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Latvijos Liaudies Frontas 
už nepriklausomybę 

Pereinamojo meto politika 

Ryga- — AP žinių agentūra 
praneša, jog Latvijos Liaudies 
fronto suvažiavimas sekmadienį 
nubalsavo pakeisti savo nusista
tymą iš autonomijos reikala
vimo į nepriklausomybę. 

Latvijos L iaud ies fronto 
delegatai susirinkę į antrąjį 
savo kongresą, nutarė pakeisti 
126 punktų anksčiau priimtą 
programą ir paskelbti nepri
klausomybę patogiu laiku. 
Fronto vadai praneša, jog iš 
1,704 delegatų t i k vienas 
balsavo prieš šį nutarimą. Nau
joji programa taip sutvarkyta, 
jog būtų nepriklausoma ekono
mija ir visa socialinė struktūra 
paruošta a ts iskyrimui nuo 
Sovietų Sąjungos. 

Pereinamasis laikotarpis 
„Jei Sovietų Sąjunga tęs Gor

bačiovo pradėtą kursą, Latvija 
bus laisva valstybė už penkerių 
metų", paskė New York Times 
žurnalistui Juris Dobelis, kuris 
yra vienas iš Fronto vadų. ,,Bet 
jei jis bus pakeistas griežtesniu, 
niekas negali žinoti kas bus". 
Liaudies f rontas a iškia i 
pasisakė už visišką nepri
klausomybę, laisvą prekybą ir 
žemės ūkio programą bei daug-
partinę sistemą. Pereinama
jame la ikotarpyje Latvija 
turėsianti pasil ikti sovietų 
federacijoje. 

Frontas taip pat pasisakė už 
Latvijos pilietybės suteikimą 
visiems respubikos gyvento
jams, įskaitant ir rusų bei kitų 
tautybių žmones. Dviejų dienų 
kongrese Liaudies fronto 
vadovai paruošė labai atsargiai 
surašytą dokumentą, kuris, 
kaip minėto laikraščio kores
pondentas rašo, galėtų būti 
pavyzdžiu ir kitiems Baltijos 
respublikų sąjūdžiams, kuriame 
išbalansuota politinė realybė. 
Tai esąs geriausiai paruoštas 
nepriklausomybės dokumentas, 
kuriam pritarusios ir kitos dvi 
Baltijos respublikos. Dokumen
te taip pat detaliai pasisakoma 
Sovietų kariuomenės ir valsty
bės saugumo policijos klausi
mais, kurie turėtų būti išvesti 
iš Latvijos. 

Latvių kompromisai 
Specialus komitetas paruošė 

minėtą dokumentą. Ten nesa
koma, kad Latvija neturi atei
ties be Sovietų Sąjungos. Fron
to pirmininkas Dainis Ivans jam 
pasakojo: „mes gerai žinome, jog 
nėra imperijos, kuri savanoriš
kai atiduotų tą teritoriją, kurią 
pasivogė". Jis sako, kad latviai 
turėtų klausti savęs, ar yra 
tikrai pasiruošę tokiam žings
niui. Rastas latviuose kompro
miso kelias tarp liberalių Ko
munistų partijos narių ir Nepri
klausomybės sąjūdžio, kurio 
vadu kaip tik ir yra Dobelis. 

Latvijos prezidentas A. Gor-
bunovas, kartu ir Politbiuro na
rys kalbėjo žurnalistams, kad 
„latvių programa yra radikali, 
bet demokratiniuose rėmuose ir 
be ekstremistinių bruožų. San
dra Kalniete, Fronto valdybos 
narė, pasakė, jog prieš baigiant 
sudaryti Fronto platformą, buvo 
gautas Latvijos Komunistų 
partijos pareiškimas Fronto 
reikalu, kuris bus paskelbtas 
šią savaitę. Jame tik švelniu 
tonu kri t ikuojamas Fronto 
nutarimas. Latvių dokumentas 

laipsniškai veda prie nepri
klausomybės; atsižvelgiama į 
tai , kad latviai savo skaičiumi 
neviršija kitų tautybių, kaip 
kad yra Lietuvoje ir Estijoje. 
Viešieji tyrinėjimai rodo, jog 
t ruput į daugiau kaip trys 
ketvirtadaliai latvių pasisako 
už nepriklausomybę, bet tik 
vienas ketvirtadalis ne latvių 
t am pritaria. Negalima laimėti 
nepriklausomybės mūšio tik su 
puse Latvijos gyventojų, sako 
Vladlen Dozortsevas, kuris yra 
vienintelis rusas Liaudies Fron
to vadovybėje ir kuris dalyvavo 
to dokumento paruošime. Lat
vijoje taip pat yra bijančių, kad 
tokie pareiškimai nepakenktų 
Gorbačiovo reformoms. 

Privalo būti visi politikais 
Liaudies Fronto tarybos na

riai lankėsi Skandinavijoje, Vo
kietijoje, Britanijoje ir Ameri
koje, kad patirtų politines nuo
taikas. Jie visi sakosi patyrę 
Vakarų valstybių atsargumą, 
nežiūrint, kad buvo pasisakoma 
ar net raginama už nepriklauso
mybę. J ie taip pat patyrę 
vakariečių susirūpinimą, kad 
sąjūdžiai nepakenktų Rytų 
Europos pastovumui. Vakarų 
įmonės bijančios investuoti savo 
kapitalą Baltijos kraštuose, nes 
galį būti suvaržymai. Dobelis 
kalbėjo, jog latviai turi būti ir 
politikai ir revoliucijonieriai. 
Baltijos respublikos šiuo metu 
tur i pasikliauti Sovietų nafta, 
metalu ir kitomis medžiagomis 
ir todėl Latvijos atsiskyrimas iš 
Sovietų Sąjungos tuojau pat ne
galimas. 

Poli t inė Baltijos kraštų 
atmosfera svyruojanti kiek
vieną dieną Maskvos korido
riuose. Jei stipriau pasisakoma 
prieš Maskvą, tai kitą dieną 
daug sunkiau susikalbėti , 
aiškino vienas latvių deputatas. 

Latvijos Liaudies Fronto pirmininkas 
Dainis Ivans, vėl perrinktas vado 
vauti Latvijos sąjūdžiui. 

Parlamentarinė respublika 
Latvijos Liaudies Fronto kon

grese dalyvavo atstovai iš Lie
tuvos, Estijos, Azerbaidžano, 
Armėnijos, Gruzijos, Ukrainos, 
Gudijos ir iš kelių Rusijos 
miestų, kurie buvo kongreso 
svečiais. Liaudies fronto nariai 
mano laimėti daugiau vietų 
vasario mėnesio rinkimuose ir 
tada stipriau reikalauti nepri
klausomybės teisių. 

Jau ir šiame dokumente pasi 
sakoma, kad Latvija turi būti 
demokratinė parlamentarine 
respublika. Viso to siekiama ne 
r iauš ių keliu, bet taikiu 
Gandžio būdu. Jame taip pat 
smerkiama vienos partijos 

Anglijos spaudoje Londone mėgstama ši kultūrinė nuotrauka, kuri buvo dedama rugsėjo mėnesį. 

Paskirta Nobelio Taikos premija 
Oslo. — 1989 metų Nobelio 

Taikos premija suteikta Tibeto 
religiniam ir politiniam vadui 
Dalai Lama, kuris kovoja 40 
metų prieš komunistinę Kinijos 
vyr iausybę taikiu būdu. 
Norvegijos Nobelio komitetas 
sako. kad 54 metų budistas, 
Tibeto vadas, kuris pabėgo į 
Indiją 1959 m. iš Tibeto, buvo 
vertas premijos, nes taikos keliu 
siekia Tibetui atgauti laisvę. 
Įvykęs sukilimas tais metais ne
pasisekė ir maždaug 100,000 
tibetiečių pabėgo į Indiją. Nuo 
to laiko jis vadovauja taikiai 
kovai prieš Kinijosr-okupaciją 
Tibete. Komiteto pirm. Egil 
Aarvik pasakė, kad sprendžiant 
Taikos premijos klausimą, 

Vengrijoje užsidarė 
partija 

Budapeštas. — Sekmadienį 
Vengrijos Komunistų partija 
nutarė baigti savo veikimą ir 
užsidaryti aiba, tiksliau išsi-
reiškus. persiorganizuoti į naują 
partiją, pasivadinusia Vengrijos 
Socialistų partija Savo nuta
rimu jie visiškai nutraukė ry
šius su ,,socialistine valstybe ir 
demokratinio centralizmo prin
cipais", kurie valdė Vengriją 
daugiau kaip 40 metų komunis
tiniais principais. Tai pirmas 
kartas, kai Varšuvos pakto 
Komunistų partija formaliai 
užbaigė savo veiklą. Senosios 
partijos nariai yra ir naujosios 
partijos nariai. Todėl daugelis 
vengrų netiki, kad ji būtų taip 
greitai pasikeitusi. Žmonės 
sako, jog naujoji partija turi 
savo veikla įrodyti, kad jie 
nebėra komunistai ir priima 
Vakarų pasaulio demokratiją. 
Ministerio pirmininko pava
duotojas Peter Medgyessy ta
čiau yra mažiau optimistas, kad 
visi komunistai tuoj atsisakytų 
leninistinio galvojimo. Norin
tieji būti naujoje Socialistų par
tijoje turi įteikti pareiškimą raš
tu. 

sistema. Tam pritaria ir Latvi
jos ministerių tarybos pir
mininkas Vilnis Bresis. Jis 
kalbėjo kongrese ir pasakė, jog 
latvių žmonės turi teisę 
nuspręst i savo likimą. Jo 
manymu, svarbiausias dalykas, 
kad Maskva atsisakytų kont
roliuoti Latvijos ekonomiją. Lat
vija šiuo metu turi maždaug 2.7 
mil. gyventojų, o Liaudies fron
tas turįs daugiau kaip 300.000 
narių. 

lemia ir politiniai motyvai. 
Nobelio Taikos premija — 

455,000 dol. bus įteikta gruodžio 
10 d. Norvegijos karaliaus 
Olavo V, kuris vadovaus toms 
iškilmėms. Dalai Lama šiuo 
metu yra Amerikoje. Sužinojęs 
apie paskyrimą, pasakė, jog 
džiaugiasi, kad buvo pripažinti 
jo įsitikinimai taikiu keliu 
atgauti Tibetui laisvę. J is 
pasisakė visados tikįs meile, 
pasiaukojimu ir universalia 
pagarba žmogui. Jo išskyrimas 
nėra ypatingas atvejis, sakė jis, 
„aš esu tik paprastas budistų 
vienuolis ir nieko daugiau". 

Komunistinės Kinijos vyriau
sybė pareiškė protestą, kad jam 
paskirta Taikos premija, nes tai 
esąs kišimasis į Kinijos vidaus 
reikalus. 

Jis devynis metus vadovavo 
taikingai koegzistencijai su 
kinais pačiame Tibete, o nuo pat 
pabėgimo pradžios jis nuolat 
keliauja po pasaulį ir organizuo
ja pagalbą Tibetui moraline 
prasme. Jo vardas ir pavardė 
yra Tenzin Gyatso, o Dalai 
Lama reiškia „Išminties oke
anas". 

Kovojančio Tibeto Dalai Lama, 
kuriam paskirta 1989 metų Nobelio 
Taikos premija. 

— Britanijoje gyvena 
maždaug 1.5 milijono musulmo
nų. Jie suorganizavo savo 
politinę partiją, kurie nori 
pasiųsti savo atstovus į par
lamentą Westminsteryje. Tos 
partijos pirmininku yra Daud 
Muša Pidcock, britų konvertitas 
į Islamo tikėjimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Dresdene Reuterio agentū
ros pranešimu, buvo sužeista 
daugiau kaip šimtas žmonių 
įvykusiose demonstracijose. 
Policija žiauriai elgėsi su 
demonstrantais, kurie reikalavo 
laisvės ir abiejų Vokietijų su
jungimo. Policininkai net 
pagriebę jaunuolius daužė jų 
galvas į mūro sieną ar į cemen
tinį grindinį. Sužeista ir daug 
policininkų. Ten ir kitur jau 
demonstruojama kelias dienas. 

— Washingtone prez. G. 
Bushas pasakė, jog nesigaili, 
kad nedavė įsakymo padėti 
Panamos sukilėliams nuversti 
gen. Noriegą, bet pareiškė, kad 
jo administracijoje žmonės 
krizės atveju nesugeba orien
tuotis, ką reikia daryti. 

— Senato Ginkluotųjų pajėgų 
komiteto pirm. sen. Sam Nunn 
griežtai kritikuoja vyriausybės 
nesugebėjimą tvarkytis Pana
mos sukilimo metu. 

— Bogota mieste sprogusi 
bomba užmužė 7 asmenis ir 8 
sunkiai sužeidė tuoj po to, kai 
prez. Virgilio Barčo priėmė 
priesaiką iš naujojo Teisingumo 
ministerio. Tai dažna apraiška 
Kolumbijoje, kai buvo pradėta 
kova su narkotikų magnatais, 
kurie tokiu būdu kovoja prieš 
vyriausybę. 

— New Yorko miesto mero 
rinkimuose kandidatas Rudolph 
Giuliani, buvęs New Yorko pro
kuroras, buvo priverstas 
pasiskolinti 200,000 dol., kad 
galėtų toliau vesti rinkiminę 
propagandą už savo kandida
tūrą į miesto merus. 

— Claudio Abbado, žymusis 
Europoje dirigentas, pakviestas 
perimti neseniai mirusio Her-
bert von Karajan vietą ir būti 
Berlyno Filharmonijos dirigen
tu. Orkestro nariai, kurių yra 
120, slaptu balsavimu pasisakė 
vienbalsiai už jį ir telefoniniame 
pasikalbėjime su Berlyno 
Kultūros ministerių Anke Mar-
tiny Abbado sutiko perimti 
pareigas. Chicagos dienraščių 
muzikos kritikai savo metu jį 
siūlė Chicagos simfoniniam 
orkestrui, kai buvo sužinota, 
kad Solti nebesutinka pratęsti 
sutarties. 

— Maskvoje pranešta, kad 
Azerbaidžane buvo penkioms 
valandoms sulaikyti trys so
vietų generolai, kurie buvo 
atvykę „tvarkyti" Nagorno-Ka-
rabacho reikalų ir apsistoję Ste-
panakert mieste. 

Rytų Vokietijoje riaušės 
Pasitraukė daugiau kaip 100,000 vokiečių 

Rytų Berlynas. — Sovietų 
prez. M. Gorbačiovas.atvykęs į 
Rytų Berlyną ir sustojęs prie 
nežinomojo kareivio paminklo, 
šaukiantiems vokiečiams „Gor-
by, Gorby, ką mes turime dary
ti", atsakė: ,.Būkite kantrūs, 
nepulkite į paniką ir nenusi
minkite. Mes esame partneriai. 
Mes turime kovoti, kad išspręs
tume savo problemas kartu, 
kovoti už socializmą". 

Vėliau Gorbačiovas jau kal
bėjo salėje iš paruošto teksto, 
kai buvo minima 40 metų 
komunistų paminėjimas Rytų 
Vokietijoje. Jis sakė, jog jo 
generacija nedalyvavo kare, bet 
matė karą, „Mes galime pasa
kyti šių dienų jaunimui, kokie 
žmonės buvo tada ir kokie yra 
dabar. Ne viskas po karo buvo 
gerai, kaip kad mes būtume 
norėję. To meto prisiminimas 
tų, kurie žuvo, mus įpareigoja 
dabar, kad dirbtume taikai. Mes 
gyvename ant vienos žemės, tu
rime vieną civilizaciją ir pri
valome padaryti viską, kad 
galėtume gyventi kartu". 

Bus taip, kaip vokiečiai 
norės 

Žurnalistai jo klausė, ką 
daryti, kad Rytų Vokietijoje 
vyktų perestroika ir kad vyriau
sybė darytų reformas. Čia 
Gorbačiovas pasakė, jog svarbu 
yra,ko Rytų Vokietijos piliečiai 
patys nori. „Jei mes Rusijoje nu
spręsime daryti tai, ką mums 
sako žmonės iš užsienio, nežino
dami mūsų problemų, mes nie
kur nenuei tume. Ką mes 
darome, yra nepaprastai sunku, 
bet galbūt tai yra pats svar
biausias dalykas mūsų istorijo
je. Ir tai yra būtinai reikalinga. 
Aš tuo esu susirūpinęs". Į 
klausimą, ar Rytų Vokietijos 
vyriausybė turėtų pasekti jų 
daromas reformas, Gorbačiovas 
atsakė, jog jis gerai pažįsta vo
kiečius, kurie gali patys pažinti 
ir mokytis iš gyvenimo ir įvesti 
reformas ten, kur jos yra reika
lingos. 

„Prašom žiūrėti savo 
reikalų" 

Vokiečių žinių agentūra 
Bonoje skelbia sužinojusi, jog 
privačiame pasitarime su Rytų 
Vokietijos partijos vadu 
Honeckeriu, Gorbačiovas 
pataręs pradėti reformas ir 
duoti daugiau laisvės, bet 

Lenkų komunistai 
likviduoja partiją 

Varšuva. Lenkijos komu
nistai didele balsų dauguma 
savo suvažiavime nutarė per
sitvarkyti ir pavadinti savo 
organizaciją kitu pavadinimu. 
Kelių mėnesių eigoje bus sufor
muota nauja organizacija, tai 
reiškia, kad bus baigta 41 m. 
senumo Komunistų partija 
Lenkijoje. Partijos vadai pasiūlė 
naują pavadinimą savo peror
ganizuotai partijai. Ji vadinsis 
Lenkijos Socialistų Darbo par
tija. Didžiausias nustebimas 
buvo, kad lenkų kariuomenė 
pritarė radikaliom reformom. 
83<7r karių pasisakė už naują 
partiją ir tik 16.2^ balsavo 
prieš. Pasisakyta atsisakyti 
leninizmo ir stalinizmo principų 
ir sukurti rinkimų sistemos 
partiją, kuri dalyvautų rinki-
muoe kartu su kitomis partijo
mis. Taip pat nutarta persvars
tyti marksizmo teorijos tinka 
mumą gyvenimui. 

Honeckeris jam a tsakęs 
„nesikišti į jo darbus ir žiūrėti 
savo reikalų". Gorbačiovas 
visur pasirodęs kaip „reformų 
apaštalas", kurios pradėtos 
Sovietų Sąjungoje ir persime
tusios į Lenkiją ir Vengriją. Jis 
ne karta pasakęs, kad tai pačių 
vokiečių reikalas susitvarkyti. 

Komunistinei sukakčiai pami
nėti buvo suruoštas ir paradas. 
Visų nustebimui buvo užstaty
tos didelės specialiai pagamin
tos cementinės barikados ant 
pereinamojo kelio iš rytų į 
vakarus, kad niekas negalėtų 
pereiti, net ir tie vokiečiai, kurie 
turi kasdieninius leidimus. Tik 
ten gyvenantiems užsienie
čiams, diplomatams ir užsienio 
korespondentams buvo leista 
pereiti per tą punktą. Prane
šama, kad jau daugiau kaip 
45,000 vokiečių per paskutines 
tris savaites išvyko į Vak. 
Vokietiją. Iš viso šiemet jau 
pasitraukė truputį daugiau kaip 
100,000 Rytų vokiečių į 
vakarus. 

Demonstracijos ir riaušės 
Deja, prasidėjo ir jaunųjų vo

kiečių demonstracijos dešimtyje 
didžiųjų Rytų Vokietijos miestų, 
o Rytų Berlyne buvo demon
struojama toje gatvėje, kur Gor
bačiovas buvo sustojęs. Masinės 
demonstracijos ypač vyko Leip
cige ir Dresdene. Jaunimas 
pasisakė sekąs „Naujojo 
Forumo" — naujos vokiečių or
ganizacijos principus. Įvyko 
žiaurių susirėmimų su policija. 
Policija buvo labai žiauri. De
monstrantai reikalavo reformų 
dabar ir abiejų Vokietijų susi
jungimo. Buvo pakviesti į 
pagalbą kareiviai ir neunifor-
muoti saugumiečiai. Suimta 
daugiau negu t ū k s t a n t i s 
vokiečių. Dresdene policija su 
lazdomis daužė demonstrantus, 
net mušė per galvas, bet 
Gorbačiovas dėl to pasakęs nesi
jaudinti — reformos laimės. 

Vakarų protestas 
Amerika, Britanija ir Pran-

cūžzija pareiškė protestą Rytų 
Vokietijai prieš karinio parado 
suruošimą, nes tai sulaužė ketu
rių susitarimą, kadangi drau
džiama abiejose Berlyno pusėse 
naudoti kariuomenę. Honecke
ris savo pagrindinėje kalboje 
buvo griežtas ir apie reformas 
nekalbėjo, Vak. Vokietijos vy
riausybės atstovas pareiškė 
spaudai, kad nėra nieko gerojo 
kalboje ir negalima galvoti, kad 
jis įves reformas. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė Bonoje 
pareiškė: „Federalinė vyriau
sybė nežino priežasties, dėl ko 
vokiečiai turėtų švęsti, nes 
keturi dešimtmečiai kaip Vokie
tija yra padalinta". 

Šeštadienio vakare Gorbačio
vas išvyko į namus. Kelyje į ae
rouostą vokiečiai gatvėse prašė 
jo padėti persitvarkyti. 

KALENDORIUS 

Spalio 11 d.: Germanas. 
Zinaida. Daugvydė. Rimdaugas. 

Spalio 12 d.: Serafinas, Sal-
vinas, Deimintė, Gantas. Mel-
deika, Rudolfas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:57. leidžiasi 6:18. 
Temperatūra dieną 68 1., nak

tį 44 1. 
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ASS SUKAKTĮ ŠVENČIANT 
Akademinis Skautų Sąjūdis spalio 16 d. švenčia 65 metų veiklos 

sukakti Įsteigtas 1924 metais Lietuvos Universitete, sąjūdis išaugo 
ir subrendo, išvystydamas daugialypi gyvenimą ir įvairiaspalve 
veiklą. 

Lietuvos okupacija ir išeivijos likimas ypatingai išryškino sąjū
džio tautinį veiklos aspektą. Stengdamiesi tolygiai brandinti 
pilnutinę asmenybę,pagrįstą religiniu, tautiniu ir humanistiniu 
principu, per tą laiką daugybė ASS narių įrėžė gilią ir prasmingą 
vagą lietuviškame visuomeniniame-kultūriniame gyvenime. 

Šios prasmingos sukakties proga, su pasididžiavimu ir tėvynės 
prisikėlimo viltimi sveikinu visus sąjūdžio narius ok. tėvynėj ir 
išeivijoj, ASS garbės narius ir ypač tuos, kurie nepailstamai dar
buojasi sąjūdžio ir tėvynės Lietuvos gerovei. 

Ad Meliorem! 
fil. v.s. Danutė Eidukienė 

Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijos pirmininkė 

LS Seserija sveikina Akademinį Skautų Sąjūdį,minintį savo 
65-rių metų sukaktį. Teauga Jūsų gretos ir neša lietuviškosios 
Skautijos idėją į naujas aukštumas! AD MELIOREM— su Jumis! 

vs t n Stefa Gedgaudienė 
LS Seserijos Vyriausia skautininke 

SUGRĮŽIMO SUEIGA 

%. kiminu w. ~,:wA*^-mmmmmmmr&b*''' .;3W-<' "tilui*. 
Susikaupimo minutė skautiškame rate Akademinio Skautų sąjūdžio stovykloje. 

Nuotr. J . Tamula i č io 

„Nerijos" tunto jurų skautės 
vasaros stovyklų sezoną baigė ir 
naujuosius 1989-90-sius veiklos 
metus pradėjo rugsėjo 23 d. 
formalia Sugrįžimo sueiga Jau
nimo centro maž. salėje. 

Nelengva susirinkti visoms, 
kai sueiga vyksta šeštadienio 
popietėje, o sesės išsiskirsčiusios 
net penkiose Chicagoje ir 
apylinkėje veikiančiose litua
nistinėse mokyklose. Skautiš
kas pareigingumas nugali kliū
tis, tad. kad ir su nedideliu pasi
vėlavimu, susirinko gausus 
būrys — nuo pat jauniausiųjų 
pirmaskyrių ūdryčių iki 
daugiau pusšimtį metų skautiš
kose gretose žygiuojančių 
skautininkių. 

Salėje susirinkusios šią 
vasarą neturėjusios laimės 
stovyklauti sesės džiaugsmin
gai sutiko salėn energingai įžy
giuojančias, „Gintaro pakran
tės" stovyklos dainą dainuojan
čias, stovyklautojas. Daugelio 
jų stovyklauta net dvejose sto
vyklose — metinėje jūrų skau-
tų,-čių buriavimo stovykloje ir 
tunto stovykloje Rakė. O kelios 
jaunos gintarės sėmėsi vado
vavimo žinių dar ir Californijoje 
vykusioje „Gintaro" vadovių 
stovykloje. Tad stovyklautojos 
tikrai buvo vertos entuziastingo 
pasveikinimo. 

Sueiga pradėta išsirikiavimu, 
skambiu „Gintaro pakrantės" 
stovyklos šūkiu ir tos stovyklos 
viršininkės g.v.v. Taiydos 
Rudaitytės raportu, stovyklos 
knygų ir gairės į teikimu 
tuntininkei. 

Tuntininkei jps. Violetai 
Paulienei skautiškuoju šūkiu 
pasveikinus grįžusias stovyk
lautojas, tunto vėliavos įnešimu 
pradedama pirmoji naujųjų 
veiklos metų sueiga. Sugie-
damas Lietuvos himnas. Tunto 
ir šios sueigos komendante 
g.v.v. Milda Rudaitytė perskai
to įsakymus. Nors jų nemažai, 
visos atidžiai klausosi tunti-
ninkės reiškiamos padėkos 

stovyklose vadovavusioms 
sesėms, maitinimu besirūpinu
sioms mamytėms, stovyklai 
talkinusiems tunto tėvūnui 
Alfonsui Eitučiui, Antanui 
Bartkui ir stovyklavietės 
administratoriui Linui Lapin
skui. Padėka iš pareigų pasi
traukiančioms vadovėms ir lin
kėjimai sėkmės naujai vadovių 
darbui įsipareigojančioms. Vi
soms džiugu, kad dar viene
riems metams tunt ininkės 
pareigose pasilieka visų mylima 
vadovė jps Violeta Paulienė. 

LS SESERIJOJE 
LS SESERIJOS VADUOS 

POSĖDIS 

LSS Vadijos akivaizdinis 
posėdis yra šaukiamas 1989 
metų lapkričio 4-5 d. Chicagoje., 
6041 Fairfield Ave., Chicago, IL 
60629, tel. 312/925-5390 - visad 
paslaugiems v.s. Alei ir v.s. Vy
tautu i Namikams atvėrus 
namus posėdžiams. Padika 
Jiems! 

Pradžia šeštadienį, 9:00 v. 
ryto. Turėtume baigti vėliausiai 
2 vai. p.p. sekmadienį, nebent 
viską sutvarkytume anksčiau. 

AČIŪ PADĖJUSIEMS 
ĮVYKDYTI PROJEKTĄ 

SKAUTIŠKA POPIETĖ 
NEW YORKE 

Naujuosius veiklos metus pradedant 
seses sveikina „Nerijos"'jūrų skaučių 
t u n t o t u n t i n i n k ė jps 
Paulienė. 

Nuotr 

Saugiai, neatidarytoje dėžėje 
iš čia iki paskirties, kompiuteris 
— mūsų šių metų pavėlavęs 
„velykaitis", visai prieš prasi
dedant stovyklai pasiekė 
Skautiją Vilniuje, nors vis dar 
nesame pilnai suvedę „galo su 
galu" atskaitomybėje — ne visi 
pažadai realizavosi. Norėtume 
tikėti, kad šį mėnesį galėsime 
tai užbaigti. 

Kompiuteris, skirtas Skau-
tijos reikalams, yra šiuo metu 
Seserijos žinioje. Lietuvos 
Skautų s-gos Pirmijos 
nutarimu, bus samdoma vienas 
asmuo jo priežiūrai ir nau
dojimui. Šalia Skautijos reikalų 
atliekami darbai turėtų pa
dengti algos ir priežiūros 

Violeta išlaidas, su pliusu. Bus sudary
tos sąlygos sesių ir brolių 

J. Tamulaičio supažindinimui su kompiuteriu 
bei jo naudojimu. Širdinga 
padėka visiems sesėms ir bro
liams, įgalinusiems projekto 
įvykdymą. 

Begalinė padėka už talką sk. 
v. Valdui Adamkui ir p. Arvy
dui Tamuliui. 

Budėkime! 
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 

Vyriausia Skautininke 

Graži ir jauki skaut iška 
sueiga įvyko 1989 rugsėjo 17 
Kul tūros Židinyje pagerbti 
skautų vadovus, atvykusius iš 
pavergtos Lietuvos pabendra
vimui su lietuviškąja skautiją 
Amerikoje ir Kanadoje. Vienu ir 
kitų išgyvenimai, naujų minčių 
ir j ausmų gausa, pat ir t ies 
padala skina kelią į šviesesnę 
ateitį. 

Sueiga įvyko mažojoje Židinio 
salėje. Sueigoje dalyvavo arti 30 
uniformuotų įvairių šakų ir 
laipsnių skautų,-čių ir maždaug 
tiek pat skautų rėmėjų, svečių. 
Mišri grupė nedidelė, bet nuo
taika, sutikus skautus vadovus 
pirmąkart iš pavergtos Lie
tuvos, jaudinanti, broliška ir 
pakili. 

Sueigai vadovavo s. Giedrė 
Stankūnienė. Sueigos pradžioje 
atskleisti skautiškus išgyve
nimus buvo'sudainuota „Atgi
mė Tėvynė... ' ' Uniformuoti 
skautai su atvykusiais svečiais 
g l aus t a i sėdėjo, sakytume 
žydėjo, ratelyje. įspūdingas ir 
ma lonus pasikalbėj imas 
užmegztas svečių vadovų iš 
Lietuvos supažindinimu. Jų 
pareigas trumpai aptarė v.s. L. 
Milukienė. Po to labai jaunai, 
įdomiai ir p rasmingai 

prakalbėjo svečiai vadovai iš 
Lietuvos: Monika Girčytė, 
Laimonas Daujotas, Laurencija 
Malke vičienė ir jų vyriausias — 
Rimantas Ulevičius. Visi pagar
biai pasveikino pirmūną v.s. 
Petrą Jurgėlą. Jie iš anksto, tik 
atvažiavę, pasisakė, kad labai 
nori pamatyti pirmąjį Lietuvos 
skautą P. Jurgėlą. 

Po gražaus įvado buvo pa
kviestas kalbėti pirmūnas P. 
Jurgėlą. 

Jo žodis, kaip visada, buvo 
sparnuotas apie pirmuosius 
žingsnius, kuriant Lietuvos 
skautų sąjungą patarnauti 
lietuvių tautos gyvybiniams 
interesams. O tai buvo pirmos 
eilės siekiai: Lietuvos gynyba ir 
švietimas. Kalbėtojas trumpai 
aptarė jo ciaties sukurtą ir išleis-
t ą skautišką literatūrą ir 
pirmųjų gan naujoviškų žings
nių sunkumus. Savo žodžio pa
baigoje ištraukė iš pastalės glėbį 
dovanų: skautiškos pirmosios 
literatūros ir įvairių reikmenų 
skau tav imu i . -Ta i buvo jo 
asmeniška dovana atsiku
riančiai skautijai pavergtoje 
Lietuvojsr ii 

V. s. - P.- Jurgėlai užbaigus 
sveikinimus ir padėką atsikūru
sios skautijos vadovams už 

Paskelbiamos į vyresniškumo 
laipsnius pakeltosios sesės. 
P ranešama tun to vadija 
1989-90-siems veiklos metams. 

Sesėms susirikiavus viene
tais, tuntininkė, palinkėjusi vi
soms sėkmingų metų, reikš
dama padėką visoms vadovėms, 
įteikia rožių puokštę iš pareigų 
laikinai pasitraukiančiai tunt. 
pavaduotojai jps. Audronei " — 
Gulbinienei, o visoms vadovėms dėta kitiems... O ir dalis 
po rausvą gvazdiko žiedą — sim- vyresniųjų skuba „Grandies" ir 
bolinį padėkos ženklą. Pasveiki
namos ir naujai į tuntą įsijungu
sios ūdrytės kandidatės. 

Išnešus vėliavą, sueiga bai
giama rate supintomis ran-

„Atžalyno" repeticijon. Juk 
vakare vyks koncertas. 

Po sueigos pasivaišinta už
kandėliais. Sesėms skirstantis, 
tunto vadija susirinko posė-

komis giedant „Lietuva brangi" džiui aptarti tunto planus 
ir „Ateina naktis". Norėtųsi dar naujiesiems veiklos metams, 
tęsti sueigą, bet salėj jau pažą- IR 

Fil. ps. dr. Robertas Vi tas buvo pagerbtas Amerikos Lietuvių Respublikonų 
Il l inois lygos 18-tame žymenų įteikimo bankete. Dr. Robertą Vita, 
pasižymėjusio 1988 m. jaunuolio žymenį įteikęs, sveikina LRI lygos pirm. Vyt. 
Jasinevič ius . Greta — dr. V i tą banketo dalyviams pristačiusi fil. Nijolė 
Maskal iūnienė . LRI lygos valdybos sekretorė. 

Nuotr. A lg io Stas iu l io 

„Nerijos" tunto jūrų skautės stovykloje prie ežero Jūros dienos minėjimo iškilmėse Kairėje uos
to komendante g.v.v. Laura Lapinskienė. Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

GERB. TAUTIEČIAI, 

Jums rašo grupė moksleivių iš 
Lietuvos. Naudodamiesi proga, 
mes norime su jumis užmegzti 
d r aug i škus ryš ius . Mes 
mokomės Klaipėdos mieste, 
1-oje profesinėje Technikos 
mokykloje. Šios mokyklos kur 
sas 3 metai, o mes, čia mokomės 
antri metai — 11 klasės kursas. 
Mums po 17 metų amžiaus. 
1990 m. šią mokyklą baigsime 
įsigydami specialybę ir vid. 
mokyklos baigimo atestatą. 

Norėdami, kad daugiau prasi
plėštų mūsų gyvenimo akiračio 
horizontas, norėtumėme susi
rašinėti su jumis ir kuo daugiau 
sužinoti apie jus, jūsų laisva
la ikį , mokslą, užsiėmimą, 
aplamai apie gyvenimą. 

Laišką jums perduos jachtų 
žygio per Atlantą, Klaipėda -
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dovaną ir pareikštą pagarbą, 
visi pakilo iš vietų ir skautų 
kūrėjui sugiedojo garsų „Ilgiau
sių metų...". 

Židinietės, šalia sveikinimų 
lietuvių skautijai pavergtoje 
Lietuvoje įteikė bronzinę laisvės 
statulėlę. 

Sueiga buvo baigta skautiško
mis dainomis ir vaišėmis. 
Vaišes ir priėmimą organizavo 
vyr. skaučių židinys, kuriam 
pirmininkauja vyr. sk. Živilė 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Jurienė. 
Prie įėjimo buvo suaukota 250 

dol. Ši suma ir asmeniškos 
aukos buvo įteiktos iš Lietuvos 
atvykusiems skautų vadovams, 
kurie rugsėjo 19 buvo gražiai 
išlydėti į namus. 

Tokių ir panašių pramogų jau
nimui ir rėmėjams reiktų per 
metus daugiau a t jaunint i 
skautų judėjimą New Yorke. 

A.D.D. 
Iš „Darbininko" 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Raz. 246-9067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzta Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosts. Ltd. 
Marąuette Medical Buikjing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Tai. 925-2670 

1185 Oundee Ava., Elgin, I I I . 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Spalio 14 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautijos tradi
cinis vakaras Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto 20 metų 
veiklos minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre. Rengia 
skautai akademikai. 

Tai . kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50ttt Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 3 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

New York, jachtos „Lietuva" 
kapitonas Steponas Rudzevi
čius. 

Nekantriai lauksim jūsų at
sakymo kartu su mūsų sugrįž
tančiom jachtomis! 

Su pagarba 
Gintaras Veitas 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Svita 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tai. 565-2950 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Slst Street 

Kabineto ta i . RE 7-1168: 
Raztd. 385 4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Cantor, 7152 W. 127th St. 

Palos Hgts , III. Ketv. vai. 3-6 v v 
Tai. 44S-1777 

Or. Tumasortlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS O. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st St., Chicago, M. 

Tai.: 436-0100 
1>SOO «t>Mtfiw#*jt MftfHvsy 
"•?•>• H#l0nt* t M. 40463 

(312) 361-0220 (312)3614222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. 776-2880, raz. 448-5945 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S .C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 585-7755 



Amerikos valdžia 

SANTYKIUOSE SU 
SOVIETAIS 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
Pokalbis apie JAV užsienio politiką! 

Pasikeitus Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžiai po R. 
Reagano, daugelis dabartinę G. 
Busho valdžią kritikuoja ir yra 
nepatenkinti. Patys respubli 
konai nėra patenkinti Busho 
lėtu galvojimu, dar lėtesniais 
sprendimais ir nesistengimu ką 
nors viešojoje politikoje daryti. 
Gal jis teisingai sako, kad reikia 
pirmiau pagalvoti, o tik paskiau 
daryti, bet jau daug yra atvejų, 
kai Amerika dėl prezidento ir jo 
valstybės sekretoriaus J. 
Bakerio lėtumo pralaimėjo. Šiuo 
atveju net kongreso vienos ir 
kitos partijos nariai pasisako 
prieš prezidento sprendimus 
Panamos klausimu, kai ten 
valdo narkotikų pirklys ir val
džios uzurpatorius. 

Dar labiau ir dažniau nepa
tenkinti dabartinio prezidento 
elgesiu su Sovietų Rusija ir jos 
satelitais. Atrodo, kad jis sąmo
ningai nori M. Gorbačiovą iš
laikyti balne. Jis nenori, kad jis 
iškristų iš valdžios kol nepadarė 
savo pažadėtų reformų ir 
neatnaujino Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos. 

Valdžios pagalba ekonominiu 
stiprinimu, kada Rusija eko
nomiškai pergyvena tikrą krize, 
yra Busho noras ilgiau išlaikyti 
Rusiją galinga prieš kitas 
Europos ir Azijos valstybes, nors 
Gorbačiovas ir priešinasi 
Amerikos norui pirmauti. Eko
nominė pagalba javais, mėsa, 
technologine pagalba, naujau
siais išradimais yra Sovietų 
Rusijos laikymas syarbia savo 

• partnere ir svarbia bendradar-
be, kuri turi dideles galimybes 
prekybai ir pramonei, nes pati 
savo mažai ką turi. Gal tik 
susilygina su Amerika savo 
kariniu pajėgumu. 

Tokie - santykiai su Sovietų 
Rusija ir jos dabartiniu vadovu 
M. Gorbačiovu yra pataika
vimas pačiai Rusijai, pataika
vimas Gorbačiovui ir skriau
dimas tų okupuotų kraštų, 
kurie šiuo metu pajuto savo lais
vėjimo galimumus, kaip Pa
baltijo tautos, Ukraina, Armė
nija, Gruzija. Valstybės depar
tamente padėjėju pasidaręs 
mažosioms tautoms seniai prie
šingas Lawrence Eagleburger 
yra vienas iš valstybės sekreto
riaus patarėjų ir pavergtųjų 
priešų. 

Ar reiktų leisti Sovietų Ru
sijai ekonomiškai sugriūti, ar 
reiktų leisti M. Gorbačiovui iš
virsti iš sosto, tai šiuo metu 
klausimas ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje. Tokia Margaret 
Thatcher ar toks Vakarų Vokie
tijos kancleris Helmut Kohl 
tvirtai stoja už Gorbačiovo refor
mas, už jo diplomatiją, už jo ry
šius su svetimomis valstybėmis. 
Britanijoje ir Vokietijoje mi
nia jį entuziastiškai vadino 
„Gorby!" nors jis stengėsi nei 
per daug žadėti, nei per daug 
padaryti, nei per daug pasi
rodyti vyriausybių akyse. Jis ža
vėjo tik valstybių vadovus ir 
suminkštintas minias. 

Bet nė M. Gorbačiovas negali 
iš karto nusikratyti Stalino 
palikimo, neostalinistų, kurie 
norėtų užimti jo vietą, kurie 
norėtų vėl imperiją valdyti 
„kūju ir piautuvu", tai yra tik 
komunistų privilegijomis ir 
privilegijuotais žmonėmis. 
Daugelio jis jau yra atsikratęs, 
bet jo kritikai iš kairės ir iš deši
nės nesiliauja jį puolę, puldami 
jo reformas ir atvirumą, kurį jis 
paskelbė ir dar vis leidžia. 

Ekonominė krizė sudaryta jo 
priešų, bet jie nenori imperijos 
išgelbėjimo be komunizmo. Tuo 
larpu jam ir jo priešams padeda 
Vakarai savo pagalba, savo 
nenoru, kad Scvietų Sąjunga su
griūtų ir kad ta imperija pasi
dalytų į mažas tautines valsty
bes. Tai viešai yra jau kelis kar
tus pasakęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas L. S. Eaglebur
ger. Atsargiai, bet' panašiai 
pasisako ir J. Bakeris. 

Amerika išgelbėjo Stalino 
Rusiją paskutinio totalinio karo 
metu, teikdama ginklų, neiš
semiamų maisto siuntinių, dra
bužių, avalynės ir visko, ko 
reikėjo basiems ir suvargusiems 
kareiviams karą vesti. Amerika 
ir šiuo metu nori išgelbėti 
Rusiją. Ji jaučiasi gelbinti Gor
bačiovą, kuris veda skirtingą 
nuo savo pirmtakūnų politiką 
viduje, ypač užsienyje. Nesunku 
kal t int i Busho vyriausybę 
nuolaidumu, bet Amerikos 
politika niekada nebuvo lygiu 
keliu ėjimas, juo labiau dabar, 
kai jai reikia gelbėti nugalėtus 
kraštus, kaip Europą, Japoniją 
ar Azijos valstybes. Reikia 
manyti, kad šį kartą jie kai 
kada dar galvoja. 

Lenkija ir Vengrija, nors te
bėra Sovietų Sąjungos satelitai, 
paėmė skirtingą politinį kursą. 
Čekoslovakija, Rytų Vokietija, 
Rumunija eina tuo pačiu 
Stalino nurodytu keliu. Gor
bačiovas į jų .reformas d*ai 
nesikišo, nežinia, ar ateityje 
įsikiš. Juk jam patogiau turėti 
klusnius satelitus, negu iman
čius ir ieškančius savo kelių. 

Tuo tarpu jis tyli ir Pabaltijo 
valstybių klausimu, bet viešai 
pasisako už laisvą įsijungimą, 
nors žino, kad rinkimai buvo 
klasta, apgaulė, prižiūrimi ka
riuomenės, renkamas seimas iš j 
Maskvos jau paskirtų kandi 
datų. Tas jo dviveidiškumas pa- i 
rodo tikrąjį komunizmo auklė- j 
jimą ir komunizmo moralę. Juk j 
komunistui tas yra gera, kas! 
gera komunizmui, nors dabar jis | 
dažniausiai vadina socializmu, j 

Pabaltijo tautos ir buvusios! 
valstybės, užgrobtos Sovietų I 
Rusijos, yra kiek laisvesnės, bet | 
jos žino, kad kraštai yra oku-į 
puoti ir kad su Maskva reikia į 
skaitytis. Laisve pasinaudoja; 
pagal persitvarkymo ir atvi
rumo koncepciją, kurią paskel
bė pats Gorbačiovas. Bet tikro
sios laisvės neturi, nors ir pa
kalba apie būsimą nepriklau
somybę. Žiūrint į Vakarų vals
tybes, kurios laisve naudojasi ir 
kurios turi savus politikos 
kelius ir savus tikslus, pagalbos 
pavergtieji negali laukti. Šiuo 
metu tegalima tik moralinė pa
galba, bet ir tos ne visuomet ir 
ne iš visų susilaukiama. Pa
baltijo kraštų laisvės idealų 
palaikytojai nuolat kalba, bet ir 
nuolat klauso, kur ir kokie vėjai 
pučia, kad jų laisvė nenu
kentėtų peranksti ir pergreitai. 

Amerikoje yra dideli būriai 
įvairių komunistų užgrobtų 
kraštų atstovų. Jie turi kalbėti, 
jie turi nuolat belsti vyriausy
bės duris. Jie turi kalbėti laisvę 
mylintiems žmonėms ir pri
minti, kad laisvė yra nedaloma. 
Jei yra nelaisvėje kokia nors 
tauta, tai nelaisvė liečia ir tas 
tautas, kurios šiandien laisve 
naudojasi. Tai ypač reikia 
priminti Amerikoje vyriausy
bei, nes čia daugiausiai gyvena 
pavergtųjų tautų atstovų, kurie 
turi teisę ir pareigą kalbėti. 

A. D. 

— Ar reikėjo dėti pastangas 
paba l t ieč iams susi t ikt i su 
Baker iu pr ieš jo susitikimą 
su Shevardnadze? 

Adv. Žumbakis: Be abejo, 
kad reikėjo. Tie pasikalbėjimai 
buvo ypatingai svarbūs. Aš tik 
bijau, kad tie pasikalbėjimai 
nebuvo panašūs į Molotovo-Rib-
bentropo pasikalbėjimus ir kad 
mums evantualiai nereiktų 
Bakerio vadinti „von Baker". 
Vakar jis pasakė kelis dalykus, 
kai buvo kalbėta apie Pabaltijį, 
kurie man labai blogai nuskam
bėjo. Nors Amerikos spauda iš
kėlė faktą, kad Baker gavo 
pasisakymą iš savo sovietų 
kolegos, kad jėga nebus naudo
jama prieš Pabaltijį, bet tuo 
pačiu Baker neapibūdino Ame
r ikos pozicijos, kas liečia 
pabaltiečius. Priedo buvo iškel
t a ta i , kad Maskvoj buvo 
paskelbta, jog rusų kalba vėl 
yra vienintelė oficiali kalba 
visoj Sovietų Sąjungoj. Baker ir 
į tą neturėjo ką pasisakyti. 
Mums dabar lietuviams yra 
absoliučiai svarbu žinoti, kokia 
yra Busho pozicija. 

V i k t o r a s N a k a s : Mano 
nuomone, būtinai, būtinai rei
kėjo pabaltiečiams išsirūpinti 
pasimatymą su Bakeriu arba su 
jo pagrindiniu pavaduotoju 
Eagleburger prieš tai, kai Baker 
susitiko su Schevardnadze. Ir 

jeigu būtų įvykęs toks pasimaty
mas, aš labai abejoju, kad Bake
ris būtų jau vienu žingsniu 
atgal žengęs po jo susitikimo su 
Shevardnadze, kai iškilo klau
simas per televiziją dėl Pabaltijo 
nepriklausomybės. Man atrodo, 
kad Valstybės departamentas ir 
Baltieji rūmai nejaučiam pakan
kamai spaudimo iš' mūsų. 
Pabaltiečiai turėjo susitikti, 
išdėstyti 3avo reikalavimus ir 
parodyti, kad čia yra- susiorga
nizavusios visuomenės, kurios 
bus labai nepatenkintos, jei 
Amerika nepriklausomybės 
klausimo nekels ir negins. 

— Ar JBANC i r r l B prašė 
susitikti su Baker prieš jo pa
simatymą su Shevardnadze? 

Dr. Genys: Well, nežinau nei 
kaip į šitą dalyką... Kai kada į 
tokius greitus dalykus reaguo
ja mūsų public relations direk
torė. (Pastaba: Kontaktavus di
rektorę, ji pasakė, kad nebuvo 
kreiptasi į Baker ir kad nuro
dymas tai daryti turėtų jai atei
ti iš tarybos). 

A. Barzdukas: Ne, neprašė. 
Baker yra labai izoliuotas, prie 
jo beveik negalima prieiti. 
Reiškia, jis tikrai visiškai yra 
savo pasauly. Valstybės depar-

RASA RAZGAITIENĖ 
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tamente vienintelį kontaktą, 
kurį mes turime yra Zerolis, o 
jis yra labai žemos kategorijos 
žmogus ir nieko ten iš jo daug 
neišpeši. 

Kongresas 

Kongresas yra veidrodis Ame
rikos visuomenės balso. Ar mes 
esame pasiekę Amerikos Kong
reso ausis? Ar mūsų ėjimai vyk
dyti planingai, sistemingai? 

— Kokius konkrečius ėji
mus Kongrese darė JAV LB 
per praėjusius metus? 

Dr. Genys: Mes kaip tik 
esame ėmęsi akcijos gauti kuo 
daugiau parašų iš JAV-ių kon-
gresmanų, prašant prezidento, 
kad Pabaltijo kraštų reikalas 
būtų laikomas regijoniniu 
reikalu, panašiai kaip Mid--
East arba kaip buvo Vietnamas. 
Mes norime, kad Pabaltijo kraš
tų klausimas būtų tokioj pat 
aukštumoj svarbus Amerikos 
politikoj. Paskutiniomis ži
niomis, jau yra pasirašę šimtas 
dešimts kongresmanų ant šito 
rašto ir jis bus įteiktas prezi
dentui kaip reikalavimas, kad 
šitas dalykas būtų vienas pa
grindinių Amerikos politinių 
ėjimų padėti Pabaltijo kraš
tams. 

Buvo pravesta Laisvės diena, 
kuri nei iš šio, nei iš to buvo 
labai savotiškai sunki, nežinia 
kodėl. Ligi pat paskutinių die
nų nebuvo galima •sudėti užten
kamo skaičiaus žmonių, kurie 
tą rezoliuciją retatų. Čia buvo 
daug darbo. Ta rezoliucija buvo 
priimta. Tada buVo priėmimas, 
kurį padarė JBANC kartu su 
BAFL, kuriame dalyvo ir kal
bėjo kongresmanai. Ten viskas 
labai gerai praėjtt.-' •::<-.-- ~> 

A. Barzdukas: Asta (Banio
nytė) kontaktavo senatorių Pell, 
kuris yra Užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, ir buvo 
prašyta, kad jis spaustų admi
nistraciją vykdyti Baltic 
Freedom Day rezoliucijos įparei
gojimus. Norim, kad vyriausybė 
spaustų ambasadorius ne tiktai 
kokiu nors laišku, bet ten tie
siog pasisakymu ar nuėjimu pas 
kraštų vyriausybes paprašyti, 
kad jie paneigtų Molotovo-Rib-
bentropo pakto pasekmes. Pell 
štabo žmonės truputį tuo susi
domėjo. Čia reikės visuomenės 
spaudimo, kad tąiaišką pasira
šytų ne tik vienas, bet ir 
daugiau senatorių. Tai vienas iš 
tokių darbų, kurį mes esam 
užsimoję pradėti'spausti. 

Na žinoma, ta Baltic Freedom 
Day gauna labai daug visokios 
pajuokos ir čia irgi reikėjo 
truputį pagalvoti, ir aš parašiau 
laišką, atsakant į spaudos 
pasisakymus. Kadangi, kaip 
sakau, žmonės nesupranta tų 
dalykų ir jiems visiškai yra 
neaišku ir jie nesiorentuoja apie 
Pabaltijo klausimą nuo Azer
baidžano arba armėnų. 

— Koks dabar yra Kongre
sas ir ko galim iš jo tikėtis? 

V. Nakas: Man atrodo, kad 
Kongresas yra žymiai daugiau 
linkęs padėti Pabaltijo tautoms, 
negu Busho administracija. 
Tam būtų galima ieškoti įvairių 
priežasčių. Viena yra, kad 
demokratai ieško progų kaip 
opozicija kritikuoti adminis
traciją, kurią sudaro respub
likonai. Kongrese yra susidaręs 
blokas mums iš įsitikinimo 
labai palankių kongresmanų ir 
senatorių. Man atrodo, kad 
pabaltiečiams dera per juos 
daryti spaudimą Busho ad
ministracijai ir tai yra šiek tiek 
daroma. Senatoriaus Riegle 
laiškas, kuris buvo pasiųstas ad
ministracijai ir kurį pasirašė 24 
senatoriai, buvo tokio spaudimo 
pavyzdys, bet būtų galima daug 
daugiau daryti. Mes dar nesame 
pasiekę to etapo, bet būtų 
galima, pavyzdžiui, prašyti, kad 
patys senatoriai skambintų 
Bushui ar Bakeriui, nes be abe
jo yra senatorių ir kongresma
nų, kurie juos asmeniškai 
pažįsta. Bakeris ir Bushas būtų 
daugiau linkę atkreipti dėmesį 
į tai, ko mes pageidaujame, jei 
reikalavimai ateitų iš jų 
pažįstamų. 

Adv. Žumbakis: Bendrai 
Kongrese aš manau, kad mums 
reikia pradėti rimtai spausti. 
Logiškiausias būdas prieiti prie 
prezidento būtų per respubli
konus senatorius ir kongresma-
nus. Prezidentas reaguoja į tai, 
ką Kongresas sako ir sovietai 
taip pat, nors be abejo sovietai 
nemes visko, ką Kongresas 
pasakė. Bet pareiškimai Kon
grese parodo Amerikos žmonių 
valią ir pasiryžimą ir iš to taško 
yra labai svarbūs. 

Jackson-Vanik amendmentas, 
kuris buvo Kongreso pravestas 
ir kuris dabar galioja, yra so
vietam labai nepriimtinas ir 
pavojingas, kadangi jis suvaržo 
Amerikos komerciją ir neleidžia 
Amerikai suteikti Sovietų Są
jungai „most favored nation" sta
tusą biznio ir komerciniams rei
kalams. Kol tas įstatymas galio

ja, tol komerciniai santykiai 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjun

gos yra minimalūs. Mes galė
tumėm šiuo įstatymu pasinau
doti ir per draugiškus kontaktus 
pririšti savo reikalus prie jo. 
Lig šiol jis yra buvęs pririštas 
tik prie sovietų žydų emigraci
jos klausimo. Mes galime pirmoj 
vietoj prašyti, kad jėga nebūtų 
naudojama prieš Pabaltijį ir 
surišti tą su Jackson-Vanik. An
tras dalykas, ko turėtumėme 
reikalauti, tai kad rusų kalba 
neturėtų būti oficiali kalba 
Pabaltijyje. Trečia, jau reiktų 
kelti reikalavimą, kad tol 
nebus panaikintas Jackson-
Vanik amendmentas, kol nebus 
Pabaltijyje nepriklausomybės. 

- Ar JBANC ir J A V-LB tu
ri poziciją dėl Jackson-Vanik 
įstatymo suspendavimo? 

A. Barzdukas: Ne. Kol kas 
mes to klausimo nesvarstėm. 

Dr. Genys: Aš nematau rei
kalo, kad Sovietų Sąjunga turė
tų gauti „most favored nation" 
statusą. Jeigu Lietuva pasida
rytų vienaip ar kitaip nepri
klausoma teritorija, tai, žino
ma, reikėtų pastangas dėti 
Lietuvai išgauti to amendmen-
to lengvatas. 

Molotovo-Ribbentropo 
pakto paminėjimai 

Molotovo-Ribbentropo Pakto 
50 metų sukaktis buvo įvairiai 
mūsų visuomenės atžymėta. 
Buvo renkami parašai po peti
cijomis, vyko demonstracijos, 
minėjimai. Buvo ir platesnio 
masto ėjimai į amerikiečių 
spaudą su op-ed straipsniais ir 
pilno puslapio reklamomis, 
kurios bylojo apie Lietuvos 
siekius. 

- Ka ip LB ir JBANC 
paminėjo Molotovo-Ribben
t ropo pakto penkiasdešimt
metį? 

Dr. Genys: Prieš rugpjūčio 23 
dieną dejom labai daug pastan
gų, kad Washingtone būtų 
tinkamai prisimintas Molotovo 
i r Ribbentropo pasirašymo 
raštas. Buvo suorganiznota mo-
torkada su devyniais limuzi
nais. Paskui buvo demonstraci
jos prie sovietų ambasados, kur 
dalyvavo apie 250 žmonių. 
Trečio dalyko niekas nežino. Tos 
dienos vakare apie aštuntą 
valandą susirinko apie šimtas 
Pabaltijo kraštų jaunimo. Ten 
lauke ligi maždaug dešimtos va
landos buvo demonstruojama su 
žvakutėmis prieš ambasadą, o 
paskui žvakutės buvo prilipdy
tos prie šaligatvio netoli įėjimo 
į sovietų ambasadą, ir jos labai 
gražiai degė. Paskui jie uždėjo 
raudoną vėliavą ir ji ten buvo 
sudeginta. Tai, reiškia, trys 
etapai buvo. Kitos organizacijos 
prisidėjo prie demonstracijų. Aš 
manau, kad buvo vadinamas 
komitetas dėl to reikalo, bet be 

jokios abejonės vadovaujamą 
vaidmenį vaidino Jungtinis 
Baltų komitetas. 

A. Barzdukas: Pirmiausia 
mes išleidom lankstinuką. 
Nelietuviai žmonės jį gana 
neblogai priėmė, kadangi man 
atrodė kvaliteto darbas. Galbūt, 
žinoma, jie viską išmeta, bet 
bent jau turėjo progos bent tru
putį pasižiūrėti. 

Taip pat išleidom brošiūrą, 
kuri yra maždaug 130 puslapių, 
kurią pagrinde paruošė prof. S. 
Sužiedėlis. Cia yra Litua-
nus medžiagos iliustruotas 
atspaudas ir dar yra pridėti 
keturių kalbų vertimai iš Lie
tuvoj padarytų pasisakymų. Ta 
knygutė bus naudojama dau
giausia, kur reikia informacijos. 
Tai dabar aš visą laiką labai 
rūpinuosi, kokia bus tos knygos 
rinka, kadangi jos daug nepar-
duosi. Neapsimoka lietuviams 
tokios knygos pardavinėti. Mes 
išleidom tūkstantį kopijų, bet, 
atrodo, kad ji išeis, kadangi po 
trupučiuką ji juda. 

Na, ir žinoma, visur vyko de
monstracijos, pavyzdžiui čia 
Washingtone Bendruomenė su
ruošė visiškai neblogas demon
stracijas (prie sovietų am
basados), kurios net ir tele
vizijoje buvo rodomos šį kartą. 

Aš nežinau, kur tos peticijos 
dabar stovi. Man atrodo, kad 
surinkta jau buvo maždaug 
26,000 parašų rugpjūčio 
pradžioj. Ir planas tada buvo pri
jungti tas peticijas prie 
Lietuvos. Ne atskirai duoti, 
kadangi mūsų skaičius labai 
mažas, bet prijungti prie 
Lietuvoj vykdomos peticijos. 
Taip mes tada diskutavom. Bet 
aš atvirai pasakysiu, kad aš 
dabar nežinau, kur ta peticija 
stovi. 

— Kokia vertė buvo dėti 
reklamą į amerikiečių laik
rašč ius Molotovo-Ribben
tropo pakto sukakties pro
ga? 

V. Nakas: Mano nuomone, 
reikia sulyginti Pabaltijo tautų 
klausimą su Lenkijos ir Vengri
jos. Kai buvo Povilo Žumbakio 
reklama rugpjūčio 23 dieną 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
sukakties proga „Washington 
Times" ir Kennebunkporto laik
raščiuose, tai kaip tik buvo ban
doma tuo ir įtikinti prezidentą 
Bushą bei jo patarėjus, kad rei
kia pakelti Pabaltijo klausimą 
į Lenkijos ir Vengrijos lygį. 
Tarp kita ko, kai pasirodė tas 
skelbimas, į mūsų būstinę 
skambino spaudos ir radijo ats
tovai, ieškodami daugiau infor
macijos iš mūsų, kadangi matė 
mūsų parašą po reklama. 

(Bus daugiau) 
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Nors J. Tatarūnas gimęs Brazilijoje iš senos 
lietuvių kartos, mokslus baigęs Sao Paulo universitete, 
bet labai atsidavęs lietuvybei ir Lietuvai. Mažai tokių 
yra Sao Paulo lietuvių. Jis labai yra pasižymėjęs 
lietuvių visuomeninėje veikloje, buvęs Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Jis suorganizavo ir 
paruošė Los Angeles „Spinduliui" tautinių šokių ir 

nurengia rūbus, palieka nuogą, o žmonės tai matydami, 
nepadeda apsiginti. Policija nesugeba išgelbėti ir plė
šikus areštuoti, nes jų per mažai yra tokiame didmies
tyje, kaip Sao Paulo, kuriame gyvena apie 14 milijonų 
gyventojų. Jų tarpe yra daugybė valkatų, kurie plėšia 
ir iš to gyvena. Jeigu pasipriešins kas nors tvirtai, tai 
ir tokį jie sudoroja, o kai kada užmuša ir pabėga. . 

Ieškau kitų priemonių nuvykti į Sao Paulo. 
Pirmiausia važiuojame taksi su prel. P. Ragažinsku, 
kuris žada mane apsaugoti. Jis senyvo amžiaus, kaip 
ir aš, bet labai lėtas, o aš judrus, žval us ir gyvas. 
Nuvažiuojame į miesto centrą. Pavaikštinėjome po 
prekybos vietoves, kur pilnos gatvės žmonių, kaip 
skruzdėlių po lietaus miške. Vaikštinėjome apie gerą 
valandą ir nuėjome pietų į gerą restoraną. Pietūs 
puikūs ir nebrangūs. Steiko kepsniai ir kiti priedai. 
Už du asmenis sumoku apie 20 dol. Grįžome su taksi choro pasirodymą Vila Zelina vietos lietuvių koloni

jai. Jis susirašinėjo tuo reikalu su „Spindulio" vadove n amo. Jau ledus pralaužiau ir kitą dieną vėl norėčiau 
Ona Razutiene, kuri nuvyko su savo jaunimu ir gražiai vazįUoti. Kalbinu vieną ir antrą lietuvį, lietuvę — atsi-
pasirodė. Sao Paulo lietuviai buvo labai patenkinti ir 
gražiai vadovę ir jaunimą priėmė ir globojo. Grįžęs 
„Spindulys" į Los Angeles, džiaugėsi nuoširdžiu 
priėmimu. Grįžusi ir nušalusi, greitai pakliuvo į 
ligoninę, bet kiek sustiprėjusi vėl ruošėsi vietoje pra-

sako, nes užimti darbais, neturi laiko. Bet neprarandu 
vilties. 

Sekmadienio dieną po šv. Mišių prie Šv. Juozapo 
banyčios susipažinau labai dailią poniutę Moniką Nor-
bertienę, kuri buvo apie 60 metų amžiaus. Jos vyras 

vesti jaunimo pasirodymą. Deja, praslinkus kuriam ggnog kartos. Šiaip labai gerai atrodo ir simpatiškas 
laikui, vadovė Ona Razutiene suruošė tautinių šokių 
ir dainų pasirodymą Šv. Kazimiero parapijos salėje ir, 
diriguodama, staiga mirė... 

Labai norėjau nuvažiuoti pasižvalgyti į Sao Paulo 
didmiestį, bet nebuvo kam mane palydėti, o nemokant 
portugalų kalbos vaikštinėti nesmagu. Antra, vietos 
lietuviai ir prel. P. Ragažinskas patarė nerizikuoti ir krautuvėse prekių kainas ir kokybes. Palyginti su 
nevažiuoti vienam į miestą. Jie mane „gąsdino": jei- Amerikos — kainos pigios (eilinėse krautuvėse). Taip 
gu vietiniai pamato, kad yra svetimšalis, tai plėšikai m a n pasirodė, bet vietiniams žmonėms — jos brangios, 
apiplėšia ir atima pinigus. Jeigu neranda pinigų, tai n e s jų uždarbiai menki. Po to pasukome į brangenybių 

žmogus. Monika sutiko važiuoti su manimi į Sao Paulo 
miestą. Važiavome ir vėl taksi. Pavaikščiojome krau 
tuvių rajone. Žmonės, kaip bitės, zuja gatvėse 
ir krautuvėse. Bet čia jau ne bitės, o brazilai — 
žmonės, jų veidų spalvos įvairiausios. Taip mudu su 
Monika maišomės po žmones ir apžiūrinėjame 

krautuves, kurias valdo žydai, arabai, armėnai ir 
japonai. Norėjau ką nors nupirkti iš puošmenų savo 
žmonai, dukrai, marčiai ir anūkei. Einame į vieną 
brangenybių krautuvę. Mus pasitinka blondinė par
davėja ir antra brunetė, panaši į filipiniete. Abi jaunos 
ir gražiai šypsosi seniui. Monika kalbasi portugališ
kai ir aiškina, kad šis žmogus yra amerikietis ir nori 
pirkti brangenybių savo žmonai ir dukrai. Jos tuojau 
prašo sėstis prie brangenybių stalo. Išpila iš maišiukų 
įvairių spalvų topazo akmenų, didelių ir mažų ir įvai
rių spalvų. Dar padeda du stalčius ametistų, akvama
rinų ir kitokių brangakmenių. 

Mano akys raibsta. Kaina žvėriška. Pradėjome 
derėtis, bet nepirkome. Žiūriu, antra pardavėja at
siveda gal armėną ar arabą. Jis atnešė du stalčius 
brangakmenių ir padėjo ant stalo. Rinkis. Cia vėl 
susižavėjau ir kai ką pasirinkau ir norėjau pirkti, bet 
vėl nesutarėme dėl kainos. Taip ir išėjome iš krautuvės. 

Monika sako: 
— Čia gerai apžiūrėjome tris krautuves, bet dar 

nepirkite. Eisime dar į kitą brangakmenių krautuvę, 
jų yra daug Sao Paulo mieste. Gal rasime pigiau. Jūs 
žinote, kad Brazilija turi savo brangakmenių kasyklas, 
prekybininkai visi nori parduoti, ypač atvykusiems 
svetimšaliams. 

Priėjome vienoje vitrinoje išstatytas brangenybes. 
Turime lipti j antrą aukštą. Lipame. Geležines durys 
užrakintos. Paspaudžiame skambutį. Einame į vidų. 
Žiūriu, visuose kampuose koridoriuje ir krautuvėje prie 
lubų įtaisytos foto kameros, kurios seka įeinančius 
pirkėjus į krautuvę. Tai apsauga nuo plėšikų. Prisi
stato viena pardavėja filipinietė, o antra mulatė. Jos 
veidas ir rankos džiovinto svogūno lukšto spalvos, bet 
graži figūra, kaip nulieta. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 2TMOS 
LITUANISTINE 

MOKYKLA 

Bostono lituanistinėje mokyk
loje šiems mokslo metams įsi
registravo daugiau negu 60 
mokinių. Tai vienintelė tos 
rūšies mokykla visoje Bostono 
apylinkėje. I ją savo mokyklinio 
amžiaus vaikus lietuviai suvežą 
net iš tolimesnių apylinkių. 

Mokyklos vedėja jau kelinti 
metai tebėra Daiva Matulio-
nytė-de Sa Pereira, programos 
vedėja — Aldona Lingertaitienė, 
o darželio vedėja — Liuda Ziaug-
rienė. Mokytojais šiais mokslo 
metais bus: Birutė Žiaugrienė, 
Jūratė Aukštikalnienė, Zita 
Krukonienė, Jūratė Lalienė, 
Aldona Dabrilienė, Liuda Senu-
tienė, Mirga Girniuvienė ir 
Daiva Matulionytė-de Sa 
Pereira. Suaugusiems lietuvių 
kalbos kursus veda Irena 
Kveragaitė, tautinius šokius 
moko Rūta Mickūnienė, Lina 
Subatienė ir Vida Veitienė. 

Mokyklą išlaiko tėvų komi
tetas: Perkūnas Krukonis — 
pirmininkas, Marytė Goš-
tautienė — vicepirmininkė, 
Rimas Veitas — sekretorius, 
Alvydas Kazakaitis — iždi
ninkas, Norma Šnipienė — 
budinčiųjų tvarkytoja. 

REMONTUOS BAŽNYČIĄ 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone susirinkime rugsėjo 
14 d. nutarta pagal paruoštą 
planą remontuoti bažnyčią ir 
kleboniją, o koplyčią 7-toje gat
vėje parduoti. Remontas kai
nuos daugiau negu milijoną 
dolerių. Tam reikalui jau turi
ma 660,000 dolerių. Pardavus 
koplyčią, ta suma padidės. Kitas 
lėšas remontui teks sudaryti pa-
rapiečiams aukomis ir pelnu iš 
renginių. Kada bus pradėti 
remonto darbai, tuo tarpu 
neaišku, nes paskutinis žodis 
tuo reikalu priklauso arkivys
kupijai. Parapijos klebonu yra 
kun. Albertas Kontautas. 

JUOZAS CASPERAS -
KANDIDATAS 

Pirminius rinkimus į Bostono 
miesto tarybą viso miesto apim
timi laimėjo lietuvis Juozas 
Casperas. Kad jis laimėtų 
lapkričio 7 d. rinkimus, reikia 
daug darbo ir lėšų. Gintaro 
Čepo vadovaujamas lietuvių 
komitetas stengiasi jam viso
keriopai padėti, laukdamas visų 
lietuvių paramos ir talkos. Net 
už Bostono ribų gyvenantieji lie
tuviai gali šiuo reikalu padėti 
finansiškai. Lietuviams visais 
atžvilgiais labai svarbu turėti 
savo atstovą Bostono miesto 
taryboje. 

DALYVAVO TURIZMO 
KONGRESE 

„Baltic Tours" kelionių į Lie
tuvą organizatorius Algis Mit
kus ir jo dukra Kristina iš New-
tono dalyvavo Pabaltijo turizmo 
kongrese, kuris vyko rugsėjo 
17-20 dienomis Gotlando saloje, 
Švedijoje. Ten jie atstovavo Lie
tuvos turizmui. Jų uždavinys — 
sudominti kitų kraštų turistus 
Lietuva ir vykimu į ją susipa
žinti su jos gyvenimu, persi
tvarkymu, žavia gamta, kul
tūra, istoriniais paminklais bei 
kultūrinėmis vertybėmis. 

SĄJŪDŽIO ATSTOVAS 
PER RADIJĄ 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio atstovas Arvydas Juozaitis 
padarė Bostono lietuviams pla
tų pranešimą apie įvykius Lie

tuvoje net dviem atvejais: 
rugsėjo 16 d. siauresniam 
lietuvių rateliui, o rugsėjo 17 d. 
plačiajai vietos ir apylinkės lie
tuvių visuomenei, susirinkusiai 
Tautos šventės minėjime. 

Įrašus iš tų pranešimų savo 
klausytojams perdavė „Laisvės 
Varpas" spalio 1 d. laidoje. Ypač 
pabrėžta, kad šiuo metu Lietuva 
yra atsidūrusi naujoje kovos fa
zėje. Siekdama laisvės ir 
nepriklausomybės taikiomis 
priemonėmis, ji reikalinga 
galimai glaudesnio susiklau
symo ir pakantumo, visų Lie
tuvos gyventojų palankumo, 
plačios tolerancijos ir demokra
tinio tvarkymosi. Prieš Maskvos 
tikslus ir taktiką įmanoma atsi
spirti tik visų sujungtomis 
jėgomis. Tai nelengvas, bet vie
nintelis kelias, kurį pasirinko 
Lietuva. Artėjant reikšmin
giems sprendimams Lietuvoje ir 
Maskvoje, laisvojo pasaulio 
lietuvių talka ir parama gali 
daug pasitarnauti laisvės kovai. 

Šios Arvydo Juozaičio mintys 
palydėtos Stasio Šimkaus 
sukurta daina „Oi, greičiau 
greičiau", kurią at l iko 
Lapinskų trio — mezzosopranas 
Laima Rastenytė, smuikininkas 
Aras Lapinskas ir pianistas 
komp. Darius Lapinskas, tą 
dieną atvykę į Bostoną atlikti 
programą „Laisvės Varpo 
rudens koncerte. 

RENGINIAI 

Spalio 28 d. 7 vai. vakaro 
Maironio parke Shrewsburyje, 
prie Worcesterio minėjimas Lie
tuvos Šaulių s-gos 70-ties metų 
sukakties. Minėjimą rengia 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė. 

Lapkričio 11 d. 6:30 v.v. 
Balfo 72 skyriaus pobūvis San
daros salėje Brocktone. Pradžia 
6:30 v.v. 

Lapkričio 18 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
minėjimas, rengiamas LKVS-
gos Ramovės Bostono skyriaus. 

Lapkričio 26 d. — Kun. K. 
Trimako knygos „Aš kviečiu 
jus" sutiktuvės. Kalbės kun. J. 
Bacevičius, OFM. Bus rodoma 
vaizdajuostė. Bus galima įsigyti 
ir minimą knygą. 

Gruodžio 3 d. Rankdarbių 
mugė. Rengėjai — Bostono LTI 
skyriaus tautodailininkai. 

1990 m. balandžio 22 d. Lan
taną restorane Randolphe meti
nis Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone banketas. 

1990 m. gegužės 6 d. Brock 
tone kun. Alberto Abračinsko 
kunigystės 50 metų jubiliejus. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito vie
šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
„Laisvės Varpo" lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek
vieną sekmadienį 9:00 - 10:00 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV 
- FM 98. Jos vedėju yra Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brock-
ton, MA 02402, telefonas: (508) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti į radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 

P. V. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

LT3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J.BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REAITORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Po „Laisvės Varpo" koncerto spalio 1 d. So. Bostone. Iš kairės: smuikininkas Aras Lapinskas, 
Mira Viščinienė, kompozitorius Darius Lapinskas, mezzosopranas Laima Lapinskienė ir „Lais
vės Varpo" vedėjas Petras Viščinis. 

Nuotr. J . Rentelio 

rinis renginys. Tokiu skaičiumi 
kultūrinių renginių vargiai gali 
pasigirti kuri nors kita vietos 
lietuvių organizacija. Vien jais 
„Laisvės Varpas" galėtų patei
sinti savo veiklą. O iš tikrųjų tai 
tik lyg priedas prie jo pagrin
dinio darbo, kurį sudaro sekma
dieninės radijo programos 
lietuvių ir anglų kalba, regulia
riai perduodamos kiekvieną 
sekmadienį jau 36-tus metus. 
Visa tai šviečia, lyg žiburėliai 
tamsoje... 

Koncerto programą atliko 
Lapinskų trio — mezzosopranas 
Laima, smuikininkas Aras ir 
pianistas Darius Lapinskai. Jie 
jau antrą kartą pasirodė „Lais
vės Varpo"' koncerte. Pirmą 
ka r t ą tai buvo 1980 m. 
balandžio 13 d., kada buvo mi
nima Kristijono Donelaičio mir
ties 200 metų sukaktis. Tada jie 
tarp kitu daykų atliko komp. 
Dariaus Lapinsko sukurtą 
„Tolminkiemo kantatą". Šį 
kartą visa jų programa buvo lyg 
aprėminta tokio patriotinio at
spalvio kūriniais , ka ip 
Tallat-Kelpšos „Už aukštųjų 
kalnelių", Stasio Šimkaus „Oi, 
greičiau, greičiau", Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio — Da
riaus Lapinsko „Vai, lekia, 
lekia gulbių pulkelis", o pabai

goje Juozo Naujalio „Oi, neverk, 
motušėle" (Maironio žodžiai), 
Dariaus Lapinsko „Apie 
trūnijantį medį" (Vytauto 
Mačernio žodžiai), Stepo Sodei
kos — Dariaus Lapinsko„Lietu-
va, mano šiaurės pašvaistė" 
(Bernardo Brazdžionio žodžiai) 
ir arija iš Dariaus Lapinsko 
operos „Dux Magnus" (Kazio 
Bradūno žodžiai). Kiti koncerto 
programos dalykai — tai „Una 
voce poco fa" — arija iš G. Rossi-
ni operos „Sevilijos kirpėjas", 
Konrado Kavecko „Na, tai kas" 
(Kotrynos Grigaitytės žodžiai), 
„Habanera" — arija iš G. Bizet 
operos „Carmen", „Kortų arija" 
iš Bizet operos „Carmen", „Mon 
coeur" — arija iš C. Saint-Saens 
operos „Samsonas ir Dalila". 

Gausiai susirinkusi publika 
labai šiltai sutiko visą pro
gramą, negailėjo atlikėjams 
karštų plojimų. Ypač didelį 
entuziazmą kėlė patriotiniai 
dalykai/su nuoširdžiu įsijauti-. 
mu atlikti visų trio dalyvių. 
Dėkodamas koncerto pabaigoje, 
„Laisvės Varpo" vedėjas pa
žymėjo, tai lyg nukėlė publiką 
į 1944 metus, k£ n, atsisveikin
dami Lietuvą, bučiavome jos 
žemę ir prisiekėme dirbti, kad 
ji kuo greičiau atgautų išplėštą 
laisvę, o taip pat į dabartinį 

tautos kamieno pakilimą nau
jam žygiui į laisvę... Komp. Da
riaus Lapinsko keliais žodžiais 
pareikšti įspūdžiai iš viešnagės 
Lietuvoje dar labiau tą ryšį 
sus t ipr ino. Šiuo koncer tu 
sudaryta ne tik reta kultūrinė 
atgaiva, bet dar pakeltos jo daly
vių akys ir širdys į likiminę lie
tuvių tautos kovą. 

Programos atlikėjai ir komp. 
Dariaus Lapinsko motina Vero
nika Lapinskienė apdovanoti 
gražiais gėlių žiedais. Visi jie 
iškelti, kaip pavyzdys lietuviš
kos šeimos, į kurią atsiremia gy
voji lietuvybė išeivijoje. Dieve, 
duok, kad daugiau tokių šeimų 
turėtume! 

P. M. 

RELIGINĖS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS 

Lapkričio 26 d. salėje po 
bažnyčia, So. Bostone, tuoj po 
šv. Mišių ruošiamos sutiktuvės 
kun. K. Trimako knygos „Aš 
kviečiu jus". Kalbės kun. Jonas 
Bacevičius, OFM, iš Ken-
nebunkport, ME, pats buvęs 
Medjugorje. Bus rodoma vaizda
juostė ir galėsite įsigyti minėtą 
knygą. Visi kviečiami atsilan
kyti. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 635-61 # 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią {staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus Kiijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

S953 S. K*dzJ« Av». 
Chlcafl©, IL SOS2S 

Tel. 436-7878 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chieago 

Tai. 561-9180, ras. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

MISCELLANEOUS 
_ ; r 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
r 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
64 & Troy apyl. 

Skambint 476-7535 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wsst 95th Straat 

Tel . — GA 4-8654 
šr* 

E L E K T R O S 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

M , 585-6624. Nuo 8 ryto IM 6 v.v 
Kalbėti lietuviškai 

i 

{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 t 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
: . _ . _ ^ L . 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worcester, Ma. 

KVIEČIA l CHORĄ 

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras nuo įsteigimo per 
daugelį metų gieda per šv. 
Mišias kiekvieną sekmadienį, 
neišskiriant nė vasaros karščių. 
Dabar choras pradėjo naują 
veiklos sezoną. Muz. Olgai 
Keršytei pasitraukus iš pareigų, 
jau metai chorui vadovauja var
gonininkė Ona Valinskienė. 
Naujoji vadovė nesitenkino vien 
vyrų choru, ji tuojau pakvietė į 
chorą ir moteris. Dabar mišrus 

choras kiekvieną sekmadienį 
gražiai gieda per lietuviškas šv. 
Mišias, papildydamas savo re
pertuarą vis naujomis giesmė
mis. Turėdami mišrų parapijos 
chorą, galime džiaugtis ir di
džiuotis, nes daugelis lietuviškų 
parapijų jų jau neturi. Tai nuo
pelnas vargonininkės O. Valins
kienės, kuri tikrai turi daug 
darbo. 

Ji vargonuoja šeštadieniais 5 
vai. p.p. per šv. Mišias, kurios 
būna anglų kalba. Sekmadie
niais per dvejas šv. Mišias, o po 
jų skuba į Maironio Parką, kur 
būna repeticijos sekmadieniais 
ir penktadienių vakarais. Be to 
ji vargonuoja per laidotuves. 
vestuves ir kitomis progomis. 

Šalia vargonininkės pareigų ir 
kitais darbais daug padeda 

( parapijai. Reiškiasi ir organi
zacijoje — priklauso Lietuvos vy
čių 26-tai kp.,ALRK Moterų 
sąjungos 5-ai kp. ir kitoms or
ganizacijoms. Jų renginiams 
labai gražiai papuošia stalus. 

Įvertinkime vargonininkės O. 
Valinskienės pasiaukojimą pa
rapijai, organizacijoms, bet ypač 
už pasišventimą lietuviškai 
giesmei ir dainai. Ji kviečia 
visus vyrus, moteris, jaunimą 
jungtis į chorą, kad Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
nenustotų skambėjusios lietu
viškos giesmės, o Maironio 
Parke — lietuviškos dainos. 

j . M: 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chieago, IL 60629 

f\£| midkind tedarai 
WkWkWtkW Savinas and Loan Association 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St. , 
Chieago, IL 60629. 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

„LAISVĖS VARPO" 
KONCERTAS 

Spalio 1 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje įvykusiu „Laisvės Varpo" 
tradiciniu rudens koncertu 
gražiai pradėtas lietuvių 
kultūrinių renginių Bostone 
naujas sezonas. Tai buvo jau 
61-mas „Laisves Varpo" kultu 

••. 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EDE 1=1 
uuumote 
LENOER 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

»duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chieago, IL 60629 
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L.F. Bičiulių studijų savaitėje savo poeziją skaičiusį poetą Bernardą Brazdžio-
nį sveikina Ingrida Bublienė ir Marytė Petrulienė. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Spalio 13 d. — Dr. M. Gaižu-

tienės paskaita apie grybus 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 

Spalio 14 d. - Balfo Jubilie
jinis seimas Jaunimo centre. Iš
kilminga vakarienė didž. salėje. 

— „Puota jūros dugne" — 
jūrų skautijos metinis balius 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 15 d. — Balfo 45 metų 
jubiliejinio seimo dalyvių pa
maldos ir mirusių balfininkų 
prisiminimas: šv. Mišios Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje; pamaldos Ziono ev. liu
teronų bažnyčioje ir „Tėviškės" 
lietuvių ev. liuteronų parapijoje. 

— 28-toji madų paroda Jau
nimo centre. Rengia Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjos. 

— Tauragės klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos metinis narių susi
rinkimas ir pietūs „Seklyčioje". 

Spalio 20 d. - Dr. Vinco Ku
dirkos ir „Varpo" minėjimas 
Jaunimo centre. Ruošia jauni
mas. Globoja Pedagoginis Litu
anistikos institutas. 

Spalio 20-29 d. - Metinė lie
tuvių fotografų paroda Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre. 
Rengia Budrio vardo lietuvių fo
to archyvas. 

Spalio 21 d. - „Spalibalis" 
— „Žiburėlio" ir „Vaikų name
lių', lietuvių Montessori mokyk
lėlių pokylis Lietuvių centre. 

— Lietuvių Fondo vajaus už-
baigtuvių banketas Martiniąue 
salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos „Rudens" pokylis Jaunimo 
centre. 
— „Antro Kaimo" antrosios 

gastrolėms Lietuvoje skir
tos programos („Leguminiscum 
tuti fruti") premjera Playhouse 
salėje. 

Spalio 22 d. „Antras kaimas" 
su „Leguminiscum tuti fruti" 
Playhouse salėje. 

— Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų me
tinis susirinkimas 2 vai. p.p. 
Gage Parko Fieldhouse patalpo
se. 

Spalio 27 d. — Vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. Ruošia 
ateitininkai sendraugiai. 

Spalio 27-29 dienomis — 
Devintasis „Ateities" Akademi
nis savaitgalis Jaunimo centre, 
Chicagoje, ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Spalio 28 d. — „Ateities" žur
nalo vakaras Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— „Lietuvių Balsas" laikraš
čio metinė vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

- „Puota tik Tau". P.L. cent
re, Lemonte. 

Spalio 28-29 d. - „Gyvoji 
Tautodailė". Ruošia Chicagos 
Lietuvių Tautodailės institutas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus meno galerijoje. 

Spalio 29 d. — Lietuvos ka
riuomenės įžygiavimo j Vilnių 
50 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga, Ramovėnai ir šauliai. 

— Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų vakarienė Presman salėje. 

Lapkričio 3 d. — Budrio var
do foto archvvn v a k a r i o , | a i ] . 

nimo centro kavinėje. 
Lapkričio 4 d. — Čikagos 

Aukšt. lituanistinės mokyklos 
(Čalm) balius Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo metinis banketas Lietu
vių centre, Lemonte. 

— Lietuvių Katalikų Labda
rių sąjungos 75 metų sukaktu
vinis vakaras Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje. 

Lapkričio 5 d. — Vėlinės — 
mirusiųjų pagerbimas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Iškil
mės prie Kapinių steigėjų pa
minklo ir individualus kapų 
lankymas. Iškilmes praveda 
Šv. Kazimiero kapinių kapų 
sklypų savininkų dr-ja ir bend
ruomenės Pasauliečių komite
tas, dalyvaujant garbės sargy
boje uniformuotiems šauliams ir 
visuomenei. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus III-ias Tautybių festi
valis. 

— Kr. Donelaičio lituanis
tinių mokyklų madų paroda 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Marijonų bendradarbių 
apskr. metinė žaidimų popietė. 

— Zarasiškių klubo susirin
kimas Jaunimo centro posėdžių 
salėje. 

Lapkričio 11 d. — LB Lemon-
to apyl. „Rudens" balius Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 12 d. — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Maž. Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Lapkričio 17 d. — Šeštojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
rengiama meno paroda Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 

— Vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje skiriama informuoti 
visuomenę apie atkurto Vytau
to Didž. universiteto Kaune 
planus ir veiklą. Rengia Chi
cagos ateitininkai sendraugiai. 

Lapkričio 18 d. — Lietuvių 
Operos metinis balius Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
metinė vakarienė ir šokiai Lie
tuvių Tautiniuose namuose. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto veiklos dvi
dešimtmečio minėjimas 
Jaunimo centre. 

— Kariuomenės šventės mi
nėjimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

— Dalios Eidukaitės-Fannel-
li, lyrinio soprano, koncertas 3 
vai. p.p. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. 

Lapkričio 22 d. Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
susipažinimo vakaras Jaunimo 
centro kavinėje. 

Lapkričio 23 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius. 

Lapkričio 24 d. — Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
literatūros vakaras Jaunimo 
centre. 

Lapkr ič io 25 d. Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
banketas Lexington House. 

— Vytauto Kernagio vado
vaujamo dainos teatro kon
certas Jaunimo centre. 

Lapkričio 26 d. Vytauto 
Kernagio vadovaujamo dainos 
teatro koncer tas J a u n i m o 
centre. 

Gruodžio 2 d. — Sol. Arnoldo 
Voketaičio pagerbimas „Man of 
the Year" žymeniu Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. 

Gruodžio 3 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 8 d. — Vakaronė, 
skiriama lietuviškų papročių 
temai, su t inkan t Danu tės 
Bindokienės knygą. Jaunimo 
centro kavinėje ruošia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Gruodžio 9 d. — „Dirvos" ju
biliejinių metų atidarymo vaka
rienė Lietuvių Tautiniuose na
muose. 

Gruodžio 10 d. — Madų pa
roda — „Aukštos kokybės rūbai 
iš Lietuvos". Jaunimo centre 
rengia t au t in i s ansambl is 
„Grandis". 

Gruodžio 17 d- — Ateiti
ninkų Kūčios Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Sekmadienio kultūrinė po
pietė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Ruošia Taut inės 
sąjungos Chicagos skyrius. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia s k a u t a i 
akademikai. 

G r u o d ž i o 31 d. Operos 
Naujųjų metų sutikimas Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujųjų Metų sutikimas Jauni
mo centro kavinėje. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Ruošia Tau t inės sąjungos 
Chicagos skyrius. 

Sausio 13 d. — Lietuvos 
Vyčių choro metinis pokylis 
Šaulių salėje. 

Sausio 25,26,27 d. - „Okta 
vos" estradinio orkestro kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

Vasario 10 d. — „Spindulio" 
tautinio ansamblio balius Jau
nimo centro didž. salėje. 

Vasario 16 d- — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas Jaunimo centro ka
vinėje. Ruošia Jaunimo centro 
valdyba. 

Kovo 4 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Ruošia Chica
gos skautų ir skaučių vienetai. 

Kovo 11 d. — Muz. Antano 
Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Kovo 16 d. — Vakaronė Jau
nimo centre. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Kovo 18 d. — Zarasiškių klu
bo susirinkimas posėdžių kamb. 
Jaunimo centre. 

Kovo 25 d. — Dainavos an
samblio spektaklis Morton kole 
gijos auditorijoje, Cicero, IL. 

Balandžio 20 d. - Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ren 
gia Chicagos ateitininkai sen 
draugiai. 

Balandžio 22 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Balandžio 29 d. Muz. Arvy
do ir solistės Nelės Paltinų kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 
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Nosis nežino druskos skonio. 
Hausa afrikiečių patarlė 

n u 

Brangiai, jaunutei dukrai 

A.tA. VIDUTEI 
tragiškai žuvus, giliame skausme palikusį tėvą dr. 
RIMĄ SIDRĮ ir visą jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir prašome Viešpati suteikti jiems visiems stiprybės 
pernešti šią baisią šeimos nelaime. 

Elena, Antanas, Antanas Jr., 
Asta ir Edis Razmai 

A.tA. 
KAZIUI ŠILEIKIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI ir giminėms reiškia gilią 
užuojautą 

Dr. Irena Jasienė 

A.tA. 
JUOZUI ČYVUI 

mirus, žmonai GENEI, dukrai DANUTEI, sūnums 
KĘSTUČIUI , KARIBUTUI, VYTENIUI ir jų 
šeimoms, broliui MATUI ir Genės broliams bei 
seserims reiškiame gilią užuojautą 

Vytautas ir Aldona Markevičiui 

Mielam mūsų šeimos bičiuliui 

• 
A.tA. 

JUOZUI ČYVUI 
i škel iavus į Amžinuosius Namus, nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną GENOVAITĘ, dukrą DANUTE 
MISELIENE su šeima, sūnus: dr. VYTENĮ, KĘSTU
TĮ, KARIBUTĄ su šeima, brolį kun. dr. MATĄ ir 
visus artimuosius Lietuvoje ir Amerikoje. Liūdėdami 
kartu, prašome Aukščiausiojo jam amžinos ramybės. 

Ir 

• 

Ona ir Vacys Rociūnai 

Independence, Ohio 

Atleiskite, kad nespėjau pasakyt sudiev... 
Mano gyvenimo laikrodis staiga sustojo... 
Bet kai dar prieš aušrą žengiau per Amžinybės 
slenkstį, 
Jus visus prisiminiau savo sielos maldoje... 

A.tA. 
PETRUI BURKAUSKUI 

netikėtai mirus, skausme pasilikusiems —jo žmonai, 
mielai IZABELEI, sūnums RONALDUI ir ARŪNUI 
su šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Ona, Jurgis ir Margarita Petrikai 

St. Petersburg, Florida 

A.tA. 
PETRUI BURKAUSKUI 

nelauktai išėjus Amžinybėn, broliui ANTANUI 
BURKŪNUI ir jo šeimai, netikėtos mirties sukrės
tiems, reiškiame bičiulišką užuojautą ir kartu dali
namės skausmingu liūdesiu 

Aleksas Beresnevičius 
Eugenija ir Algis Bulsiai 
Angelė, Alfonsas ir Rita Dziakonai 
Irena ir Stasys Ilgūnai 
Jurgis Jankus 
Ona ir Antanas Jurkšaičiai 
Gertrauda ir Juozas Jurkai 
Nijolė, Benius ir Darius Kačinskai 
Ona Kazlauskaitė 
Raimundas A. Kiršteinas 
Emilija ir Valius Kutkevičiai 
Audronė Matįošienė 
Janina Nomeikienė 
Sofija Obalienė 
Raimundas Obalis 
Valė Sadauskaitė 
Marija Ulinskaitė 
Izabelė ir Vytautas Žmuidzinai 

A.tA. 
JOSEPH BENDORAITIS 
Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1989 m. spalio 9 d., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lonija Bergman, 

duktė Joan, anūkai Kris ir Veena. 
Laidotuvės įvyks spalio 12 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Leonard parapijos bažnyčią, 
Laona, \Visconsin, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Laona, 
Wisconsin kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. George F. Rudmin. Tel. 927-1138. 

A.tA. 
JUOZUI ČYVUI 

mirus, jo žmonai GENEI, dukrai DANUTEI, sūnums 
KĘSTUČIUI, VYTENIUI, KARIBUTUI ir broliui 
kun. MATUI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Juozas ir Monika Damušiai 
Juozas ir Ona ZiJioniai 

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. Cal i fornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

r 
P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

J 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA( Hl< AdOJK REI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

—y 
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J aun imo centro kavinėje bus 
skaitoma paskaita „iš Lietuvos 
himno istorijos". Pranešėja — 
muzikologė Loreta Venc-
lauskienė. Paskaitą organizuo
ja Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras. Pradžia 7:30 v.v. 

x Stasys Vanagūnas, Balfo 
direktorius ir Chicagos apskri
ties pirmininkas, yra Balfo 
seimo rengimo komiteto vice
pirmininkas. Seimą globoja 
Chicagos apskrities skyriai, 
iždininkas Kostas Čepaitis. 
Chicagos apskričiai priklauso 
17 skyrių. 

x Atsilankykite į Chicagos 
Lietuvių Tautodailės instituto 
ruošiamą Gyvoji tautodailė 
spalio 28 ir 29 dienomis Balze-
ko muziejuje. 

x JAV LB krašto valdybos 
Švietimo taryba ruošia pagal
binę lituanistinėms mokykloms 
medžiagą ir tai reikalauja 
nemažai lėšų. Šiais laikais, pa
didėjus paramos teikimui Lie-
tuvai* parama vietiniams litu
anis t in iams reikalams 
sumažėjo. Rugsėjo mėnuo yra 
skirtas remti švietimą, todėl 
buvo džiugu gauti 1,000 dol. 
paramą iš Gražinos Gudai-
tytės-Lautaud, kuri yra dosni ir 
kitiems lietuviškiems reika
lams. 

x Seselė M. Gabrielė. Holy 
Family Villa, Lemont, III., 
.,Draugo'" 80 gimtadienio proga 
sveikina visus.linkėdama dar il
gus metus nepasenti ir lankyti 
lietuviškas pastoges. „Draugo'" 
reikalams pridėjo 20 dol. auka 
Labai dėkojame už mielus 
linkėjimus ir auką. 

x S.m. spalio 10 d. „Drau 
ge", padėkoje a.a. Jono Kreivė
no draugams, pažymėtas klai
dingas kapinių vardas. A. a. J. 
Kreivėnas palaidotas ne Šv. 
Kryžiaus, bet Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Žmona. 

x Linksma, gera ir smagu 
bus „Ateities"* žurnalo vakare, 
kuris įvyksta šeštadienį, spalio 
28 d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Vakare — jaunimo 
kūrybos premijos, nuotaikinga 
programa, vaišės ir šokiai. 
Vietas „Atei t ies" žurnalo 
vakare rezervuoti skambinant 
434-2243. 

(sk) 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 1K-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Kun. J o n a s Juosupait is , 
Ziono Evangelikų liuteronų pa
rapijos klebonas, išrinktas ir pa
tvirtintas lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios išeivijoje 
vyskupu. Oficialus įvedimas į 
vyskupo pareigas numatomas 
lapkričio 5 d. Kun. J. Juosu
paitis yra Balfo direktorius ir 
centro valdybos vicepirminin
kas. 

x Petras Cidzikas, Lietuvos 
laisvės kovotojas, kuris prie 
katedros pasistatęs būdą. 
gyveno ir badavo 30 dienų, pro
testuodamas prieš okupantus, 
atvyksta iš Lietuvos ir dalyvaus 
Balfo jubiliejiniame seime šį 
šeštadienį, spalio 14 d. Bada
vimas pakenkė Cidziko sveika
tai ir jam reikia spacialaus 
gydymo. 

x Birutė Jasait ienė, Balfo 
direktorė, žymi visuome
nininke, yra Balfo seimo banke
to rengimo komisijos pirmi
ninkė. Banketas įvyks šį šešta
dienį, spalio 14 d., 7 vai. v. Jau
nimo centro salėje. Pagrindinis 
kalbėtojas bus svečias iš Lie
tuvos, Sibiro tremtinys. 

x Ch icagos r a m o v ė n a i 
1000 dol. auka įamžino savo 
mirusį narį a.a. Stepą Pranėną 
Tautos fondo Lietuvos laisvės 
ižde. Paaukoti pinigai miru
siems pagerbti bus saugomi 
nepriklausomai Lietuvai. Tik 
gaunami dividentai už investuo
tas aukas bus panaudoti 
okupuotos I ietuvos laisvinimo 
reikalams. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. . 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 va!, vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., I ockport, II. 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnau|a L'nion Pier, New Buffalo 
ir kt pietvakarių Michigano lietuvius 

x Dr. Birutė Girnius, Allen 
Park, Mich., Jonas Macijauskas. 
Sunny Hills, Fla., Stanley Dim-
gaila, Hot Springs, Ark.. L. 
Laukaitis, Livonia, Mich., Va
cys Mitkus, Chicago, 111., garbėm 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x J e i g u no r i t e smagia i 
sušokti polką ir tuo pačiu 
paremti mūsų mažųjų Montes-
sori mokyklas, kviečiame į 
Rudens balių (Oktoberfest), 
kuris įvyks šeštadienį, spalio 21 
d., 7 v.v. Pasaulio Lietuvių cen
tre. Informacijai ir rezerva
cijoms skambinkite 835-3998. 

(sk) 
x Ieškomas Pranas Dzimi-

das, gyv. 2335 Robinvvood Ave. 
Toledo, Ohio. Ieško Steponas 
Jankauskas, Lithuania, Kau
nas 233009, Eidukevičiaus g-
vė 10 bt. 50. 

(sk) 
x Keičiame pinigus aukštu 

santykiu. Giminėms Lietuvoje 
galite nupirkti automobilį daug 
pigiau, negu Vilniaus „doleri
nėje". Taip pat galite nupirkti , 
namus Lietuvoje. Kreiptis j 
Tomą, tel. 312-579-3243. 

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
2389787. 

(sk) 
x PATRIA p a r d u o t u v ė s 

pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
rasite didelį pasirinkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje vartoti t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į kitus Amerikos 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 
St., C h i c a g o . IL, t e l . 
312-778-2100. (sk). 

x Jeigu jūsų giminės Lie 

x Joell Gaidas su Thomas 
Vovos užsakai prieš moterystės 
sakramentą eina Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x A l d o n a K a m a n t i e n ė , 
Dovvners Grove. 111., ..Draugo" 
bendradarbė , už parduotas 
, ,Draugo" knygas atsiuntė 
241.34 dol. A. Kamantienes 
dėka ir rūpesčiu kiekvieną 
sekmadienį ar didesne proga 
galima įsigyti naujausių lei
dinių prie Lietuvių Misijos cen
tro Lemonte. 

x L. J . R a g a s , D.D.S., 
Itasca, 111., nuoširdus dienraščio 
rėmėjas, grąžindamas lai
mėjimų šakneles, atsiuntė ir 50 
dol. čekį. Labai dėkojame. 

x K. Sirgėdas, Richmond 
Hills, N.Y., grąžino laimėjimų 
šakneles su 30 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Elta, Information Bulletin, 
Nr. 10, rugsėjo mėnesio, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje anglų 
kalba yra plati informacija apie 
Lietuvos Sąjūdį, kuriam 
Maskvos , ,Pravda" parodė 
pyktį, apie nelegalią anek
siją Pabaltijo tautų, kurios šiuo 
metu kelia tą klausimą viešu
moje. Informaciją gali panau
doti angliški laikraščiai arba 
anglų kalbą mokantiej i 
žurnalistai. 

mik ŽVAIGŽDUTE 
)b|^M^^^* J« • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriout 

Redaguoja J. Pu»Cas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

VINCUI KUDIRKAI 

Tu didvyris buvai, 
Ėjai tiesiu keliu, 
Tu žemę vadavai 
Nuo žandarų gaujų. 

Tu nebijojai 
Skausmų, baisių kančių. 
Tu netgi nevaitojai 
Ir nelindai į pastogę nuo liūčių. 

Tu žadinai lietuvį 
Griausminguoju „Varpu", 
Ir bus čia viskas kaip buvę 
Nuo Vytauto laikų. 

Simas, 10 m. 
Iš Šiaulių, Lietuvos 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

REIKŠMĖ 

Senais laikais, ypač devynio
liktajame šimtmetyje, atsirado 
žmonių, kurie niekino lietuvių 
kalbą ir nenorėjo ja kalbėti. 
Ypatingai lenkai žemino lietu
vius ir lietuvių kalbą. Tais 
laikais kai kurie gėdinosi lie
tuviškai kalbėti. Tačiau maža 
grupelė inteligentų rūpinosi 
Lietuvos likimu ir lietuvių 
kalbos atgaivinimu. Vienas iš jų 
buvo daktaras Jonas Basanavi
čius. Kai jis pradėjo 1883 metais 
leisti „Aušrą", pirmą tautinį 
lietuvišką laikraštį, po kiek 
laiko viskas pasikeitė. Lietuviai 
pradėjo kitaip galvoti. Jie pradė
jo vertinti lietuvių kalbą užjos 
grožį, skambumą ir senumą. 

Lietuviai, sustiprinę lietuvių 
kalbą, pradėjo galvoti apie ne-
priklausomyi>ę. Pasitaikius pro
gai, kai Lietuvos priešai buvo 
labai nusilpę po I pasaulinio 
karo, Lietuvos Taryba 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbė Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Dabar 
Lietuva galėjo ne tik ekonomiš
kai, bet ir politiškai tvarkytis 
savarankiškai. Išsirinko savo 
valdžią. 

Nepriklausoma Lietuva išsi
laikė 22 metus. Per tą trumpą 
laiką labai daug pasiekė. Prasi
dėjus II pasauliniam karui, 
Lietuva vėl neteko savo nepri
klausomybės. Pirma rusai, 
paskiau vokiečiai ir vėl rusai 

x Greit pa rduodu vienos ir, užėmė Lietuvą. Lietuvoje 
dviejų šeimų namus Chicagoje' susiorganizavo partizanų būriai, 

x Nebrang ia i p a r d u o d a 
mas autentiškas menininkų pa
rinktas aukštaitiškas kostiu
mas 12-to numerio 3440 W. 61 
St. Tel. 475-0359. 

ISK; 

x Kas tu r i t e a t l iekamą, 
š.m. „Draugo" nr. 71, ba
landžio 12 d., malonėkite atsiųs
ti „Draugo" administracijai, nes 
pritrūkome komplektų įrišimui. 
Išlaidas apmokėsime. 

(sk) 
x A. a. kpt. P r a n o Žitkaus 

mirties antrųjų metinių šv. Mi
šios bus atnašaujamos Jėzuitų 
koplyčioje spalio 17 d., antra
dienį, 10 v. ryto. Prašome pasi
melsti už mirusio vėlę. 

(sk) 
x Pensininkui išnuomoja

mi 2 kambariai su baldais ant
rame aukšte. Galima naudotis 
virtuve. Automobiliui garažas. 
2925 W. 71 St., tel. 778-8264. 

(sk) 

ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių Mo

terų sąjungos 46-tos kuopos 
Marųuette Parke susirinkimas 
bus ateinantį šeštadienį, spalio 
14 d., 1 vai. p.p. Marijonų salėje. 
Bus visų narių didžioji „Birth-
day Party". Pritaikytas pyragas 
bus parūpintas Marijos Kapa-
činskienės. Valdyba kviečia 
visas nares sus i r inkime 
dalyvauti. 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. įvairus pasirin
kimas. Transpak, 2638 W. 69 
St., tel. 312^436-7772. 

(sk) 
tuvoje negali gauti bilietų, x Kargo visą laiką siunčia-
galite užmokėti per mūsų me į Vilnių arba į Maskvą pra-
jstaigą. Kaina į abi puses neša Romas Pūkštys . Trans-
Maskva - Čikaga - Maskva) pack, 2638 W. 69th St., Chica-
iki spalio 30 d. $1,226.00, o nuo go, IL 60629, 1-312-436-7772. 
lapkričio 1 d. Si ,176.00. 
Informacija ir rezervacijos pas 
Birutę Zalatorienę, Travel 
Advisers Inc., 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, IL 60302. tel.: 
312-524-2244. 

(sk) 

(sk 

x JUOZAS RACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas - veltui. Skambinti 

f Bell-Baco RE, tel. 778-2233. 
(sk) 

kurie kovojo prieš rusus, bet jų 
nugalėti nepasisekė. Už tokius 
bandymus Rusija baudė lietu
vius, daug jų sukišo į kalėjimus, 
išvežė į Sibirą. 

Praėjus 48 metams nuo Lietu
vos nepriklausomybės praradi
mo, Lietuva vėl išsikovojo dau
giau teisių: iškelti savo trispal
vę, giedoti savo himną. Atrodo, 
kad Lietuva pamažu laisvinasi 
iš priešo rankų. 

Reikšmė yTa didelė. Lietuva 
to nebūtų pasiekusi, jei žmonės 
nebūtų kalbėję lietuviškai, 
nebūtų mokę savo vaikų lie
tuviškai skaityti ir rašyti, 
nebūtų mylėję savo tėvynės. 
Juk toji meilė Lietuvai, gimtajai 
kalbai ir t roškimas būti 
laisviems padėjo seniau lie
tuviams išsikovoti nepriklauso
mybę. 

Jeigu lietuviai liausis kalbėti 
lietuviškai, Lietuva pamažu 
mirs. Jeigu žmonės ir toliau kal
bės ta graną kalba, mokys savo 
vaikus lietuviškai, laikysis pap 
ročių, skiepys meilę gimtajam 
kraštui, aš garantuoju, Lietuva 
vėl bus nepriklausoma ir laisva. 

Aras Matis, 
Los Angeles šv. Kazimiero 

lit. m-los 8 sk. mokinys. 
(Iš jubiliejinio leidinio) 

Viktoras Šimaitis 
MUMS PADĖKI 

Mums padėki, laisvasis 
pasauli, — 

Žūtbūtinė kova jau pradėta: 
Laisvės vėliavas keliam į saulę 
Ir į tėviškės dangų žvaigždėtą! 

Mums padėki išlaisvinti šalį, 
Tokią brangią, mylėtą nuo 

amžių, 
Glamonėtą ranka Visagalio 
Ir mūs protėvių dievo 

Praamžiaus! 
' t • • 

Mes neprašom nė aukso, nė 
duonos, — 

Ne vien duona juk esame sotūs! 
Gana būtų grūdelio aguonos, 
Kad tik laisvės žibintai 

liepsnotų! 

Kad laisva Lietuva 
Vėl bujotų, žydėtų, 
Ir šviesa ir tiesa 
Jos žingsnius telydėtų! 

A. LANDSBERGIO 
„VĖJAS GLUOSNIUOSE" 

Šioje dramoje aprašomas šv. 
Kazimiero noras sugrįžti į 
Lietuvą. Jis su angelu nusileido 
į žemę. Kazimieras apsirengė 
jaunuoliu, o angelas-jėzuitų 
kunigu. Kazimieras norėjo 
sužinoti, ar lietuviai gražiai 
elgiasi, kaip jie kalba (kaip vėjas 
gluosniuose). Pamatęs, kad 
vilniečiai negražiai kalba, jis 
labai nuliūdo. 

Kitą dieną Kazimieras pa
matė, kad tie trys vyrai, kuriuos 
Vilniuje matė, rytoj jie žus. 
Kazimieras prašė Dievą, kad 
pakeistų dieną, nes tik vienas iš 
tų trijų yra pasiruošęs mirčiai. 
Kazimieras žinojo, kad tai yra 
Dievo valia ir kad kova turi 
įvykti. Drama baigiasi ryte, 
saulei tekant. 

Toliau nematome, bet įsivaiz
duojame šv. Kazimiero 
stebuklą. 

G. Udrys , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinys. 
(„Žiburio spinduliai") 

TRAUKINYJE 

Mažasis Edis su tėvais va
žiavo traukiniu. Jis buvo 12 
metų amžiaus, bet mažo ūgio, 
todėl tėvai nupirko papigintą 
bilietą. Edis traukinyje jautėsi 
laisvai. Bėgiojo t rauk in io 
vagono koridoriais ten ir atgal. 
Sugalvojo prisipylęs puoduką 
vandens laistyt^ ant grindų. 
Tėvai supyko. Liepė jam ateiti 
ir atsisėsti, jei neklausys, gaus 
su diržu per užpakalį. Tada Edis 
nubėgo į vagono galą ir visa 
gerkle ėmė rėkti : „Jei tu mane 
muši, aš pasakysiu kondukto
riui tikrą savo amžių!" 

Piešė A d a Valai tytė . 

UŽ DEŠIMT METŲ 

Už dešimt metų aš norėčiau 
t u r ė t i pi lną vaikų globos 
diplomą. Aš labai myliu vaikus 
ir juos gerai suprantu. Galbūt 
jau būsiu ištekėjusi ir turėsiu 
porą vaikų. Mano svajonė yra 
nuvykti į Lietuvą ir aplankyti 
savo gimines. Už dešimt metų 
aš gyvensiu dideliame name ir 
turėsiu užtenkamai pinigų. 
Man būtų įdomu matyti, kaip 
m a n o visos d raugės bus 
įsikūrusios. 

A u d r a Paul ionytė 

, Už dešimt metų aš jau būsiu 
baigęs universitetą, turėsiu 
kokį darbą, uždirbsiu 
užtenkamai pinigų ir gyvensiu 
kokiame nežinomame krašte. 
Ten surasiu lietuvaitę, vesiu ją 
ir mudu gyvensime amžinai. Jei 
nepavyks , t u r ė s iu būdoje 
Chicagoje la ikrašč ius par
davinėti. 

Rimas Pečiulis, 
Abu Toronto Maironio 
aukšt. m-los mokiniai, 

Kanada. 
(Maironio mokyklos jubiliejinis 

metraštis) 

UŽUOMARŠA 

Tomukas Batukas buvo devy
nerių metų berniukas. Jis turėjo 
seserį Rūtą. Batukai nebuvo 
turtingi, bet ir ne vargšai. 

Tomukas ir Rūta visuomet pa
ruošdavo pamokas namuose. 
Vieną dieną Tomukas ėjo vienas 
į mokyklą, nes Rūta sirgo. Pake
lyje Tomukas užsuko į parką, 
kad pasisuptų sūpynėse. Pasidė
jo knygas ant suolo. Pasisupęs 
dešimt minučių pastebėjo, kad 
pavėlavo į pamokas. Pradėjo 
bėgti, kad mažiau pavėluotų. 
Kai Tomukas įėjo į klasę, moky
toja paprašė namų darbų. To
mukas nežinojo ką sakyti, nu
tarė pasakyti teisybę, kad be
skubėdamas pamiršo parke ant 
suolo. Mokytoja žinojo, kad 
Tomukas visad paruošia 
pamokas, todėl ir šį kartą 
patikėjo, kad jo namų darbai 
yra paruošti. 

Tomukas mokytojai prižadėjo 
daugiau nepamiršti knygų nei 
parke, nei namuose. 

A u d r a Pr ia lgauskai tė , 
Marquette Parko lit. 

m-los 6 sk. mokinė. 
(„Vyturėlis") 

GALVOSŪKIS NR. 6 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

įopį 
Sujungę taškus sužinosite, 

kas yra nupiešta. Parašykite 
nupiešto daikto pavadinimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 7 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Jei pažiūrėsite į menininko 
nupieštą gamtos vaizdą, tuoj 
pasakysite: čia yra medis, žolė, 
namas ir t.t. Bet pažiūrėjęs į 
modernaus menininko nupieštą 
paveikslą, taip l engva i 
neatspėsite. Šiame piešinėlyje 
matote tokio men in inko 
sumažintą piešinį, kuris buvo 
išstatytas vienoje parodoje. 
Pamėginki te a t spė t i , ką 
menininkas turėjo mintyje pieš
damas šį paveikslą? K a s 
pasakys t ikrą pavadinimą, 
pažymėtą parodos kataloge, tas 
gaus 101., o visi kiti po 5 taškus 
už spėjimą. 

GALVOSŪKIS NR. 8 
Kartą vienas žmogus įėjo į 

restoraną ir paprašė padavėjo 
kavos puoduką. Kai padavėjas 
atnešė kavą, tas žmogus kalbė
josi su kitu stalo svečiu ir 
nežiūrėjo į puoduką. Tik 
pasilenkęs gerti, pastebėjo kavo
je musę. Tuoj pašaukė padavėją 
ir paprašė šviežios kavos. Pa
davėjas paėmė iš jo kavą su 
muse ir nuėjo į virtuvę. Netru
kus atnešė kavos puoduką be 
musės. Žmogus pridėjo lūpas 
prie kavos ir jau ruošėsi gerti. 
Staiga vėl pašaukė padavėją ir 
supykęs pasakė, kad jis, išėmęs 
musę, vėl tą pačią kavą jam 
atnešė. Kuriuo būdu žmogus 
sužinojo, kad ta pati kava kurio-
je buvo musė? ( 5 t a f t a i ) 

GALVOSŪKIS NR. 9 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

fefjfctfgf U 
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Z(M*U0)-j):l: 

Šio ryto martaitė, aksomo 
kepuraitė (rasa). 

Nei šertas, nei girdytas, o 
diena dienon tunka (ledas). 

Toli žirgas žvengia, arti 
kamanos skamba (griaustinis). 

Gyvena be kūno, kalba be 
liežuvio, niekas jo nemato, bet 
kiekvienas girdi (aidas). 

Atlikę nurodytus aritmetikos 
veiksmus, rezultatus įrašykite 
nubrėžtuose langeliuose lietu
viškais pavadinimais. Vienam 
langeliui skirta viena raidė. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 10 
Viename Amerikos mieste 

buvo gubernatorių suvažia
vimas. Juodosios rasės žmogus, 

. vaikščiodamas automobilių 
pastatymo aikštėje, pastebėjo 
leidimo lentelėje tokį įrašą: 
„Land of Lincoln". Kodėl juodo
sios rasės žmogus atkreipė dė
mesį į šį sakinį? Kurioje valsti
joje buvo užregistruotas šis 
automobilis? (« taškai ) 




