai prie 
Jungtinių Tautų šiandien for
maliai paprašė Jungtinių Tautų 
peržiūrėti Rusijos dalinių pasi
likimą jų valstybių teritorijose. 
Laiške JT Generaliniam sekre
toriui Boutros Boutros-Ghali jie 
rašė, kad nemato progreso nei 
iš Europos regioninių saugumo 
organizacijų kaip Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencija, nei iš vėl užsikirtusių 
derybų su Rusija. 

Tuo tarpu tą pačią dieną rusų 
žmogaus teisių ekspertas, dir
bantis su JT pakomisija mažu
mų apsaugojimui Genevoje re
porteriams pasakė, kad Estija ir 
Latvija įsivedė įstatymus, dis-
kriminuojnačius prieš kitų tau
tybių mažumas jų respublikose. 
Stanislav Černičenko, kuris 
tvirtino, kad Estijoje ir Latvijoje 
rusai neturi teisės į žemės nuo
savybę, pasakė, kad Lietuvoje 
padėtis „ne taip bloga". Pagal 
Estijos ir Latvijos įstatymus 
teisė į žemės nuosavybę duoda
ma ne pagal etninę priklauso
mybę, bet pagal pilietybę. Bet 
kadangi pilietybė kitataučių 
mažumoms yra labai suvaržyta 
tuose kraštuose, kaltinimas yra 
pagrįstas. 

Washington, DC, rugpjūčio 
19 d. — Bosnijos ir Herzegovinos 
valdžia, bijodama, kad kitą 
savaitę Londone vyksianti euro
piečių konferencija nenutartų 
kraštą padalyti į keturias dalis, 
pagal joje gyvenančių grupių 
daugumą, žada pasiūlyti planą 
pagal kurį kraštas liktų nepa
dalytas, bet kiekvienai etninei 
daliai būtų duodama daugiau 
autonomijos. 

Bosnijos Užsienio ministras 
Haris Silajdzič, atvykęs į Wa-
shingtoną susitikti su JAV 
Valstybės sekeretorium Law-
rence Eagleburger, duotame in
terviu paaiškino, kad pagal šį 
pasiūlymą nebūtų ignoruojami 
skirtingų etninių grupių rūpes
čiai, bet jie taptų vienu iš 
keturių kriteriumų, kuriais bus 
naudojamasi sukurti bent ketu
rias savarankiškas administra
cines zonas krašte. Taip pat 
būtų atsižvelgiama ir į ekono
minius, kultūrinius ir istorinius 
faktorius, kad būtų išsaugota 
etninė ir religinė įvairovė, 
būdinga šiam kraštui. 

Plane tačiau nenurodoma, 
kaip Bosnijos valdžia privers 
ten gyvenančius serbus, re
miamus Serbijos valdžios, atsi
žadėti apie 00% išsikovotų že
mių Bosnijoje, o serbai sudaro 
tik trečdalį Bosnijos gyventojų. 

Pagrindinė tema rugpjūčio 
26-28 dienomis Londone vyk-, 
siančioje konferencijoje dėl 
taikos sugrąžinimo į buvusios 
Jugoslavijos žemes manoma, 
kad bus kaip sukurti „kanto
nus" Bosnijoje-Herzegovinoje, 

maždaug kaip jie yra Šveicari
joje. Serbams, kroatams ir mu
sulmonams būtų duota savival
da savo regionuose. 

Vienu ar kitu metu visos trys 
grupės rėmė šį planą, bet po to, 
kai Bosnija-Herzegovina pasis
kelbė nepriklausoma valstybe ir 
Europos Bendrijos kraštai ją 
pripažino ir serbai pradėjo savo 
etninio svarinimo kampaniją, 
Bosnijos musulmonai atsisakė 
šio plano, pamatę, kad jis tesąs 
tik priemonė serbams užvaldyti 
kraštą, pirmiau jį suskaldžius. 

Atrodo, kad Britanija, Prancū
zija ir keli kiti kraštai rems Bos
nijos padalinimą, kaip greičiau
sią būdą ten sustabdyti karą. 
Vokietija ir JAV priešinasi 
tokiai minčiai. 

H. Silajdzič nurodo, kad Bos
nija siūlo sudaryti atskirus 
regionus aplink keturis pa
grindinius miestus: Sarajevo, 
Mostar, Banja Luką ir Tuzla. 
Šie regionai turėtų teisę sa
varankiškai kurti ryšius su kai
myninėm tautom, nepažei
džiant Bosnijos-Herzegovinos 
integralumo. Pagal Bosnijos 
planą, gynyba, užsienio reika
lai, teisinė sistema, finansinė 
sistema ir pinigai būtų Bosni
jos tvarkomi. 

Londone vyksiančioje konfe
rencijoje, rengiamoje konsultuo
jant su Jungtinėmis Tautomis, 
taip pat bus aptariama karinių 
dalinių panaudojimas šalpos 
siuntų saugumo užtikrinimui, 
bet teatrodo, kad Europos kraš
tai įems didesnį kariuomenės 
pavartojimą. 

žengiant iš socializmo į rinkos 
varomą ekonomiją: „Jungda
miesi į reformą jūs darote kraš
tui įnašą, nemažesnį už tą, kurį 
padarėte 1991 m. rugpjūčio 19 
dieną". 

Nuotaika nešventiška 

Tokie optimistiški Jelcino ir 
Gaidaro žodžiai dramatiškai 
priešinosi tos dienos nuotaikai 
visame krašte, tiek šalto, lie
tingo oro atžvilgiu, tiek ir bend
ros gyventojų nuotaikos, prisi
menant bandytą perversmą. 
Daugumos žmonių atsiminimai 
tos dienos yra skaudūs ir sun
kūs, nežiūrint, kad perversmas 
gerai baigėsi, o jų gyvenimas po 
to vistik žymiai pasunkėjo. 

Tad ir Rusijos televizijos 
žinios pradėjo vakaro žinias, 
kalbėdamas apie „šią niūrią 
sukaktį", primenant, kad tuos 
įvykius pergyvenusieji „nelabai 
nori juos prisiminti". Nors buvo 
sušauktas mitingas prie vadina
mųjų Baltųjų rūmų — parla
mento, kur Jelcinas atsuko per
versmą, lietingame ore susirin
ko tik apie 2,000 žmonių. Nors 
Kremlius buvo išpuoštas vals
tybinėmis vėliavomis ir kaspi
nais, žmonių nuotaikos buvo 
priešingos: „Tai gedulo diena, 
ne šventė", pasakė viena mote
ris, nepasakiusi pavardės. 

Guodžiantys pakeitimai 

Stengdamasis tokias nuo
taikas pakelti, Jelcinas kalbė
damas apie privatizavimo talo
nus sakė: „Mums reikia mili
jonų savininkų, ne saujelės mi
lijonierių". Paskui jis pranešė, 
kad rugsėjo mėnesį valstybės 
darbininkų algos, imtinai ir 
mokytojų, gydytojų ir kultūri-
ninkų-darbuotojų bus pakeltos 
1.5 karto. Šie darbuotojai iki 
šiol labiausiai nukentėjo dėl 
reformų, nes infliacijai ir kai
noms šaunant aukštyn, jų algos 
mažiausiai paaugo, palygint su 
fabrikų ir kitų įmonių darbuo
tojais. 

Toje vietoje, kur trys jaunuo
liai buvo kareivių nušauti ir vie
nas tanko suvažinėtas pervers
mo metu, buvo pastatytas jiems 
paminklas ir buvęs prez. Mi-
chail Gorbačiovas ir jo žmona 
Raiša prie jo padėjo gėlių. 

Bet susidarė vaizdas, kad šis 
perversmo paminėjimas, pava
dintas „Tegyvuoja Rusija", bu
vo silpnai suorganizuotas, o prieš 
pat minėjimą vienas pagrindi
nių minėjimo mecenatų pasku
tinę minutę savo paramą ati
traukė, sužinojęs, kad valstybe 
nutarė viso paminėjimo apimtį 
sumažinti. Daug kam atrodė, 
kad Jelcinas bijojo, kad žmonės 
nerems didesnio masto minėji
mo. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 21 d.: Šv. Pijus X, 
Joana, Basė, Bukontas, Žibonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Švč. M. 
Marija Karalienė, Ipolitas, Mar-
cialis, Karijotas, Violeta. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:43. 
Temperatūra dieną 82 F (27 

C), naktį 60 F (15 C), saulėta 
ir šilčiau. 
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1992 M. ŠALFASS-GOS VARŽYBINIS 
KALENDORIUS - II DALIS 

Pateikiame šių metų likusių 
oficialių ŠALFASS-gos varžybų 
kalendorių. Šių varžybų detališ-
kos informacijos bus pra
nešamos sporto klubams bei 
suglausta forma skelbiamos 
spaudoje. 

1992 m. ŠALFASS-gos 
3-Pitch Softobolo pirme
nybės vyks rugpjūčio 22-23 d., 
Wasaga Beach, Ont. Rengia — 
Toronto LSK „Jungtis". Varžy
bų reikalais kreiptis: Audra 
Danaityte, 425 Mill Rd., #10. 
Etobicoke, Ont. M9C 1Z2. Telef. 
(416) 626-8994 namų; (416) 
252-4659 darbo. 

1992 m. Individualinės ir 
Tarpmiestinės ŠALFASS-gos 
Golfo pirmenybės vyks rug
sėjo 5-6 d., Ypsilanti, Mich. 
Vykdo - Detroito LSK „Ko
vas" . Kontaktas: Vytas 
Petrulis, 30115 Brookview, Li-
vonia, MI 48152. Tel. (313) 
525-0294 namų, arba (313) 
584-0466. 

1992 m. Š. Amerikos pabal-
tiečių ir lietuvių Lengvosios 
Atletikos pirmenybės numa
tomos rugsėjo 26-27 d., Cleve-
lande, Ohio. Vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas". Lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš pabal-
tiečių. Varžybų reikalais, kreip
tis: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Oh 44117. 
Tel. (216) 486-0889. 

1992 m. S. Amerikos pabal
tiečių ir lietuvių Šaudymo 
pirmenybės vyks tris rugsėjo 
mėn. šeštadienius: 
a) Rugsėjo 12 d.— medžiok
linių šautuvių varžybos (Trap 
Shooting) vyks Kanados latvių 
šaudykloje „Berzaine", apie 60 
km į šiaurę nuo Toronto. Vykdo 
latviai. Šioje sakoje vyks tik pa-
baltiečių varžybos, kadangi lie
tuvių pirmenybės jau buvo pra
vestos šį pavasarį. 

b) Rugsėjo 19 d. — smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų pirmeny
bės vyks taipogi latvių „Ber
zaine" šaudykloje. Vykdo — lat
viai. Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių. 

c) Rugsėjo 26 d. — Pistoletų 
pirmenybės, latvių šaudykloje 
„Berzaine". Vykdo — latviai. 
Lietuvių pirmenybės išvedamos 
iš pabaltiečių. 

Visais šaudymo varžybų 
reikalais kreiptis į ŠALFAS 
s-gos šaudymo vadovą: Balys 

Savickas, 340 Dixon Rd. #2004 
VVeston, Ont. M9R 1T1. Telef. 
(416) 244-2267. 

1992 m. Š. Amerikos pabal
tiečių ir lietuvių Plaukinio 
pirmenybės numatomos š.m. 
lapkričio mėnesį, Toronte, Ont. 
Tiksli data dar nenustatyta. 
Vykdo estai. Lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš pabaltie
čių. 

Anksčiau minėtos varžybos 
apima tik ŠALFAS s-gos ir 
Pabaltiečių Sporto federacijos 
metines pirmenybes. Apygar-
dinės pirmenybės bei paskirų 
klubų surengtos įvairios kvies
tinės varžybos šiame sąraše 
neįtrauktos. 

Yra galimybių, kad varžy-
binis kalendorius dar gali būti 
papildytas pabaltiečių krepšinio 
bei tinklinio varžybomis. Kalen
doriaus papildymai bei paki
timai bus nuolatos skelbiami. 

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 
1992 m. Š. A. Pabaltiečių ir 

Lietuvių Lengvosios atletikos 
pirmenybės vyks rugsėjo 26-27 
d., Cuyahoga Community Col-
lege, Western Campus. 11000 
West Pleasant Valley Rd., Par-
ma. Ohio (Kampas W. Plea
sant Valley Rd. ir York Rd.). 
Parma yra Clevelando pietų-va-
karų priemiestis. Vykdo — 
Clevelando LSK „Žaibas". Lie
tuvių pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių. 

Varžybų pradžia šeštadienį 
rugsėjo 26 d., 1:30 v. p.p. 
Registracija nuo 12 vai. 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 
10 v.r. 

Dalyvių registracija — iki rug
sėjo 21 d. imtinai, pas varžybų 
vadovą Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117. 
Tel. 216-486-0889. Papildomai 
galima kontaktuoti Eglę La-
niauskienę 216-731-7464. 

Dėl informacijų gali kreiptis 
į bet kurį sporto klubą, A. Biels
kų ar Eglę Laniauskienę. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvatlečiams. 

Chicagos „Neris" (kairėje) ir Clevelando „Žaibas" (dešinėje) tinklininkės kovoja dėl pirmos vie
tos gegužės mėn. Toronte vykusiose ŠALFAS s-gos metinėse žaidynėse. 

Nuotr. J . G r i g a i č i o 

Futbolas Chicagoje LIETKABELIS 
TORONTE 

Toronte, vykusiose 1992 meti
nėse ŠALFAS s-gos varžybose, 
dalyvavo ir Lietuvos krepši-
ninio komanda Panevėžio „Liet-
kabelis". Pradžią padarė Lie
tuvos krepšininkai IlI-se PLS 
Žaidynėse Australijoje. Po to 
pernai Bostone Kauno „Neries" 
tinklininkės, o šiemet Panevė
žio „Lietkabelis". Lietuvos spor
tininkai paįvairina mūsų žaidy
nes, įneša entuziazmo ir 
džiaugsmo. Tačiau tuo pačiu tai 
reikalauja daugiau pastangų, 
atsiranda bėdų, net nusivylimo. 

Nekantriai buvo laukiamas 
„Lietkabelis" Toronte. Juk tai 
viena pajėgiausių komandų Lie
tuvoje, IV-se PLS Žaidynėse lai
mėjusi trečią vietą. Tačiau To
ronte jų pasirodymas buvo tik 
šiaip sau, jie užėmė tik penktą 
vietą ir pasirodė, kad „Liet
kabelis" nėra geresnis negu 4 ar 
5 mūsų geresnės komandos. 
Prieš daugelį metų kažkas tvir
tino, kad išvykoje laimėti, rei
kia būti 15 taškų geresniais. 
Tas tvirtinimas galioja profesio
nalų varžybose, galiojo mūsų 
komandoms IH-se PLS Žaidy
nėse, galiojo šiuo metu ir Pane
vėžio „Lietkabeliui". 

Bet tai, palyginus, maža bėda 
— juk kamuolys apskritas. Dau
giau vargo ir bėdų buvo organi
zatoriams, kai „Lietkabelis" at
vyko į Torontą savaitę anks
čiau, negu buvo numatyta. Bu
vo apgyvendinti pas žmones 
(kaip įprasta), bet po kelių die
nu pasiprašė viešbučio. Nežinia, 
kaip to viešbučio ir maisto są
skaita buvo apmokėta, nes žai
dynės, dažniausiai, pelno nene
ša. Gi naujosios centro valdybos 

LITUANICA" PIRMOJE VIETOJE 
Chicagos futbolo klubas 

„Lituanica-Liths" jau veikia 
nuo 1951 metų. Per tą laiką yra 
pergyventa nemažai liūdnų ir 
linksmų įvykių. Vienas links
miausių buvo patirtas šiomis 
dienomis. Užbaigus Metropoli
tan lygos major divizijos pava
sario rato pirmenybes ir 
suvedus per 9 rungtynes 
pasiektus rezultatus, paaiškėjo, 
kad „Liths" užėmė pirmąją 
vietą. Tai yra pirmas kartas 
(tikėkimės ir ne paskutinis), 
klubo veiklos istorijoje. 

Major divizijoje rungtyniauja 
10 komandų, kurioje pirmąsias 
vietas užėmė; 

1. „Lituanica" su 12 taškų ir 
12:5 įvarčių santykių. 

2. „United Serbs" su 11 taškų 
ir 13:7 įvarčių, 

3. Lenkų ..Eagles" su 11 taškų 
ir 13:10 įvarčių ir 

4. Vokiečių „Green-White" su 
10 taškų ir 9:7 įvarčių. 

Penktąja vieta turėjo pasi
tenkin t i pretenzingieji 
„Pegasus". 

TURNYRAS 

Pavienių klubų ruošiami fut
bolo turnyrai, siekiant sutelkti 
klubo veiklai finansuoti lėšas, 
dėl įvairių priežasčių baigia išsi
gimti. Po įtemptų pavasario ra
to pirmenybių rungtynių, žai
dėjai jaučiasi pavargę ir be entu
ziazmo vyksta į tuos turnyrus. 
Nemažiau pavargę ir jų vadovai 
— rengėjai. Komandos dažnai 
pasirodo nepilnos sudėties, ne
traukia publikos. Ypač dabar, 
kai visos Metropolitan lygos 
komandos išsikraustė į tolimų 

priemiesčių aikštes. O jei toks 
turnyras per neapsižiūrėjimą 
surengiamas šeštadienį, tai dar
bas beprasmis. 

Futbolo klubo „Lituanica" 
rugpjūčio 15 d. turnyre daly
vavo 4 vyrų komandos: ar
gentiniečių „Pampas", čekų 
„Sparta" rezervas, Addison pir
mos divizijos ir patys šei
mininkai —, ,Lituanica". Finale 
susitiko „Pampas" — „Lituani
ca". Rezultatui esant 2:1 mūsiš
kių naudai, svečiams įsikarščia
vus, teisėjas rungtynes nutrau
kė. Pirmos vietos taurę pasiėmė 
patys rengėjai. Ve te ranų 
grupėje dalyvavo 5 komandos, 
rimčiau pasiruošę varžovai. 
Pirmąją vietą veteranų grupėje 
laimėjo „Liths", antrąją „Spar
ta". Ilgokai užtruko sužinoti 
kam teko taurės, nes nebuvo 
gražiausios turnyro dalies — 
laimėtojams trofėjų įteikimo 
ceremonijų. Nejaugi ir jos dėl 
ekonominių sunkumų nukirs
tos? 

Sunkiausiai, rimčiausiai ir 
planuotai dirbo, prakaitavo 
aikštės paruošimo ir dešrų 
kepimo komandos. Jas sudarė 
savanoriai: Br. Mikėnas , 
Gediminas ir Pijus Bielskai, 
coach Brando, žaidėjų žmonos 
Urbonavičienė ir Marčinskienė, 
pats klubo prezidentas Albertas 
Glavinskas ir jo žmona Laima, 
iždininkas Leonas Juraitis, Da
rius Balzaras, Ramunė, Rita ir 
Pijus Stončiai. Kada koks tro
fėjus bus jiems įteiktas, dar ne
svarstyta. Kadangi jie dar visi 
jauni, teks palaukti... Tuo tar
pu pagarba jiems. 

J . J . 

iždininkas kraipė galvą, nežino-
^ » T r. » oo *-* damas ar galės padėti. 
SALFASS-gos Centro 

valdyba A > s > 

Panevėžio 
Toronte. 

.Lietkabelis" vyrų krepšinio komanda, ŠALFAS s-gos 1992 m. metinėse žaidynėse 

Nuotr. A. Rug ien iaus 

SVEIKINAME 
Gegužės pradžioje Sydnėjuje 

lietuvišką sportinę šeimą su
kūrė melboumiškė Aurelija-
Jūratė Mieldažytė su sydnėjiš-
kiu Vytautu Lėveriu. Abu jau
nieji buvo ir yra Melbourno 
„Varpo" ir Sydnėjaus „Kovo" 
žinomieji sportininkai. Aurelija 
Jūratė žaidė krepšinį su varpie-
tėmis, šoko tautinius šokius, 
buvo skautė ir aktyviai dalyva
vo lietuviškame jaunimo gyve
nime. Paskutiniuoju laiku, ji, 
baigusi modeliavimo mokyklą, 
labai sėkmingai modeliavo 
drabužius. Vytautas Lėveris yra 
iškilusis, ne tik Sydnėjaus, bet 
ir Australijos lietuvių spor
tininkas. Jis pats, ir su savo 
dvynuku broliu Romu, eilę 
metų buvo Australijos lietuvių 

teniso meisteris, su Australijos 
sportininkų rinktine atstovavęs 
Australijai Chicagoje ir Toronte 
Pas. Liet. sporto žaidynėse. Šiuo 
metu be teniso jis žaidžia ir 
golfą ir tęsdamas savo tėvo, ne
seniai mirusio, medžio prekybos 
biznį, yra labai gražiai Sydnė
juje įsikūręs. 

Sutuoktuvių apeigas atliko 
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RUDENS RATO 
PIRMENYBĖS 

Rudens rato futbolo pirme
nybės major divizijoje prasidės 
rugpjūčio 30 d.. Pirmąsias 
rungtynes vyrų ir rezervo 
komandos žais Wauconda 
„Chiefs" jų aikštėje. 

Veteranai pradės jau šį šešta
dienį, 5 vai. vakare, Marąuette 
Parke. 

ORGANIZUOJAMOS 
JAUNUČIŲ KOMANDOS 
„Lituanicos" futbolo klubo 

veikėjai r imtai nusprendė 
suorganizuoti Lemonte jau

nučių — 8-13 metų amžiaus — 
komandas ir savaitgaliais pra
vesti tvarkingas treniruotės. 

Suinteresuoti kviečiami 
asmeniškai ar telefonu Nr. 
708-4228376 tuojau kreiptis pas 
iniciatorių Ged. Bielskų. _ T 

J.eJ. 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, krauji 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcago 

Tel. (1-512) 4 3 4 - M 4 9 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)246-0007; arba (7M)24«-«581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL 5UILDING 

5449 5o. Puleekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Sydnėjaus klebonas prel. P. 
Butkus ir kun. P. Mortūzas. 
Vestuvinė puota vyko Sydnė
jaus Lietuvių klube, kur buvo ir 
nemažai svečių iš Melbourno. 
Vestuvių puotą pravedė ir 
bažnyčioje giedojo A. Kramilius 
ir melbourniškis J. Vaitiekū
nas. Jaunosios tėvas K. Mielda-
žys yra Melbourne leidžiamo 
katalikų savaitraščio „Tėviškės 
Aidai" redaktorius, kuris savo 
žodyje palinkėjo jauniesiems 
laimingo gyvenimo, nepamirš
tant ir lietuviškosios veiklos. 
Sveikinimus tarė prel. P. But
kus, įteikdamas ir šv. Kazimie
ro medalį, mama O. Lėverienė, 
ir ALFAS pirmininkas A. Lau
kaitis. Povestuvinei kelionei 
jaunieji išskrido į gražiuosius 
Havajus. Daug laimės ir jaukios 
lietuviškos bei sportinės šeimos 
mūsų naujai Lėverių šeimai. 

Ant. Laukaitis 

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

3900 W. 95 St. M (704) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v v . antrd 12:30-3 vpp 
trecd uždarytaa ketvd. 1-3 v p p . penktd 

tr seštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Kedzia A ve . , CMcago 
1-312) 775-5959 arba (1-312) 459-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5545 S. Puleekl Road. 
Tel . (1-312) 555-2502 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr.. penkt 1 2 - 3 v p p . ketv 2-7vv 

Reikalui esant atvažiuoju i r , namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-6101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (705)562-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

DR KENNETH J . VERKĘS 
D * . MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penelninkeme nuolaida 

4007 W. 55 51. 
Tel. (512)755-5555 

557 5. 55*111, LeOrenna. IL. 
Tel. (705) 362-4457 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Oriand Park 
705-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-365-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel. 708-857-8383 

Keb. tel. (1-312) 555-0345; 
Rez. (1-312) 775-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4295 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . tel. ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kedz le A v a . , 
Chicago, I I I . 5 0 5 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marąuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312-555-1686 
172 Schl l ler St., Elmhurat. IL 60126 

705-541-2506 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

Namų (705) 554-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2570 

1165 Dunda* Ave., Elgln. III. 60120 
Tel. (705) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

5055 S. Roberte Rd., Hickory Hlll». IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (705) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2619 W. 71 et St. 

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

Pato* VIelon Cerrter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tel. (705) 445-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 W. 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (1-312) 775-2880. 
Rez. (705) 445-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71et Street 
(1-912) 494-2123 
Pirm 2-7. Antr tr 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
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Apie susižinojimo priemones ir 

ARTIMO MEILĘ 
Spaudos puslapiuose užtiktos 

žinios gali informuoti, pradžiu
ginti, sukrėst i . Džiuginančių 
žinių palyginti labai mažai; 
daug dažniau randame negaty
vių reiškinių, ypač didžiųjų 
miestų milijoninių tiražų spau
doje. Iš tikrųjų dabar pasaulis 
labai „sumažėjo", įsigalėjus au
tomatiškoms susižinojimo prie
monėms. K a s atsi t inka vienoje 
pasaulio pusėje, beveik tuo 
pačiu metu nuskamba ir kitoje. 

Nuostabus dalykas tas skubus 
ir tikslus žinių perdavimas net 
į pačius nuošaliausius Žemės 
kampelius. Tik gaila, kad žinios 
daugiausia yra apie neramu
mus, nesan ta ikas , žudynes, 
riaušes, k a r u s ir alkį. Kartais 
atrodo, kad nė vienu žmonijos 
istorijos laikotarpiu nebuvo tiek 
baisių įvykių, kaip dabar. Ži
noma, tai netiesa, tik žinios 
planetą apskrieja nepaprastu 
greičiu ir informuoja net toliau
siai nuo įvykio vietos gyvenan
čius. 

Pastaruoju metu daug kal
bama apie alkį, badą, skurdą 
įvairiuose kraštuose. Tai jau 
toks kasdieninis reiškinys, kad 
kartais neiššaukia reikiamos 
reakcijos. Tik niekas turbūt ne
gali likti abejingas mažutėlių 
kančiai — išbadėjusių baukščių, 
liūdnų kūdikių žvilgsniui, ne
svarbu, kas tie vaikai, iš kur jie: 
iš Somalijos, Irako, Sarajevo ar 
pagaliau Amerikos didmiesčio. 
Prieš išbadėjusių vaikų vaizdą 
galima pastatyti ir dvi kitokias 
žinutes, neseniai užtiktas laik
r a šč iuose . Vienoje a n g l ų 
mokslininkai teigia, kad Vaka
rų pasaulyje šunų ir kačių ė-
dalas, perkamas parduotuvėse 
ir penimas naminiams gyvu
lėliams, yra daug maištingesnis 
ir sotenis už pabėgėliams tiekia
mus maisto davinius. Tokiai 
žiniai, manome, komentarų ne
reikia. 

Antrasis , nemažiau sukre
čiantis, straipsnelis yra apie 
Olandijoje organizuojamą „do
vaną jūra i" . Tai 100 pėdų aukš
čio metalinė vyro figūra, į kurią 
bus sukimšta 20,000 duonos 
kepalų. Po to figūra bus paskan
dinta Šiaurės jūroje. Visas pro
jektas kainuos apie 545,000 
doler ių , k u r i u o s suaukojo 
žmonės. Kiekvienas kepalėlis 
duonos aukotojui kainuoja apie 
7 dol. 

Reikia pr ipaž in t i , kad ši 
„auka" iššaukė nemažai protes
tų ne tik iš religinių bend
ruomenių, kurios projekte įžiū
ri kažkokias primityvios pa
gonybės apraiškas, bet ir iš 
gamtosaugos organizacijų ir net 
Olandijos vyriausybės, kuri 
s t e n g i a s i apsaugo t i savo 
pakrančių vandenis nuo taršos. 
Yra protestuojančių ir dėl to, 
kad tiek duonos metama šalin, 
kai pasaulis pilnas mirštančių 
badu. 

Lietuvoje buvo paprotys gerb
ti duoną. Nukritusį ant žemės 
kąsnelį reikėjo pakelti, pabu
čiuoti ir suvalgyti. Duoną be 
reikalo mėtyti buvo „nuodėmė": 
ji galinti supykti ir visiškai iš 
tokių nepagarbių namų išeiti. 
Lietuvio pagarbą duonai tarsi 
atliepė ir krikščioniškoji Viešpa
ties malda, kurioje prašome kas
dieninės duonos. Gaila, kad 
tokia pagarba duonai ir apskri 
t a i m a i s t u i neegzis tuoja 
Amer iko je , kur mi lž in iški 
kiekiai įvairių produktų kas
dien atsiduria atmatų dėžėse. Iš 

MŪSŲ DIENOS KALNŲ PAPĖDĖJE 
Žodynas — lietuviškai-angliškas (su paaiškinimais) 

patyrimo žinome, kad ir lietu
viai užsikrėtę „išmetimo" liga, 
o jų tėvų tėvų pagarba duonai 
seniai išnyko, gyvenant toli nuo 
savo krašto. 

Kai kas pasakys: „Kur mes 
tuos badaujančius rasime? Kai 
lieka puskepalis duonos, ga
balas mėsos a r kito maisto, ne
l a k s t y s i m e ieškot i ba
daujančių". Su tokia logika gin
čytis net nereikia, nes alkstan
čių apsčiai tur ime ir savo 
aplinkoje, nereikia dangintis 
tūkstančius mylių, kad jų ras
t u m e . Amerikoje Padėkos 
dienos proga vykdomos maisto 
rinkliavos, o paskui produktai 
išdalinami apylinkės vargšams. 
Žmonės, paaukoję kelias skar
dinukes, jaučiasi atlikę gerą 
darbelį art imui ir net nepa
galvoja, kad galbūt ir varguoliai 
valgo ne vieną kartą metuose. 
Ka i savoje apl inkoje t i e k 
benamių, bedarbių, senų ir ligo
tų, vienkartinio šalpos darbo 
tikrai neužtenka. 

Amerikiečiai turi posakį, kad 
geri darbai prasideda nuo-
savuose namuose, savo šeimoj. 
Mūsų „šeima", mūsų saviškiai 
yra ne tik gyvenamojo krašto 
vargšai, nors galbūt su jais 
dažniau susiduriame ir jų var
gus ak iva izdž iau matome. 
Pirmenybę vis dėlto reikia 
teikti savo kilmės žmonėms, 
vargstantiems lietuviams. Juos 
šelpti, jais rūpintis yra kiek
vieno tautiečio pareiga, nes 
kiekvienas lietuvis yra mūsų 
brolis, mūsų sesuo, mūsų šeima. 

Dabar mada kalbėti apie pa
galbą Lietuvai, apie krašto eko
nomijos atstatymą. Tai gražus 
ir kilnus tikslas, tik reikia sau
gotis, kad sentimentas netaptų 
išnaudojimo įrankiu, o dosniai 
sudėtos aukos eitų ten, kur jos 
reikalingiausios. Visais laikais 
buvo ir dabar yra žmonių, kurių 
pagrindinis šalpos objektas —jų 
pačių nepripildoma kišenė. Savo 
tautą šelpdami, nesidrovėkime 
prašyti apyskaitos: kur ta šalpa 
bus naudojama, ar ji pasieks 
paramos reikalingus, ar nenu
skęs biurokratijos liūne. Šalpos 
piktnaudojimo turime saugotis 
ir dėl to, kad ji gali „užmušti 
žąsį, dedančią auksinius kiauši
nius". Išgirdę apie vieno ar kito 
asmens (ar institucijos) sukčia
vimą, žmonės nustoja pasi
tikėjimo net teisingaisiais. 

Tačiau verta apsidairyti ir 
savo artumoje. Kiekviename di
desniame lietuvių telkinyje 
gyvena senų, paliegusių, bedar
bių, ligonių tautiečių. Gal tai 
apiplyšusi, išdžiūvusi senutė, 
kiekvieną rytą besisukanti po 
atmatų dėžes; gal bedantis, 
apšepęs senelis, ieškąs pigiausio 
duonos kepalėlio kepykloje, o 
gal daugiavaikė šeima, kurios 
galva neteko darbo. Vargšų 
ieškoti toli nereikia, taip pat ne
reikia manyti, kad visi lietuviai 
gyvena tik priemiestinėse rezi
dencijose. 

Grįžkime prie ankstesnio 
posakio, kad su puskepaliu 
duonos ar kitomis maisto atlie
komis nebėgiosime po miestą, 
ieškodami alkstančių. Mes gali
me būti truputį atsargesni, kai 
tą maistą perkame ar gamina
me. Jeigu atliko, vadinasi, buvo 
per daug. Apdairiau pirkdami, 
sutaupysime kelis centus, iš tų 
centų susidarys doleriai, o 
tuomet jau galėsime padėti 
tiems, kurie labiausiai mūsų pa 
galbos reikalingi. 

D.B. 

Tai mūsų sena svajonė! Daug 
metų pirkom įvair ius žodynus, 
rinkom žodžius, bet da rbą pra
dėjom t ik išėję į pensiją. Tas 
visiškai pakeitė mūsų „auk
sines dienas"! Dirbom vienuo
lika metų, bandydami , keis
dami, tobulindami. Teko įsigyti 
kompiuterį („Pelytę") su lietu
viškais žymenimis, su juo „susi
draugaut i" . Į pabaigą, d i rban t 
n a k t i m i s , p a a i š k ė j o , k a d a 
paukščiukai pradeda giedoti iš 
ryto... Išnyko įprasta gyvenimo 
tvarka, viską užvaldė mūsų 
„Žodžiai... Žodžiai". Dirbom 
mielai — lietuvių ka lba i ir 
Lietuvai. Tikrai buvo smagu! 

Baigėm ir tuoj pat sus idūrėm 
su nemalonia tikrove. Kaip savo 
darbą išleisti? Greit paaiškėjo, 
kad pagalbos nebus. Žodynų 
pakankamai yra!... (Net nu
siųsti puslapių pavyzdžiai neį
tikino, kad p a r u o š ė m visai 
kitokį žodyną, nes t a i y r a 
ž o d y n a s - g v a m a t i k a , t o k i o 
lietuvių kalboje d a r n i ekad 
neturėjom). K i t i s a k ė , k a d 
sandėliavimo ga l imybės y r a 
p rob lemat i škos . P l a t i n i m a s 
pramatomas lėtas. Visą mūsų 
nusivylimą apva in ikavo nuo
monė, kad žodyną re ik ia spaus
dinti t ik Lietuvoje. O iš Lietu
vos gavus kel is š i m t u s eg
zempliorių, galima bandyt i pla
t int i ir JAV. 

Atsiradom kryžkelėje. K a s 
d a r y t i ? V i e n u o l i k o s m e t ų 
įtemptą darbą sukišt i į stalčių 
ir ten amžiams pal ikt i? Kur su
rasti pinigų žodynui išleisti? 
Amerikiečiai bičiul ia i m ū s ų 
darbą rėmė, ragino nepas iduo
t i , pasisiūlė padėt i . Su radom 
spaustuvę, par inkom popierių, 
trijų spalvų viršelį, gavom pa
t a r i m ų , k a i p i š b a i g t i v i są 
knygą. Pinigų suma — didžiulė, 
nes galėjome svajoti t ik apie 500 
egzempliorių, o u ž s a k a n t nors 
kiek daugiau — k a i n a sumažė
t ų . T a i p , g a i l a ! A t s i r a d o 
daugiau žilų p laukų, n a k t i m i s 
miegoti buvo sunku . 

Paga l i au n u t a r t a ! S p a u s 
dinsime! Ilgai n e l a u k u s , ge
gužės 12 dieną „Žodžiai... Žo
džiai" išvydo pasaulį. P a m a t ė m 
pirmąjį baigtą žodyną — toks 
storulis! Toks s impat ingas! Tri
spalvis viršelis širdį k u t e n a ! 
Sveria tr is su puse svaro, dviejų 
su puse colio s torumo. T i k r a s 
„Storulis"! 

Kaip t ik tuo metu v ienas nuo
širdus l ie tuvis m u m s d a v ė 
puikų patarimą: k re ipk i t ė s į 
Am er i kos L i e t u v i ų B e n d 
ruomenės Šv ie t imo t a r y b o s 
pirmininkę Reginą Kučienę. Je i 

E V E L I N A MASIOKIENĖ 

t ik ji galės , t ikra i jums padės. 
Taip ir buvo! Pagaliau radom 
žmogų, k u r i s ne t ik žodžiais 
skelbia, k a d lietuvių kalbos 
i š la ikymas labai svarbus, bet 
pažadėjo mūsų darbą remti, pra
nešti l i tuanist inėms mokykloms 
ir k u r s a m s , kad toks žodynas 
yra , pažadėjo jį energingai pla
t in t i . N e t i k ji pat i , bet i r jos 
vyras stojo į talką, 1 adarė mūsų 
„Storul io" nuot rauką — kai 
tarybos p i rmin inkė net ikėtai 
p a r d a v ė t u r ė t ą v i e n i n t e l į 
žodyną, galėjo bent taip paro
dy t i , k a i p žodynas a t rodo . 
N e t r u k u s p i r m a s i s š i m t a s 
žodynų iškeliavo į Chicagą. 
(Kiek vėliau išsiuntė dar vieną 
siuntą.) 

Artėjo Taut in ių šokių šventė, 
taigi ir mes išvykom į Chicagą. 
Oras d rėgnas (nuo drėgmės mes 
j au visai a tpratę) , sušilę ir kiek 
pavargę la iminga i atvykom. 
Mus pas i t iko nuostabi žinia: 
„Pasaulio l ie tuvis" išspausdino 
mūsų darbo recenziją! Vytenis 
s a k ė , k a d l a b a i g r a ž i a i 
parašyta . T ik po to jis paklau
sė, a r didžioji audra mūsų 
pakel iui neužklupo? Vos, vos... 
Atvykom į LaGrange, IL, 15 
minučių p r ieš viesulą! 

Kitą dieną nu ta rėm aplanky
t i „ D r a u g o " redaktorių kun . P. 
Garšvą. Ir č ia didžiulė staigme
na! „ D r a u g a s " išspausdino 
žodyno recenziją, rašytą visų 
g e r b i a m o p ro fe so r i aus A. 
Klimo. Žiūrėjom, skaitėm ir ne
tikėjom savo akimis. Pasaulyje 
y ra daug, daug gerų žmonių. 

Po to prasidėjo neįtikėtini įvy
kiai. Tik svajoti apie tai galima 
buvo! Atvažiavo žmonės į mūsų 
viešbutį — pirkti žodynų, ne 
vien pa tys atvažiavo, dar drau
gus a r svečius atsivežė. Važia
vom susi t ik t i su žmonėmis, 
kur ie p rašė žodynų. Pardavėm 
„Storul į" vieno viešbučio kori
doriuje, k i t ame du žodynus par
davėm, važiuodami keltuvu į 
antrą aukštą... Tas pats atsitiko, 
bee inant į šokių šventę. Teko 
grįžti prie „Sau lu tės" (automo
bilio) daug iau „Storulių" pasi
imti . Bet kol nuėjom iki sutar
tos vietos, vėl tik vienas žodynas 
buvo likęs. Visi klausinėjo, rašė 
čekius, džiaugėsi, dėkojo už 
darbą... Ka ip sapne! 

Grįžus į Colorado — radom 
didelę krūvą užsakymų. Paaiš
kėjo, k a d „ s a n d ė l i a v i m a s " 
nesudarys jokio vargo! (Dalis 
„Storulių" buvo sudėti už mano 
rašomojo stalo, kiti rado vietą už 

sesytės šeimos televizijos apara
to, be to, spaustuvė draugiškai 
pasiūlė palaikyti likusias dėžes. 
Kaimynų amerikiečių nereikėjo 
varginti, nors ir jie buvo pasi
ruošę padėti). 

J a u rugpjūčio mėnuo, o 
užsakymai ateina kasdien. Be
kalbant su Švietimo tarybos 
pirmininke, paaiškėjo, kad ir jų 
turimos dėžės tuštėja. 

Kur tik „Draugas" nueina, 
skaitytojai matė taiklius prof. 
Klimo žodžius, rašytus apie 
mūsų darbą, taigi užsakymai 
atėjo iš įvairiausių vietų: iš 
Kolumbijos, Anglijos, Kanados, 
net iš Australijos. Vieną dieną 
sulaukėm laiškų iš šių valstijų: 
Connec t icu t , Oregon, New 
Jersey, Louisiana, Ohio, Maine, 
Florida, Indiana ir California! 
Tai bent įvairumas! 

Atsiliepė žmogus, su kuriuo 
tuo pačiu laivu atplaukėm iš 
Europos — ilgamečiai bičiuliai 
parašė, su kuriais ryšys buvo 
nutrūkęs — užsakė „Storulį" 
mano mokinukė iš Kauno laikų 
— atsiliepė Kempteno gimnazi
jos mokiniai — Broniaus kolegos 
— mūsų buvę kaimynai — buvę 
„Aušrokai" — žmonės iš Fredos 
laikų — iš Seattle. Colorado 
lietuviai nuoširdžiai stengėsi 
mus paremti, kai kurie pirko po 
2, 3, 4 ar ne t 5 žodynus! 

Nobelio premijos laureatas 
užsisakė mūsų „Storulį" — daug 
kunigų, prelatas iš Iowa vals
tijos, viena nuoširdi seselė 
vienuolė iš Pennsylvanįjos (te
nai žodynas apkeliavo visą vie
nuolyną!) — „ C o p y r i g h t " 
(Library of Congress) skyriaus 
tarnautojas — „Amerikos bal
sas" paprašė įrašo Lietuvai — 
„ A m e r i c a n Ba l t i c N e w s " 
(Kalamazoo, Michigan) — keli 
žinomi veikėjai — rašytojai — 
gydytojai — knygų platintojai — 
Universiteto biblioteka — Kon
greso Bibliotekos tarnautojų 
grupė — d a u g nuoširdžių, 
j au t r ių , d raug i škų žmonių. 
Kokie į domūs jų l a i ška i , 
laiškeliai, kortelės. Kai kas rašė 
taisyklingai lietuviškai, kitiems 
lietuviškai labai sunku rašyti (o 
vis tiek bandė — puiku!). Viena 
j a u n a (Amer ikoje gimusi) 
lietuvė nustebino mus visiškai 
be klaidos parašytu ilgoku 
laišku. Kiti rašė angliškai, kiti 
iš viso daug nerašė, tik radom 
trumpą sakinį „Atsiųskit tą 
žodyną, apie kurį prof. A. Kli
mas taip gražiai „Drauge" 
rašė"... Vieni užsisakė sau, kiti 
— savo vaikams, vaikaičiams ar 
bičiuliams. Kiti prie malonaus 
laiško pridėjo „magaryčių"! 

Illinois valstijos gubernatoriaus atstovė etninėms grupėms P. Michalski, 
gubernatorius Jim Edgar ir lietuvių respublikonų pirmininkas K. Oksas. 

Gavę užsakymą, tą pačią dieną 
padėkodavome r a š t u ir 
stengėmės tuos žodynus kuo 
greičiau išsiųsti. Masiokas pasi
d a r ė neapsakomai v ikrus 
pakuotojas! Vienas, du — štai ir 
yra dar vienas žodynas, pasi
ruošęs vykti į pasaulį. 

Kai kurie malonūs žmonės 
dar kartą parašė ir pranešė, kad 
žodyną gavo! Kaip mums buvo 
smagu! Mūsų seserėčia Aldutė 
skaito žodyną kas vakarą, o 
Giedrė (Seattle mieste) daro tą 
patį — poilsiui, sako, grįžus iš 
tarnybos... 

Šiuos žodžius berašant, atėjo 
laiškas iš Lietuvos — pirmoji 
žinia, kad vienas „Storulis" jau 
y ra Vilniuje. „Tu r in t tokį 
žodyną-vadovėlį, mokytis anglų 
kalbos — vienas malonumas" 
(rašo Vilniaus universiteto pro
fesorius.) 

Negalima užmiršti ir mūsų 
k a i m y n ų — amer ik ieč ių 
paramos. To tikrai nesitikė
jome! Mūsų vietinės gyvenvie
tės „Heather Gardens" žurnalas 
išspausdino ilgoką straipsnį 
apie mūsų „Storulį". Viena 
gyventoja nupirko kelis žodynus 
savo bičiuliams lietuviams, 
kur ie kitur gyvena. Beje, patį 
pirmąjį žodyną nupirko ne 
lietuvis, bet armėnų kilmės 
amerikietis (jo čekis gerokai 
viršijo žodyno kainą!). Kiti ame
rikiečiai bičiuliai įsigijo po 
žodyną ar du. Reikėjo rentgeno 
nuotraukos — rentgenologė 
užsakė žodyną! Dar daugiau 
žmonių norėjo jį bent pamatyti. 

Keliavo „Storulis" iš buto į 
butą po visą mūsų pastatą. (Dar 
dabar žmonės mus sveikina „la
bas" ar pasako „ačiū!"). Jį matė 
mūsų automobilio mechanikas, 
mano plaukų kirpėjas... Vienos 
įstaigos reikmenų parduotuvės 
savininkė neatlaikė pagundos: 
„J i s toks dailus — aš jį perku!" 

Visokiausi neįtikėtini dalykai 
vyko, o mes t ik stebėjomės... 

Viskas juda sparčiai pirmyn — 
smagu, bet jaučiamės kaip po 
gero baliaus! 

Vieną dieną, negavę nė vieno 
laiško, sakome, gal gerai — 
galėsim atsipūsti. Kitą dieną 
vėl atėjo devyni užsakymai! 

Už mano rašomojo stalo atsi
rado žymiai daugiau vietos, j au 
galima ir aplink apeiti. Mano 
sesutės svečių kambaryje tele
vizijos apara tas baigia sugrįžti 
į savo vietą, iš spaustuvės 
užvakar parsivežėm kelis liku
sius „Storulius". Suskaičiavom, 
kiek dar liko — nedaug, iš 500 
gal apie 70 (per tris mėnesius!) 
Gal jų dar tu r i mūsų gerieji 
rėmėjai — abudu Kučai. Laikas 
padėkoti jiems, Švietimo tary
bai, Lietuvių Bendruomenei, 
Lie tuvių Fondui . Y p a t i n g a 
mūsų padėka skiriama profeso
riui Antanui Klimui už pa
rodytą dėmesį mūsų darbui. 
Ačiū lietuviškajai spaudai bei 
visiems žmonėms, kur i e ta ip 
šiltai ir draugiškai sutiko mūsų. 
„Storulį" ir mus rėmė. 
Viską užbaigę, turėsime apie 

400 dol. nuostolių, tač iau pelno 
niekuomet nesitikėjom, laimė, 
kad didžioji skola la imingai 
„išnyko". 

Tikimės, kad mūsų darbas pa
dės t iems, kur ie domisi bran
giąja lietuvių kalba, palengvins 
besimokančiųjų darbą, vilios vis 
toliau į nuostabų lietuviškų — 
ir angliškų — žodžių pasaulį. 

Gerai yra turėt i pinigų ir t ų 
dalykų, kurie nuperkami už 
pinigus, tačiau taip pa t gerai 
ka r tka r t ėmis pa t ik r in t i , a r 
nepraradai tų dalykų, kurių už 
pinigus negalima nupirkt i . 

G. H. Lorimer 

Niekas dar nematė, kad šuo 
mylėtų kate-

Malūne buvęs, neišeisi neišsi 
miltavęs. 

•Jei būčiau žinojęs, kad pulsiu, 
bučiau atsisėdės. 

Ir ant saulės yra dėmių. 
Ne i dungų krinta. į žemę. 

Liaudies išmintis 

Daug ant žemės dulkių, bet ne 
kiekviena į akį įkrinta. 

Kur širdis, ten ir akys. 
Baimė su meile drauge ne

vaikšto. 
Meilės ir kosulio nepaslėpsi. 
Širdis ne avelė, šienu nepa-

šersi. 
Liaudies išmintis 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Atsisveikindamas j i s t a i p l iūdnai žiūrėjo mums į 

akis, kad net iš la ikyt i buvo sunku . 
„Jūsų pa ta r imai m a n o d a u g iškentėjusiai sielai 

buvo lyg pavasa r io sau lės spindul ia i . Jų dėka 
gyvenimo bėgiai pe r s i s t a t ė . Ačiū visiems. Ačiū. Iš 
gilumos širdies ačiū. 

Tačiau negaliu s a u dovanoti ir „mea culpa", kad 
dėlei savo neryž t ingumo n u t r a u k t i ryš ius su nikotinu 
atsidūriau tokioje apverk t inoje būklėje". 

Pažvelgiau į jį i r pas tebėjau jo ak ių kampeliuose 
blizgančias karčiai s ū r i a s a ša ras . 

„Pone kapitone, p a m ė g i n k i t žiūrėti į viską be tra
gedijų. Stenkitės k a i p ga l ima normal iau gyventi. Ir 
sukaupkit jėgas į knygų skaitymą, kur ias jūs taip aist
ringai pamėgote. Dėl vežimėlio nesijaudinkit . Prezi 
dentas Roosevel tas iš vežimėl io net J u n g t i n e s 
Amerikos Valstybes va ldė" , bandžiau praskaidrint i jo 
blogą nuotaiką. 

„Ach, kapi tone, n e s u p r a n t u , kodėl j ū s iš naujo 
blogai galvojate?", atsiliepė gailestinga sesutė. Išmintis 
glūdi galvoje, bet n e kojose. Argi j u m s būtų geriau 
turėti savas kojas i r kopūs tų ga lvą?" 

„Sesute, jūs m a n e prajuokinot" , šyptelėjęs jis ta rė . 
Iš tikrųjų niekas nenorė tų an t savo sprando nešioti 
kopūstų galvą. Tačiau k iekv ienas norėtų turė t i savas 
kojas". 

Nepaisant išoriniai rodomo šal tumo, jautėm, kad 

kojų netekimas kapitono krūtinę, kaip koks kirminas, 
be paliovos graužia. 

„Niekados neužmiršiu girdėtų iš judviejų ..perlų", 
įbedęs į mus savo rudas akis, prašneko, „dėsiu 
maksimalines pastangas į gyvenimą tik pozityviai žiū
rė t i " . 

Tai pasakęs, pamojo ranka ir ilgu koridoriumi 
važiavo prie elevatoriaus. įvažiavęs į jį, kapitonas dingo 
mums iš akių. 

Taip prabėgo keli mėnesiai. Vieną rytą man ligoni
nės valgykloje bevalgant pusryčius, priėjo dr. Petrou. 
Ji padavė „Daily News" laikraštį ir pasakė: 

„Kolege, atkreipk dėmesį į šią žinutę ir pasakyk, 
ką apie ją galvoji?" 

Paėmusi laikraštį, pradėjau skaityti: 
„Nelaimingas atsi t ikimas ar savižudybė? Vakar 9 

valandą po pietų Ray Ridge pajūry, netoli kranto, buvo 
ras tas kokių 48 metų amžiaus, baltos rasės, be dviejų 
kojų vyro lavonas. Gulėjo negiliai vandenyje, 
kniūpsčias. Šalia jo apverstas invalidų vežimėlis ir 
meškerė" . 

„Dr. Petrou, tu mane su žinia pribloškei. Man ding
telėjo į galvą mintis, kad tai gali būti kapitonas? Visos 
žymės jam taip nepaprastai atit inka". 

„Dėl to tau ir parodžiau. Aš ir pati buvau visiškai 
apstulbusi, nes irgi ta ip, kaip tu, pagalvojau". 

„Žinai ką? Bėgsiu į savo skyrių. Esu įsitikinusi, 
kad jis jau turi tikslias žinias". Ir tuojau pakilau eleva-
torium į šeštą aukštą. Man beeinant koridoriumi, gai
lestingoji sesutė jau iš tolo apygarsiai šaukė: 

„Daktare, ar žinote, kad mūsų kapitono gyvųjų 
tarpe jau nebėra?". 

„Taip, sesute. Ką tik laikrašty perskaičiau. Taip 
ir pagalvojau, kad greičiausiai bus j i s" . 

„Iš tikrųjų jo mirt is yra giliai mistiška", aiškino 

gailestinga sesutė. ..Dar iki šiol viskas lieka po prie
blandos šydu. Nelaimingas atsi t ikimas ar savižudys-
tė?". 

„Sunku pasakyti, sesute. Prileidžiu, kad j is meške
riodamas neteko balanso. Iškrito iš vežimėlio ir prigėrė. 
O gal?... Man visą laiką rūpestį kėlė jo žvilgsnio 
melancholija". 

„Viena mums aišku, kad buvo žmogus, o dabar jo 
jau nebėra. Esu tvirtai įsitikinusi, kad kapitono sava
noriškai uždėti rūkymo pančiai pagreitino užversti 
paskutinį jo gyvenimo lapą", graudžiu balsu užbaigė 
pašnekesį gailestinga sesutė. 

Tai yra vienas iš daugelio realaus gyvenimo epi
zodų. Esu tikra, kad panašius įvykius dažnai t enka 
skaityti laikraščiuose ir žurnaluose. Tačiau tol, kol bent 
vienas žmogus rūkys , apie tą lyg pūl iuojan t į 
nepašalintą rakštį bus rašoma, kol bus nors vienas 
skaitytojas. 

GYVENIMO SUKŪRY 

„Daktare, po ligonių vizitavimo norėčiau su jumis 
kai ką apsvarstyti ir pasitart i" . Kiek nedrąsiai 
prašneko įžengęs į šeštą dešimtį viengungis, žemo ūgio, 
praretėjusiu pakaušiu, žilsterėęs vaikų ligų specialis
tas. 

..Mielai, dr. Meyer", žiūrėdama jam į akis, atsakiau. 
Ir buvau t ikra, kad reikalas yra grynai tarnybinis . 

Jis bailiu žvilgsniu aplinkui apsidairė. Kostelėjo 
ir kiek pasikeitusiu balsu šnabždėjo. 

„Tačiau norėčiau jums priminti, kad re ikalas y r a 
ne profesinio, bet grynai asmeninio pobūdžio. Todėl 
prašyčiau pažadėti man. kad mudviejų pokalbį laikysi
te paslapty". 

(Bus daugiau) 
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„Lituanica" ekspedicija lankė 
tremtinių palikuonis 

IGNAS M E D Ž I U K A S 

Jaunavedžiai Linda (Laurinavičiūtė) ir Algis Rugieniai 

LINDA IR ALGIS 
RUGIENIAI 

Kiekvieną pavasa r į nauja 
gyvybė sužiba v i same savo 
grožyje, todėl Algis i r Linda 
pasir inko pavasario šeštadienį, 
birželio 13 d., pradėt i naują 
gyvenimą, sukurdami lietuviš
ką šeimą. Jung tuvės įvyko To
ronte , Kanadoje. 

Prisikėlimo parapijoje 3 vai. 
po pietų jungtuv ių šv. Mi
š i a s koncelebravo k lebonas 
kun. August inas Simanavičius, 
OFM, kun . Antanas Saulai t is , 
S J , ir k u n . Liudas J anuška , 
OFM. Jaunųjų palydą sudarė 
Dana Rugieniūtė ir Paulius 
Sukauskas , Antonia Laurinavi
čiūtė ir Gytis Udrys , Gina 
Blinstrubienė ir Vitas Zubric-
kas, Yolanda Tomasic ir Darius 
Ošlapas, Cindy Rego ir Rober
tas Blinstrubas, Bernice Ghauri 
ir Linas Erlingis, Daiva Rugie
n iū tė ir Linas Kastys , Marie 
Early ir Vytas Rugienius, pir
mieji pabroliai Kris t ina Šimku
tė ir Mykolas Abarius. Prasmin
gą pamokslą pasakė kun . An
t anas Saulaitis, SJ. Liturginius 
skai t in ius skaitė Lindos teta 
Gajutė Budrienė ir Algio dėdė 
Rimas Griškelis. J au t r i a i baž
nyčioje nuskambėjo Rimo Pau-
lionio, Algio Simanavičiaus iš 
Toronto ir Lino Kasčio iš Chica-
gos giesmės. 

Tuoj po šv. Mišių aukos visi 
rinkosi į Lietuvių namus , kur 
įvyko vestuvių vaišės. Apie 400 
svečių sus i r inko ne t ik iš 
Detroite, Chicagos ir Toronto, 
bet ir iš tolimesnių J.A.V. ir 
Kanados vietovių. Svečių tarpe 
buvo atvykusių daug giminių, 
ne t ir iš Lietuvos. P ro iškeltų 
juostų var tus salėje Linda ir 
Algis buvo sutikti su duona ir 
druska tėvelių Lilės i r Danie
l iaus Laurinavičių, Liudos ir 
Algio Rugienių. Vaišių progra
mą pravedė jaunojo sesutė ir 
svainis Gina ir Robertas Blin-
strubai . Jiedu ne tik humoristi
niai sueiliavo posmus apie visus 
pabrolius ir pamerges, bet taip 
pat parašė eiles apie Lindą ir 
Algį. Jaunuosius sveikino tėve
liai Danielius Laurinavičius ir 
Algis Rugienius, Lindos pusbro
lis iš Lietuvos Kęstut is Norkus, 
tostą pakėlė Mykolas Abarius. 

Sugiedojus ,.Ilgiausių metų", 
žodį t a r ė jaunasis, dėkojo vi
siems, o ypač tėvams už judviejų 
lietuvišką išauklėjimą. Svečiai 
smagiai vaišinosi, šoko ir daina
vo dainas iš Algio paruošto spe
cialiai šiai progai dainynėlio. 

Linda, vienturtė Laurinavičių 
dukra, augo ir visą savo jaunys
tę praleido Toronte, netoli Pri
sikėlimo parapijos. J i lankė 
lituanistinę mokyklą, šoko tau
tinių šokių grupėje „Gintare" , 
priklausė skaučių „Šatrijos" 
tuntui. Linda užbaigė Seneca 
universitetą, įsigydama moky
tojos profesiją. Savo specia
lybėje Toronte išdirbo penkerius 
metus. 

Algis augo Detroite. Jis užbai
gė „ Ž i b u r i o " l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą, priklausė „Baltijos" 
tuntui ir sporto klubui „Kovui". 
Algis studijavo Wayne Sta te 
universitete, kur įsigijo baka
lauro laipsnį iš civilinės inžine
rijos, o magi'.tro laipsnį — 
University of Michigan Ann Ar-
bore. J i s išsilaikė profesionalo 
inžinieriaus egzaminus ir dabar 
dirba savo srityje S.D.I. kom
panijoje Oak Brooke, Illinois 
valstijoje. Netol i nuo šios 
darbovietės jaunieji nusipirko 
namus, kur ir įsikūrė. 

Linda ir Algis susipažino 
skautų stovykloje „Romuvoj", 
dar būdami visi jauni , vėliau, 
susitikę sporto žaidynėse Cleve-
lande, mezgė tolimesnę pažintį, 
kuri išsivystė į draugystę ir 
išaugo į meilę. Praeitą vasarą 
abu važiavo į IV Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes Lietuvoje. 
Algis vežėsi sužieduotuvių žie
dą, tač iau Lindai nieko nesakė 
iki paskutiniojo vakaro Vilniu
je. Sužieduotuves šventė visi 
Detroito sporto klubo „Kovo" 
nariai, keliaudami iš Lietuvos 
namo. 

Sveikiname šią jauną lietuviš
ka šeimą, linkime Lindai ir 
Algiui ilgo ir laimingo gyveni
mo, o svarbiausia išlaikyti savo 
tėvelių ir mokytojų bei lietuviš
kos visuomenės įdiegtas ver
tybes ir jas perduoti naujai 
generacijai. 

K. P . 

Andrius Ryliškis savo prisi-
mininuose aprašo, kaip Rusijos 
valdžia draudė spausdinti lie
tuvišką raštą ir katalikų baž
nyčias vertė cerkvėmis. Buvo 
griežtai draudžiama ne tik iš 
lietuviškų maldaknygių mels
tis, bet net j a s laikyti namuose. 
Numatytos bausmės buvo kalė
jimas ir Sibiro tremtis. Visi, pas 
kuriuos žandarai, padarę kratą, 
rasdavo lietuviškas maldakny
ges, buvo numaty ta išsiųsti iš 
savo krašto kaip pasipriešinę 
carui. Bet buvo numatyta viena 
lengvata: jei kurie savanoriškai 
važiuos už Dniepro, tai galės 
įsikurti, kur panorės, sumokant 
už žemę grynais pinigais tik 
vieną penktadalį , likusi suma 
išsimokėjimui. Anykštėnai apie 
1886 m. kūrėsi Mogiliavo guber
nijoje, nupirkdami tenai dvarus 
ir pasidalindami žemę. A. Ry-
liškio senelis Anupras įsikūrė 
Malkavos dvare . 

S u n k e s n e s sąlygas turėjo 
1863-64 m. sukilimo dalyviai. 
Sukilimas buvo žiauriai numal
šintas. Daug jo dalyvių buvo 
sušaudyti, k i t i pakarti , o dalis 
ištremta. Daugiausia trėmimas 
palietė Zarasų, Ukmergės, Ute
nos apylinkių gyventojus. Į 
tolimą tremtį vyrai buvo varo
mi pėsti, moterys ir vaikai 
vežami. Nugabent i buvo į isto
rines kazachų žemes Samaros 
gubernijoje, ku r dar taip nese
niai buvo iš l ikę l ie tuviški 
kaimai: Litovka, Tolovka ir 
Čiornaja Pad ina . 

1989 m. Lietuvių jaunimo 
bendrijos „Li tuanica" ekspe
dicija apsi lankė pas tremtinių 
palikuonis. Iš pradžių trem
tiniai j iems siūlomos žemės 
nenorėjo imti, nes tikėjosi greitu 
laiku grįžti į Lietuvą. Tačiau 
buvo priversti kurtis ir gyven
ti . J i e p a s i s t a t ė l a i k i n a s 
pašiūres, vėl iau ėmė statyti ne
degto molio plytų namus. Paga
liau, prasigyvenę ir nenumaty-
dami greitos vilties grįžti į 
Lie tuvą, s t a t ė s i n a m u s iš 
medžio. Darbai buvo atliekami 
talkos būdu: reikalui esant, 
vieni ki t iems skubėjo padėti, 
nes bendras likimas juos buvo 
sujungęs tampr ia is ryšiais. Jei 
kur nors įvykdavo nelaimė, kiti 
iš paskutiniųjų stengėsi pagel
bėti. Sako, kad kaimynai viens 
kitu taip pasitikėjo, kad nė durų 
nerakindavo. 

Ištekėti už kitataučio buvo lai
koma nusikal t imu. Per vestu
ves dainuodavo tik lietuviškai. 
Čiornaja Padina vietovėje gyve
no 1000 žmonių. Buvo suorgani
zuotas choras, teatras ir orkest
ras. Jie turėjo savo bažnyčią, lie

tuvišką mokyklą ir keletą drau
gijų. Marijonos Laurijanienės 
(94 m. amž.) pasakojimu, net ir 
Litovkos kaime buvo lietuviška 
mokykla. 

Po revoliucijos Rusijoje 1921 
m. įvyko badas. Jauna Lietuvos 
valstybė, besirūpindama savo 
tautiečiais, atsiuntė čia savo 
įgaliotinius, kurie kvietė grįžti 
Lietuvon. Iš Čiornaja Padina 
vietovės į Lietuvą grįžo daugiau 
kaip pusė gyventojų. Dar dau
giau iš Tolovkos. 

Tiems, kur ie pasiryžo likti, 
nepr ik lausoma Lietuva irgi 
padėjo — atsiuntė maisto ir javų 
sėjai. Iš JAV buvo atvežta 
drabužių ir avalinės. Į išvykusių 
vietas atsikėlė rusai, ukrai
niečiai ir kazachai. Iki šeštojo 
dešimtmečio čia dar buvo kal
bama lietuviškai. Net ir mišrio
se šeimose marčios ir žentai iš
mokdavo lietuviškai. Tik nuo 
1922 metų nustojo veikusi 
lietuviška mokykla. Įsteigta 
rusiška mokykla, nors dar ilgą 
laiką čia dėstė lietuviai moky
tojai. 

Nors šiuo metu Čiornaja 
Padina mokykloje mokosi daug 
vaikų lietuviškomis pavardė
mis, bet nei kalbėti, nei skaityti 
lietuviškai j a u nebemoka, gal 
dar supranta vieną kitą žodį lie
tuviškai . 

Įjungti į kolūkių sistemą, 
l ietuviai tėvai jau negalėjo 
r ū p i n t i s savo vaikų lietu
viškumu. Pamažu persiėmė ru
siškais papročiais i r gyvenimo 
būdu. Vykstant t rėmimams, 
vieni buvo ištremti į Kara

gandą, kiti spėjo pabėgti ir ap
sigyventi kitur. Daug vyrų žu
vo II pasauliniame kare. 

Šiuo metu Saratovo stepėse 
gyvena t ik kelios dešimtys 
lietuvių. Lietuviškumas tėra 
išlikęs t ik Čiornaja Padina 
kaime, kuriame gyvena apie 50 ' 
lietuvių, bet lietuviškai kalba 
tik senesnieji, o jaunesnieji jau 
nekalba, bet kai kurie dar su
pranta . 

Kaimo gyventojų pavardės liko 
lietuviškos: Nemajuškos, Lauri-
janai , Šulai, Lukošiūnai, Kuo
sos, Gyliai, Jarkūnai, Vilučiai, 
Mikšiai, Butvydai. Kadaise lie
tuvių užvesti gražūs sodai su 
dau 0 / be vaismedžių, įvedus ko
lūkius, baigia išnykti. Šiaip lie
tuvių sodybos yra gražios, šva
rios, tvarkingos. Prie namų vi
sur gėlių darželiai. Litovkos 
kaimo jau nėra, nes žmonės išsi
kėlė kitur. Lituanicos ekspedi
cija čia pastatė atminimui kry
žių, kuris turėtų priminti, kad 
kadaise čia gyventa lietuvių. 

Tolovkos kaime kadaise gyve
no 50 lietuvių šeimų. Ketvir
tame dešimtmetyje čia gyveno 
6 šeimos. Dabar ten rasta t ik 
viena lietuviškai kalbanti 84 
metų senutė. Ji pasakojusi, kad 
apylinkėje dar gyvena keletas 
lietuviškų šeimų. Tolovkoje gyd. 
Kazimiero Slieko pastangomis 
buvo įkurta bažnytėlė ir mo
kykla. 

Ekspedicija aplankė Čiornaja 
Padina ir Tolovkos kapines, kur 
rado senų išlikusių marmurinių 
antkapių su lietuviškais užra
šais, kai kurie antkapiai buvo 
atžymėti raudonomis žvaigždė
mis ir lietuviškos pavardės 
užrašytos rusiškomis raidėmis. 
Po 10 ar 20 metų jau bus išny
kę paskutiniai pėdsakai, kad čia 
kadaise yra gyventa lietuvių. 

Ekspedicijos dalyviai savo 
tautiečių buvo mielai sutikti. 
Jie nori bendrauti su Lietuvos 
ir k i t ų k r a š t ų l i e tuv i a i s . 
Išsisklaidžiusiems svetimuose 
kraštuose lietuviams skubiai 
reikalinga kultūrinė pagalba. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL fcSTATE REAL ESTATE 

We Shlp UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

SI 2-434-9766 

Mcakssen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We$t 69th Street, Chicago, IL 60629 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „OM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius, „VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tel. (312) 4344618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2855 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos is VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

^ 3 midlcind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1 -312) 925-7400 (1 "312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

EEE f& 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzle Ave., 
IL 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

C 

CONDO FOR SALE 
C r a w f o r d Gardens In Oak 
Lawn: 2 bdrms, 1 % baths, in unit 
utility room, 2 c. heated garage, 
back yard with patio. Call 

708-425-1136 

MI6CELLANEOUS 

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

T9l. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th St ret 
Tel. — (706) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicnops miesto leidimą DirOu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ontui£ 21 
KMIECIK REALTO*'. 
7922 S. Pulasfci «£ 

4365 S. Archer A>e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
jsmeniSkai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
virykla, šaldytuvas, skalbykla su maši
nomis. Suaugusiems. 

Tel. 708-861-5584 

Movlng — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas priei
namomis kainomis, Jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: 

Vytas: tai. 312-434-5219 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

NERINGA RESTAURANT, 2632 
W. 71 St. — GRAND OPENING! 
Ali full dinners $5.00 from 2 p.m. 
until 5 p.m. every day, plūs small 
soft drink. 

Rlchard Hanus, adv. 
Im Igr ac I jos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sufte 2100 

Chicago, II 60606 
Tel. 312-357-0033 

Pasaukė mana.. . 

Ši knyga — tai dabartinio I 
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 83rd St. 
Chicago, IL 60829 

RUSSIAN ARMY LEAVE S *̂ 

Uplnukas yra spalvotas, dydis 15" x 3"»/4, t inka lipinti 
ant mašinų, namų langų Ir kitur. Kaina su parsiuntimu 
2.50 d o l . IN. gyv. dar prideda 16 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

rt. 

lOMi l 
LENOER 

LITHUANIAN WORLD CENTER 
511 E. 127th Street, Lemont, IL 60439 (708) 257-8787 

FAX No. (708) 257-6887 
Pasaulio Lietuvių Centrui aukojo: 1,100 dol. — dr. T. ir R. 
Kisieliai; 500 dol. — A. ir dr. D. Vitkai; 250 dol. — dr. D. ir 
R. Lapkai; po 200 dol. — V. ir L. Germanai, A. ir V. Rimeikai, 
B. Kizlauskas, R. ir S. Mačiuliai, po 150 dol. — P. ir A. Meiliai, 
K. ir G. Končiai, O. Sčiukas, G. ir G. Petkai; 120 dol. — V. 
ir S. Krumpliai; po 100 dol. — V. ir R. Vai, L. ir I. Kirkai, A. 
ir V. Keblinskai, B. Kova, G. ir L. Kazėnai, M. Remienė, S. 
ir M. Tamultoniai. I. ir E. Juzėnai, K. ir K. Bružai, R. ir D. Pana
rai, Z. Mereckis, A. Budas, A. ir A. Rauchai, A. ir V. Vaiš
vilai, J . ir S. Masiuliai, T. ir E. Varankai. B. ir D. 
Kochanauskai; 50 dol. — J. Vaineikis; 25 dol. — V. Sama-
tauskas, 20 dol. — P. Narutis, 10 dol. — P. Matiukas. 

Pasaulio lietuvių centras, taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus skirtos centro išlaikymui. 
Kviečiame visus aukomis arba darbu prisidėti prie šio svar
baus lietuvybės židinio išsaugojimo. 



ALGIRDĄ AGLINSKĄ 
PRISIMENANT 

Pernai rudenį, lapkričio 5 d., 
netekome garbingo teisininko 
bei ekonimisto Algirdo Zigman
to Aglinsko, plačiau žinomo 
„Margučio" radijo klausytojams 
pajamų mokesčio pildymo srity
je bei skautijoje — Jūrų skau
tininkų „Grandies" veikloje. 
Tai buvo neeilinis žmogus, ku
rio atminimą vertėtų išlaikyti. 

Algirdas Zigmantas, antrasis 
Zigmanto ir Onos Matulaitytės 
Aglinskų sūnus, gimė 1911 m. 
birželio 11 d. Pranskabūdžio 
kaime, Žvirgždaičių valsčiuje, 
Šakių apskrityje, — pačiose, 
Suvalkijos lygumose. Tėvai 
ūkininkavo, tuo pelnydami sau 
duoną. Prasidėjus I pasauliniam 
karui, vokiečiam veržiantis į 
tuometinę Rusiją, Aglinskai 
buvo priversti trauktis giliau į 
Rusiją, paliekant ūkį seniems 
tėvams. Išeivių gyvenimas ne
buvo lengvas, bet šie apsukrūs 
ūkininkai rado prieglobstį 
Voroneže, kur jau egzistavo 
gausi lietuvių kolonija. Ten 
jiems gimė trečias sūnus 
Kęstutis (dabar poilsiaujantis 
gydytojas Havajuose). 

Karui praūžus, draug su 
šimtais kitų tautiečių grįžo ir 
Aglinskai į savo ūkį. Deja, karo 
nualintame ir apiplėštame kraš
te ūkininkauti buvo sunkiau: po 
kurio laiko teko persikelti į 
Kvietiškių dvarą prie Marijam
polės. Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje mokėsi visi 3 
sūnūs, lengviau buvo juos aprū
pinti. 

Neilgai trukus, vyresnysis sū
nus Vytautas ėmė studijoti ag-
ronomją. Po jo 1930 m. ir Algir
das įstojo į Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisių fakulteto Eko
nomijos skyriųr'Bestudijuoda-
mas jau 1931 m. ėmė dirbti Tei
singumo ministerijoje Teisių 
skyriaus sekretoriaus pareigose, 
kas įgalino jaunesnįjį brolį 
perkeldinti į Kauno „Aušros" 
gimnaziją ir ją baigti. Moky
damasis ir dirbdamas Algirdas 
baigė universitetą 1936 m., įsi
gydamas diplomuoto ekonomis
to titulą. Tuo nepasitenkinda
mas, jis tuoj įstojo į to pat 
fakulteto Teisių skyrių. Bet 
studijas turėjo pertraukti karo 
tarnybą atlikti, kuri buvo jam 
atidėta pirmąsias studijas už
baigti. 

Karo prievolei atlikti buvo 
priimtas į I Lietuvos Preziden
to Antano Smetonos vardo Karo 
mokyklą kariūnu-aspirantu. 
Atlikęs apmokymą ir išlaikęs 
visus reikiamus egzaminus, jis 
buvo pakeltas į jaun. leitenan
to laipsnį ir išleistas į atsargą 
1937 m. rudenį tęsti pradėtas 
studijas toliau. Teisių skyrių 
baigė 1939 metais, įgydamas 
diplomuoto teisininko titulą. 
Tuoj po to buvo paskirtas 
Prienų miesto notaru. O 1940 
m. pavasarį sukūrė šeimą su 
kauniete ekonomiste Ona Vik
torija Rėklaityte. Vos po kelių 
mėnesių jaukus šeimos gyveni
mas nutrūko, įsiveržus Sovietų 
Sąjungos kariuomenei į Lietu
vą. Jaunosios tėvas, jū rų 
inžinierius Viktoras Rėklaitis, 
būdamas aktyvus Lietuvos lai
vyno ir skautijos bei šaulių s-gos 
rėmėjas, buvo priverstas trauk
tis su šeima į Vakarus. Pra-
matydami pavojus ir sau, Algir
das su žmona nutarė išvykti 
draug su jais. Nelengvas buvo 
kūrimasis svetimame krašte, 
bet vokiečiams stokojant pa
jėgių žmonių, Algirdas buvo pa
skirtas į vietinį ginklavimo fab
riką Posene ekonomisto parei
goms. Gyvenimas kurį laiką ėjo 
ramiai nors ir su nepritekliais. 
Bet karui artėjant į tikrosios 
Vokietijos teritoriją, Aglins
kams, kaip ir daugeliui pabėgė
lių, teko pereiti visą Odisėją: iš 
Silezijos trauktis į Tiuringyą, iš 
Tiuringijos į Viurtenbergą, kol 
sulaukė karo pabaigos Aalene 
(Wuert.). Amerikiečių okupaci-

A. a. adv. Algirdas Z. Aglinskas. 

nėms pajėgoms įsteigus pabėgė
lių stovyklas, Aglinskai su mo
čiute 1946 m. apsistojo Niurtin-
geno stovykloje, kur Algirdas 
tapo teisiniu patarėju bei pa
bėgėlių reikalų gynėju. Vokie
čiams pradėjus kelti savo reika
lavimus, stovyklos buvo refor
muojamos ir keliamos į dides
nius vienetus, dažniausiai bu
vusiose kareivinėse. 1947 m. ir 
niurt ingeniečiai perkelt i į 
Schwaebisch Gmuend, kur Al
girdas tęsė tas pat pareigas jau 
daug didesnėje stovykloje, o 
žmona ėmė dirbti stovyklos ad
ministracijoje. Čia Algirdui, 
gerai mokančiam vokiečių kal
bą, dažnai tekdavo dalyvauti 
vokiečių teismuose, ginti apkal
tintus pabėgėlius. Nestovėjo jis 
nuošaly ir stovyklos vidu
jiniame gyvenime. Vienu atve
ju jis daug pasidarbavo, sėk
mingai pravedant anglų kalbos 
kursus stovykloje. Iški lus 
ginčui, jo sprendimas paprastai 
būdavo priimtinas visiems. 

Diskusijų atveju nebuvo jam 
lygaus, buvo vadinamas apsigi
musiu advokatu (kaip mes su
prantame). Jo sugebėjimas įro
dyti savo tezę buvo fenomenali-
nis. Bet tas nekliudė jam ginčo 
atveju „perjungti bėgius" ir 
įrodyti tą pačią tezę visai at
virkščiai, vien tik „dėl sporto". 
Už tai jis buvo visų mėgiamas, 
nes ir kiečiausio „susirėmimo" 
metu jis nieko neįžeis ir manda
giai paklupdys priešą „ant ke
lių". 

Praėjus JAV vadinamam DP 
įstatymui, daug kas pakėlė 
sparnus į JAV, jų tarpe ir Ag
linskai. 1949 m. pavasarį jie 
atsidūrė Chicagoje, nes gavo 
garantijas nuo čikagiečio lie
tuvio. Čia naujose gyvenimo 
sąlygose jiems rimtai teko kur
tis iš naujo. Abu dirbdami 
netrukus galėjo atsistoti ant 
savų kojų. Algirdas dirbo eko
nomisto darbą Berry Bearing 
Co. užpirkimo skyriuje, žmona 
pramonėje sekretorės pareigose. 
1957 m. jie jau galėjo pirktis 
namus į šiaurę nuo Marąuette 
Parko. 

1950 m. jiems gimė duktė 
Eglė Viktorija, o 1958 m. — 
sūnus Petras Rimas. Eglė baigė 
pedagogiką Loyolos univer
sitete, Petras — kompoziciją 
North Western u-te, įgydamas 
masters laipsnį muzikoje. 

Ir Algirdas, ir žmona Onytė 
nuo gimnazijos suolo buvo ak
tyvūs skautai, eidami per visas 
skautų vyresniškumo pakopas. 
Ir net studijų metais Algirdas 
rado laiko dalyvauti skautų bro
lijos jūrų skautų skyriuje Kau
ne, kuriam vienu metu ir vado
vavo kaip jūrų vyresnysis skau
tininkas (jvs), nežiūrint kad pri
klausė regioninei studentų kor
poracijai „Sudavia", kurios 
buvo net pirmininkas. Nenutolo 
nuo skautybės ir išeivijoje: Š. 
Gmuende suorganizavo ir vado
vavo ,Žilvino" laivui. Chicago
je tarp 1955 ir 1963 m. intensy
viai dirbo „Baltijos Jūros" 
tunte, stovyklaudamas ir dažnai 
vadovaudamas. Rako stovyklo
je (Custer, MD pagrindinis jūrų 

skautų motto būdavo: ...Toli 
prie jūros kranto / skrendu aš 
mintimis, / kur vėtros audros 
siaučia— / tenai mano širdis... 
„Baltijos Jūros" tuntui įsi
jungus į „Lituanikos" tuntą 
jūros budžių „Prezidento Smeto
nos" įgulos sudėty, buvo įsigyta 
burinė jachta „Baltija". 1971 m. 
liet. jūrų skautų būta arti 100. 
Tapę u-to studentais, skautai 
įsteigė korp. „Gintarą", kur 
svarų žodį turėjo ir jvs Algirdas 
Aglinskas. Tuo metu jūrų skau
tininkai sudarė savo „Grandį" 
jūrų skautijos idėjoms puoselėti 
bei veiklai koordinuoti, kur ir 
vėl Algirdas aktyviai reiškėsi 
iki paskutiniųjų dienų. 

Be veiklos skautijoj, Algirdas 
po dr. B. Dirmeikio mirties tapo 
1961 m. „Margučio" radijo pata
rėju mokesčių reikalams. Išlai
kęs Real Estate brokerio egza
minus, išplėtė savo veiklą pa
jamų mokesčių pildymu „Mar
gučiui", o vėliau ir visiems 
klientams. 

1975 m. gegužės 1 d. netekęs 
žmonos bei išleidęs dukrą už dr. 
Harry Burke, anglų literatūros 
istoriko, Algirdas nebeilgai dir
bo Berry Bearing Co., išeidamas 
į užpelnytą poilsį, bet nenu
traukdamas su skautais ir „Mar 
gučiu", kur ir toliau dirbo pa
jamų mokesčių pildyme. „Mar
gučio" vedėjo P. Petručio žo
džiais, Algirdas labai puikiai 
orientavosi teisinėje ir ekono
minėje srityse, nežiūrint dažno 
įstatymų keitimosi. Jo pajamų 
mokesčių bylos būdavo atlieka
mos sąžiningai ir kruopščiai, kuo 
žmonės būdavo labai patenkin
ti. Be to, klientams nebūdavo 
sunkumų ir kalbų srity: jis ly
giai gerai paaiškindavo neaiš
kumus klientams švaria anglų, 
lietuvių, vokiečių, rusų ar lenkų 
kalbomis. Jo korektiškumas ir 
mandagumas pelnė daug simpa
tijų ne vien jam pačiam, bet ir 
„Margučiui", kurio patalpose jis 
dirbo. 

Mums gi, artimiesiems drau
gams, Algirdas suteikdavo daug 
malonumo savo sąmojum, pui
kia gražbylyste, taikliom pa
stabom, būdamas kiekvieno po
kylio dvasia. Visi dabar pasi
gendame jo draugiškumo ir 
giedrios nuotaikos. Nenuostabu, 
kad ir jo skautijos draugai 
paskutiniame atsisveikinimo 
žodyje apgailestauja jo netekę, 

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 21d. 

East St. Louis, IL 
KUKLŪS DARBUOTOJAI 

Sužinojus ką nors gero, taip ir 
norisi ta gera žinia pasidalinti 
su visais. Toji geroji žinia yra ta, 
kad ligoninėn atgulęs Antanas 
Stančius po labai svarbios ope
racijos jau sveiksta namuose, 
savo rūpestingas žmonos Elenos 
ir mylinčių dukrų globoje. 

Stančių šeima East St. Louis 
atvažiavo bene pirmutinė. Čia 
savo dėdės Jono Kraniausko ir 
klebono Deksnio globoje Stančių 
šeima palengva ėmė kurtis. An
tanas savo darbe išsilaikė iki 
išėjimo pensijon ir buvo mė
giamas kaip kruopštus ir sąži
ningas tarnautojas. Žmona gi 
rūpinosi namuose savo dukrelė
mis Maryte ir Verute, o taip pat 
ir pagyvenusiu dėde Kraniaus-
ku. Darbštiems žmonėms ir 
Dievas padeda, o ypač jei jie jį 
myli. Visos Stančių šeimos mei
lė savo Kūrėjui lengvai pa
stebima ir ja gėrisi visi šios apy
linkės lietuviai ir svetimieji. 

Ir ne tik savo Kūrėjui ši šeima 
yra atsidavusi. Jos nariai 
kruopščiai dirba ir savo tautai 
bei Tėvynei. Nuo pat įsikūrimo 
Amerikoje Antanas ir Elena 
nuoširdžiai talkina Lietuvių 
Bendruomenei, prisiimdami įvai
rias pareigas. Antanas jau ke
lintas dešimtmetis, kai pirmi
ninkauja vietos Balfo skyriui. 
Jis, kaip ta lietuviškame posa
kyje rami upė, griauna krantus. 
Jo rūpestingumo dėka nuo mū
sų lietuviškojo upelio krantų 
kasmet nugriūva žali doleriukai 
ir kartu su kitų Amerikos lie
tuvių upelių srove suteka į 
bendrą Balfo kasą, kad tik 
nesustotų pagalbos reikalingų 
lietuvių šalpa. Elena, ilgus 
metus dirbusi su Lietuvių Mo
terų klubu, jam nustojus veikti, 
rankų nesudeda. Dabar ji kar
tu su kitom tautietėm nuolatos 
dirba, kaista virtuvėje bet kokių 
lietuviškų ir parapijos paren-

prašydami... Dievo gailestin
gumo amžinai kelionei ir linkė
dami gero vėjo plaukimui į 
dausas... (jvs A. Paužuolis). 

Alg. A. Didžiulis 

girnų naudai. Nenuostabu, kad 
mūsų apylinkė, nors ir lilipu
tiškai maža būdama, sugeba 
neapsileisti kad ir daug di
desnėms apylinkėms. 

Taip ir trokšti padėkoti Die
vui už šios gražios šeimos ligon 
patekusio tėvo ir vyro globą. 
Globok juos, Dieve, ir toliau. 

Nesibaigiantys rūpestėliai 

Pačioje kovo mėnesio pra
džioje Nekalto Prasidėjimo pa
rapiją paliko dvylika metų joje 
pasidarbavęs kunigas Juozas 
Vytautas Balčiūnas.OFM. 

Jo vieton vyskupas paskyrė 
sekmadieniais Mišias laikyti 
jauną, prieš penkerius metus iš 
Lenkijos atvažiavusį kunigą 
Tadą Gegotek. Per trejetą 
mėnesių kunigas Tadas spėjo 
įgyti parapiečių pasitikėjimą ir 
pamėgimą. Tačiau jo prireikė 
daug gausesnėje amerikiečių 
ūkininkų parapijoje, taigi mes 
ir vėl kunigo netekome. 

Vyskupas nusistatęs lietu
viams pagelbėti , parapijos 
uždaryti labai nenori, todėl ir 
surado jau pensijon išėjusį 
kunigą Clem Dirler, kuris 
sakėsi galėsiąs tas vienas 
sekmadienio šv. Mišias mums 
atlaikyti. Sekmadienį pamal
doms čia susirenka vidutiniškai 
trisdešimt maldininkų. O kai 
tie, lietuviško indvidualizmo 
apimti, pabyra po visą nemažą 
bažnyčia, tai atrodo, kad jame 
mald in inkų veik nėra , o 
„galiorkas", kur koncentracija 
didžiausia, pagyvenusio kunigo 
balsas nė nepasiekia. Nors ir 
bandė, bet taip ir neįstengė 
kunigas Clem arčiau prie alto
riaus privilioti, naujas giesmes 
bendrai giedoti, kurių parapi
jiečiai nė nemoka. Būdamas 
silpnos sveikatos, ir šis kunigas 
nutarė savo nervus patausoti. 
Mėnesiui prabėgus, savo pareigų 
mūsų parapijoje atsisakė.. 

Dabar jau turime ketvirtą 
šiais metais diecezijos siųstą 
mums kunigą monsinjorą C lė
tus J. Cunningham. Nors ir jo 
jau ne jaunuolio esama, nes jau 
keleri metai pensininko duonelę 
kramto, bet jis dar žvalus, 
mielas ir norįs tęsti savo 

kunigiškus įsipareigojimus 
dvasininkas. 

Parapiečiai dabar tyliai, tyliai 
meldžia, kad monsinjoras pas 
mus žymiai ilgiau pasiliktų. 
Pasimelskite ir jūs kartu su 
mumis. Už trejų metų visi 
švęsime parapijos šimto metų 
jubiliejų. 

Z. Grybinas 

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai: jie mėgsta šokti dainuoti ir vaidinti. 
Šokių ir vaidybos klasei vadovauja Eglė Laniauskienė ir muz. Rita Kliorienė. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS , Z a U * « v į * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•825 South 7tth Avanua 223 KatvaHN gatv* 

Telefonas (70t) 490-7272 Telefonas 3SO-11S Ir 77S-392 

NAUJA MOTERŲ 
VIENUOLIŲ 

KONGREGACIJA 

Gyvojo Žodžio seserys vie
nuolės dirba tarp neturtingųjų 
šiaurinėje miesto dalyje, 
aptarnaudamos ligonines, prie
glaudas ir virtuves, kuriose 
valgydinami vargšai. Jos žino
mos ne tik Chicagoje, bet ir ki
tuose miestuose. Viena net 

vadovauja parapijai Flint Michi-
gane, kur šiuo metu kunigas 
atvyksta tik sekmadieniais 
aukoti Mišių. Tačiau iki š.m. 
rugpjūčio 6 d. vienuolių kongre
gacija nebuvo ofcialiai Chicagos 
arkidiecezijos pripažinta. Tą 
dieną St. James bažnyčioje 
kard. Joseph Bernardin ofcialiai 
patvirtino vienuolyno įstatus, 
įteikė reikalingus dokumentus, 
o vienuolės atnaujino savo įžda-
dus. Kongregacija įsteigta 1975 
m., pradžioje turėjo 90 narių, da
bar jų yra kur kas daugiau. Tik 
1991 Gyvojo Žodžio seserų įsta
tų paskutinė redakcija buvo 
priimta atitinkamų įstaigų — 
„The Sacred Congregation for 
Institutes of Consecrated Life" 
o rugpjūčio 6 d. apeigose kongre 
gacija pagaliau tapo naujausiu 
moterų vienuolynu Chicagoje. 
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Mano draugei, 
A.tA. 

SAULEI BRAZDŽIONYTEI 
LAZORA 

mirus, jos tėveliams, poetui BERNARDUI ir AL
DONAI BRAZDŽIONIAMS, jos šeimai, giminėms ir 
visiems artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdžiu. 

Eglė Rūkštelytė-Sundstrom 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hiils Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hiils. Illinois 60465 

708-430-4455 

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 

t > 



DRAUGAS, penktadienis , 1992 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 

x A m e r i k o s L ie tuv ių Tau
t i n ė s są jungos rengiamame 
T a u t o s š v e n t ė s minė j ime 
meninę programos dalį atliks 
solistė Audronė Gaižiūnienė, 
muzikas Alvydas Vasaitis ir 
j a u n a s smuikininkas Valdas 
Vasait is . Minėjimas įvyks rug
sėjo 6 d. J aun imo centro didžio
joje salėje. Visi kviečiami atsi
lankyt i . 

x „ M a r g u č i o " k o n c e r t e 
rugsėjo 20 d. programą atliks 
pi rmą kar tą Amerikoje kon
certuojanti solistė Jolanta Sta-
nelytė. Koncertas vyks Jaunimo 
centre 3 v. p.p. Visi kviečiami 
pasiklausyt i talentingos daini
ninkės . 

x J u r g i s i r A n i c e t a Mažei
k a i , buvę parduotuvės „Pa
r a m a " savininkai , išvykdami 
gyventi į Floridą, labai nau
dingais ir vert ingais daiktais 
apdovanojo Atei t ininkų namus 
Lemonte ir jaunimo stovyklą 
Dainavą Michigane. 

x J A V L B Švie t imo t a r y b a 
išsiuntinėjo laišką, pradėdama 
vajų lietuviškoms mokykloms, 
kuriose mokslo metai prasidės 
ateinantį mėnesį. Tikimasi, kad 
ir t ie , kurių vaikai jau suaugę, 
a rba vaikų neturį , taip pat pri
sidės prie lietuviško švietimo ir 
savos kalbos mokymo. 

x B r o n i u s K r u č a s , gyv. 
Chicago, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 50 dol. auka „Drau
gui" . Nuoširdus ačiū. 

x R a s a i r D o m a s L a p k a i iš 
Chicago, 111., Donatas Januta , 
Berkeley, Cal.. grąžino lai
mėjimų šakneles ir kiekvienas 
paaukojo po 35 dol. dienraščio 
s t ipr inimui . Labai dėkojame. 

x Č. B a n k a u s k a s iš Dear-
born Hts., pratęsė prenumeratą, 
bet laiške nusiskundė labai blo
gu pašto pa t a rnav imu , nes 
vėluoja 10 dienų ar daugiau, o 
buvo laikai, kai gaudavo regulia
riai . Draugas yra laukiamas ir 
t ikimasi , kad jo pristatymas 
turė tų pagerėti. Ačiū už laišku
tį. Su paštu tur ime daug bėdų. 

x P e t e r G a u r o n s k a s , Santa 
Monica, Cal., pratęsdamas pre
numeratą , pridėjo ir 35 dol. 
auką. Joseph Undrai t is , Chica
go, 111., pr is iuntė 30 dol. Gau-
ronską ir Undraitį įrašome į 
garbės prenumerator ių sąrašą, 
o už aukas labai dėkojame. 

x L ie tuvos D u k t e r ų Drau
gija, Sea t t le WA skyrius, norė
d a m a s p a d ė t i s e r g a n t i e m s 
Lietuvos va ikams „Lietuvos 
V a i k ų V i l t i e s " k o m i t e t u i 
a t s iuntė $1,500.00 auką. Ačiū 
gerosioms Lietuvos Dukterims! 

fsk) 
x P a r d u o d a m i įvair ių for

m ų gintar iniai karoliai, sa
gutės , trijų dalių stereo, piani
nas , Underwood rašoma maši
nėlė ir daugiau. Skambint i 
1-312-4364281. 

fsk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos i r 
dvie jų še imų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

tik) 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktu r inkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv mėsos produktų ir alie 
j a u s — $90. Prie visų siu n 
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vi taminų. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 st., C h i c a g o . IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Dėmes io! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver 's license), kreipkitės j 
E d v a r d ą Š u m a n ą , t e l . 
708-246-8241. 

fsk) 

x Kun . J u o z a s V a i š n y s , SJ, 
rugpjūčio 19 d. s ta iga sunegala
vo ir paguldytas į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. Tuo t a r p u a t l iekami 
įvairūs ty r imai ir sveikatos 
t ikrinimas. Dar n e n u m a t y t a iš 
ligoninės išleidimo data . J is yra 
507 kambaryje. 

x G r a ž i n a L i a u t a u d , „Lie
tuvos Vaikų Vi l t i e s " komiteto 
lėšų teikimo p i rmin inkė , ne t ik 
rūpinasi su te lk t i lėšas, kad 
vaikus būtų ga l ima atvežt i 
gydymui į Shr ine r ' s ligonines, 
bet tuos vaikus ir jų m a m a s ap
dovanoja drabužia is ir ki tomis 
gerybėmis. 

x Kun. d r . V a l d e m a r a s Cu-
k u r a s A t e i t i n i n k ų s tudi jų 
dienose rūgs. 5 d. simpoziume 
„Dvasinio atgimimo prošvaistės 
Lietuvoje" ka lbės tema: „Ar 
esame pasiruošę naujam dva
siniam pokyčiui?" 

x B u d r i o ga l e r i j o j e J a u n i 
m o c e n t r e y r a r e n g i a m a 
konkursinė paroda, kurioj turės 
būti upių, ežerų, jū rų ir laivų 
tema. Paroda bus spalio 23 d. — 
lapkričio 1 dienomis. Norintie
ji parodoje da lyvaut i kreipiasi į 
A. Kezį ar St. Žilevičių. Geriau
si paveikslai bus premijuoti. 

x L i e t u v o s o r o b e n d r o v ė , 
kurios direktor ius y ra Antanas 
Strička, „Lietuvos Vaikų Vil
t ies" vaikus ir jų globėjus be 
mokesčio veža iš Vilniaus į 
Frankfurtą ir grąžina atgal . 
Šias lengvatas ..Lietuvos Vaikų 
Vilčiai" sutvarkė Birutė Zalato
rienė. 

x S t a s ė B a j a l i e n ė iš Los 
Angeles, Cal., „Draugo" nuošir
di rėmėja, garbės prenumera-
torė. pratęsė prenumeratą su 50 
dol. auka . .Draugui" ir dar pri
dėjo 10 dol. už laimėjimu kny
gute. Labai dėkojame. 

x R o m a s i r B i r u t ė Šležai , 
gyvenantys Dorcester, Mass.. 
vertindami lietuvišką spaudą ir 
atjausdami laikraščio leidimo 
sunkumus, pa rėmė „Draugą" 
50 dol. auka. Mieliems rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame. 

x A l g i r d a s D i d ž i u l i s , 
Cicero. 111.. l ietuviškos spaudos 
rėmėjas, a ts iuntė „Draugui" 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Dėmes io! C h i c a g o s Šau
lių r i n k t i n ė rengia gegužinę, 
rugpjūčio mėn. 23 d. — sekma
dienį. Šauliu namuose. Pradžia 
12 va!. Skanus mais tas , gera 
muzika, t u r t i ngas laimės šuli
nys. Laukiame. 

'sk) 

x A n t a n o J u o d v a l k i o 80 
metų gimtadienio proga reng
tos vakarienės likutį $230.00, 
sukak tuv in inkas ir rengimo 
komitetas paskyrė „Lietuvos 
Vaiku Vilties komite tu i" . Ačiū 
jiems! 

(sk) 
x Trave lCen t r e , Ltd . greitai 

ir sąžiningai tva rko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bil ietus į 
Lietuva Kaina $698.00. Kreip
tis: Teresė L e s n i a u s k i e n ė , tel . 
708-526-0773. 

(sk) 

x R i c h a r d H a n u s , advoka
tas, imigracijos įs ta tymų ži
novas. 205 W. R a n d o l p h , Sui-
te 2100, Ch icago , IL 60606, tel . 
312-357-0033. Pirma konsulta
cija - veltui. 

'sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K M * 

Danglama Ir talaoma 
vlaų rūalų stogus 
Tsl. 708 2S70746 
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IŠ ARTI IR TOLI 

Tautos Fondo ir Vliko atstovai, baigę savo simbolinį seimą Vilniuje. 
Nuotr. L. Tamošaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
T A L E N T Ų POPIETĖ 

SEKLYČIOJE 

Daug įdomių popiečių yra su-
re rg iama Vyr. liet. centre, bet 
viena įdomiausių ir artimiausių 
širdžiai buvo rugpjūčio 12 d, nes 
pasirodė savi talentai, kurių 
buvo daug ir įvairių. 

Renginių vadovė E. Sirutienė 
t rumpai supažindino su šios 
popietės apimtimi: pirmoji dalis 
skiriama poezijai, muzikai bei 
inscenizacijai, o antroji — pa
aiškinimams bei dailės ir rankų 
darbų apžiūrėjimui. Po šios 
įžangos E. Sirutienė vieną po 
kito kvietė pasirodyti pro
gramos dalyvius, kiekvieną jų 
originaliai ir labai šiltai prista
tydama. 

x Mokyto ja Gailutė Valiu
l ienė nuo rugsėjo 11d. vėl pra
dės vesti lietuvių kalbos pamo
kas Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Pamokomis ypač 
domisi jau kelintos ka r tos 
Amerikoje gimę lietuvių kilmės 
asmenys. Informacijai kreiptis 
i muziejaus raštinę. 

x R ū t a Klevą Vidžiūnienė, 
Valencia. Cal., „Draugo" ar
tima bendradarbė, ..Lietuvio 
žurnalisto" redaktorė, Lietuvos 
generalinis konsulas. Westlake 
Village. Cal.. VI. Garsys, Wor 
cester, Mass., grąžino laimėjimų 
-akneles ir kiekvienas paaukojo 
.o 25 dol. Labai dėkojame. 

X Aldona Ruth, Oak Lawn, 
111.. J. Rimkevičius, L. Blažaitis. 
E. Barsketis, Chicago, 111., P. 
Ramas. Hickory Hills, 111.. V. 
Samatauskas . North Por th . 
Fal.. Stasys Meškauskas, Sioux 
City, Iowa, grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. Nuo
širdus ačiū. 

x Anelė Pietar ienė iš Clark, 
N.J., pratęsė prenumeratą, pri
dėjo 20 dol. ..Draugui" paremti, 
kita 20 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių ir 12 dol. už 
laimėjimų knygutę. A. Pieta
rienę skelbiame garbės pre-
numeratore, o už aukas labai 
dėkojame. 

x MEKSIKOS R I V I E R A 
LAIVU! 7 DIENŲ KELIO 
NĖ IŠ ČIKAGOS. SUSTOJI 
MAI PLAYA DEL CARMEN, 
COZUMKL, GRAND CAY-
MAN IR MONTEGO BAY. 
PILNA KAINA SI.026.00. RE 

GISTRACIJA UŽDAROMA 
RUGSĖJO IMA- RIBOTAS 
SKAIČIUS VIETŲ- SKAMBIN
TI G.T. INTERNATIONAL 
708-430-7272. 

fsk) 

x Akcijų, honų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodam komiso nuo 
laida, Albinas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkul i s , 
tel. 312-977-7242 dirba su Rod 
man & Renshaw, Inc. Ctricago 
)<• Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

'sk) 

Pirmoji buvo Loreta Žemai
tytė, viešnia iš Lietuvos. Ji 
paskaitė du jau Chicagoje pa
rašytus savo eilėraščius („Medį" 
ir „Laikas namo"), persunktus 
Lietuvos ilgesiu, taip būdingu 
visų kartų lietuviam, su kuriais 
bendravo. 

Bronė Variakojienė padek
lamavo ilgoką humoristišką 
eiliuotą pasakojimą apie du pen
sininkus, kurių vienas giriasi 
draugui, kaip daug jis, jaunas 
būdamas, suvalgydavęs ir išger-
davęs. Dabar pasenęs valgo jau 
žymiai mažiau: „nebe žąsį, o 
žąsiuką — nebe an t į , o 
ančiuką"... vis t iek dar reikia 
daktarų, kad sveikas būtum, 
reikia ypač dr. Adomavičiaus 
patarimų klausyti : negerti , 
nerūkyti, daug vaikščioti ir 
sveikai valgyti! 

Aldona Pankienė pasirodė su 
įdomiu vaizdeliu „Iš kaimo į 
miestą atvyko mergina" —ji ga
biai vaizdavo naivią kaimietę, 
kuri , atvykusi į miestą, labai 
išmandrėjo: nusikirpo kasas, 
puošniai rengėsi, ūžė-baliavojo 
ir prarado savo kaimišką tau
rumą. A. Pankienė visa tai 
dainavo, palydėdama žodžius ju
desiais ir pa įva i r indama 
kaitaliojama apranga. 

Apolinaras Bagdonas skaitė 
savo kūrybos tris eilėraščius: 
lietuviškai „Susimąstymą" ir 
žemaitiškai „Atminima" bei 
„Nier laika". Dalyviams ypač 
patiko žemaitiškai skaitytieji. 

Aldona Grincevičienė perskai
tė originalų informacinį pra
nešimą apie šią vasarą Tirolyje 
rengiamą studijų savaitę. Pra
nešimas buvo perpintas Mai
ronio poezijos posmais ir humo
ru. Užbaigė ragindama: „..tat, 
kol jauni esame, džiaukimės tik 
pens in inkams p r i e inamais 
malonumais"... 

Onutė Lukienė ir Ema Žiob-
rienė įdomiai suvaidino vaizdelį 
„Mamytė ir dukrytė", kuriame 
parodoma pas laugumo ir 
mandagumo svarba bei reikšmė 
bręstančiam jaunimui. 

Mykolas Dromantas, moky

tojas iš Lietuvos, pr i tardamas 
gitara, padainavo dvi daineles: 
„Saulė j nudegus i ba sa , tu 
piemenaitė murz ina" ir „Išėjai 
tu , pal ikęs tą ka imą" . J is 
paaiškino, kodėl mėgstąs dai
nuoti: „...mokytojo darbas yra 
sunkus, kai pasidaro per sunku, 
dainuoju ir skanlbinu gi tara". 

Liucija Atkočiūnienė, irgi 
v i e š n i a iš L i e t u v o s , pat i 
akompanuodama, padainavo 
sodriu gražiu balsu „Tu viską, 
o viską seniai pamirša i" i r ita
liškai bei l ietuviškai „Santa 
Lucia". 

Mums jau gerai pažįstamas 
sol. A l g i m a n t a s Barn i šk i s , 
akompanuojant muzikei Loretai 
Žemaitytei, padainavo E. Balsio 
baladę „Senas jū r in inkas" ir G. 
Verdi Silvos rečitatyvą i r ka-
vatiną iš operos „Ernanis" . Abu 
svečiai iš Lietuvos yra Aukšt. 
muzikos mokyklų dėstytojai: L. 
Žemaitytė — Kaune , A. Barniš
kis — Vilniuje. 

Po meninės dalies E. Siru
t i enė p r i s t a t ė A r ū n ą Ov-
siankiną, kurio 12 darbų (van
deninių dažų ir temperos) — 
švelnių spalvų, nedidelio forma
to, įrėmintų peisažų buvo sko
ningai i š s ta ty ta Seklyčioje. 
Arūnas Ovsiankinas yra baigęs 
Kauno meno m-lą, priklauso 
Kauno miesto liaudies meno 
draugijai, yra dalyvavęs įvai
riose parodose. Dabar dirba L. 
Narbuč io „ L e o n F r a m e 
Galary", restauruoja meno kū
rinius, rėmus, išpildo užsa
kymus, iš nuotraukų atkur ia 
gimtinės vaizdus. 

Matėme ir Liucijos Tijūnė-
lienės 3-jų paveikslų ciklą 
„Eglė, žalčių karalienė", būtent 
„Eglė pamato žaltį", „Eglės 
tėviškė" ir „Eglė prie jūros pa
virto medžiu". Jos buvo dar keli 
maži įrėminti paveiksliukai, pa
daryti iš įvairių džiovintų gėlių. 

Šie paveikslai padaryti iš spal
votų, smulkių džiovintų gėlių 
žiedlapių ir įvairių augalų 
lapelių. Viskas taip meniškai 
sudėliota, kad gaunasi spal
vingas įdomus paveikslas. Jos 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Norintieji susipažinti su 
retais istoriniais šaltiniais apie 
Lietuvą lotynų kalba (iš 1684 
m.), prancūzų, lenkų, anglų ir 
kitomis, o taip pat išgirsti 
pasikalbėjimų juostose su Vin
cu Krėvė-Mickevičium, Ste
ponu Kairiu, prof. Kaziu Pakštu 
ir e i l e A m e r i k o s l i e t u v i ų 
veikėjų, skambinki te vakarais 
407-575-2699. 

— Rašytoja Alė Rūta, t r is 
mėnesius praleidusi Lietuvoje, 
rugpjūčio 12 d. grįžo į Santa 
Monica, Calif. Pr ieš pat rašy
tojai grįžtant, „Vagos" leidykla 
Vilniuje „Aukštupių" serijoje 
viename tome išleido t r is Alės 
Rūtos popu l i a rus romanus : 
T r u m p a d i e n a , M o t i n o s 
rankos ir Kelias į kairę. Tą 
pačią dieną iš Lietuvos grįžo An
t a n a s Mika la jūnas , s t ipr ia i 
r emias mokslo i r ku l tū ros 
institucijas. 

— V i s u o m e n i n ė p o p i e t ė 
S a n t a M o n i c o j e į v y k s t a 
rugpjūčio 30 d., k u r pranešimą 
padarys neseniai iš Lietuvos 
grįžusi rašytoja Alė Rūta. Taip 
pat bus apžiūrėjimui išstatyti iš 
Vilniaus KGB archyvų atvežti 
d o k u m e n t a i , i š k u r i ų bus 
galima suprasti , kaip sovietų 
saugumas vykdė iš užsienio į 
okupuotą Lietuvą atvykusių 
lietuvių sekimą. Popietę organi
zuoja L B S a n t a Monicos 
apylinkė. 

Eglė turi daug išraiškos jude
siuose, o jos taut iniai rūbai 
smulkiais raštais išpuošti, ir tai 
vis iš lapelių! E. Sirutienė, 
kalbėdama apie L. Tijūnėlienę, 
suminė jo , kad m e n i n i n k ė 
nelankė jokių meno mokyklų, 
pati pradėjo kurti šios rūšies pa
veikslus. Tarp kitko, net gėlių 
džiovinimas reikalauja daug 
kruopštaus darbo, nes gėlės ir 
džiovinamos turi gerai išlaikyti 
savo spalvas. 

Dalį pa rodė lės sudarė ir 
„Lietuvos Vaikų Vilties" iš 
Lie tuvos a tvež tų va ikuč ių 
mamyčių darbai: tai puikiai nu
megzti į va i r aus s t i l iaus ir 
spalvų Elenos Jurkšai t ienės, 
Virginijos Dulskienės ir Irenos 
Aleksandravičienės megztiniai. 

Rankdarbių parodėlėje daly
vavo ir Seklyčios „štabo" narė 
Rasa Quatrocki su gražiais ir 
spalvingais rankų darbo įvai
riais laikytuvais: popierinėms 
nosinėms, servetėlėms, užra
šams, pinigams ir pan. Čia buvo 
ir vaikams pritaikytų dalykėlių 
su kiškiukais, antytėmis, žuvy
tėmis ir k. Matėme ir nuolatinės 
ta lk ininkės Viktorijos Vala-
vičienės gražiai numegztus spal
vingus afganus. 

E. Sirutienė kvietė visus ap
žiūrėti parodėles, o po to popie
tę užbaigti tradicine ir skania 
Seklyčios vakariene. 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė 

— A l d o n a V e n c k ū n i e n ė , 
Santa Monica, Calif., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės sekre
torė, buvo komisijos pirmininkė, 
užsienio l ietuviams balsuojant 
Lietuvos Respublikos skelb
tuose referendumuose: dėl pre
zidento institucijos įsteigimo ir 
dėl svetimos kariuomenės iš
vedimo. Balsavimuose dalyvavo 
85 lietuviai ir visi vieningai 
pas i sakė už prez. V y t a u t o 
Landsbergio vedamą politiką. 
Kiti komisijos nariai — J ū r a t ė 
J a k e l i ū n i e n ė , A l b e r t a 
Mikalajūnienė, Edmundas Ar-
bas ir Algimantas Mikalajūnas. 

— L ie tuvos g imnaz i joms 
remti komitetas, Los Angeles, 
Calif., suorganizavęs 60 šimti
ninkų anglų kalbos konkursui , 
rugsėjo 20 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje kvie
čia sus i r ink imą a t e i n a n č i ų 
mokslo metų veiklai aptar t i . 
Komitetui vadovauja adv. Žibu
tė Brinkienė. 

— Rašytojo Jurg io Gliau-
dos sveikatos būklė nesikeičia. 
Ilgai užsitęsusi liga nerodo ge
rė j imo ženk lų . R a š y t o j u 
rūpinasi žmona Marija ir sū
naus Jurgio Gliaudos, J r . šeima. 
Marija Gliaudienė ta ip pat t u r i 
sveikatos problemų. Gliaudos 
gyvena netoli Los Angeles, 
West Covina miestelyje. 

CHICAGOS ŽINIOS 

BALTIEJI BANGINIAI 
J A U CHICAGOJE 

Shedd akvariumo siųstoji ban
ginių gaudymo ekspedicija sėk
minga i grįžo a t g a l , pa r s i -
veždama ketur is jaunus , svei
kus baltuosius banginius — du 
patinus ir dvi pateles. Banginiai, 
paleisti į akvariumą, jaučiasi 
gerai, nors kol kas dar žmonėms 
nebus rodomi, kad priprastų 
prie naujos aplinkos. Akva
r iumas iš ankšcl 'aujau tur i du 
banginius. 

Banginių gaudymui leidimą 
reikėjo gauti iš JAV ir Kanados 
valdžios, o patį gaudymą Kana
dos teritoriniuose vandenyse 
atliko Inuit tautelės indėnai, 
kuriems Kanados vyriausybė 
kasmet leidžia sugauti 200-400 
banginių. Indėnai juos vartoja 
maistui, taip pat parduoda įvai
r ioms ins t i tuc i joms . Shedd 
akvariumo vadovybė neskelbia, 
kiek mokėjusi indėnams už tuos 
keturis banginius. Tuo ta rpu 
Gyvulių teisių organizacijos pro
tes tuoja ir pr ieš b a n g i n i ų 
gaudymą, ir prieš jų uždarymą 
akvariume. 

„Lietuvos Vaikų Vilties" vaikai su mamomis. Ju tarpe Jūrate Budriene, komitoto koordinatore, 
Birute Gyliene iŠ Seattle. WA. ir Danute Pareigienė iš Cicero 

P R O T E S T A V O TAKSIŲ 
ŠOFERIAI 

Trečiadienį daugiau kaip 100 
taksių susirinko prie Chicagos 
miesto sav iva ldybės r ū m ų . 
užkimšo gatves ir reikalavo 
daug iau apsaugos nuo pa
dažnėjusių užpuolimų. Pasku
tinių trijų savaičių metu plė
šikai nušovė du šoferius, o vieną 
sužeidė. Šoferiai reikalauja, kad 
mie s t a s į t a i sy tų t a k s i u o s e 
neperšaunamus skydus ir t a rp 
keleivio užpakalinėje sėdynėje 
ir šoferio. 

N A U J A S M E K S I K O S 
K O N S U L A S 

Oliver A. Farres, naujasis ge
neralinis Meksikos konsulas 
vidurio vakarų valstijoms, at
vyko į Chicagą. Jis anksčiau ėjo 
tas pačias pareigas Dalias mies
te ir iš ten dalyvavo Žemės ap
saugos viršūnių konferencijoje 
Rio De Janeiro mieste. 

A d v o k a t a s J o n a s C i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenu* 

Chicago, IL 606W 
Tel. (1-312) 776-8700 

D.irbo vai. nuo *» iki 7 vai. vak. 
Šostad. *» v.r. iki I vai. d. 


