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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kratos ir tardymai 
„Dievas ir žmogus", padaugin
ta elektrografine kopija; O. Ur-
bano „1410 metų karas su kry
žiuočiais ir Žalgirio mūšis", 
padauginta elektrografine kopi
ja; 4 egz. Maceinos „Niekšybės 
paslaptis", mašinraštinė 
brošiūra „Kas ta ateistinė tie
sa?" 1982 m. 61 lapas, „Per
spektyvos" Nr. 21; 12 lapų ma
šinraštis „Prelato ar teismo ir 
filmo nuopolis?" 7 lapų mašin-
rašatis „Birštono — Olšausko 
byla"; 14 lapų mašinraštis 
„Didž. Gerb. Tarybinės moters 
redakcijai", mašinraštis kun. 
Juozapo Zdebskio kalba 1971 m. 
lapkričio 11 d., 5 lapai; „Simo 
Kudirkos teismo procesas", 
kun. Sigito Tamkevičiaus 
pareiškimas 1970 m. vasario 7 
d. ir t.t. 

Kratos metu užėjusioms į butą 
Vandai Kudukytei, gyv. 
Žirmūnų 81-3, ir Onai Česnu
levičiūtei, gyv. Kaune, Signalo 
3, buvo paimtos jų užrašų 
knygutės su adresais ir telefo
nų numeriais bei kalėdiniai 
atvirukai. 

Vincetą Vertelkaitę pirmą 
kartą po kratos tardė KGB 
kapitonas Vidzėnas, po to antrą 
kartą saugumietis Valaitis, 
trečią kartą taip pat Valaitis. 
Kai kurias knygas, dvi rašo

mąsias mašinėles grąžino, taip 
pat grąžino magnetofono juos
teles. 

1986 metų gruodžio mėn. 9 d. 
buvo padaryta krata pas Joaną 
Vertelkaitę, gyv. Vilniuje, Tai
kos 110-19, (Vincentos Vertel-
kaitės seserį), ieškant Vilkaviš
kyje pagamintų leidinių. Saugu
miečiai paėmė ir negrąžino apie 
750 katekizmų, Lietuvos Encik
lopedijos 15-to tomo 3 egz. 
(išleista JAV), „Pasikalbėjimai 
su mažaisiais apie Jėzų" apie 15 
egz., B. Brazdžionio „Poezijos 
pilnatis", A. Maceinos „Niekšy
bės paslaptis" ir kt. 

1986 m. gruodžio mėn. 9 d. 
saugumiečiai padarė kratą pas 
Aldoną Matusevičiūtę, gyv. Vil
niuje, Taikos 8-19; kratos metu 
paimta: A. Maceinos „Niekšy
bės paslaptis" 200 egz., padau
ginta elektrografiniu būdu, kny
gos „Dovydaitis", „M. K. Čiur
lionis kūrėjas ir žmogus"; B. 
Brazdžionis „Poezijos pilnatis"; 
Girnius „Tauta ir tautinė ištiki
mybė" apie 500-600 egz., padau
ginta elektrografiniu būdu ir kt. 

(Bus daugiau) 

Sankcijos Iranui; 
suvaržomas eksportas 

Washingtonas. Prezidentas 
Reaganas pirmadieni pranešė, 
jog uždraudžia importuoti 
Irano alyvą ir kitas prekes į 
Ameriką. Taip pat uždrausta 
išvežti į Iraną visas prekes, 
kurios yra karinio pobūdžio ar 
kurios galėtų būti panaudotos 
Irano karo tikslams. Tai už
drausta todėl, sakė prezidetas, 
kad Iranas puola Amerikos karo 
pajėgas Persų įlankoje ir 
atakuoja Kuwaito tanklaivius, 
kurie plaukia su Amerikos 
vėliavomis. Be to, Iranas 
atsisakė paklusti Jungtinių 
Tautų nutarimui, kad būtų 
padarytos ginklų paliaubos kare 
su Iraku, o taip pat globoja tarp
tautini terorizmą. 

Ekonominiai suvaržymai 

Šie ekonominiai suvaržymai 
padaryti tik tada, kai po pakar
totinų bandymų sumažinti 
(tampą, Iranas visai nereagavo. 
Tai padaryta neatsiklausus kitų 
Vakarų valstybių ir buvo 
gautas visiškas Kongreso 
pritarimas. Apie šias sankcijas 
buvo kalbama jau kelis 
mėnesius. Iranas ir praėjusią 
savaitę puolė Kuwaito alyvos 
įrengimus pakrantėse, kad 
nebūtų galima transportuoti 
alyvos Vakarų kraštams. Prezi
dentas paminėjo, jei Iranas 
pakeis savo laikyseną, tai 
Amerika bus visada pasiruošusi 
pradėti pasitarimus. Tačiau, 
kol Iranas naudoja Silkworm 
raketas ir provokuoja vakarie
čių sutrauktas pajėgas Persų 
įlankoje, Amerika vieningai 
skelbia savo suvaržymus. 

Praėjusiais metais Amerika 
importavo iš Irano prekių už 
600 mil. dol., daugiausia alyvos, 
riešutų, kaviaro, stiklo išdirbi
nių ir kilimų. Šiais metais jau 
buvo iš Irano įvežta prekių už 
bilijoną dolerių. 

Kad neparduotų ginklų 

Prancūzija jau seniai uždrau
dė alyvos pirkimą iš Irano. 
Britanija labai sumažino savo 
užpirkimus ir mano pasekti 
Ameriką. Irano vyriausybė 
pranešė, kad Amerikos sank
cijos j iems nepakenks, 
nes jie turi pakankamai 
kitų pirkėjų. Tačiau Amerika 
nori, jog Jungtinės Tautos 
pasauliniu mastu įtaigotų kitas 
valstybes, kad jos neparduotų 
ginklų Iranui, jei islamiškasis 
režimas nepriims paliaubų, 
kurių pareikalavo Jungtinės 
Tautos. 

Prez. Reaganas, išleisdamas 
uždraudimo pareiškimą, 
pasakė, jog Amerika priima 
Irano pasikeitimus, kaip faktą, 
ir kad Irano piliečiai turi teisę 
pasirinkti savo valdymosi būdą 
ir tokią vyriausybę, kokią jie 
nori. 

lideportavo nacių 
irgyblnĮ 

Chicago. Brookfielde gyvenęs 
30 metų žmogus, kuris buvo kal
tinamas nesakęs teisybės apie 
savo praeitį įvažiuodamas į 
Ameriką, buvo šį pirmadienį 
deportuotas į Vakarų Vokietiją, 
kai Vyriausias Teismas atsisa
kė peržiūrėti jo kritiškoje 
padėtyje bylą. 

Federalinio teismo pareigū
nas, kuris apie deportaciją pa
pasakojo tik su sąlyga, kad 
nebus išduota jo pavardė, pa
tvirtino pirmadienį, jog 
Reinhold Kulle, 66 m. amžiaus, 
buvo išvežtas iš Chicagos į Vak. 
Vokietiją, kai Vyriausiojo Teis
mo teisėjas John Paul Stevens 
atmetė jo bylą ir neleido 
pasilikti Amerikoje. 

Kulle dirbo River Forest gim-

Vyriausio Sovieto pasitarimai Kremliuje: Michail Gorbačiovas, komunistų vadas, tariasi su 
prezidentu Andrei Gromyko, centre, ir su ministeriu pirmininku Nikolai Ryzhkov Politbiuro 
sesijoje prie* bolševikų revoliucijos sukakties paminėjimų. 

Gorbačiovo oponentas 
pašalintas Iš Polttbkiro 

Maskva. Komunistų Polit
biuro narys Geidar Aliyevas, 
kuris yra prieš M. Gorbačiovo 
politiką, buvo atleistas iš tų 
pareigų, praneša Taaeo žinių 
agentūra. Dar niekas neužėmė 
jo vietos. Tass sako, jog Aliyevas 
pasitraukė sveikatos sumeti
mais. Tai įvyko pilname Centro 
Komiteto posėdyje. Atrodo, kad 
tuo yra sustiprinta Gorbačiovo 
pozicįja. Su Aliyevo pasitrau
kimu Politbiuras dabar turi 13 
balsuojančių narių ir 6 be bal
savimo teisės. 

Vakarų analistai spėlioja, jog 
Gorvačiovas jau turi kontrolę 
balsuojančių narių tarpe, bet 
susilaiko nuo didesnių greitų 
reformų, nors ekonominėje 
krašto srityje jau vyksta dideli 
pasikeitimai. 
Tik vienas ne slavaa beliko 

Su Aliyevo išėjimu, tik 
vienas musulmonas Užsienio 
reikalų ministeris E. Shevard-
nadze, kuris yra iš Gruzijos, yra 
vienintelis ne slavas Politbiure; 
šiuo metu tautiniai reikalai yra 
gyvi visoje Sovietų Sąjungoje ir 
ne visada malonūs vyriausybei. 
Pasitraukęs Aliyevas buvo iš 
Azerbaidžano respublikos ir ten 
yra buvęs KGB viršininku. Pir
miau buvo Politbiuro narys be 
balsavimo teisės ir tik nuo 1982 
m. pilnas narys. Jo populiaru
mas kilo Brežnevo laikais. 
Sovietų oficialūs pareigūnai ir 
Vakarų diplomatai sako, kad jis 
nepritarė Gorbačiovo ekonomi
nei programai. Kai Grobačiovas 
tapo sovietų vadu, jo rolė Polit
biure pastebimai mažėjo. Jo 
vadovaujama transporto ir 
kasdieninių prekių gamyba 
susilaukė daug kritikos iš kitų 
Politbiuro narių, o ypač iš paties 
Gorbačiovo. 

Stiprina savo poziciją 

Trys Politbiuro nariai, kurie 
turėjo balsavimo teisę dar prieš 
Gorbačiovui ateinant į valdžią, 
buvo dabartinis prezidentas An
drei Gromyko, Ukrainos komu
nistų partijos vadas Vladimir 
Ščerbitsky ir partijos discip
linarinio komiteto vadas Mi-

nazijoje Oak Parke valytojų 
prižiūrėtoju. Jis pasakė, kad jis 
prisipažino buvęs sargybiniu 
koncentracijos stovykloje, 
tačiau įvažiuojant į Ameriką, 
i migracijos pareigūnai niekados 
jo apie jo praeitį neklausinėję. 

chail Solomentsev. Kai 
Gorbačiovas perėmė pareigas, 
penki Politbiuro nariai turėjo 
pasitraukti iš Politbiuro, kurie 
nebuvo sužavėti naujo vado 
politika, o šeši tapo paaukštin
ti, įskaitant ir jo artimiausią 
bendradarbį Aleksandrą Ya-
kovlevą. Bendras įspūdis yra, 
jog Gorbačiovas nuolatos stipri
na savo pozicijas, įvesdamas jam 
palankius asmenis. 

Parietate ša*paminklą 

Kai Gorbačiovas nori sudraus
minti partijos9, narius, ta i 
Aliyevas elgiasi -visai priešingai 
nevengdamas pirktis specialiuo
se krautuvėse iri dalyvauti tik 
elitui skirtose vasarvietėse ir 
eiliniam partiečlui neprieina
mose ngonineaeal986 m. jis tiek 
toli nuėjo, kad savo gimtiniame 
mieste pats sau aikštėje pasista
tė savo bronzinį.biustą. 

Gorbačiovas pasakys kalbą 
lapkričio 2 d. bolševikų revo
liucijos 70 metų sukakties pro
ga. Vakarų diplomatai mano, 
kad tik praėjusią savaitę įvyku
siame susirinkime buvo aptar
ti Gorbačiovo planai ir jo kalbos 
pagrindiniai bruožai. 

Trūksta maisto produktų 
Minėtame susirinkime Gorba

čiovas ragino visus partijos 
narius pagerinti p> venimo 
būdą, kad krautuvčse būtų dau-
giau prekių o ypač, kad 
netrūktų raisto produktų, kas 
ir šiandien ten yra chroniškas 
reiškinys. Jis sakė, kad kraštas 
negali laukti net 5 metų, kol 
bus pakankamai maisto, kai jo 
reikia dabar. Maskvos gyvento
jai sako, kad maisto buvo 
daugiau prieš 5 metus, negu 
dabar. „Mes negalime tik vilti
mi gyventi", sakė jis Centro 
Komiteto posėdyje. Provincijose 
maisto trukumas yra didesnis 
negu Maskvoje. Daugelyje vietų 
sviestas ir mėsa yra tik pagal 
korteles išduodama. Vakarų 
ekonomistai mano, kad žemės 
ūkio produkcija v i s dar 
neišmintingai tebetvarkoma, 
todėl trūksta net pagrindinių 
maisto produktų. Šių metų 
grudų derlius dėl šaltos vasaros 
ir lietaus buvo žymiai mažesnis. 

Gorbačiovas reikalavo, jog 
būtų surastas naujas būdas, kad 
daugiau nebepritrūktų maisto 
produktų ir reikalavo, kad visi 
Politbiuro nariai tuo susirū
pintų. 

Amerikos-lzraelio-
-Jordano planas 

Izraelio reikalavimai sovietams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Iš pavergtos Lietuvos gau
ta žinia, Vilniuje, kurie dalyva
vo rugpjūčio 23 d. demonstraci
jose ir reikalavo, kad būtų at
šauktas Stalino Hitlerio paktas 
ir viešai paskelbti to susitarimo 
protokolai, yra atleidžiami iš 
tarnybos. 

— Jeruzalėje vakar vėl pra
sidėjo Jono Demjanjuko teis
mas, kuris buvo pertrauktas du 
mėnesius,, kadangi vienas iš jo 
teisėjų turėjo Širdies priepuolį. 
Jis buvo iš Amerikos prievarta 
išvežtas į Izraelį ir apkaltintas 
bendradarbiavimu su naciais 
karo metu. 

— Rumunija yra gavusi mi
lijonus dolerių iš Izraelio ir Vak. 
Vokietijos už išleidimą emigruo
ti tų kraštų žmonėms. Ion Pa-
cepa, buvęs Rumunijos žval
gybos viršininko pavaduotojas 
ir pasitraukęs į Vakarus, pra
neša, kad už šiuos patarnavi
mus iki jo pabėgimo buvo gauta 
apie 400 mil. dol. ir tie pinigai 
įnešti į asmeninę prezidento 
Nicolae Ceausescu sąskaitą. 

— Panamoje saugumiečiai 
areštavo nelegaliai apie 100 as
menų, kurie domonstravo prieš 
dabartinį vyriausybės vadovą 
gen. Antonio Noriegą. Šią žinią 
pranešė Panamos mieste įsistei
gę žmogaus teisių kovotojai. 

— Vilniuje, pavergtoje Lietu
voje, lankėsi Marylando uni
versiteto prof. Kazys Almenas. 
Jis yra branduolinės energijos 
mokslo specialistas, fizikas. Jo 
pasikalbėjimą apie bran
duolinius reaktorius atspausdi
no „Tiesos" laikraštis. 

— Maskvoje Novy M ir žur
nalo vadovybė tariasi su Joseph 
Brodsky, kuriam buvo paskirta 
literatūros Nobelio premija, iš
leisti jo poeziją rusų kalba. 

— Libija apkaltino Ameriką 
brutališkumu, kad ji pasiuntė 
dolfinus į Persų įlanką, kurie 
yra išmokyti surasti paslėptas 
minas vandenyse. 

Jeruzalė. — Izrealis, Jorda
nas ir Amerika diskutuoja nau
jus pasiūlymus Vidurinių Rytų 
taikos reikalams išspręsti, kad 
Jordanas ir Izraelis pradėtų 
tiesiogines derybas padedant 
Washingtonui ir Maskvai, pra
neša Izraelio oficialus atstovas. 

Palestiniečių delegacija turė
tų būti įskaityta į Jordano dele
gaciją, kaip jos dalis. Sirija taip 
pat būtų pakviesta vesti tiesio
gines derybas su Izraeliu, bet 
taip pat amerikiečių ir sovietų 
globoje. Šis pasitarimų planas 
skiriasi nuo anksčiau pasiūlytų, 
kuriame turėjo dalyvauti 
Izraelis, Egiptas, Sirija, Jorda
nas ir palestiniečiai kartu su 
nuolatiniais Jungtinių Tautų 
penkiais nariais Saugumo tary
boje. 

Sovietų „lietsargis" 
Washingtonas pakeitė savo 

nusistatymą, nes anksčiau 
Regano administracija pasisa
kė, kad iš tų būsimų derybų 
būtų išjungta Sovietų Sąjunga. 
Amerikiečių ekspertams 
paaiškėjo, jog nebus arabų ir 
Izraelio pasitarimų be sovietų 
dalyvavimo, kadangi ir Jordano 
karalius Husseinas atsisakė 
dalyvauti, jei nebus sovietų 
„lietsargio". Šiuos reikalus 
aptarė Valstybės sekretorius G. 
Shultzas su Izraelio premjeru 
Yitzak Shamir ir Užsienio 
ministeriu Shimon Perės, kai jis 
buvo sustojęs Izraelyje prieš 
kelionę į Maskvą. 

Vėliau Izraelio atstovas pa
reiškė, kad šie reikalai yra dar 

— Washingtone Vyriausiojo 
Teismo teisėjas Thurgood Mar-
shall pasakė, kad jis nė nemano 
pasitraukti iš Amerikos Vyriau
siojo teismo teisėjų, kaip kad 
rašoma spaudoje. Jis sakosi 
išgyvensiąs visus savo kritikus 
ir toliau tęsiąs jam labai pa
tinkamas teisėjo pareigas. 

Tai ne Demjanjuko 
dokumentas 

Jeruzalė. — Ukrainiečio Jo
no Demjanjuko teisme, kuris vėl 
prasidėjo šį pirmadienį, liudijo 
žmogus, kuris pasakė, jog rusai 
dažnai suklastodavo Antrojo Pa
saulinio karo dokumentus. Šis 
ekspertas pasakė, kad nacių 
išduota asmens kortelė sukelia 
daug abejonių ir tenka manyti, 
kad tai nėra Demjanjuko tapa
tybės įrodymo kortelė. Liudinin
kas ekspertas Abraham Shifrin, 
kurį pakvietė liudyti Demjanju
ko advokatai, mano kad KGB 
agentai sufabrikavo tą doku
mentą, norėdami įrodyti, kad 
Demjanjukas dirbo naciams. 

Abraham Shifrin, kuris 
vadovauja Jeruzalėje ištaigai, 
kuri seka sovietų veiklą ir 
renka informacijas, pasakė, jog 
tuoj pat, karui pasibaigus, KGB 
agentai konsultavo jį, kad jis 
sufabrikuotų dokumentus kai 
kuriems žmonėms, kurie 
pabėgo iš Sovietų Sąjungos. 

Kaip žinome, Jonas Demjan
jukas buvo išduotas iš Amerikos 
į Izraelį teismui po to, kai 1968 
m. jam buvo atimta Amerikos 
pilietybė. Jis kaltinamas už 
išžudymą Treblinkos dujų 
kamerose 850,000 žydų, o toje 
koncentracijos stovykloje, kaip 
jis sako, niekada nėra buvęs. 

tik pasikalbėjimo formoje ir jų 
detalės, kai kurios esančios 
labai svarbios, bet težinomos tik 
Shultzui, Perės, Shamirui ir 
karaliui Husseinui. Nė vienas 
iš jų nesutiko ką nors daugiau 
pasakyti spaudos žmonėms. 

Svarbu Jordano pozicija 
Karalius Husseinas galės pa

rodyti savo poziciją po arabų 
suvažiavimo, kuris bus 
lapkričio 8 d., kai jis turės savo 
pasitarimus su Sirija ir kitais 
arabų kraštais. Karalius Hus
seinas yra nusistatęs prieš 
tarptautinę konferenciją, kurio
je nedalyvautų Egiptas, Sirija ir 
Saudi Arabija. Šie pasiūlymai 
iššaukė diplomatų susidomėji
mą. Po Shultzo pasikalbėjimo su 
karaliumi Husseinu Londone, 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas Richard Murphy vėl išskrido 
į Jeruzalę, kad asmeniškai 
praneštų, kas buvo kalbėta ir 
sutarta su Jordano karaliumi. 

Pasitarimų globėjai 

Pagal naująjį pasiūlymą, Wa-
shingtonas ir Maskva būtų 
tokių pasitarimų globėjai. Kai 
Izraelis ir Jordanas pradėtų 
pasitarimus, vėliau įsijungtų 
Egiptas, Sirija ir Palestiniečių 
išlaisvinimo organizacijos 
atstovai. Apie šį planą pradėjo 
rašyti Izraelio spauda. Premje
ras Shamir susilaukė didelės 
opozicijos iš Likud bloko narių 
kurie pritaria tiesioginėms 
deryboms, bet yra griežtai 
priešingi Sovietų Sąjungos 
dalyvavimui. Shamir sutinka, 
kad vyktų tiesioginės derybos, 
o sovietai ir amerikiečiai yra tik 
tam tikra priedanga. 

Izraelio sąlygos 
Pagaliau Izraelis nustatė ir 

dvi sąlygas sovietų dalyvavimui 
Vidurinių Rytų taikos 
konferencijoje. Pirma sąlyga 
yra, jog Sovietų Sąjunga priva
lo atnaujinti pilnus diplomati
nius ryšius su Izraeliu, kurie 
nutrūko 1967 m., jei jie nori 
dalyvauti toje konferencijoje, ir 
antra sąlyga — sovietai turi 
leisti emigruoti visiems žydams, 
kurie tik nori išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos į Izraelį. 

Maskva pakartotinai yra 
pasakiusi, jog neatnaujins dip
lomatinių ryšių tol, kol Izraelis 
nepasitrauks iš užimtų žemių, 
kurias jie okupavo 1967 m. O 
kas liečia žydų emigraciją, tai 
yra sovietų vidaus reikalas ir 
niekas neprivalo kištis j jų 
vidaus reikalus, pasakė sovietų 
atstovas. 

Šiame kontekste yra aišku, 
kad Amerika nori įvesti sovie
tus į Vidurinių Rytų taikos 
pasitarimus. 

— Baltijos jūroje baigėsi ma
nevrai, kuriuose dalyvavo 
NATO sąjungai priklausančios 
valstybes — JAV, Britanija, Vo
kietija, Danija ir Olandija. 
Manevruose dalyvavo karo 
laivai ir kovos lėktuvai. 

KALENDORIUS 
Spalio 28 d.: Simonas ir Ju

das. Skirmantas, Agilė, Gaudri
mas, Vykis. 

Spalio 29 d.: Maksimilijonas, 
Narcizas, Ermelinda, Gelgau
das, Tolvydė. 

ORAS 

Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:52. 

Temperatūra dieną 481., nak
tį 33 1. 
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NAUJA LIETUVIŲ SKAUTŲ 
S-GOS VADOVYBĖ 

Korespondencinio Skautų s-
gos suvažiavimo Prezidiumas, 
atidaręs slapto balsavimo vokus 
ir suskaičiavęs balsus, maloniai 
skelbia džiugią žinią, kad šie 
skautininkai bei skautininkės 
išrinkti naujai trijų metų 
(1988-1990) kadencijai žemiau 
išvardintoms pareigoms: 

Tarybon bendruoju sąrašu: 

Kerelienė Irena. 
Kiliulis Česlovas, 
Miknaitis Sigitas, 
Milukienė Lilė, 
Utz Marytė, 
Zinkus Jonas. 

Milavickienė-Eidukaitė Vida. IlI-sios T u n t i n i n k ų konferencijos da lyv ia i . 

ASS Garbės gynėjas: 

Dainauskas Jonas. 

Seserijos Vyriausia skauti
ninke: 

III-JI TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA 

Gedgaudienė Stefa, 
Mickienė Meilė, 
pavaduotoja. 

— jos 

Brolijos Vyriausias skauti
ninkas: 

Deveikis Gediminas, 
Taoras Gintautas 
pavaduotojas. 

- J© 

Sąjungos Garbės teisman: ASS Vadijos pirmininkė: 
Leškys Gediminas, 
Raulinaitis Algis, 
Vilkienė Irena. 

Kontrolės komisijon: 
Jarūnas Antanas, 
Paronis Jonas, 
Puodžiūnienė Danutė. 

Tarybon Seserijos sąrašu: 

Erzikov-Kiverytė Elena, 
Kiliulienė Laima, 
Rugienienė Liuda, 
Treinienė Genovaitė. 

Seserijos Garbės gynėja: 
Jonikienė Malvina. 

Tarybon Brolijos sąrašu: 
Barkus Balys, 
Matonis Kazys, 
Molis Petras, 
Vilkas Eugenijus. 

Brolijos Garbės gynėjas: 

Mantautas Vaidevutis. 

Tarybon ASS sąrašu: 

Gimbutas Jurgis, 
Kamantas Vytautas, 
Maskaliūnas Leonas 

Eidukienė Danutė, 
Likanderienė Aleksandra, —jos 
pavaduotoja. 

Rajonų Vadai: 
Australijos — Vaitkus Vytau

tas Vitalis, 
Europos — Vaitkevičius 

Steponas Bronius, 
Kanados — Baltakienė Aldo

na, 
USA Atlanto — Jakubauskas 

Romas, 
USA Vidurio — Orentas 

Juozas, 
USA Ramiojo Vand. — Dabšys 

Rimtautas. 
Taryba netrukus iš savo tar

po rinks Tarybos Pirmininką ar 
Pirmininkę, o šie sudarys Tary
bos Pirmiją. Pilni koresponden
cinio balsavimo duomenys ne
trukus bus paskelbti suvažia
vimo biuleteny Nr. 3. 

Visiems sutikusiems įvai
rioms pareigoms kandidatuoti 
— dėkojame, o išrinktuosius 
maloniai skautiškai 
sveikiname! 

Vis budime! 
KSS Prezidiumo vardu — 

v.s. fU. Valentinas Varnas 
Pirmininkas 

Ši spalio 9-12 d. vykusi ir apie 
60 dalyvių sutraukusi kon
ferencija buvo itin sklandi ir 
sėkminga. Jau vien dalyvių 
skaičius liudija, kad susidomė
jimas jon atvykti, „sukariant" 
šimtus ir net tūkstančius mylių, 
svarstyti vadovams rūpimus 
klausimus, yra atpildas or
ganizatoriams už kruopštų 
planavimą ir gebėjimą sukvies
ti (jau ir rudenio šaltukui gnybš-
teliant) tokį būrį vadovų, dir
bančių ar anksčiau dirbusių vie
tovių vienetuose. Konferencijoje 
taip pat dalyvavo LS Seserijos 
ir LS Brolijos vyriausi skau
tininkai, LSS Tarybos pirmi
ninko pavaduotoja v.s. Ir. 
Kerelienė, v.s. Ant. Saulaitis, 
S.J., ir kiti vadovybės nariai. 
Amžiumi jaunesnieji vadovai 
sudarė čia gan gražų būrelį. 
Konferencija vyko Beaumont 
Scout Camp Reservation, prie 
Clevelando. ., 

Penktadienio vakare iš New 
Yorko, New Jersey, Washingto-
no, D.C., Philadelphijos, Detroi
to, Omahos, Los Angeles, 
Clevelando, Chicagos, Toronto 
ir Hamiltono suvažiavę sesės ir 
broliai atstovavo šių vietovių 
tuntams ar vietininkijoms. Tą 
vakarą teko tik susipažinti, įsi-
ruošti ir pavalgytį naktipiečius 
(kai kuriems kelionė užtruko 
ilgai). 

Šeštadienio rytą vyko dalyvių 
registracija, konferencijos ati
darymas ir po to visi kibo į dar
bą — VH-sios Tautinės stovyklos 
ruošimo bei programos svarsty -
bas. Tai ir buvo pagrindinė šios 
konferencijos tema. 

Programos punktai: 

„Stovyklos planavimas" — s. R. 
Belzinskas; „Įsikūrimo — 
pionierija" — v.s. G. Matonienė; 
„Skautorama — skautiškoji 
dvasia" — v.s. A. Saulaitis. 
Sekmadienį, tęsiant programą, 
apie užsiėmimus stovyklos 
metu kalbėjo s. R. Belzinskas; 
apie Tautinės stovyklos 
programą — v.s. A. Saulaitis; 
apie drausmę stovykloj — v.s. 
fil. K. Matonis; apie iškylas — 
S. A. Senkus, specifinių įvykių 
stovykloje temą apibūdino v.s. 
V. Aleknienė, o reprezentaciją 
stovykloje —- v.s. S. Ged
gaudienė. 

Šeštadienio popietį dar buvo 
apžiūrėta netoliese esanti Tau
tinės stovyklos stovyklavietė. 
Iškylą į Buckeye Council vie
tovę organizavo ir su jos smul-
kia geografine padėtimi 
supažindino develandietis s. G. 
Taoras. i ; 

Sekmadienis prasidėjo su v.s. 
A. Saulaičio, S.J., atnašautomis 
šv. Mišiomis, o tos dienos vaka
ras, baigtas laužu su kartu jame 
dalyvavusiu mėnuliu, sukėlusiu 
visiems daug malonių, skau
tiškų prisiminimų ir atodūsių... 

Pirmadienį dar suspėta ir spe
cifiniais Seserijos ir Brolijos 
rūpesčias atskiruose posėdžiuo
se pasidalyti. Buvo pasitarta ir 
tuntų veiklos reikalais. 

Prieš konferencijos uždarymą 
v.s. I. Meiklejohn išr Toronto, 
Kanados, konferenciją įvertino, 
o dalyvių balsus — pasisakymus 
suskaičiavo v.s. Ir. Lileikienė 

i-* * 

(Omaha). . v 
Po pietų — pasiruošimas 

kelionei į namus, rankų paspau
dimas ir... atsisveikinimo aša-

UŽMIRŠTI LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI 

Kai jau LSS Vadovybės Rin
kimai artėja prie pabaigos, 
nelauktai kilo ūpas pasidalinti 
keliomis šio svarbaus sąjun
ginio įvykio mintimis. Kilo ne 
iš džiaugsmo — priešingai: dėl 
to, kad šie rinkimai tokie tylūs 
ir užmaršūs, jog net nesmagu 
širdyje darosi. Šiokią tokią 
kaltės dalį tektų skirti aukš
čiausiai vadovybei, kuri jau anos 
kadencijos metu pakeitė visai 
gerą „LSS Suvažiavimo" 
(seniau dar tikslesnį „Koresp. 
Sąj. Suv.") pavadinimą į „LSS 
Vadovybės Rinkimus", suma
žindama bent jau išorinę įvykio 
reikšmę ir nukreipdama pa
grindinį dėmesį į rinkimus. Ogi 
šiuo korespondenciniu laiko
tarpiu išklausomi LSS vadovy
bės ataskaitiniai pranešimai, 
susipažįstama su dalyvių 
pasisakymais, priimami svar
būs organizaciniai klausimai ir 
— galiausiai — išrenkami va
dovybės organai. Jei seniau bū
davome visų įvardintų darbų 
dalyviai, tai dabar tapome vien 
balsuotojai. Rodos nei jokių 
siūlymų šį kartą nepriimsim, 
nes Prezidiumo antrame biule
tenyje skelbiama, jog nutarimų 
komisija „nutarė, kad nu
tarimai nėra teiktini dalyvių 
balsavimui". Ar rinkimų pra

vedėjai bus užmiršę, kad teisė 
priimti siūlymus naujai 
vadovybei visad buvo rezervuo
ta rinkimų dalyviams. Nejaugi 
sesė Vilimienė su savo nu
tarimų komisija nerado nei 
vieno organizacinio rūpesčio, 
kurį virš šešių šimtų korespon-
dencinis būrys galėtų naujai va
dovybei pasiūlyti išspręsti? 

O gal kitaip reikėtų šį klau
simą kelti: kodėl Prezidiumas 
rugpjūčio 30 dienos data su
stabdė tolimesnius dalyvių 
pasisakymus bei siūlymus, nors 
ligi rinkimų pabaigos dar likę 
net trys mėnesiai? Gal tada 
būtų atsiradę teiktinų siūlymų. 

Šia proga makaulėn siūlosi 
kita mintis — paklausykite. 
Rinkimų Prezidiumas yra 
numatęs išleisti 4 informacinius 
biuletenius, o taip pat skelbia, 
jog apie rinkimus bus bandoma 
informuoti lietuviškoje spau
doje. Komentaras: neužtektų 
vien bandyti! Būtų idealu (ir dar 
ne vėlu), kad Prezidiumas įpa
reigotų pvz. bedarbe siūlymų 
komisiją, kuri painformuotų 
plačiąją visuomenę, kaip daro 
veik visos mūsų organizacijos 
savo suvažiavimų, seimų, kon
ferencijų it t.t. metu. Lietuviš
koji skautija atlieka didį darbą 
išeivyoje, tačiau - dažnu atve

ju — yra nedovanotinai kukli 
pasidalinti savo džiaugsmais bei 
rūpesčiais su lietuviška šeima. 
Rinkimų tarpsnis tam puiki 
proga. 

Prezidiumas jau pirmuoju 
biuleteniu užsiangažavo 
nesinaudosiąs skautiškais žur
nalais, tad ir nenuostabu, kad 
net oficialime Pirmįjos organe 
„Skautų aide" dar vis jokios 
žinutės apie rinkimus, nors Pre
zidiumas juos pradėjo vykdyti 
ankstyvą birželį. Bent kiek 
informacijos turėtų būti 
teikiama „Sk. aidui", nes ne 
visi šio žurnalo skaitytojai rin
kimuose dalyvauja ir apie 
rinkimus žino. 

Pasigalinėjus su rinkimų pra-
vedėjais tartina, kad jų darbo 
pradžia nebuvo lengva. Iš 
Rinkimų Prezidiumo patiriame, 
jog dalyviai (kaip ir praeityje) 
neatkreipė tinkamo dėmesio 
pristatydami sąrašus, siūlydami 
kandidatus ir t.t.; sąrašų tekę 
ieškoti per kitus šaltinius. De
ja, ir pranešimus gavusiųjų 
daugelis vilkino registraciją iki 
paskutinės dienos, o kai kurios 
vietovės net ir tada neatsiliepė; 
registracijos datą teko nukelti 
ligi birželio vidurio; „pavėla
vusių" atsirado net 150! Tam
pame užuomaršomis; ar jau ne
beprisimename, kaip ten skam
ba geležinis įstatas? 

Pirmame V .R. biuletenyje 
dedama krūvelė dalyvių pasi
sakymų organizaciniais ir kt. 
klausimais. Dalis jų kartota jau 
per eilę praėjusių rinkimų, 
dalies autorių nesiorientuojama 
LSS statutinėse plonybėse, nors 
intencijos geros; siūlomos va
dovų kursų reformos, mokoma 
lietuvių kalbos, yra receptų pen
sininkams skautininkams 
„atjaunėti" ir t.t. Žodžiu — visko 
po truputį, bet per maža, kad 
galėtume pajusti Sąjungos 
pulsą. Na, o pabaigai, kad nusi
šypsotume — apie demokra
tiškumą. Pasisakymų puslapy
je viena sesė išduoda paslaptį: 
ji patyrusi, kad į Brolijos Vyr. 
Skautininko postą kandida
tuojąs tik vienas asmuo. Ir tai 
jau bloga, nes (anot susi
rūpinusios rinkimų dalyvės) ir 
vienas balsas nulemiąs nede
mokratišku būdu „išrinkto" 
asmens laimėjimą! 

Turiu ir aš paslaptį: sesė nė 
nežino, kad ir Seserija (ir ASS) 
sėdi tame pačiame nedemokra
tiškame vežime; net šakų gar
bės gynėjus rinksime tuo pačiu 
būdu — nedemokratiškai! 
Nežinia, gal nevertėtų per daug 
būkštauti, o žvelgti i padėtį iŠ 
optimistiškos pusės: gretoms re-
tėjant džiaugiamės, kad dar 
atsiranda sesių-brolių, turinčių 
sąlygas ir ryžtą nešti lietuviškos 
skautybės vėliavas. 

s. J . Stas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

ros. (Taip įrašyta konferencijos 
programoje.) 

Šis trijų dienų sąskrydis buvo 
darbingas: dalyvių nuomonės 
VTI-sios TS vyriausiems planuo
tojams praplėtė ruošiamos pro
gramos akiratį. Pavyzdžiui, visų 
dalyvių pageidavimu nutarta, 
kad TS daina turi būti bendra. 

Konferencija suteikė visiems 
daugiau žinių ir aplamai — 
skautiškai dvasiai peno. Kūno 
peno — maitinimo reikalais 
rūpinosi ir „iš peties" darbavosi 
s. O. Šilėnienė ir jos talkininkai. 
Jų dėka (bet kuriuo dienos ar ir 
vėlyvo vakaro metu) dalyvių 
laukdavo gausūs, šilti 
patiekalai. 

Didžiausia padėka tenka kon
ferencijos ruošėjams toron-
tiečiams v.s. M. Vasiliauskienei 
ir s. A. Senkui. Jų daugelio 
mėnesių planavimo ir suprašytų 
talkininkų pagalbos dėka šis 
vienetų atstovų suvažiavimas 
atnešė, daug naudos rūpimus 
klausimus drauge gvildenant, o 
ypač Tautinės stovyklos pro
gramą aptariant ir papildant. 

Jei VTI-ją TS lydės tokia 
sėkmė, kokia lydėjo šią konfe
renciją, tai ateinančią vasarą 
įvyksianti TS įrodys, kad skau
tiškas gyvastingumas neblėsta 
ir „laužai tebeliepsnoja vaka
ruos". 

S J 

IŠ AUSTRALIJOS SESIŲ 
IR BROLIŲ VEIKLOS 

Ilgesnį laikotarpį silpnus 
gyvybės ženklus rodęs „Vil
niaus" tuntas Adelaidėje sukru
to ir gražiai veikia. Nuo šių 
metų tunto vadovybę perėmė 
jaunesnieji vadovai: v.si. 
Danutė Baltutytė — tuntininkė, 
vyr. sk. Audra Millen — 
adjutante, s.v. Antanas Pocius 
— iždininkas ir ps. Elena 
Bulienė — sekretorė. 

Kad užsidirbus pinigų palapi
nių įsigijimui, skautai plovė 
Užgavėnių baliaus indus iki 2 
vai. 30 min. ryto... 

„Džiugo" tuntas Melbourne 
šiuo metu yra veikliausias 
vienetas visame Australijos ra
jone, ir skautiškasis gyvenimas 
čia virte verda. 

Sydnėjuje veikiančio „Auš
ros" tunto sueiga įvyko liepos 
30, Bankstowne, Lietuvių na
muose. 

BOSTONE RENKASI 
AKADEMIKAI 

ASS Bostono skyriaus sueiga 
įvyks spalio 30 d., penktadienį, 
7 vai. vak. fil. K. Nenorto na
muose, 44 Albant St. Dorches-
ter, Mass. Programoje: Ati
darymas, susipažinimas su nau
jais nariais, Romo Buivydo 
tema „Vaidmuo grupių vadova
vime" ir diskusijos. Kviečiami 
nariai — bei norintieji įsijungti 
į ASS veiklą. 

v.s. fil. Apolinaras Treinys 
ASS Bostono skyriaus pirm. 
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Sovietų Gorbačiovo 
X 

ŽODŽIAI IR TIKROVĖ 
Mus pasiekė Lietuvos komu

nistų partijos centro komiteto 
žurnalas „Komunistas" Nr. 8 
(758). Čia išspausdintas Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos 
centro komiteto sekr. M. Gor
bačiovo pranešimas centro 
komiteto plenume 1987.VI.25. 
Tai ypatingai ilga kalba, 
užimanti net 42 puslapius, 
apimanti įvairias sovietinio 
gyvenimo sritis. Jos pabaigoje 
išspausdintas plenumo nuta
rimas, kad visas centro komi
tetas pritaria tiems Gorbačiovo 
žodžiams. Jais apimama dau
giausia ūkinio gyvenimo sritis, 
bet taip pat ir daugelis kitų. 

Mūsų dėmesį atkreipė keletas 
vietų, daugiau liečiančių 
visuomeninį gyvenimą. Gor
bačiovas kalbėjo: „Persi
tvarkant, plečiant visų mūsų 
visuomenės gyvenimo sričių 
demokratizavimo procesą, atsi
randa naujų realijų, kurių mes 
negalime, tiesiog neturime tei
sės nepaisyti. Mūsų žmonės ne
benori taikstytis su tuo, kad be 
jų žinios kas nors kitas spręstų 
klausimus, liečiančius jų intere
sus. Kartais dėl to susidaro 
aštrios situacijos. Jos rodo, kad 
kai kurie vietiniai partiniai 
tarybiniai ir ūkiniai organai, 
dalis mūsų vadovaujančių kad
rų centre ir vietose vis dar neiš
moko dirbti plečiamos demokra
tijos sąlygomis. O šio mokymosi 
negalima atidėlioti ateičiai, 
mokytis reikia atkakliai ir da
bar. Partijos komitetai ir or
ganizacijos, valstybinės valdžios 
organai privalo nuolat at
sižvelgti į viešąją nuomonę, de
rinti su ja priimamus nutarimus 
ir savo veiksmus. Mūsų liaudis 
stoja už demokratizavimą ir 
politiškai, ir praktiškai". 

DETROITE PAMINĖTA 
LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIS 

geroves, kurias dabar kelia Gor
bačiovas, laisvojo pasaulio spau
da jau kelia penktas dešimtme
tis. Maskva neturėtų teises į tai 
užmerkti akių. 

Toliau Gorbačiovas taikliai 
pareiškė: „Manau, v<*d TSKP 
Centro komiteto sekretoriatas ir 
vyriausybės turi išsiaiškinti, 
kodėl kontrolės aparatas išpūs
tas, ir imtis ryžtingų priemonių 
jam sumažinti bei jo veiklai su
tvarkyti, pajungti tą veiklą 
valstybiniams visos liaudies in
teresams teisėtumo stiprini
mui". 

Tikra tiesa, kad reikia 
smarkiai sumažinti šnipų, 
seklių, KGB tinklą ir didžiąją 
dalį tų in titucįjų tarnautojų 
perkelti į pozityvų darbą. Taip 
pat reikia padaryti ir su cenzū
ros valdininkais. Visi jie pa
reikalauja daug lėšų ir tik truk
do reikštis viešajai nuomonei, 
be reikalo terorizuoja piliečius, 
varžo jų laisvę. Buvo keista 
prieš kelias dienas klausytis, 
kaip vienas Amerikos lietuvis, 
nuvykęs į Lietuvą, buvo savo 
draugo pavėžintas pamatyti 
Trakų pilį. Po kurio laiko tą jo 
draugą pradėjo tardyti ir tero
rizuoti, parodė net slapta nuim
tą nuotrauką nuo Trakų pilies. 
Reiškia, šnipai juos sekė, foto
grafavo, vėliau KGB žmogų te
rorizavo. Nė carų vergijoje ši
tokios priespaudos ir tokio seki
mo nebuvo. 

Reikia pripažinti, kad čia Gor
bačiovas bus nustatęs visuome
nės troškimų ir valdinės tvarkos 
diagnozę neblogai. Sovietų 
Sąjungos žmonės ilgisi demok
ratijos ir jos reikia ne žodžiuo
se, ne pareiškimuose, o gyve
nimo tikrovėje. Gorbačiovas pa
reiškė: „žmonės nebenori taiks
tytis su tuo, kad be jų žinios kas 
nors kitas spręstų klausimus, 
liečiančius jų interesus". Ypa
tingai to nenori pavergtos tau
tos. Niekas kitas, tik jos pačios 
turi teisę spręsti jas liečiančius 
klausimus. Išvada aiški, į kurią 
reikia sukti gyvenimo tikrovę — 
reikia tokiems kraštams, kaip 
Lietuva, Latvija, Ėstąja, savi
valdos, nepriklausomybės. Rusi
ja plati. Savų valdų jai užtenka. 
Kam ji turi grobti svetimus 
kraštus ir laikyti vergijoje tau
tas, kurios to nenori. Gorbačio
vas pabrėžia, kad demokratijos 
plėtimo negalima atidėlioti 
ateičiai, taigi dabar laikas kolo
nijomis paverstus užgrobtus 
kraštus paleisti iš diktatūrinių 
varžtų ir leisti jiems tvarkytis 
demokratijos pagrindais. 

Gorbačiovas teisus, kai pa
brėžia, kad „valdžios organai 
privalo nuolat atsižvelgti į 
viešąją nuomonę". Tik čia 
reikia nuosekliai eiti dar toliau 
— duoti galimybę tai viešajai 
nuomonei reikštis. Įvesti spau
dos laisvę, susirinkimų laisvę. 
Dabar bando viešąją nuomonę 
reikšti pogrindžio spauda. Jos 
reiškėjai už tai atsiduria la
geriuose ir psichiatrinėse li
goninėse. Tai aiški neteisybė ir 
aiškus sabotavimas pastangų 
vesti kraštą demokratėjimo 
linkme, kaip to Gorbačiovas 

Atkreipdamas dėmesį į ūkinį 
gyvenimą, Gorbačiovas kalbėjo: 
„Manyti, kad viską galima 
numatyti iš centro tokioje di
džiulėje ekonomikoje, kaip 
mūsų, reiškia gyventi 
iliuzijomis". 

Iliuzija bus ne vien manyti, 
kad visą ekonominį gyvenimą 
galima tvarkyti iš centro, bet 
bus iliuzija manyti, kad kultūri
nį ir visuomeninį gyvenimą 
galima tvarkyti vien tik iš cen
tro. Matyt, ir Gorbačiovas ir kiti 
jaučia, kad šitokia linija ne
tvarka. Reikia duoti daugiau 
teisių vietos gyventojams, vietos 
žmonėms, o to bus pilnai pa
siekta suteikiant laisvę sava
rankiškai, nepriklausomai 
tvarkytis visiems dabar 
Maskvos kontrolėje esantiems 
kraštams, kad jie nebebūtų 
kolonijomis, o laisvės oru 
kvėpuojančiais žmonėmis. 

Sovietų Sąjunga palaiko Pietų 
Afrikos juodukų teises, daug 
kartų šaukė prieš kolonializmą 
kituose kontinentuose, bet 
dabar Maskva norėtų kolonia-
linę santvarką palaikyti 
Europoje, kėsinasi užgrobti 
Afganistaną, neduodant pilnos 
laisvės patiems gyventojams 
tvarkytis. Tai jau Maskvos 
gyvenimas ne vien iliuzijomis, 
bet tikra eksploatacija, 
išnaudojant žmones ūkiškai, 
priespaudoje laikant politiškai, 
griežtoje kontrolėje rikiuojant 
net ir kultūrinį bei visuomenini 
gyvenimą, palaikant tik vienos 
diktatūrinės partijos viešpata
vimo monopolį. Tai žiauri sovie
tinio gyvenimo tikrovė, kurią 
mato ir Gorbačiovas ir, reikia 
manyti, daugelis kitų. 

Tas laisvės sąjūdis stiprėja už 
geležinės uždangos. „Ukrainian 
Weekly" spalio 18 d. paskelbė, 
kad Ukrainoje susidarė nauja 
buvusių politinių kalinių grupė, 
kelianti balsą, kad būtų išleis
ti sąžinės kaliniai iš kalėjimų, 
lagerių. Jos branduolį sudarė V. 
Barladianu, I. Hel, M. Horja, 

savo pareiškimais reikalauja, z. Popadiunak ir V. Čornovil. Jie 
Sovietų Sąjungai reikėtų at- spalio 3 d. išleido atsišaukimą, 

kreipti dėmesį į tai, kad esant primindami, kad politinių kali
nių buvimas yra priešingas 
tarptautiniams susitarimams, 
Sovietų konstitucijai ir naujai 
Sovietų įvedamiems demokrati
niams pasikeitimams. 

Juoz. Pr. 

Penkios lietuviškos parapijos 
spalio 17 ir 18 d.d. susibūrė 
į Detroito priemiestį Southfiel-
dą atšvęsti Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejų Michiga-
ne. Pirmoji diena, šeštadienis, 
buvo skirtas Lietuvių religinio 
meno parodai ir koncertui, o 
antroji, sekmadienis, iškilmin
goms pamaldoms Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. 

Meno parodą atidarė Jonas 
Urbonas. Trumpą sveikinimo 
žodį tarė PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Parodą 
abibūdino Danguolė Jurgutie-
nė. Išstatyti eksponatai surink
ti iš daugelio asmenų ir vietų: 
liaudies meno drožinių kolekcija 
— J. Daugvilos iš Beverly Sho-
res, įvairių dailininkų tapybos 
paveikslai iš Algimanto Kezio 
galerijos ir įvairūs meno 
kūriniai paskolinti dvidešim
ties asmenų. Bažnyčios, šventie
ji, kryžiai, rūpintojėliai, koplyt
stulpiai, senos maldaknygės ir 
religinėmis temomis leidiniai 
rodė lietuvio religinį ir tautinį 
nusiteikimą. Parodą atidarant 
dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, ir per dvi dienas 
ją apžiūrėjo gausūs iškilmių da
lyviai. 

Sekmadienį ją apžiūrėjo 
Detroito arkivyskupas Edmund 
C. Szoka, kurį su religinio me
no paroda supažindino Danguo
lė Jurgutienė ir Valentina Čer
niauskienė. „Michigan Catho-
lic" reporterė daug dėmesio 
skyrė J. Daugvilos Rūpintojė
liams ir lietuviškai„Pietai". TV 
filmuotojai nufilmavo parodą ir 
ją apžiūrinėjantį arkivyskupą. 

Koncertas paliko gilų ir 
malonų įspūdį. Chorui stovint 
neapšviestoje scenoje pasigirs
davo poetinė deklamacija, o di
deliame ekrane keisdavosi vaiz
dai. Poezijos ir žodžio suderintas 
montažas klausytoją pareng
davo dainai, kurią, šviesai 
užsidegus, atlikdavo choras. Tai 
buvo naujovė, publikos priimta 
su dėmesiu ir pasitenkinimu. 

Koncerto programą atliko 
„Volungė", Toronto lietuvių 
dainos ansamblis. Dirigavo Da
lia Skrinskaitė-Viskontienė, an
samblio muzikos vadovė. Akom
panavo Jonas Govėdas. Pirmo
je koncerto dalyje atlikta: O Ne
mune — žodž. B. Brazdžionio, 
muz. P. Budriūno, Tu pasakyki 
man, saulužėlę — žodž. L. Giros, 
muz. St. Šimkaus, Per girią 
giružėlę — liaudies daina, harm. 
A. Račiūno, Žemaitiška „dakta 

S. GARUAUSKAS 

ro" daina (daktaras — Vaidotas 
Vaičiūnas) — liaud. daina, 
harm. St. Šimkaus, Uliai bitele, 
uliai ir Kai aš grėbiau lankoj 
šieną — liaudies dainos, antroji 
harmonizuota A. Mikulskio, Oi I 
jojau — Ii n vinies daina, harm. K. 
V. Banaičio, Vasaros naktys — 
žodž. Maironio, muz. J. Nauja
lio. 

Pertraukos metu keturias dai
nas su jaunatvišku entuziazmu 
atliko „Serenados" dainininkai 
Edis Norkus, Vaidotas Vaičiū
nas ir Ramūnas Underys. 

Antroje koncerto dalyje girdė
jome: Pypkės dūmai — žodž. V. 
Bložės, muz. T. Makačino, Ne
munas atves — žodž. D. Urnevi-
čiūtės, muz. Z. Venckaus, Gim
tinės aidai — žodž. P. Gaulės, 
muz. B. Gorbulskio, Sakė mane 
šiokią ir Beauštanti aušrelė — 
liaudies dainos, harmonizuotos 
J. Govėdo, Liaudies dainų pynė 
— G. Gudauskienės, Aš kanar-
kų daug turiu — J. Govėdo. Pub
lika gausiais plojimais išreiškė 

koncelebravo Detroito arkivys
kupas Edmund C. Szoka, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, kun. 
Alfonsas Babonas, kun. Ka
zimieras Simaitis, kun. YValte-
ris Stanevičius, kun. Mykolas 
Kundratas ir dar keli neatpa
žinti kurįjos kunigai. Pamaldos 
vyko lietuvių ir anglų kalba. 
Giesmes lietuviškai giedojo 
Dievo Apvaizdos parapijos ir 
„Volungės" chorai. Skaitinius 
atliko Audronė Kasputytė, 
Jonas Mikulionis ir Paulius 
Jankus. Aukas nešė penkių lie-

i tuviškų parapijų atstovai: Algis 
ir Birutė Barauskai iš Šv. An
tano parapijos nešė žemę iš Lie
tuvos ir kepalėlį ruginės duo
nos. Bronius Jasevičius ir Tere
sė Vaitkūnaitė iš Šv. Petro 
parapijos — seną maldaknygę ir 

j Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
i Kroniką. Sofija Lastienė ir Ella 

Rakienė iš Šv. Petro ir Povilo 
parapijos Grand Rapids — Mer
gelės Marijos statulą ir iš me
džio išpjaustytą rožinį. Myko
las ir Jolanta Kiziai iš Šv. Ka-

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime Liet. Tautiniuose namudse. Iš kairės: 
K. Oksas. O. Jokubaitienė. dr. J. Genys ir dr. K Bobelis. 

Nuotr. Č. Genučio 

pasitenkinimą puikiu koncertu zimiero parapijos Windsore 
ir išsiprašė padainuoti bisui. 

„Volungės" koncerto metu 
dainavo 23 moterys ir 14 vyrų. 
Poezijos skaitinius parinko ir 
labai gražiai perdavė Janina Bi
rutė Litvinienė. Skaidrės ir 
techniška priežiūra vykusiai su
derinta Vytauto Čiuplinsko ir 
Lino Daukšos. Torontiškiai po 
koncerto apdovanoti gėlėmis. 
„Volungę" pristatė ir po koncer
to padėką pareiškė Mykolas 
Abarius, koncerto pakomisijos 
pirmininkas. Reikia pasi
džiaugti „Volungės" ansamblio 
jaunimu, kuris savo darbu ir 
jaunatviška energija dainos 
srityje pasiekė gražių rezultatų. 

Antroji diena — sekmadienis 
buvo skirta religinėms iškil
mėms Dievo Apvaizdos bažny
čioje. Penkiolika minučių prieš 
pamaldas Kultūros centro aikš
tėje išsirikiavo organizacijų 
atstovai su vėliavomis, o jauni
mas pasipuošęs tautiniais 
drabužiais pakėlė trispalvę ir 

j JAV vėliavas. Liūdai Rugienie-
nei pakvietus, sveikinimo žodį 
tarė Ingrida Bublienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė. 
Sugiedojus Tautos himną, vi
suomenė rinkosi į bažnyčią. 
Žmonės netilpo į vidų, todėl 
vestibiulyje įrengtas TV ekra
nas sudarė sąlygas sekti pa
maldas. Įnešus vėliavas į 
bažnyčią, iškilmingas šv. Mišias 

baltas gėles. Vytas Petrulis ir 
Magdalena Smailienė iš Dievo 
Apvaizdos parapijos nešė šv. Mi
šių auką — duoną ir vyną. 
Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, sakydamas pamokslą, 
skatino būti vienybėje su Kris
tumi. Skleisti jo gerąją naujie
ną, ne vien žodžiais bet darbais 
ir kasdieniniu gyvenimu. 

Pasibaigus šv. Mišioms kal
bėjo arkivyskupas E. Szoka. Jis 
prisiminė, kaip Šv. Tėvas prieš 
devynerius metus tuojau po jo 
išrinkimo pasimeldęs prie šv. 
Petro kapo Dievo Motinos 
koplyčioje, kur buvo toks pat jos 
paveikslas, kaip Vilniaus 
Aušros Vartuose pasakė, kad 
pusė jo širdies priklauso Lietu
vai. Šiandieną arkivyskupas 
sako tą patį. Jis priminė, kad jo 
tėvas yra kilęs iš Vilniaus arki
vyskupijos ir lankydamasis 
Lenkijoje priartėjo prie Lietuvos 
sienos, bet negalėjo jos perženg
ti. Priminė, kad Balstogės 
vyskupas priklauso Vilniaus ar
kivyskupijai. Minėdamas Vil
nių ir palaimintąjį arki v. Jurgį 
Matulaitį vardus ištarė taip, 
kaip čia parašyta, nesulen
kino. Iškilmingas pamaldas 
užbaigus, buvo sugiedotas 
Tautos himnas. 

Tenka pastebėti, kad šio 
minėjimo pamaldoms „mišiolė

lį" parengtą liturgijos pakomi
tečio, kuriam pirmininkavo 
Benediktas Neverauskas, 
spausdino Pranas Zaranka, 
kuris Mišių metu tikinčiųjų 
maldavimus atliko giedodamas. 

Lietuvos krikšto jubiliejinė 
iškilmė užbaigta Kultūros cent
ro salėje pietumis ir menine 
programa, kur atsilankė arki-
vysk. Edmund C. Szoka, vysk. 
Paulius Baltakis, kunigui, 
dalyvavę pamaldose, ir apie 400 
svečių. Pasistiprinus Liuda Ru-
gienienė, Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejaus komi
teto pirmininkė, tarė sveiki
nimo žodį ir pristatė svečius. 
Meninę programą atliko Asta 
Jurgutytė padainavusi dainų 
pynę Ugnelė, Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka ir kitas. Jai 
akompanavo Vidas Neveraus
kas. „Audinys", vadovaujamas 
Rusnės Kasputienės, pašoko 
keletą tautinių šokių. Praneši
nėjo Audra Kasputytė. 

Vysk. Paulius Baltakis dėko
jo Liūdai Rūgienienei už atlik 
tus krikščionybės minėjimo dar
bus Michigane, už suorganizuo
tas paskaitas. Dėkojo kunigams 
ir komiteto nariams. Minėjimai 
iškelia geresnį krikščionybės 
supratimą ir atkreipia dėmesį į 
persekiojamą Lietuvą. Šv. Tėvo 
palankumo dėka sulaukėme 
daug dėmesio pasaulyje. Pa
lenktas lenkų tautos nusistaty
mas lietuvių atžvilgiu. Keliau
jant po Suvalkų trikampį ii* 
Lenkiją tekę patirti besikeičian
čias nuotaikas lietuvių 
atžvilgiu. 

Liuda Rugienienė padėkojo 
vysk. Baltakiui ir paprašė atsi
stoti komiteto ir pakomitečių 
narius. Pagrindiniame komitete 
pasidarbavo 16 asmenų, parodos 

rengime 5 asmenys, koncerto 
rengime 4 asmenys, lėšų sutel
kime 4 asmenys, vaišių rengime 
4 asmenys ir liturgijos pakomi-
siją sudarė 7 asmenys. 

Dar minėtina, kad į šią 
iškilme iš Grand Rapids buvo 
atvykusios trys seselės pranciš-
kietės, kurios mokytojauja Šv. 
Petro ir Povilo parapinėje mo
kykloje. Tai seselė Michele, 
seselė Gemma ir seselė Joan of 
Are. Jos po pamaldų kalbėjosi su 
katalikiškos spaudos reportere 
ir suteikė jai norimas informa
cijas apie šias iškilmes. 

Rašant šį reportažą nepaminė
jau Michigano valstybės guber
natoriaus proklamacijos, skir
tos šiam jubiliejui, kai kurių 
vertingų parodos eksponatų, 
platinto leidinio — Geroji Kris
taus Naujiena Lietuvoje ir labai 
daug pavardžių. Jaučiuosi 
nejaukiai, tačiau pasiguodžiu, 
kad Dievas tikrai žinos jų var
dus ir nuopelnus šiai iškilmei. 

BRANGSTA ILLINOIS 
KOLEGIJOS 

Penkiuose Illinois valstybi
niuose universitetuose numa
tyta mokesti už mokslą pakelti 
dar 96 dol. semestrui. Tai jau 
bus antras pakėlimas metuose. 
Tai nelengva, nes tyrimai pa
rodė, kad 33?r studentų yra iš 
šeimų, turinčių žemas pajamas. 

PROFESORIAI TURI 
MOKĖTI ANGLIŠKAI 

Illinois įstatymas reikalauja, 
kad nuo šio rudens visi dės
tytojai kolegijose ir universite
tuose mokėtų angliškai. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Sovietų S-goje griežtai kont 
raliuojamai spaudai, dabar 
viešosios nuomonės reiškėją yra 
laisvajame pasaulyje leidžiama 
atitinkamų tautybių spauda ir 
į ją turi būti atsižvelgiama. Ne-
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Truputį toliau paėjęs ta pačia gatve, didžiai nus
tebęs, sutikau savo profesinį kolegą. Pakrašty gatvės 
šalia geležų krautuvės buvo iškabinta analfabetinė 
regėjimo lentelė, visai tokia pat, kokią aš savo kabinete 
kitoj žemės pusėj vartoju mažų vaikų regėjimą tikrin
damas. Arčiau priėjus paaiškėjo, kad tai vis dėlto 
nebuvo oftalmo loginis kabinetas, greičiau optinė krau
tuvė. Pardavinėjami akiniai buvo su pataisa, būtų buvę 
įdomu matyti, kokiu metodu akiniai gatvėje būna 
pritaikomi, bet paciento neatsirado. Nufotografavau 
šeimininką, bandžiau pasikalbėti, kad duotų savo 
adresą, bet čia jau vaidybinės kalbos neužteko. 

tas, kurio iš esmės ir nematėm, tik atvažiavom tam
soje į niūrų viešbutį, o šeštą valandą iš rytojau vėl ėjom 
į autobusą važiuoti į aerodromą ir skristi toliau. Nors 
vadovai neprisipažino, buvo aišku, kad Beidžingo vieš 
bučiuose mūsų grupei pritrūko vietos. Buvo irzlu 
tampyti lagaminus, keisti viešbučius, bet kai važiuoji 
su grupe, esi bejėgis. 

Kaip ir visur, Beidžinge miesto apžiūrėjimą pra
dėjau tiesiai iš aerodromo. Važiavom į imperatorių va
saros rūmus, kurie buvo atokiau nuo paties miesto. 
Tačiau pravažiuodami mes dar trumpai užsukom į 
zoologijos sodą pažiūrėti pandų. Atrodo, kad Kinijos 
vyriausias turizmo komisaras nutarė, jog amerikiečiai 
be pandų negali gyventi, nes ir Kantone ir Beidžinge 
mus vežė iš kelio parodyti pandų, neklausdami, ar mes 
norim jas matyti ar ne. Visa bėda, kad pandos, atrodo, 
buvo indoktrinuotos ir niekas joms nepasakė, kad 
amerikiečiai yra jau draugai, o ne kapitalizmo 
pakalikai. Jos mus pabrėžtinai ignoravo ir tik gulėjo 
nusisukusios į sieną. Taigi Kinijos kelionėj matėm 
keturias pandų nugaras, bet planas buvo išpildytas. 

Kelionė po svetimas šalis būna daug įdomesnė, jei
gu atvažiuoju susipažinęs su krašto istorija. Impera
torių vasaros rūmuose aš džiaugiausi, kad buvau 
skaitęs knygą apie imperatorę-slibiną (Dragon Em-
press). Tai buvo imperatorė Ci-Xin, karaliavusi 

Laikas buvo grįžti. Niekas kitas iš mūsų grupės iš maždaug prieš šimtą metų. Vasaros rūmai, kurie iš 
viešbučio nebuvo išėjęs. Anot jų, ką čia galima įdomaus 
mažam miestely rasti. 

B e i d i i n g a s 

I Beidžingą iš Xiano išskridom vakarop, o atvykom 
tik kitą rytą. Mat lėktuve pranešė, kad planai pasikeičia, 
— nusileisim ir nakvosim kažkokiam mieste, kurio var
das buvo Zhengzhou. Buvo tai tik eilinis Kinijos mies-

esmės buvo ne tik rūmai, bet ir milžiniškas parkas su 
daugybe šventyklų, pagodų, ežerų ir miškų, buvo dau
giausia Šitos imperatorės kūrinys. 

Ci-Xin buvo labai įdomi asmenybė, likimo loterijoje 
iškilusi nuo kaimietės iki imperatorės. Kaip žinia. 
Kiniją daugiau kaip tris šimtus metų iki pat dvidešimto 
amžiaus valdė atėjūnai iš Mandžurijos. Per tą visą 
laiką Mandžu dinastija niekad nesusiliejo su kiniečiais, 
palaikė savo atskirą kalbą, papročius ir kultūrą. 

Imperatorius turėdavo 60 sugulovių, iš jų. jei jis 
norėdavo, pasirinkdavo pastovesnę žmoną. Sugulovių 
parinkimas buvo lyg savotiška mugė. Paskirtą dieną 
šeimos suveždavo savo dukteris parodyti imperatoriui. 
Ci-Xin teko laimė ar nelaimė būti išrinktai. Nelaimė 
todėl, kad didžioji dauguma išrinktųjų tik pagyvendavo 
rūmuose kelerius metus ir vėl grįždavo i savo kaimus 
imperatoriaus net nemačiusios. Jos pasilikdavo sen
mergės, nes jas vesti būtų buvus nepagarba impera
toriui. Tačiau Ci-Xin pagavo imperatoriaus akį ir vieną 
naktį eunuchas ja iškvėpino, suvyniojo į geltoną kilimą, 
nunešė į imperatoriaus miegamąjį ir apsilankymo da
tą įrašė i kronikas. Atitinkamam laikui praėjus, įrašė 
į kronikas, kad Ci-Xin pagimdė sūnų. 

Imperatorius, kurio vardas buvo Hsier-Feng, 
atrodo nebuvo gamtos apdovanotas vyriška energija, 
nors ir turėjo tokį gausų haremą, tesugebėjo palikti tik 
vieną sūnų ir vieną dukterj. Ci-Xin, būdama sosto įpė
dinio motina, pasidarė labai galinga. Ji turėjo talentą 
politikai ir dvariškiai greit pajuto, kad tikroji valdžia 
atsidūrė Ci-Xin rankose. Kai Hsier-Feng netikėtai 
mirė, būdamas tik 29 metų amžiaus, jos valdžia tapo 
absoliuti. Jos 8 metų sūnus pasidarė imperatorius, 
užpakaly jo sosto buvo įtaisyta širma, už kurios sėdė
davo Ci-Xin ir šnibždėdavo savo sūnui, kokius at
sakymus jis turi duoti, kai tas priiminėdavo ministerius 
ir ambasadorius. 

Kiekvienas valdžios pasikeitimas Kinijoje 
pareikalaudavo daug aukų. Panašiai kaip Afomanų 
imperijoje, kur naujas sultonas būdavo įpareigotas 
pasmaugti visus savo brolius ir pusbrolius. Kinijoje 
irgi, kad išvengtų valstybės skilimo, galimi sosto kandi
datai būdavo likviduojami pasiunčiant jiems šilko 
virvutę, arba nunuodijant vaišiu metu. 

•Re* daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS 

Spalio 10-11 dienomis So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose So. Bostone įvyko Litua
nistikos Instituto suvažiavimas. 
Jis pravestas pagal iš anksto 
nustatytą planą. I suvažiavimą 
atvyko visi prelegentai su 
numatytomis paska i tomis , 
kurios išklausytos deramu 
susidomėjimu. Suvažiavime 
dalyvavo 14 Lituanistikos In
stituto narių, o paskaitų klausė
si nuo 40 iki 70 Bostono ir 
apylinkės l ie tuvių . Visos 
paskaitos bus atspausdintos 
suvažiavimo darbų knygoje, 
kurią redaguos instituto pirmi
ninkas prof. dr. Bronius Vaške
lis. 

Po paskaitų įvykusiame Litu
anistikos Instituto tarybos posė
dyje į institutą nariu priimtas 
prof. dr. Juozas Navickas. 

Instituto leidyklos vedėjas dr. 
Tomas Remeikis į suvažiavimą 
atvežė Vaclovo Biržiškos para
šytą knygą „Lietuviai studentai 
užsienio universitetuose nuo 
14-tojo iki 18-tojo amžiaus". Tą 
knygą redagavo ir papildė My
kolas Biržiška, o išleido Deve-
nių fondas. 

„SODAUTO" GASTROLĖS 
Gitos Kupčinskienės vadovau

jamas etnografinis ansamblis 
„Sodauto" vis dažniau kviečia
mas į įvairias lietuvių kolonijas. 
Taip spalio 11 d. ansamblis 
dideliu pasisekimu koncertavo 
Toronte, Kanadoje, kur jam 
koncertą surengė „Volungės" 
ansamblis, sudarytas iš viduri
niosios kartos atstovų, kaip ir 
„Sodauto". Ten į koncertą 
atsilankė apie 500 lietuvių. An
samblio programoje buvo 
senoviškos lietuvių liaudies 
dainos apie žirgą ir rūtą. 
Vietomis į programą įsijungė 
skudučiai, armonika, smuikas 
ir šokėjai, o ek rane buvo 
rodomos skaidrės — Lietuvos 
kaimo vaizdai, susieti su pro
gramos turiniu. Prieš koncertą 
ansamblį sveikino „Volungės" 
ansamblio vadovė muz. Dalia 
Viskontienė, o po koncerto 
padėką ansambliui išreiškė V. 
Vaičiūnas. 

„Sodauto" ansamblį sudaro 
18 asmenų: 11 moterų ir 7 
vyrai. Lapkričio 7 d. ansamblis 
koncertuos Providence, o gruo
džio 6 d. — New Haven. 

SĖKMINGA 
TAUTODAILĖS PARODA 

Spalio 10 d. Sandaros salėje 
Brocktone įvyko tautodailės ir 
rankdarbių paroda. Ji buvo 
gausi eksponatais, įvairi ir 
įdomi. Parodoje su savo darbais 
dalyvavo Elžbieta Ribokienė ir 
Irena Radzevičiūtė iš Brockto-
no, Jonas Gedraitis iš Norton, 
Regina Petrutienė, Irena Trei-
nienė ir Irena Končiuvienė iš 
Cape Codo. Parodoje dar buvo 
išstatyta labai daug Onos Rad
zevičienės ir kitų turimų ginta
ro dirbinių, audinių ir medžio 
drožinių iš dabartinės Lietuvos. 
Parodoje Elžbieta Ribokienė de
monstravo juostų audimą, Irena 
Radzevičiūtė — kiaušinių mar
ginimą ir 1.1. Parodą suorgani
zavo adv. William Pribušaus-
kas. Jos lankytojų tarpe buvo 
daug čiagimių, kurie ieško savo 
kilmės šaknų. 

ki „Litvvini w Polsce 1920-1939" 
— Panstwowe Wydawnictwo 
Naukovve, Warszwa 1986). Tai 
santrauka autoriaus disertaci
jos, už kurią jam suteiktas 
daktaro laipsnis. Šios mokslinės 
knygos autorius yra lietuvis, 
sąmoningas lietuvis, kilęs nuo 
Seinų, baigės Varšuvos univer
sitete istorijos fakultetą. Tarp 
kitko jo ir jo žmonos Živilės 
sūnų pakrikštijo vysk. Paulius 
Baltakis, kai jis lankė Punsko 
ir kitus Lenkijos lietuvius. 

Knygoje rašoma apie Vilniaus 
kraš to l ietuvių gyvenimą 
1920-1939 m., kai tą kraštą 
buvo okupavusi Lenkija. Auto
rius panaudojo gausią archyvi
nę medžiagą, saugomą Lenkijo
je ir Lietuvoje, skelbtus šal
tinius, lenkų ir lietuvių perio
diką, atsiminimus ir gausią 
mokslinę literatūrą (monogra
fijas, studijas, politinius raštus), 
išleistą Lietuvoje, Lenkijoje ir 
užsienyje. Knygoje yra šeši 
skyriai. Paskutiniame jų at
skleidžiamas lietuvių veiklos 
užgniaužimas 1935-1939 m., 
Vilniaus vaivados Liudviko Bo-
cianskio ir jo talkininko arki
vyskupo Romualdo Jalbrzy-
kowskio antilietuviška akcija, 
Tautinio Vilniaus Lietuvių 
komiteto pirmininko Konstan
tino Stasio byla. 

įdomios knygos statistinės 
lentelės ir žemėlapis, kuriame 
nurodyti lietuvių gyventi plotai, 
nuotraukos, kaip Tautinio Vil
niaus Lietuvių komiteto, Šven
čionių „Ryto" draugijos, grupės 
lietuvių kareivių, tarnavusių 
Lenkijos kariuomenėje, lietuvių 
mokytojų tobulinimosi kursuose 
su dr. Jonu Basanavičiumi ir 
kursų dėstytojais. 

Vilniaus krašto lietuvių gyve
nimą Lenkijos kupacijoje auto
rius atkūrė vaizdžiai ir gana 
tiksliai. Tai patvirtintų kiek
vienas tos okupacijos lietuvis, 
kuriam teko gyventi, veikti ir 
savo kai l iu pa t i r t i visas 
1920-1939 m. Lenkijos okupaci
jos Vilniuje išdaigas. Knygoje 
pasitaiko smulkių netikslumų, 
bet dėl to knygos vertė 
nenukenčia. 

Negausioje mūsų literatūroje 
apie Lenkijos okupaciją Vilniu
je ir jo krašte išleistoji knyga 
sudaro reikšmingą įnašą, 
atliktą lietuvio, kurio tėvai tą 
okupaciją pergyveno. 

CLASSIFIED GUIDE 

Prie Vasario 16 gimnazijos, Vak. Vokietijoje Iš kairės: Aidas Palubinskas, iš Kalifornijos, prof. 
dr. Jonas Račkauskas, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas, K. Vygantaite iš Texas, Rita 
Račkauskaitė iš Chicagos, dr. Gediminas Balukas, Lietuvių Dailiojo meno in.stituto pirmininkas 
ir Ričardas Baliulis, Vasario 16 gimnazijos tėvu komiteto pirm. 

LĖŠŲ TELKIMAS 
RUDENS BALIUJE 

Kasmet rudens metu JAV LB 
Waukegan — Lake County 
apylinkė ruošia rudens balių. 
Tai sudaro progos pabendra
vimui tiems lietuviams, kurie 
yra išsisklaidę po šiaurinės Chi
cagos priemiesčius. 1987 metų 
rudens balius buvo išskirtinis 
tuo, kad Waukegan-Lake Coun
ty suderino savo jėgas su Wis-
consino apylinke ir kartu ruošė 
pobūvį lėšų telkimui. Šiaurinės 
Chicagos ir Wisconsino lietuviai 
užsiangažavo jėgomis k* lėšomis 
prisidėti prie International In
stitute of Wisconsin ruošiamo 
Holiday Folk Fair (tautybių fes
tivalio). Institutas per 1987 
metų festivali lapkričio 20-22 d. 
Milvvaukee, Wis., pagerbs 

pasirodyti prieš kitas grupes ir 
nutarė lietuvių komiteto jėgas 
pastiprinti finansiškai, ypač 
tokiems papuošimams, kuriems 
institutas mažai kuo padės. 
Lietuviai turės save reklamuoti. 
Kaip etninė grupė, jie save pri
statys festivalio kul tūros 
darbų parodėlėmis Milvvaukee 
miesto centre (organizuojant V. 
Janušoniui). „Miss Holiday 
Folk Fair" pasirodys vietinėje 
televizijoje,, kviesdama Milvvau
kee televizyos žiūrovus susi
pažinti su lietuviais ir visomis 
etninėmis grupėmis Holiday 
Folk Fair metu. 

Jungtinis Lietuvių Bend
ruomenių apylinkių rudens po
būvis buvo spalio 17 d. Šv. Bal-

lietuvių tautą. Tai pirmasis -tramiejaus gražiai remontuo-
sykis instituto istorijoj, kad lie- toje, buvusioje parapijos mokyk-

KNYGA APIE VILNIAUS 
OKUPACIJA 

Sugrjšdamas da*- prie Vil
niaus dienos, Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis spalio 18 
d. laidoje plačiai supažindino 
savo klausytojus su Lenkijoje iš
leista lenkų kalba dr. Broniaus 
Makausko knyga apie Vilniaus 
okupaciją (Bronislaw Makovvs-

RENGINIAI 

Lapkričio 1 d. 3 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje rengiamas 
metinis draugijos banketas si 
menine programa. Bankete bus 
pagerbta Monika Plevokienė. 

Lapkričio 7 d. 6:30 vai 
vakaro (Sandaros salėje, 30 In 

tervale) Brocktone metinis 
Balfo 72 skyriaus banketas. 

Lapkričio 15 d. — K. Bradū-
no poezijos rečitalis Lietuvių 
Piliečių dr-jos Il-ro aukšto salė
je, 3 vai. p.p. 

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
tradicinis rudens pobūvis. 

Lapkričio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio 50 metų veiklos 
minėjimas. 

Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje So. Bosto
ne tradicinė Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė. 

Apie blogį niekada nebus per 
mažai skaityta, apie gėrį — nie
kada nebus per dažnai skaityti. 

Schopenhauer 

tuviai iš visų keturiasdešimt su 
viršum etninių grupių bus pa
gerbtoji grupė. 

Nors International Institute 
padeda pagerbtajai t au t a i 
finansiškai, susidaro visokių 
finansiškų įsipareigojimų, kai 
pagerbtoji grupė nori Amerikos 
visuomenei gražiai save prista
ty t i . Tūkstančiai žiūrovų 
suvažiuoja pamatyti etninių 
grupių tautodailės, bei šokių, 
pasigardžiuoti jų patiekalais. 
Pagerbtoji etninė grupė yra 
dėmesio centre. 

Lietuviams atstovaus dvi vie
tinės šokių grupės: „Spindulys" 
iš Lemont, Ill„ ir „Klumpė" iš 
šiaurės Chicagos ir pietinio Wis-
consin. Vaikų programoje daly
vaus Lemonto lituanistinės 
mokyklos šokėjai. Šalia jų lie
tuviai rekomendavo, kad ins
t i tutas atsikviestų trofėjus 
laimėjusi „Gintarą" iš Toronto, 
Ont. Lietuvių tautodailės 
ins t i tu tas iš Chicagos de
monstruos audimo techniką. 
Wisconsino lietuvės moterys 
prisidės prie kepsnių ir pa
tiekalų paruošimo bei parda
vimo. Reikės turėti darbuotojų 
kultūrinei parodėlei, reikės par
davinėti lietuviškų darbelių ir 
pan. turgaus salėje. 

Viskas reikalauja jėgų, pasi
šventimo bei finansų. Kai ką 
galima atgauti (parduodant 
maistą ar darbelius). Kitaip 
lietuvių vertė kitų akyse neap
čiuopiama. Vietiniams daly
viams finansiškai, atrodo, bus 
mažai kokios paramos. (Kelia
vimo ir apsistojimo išlaidas jie 
patys turės užsimokėti). Pagrin
dinė salė ir visi skelbimai apie 
festivalį būna papuošti pagerb
tosios grupės tautiniais moty
vais. Lietuviai instituto komi
tete jau yra gavę šiek tiek pa
ramos iš Lietuvių Fondo scenos 
dekoravimui. Tačiau šiaurinės 
Chicagos ir Wisconsino lietuviai 
suprato, kad yra svarbu gražiai 

loję Waukegan, 111. Rengėjai ir 
to vakaro dalyviai perėmė kone 
visas patalpas. Kiekvienas kam
barys turėjo savo nustatytą 
prasmę: viename svečiai gai
vinosi, kitame skani vakarienė 
buvo išstatyta, kitame foto
grafas Alg. Kezys buvo išdėstęs 
savo nuotraukų ir įvairių pa
veikslų pardavimui ir pan. 
Pagrindinės vakaro salės sienos 
buvo gražiai papuoštos lietuviš
komis staltiesėmis. 

Waukegan LB apylinkės val

dybos pirmininkė Milda Neu-
manienė pradėjo vakarą 
lietuvišku eilėraščiu. Ji prista
tė savo valdybą, pr i s ta tė 
Wisconsino apylinkės valdybos 
narius, kuriuos ji pažinojo, pvz. 
B. Jušką iš Racine, Wis. Vaka
ro metu svečiai pirko laimėjimų 
bilietus. Laimėtini fantai buvo 
paaukoti. Lėšos buvo paauko
jamos lietuvių dalyvavimui fes
tivalyje paremti. Vakaro metu 
trumpai pasirodė Stasio ir Gied
rės Milašių vadovaujama šokių 
grupė „Klumpė", kuri jau 
senokai dalyvauja Holiday Folk 
Fair trumpoje etninių grupių 
programoje, ir, be to, S. Milašius 
yra vienas iš festivalio lietuvių 
komiteto pirmininkų. 

Rudens balius atliko visus 
savo nustatytus tikslus. Per 
šimtą lietuvių, visuomenės 
rėmėjų ir veikėjų iš dvejų LB 
apylinkių susibūrė, pabendravo, 
pavakarieniavo. Jie parėmė 
lietuvių apsiimtą projektą tau
tybių festivalyje savo dosnumu 
ir turėjo progos pasiimti infor
macijos, žadant festivalyje 
lankytis. Jie šoko Ąžuolo Stel
moko vadovaujamos trijulės 
muzikai pritariant. Šalia visa 
ko, jie rinkosi lietuvių buvusioje 
parapijos mokykloje parodyti 
parapijos komitetui ir klebonui, 
kad lietuviai neapleidžia savo 
parapijos patalpų, net kai 
mokyklos nebelanko ar ne
begali lankyti jų vaikai. 

R. Kubiliūtė 

- :. 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta į tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo"'),pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Martan Fethers, I 3 M to. KHbeum Ave., Chicago, M. 60629 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavarde 

Adresas • 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iria Lane 

New Hyde Park, iN.Y. 11040 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M AŠ 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
^ r-į : : -» 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit \ii 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3206Vt W N ' ffftti Street 

Tel. - GA 4-6654 

R E A L E S T A T 6 

ĮB įgiš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus ' " 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

UlCOUt TAM — tti$UAAftCt 
6529 S KEDZIE 

77S-MS3 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ-
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaeki 

767-0600 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Teras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 

Bronius Nainys 
Rūta Susinskien* 

Neapmokamai įkainuojam namus 
SKAMBINKIT 

PRIME REAL ESTATE 
460-0860 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir ..space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis. 

A. BANYS 
447-6606 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Docfcys 

Tel. SSS-4S24. Nuo • ryte M • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

H E L P W A N T E D 

MEDICAL OFPORTUNITieS 
HEALTH CARE AOENCV rtave following posi-
tion open staff coordinator, fietd supervtsor 
payrofl/btlling derk. Homemakers full/part time 
hours. close to home. weetdy paychecks. pay 
plūs benefits. STAFF BUILC/ERS/T.L.C. 

57*0973 WE CARE 
MUŠT SP6AK FLUENT ENGLlSH 

MACHINE OPERATOR 
ORLAND PARK (S.W. Suburb) 

Industrial, ligrtt work in the computoriz-
ed sportsvvear industry. For info cal l 
Kevin 312-460-1414. 

Live-in or 
daytime basis; south Loop location. Call 

4Sl-esss sveninee 
or 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: „The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
poMinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir „Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimai laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 

W. 63rdSt . 
M. 60629 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Leucka ir A. Darrtertė 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kūne dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $16.90. 
Illinois gyventojai moka $20.28. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4S4S W. S3rd Str., 
Chfcego, IL 60629 



Lietuvių Moterų 
klubų federacijos 

sveikinimas 
Nąjolei Sadūnaitei 

ATSISVEIKINANT 
SU A.A. VYTAUTU 

ŽUKAUSKU 
^Lietuvių Moterų klubų fede

racija šiais 1987 metais, atžymė
dama savo veiklos 40-ties metų 
sukaktį, sveikina Tave, brangi 
Nijole Sadūnaite, didvyriškai 
vadovavusią šių metų rugpjūčio 
23 dieną Vilniuje protesto 
demonstracijai. Tu iškentėjusi 6 
metus sovietiniuose gulaguose 
nepalūžai dvasioje, drąsiai išėjai 
į viešumą reikalaudama Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai laisvės. 
Visas pasaulis apie tai žino! Esi 
mums kilnios moters simbolis. 
Mes laisvajame pasaulyje įsikū
rusios lietuvės esame su Tavimi 
ir meldžiame Visagalį Tau 
stiprybės. 

Lietuvių Moterų klubų fede
racija yra pasaulinė moterų or

ganizacija, jungianti laisvame 
pasaulyje lietuves moteris ben-

• dram tikslui — kovoti už Lie-
; tuvos išlaisvinimą ir nepri-
! klausomybe, liudyti pasauliui 
• neteisėtą Lietuvos pavergimą ir 
j prievartinį Lietuvos inkorpora-
; vimą į Sovietų Sąjungą. 
'. Lietuvių Moterų klubų 

federacija 
> 
a 

• Laiškai 
v 

1 APIE KALBOS TAISYKLES 

• Tiek skaitantį, tiek rašantį 
kankina mūsų kalbos taisyklių 
pakeitimai, nors niekad neteko 
matyti autoritetingo žodžio tais 
klausimais iš tokių kalbininkų, 
kaip prof. P. Jonikas ir kiti. 

Kažkodėl pradėjome skelti 
būdvardžiuose neiginį nuo tei-
ginio. Būdavo aišku, kad rašai 
„negražus šunelis", o dabar 
visur randu „ne gražus". 
Kadangi dar Lietuvoje buvau li
tuanistikos studentė, noriu 
kreiptis į savo profesorius pasi
sakyti šiais atvejais. Kodėl 
viename straipsnyje sakoma, — 
kaip buvo daroma dešimtme
čiais, — Čikagoje, o kitame Chi-
cagoje ir t.t. Skaitau: „... kad ir 
ne prietaringam yra ko ka
bintis". Sutikčiau, kad galima 
sakyti „ne priekabus, bet kitaip 
galvojantis", bet niekad nebuvo 
mokoma rašyti „ne priekabus 
žmogus". Gal redaktoriai 
užklaustų lituanistų, iš kur atsi
rado tos pakeistos taisyklės? 

RKV 

SUNNY HILLS, FLA. 
AUKOTOJAI BALFUI: 
E. Žalkauskienė — 3 dol., 

Paulauskas — 5 dol., Snarskiai — 
5 dol., Maciai - 5 dol., Balčiū
nienė — 5 dol., Grigalauskas — 5, 
dol., B. Maciejauskienė — 5 dol., 
Hadley — 5 dol., Dėdinienė — 5 
dol., Čepukai - 5 doL Alek
sandravičius —5 dol., Peleckiai — 
10 dol., kun. Kardas — 10 dol., 
Karčiauskaitė -10 dol., Pranske-
vičiai — 10 dol., Lukai —10 dol., 
Arlauskai —10 dol. Naruševičiai 
— 10 dol. Milukai - 10 dol., Be
leckai —10 dol. kun. Musteikis — 
10 dol., Dulaičiai — 10 dol., 
Čekauskai — 10 dol., Pileckas — 
10 dol., Estkienė - 1 0 dol., Bočiū-
nai — 10 dol., Sūdžiai - 10 dol., 
Sadauskas — 10 dol., Banžiukas 
— 10 dol., Mamaičiai — 15 dol., 
Vyšniauskai —15 dol., Ratnikai 
— 15 dol., Matuzienė — 20 dol., 
Strazdai — 20 dol., Adomaičiai — 
20 dol., Adomaičiai — 20 dol., 
Janulis — 20 dol., Zubavičiai — 
20 dol., Včlavičiai - 20 dol., 
Gražiai — 20 dol., Šimkienė • 20, 
Baužys — 20, Kačinskienė — 20 
dol, A. B. Nakai - 25 dol., E. A. 

; Strazdžiai — 25 dol., Savaičiai — 
25 dol, Baltučiai - 40 dol., kun. 
Račkauskas - 50 dol., E. Okas -
50 dol., Žukauskai — 60 dol, Algis 
J. Nakai - 100 dol. Viso - 873 
dol. Aukas rinko Balfo atstovas 
Vytautas Baltutis, padėjo Algir
das Nakas. 

A.N. 
(sk) 

Spalio 2 d. atėjo laikas Vytau
tui Žukauskui. Jis mirė staigiai, 
nelauktai ir greitai, kaip norėjo. 
Dažnai kalbėdavo apie gyve
nimą, jo beprasmiškumą, žvel
giant į nežinomą ateitį: „Kodėl 
čia kažko trokštam, siekiam, jei 
ten, anapus visa tai neturi 
reikšmės?" — filosofuodavo. O 
filosofuoti jis mėgdavo, ypač 
apie žmogų, apie tą vidinį „aš", 
kuris šiandien yra čia, o kur 
rytoj? Tas „rytoj" jau čia, o kur 
Vytautas? 

Vytautas Žukauskas, gimė 
1909 m. gegužės 26 d. Mari
jampolėje. Prasidėjus I pas. 
karui tėvai pasitraukė į Rusiją. 
Lietuvon grįžo 1918 m. ir tėvas 
kaip notaras dirbo Kaune, kur 
Vytautas 1927 m. gavo brandos 
atestatą ir įstojo į Vyt. Didž. 
universiteto Teisių fakultetą. 
Bet teisėjo netraukė ir po metų 
išvyko studijuoti komerciją į 
Antverpeną Belgijoj. Ten nepa
tiko, todėl persikėlė į Vieną, 
Austrijoj. Čia jis atrado antrą 
tėviškę. 1933 m. gavo komer
cijos mokslų magistro laipsnį ir 
grįžo į Lietuvą. Bet Viena 
paliko gilų, neišdildomą pėd
saką jo sieloje. 

Netrukus pradėjo dirbti Liet
ūkyje, kur po kiek laiko tapo 
naftos produktų skyriaus 
vedėju. Po poros metų buvo 
pašauktas karo tarnybon, pa
teko į karo mokyklą ir po dvejų 
metų tapo atsargos artilerijos 
jaun. leitenantu. Lietuvą 
apleido 1944 m. su visa lietuvių 
išeivių banga ir apsistojo 
Kemptene. 

I Ameriką atvyko 1949 m. ir 
Chicaga tapo jo antraisiais 
namais. Čia perėjo visą eilę dar
bų, iki pagaliau apsistojo prie 
siuntinių į Lietuvą siuntimo. 
Talkininkaudamas, vado
vaudamas ir vėliau tapęs „Gift 
Parcel" bendrovės dalininku 
buvo ne tik tos srities specialis
tas, bet ir nuoširdus patarėjas 
kiekvienam, kas tik norėjo siųs
ti siuntinį į Lietuvą. 

Jis buvo draugiškas visiems, 
mokėjo su visais kalbėti jų 
interesų skalėje, ar tai būtų 
senas, ar jaunas ar vaikas. 
Siuntinių kontoroje jis dirbo il
gas valandas pakuodamas, rū
šiuodamas, užpildydamas for
mas anglų, lietuvių ir rusų kal
bomis, rašydamas laiškus ir net 
išklausydamas savo klientų 
gyvenimo istorijas, kuriomis ne 
vienas norėdavo pasidalinti su 
įdėmiu, atjaučiančiu ir pilnu pa
guodos pasakotojui žmogumi. 

Vytautas nieko neatstum
davo, patardavo, padėdavo, 
pamokydavo ir net pabardavo, 
visad mandagiai, taktiškai. 
Neatstumdavo jis nė aukų 
rinkėjų, visiems duodavo, tokia 
jau buvo „Gift Parcel" įstaigos 
politika. Kartais pykdavo, kad 
nėra galo, bet numodavo ranka 
— „ką gi darysi, visų geri 
tikslai!".. 

Remdavo jis spaudą, atidžiai 
ją sekdavo ir perskaitęs kokį 
straipsnį skambindavo drau
gams pritardamas ar pasi
piktinęs. Kartais įsikarščiuo
davo burnodamas prieš autorių, 
su kurio nuomone nesutikdavo: 
„Nu ir nurašė... nu kaip taip 
galima?" Bet vėliau tik numo
davo ranka: „Ką čia, neapsi
moka nė prasidėti"... 

A. a. Vytautas Žukauskas 

Abu su žmona Gražina iš
tikimai lankydavo parengimus, 
koncertus, operas, teatrus ir 
minėjimus. Remdavo lietuvišką 
veiklą, aukodavo įvairiems fon-
damas, buvo aktyvūs Lietuviu 
Bendruomenės nariai. 

Metams slenkant krito vienas 
po kito Vytauto draugai. Tai jį 
labai slėgė. „Visai vienas likau, 
nėra su kuo padiskutuoti, 
papolitikuoti, prisiminti senus 
laikus", — skundėsi jis palaido
jęs ilgų metų draugą J. Naš-
liūną. Maloniausi jo prisimini
mai buvo 15 metų Vienoje. Tas 
pilnas muzikinės ir vaizdinės 
magikos miestas traukė jį kaip 
magnetas. Grįždavo atsigavęs, 
lyg naujai atgimęs. Ir šiemet iš
skrido paskutinį kartą, jis sakė, 
tik niekas netikėjo. Grįžo pa
tenkintas, bet kažkoks tamsus 
šešėlis kybojo virš jo. Ką bedarė, 
vis kartojo, kad tai paskutinis 
kartas. Bet vis tiek ėjo, visur 

j dalyvavo, net nuskrido į 
Brocktoną „paskutinį kartą" 
aplankyti Gražinos giminių. 
Sekmadienį dar šokdino ponias 
„Draugo" baliuje, o už savaitės, 

atsikėlęs iš ryto pasijuto blogai, 
sukrito ant lovos ir už kelių 
minučių atvykusi greitoji pa
galba nebepajėgė jo atgaivinti. 

Jo mirtis sukrėtė ne tik 
žmoną, seserį, artimuosius ir 
draugus, bet ir tolimesnius 
pažįstamus, kurie pažinojo 
velionį. 

Per Marąuette laidojimo 
koplyčią perėjo turbūt visas 
Marąuette Parkas atsisvei
kindamas su Vytautu. Koplyčia 
buvo pilna žmonių ir gėlių. Atsi
sveikinimo vakarą kan. V. Za
karauskas sukalbėjo rožančių, o 
seserėnas Brunonas Trapikas 
pravedė atsisveikinimą. Jis 
giminių vardu padėkojo susi
rinkusiems ir jautriai prisiminė 
dėdę Vytą, kuris buvo ne tik pa
tarėjas, bet ir draugas. 

Domas Adomaitis prisiminė 
Vytautą iš Lietūkio laikų kaip 
darbštų, sumanų tarnautoją, 
kuris nesigailėjo nei laiko nei 
jėgų dirbdamas Lietuvos eko
nominio gyvenimo pagerinimui. 

Alfonsas Pargauskas tarė žodį 
artimųjų draugų vardu: „Pasi-
gesim jo draugiško, nuoširdaus 
žodžio tiek jaunam, tiek senam, 
pasigesim rimto pokalbio ir ori
ginalių jo minčių bei sampro
tavimų, pasigesim ir neat
sakomų klausimų — kam mes 
čia? koks gyvenimo tikslas? 
kodėl vienam lemta, o kitam 
ne? — visa tai kaupėsi Vytauto 
viduje, turtino ne tik jo, bet ir 
mūsų gyvenimą". 

Antanas Juodvalkis kalbėjo 
Lietuvių fondo vardu, prisimin
damas Vytauto troškimą 
išlaikyti gyvą lietuvišką žodį, 
kultūrą ir pačią tautą, kurios 
tik maža dalis esam išeivijoj, 
dėkodamas už paramą Lietuvių 
Fondui, kad tie troškimai būtų 
įgyvendinti. 

A. Rapšienė dėkojo Žukaus
kams Tautos Fondo vardu už 
aukas, pritarimą ir atsisveikino 
su Vytautu linkėdama, kad jam 

DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. spalio mėn. 28 d. 

VTII Tautinių šokių šventes rengėjai apžiūrėję Hamiltono. Ont. Copps koliziejų, kuriame ateinančią 
vasarą, liepos 3 d., įvyksta ta didžioji laisvojo pasaulio lietuvių švente. Iš kairės: B. Mačys. J. 
Pleinys, V. Verbickienė. L. Konteniene, J. Krištolaitis, G. Breichmanienė, šventės rengimo k-to 
pirm. dr. V. Kvedaras, R. Karasiejiene. K. Mileris, -J. Karasiejus ir K. Deksnys. 

N'uotr Vyt. Beniušio 

būtų lengva ši svetima, bet sve
tinga žemelė. Taip pat dar 
kalbėjo Balfo vardu S. Vanagū-
nas, tarnautojų — J. Tamulis. 

Paskutinį žodį tarė Jonas Žeb
rauskas floridiečių vardu, kurie 
pasiges Vytauto Floridoje, kur 
abu su Gražina kiekvieneriais 
metais praleisdavo šaltuosius 
Chicagos mėnesius. „Per visus 
pažinties metus, gyvendami 
viename bute, sėdėdami prie to 
paties stalo, dalindamiesi ta 
pačia duona, nesam pasikeitę nė 
vienu šiurkštesniu žodžiu. Vy
tautas visada buvo labai man
dagus, įdėmus, tolerantiškas ir 
mielas. Tokių žmonių reta", — 
kalbėjo J. Žebrauskas. 

Antradienio rytą po šv. Mišių, 
atnašautų kan. V. Zakarausko 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, ilga vilkstinė automobilių 
nulydėjo Vytautą į Šv. 
Kazimiero kapines, kur jo laukė 
vieta artimo draugo J. Našliūno 

.«: 

I 

Dėkojame Jums, 
kurie 

• 

8 
• / 

miras a.a. Kotrynai Steponaitytei Marijošienei 
apsupote mus savo gerumu ir užuojauta per šermenis ir laidotuves, 

atnašavote šv. Mišias, 
giesmėmis, pamokslu ir maldomis 

guodėte mirusiąįa išlydinčius. , 
Jūs už jautėte m u s laiškais, gėlėmis, per spaudą ir radio valandėles. 

Ačiū už žodžius, liudijančius mirusiosios reikšme Jums. 
Esame dėkingi už Jūsų dosnumą, kuris siekia ateitį 

per šv. Mišias, kurių tiek daug bus atnašaujama už mirusiąją, 
ir už aukas, 

tebeplaukiančias Kotrynos Marijošienės vardu, 
kurios rems jos pamėgtą darbą su jaunimu Neringos stovyklose. 

Vytautas Marijošius 
dukros ir sūnus su šeimomis 

seserys Lietuvoje, Šveicarijoje, Australijoje, Amerikoje 

£$<\ midlcind Padarai 
• • ^ • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Nepaprastai pavojinga 
šėtoniška bolševikų dialektika' 
tuo, kad ji pradžioje remiasi ne 
piktomis, bet geromis žmogaus 
prigimties savybėmis: dieviš
kumas žmoguje kurstomas į 
sukilimą prieš Dievą — ne tik 
tiesos ir teisybės, bet ir laisvės 
vardu. 

Anot Michailovskii 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

R31 
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kaimynystėje. 
Verkė artimieji ir draugai, 

verkė ir dangus, kai žiedas po 
žiedo dengė Vytauto kar=tą, o J. 
Žebrauskas skaitė iš Lietuvos 
prisiųstą eilėrašty 

Žmogui taip pat ateina laikas 
atsistoti 

ant krašto iškastos duobės 
staiga, 

ir čia kažko labai brangaus 
nustoti 

ko sugrąžinti negalės jokia 
jėga. 

Ilsėkis ramybėje, Vytautai! 
Regina Raslavičienė 

Brangiai žmonai, motinai ir senelei 

A.tA. 
STEFANIJAI JAGĖLIENEI 

Toronte mirus, vyrą -JUOZĄ JAGĖLĄ, sūnų ALGĮ, 
dukrą NIJOLĘ ŠALČIUVIENĘ ir jų šeimas skausmo 
valandoje giliai užjaučia ir kartu liūdi. 

Algis Palionis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. ( hieago 
Telefonas — 170-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — x«:*-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAW1CZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 69th Street - Te i . R E 7-1213 
11028 Southvves t H w y . — Tei . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s Rd. - Tei . 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVnj DIREKTORIAI 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. spalio mėn . 28 d. 

x Kun. d r . J u o z a s G r a b y s 
iš Watervlief, N.Y., su savo 
svečiais lankosi pas g imines 
Chicagoje. J i s lydimas g imin ių 
aplankė „Draugą", sus ipaž ino 
su s p a u d o s d a r b a i s i r j ų 
technika ir įsigijo ka l ėd in ių 
kortelių. 

x Č e s l o v a s G r i n c e v i č i u s , 
buvęs „Draugo" redak to r ius ir 
dabar nuolat inis bendradarb i s , 
pirmadienį išvyko į New Yorką, 
kur šeštadienį, spalio 31 d., 
da lyvaus l i t e r a tū ros v a k a r e 
Kultūros Židinyje i r a t s i ims 
premiją j am skir tą Liet . Ra
šytojų draugijos. Po to j is d a r 
žada vykti į VVashingtoną. Chi-
cagon grįš tik apie lapkričio 9 d. 

x Lietuvos Vyč ių 24 k u o p a 
lapkričio 20 d., penk tad ien į , 
Landmark r e s t o r a n e r e n g i a 
vakarienę ir John L. Paukšč io 
pagerbimą. Bil ietus ga l ima įsi
gyti skambinant A u š r a i te l . 
767-2400. 

x Mar i jo s s k u l p t ū r o s , pa
veikslai ir medaliai b u s išstatyti 
parodoje Lenkų muziejuje. Pa
rodos a t i d a r y m e d a l y v a u s 
augz i l i a ra i vysk . A. Abro-
mowicz ir vysk. Placido Rodri-
guez lapkričio 24 d. 11 vai. ryto. 
Lenkų muziejus y r a 984 Mil-
waukee Ave. Lie tuvia i t a ip p a t 
kviečiami parodą a p l a n k y t i . 

x S ą r y š y j e su A m e r i k o s 
s k e l b i a m a c u k r i n ė s l i g o s 
idiabetes) savai te Šv. Kryž i aus 
ligoninė n e m o k a m a i t i k r i n s 
cukrine sergančius a r į t a r iamus 
lapkričio 18 ir 19 d ienomis nuo 
8 iki 11:30 vai. ryto. 

x Dr. J o n a s Sk irgaudas , La 
Jolla, Cal., l ie tuviško žodžio 
rėmėjas, pratęsė „ D r a u g o " pre
numeratą su 25 dol. a u k a . Dr. 
J. Skirgaudui, mūsų garbės pre
numeratoriui, t a r iame nuoširdų 
ačiū. 

x D o n a t a s J a n u t a , Berke-
ley. Cal., s u p r a s d a m a s lietu
viškos spaudos s u n k u m u s , at
siuntė 25 dol. jos p a l a i k y m u i i r 
k a r t u p r a t ę s ė , , D r a u g o " 
p renumera tą v iener iems me
tams. D. J a n u t ą skelbiame gar
bės p r enumera to r ium, o už 
mielą paramą labai dėkojame. 

x D a n g u o l ė I lg inytė , Oak 
Lawn. 111., „ D a i n a v o s " an
samblio valdybos ir choro veikli 
narė . pakeisdama „ D r a u g o " 
siuntinėjimo adresą, pridėjo i r 
25 dol. dienraščio pa l a ikymui . 
D. Ilginytę įrašome į ga rbės 
prenumerator ių sąrašą, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Emi l i ja Č e k i e n ė , Wood-
haven, N.Y., v isuomenininke , 
po ilgesnio laiko a t n a u j i n o 
„Draugo" p renumera tą , n e s 
„Draugą" prenumeravo nuo pir
mos dienos a tvykimo į šį k raš 
tą. Priežastis buvo dėl kai kur ių 
„žinučių" apie ją. 

x 1988 m . v a s a r i o 17 d . 
SLUTU rad i jo p r o g r a m a ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus ap lanky ta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreipt is į A m e r i c a n 
Travel Serv ice B u r e a u , 9727 
S. W e s t e m Ave., C h i c a g o , m . 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų n a m u s Chicagoje 
ir apy l inkėse . S k a m b i n k i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 a rba 
636-6169. 

(sk.) 
x 7 d i e n ų k e l i o n ė l a i v u i i 

Miami i Karibų s a l a s 1968 m. 
s a u s i o 30 d. Ka inos iš Chica-
gos, New Yorko, Clevelando, 
Detroito ir kitų mies tų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami t ik ta i 615 
iki 715 dol. (plius 35 dol. uosto 
mokesčiai). Kre ip t i s į Ameri 
c a n Travel S e r v i c e B u r e a u , 
9727 S. Western A v e . , Chica
g o , I L L . 6 0 6 4 3 ; t e l . 

x Lie tuviškojo t e a t r o reži
sierių, darbuotoju ir scenos mė
gėjų pas i tar imas šauk iamas 
spalio 31 d., šeštadienį. Chi
cagoje Jaunimo centro posėdžių 
kambaryje. Pasitarimą šaukia 
JAV LB Kultūros taryba. Pra
sidės 10 vai. ryto. Bendri pietūs 
numatomi 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. 

x Lietuvių istorijos d raug i 
j a šaukia savo susirinkimą 
spalio 28 d., trečiadienį. 4:30 
v.v. LB Socialinių reikalų tary
bos raštinėje. Paskaitą skaitys 
is tor ikas Jonas Da inauskas 
tema ..Jogaila Lietuvos ir Len
kijos valdovas" Bus ir vaišės. 
Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti. 

x L ie tuv ių R e s p u b l i k o n ų 
t a u t i n ė s federac i jos me t in i s 
s u s i r i n k i m a s š a u k i a m a s 
penktadienj. spalio 30 d., 8 v. 
vak. Grand Hyatt — VVashing-
ton viešbutyje, VVashington, 
D.C. VVashingtono ir apylinkių 
l i e tuv ia i r e s p u b l i k o n a i ir 
svečiai kviečiami dalyvauti ir 
susipažinti su Lietuvių respub
likonų atstovais ir lietuvių res
publikonų veikla įvairiose JAV-
ių vietovėse. 

x Švč. M. Mari jos G i m i m o 
p a r a p i j o s bažnyčioje ateinantį 
šeštadienį, spalio 31d.. 9:30 vai. 
ryto bus pirmoji vaikų Komuni
ja. Kviečiami ir jų tėveliai 
iškilmėse dalyvauti ir ta ip pat 
kartu su savo vaikais priimti šv. 
Komuniją. 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithu-
a n i a metinė sueiga bus šį 
sekmadienį, lapkričio 1 d.. 3 v. 
p .p . L ie tuv iu T a u t i n i u o s e 
namuose. 6422 S. Kedzie. Visi 
kolegos raginami dalyvauti pil
nomis spalvomis. Korporacijos 
metinė šventė įvyks šeštadienį, 
lapkričio 7 d. Šventos Mišios ir 
mirusiųjų pagerbimas vyks Jau
nimo centre 10:30 v.r. Metinė 
šventė bus lapkričio 7 d. 7 v.v. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Prašome stalus užsisakyti ne 
vėliau kaip lapkričio 1 d. Tele
fonu skambint Vitui Pliopliui 
776-1938 vakarais. 

x „Lie tuvių B a l s o " laikraš
čio pirmųjų metinių vakarienė 
bus lapkričio 8 d., sekmadienį. 
5 v.v. Lietuviu Tautiniuose na
muose. Menine dalį a t l iks 
operos solistė R. Mastienė ir pia
nis tas M. Motekaitis. Vietas 
reikia užsisakyti iki lapkričio 3 
d. „L.B." administracijoje tel. 
436-7878. 

x LB Hot Spr ings , Arkanso, 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Irena Sirutienė atsiuntė „Drau
go" paramai 20 dol. ir palinkėjo 
geros sėkmės. Nuoširdus ačiū 
visai valdybai ir nariams. 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60029 

Tel. 77M)800 
Kasdif-n 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pa^al susitarimą. 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. OSTTS 

201 K. OnoVn Av*\. Ste. IK-2 
Hinsdale. IL 00521 

Tel. 325-3157 
Valandos pa^ai susitarimą 312-238-9787. (sk.) 

x M i n d a u g a s P l e š k y s 
„Ate i t ies" akademinio savait
galio vakaronėje supažindins su 
V y t a u t u Skuodžiu, kuris skai
tys pirmąją Akademinio savait
galio paskaitą. Vakaronė įvyks
t a penktadienį, spalio 30 d. 7:30 
v.v. J a u n i m o centro kavinėje. 

x P o į d o m i ų paskaitų daž
nai antras a s m u o gali išprovo
kuoti įdomių klausimų iš klau
sančios publ ikos . „Ateit ies" 
akademinio savaitgalio rengėjai 
yra pakvietę įvairių asmenų, 
kurie papildys, išryškins a r net 
moksliškai nesutiks su pakvies
tų paska i t in inkų nuomonėmis. 
Šeštadienį, spalio 31 d., Saulius 
Sužiedėlio paska i ta i „Vokiečių 
okupacijos istorinė metodologija 
ir OSI" komentuos Rasa Razgai-
t ienė. Romo Vaštoko paskaitą 
„Žvilgsnis į genocidą iš visuo
tinės perspektyvos", komentuos 
Adolfas Darnusis. Sekmadienį, 
lapkričio 1 d., Bronio Vaškelio 
paskaitą „Šiuolaikinis romanas 
okupuotoj Lietuvoj", komentuos 
Kęs tu t i s Keblys. 

x A. a. Vytautui Žukauskui 
mirus, jo artimieji vietoj greitai 
nuvystančių gėlių aukojo Lie
tuvos la isvinimo reikalams. 
Tautos Fondui mirusiojo vardu 
buvo įteikti 6 6 2 dol. Kiekviena 
a u k a Tautos Fondui a r t ina Lie
tuva i laisvės aušrą. 

x Šį s ekmadien i dėl šventės 
savaitinio Alvudo pažmonio Lie
tuvio sodyboje nebus. 

x Sofija Činikienė, Chicago 
111., dėl senatvės prašė „Draugo 
siuntinėjimą sulaikyti, o likutį 
30 do l . a u k o j a „ D r a u g u i " . 
Nuoširdus ač iū . 

x D a n Mart inkus , Baltic 
Village, Sunr ise Beach, Mo., sa
vin inkas , dažna i mus remia 
auka , pra tęsdamas prenumera
tą, vėl pridėjo 25 do. dienraščio 
p a l a i k y m u i . Dan M a r t i n k ų 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x N . A lv ik ienė , Australia, 
Adelaidės Lietuvių namų spau
dos kiosko vedėja, atsiuntė už 
„Draugo" parduotas knygas 
603.68 dol. i r dar daugiau j ų 
užs isakė . Malonu paminė t i , 
nors ir didelis a ts tumas tarp 
kont inentų , knygos keliauja 
kelis mėnesius , bet y ra nuošir
dus bendradarbiavimas ir sąži
n inga i a ts iskai to už gautus 
leidinius. 

x Marija Senferienė, To
ronto, Kanada , pratęsė pre
numeratą , grąžino laimėjimų 
šakneles , pridėjo 6 dol. auką, o 
laiškely rašo , kad buvo rimtai 
susirgusi , gulėjo ligoninėje, be t 
gerasis Dievas, išgelbėjo iš tos 
ligos. „Draugui" palinkėjo geros 
sėkmės ir i lgai gyvuoti. Ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x V i n c e n t F o c h , Long 
Beach, Cal., pratęsė prenumera
tą, pasidžiaugė „Draugu" tik su 
pastaba, k a d jį gauną neregulia
riai , o dažnai visos savaitės kar
tu . Dėl paš to netvarkingumo 
nukenč iame beveik visi. 

x Šių m e t ų lapkričio m ė n . 
I d. 10 vai. ryto tėvų Marijonų 
koplyčioje, už visus mirusius, 
o k u p a n t ų n u k a n k i n t u s be i 
d a b a r priespaudą kenčiančius 
Vi ln iaus k r a š t o lietuvius b u s 
a tnašau jamos šv. Mišios. Po 
pamaldų numatoma vykti į Šv. 
Kazimiero bei Lietuvių Tau
t ines kapines pagerbti ten palai
do tus vilniečius. Tikimasi gau
saus dalyvavimo. 

(sk.) 

x Planuoki te jau dabar da
lyvaut i G . T. INTERNATIO
N A L pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pie tų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires . Kreipt is : G. T. Interna
t iona l Inc . , 10401 S . Roberts 
Rd. , Palos Hills, 111.60465, tel • 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

Keaaguoja J. Hiatas. Mgcftiitą siųsti: 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyriai 

3206 W. 66th Ptece, Chicago. IL 60629 

MOKSLO METAMS 
P R A S I D Ė J U S 

Dabar kas rytas a n t t akų 
Yra pilna lapų ir vaikų. 
Į mokyklą skuba l inksmi 
Kuprinėmis knygų nešini. 
Vėjas patampo už skvernų 
Ir paberia lapų a n t galvų. 
J i e šūkaudami l inksmi, 
Pe r lapų krūvas brisdami, 
Tik graibo saujomis lapus 
Ir mėto, svaido į draugus. 
Toks triukšmas didelis pakyla, 
Net žvirbliai medžiuose nutyla. 
Žiūri, kaip išdykaudami 

linksmai, 
E ina būriais gatvėmis vaikai. 
Skamba jų balsai l inksmi 
Vėjo muzikai pri tardami. 
0 vėjas tampo už skvernų 
Ir mėto kepures nuo galvų. 
Bet jie užtai nepyksta, ne, 
Tik semia nuo žemės lapus vis. 
1 viršų meta juos l inksmai 
Ir žiūri kaip skrenda jie laisvai. 
J a u krankia varnas an t tvoros, 
Turbūt, b u s oro atmainos. 
Gal sniego, o gal ir l ietaus, 
Dėlto, kad dūksta šie vaikai. 
Ir taip įraudę ir l inksmi, 
Su vėju ir lapais žaisdami, 
Šuoliais skubina vaikai, 
Ten kur mokyklos žėr' langai. 
Bet štai mokyklos j au namai 
I r tyla kalbos bei juokai. 
Iškrenta lapai iš delnų, 
O vėjas tuoj suka juos ra tu . 
Už durų ir tylu, ir ramu, 
I r kalbos baigias pamažu. 
Tuoj sėda greitai į vietas, 
J i e sklaido, varto t ik knygas. 
Iš jų daug visko sužinos, 
Apie ašigalį šiaurės šaltos. 
Kur yra kraš tas Lietuva, 
Su savo seniausiąją kalba. 
Kur Kaunas, Vilnius ir Trakai , 
Daugelis j ų žino dar blogai. 
J iems svarbu ši šal is laisva, 
Kur i visiems yra gera. 
Tik tėviškėlė yr> pavergta 
I r jokios laisvės t e n nėra. 
Daug daug dalykų įdomių, 
Sužinos iš knygų nuostabių. 
Ir taip mokykloje visi, 
J ie mokos susikaupę, rimti. 
Pamiršę pokštus ir juokus, 
Pamiršę vėją ir lapus. 

M. Merkevič ius 

RUDUO 

Man labai pa t inka ruduo. 
Medžių lapai keičia spalvas, 
paukščiai dar Čiulba. Laukinės 
žąsys su kitais paukščiais skren
da į šiltus kraš tus maisto ieško
t i ir saulėje nusideginti nuga
ras, kad grįžę pavasar į gražiau 
a t rody tų . P r a d e d a d a r y t i s 
šalčiau, gal pradės snigti. Nors 
rudenį gražu, be t nepatinka, 
kad šalta. 

Gintas Mikučiauskas 
K. Donelaičio lit. m-los 

6 sk. mokinys 

LAIMINGA LIETUVAITĖ 

Iš pat mažens aš kalbu lietu
viškai. Kai maža buvau, mama 
ir tėtė su manim kalbėjo t ik 
lietuviškai. Tai labai gerai ir aš 
esu už tai jiems dėkinga. Dabar 
man yra lengviau kalbėti ir 
rašyti lietuviškai. Aš lankau 
kasdien Marąuette Parko litu
anistinę mokyklą ir šeštadie
ninę mokyklą, kurioje y ra 
lengviau, bet ne visada. Visos 
mano draugės lanko šeštadieni
nes mokyklas. Vienos eina į 
Donelaičio, kitos į Chicagos 
aukštesnią ją mokyk lą . Po 
pamoku važiuojame į Jaunimo 
centrą, kur vyksta skautų su
eigos. I sueigas atvažiuoja 
draugės iš visur. Man yra 
sma«u su d r a u g ė m i s būt i 
sueigoje. 

Jaunimo centre yra didelis 
judėjimas. Ten yra lituanistinės 

Smagu pasirodyti scenoje. 

mokyklos, būna skautų sueigos, 
baliai, jaunimo šokiai, t au t in ių 
šokių grupių repeticijos, bei 
pasirodymai, parodos, koncer
tai , vakaronės. Aš pr ik lausau 
taut in ių šokių grupei „Gran
dis" . Mes susirenkame an t r a 
dienio vakarais pusant ros va
landos repeticijoms. Čia susiren
ka daug lietuvių draugų. Man 
labai pa t inka lankyt i repetici
jas , pa t inka šokti. I šokius susi
r enka daug jaunų lietuvių. 

Aš manau , kad ger iausia yra 
būti l ietuvaite. Je i a š nebūčiau 
l ie tuvai tė , labai pavydėčiau 
visiems l ietuviams ir norėčiau, 
jei galėčiau, pasikeisti į ju 
tautybę. 

Kr i s ta Š i l i m a i t y t ė . 
Buvusi Marąuette Pa rko 

lit. m-los mokinė 

T Ė V O S A P N A S 
-

Kar t ą gyveno tėvelis, k u r i s 
v i s ada pykdavo . K iekv i eną 
dieną grįžęs iš darbo rėkdavo 
ant vaikų ir ant katytės. Viskas 
j a m įkyrėjo. Vieną nakt į užmi
gęs sapnavo labai keistą sapną. 
J i s atrodė piktas i r nemanda
gus, net savo darbovietėje rėk
davo. Ka i grįžo namo, rado tuš
čius kambar ius . Nebuvo nei 
vaikų, nei kilimų, nei vir tuvės. 
Tėvas išsigando, norėjo išbėgti 
iš namo. Staiga visos durys užsi
da rė ir užsirakino. 

Tada pamatė keistą vaizdą. Iš 
jo kambario spinduliavo įvairios 
spalvos: geltona, mėlyna, rau
dona ir juoda. Paskiau pasirodė 
žmogus su t r imis galvomis ir 
penkiomis rankomis . Turėjo 
žalčio liežuvį ir storą žvynų odą. 
J i s priėjo prie tėvo ir j a m tarė : 

— Brangusis, tėve! Paž iūrėk 
į mane! Aš taip atrodau, n e s el
g iaus savanaudiškai ir b u v a u 
p ik tas ka ip tu. Pakeisk savo 
būdą, jei nenori atrodyti k a i p aš. 

Po šių žodžių tėvas pabudo ir 
ats ikėlė iš lovos. J i s apžiūrėjo 
visus kambarius . Pamatęs , kad 
v a i k a i n a m u o s e , b a l d a i ir 
k i l i m a i savo vietose, laba i 
apsidžiaugė. 

Nuo to laiko j is pas ida rė 
meil iausias ir draugiškiaus ias 
tėvas pasaulyje. Tuo ir baigėsi 
pasaka apie keistą ir nemanda
gų tėvą. 

Gytis U d r y s 
Detroito „Žiburio" aukšt . 

lit. m-los mokinys . 
(Žiburio spinduliai) 

ŽUVYS 
(Lietuvių tau tosaka) 

Sutvėrė Dievas žuvis ir pa
le ido j a s gyven t i į m a ž u s 
vandenis , kuriuose jos labai 
v a r g o . Pas iga i l ė jo D i e v a s 
bevargstančių žuvų ir a t s iun tė 
didelį potvynį. Žuvims pasidarė 
labai geras gyvenimas. Atgavu
sios laisvę, pradėjo ne t prieš 
Dievą šnekėti: 

— Dabar mes le is tume save 
gyvas kepti, jei mumis k a s nors 
galėtų sugauti! 

Supyko Dievas ir t a r ė : 
— Beprotės! Ž m o g u s da r 

m i e g o s , o j ū s j au b ū s i t e 
krepšyje. 

Nuotr. Gintaro Plačo 

ZOOLOGIJOS SODE 

Neseniai a š buvau Milvvau-
kee 's zoologijos sode. Ten buvo 
labai smagu. Ten mačiau daug 
gyvulių. Buvo ga l ima pasijo
dinėti ant dramblių ir kupranu
garių. Aš nėjau jodinėti , nes 
kainavo d a u g pinigų, be to, j a u 
anksčiau esu jodinėjęs. Pasi
jodinėjimas kupranugariais dar 
nebuvo prasidėjęs. 

Pradžioje ėjau žiūrėt i didelių 
gyvulių, p a s k i a u į gyvačių 
namą. Gyvačių n a m e mačiau 
daug įdomių žuvų, varlių ir gy
vačių. Pavalgęs ėjau žiūrėti 
liūtų. Buvo įdomių liūtų, vienas 
i5 jų labai re tas — baltasis liū
tas . Nuėjau pas dolfinus. J i e 
a t l iko daug įdomios programos, 
ka r t a i s juokingos. 

Pagaliau aplankiau ir mažųjų 
gyvuliukų namą. Čia mano 
mėgiamiausia vieta. Ten buvo 
daug šikšnosparnių, voverių. 
Buvo tokių, kur pusė voverės ir 
pusė beždžionės. Aš noriu tokią 
gau t i , nes iš visų gyvulių m a n 
šis įdomiausias. 

Gy t i s V y g a n t a s 
Dariaus Girėno lit . 

m-los 7 sk. mokinys 

GALVOSŪKIS N R 11 
(Žiūrėkite kryžiažodi) 

santis arkliams (pvz. masina, 
tvartas ir t.t.). 23) Parodomasis 
įvardis. 24) Tėvo ar motinos 
sesuo. 27) kitais žodžiais išreikš
tas noras, ko nors užsigeidimas. 
28) Atvykęs iš kito krašto. 

Kas teisingai išspręs šį kryžia
žodį, gaus 10 t. Kas padarys 
klaidų — gaus tik 5 taškus. 

Atsiuntė V.M. 

GALVOSŪKIS NR. 12 

Vienas ka lnų sportininkas 
nuvyko į Afriką, kad įliptų į 
Afrikos aukščiausią kalną 
Kilimanžaro. Belipdamas susir
go vėjaraupėm (chicken pox), 
turėjo grįžti žemyn nepasiekęs 
viršūnės. Kitais metais pasiryžo 
lipti į McKinley kalną, aukš
čiausią vakarų pusrutulyje. Be
statydamas palapinę susižeidė 
ranką, turėjo atsisakyti savo žy
gio. Po dviejų metų nuvyko į 
Aziją, kad liptų į aukščiausią 
pasaulio kalną Everestą. Gero
kai palipus aukštyn, pradėjo 
svaigti galva. Draugai su vir
vėmis turėjo nuleisti jį žemyn. 
Ir ta ip jo pasiryžimai nebuvo 
įvykdyti. 

Šiame straipsnyje yra kažkas 
klaidingo, ne taip, kaip turėtų 
b ū t i . Pamėg ink i te surast i 
klaidą ir parašykite. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 13 

Sudarykite žodžių laiptelius-. 
Visi žodžiai turi prasidėti raide 
T. Kiekvienas sekantis žodis 
turi turėti vieną raidę daugiau, 
kaip prieš einantis. Pavyzdys, 
A aš, ant, akis, antis ir t.t. 
Visus žodžius rašyti stulpeliu, 
kad susidarytų piramidės ar 
laiptelių vaizdas. Už 10 žodžių 
— 5 taškai, už daugiau kaip 10 
žodžių - 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 15 
(Žiūrėkite brėžinius) 
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S k e r s a i : 1) Lietuvos gyven
tojas. 5) Veiksmažodžio „bū t i " 
trečias asmuo. 7) įėjimas (lotynų 
k. žodis) 8) Lotyniškų mišių 
užbaigimo pirmas žodis (iš trijų). 
9) Knygos viršus. 10) Puoduko 
auselė (be nosinės raidės). 11) Ar 
daug? 12) J aus tukas . 16) Nau
d o j a m a s p i n i g ų s k o l i n i m e 
(banke). 18) Moteriškos giminės 
a s m e n i n i s įvardis. 20) Kai 
netvarkingas vandens vamzdis. 
23^ Parodomasis moteriškos 
g i m i n ė s į v a r d i s . 21) Kai 
prašoma ko nors daugiau. 22) 
Kai a tžymimas koks svarbus 
įvykis l a iko atžvilgiu. 25) Den
giamoji kūno dal is . 26) Kai 
mazgas... 

Ž e m y n : 1) Plačios apimties 
vienetas įvairiai skaičiuojamas. 
2) Žmogus prašantis išmaldos. 3) 
Kur iame teka vanduo. 4) Nau
j a i išarta dirva arba arklo dalis 
(Žiūrėkite žodyne). 6) Reikalin
gas visiems vežimams. 13) Mer
gaitės vardas. 14) Prieveiksmis, 
kurį pakeičia jungtukas iki. 15) 
Prieveiksmis, kiurį kartais pa
keičia k i t a s prieveiksmis vos. 
17> Sakyti netiesą. 19)Priklau-

Matotė nupieštas penkias fi
gūras, kurios atrodo skirtingos. 
O gal surasite taip jų ir panašių. 
Pamėginkite! (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 15 
(Žiūrėkite piešini) 

Pas iva ikšč ioki te po j ū r ų 
valdovo Jupiterio karalyste, tik 
nepaklyskite ir grįžkite atgal į 
žemę. (5 taškai) 


