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Kauno krašto Sąjūdžio 
konferencija 

Svarbūs nutarimai visai Lietuvai 

Kaunas. — Rugsėjo 30 d. 
įvyko svarbi konferencija, pra
neša SIA. 

Konferencijoje dalyvavo 222 
Kauno krašto: Kauno, Jonavos 
Kaišedorių, Jurbarko, Rasei

nių, Ukmergės , Tauragės , 
Kėdainių, Pr ienų rajonų, 
Birštono ir Kauno miestų. 
Sūduvos krašto: Marijampolės 
miesto ir rajono, Šakių, Vilka
viškio rajonų atstovai. 

Pirmajame posėdyje išklau
syti pranešimai ir diskutuota 
apie padėtį rajonuose, artėjant 
rinkimams. 

Antrajame posėdyje išklausyti 
pranešimai „Politinė Lietuvos 
situacija ir Sąjūdžio ateitis" (A. 
Saudargas ir R. Ozolas), „Lietu
va ir Europa" (A. Patackas), 
„Tautinių santykių Lietuvoje 
aktualijos ir perspektyva" (V. 
Povilionis), „Karinė tarnyba 
teisiniu aspektu" (G. Pūkas). 
Šiomis temomis vyko diskusijos. 

1. Konferencija nutarė įsteigti 
Sąjūdžio Kauno krašto koordi
nacinę tarybą, susidedančią iš 
kiekvieno miesto bei rajono 
tarybų įgaliotų atstovų. Jos 
uždavinys — koordinuoti Sąjū
džio veiklą krašte, didžiausią 
dėmesį skiriant rinkiminei 
kampanijai . Rekomenduota 
steigti Kauno krašto kandidatų 
į deputatus klubą rinkiminėms 
platformoms ir veiksniams de
rinti. 

2. Konferencija konstatuoja: 
būsimoji LTSR Aukščiausioji 
Taryba bus renkama tokiomis 
sąlygomis, kurios leidžia tikėtis 
ir siekti, kad į ją būtų išrinkti 
Lietuvos žmonių pasitikėjimą 
turintys ir galintys jį pateisin
ti deputatai. Nepaisant to, 
rinkimai vyks ir Aukščiausioji 
Taryba veiks okupacinėmis 
sąlygomis. Pagr ind in i s jos 
uždavinys — panaikinti Lietu
vos valstybės okupaciją ir 
aneksiją: 

a) paskelbti 1940 m. liaudies 
seimo rinkimus bei jo priimtus 
nutarimus neteisėtais ir nega
liojančiais nuo pasirašymo die
nos; 

b) atpalaiduoti Lietuvą nuo 
konstitucinių saitų su TSRS, 
padarant pataisas Lietuvos TSR 
Konstitucijoje; 

c) reikalauti derybų su TSRS 
dėl Lietuvos valstybės pripažini
mo, TSRS kariuomenės buvimo 
ir išvedimo sąlygų, ekonominių 
santykių sureguliavimo per pe
reinamąjį laikotarpį, kuris turi 
baigtis Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimu. 

3. Rinkimuose į Aukščiausiąją 
Tarybą konferencija rekomen
duoja kelti tuos kandidatus, 
kurie: 

— remiasi Sąjūdžio rinkimine 
platforma ir pritaria jo veiklos 
būdams; 
— nepriklauso nomenklatū

rai, su ja nesusiję ir gali 
jai oponuoti; 

— yra pasiryžę priimti Lietu
vai reikalingus sprendimus, 
aukoti savo asmeninę gerovę ir 
rizikuoti socialine padėtimi; 

— turi asmenines savybes, 
reikalingas deputatui (geba 
analizuoti, viešai diskutuoti, 
bendrauti su rinkėjais), yra dori 
ir sąžiningi. 

4. Konferencija siūlo Sąjūdžio 
rinkiminėje platformoje pabrėž
ti, kad nepriklausomos valsty
bės atkūrimas nėra savitikslis, 
bet yra pagrindas žmogaus 

asmenybės laisvei ir gerovei 
sukur t i . Reikia numatyt i 
priemones gyvenimo kokybei 
ger int i j au pereinamuoju 
laikotarpiu. 

5. Konferencija siūlo Sąjūdžio 
Seimo tarybai sudaryti specia
lią komisiją Sąjūdžio rinkiminės 
platformos socialinei-ekono-
minei daliai parengti. Šioje 
komisijoje turėtų dalyvauti 
miestų ir rajonų atstovai. 

6. Konferencija ragina TSRS 
liaudies deputatus daugiau 
dėmesio skirti bendravimui su 
rinkėjais, tuo prisidedant prie 
būsimosios rinkiminės kampa
nijos sėkmės. 

7. Konferencija remia 
pažangių KP narių siekius 
sukurti savarankišką, nepri
klausomą LKP, veikiančią lygiu 
pagrindu su kitomis politinėmis 
partijomis ir siekiančią Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės 
atkūrimo. 

8. Konferencija konstatuoja, 
kad pastarojoje LTSR AT sesi
joje prasiveržė dalies deputatų 
neapykanta viskam, kas nauja 
ir naudinga Lietuvai, bet grės
minga jų asmeniniams in
teresams. Apgailestaujame, kad 
dori deputatai neišdrįso ar 
nesugebėjo tam pasipriešinti. 
Tikime, kad ateinančioje sesijo
je deputatai grįš prie priimto 
rinkimų įstatymo bei rinkimų 
datos ir šį kartą vadovausis 
Lietuvos interesais, o ne asme
ninėmis ambicijomis. 

Konferencijos nuomone, ka
riuomenė neturi dalyvauti 
rinkimuose. 

9. Visiškai nederamas 
deputato P. Aleknavičiaus elge
sys tiek sesijoje, tiek savo 
„tėvonijoje", Jiezno kolūkyje^ 
LTSR prokuratūra privalo iki 
sekančios LTSR AT sesijos išna
grinėti P. Aleknavičiaus bylą ir 
paskelbti tyrimo rezultatus. 

Kategoriškai reikalaujame 
grąžinti į darbą atleistus sąjūdi
ninkus. 

P. Aleknavičius privalo viešai 
atsiprašyti LTSRS liaudies 
deputatų A. Smailio ir A. 
Buračo. 

10. Konferencija susirūpinusi 
tuo, kad vykdoma žemės ūkio 
valdymo pertvarka tėra eilinis 
kėdžių perstatymas. Reko
menduotina Žemdirbių Sąjū
džiui ir Ūkininkų sąjungai 
viešai atsiriboti nuo šių 
biurokratinių žaidimų. 

Manome, kad būtina panai
kinti iki šiol privalomus 
kolūkių pirmininkų pavaduoto
jų — komunistų partijos orga
nizacijų sekretorių etatus. 

11. Konferencija priėmė re
zoliuciją „Apie tarpnaciona
linius santykius Lietuvoje" ir 
Kreipimąsi į LKP CK ..Dėl 
Sąjūdžio vietinės spaudos". 

— „Ukrainiečių žinios" pra
neša, jog daugelis kongresmanų 
atsiliepė į vyskupo Bazilijaus 
Losteno prašymą ir parašė laiš
kus Sovietų Sąjungos preziden
tui Gorbačiovui, prašydami, kad 
būtų legalizuota Ukrainos 
Katalikų Bažnyčia. 

— Salvadoro aviacijos parei
gūnai nelegaliai pardavė 61,000 
galionių lėktuvų alyvos Nika
ragvos laisvės kovotojams, pra
neša Kongreso išleistas biulete
nis. 

Amerika siūlosi padėti 
Gorbačiovo planui 

Valstybės sekretoriaus pareiškimai 

Chemijos ir fizikos mokslinin
kai, laimėje šiemet Nobelio 
premijas. Viršuj iš kairės: 
Norman F. Ramsey, Wolf-
gang Paul ir Hans G. Deh-
melt, gavę premijas už fiziką. 
Apačioje kairėje Sidney Alt
man ir Thomas R. Cech, lai
mėję už atradimus chemijoje. 

Laimingieji Nobelio laureatai 
Stockholmas. — Chemijos ir 

Fizikos Nobelio premijos šiemet 
paskirtos keturiem amerikie
čiam ir vienam vokiečiui. 

Thomas R. Cech iš Colorado 
universiteto ir Sidney Altman iš 
Yale universiteto dalinsis che
mijos premija už atradimą, kurį 
jie padarė nesitardami, atskirai, 
jog RNA — tam tikra medžiaga 
padeda vykti cheminei reakcijai 
celėse, ku r i ^ka ip Švedijos 
karališkoji Mokslo akademija 
sako., gali būti naujas ginklas 
prieš užkrėtimą virusais. 

Fizikos premiją gavo Norman 
F. Ramsey iš Harvardo univer
siteto, kurio darbai leido 
sudaryti atominį laikrodį, kuris 
gali nustatyti atominę vibraciją, 
ir Hans Dehmelt iš Washingto-
no universiteto ir Wolfgang 
Paul iš Bonos universiteto už 
suradimą metodų izoliuoti 
atomus. Abu fizikai nustatė 
tikslius metodus. Chemijos ir 
Fizikos premijos yra 470,000 
dol. arba trys milijonai kronų. 

„Kūno mašinerija" 
Amerikiečiai jau yra laimėję 

23 chemijos premijas iš 81 kar
to, kai 1901 m. buvo pradėtos 

skirti Nobelio premijos. Taip pat 
amerikiečiai laimėjo iš 83 
Fizikos premijų 34 kartus. Dr. 
Cech ir dr. Altman atradimai 
buvo lyg revoliucija mokslo 
supratimui, kaip veikia kūno 
genetinė mašinerija. „Šie 
atradimai davė pagrindinį 
mokslinį supratimą kaip gyvos 
celės funkcionuoja", sako B. 
Andersson, Nobelio komiteto 
narys Stockholme. Jų atra
dimas jau turėfb daug įtakos 
supratimui, kaip galėjo plėstis 
gyvybė ant žemės. Dr. Cech yra 
prieš 41 metus gimęs Chicago-
je. Dr. Altman gimė Montrealy-
je ir turi abi pilietybes — Kana
dos ir Amerikos. 

Dr. Ramsey yra 74 m. ir 
premija paskirta už jo darbą 
tarp 1940 ir 1950 metų. Antro
jo Pasaulinio karo metu jis daug 
prisidėjo, kad buvo atrastas 
radaras. Dr. Paul Bonos univer
sitete ištobulino ionų atskyrimo 
metodą, kuris šiuo metu moksli
ninkų plačiai naudojamas. Dr. 
Dehmelt taip pat patobulino 
ionų atskyrimo metodą ir pajėgė 
izoliuoti elektronus. Jis gimęs 
Rytų Vokietijoje, bet Ameriko
je gyvena nuo 1950 m. 

Lietuvos sovietizacija 
Vilnius. „Lituanus" bendrovė 

išleido tarptautiniu mastu pri
pažinto konstitucinės teisės ži
novo, Vytauto Didžiojo univer
siteto profesoriaus ir rektoriaus 
M. Remerio paskutinįjį darbą 
„Lietuvos sovietizacija 1940-
-1941", kurį spaudai paruošė 
Mokslų Akademijos narys J. 
Bulavas ir teisės mokslų dakta
ras prof. M. Maksimaitis. 

Prof. M. Remeris mokslinės 
analizės pagrindu nagrinėja 
tų metų įvykius Lietuvoje. Iš 
ten sužinome, kaip dar tebe-
funkcionuojančios Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ne
kviestas, neprašęs ir negavęs 
leidimo — įvažiavimo vizos, sve
timos valstybės užsienio reika
lų ministerio pavaduotojas, Be-
rijos padėjėjas Dekanozovas jau 
Kaune ėmėsi režisuoti didįjį Lie
tuvos „laisvanoriško susisovie-
tinimo" spektaklį. 

„Tiesa" 193 numeryj klausia, 
„ar teisėta tuo metu Lietuvoje 
galiojusios Konstitucijos požiū
riu buvo naujoji Lietuvos vy
riausybė? Ar teisėti šiuo požiū
riu buvo rinkimai į Liaudies 
seimą? Ar tuo požiūriu teisėtas 

seimo nutarimas nuolankiai. 

nusižeminus prašyt i , kad 
stalininis režimas teiktųsi 
priglobti nepriklausomą Lie
tuvą?" 

I šiuos klausimus objektyviai 
ir moksliškai atsako M. Reme
ris savo studijoje „Lietuvos 
sovietizacija". 

Ukrainietis — 
valstybės galva 

Ottawa. — Kanados minis-
teris pirmininkas Brian 
Mulroney pranešė parlamentui, 
jog spalio 16 d. Anglijos 
karalienė Elzbieta II paskyrė 
Kanados ukrainietį Anglijos re
prezentantu Kanadoje. Ottawos 
teisininkas ir buvęs ministeris 
Ramon Hnatyshyn bus įvestas 
sausio mėnesį į pareigas kaip 
24-sis generalinis gubernatorius 
ir tas pareigas, kaip valstybės 
galva, eis 5 metus. Jis yra gimęs 
1934 m. ir baigęs teisę Saska-
tchewano universitete. J is 
Kanados vyriausybėje jau yra 
ėjęs įvairias pareigas ir buvęs 
Teisingumo ministeriu ir Kana
dos generaliniu prokuroru. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV kooperatininkų dele
gacija lankėsi Lietuvoje, ku
riuos Lietkoopsąjungos pirm. 
Vytautas Ramanauskas 
supažindino su krašto ekonomi
ne, organizacine, juridine, 
finansine, kreditine padėtimi ir 
galimybėmis užmegzti ryšius. 

— Washingtone maždaug 
3,000 ukrainiečių dalyvavo 
spalio 7 d. prie Taras Sevčenko 
paminklo, paminėdami jo 175 
gimimo sukaktį, kuris yra jų di
džiausias poetas ir buvo žymus 
ukrainiečių tautinės minties 
žadintojas. Kalbą pasakė 
atvykęs Mykolą Horbal, vienas 
vadovaujančių ukrainiečių 
sąjūdžio vadų, kuris yra ir 
Helsinkio komiteto narys. 

— Lenkijos vyriausybės var
du Teisingumo ministeris suda
rė komisiją, kuri ištirs nusikal
timus, padarytus stalinistinio 
periodo metu, tarp 1940 ir 1950 
metų. 

— Londone Anglijos Bažny
čios atstovas pranešė, jog gavo 
žinią iš patikimų Irano šaltinių, 
kad prieš tūkstantį dienų pa
grobtasis anglikonų narys Terry 
Waite tebėra gyvas. Gyvi esą ir 
kiti du britai. 

— Maskvoje lankosi buvusio 
diplomato Raoul Wallenbergo 
giminės iš Švedijos, norėdami 
sužinoti, ar jis tebėra gyvas. 
Karo metu jis iš Vengrijos iš
gelbėjo dešimtis tūkstančių 
žydų nuo nacių teroro. KGB jo 
giminėms įteikė daktaro pažy
mėjimą, kad jis miręs 1945 m. 
širdimi, tačiau giminės tuo neti
ki ir sako, kad jis vis dar 
kalinamas. 

— Londono spauda rašo, jog 
Busho administracija negali nu-
siki atyti Panamos diktatoriumi 
gen. Noriega dar ir dėl to, kad 
jis savo žinioje turi padarytus 
nepadorius filmus, kai jo viloje 
Azuero salose lankydavosi iš 
Washingtono aukšti valdžios 
pareigūnai tuo metu, kada 
buvo dar geri ryšiai. 

— Valstybės sekretorius 
Jame Bakeris UI pakvietė į Wa-
shingtoną atvykti Egipto ir 
Izraelio Užsienio reikalų minis-
terius pasitarimams Vidurio 
Rytų taikos reikalais. 

— Sidono uoste, Libane, buvo 
pagrobti du šveicarų Raudono
jo Kryžiaus tarnautojai. Juos 
pagrobė trys užsimaskavę vyrai 
ir įsodinę į Mercedes mašiną 
nusivežė. 

Washingtonas. — Valstybės 
departamento sekretorius 
James Bakeris III pirmadienį 
pasakė, kad Amerika yra 
pasiruošusi padėti Maskvai su 
patarimais ir technine pagalba 
atstatyti Sovietų Sąjungos 
ekonomiją ir išgelbėti jos visuo
menę. 

Tai yra pats atviriausias prez. 
Busho vyriausybės pasisaky
mas, norint padėti Gorbačiovo 
ekonominei programai ir tuo 
pačiu, kaip atrodo, yra keičiama 
JAV politika Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu, rašo New York Times. 
Bakerio pasiūlymai buvo išdės
tyti paruoštame tekste, kuriame 
sekretorius pakar to t ina i 
pabrėžė, jog Busho administra
cija turi „istorinę galimybę" 
dabar įvykdyti „tvirtus page
rinimus" Sovietų-Amerikos ry
šiuose. 

Sekretorius savo kalboje 
pažadėjo siųsti ekonomistus 
ekspertus į Maskvą (Greenspan 
jau buvo) ir su entuziazmu pa
reiškė norą kartu su Sovietų 
Sąjunga a t s ta ty t i ilgai 
trunkančius Rytų-Vakarų 
ryšius. Jo pareiškimui buvo 
kontrastas kitų vyriausybės na
rių pasisakymas, kurie yra daug 
mažiau entuziastingi Sovietų 
atžvilgiu, o ypač pasikeitimams 
Rytų bloke. Šiuo Bakerio 
pareiškimu buvo patvirtinta 
prieš mėnesį pasekretoriaus 
Lawrence Eagleburgerio plačiai 
pagarsėjusi kalba, jog vyriau
sybė turi turėti tokią politiką, 
kuri „tarnautų mūsų intere
sams, nežiūrint, ar Gorbačiovas 
išsilaikys, ar ne". 

Kad Gorbačiovui pasisektų 
Bakeris pakartojo, jog 

Amerikos tikslas yra, kad 
Gorbačiovo programa Sovietų 
Sąjungoje pasisektų. „Mes 
norime, kad peres t ro ika 
laimėtų"; kalbėjo Bakeris Už
sienio Politikos organizacijos 
narių suvažiavime New Yorke. 
„Mes priėjome šios išvados ne 
todėl, kad būtų mūsų reikalas 
reformuoti Sovietų visuomenę 
ar palaikyti kokį nors Sovietų 

vadą valdžioje — mes to nenori
me daryti — bet dėl to, kad pe
restroika yra arčiau mūsų inte
resų". Sekretorius sakė pasi
tikįs Sovietų reformomis. „So
vietų vadovybė yra aiškiai susi-
įdomavusi mūsų idėjomis, kaip 
įvykdyti reformas, ir mes vėsime 
tas diskusijas tais klausimais". 

Valstybės sekretorius palietė 
ir kitus klausimus, kuriuos čia 
praleidžiame. Bet kalbėdamas 
trumpai apie Rytų Vokietiją, 
Bakeris pasakė, jog Amerika 
teorijoje palaiko Vokietijų 
sujungimą, tačiau netoleruotų, 
k a d tok ia Vokiet i ja būtų 
neutrali. Susijungimas turėtų 
įvykti vakarietiškoje sistemoje, 
ir jų žmonės turėtų būti įjungti 
į demokratinę Europos tautų 
bendruomenę. 

Baltijos klausimas 
Tuo pačiu metu, kalbėdamas 

apie Rytų Europą ir apie gyven
tojus Baltijos respublikose, 
kurie kovoja, kad jiems būtų 
pripažinta laisvė, Valstybės 
sekretorius pasakė, kad tai turi 
būti pasiekta laipsniškai (gra-
dual process) ir suprasta, jog nei 
jie (baltiečiai), nei Gorbačiovas, 
nei Amerika neturės naudos iš 
to , j e i pas ike i t ima i būtų 
Maskvos numalš int i . „Mes 
esame už toki procesą, kuris 
tiems kraštams duotų teisę 
patiems apspręsti savo laisvę, 
kalbėjo Bakeris. „Nė vienas, aš 
kartoju, nė vienas neturės nau
dos, jei visi politiniai ir eko
nominiai pakeitimai bus pa
siekti smurto keliu. Bet visi 
laimės, jei Rytų Europoje refor
mos pasiseks". 

Unijos protestas 
Varšuva. Reuterio žinių 

agentūra praneša, kad Lenkijos 
komunistų vadovaujamos unijos 
pirmą kartą suruošė demonstra
cijas prieš naująją Solidarumo 
vadovaujamą vyriausybę. 

Tos unijos vadas Alfred Mio-
dowicz su maždaug 150 kitų 
darbininkų, protestavo prie par
lamentu rūmų, reikalaudami 
mažinti produktų kainas. Nau
joji Lenkijos vyriausybė, kuriai 
vadovauja min. pirm. T. Mazo-
wiecki, dar tik mėnesio senumo, 
o jau susiduria su visa eile sun
kumų, kurių pats didžiausias — 
ekonominė krizė. Šią vasarą 
maisto kainos pakilo 187%, bet 
kai naujoji vyriausybė panaiki
no kainų kontrolę, tai maisto 
kainos dar pakilo 51%. Vyriau
sybė bijo, kad iki metų galo in
fliacija gali būti nuo 900 iki 
l.OOO f̂ ir lenkams teks pergy
venti didžiausią krizę po karo 

— Panamos demokratinės 
opozicijos vadas Guillermo En-
dara po nepavykusio perversmo 
prieš gen. Noriegą prisiglaudė 
Vatikano diplomatinėje misi-' 
joje. 

Lozoraitis pakviestas 
liudyti 

Washingtonas. Helsinkio ko
mitetas praves apklausinėjimus 
Atstovų rūmuose spalio 19 d. 
Baltijos respublikų ir Amerikos 
politikos klausimais. To Komi
teto pirmininkas yra kongr. 
Dennis DeConcini ir pavaduo
tojas kongr. Steny H. Hoyer. 
Bus liečiami paskutiniai įvykiai 
Baltijos respublikose. Liudyti 
yra pakviesti: Lietuvos pasiun
t inybės reikalų tvarkytojas 
Stasys Lozoraitis, James Dob-
bins, kuris yra Valstybės depar
tamento sekretoriaus asistentas 
Europos ir Kanados reikalams, 
ir William J.H. Hough, kuris 
yra parašęs studiją apie Baltijos 
valstybių aneksiją tarptautinės 
te isės sampratoje. J is y ra 
aplankęs Rytų Europos ir Balti
jos valstybes ir rugpjūčio mėnesį 
pasakė kalbą Latvijos sostinėje 
Rygoje, kur įvyko tautybių kon
ferencija. 

KALENDORIUS 

Spalio 18 d.: Lukas Evange
listas, Liubartas, -Kesrfiina, 
Vaiva, Jodata' Tau ;,.e. 

Spa l io 1 - Akvilinas, 
Kleopatn- gaila, Kantri-
mė, r eTsvilas. 

OR.A<* CHICAGOJE 

Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:07. 
Temperatūra dieną 451., nak

tį 30 L 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

BURIAVIMO IŠVYKA 
Jūrų skautai ir j ū rų skautės 

b u r i a v i m o sezoną užba igė 
sekmadienį, spalio 1 d. Susi
rinko arti 50 sesių ir brolių; visi 
entuzias t ingai pasiruošę iš
plaukti į Michigano ežerą. Oras 
pasitaikė nuostabiai gražus — 
šiltas ir saulėtas. 

Sesių ir brolių laukė ke tur i 
burlaiviai ir jų kapitonai: „Auš
ros" kapitonas brolis Klaudijus 
Pumputis, o jo dešiniji r a n k a , 
brolis Vacys Macieža. Dr. B. 
Pumputienė. ..Aušros" laivo pri
ėmimo d i rek to rė , l i nksma i 
sutiko mūsų ūdrytes ir beb-
riukus. Dr. Birutė paaiškino lai
vo saugumo taisykles ir pavai
šino visokiais skanumyna is . 
Pradžioje mūsų mažieji t ik sė
dėjo, lyg netekę žado, bet čia į 
pagalba atėjo brolis Vaciukas: 
pamokė kaip gal ima saugiai 
laive vaikščioti. Mažasis beb-
riukas Rimas Gulbinas pir
masis pradėjo paskui brolį 
Vaciuką eiti , o ne t rukus ir visi 
juos pasekė. Buvo ir padainuota. 
Sesės Vija Paulienė ir Audra 
Gulbinienė pravedė t r i u k š 
mingus šūkius ir dainas. Bangų 
supimas kai kuriuos skautukus 
net užmigdė. 

Brolis Gintaras Barkauskas . 
..N'emesis" kapi tonas , š ia i s 
metais j au antrą kar tą pri ima 
skautus ir skautes ant savo 
laivo. Birželio mėnesį plaukė tik 
broliai, o šį kartą pakvietė ir 
seses. Broliai jūrų jauniai pa
reiškė, kad jiems geriau vie
niems, be seseių plaukti! Ir, 
atrodo, kad vėl kreipsis į jus . 

„Baltijos" kapitonas, budžių 
vadovas — Marius Naris. J i s ir 
sesės Daina Rudaitienė bei Au
šrinė Karaitis priėmė seses jūrų 
jaunes. Sesės grįžo labai pa
tenkintos, kad galėjo įsijungti j 
t ikrą bur i av imą . Jos t ik 
gailėjosi, kad vėjas nebuvo 
stipresnis. Broli Mariau, atrodo, 
kad sesės greitai norės vėl su 
jumis buriuoti. 

Mūsų ketvirtas laivas buvo 
,.Fame"\ Šio laivo kapitonas — 

narsusis Raimundas Kazlas. J is 
šią vasarą perplaukė Atlantą su 
Lietuvos buriuotojais. Dėko
jame broliui Raimundui, kad su
tiko mus priimti paskutinę 
minutę. Netikėjome, kad tiek 
brolių ir sesių dalyvaus šioje 
iškyloje. Mūsų broliai, jūrų 
jauniai ir sesės gintarės buvo la
bai laimingi,-os, kad galėjo 
plaukti jūsų laivu. 

Džiaugiamės, kad iškyla taip 
gerai pasisekė. Tikimės, kad ir 
toliau taip entuziastingai ir pa
vyzdingai dalyvausime ne t ik 
iškylose, bet ir sueigose. Pra
dėjome šios skautiškos veiklos 
metus tikrai šauniai, tad nepra
raskime entuziazmo. Dėkojame 
v is iems k a p i t o n a m s ir j ų 
įguloms už tokį malonų 
priėmimą ir linkime gero vėjo! 

Sesė Vilytė 

MŪSŲ GERADARIAI 

Dr. S. A. Kuzminskas, gyve
nęs Nottinghame, Anglijoje, 
buvęs d ip lomatas , ak tyvus 
visuomenininkas, nuolat inis 
skautų rėmėjas, tes tamentu 
LSS Europos rajono skautų 
veiklai stiprinti paskyrė 1,200 
sv. Apie tai praneša LSS Euro
pos rajono vadas s. S. B. Vait
kevičius „Europos Lietuvyje". 

Kitas geradarys, teisininkas 
v.s. K. Grigaitis, švenčiantis 70 
m. savo skautavimo sukaktį, pa
aukojo 2,000 dol. Toronte. 
Kanadoje, veikiantiems „Šat
rijos" ir „Rambyno" tuntams. 
Apie tai rašoma „Tėviškės Žibu
rių" skautų skyrelyje. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

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

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre. Rengia 
skautai akademikai . 
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Vi lkiukai ir busimieji v i lk iukai šią vasa rą „Ba jus" stovykloje. Vadovai E . Brinkis i r G. Nagys. 
Nuotr. R . P i e c a i č i o 

XXV-TOJI „BALTIJOS" STOVYKLA 
KANADOJE 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
CLEVELANDE 

DRAUGO prenumerata mokama iš anks to 

U.S.A. . 
Kanadoje 
Užsienyje 

i U.S. A 
(U.S.A 

Savaitinis <Sešt. 

dol. i . . . 
dol.) . . . 

pried) 

metams 
. . . $70.00 
. . . $70.00 
. . $70.00 

$40.00 

K metų 
$40.00 
$40.00 
$40.00 
$25.00 

3 men. 
$25.00 
$25.00 
$25.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

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

S k a u t ų , - s k a u č i ų 25-toji 
s tovykla vyko liepos 30 -
rugpjūčio 6 dienomis „Baltijos" 
s t ovyk lav i e t ė j e , p r i e Lac 
Sylvere ežero, į š iaurę nuo 
Montrealio. 

Jubiliejinėje stovykloje daly
vavo 35 stovyklautojai, įskai
tant Brolijos ir Seserijos štabus. 
Brolių štabą sudarė: Paul ius 
Murauskas — komendantas. 
Gintaras Nagys — vilkiukų 
draugin inkas , Edis-Gintaras 
Brikis — vilkiukų draugininko 
pavaduotojas, Jonas Valiulis ir 
Daniel Bulota — stovyklos 
adjutantai. 

Seserijos vadovybe sudarė: 
Silvija Zurkevičiūtė-Leckman — 
komendante, Vilija Lukoševi-
čiūtė — adjutante. Rūta Žur-
kevičiūtė — paukštyčių drau
gininke ir Kristina Čičinskaitė 

— skaučių vi iovė. 
Stovyklos imininkės labai 

įver t in tas p eigas atl iko G. 
Kudžmienė i jos pavaduotoja 
sesė Ramunt Bulotienė. 

Stovyklos kapelionas, ka ip ir 
k iekv iena is • e tais buvo Tev. 

iškas, SJ. 
• sesės davė įžo-

Soto ir Stefa 
— paukš tyč ių 

ir Corinne Bulo
ta i t ė s -- skaučių įžodį: Danie
l ius Staškevičius — vilkiukų 
įžodį. 

Naujieji sk. vyčiai — Vytenis 
J u r k u s , Ro: as Otto j r . , ir 
Danie l ius Bu ota davė įžodžius 
vyčių iškyloje \_•"Rusioje vasarą, 
prieš stovyklos pradžią, liepos 8 
d. 

R . P . 
„Nepr ik lausoma Lietuva" 

Rugsėjo 6 d. Cievelando Skau- .,_ „ . ,„. .. , , . . . . . . , viltis ateičiai. Pasidžiaugta nau-tija dalyvavo sv. Mišiose, k u r i a s . . l A . , .. , . , ~ ,. . ,r. ^ jas perspektyvas žadančiomis aukojo s. k u n . Gediminas K i 

Juozas A r a n i 
Šie broliai 

džius: Dar i j 
M a k a u s k a i t e 
įžodį; Kristir . 

Iš 

jauskas, S.J. už Lietuvos Skau-
tijos pirmūnus, a.a. Antaną ir 
Oną Saulaičius. 

Po Mišių Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje įvyko susi
t ikimas su svečiais iš Lietuvos 
— Skautų Brolijos Vyriausiu 
S k a u t i n i n k u Rimantu Ule
vičium, jo pavaduotoju Laimonu 
Daujotu ir LSS Tarybos n a r e 
Lukrecija Malkevičiene. Ne
dalyvavo su jais kar tu atvykusi 
Seserijos Vyr i aus io s S k a u -
tininkės pavaduotoja Monika 
Girčytė, tuo metu turėjusi įsipa
reigojimų Chicagoje. 

Susitikime skautiškoje nuo
taikoje vyko vieši pokalbiai, 
klausimai i r atsakymai, sve
čiams nušviečiant Skautybės 
atsikūrimo eigą Lietuvoje bei 

galimybėmis ir užmegztu ar
timu tarpusavio ryšiu, bei ryžtu 
jį abipu~iai tvir t int i . Pasivai
šinta skautininkių ir židiniečių 
gražiai paruoštomis vaišėmis. 

J aukus susipažinimo ir pa
bendravimo vakaras užbaigtas 
t radic iniu , su jung tų rankų 
skautiškuoju ratu. 

(s) 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos paea! susitarimą 

Stenkis patir t i visokios bui
ties pradžią ir priežastis, kiek 
tikrai žmogaus protas gali patir
ti; o iš tų versmių, kurios 
k i t i ems t e ik i a svajones ir 
nesąmoningą susižavėjimą, tu 
semkis rimtybe, šviesą ir tikrą 
protingą grožio gerbimą. 

E. Ožeškienė 

I 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Ho)y Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; a-ba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
•GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5532 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave., 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr . ketv. ir penkt. 
•- . •. pagal susitarimą ,, J 

Clevelande „bendromis j ė g o m i s " pyragą pjauna LSS Brolijos Vyr iaus io skautininko pavaduo
tojas s. fil. Gin tas Taoras . K a u n o skauč ių tunto t u n t i n i n k ė s. Liukrecija Malkevičiene, Lietuvos 
skautų Vyr iaus ias s k a u t i n i n k a s s. R i m a n : a s Ulevičius . L ie tuvos VS pavaduotojas s. Laimonas 
Daujotas. LSS Vyr iaus ia s k a u t i n i n k e v? tn Stefa Gedgaud ienė , s tebint Dievo Motinos parapijos 
klebonui s. kun. Gediminui K i j ausku i . Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 

Ok. Lietuvos spaudoje 
SKAUTAI BUDI 

Vieną dieną ir jie perplauks Atlantą. Buriavimo iškyla Michigano ežere džiau
gėsi ar t i 50 „Nerijos" tunto j ū r ų skaučių ir „Li tuanicos" t u n t o jūrų skautų . 
Čia vieno burlaivio įgula 

Nuotr . J u r g i o Ix>ndraičio 

Lietuvos skautų sąjunga f LSS) 
— vienintelė visuomeninė or
ganizacija Lietuvoje, tur int i 
tikslą pagal Roberto Baden-
Povvell'io skautybės sistemą 
Lietuvos jaunimą auklėt i do
rais, kilnios dvasios, tvirto būdo. 
sveikais, sąmoningais žmonė
mis ir naudingais piliečiais. 

,,Lietuvos skautų sąjungos 
šūkis: .,Dievui — Tėvynei — 
Artimui". 

LSS leidžia knygas, laikraš
čius ir kitus spaudinius. 

LSS palaiko ryšius su skautiš
komis organizacijomis ir cent
rais užsienyje. 

Nariais gali būti jaunuoliai ir 
suaugusieji, siekią skautybės 
idea lu ir su t inką su LSS 
reikalavimais. 

LSS nariai negali būti kitu 
jaunimo organizacijų ar poli
tinių partijų nariais. 

LSS turi savo vėliavas, uni
formas ir ženklus. 

LSS yra juridinis asmuo su jo 
teisėmis ir pareigomis". 

Tai iš t raukos iš LSS s ta tu to 
bendrųjų įstatų, kurie balandžio 
pabaigoje Vilniuje vykusiame 
a t k u r i a m a j a m e suvažiavime 
buvo priimti ir patvirtinti . Taigi 
a t k u r t a L i e t u v o s s k a u t ų 
sąjunga. Iš r inkta ir pa tvi r t in ta 
LSS vadovybė. Tarybos — aukš
čiausiojo organo — pirmininku 
i š r i n k t a s Nepr ik lausomybės 
laikų skau t in inkas F. Šakalys . 
P a n e v ė ž i o k r a š t o a t s t o v a s 
taryboje — s k a u t i n i n k a s A. 
Ulys. 

Garbingoms pareigoms išrink
t a s mūsų miesto skautas su 61 
metų stažu skau t in inkas Kli
m a s . J i s i š r i n k t a s broli jos 
garbės gynėja. 

Šiuo metu Panevėžio krašte 
yra 92 skautai — kandidata i ir 
11 nar iu , kuriems vadovauja 
s k a u t u š t a b a s . į s i k ū r ę s 
geležinkelininku klube, i kurį 
visi norintys ką nors sužinoti 
apie s k a u t a i gali k r e i p t i s 
kiekviena trečiadienį 17 vai. 

Panevėžio kraš to s k a u t a i 
kreipiasi į krašto žmones padėti 
rinkti skaut išką literatūra, kuri 
gali būti užsilikus asmeninėse 
bibliotekose. Ją mes pi rktume 
a r pasiskolintume su grąžinimo 
ir išsaugojimo garantija. 

Visais k l aus ima i s ga l ima 
skambinti tel. 6-76-19 ir rašyt i 
235308, Panevėžys, a/d 139 
..Skautija". 

Yra atidaryta sąskaita skau
tų rėmimui Taupomojo banko 
Panevėžio m. skyriuje Nr. 6765. 
Sąskaitos Nr. 138730, Ulys Al
vydas, Leono. 

Nuoširdžiai laukiame naujų 
narių ir rėmėjų. 

LSS Panevėžio krašto 
tarybr. 

(Red. Šis apie Lietuvos Skau
tų sąjungą, o taip pat apie Pane
vėžio rajono skautų veiklą infor
muojantis straipsnelis buvo 
atspausdintas Panevėžyje lei
džiamo „Laisves žodis" š.m. 
rugpjūčio 1 d. laidoje. Broliai'ir 
sesės panevėžiečiai JAV-ėse 
ypač turėtų susidomėti ir pra
šomais spausdiniais paremti 
brolius ir seses Tėvynėje.) 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgmis išs.plėtusių venų 
- hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802 
Vaiandcs pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv, ir penkt 

Re'kaiui esant atvažiuoiu ir | namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

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 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago. IL 
Te l . 476-2112 

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

Vai pagai susitanmą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien I iki 3 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

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

Vai pagai susitarimą 
Palos Vision Center. 7152 W 1 2 7 t h St 

Palos Hgts.. III Ketv vai 3-6 v.v 
Tel. 448-1777 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KUD'KIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid 385-4811 

Dr Tumasonio kabinetą pereroe 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 27 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago. IH. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southvrest Higfroay 

Palos Helghts, III. 60463 
(312) 361-0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448 5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Popiežiaus kelionė — 

NEŽINOMA KORĖJA 
Korėjos pusiasalis išgarsėjo, 

kai 1950 m. Šiaurės Korėjos 
komunistinė valdžia, gerai ap
ginkluota Sovietų Rusijos ir 
drausminga, užpuolė karui 
nepasiruošusią ir nesiruošiančią 
Pietų Korėją. Tuojau įsikišo 
Jungtinės Tautos, karą paskel
bė Šiaurės Korėjai daugelis lais
vųjų valstybių, bet t ik Jung
tinės Amerikos Valstybės siun
tė didžiulę kariuomenę, savo ga
biausius generolus ir organiza
vo bei apmokė Pietų Korėjos ka
riuomenę. Gen. McArthuras bū
tų užėmęs visą Korėją, jei ne
būtų įsikišusi komunistinė Ki
nija, su kuria Amerika dar 
nenorėjo kariauti. Tas karas 
tęsėsi daugiau negu trejus 
metus, kainavo daug Amerikos 
ir Pietų Korėjos žmonių gyvy
bių. Dar daugiau žuvo ar buvo 
paimti nelaisvėn Šiaurės Korė
jos karių. 

Jei žiūrėsime į Korėjos pusia
salio istoriją, tai turėsime nu
sikelti į labai tolimą praeitį — 
net prieš Kristaus gimimą. Bet 
tik viduramžiais korėjiečiai iš
vystė savo kultūrą, kalbą, gyve
nimo būdą, uždarumą nuo kitų. 
nors ir giminingų kraštų, kaip 
Kinijos ir Japonijos. Buvo 
laikai, kai jų karaliai buvo tur
tingi ir labai galingi, gyveną 
vergų darbu ir vargšų skriau
domis. 

Jų tikėjimas ne tik leido, bet 
ir įsakė vesti seseris, kad vaikai 
bū tų v isuomet k a r a l i š k o s 
giminės. Išsivystė didelė korup
cija ir atėjo nauja dinastija, kuri 
senuosius karalius iki šaknų iš
trynė. Tik paskutiniu metu išsi
vystė budizmas ir šamanizmas. 
Dvidešimt penki procentai save 
ia iko budistais. Šaman i s t a i 
neturi religinės organizacijos ir 
doktrinos, tai jų nė skaičiuoti 
negalima. 

Dar taip neseniai Korėja 
neįsileido misijonierių, jokių 
baltų ar net kitų tautų žmonių. 
99 procentas ir dabar laiko save 
korėjiečiais. Taigi ir pirmieji 
krikščionys, kaip atėjūnai, buvo 
jų priešai, kur iuos reikėjo 
žudyti. Pirmas korėjietis kuni
gas įšvęstas 1848 m. Tai buvo 
Andrius Kim Dac-Gon, pasi
ruošęs Macao saloje, bet grįžęs 
tuojau buvo nužudytas. J i s 
dabar su savo nužudytais drau
gais yra paskelbtas Korėjos 
šventuoju kankiniu. 

Korėja yra kalnuotas kraštas, 
bet turi daug įvairių žemės 
turtų. Jais susigundė daugelis 
Europos valstybių, kurios tik la
bai pamažu ir tai paskutiniu 
metu — apie 18 šimtmečio 
vidurį galėjo šiek tiek su Korėja 
prekiauti, Didesnę prekybą iš
vystė jų kaimynai ir truputį 
panašūs rytų tautos žmonės 
japonai. Japonija jau prekiavo 
18 ir 19 šimtmečiuose. Pasku
tiniu metu pradėjo kištis į 
Korėjos v idaus gyven imą , 
parinkdama Korėjai valdovą. 
1910 metais visiškai Korėją 
užėmė ir prieš antrąjį karą pa
darė net savo provincija, nors 
skyrėsi jų kalbos ir valdymosi 
sistemos. 

Po antrojo karo Japoni ja 
pralaimėjusi turėjo iš Korėjos 
pasitraukti. Jos šiaurinę dalį 
pasiėmė Sovietų Rusija ir pa
s ta tė komunis t inę valdžią. 
Korėjiečiai, nors d a u g u m a s 
buvusių japonų okupacijoje j a u 
išmirė, japonų ir šiandien ne
kenčia, laikydami juos savo 
krašto pavergėjais, uzurpa
tor ia is , k a n k i n t o j a i s i r 
persekiotojais. 

Nenuostabu, kad šiuo metu 
net dešinieji ir kunigai nori 
susisiekti su Šiaurės Korėja i r 

ieškoti būdų susijungti, kad t ik 
nebū tų pavo jaus iš j a p o n ų 
pusės. Dabar t in ia i suki l imai , 
s tuden tų demonstracijos kaip 
t ik ir y r a dėl vienybės ir susi
jungimo. Kar t a i s jauni žmonės 
negalvoja apie pasekmes , ku
rios ga l i būti t a r p 7 milijonų 
komunis t inės Korėjos ir 23 
milijonų piet inės ir da l ina i de
mokrat iškos valstybės. 

Teisingai sako Korėją aplankę 
vokiečių žurnalistai, kad valsty
bė, k u r i n iekada nebuvo a tvi ra 
kitoms tautoms ir niekada nėra 
t u r ė j u s i v a l s t y b e i ge ro 
s i ek ianč ios va ldž ios , d a b a r 
nemoka ir negal i sus i tvarkyt i . 
Dabar Pietų Korėja jau pradeda 
įsigyventi savose tradicijose, 
k u r i o s iš k a i m o š i e k t i ek 
pasiekė ir didžiulius mies tus . 
Korėjiečiai j au pradėjo jaust i , 
kad n ė r a tik j ie vieni pasauly
je, o d a r yra ir ki tos t au tos ir ki
ti žmonės. Korėja j a u nėra 
tokia uždara, nors t a rp savęs ir 
kovoja dėl didesnio a tv i rumo ir 
didesnės demokratijos, kurios 
jie dar nesupranta . Budizmas ir 
šamanizmas jų nepalaio, todėl 
nepaprasta i gyva yra krikščio
nybė. 

POSŪKIS RAUDONO 
HITLERIZMO PUSĖN 

DR. A. STATKEVIČIUS Kad kolonijinėje vergijoje bū
tų įmanoma išlaikyti daugybę 
engiamųjų tautų, komunistinė niekados nemini. Nors mongo-
moralė visados geromis prie- lai net į v idaus r e ika lu s 
monėmis laikė klastą ir gudra-1 nesikišo, o tenkinosi vien 
galviavimą, kyšininkavimą ir duoklės gavimu. Tačiau dabar 

Šv. Tėvas J o n a s Paul ius II j au 
buvo vieną k a r t ą anksčiau Pie
tų Korėjoj su dideliu pasisekimu 
ir didele į t aka . Šiuo metu j is 
vyko į Eucharist inį kongresą, 
ku r i ame jis dalyvavo t ik kaip 
iški lmių pagraž in imas ir žy
mesniu padarymas . J i s čia už
suko t i k vykdamas į k i t u s Azi
jos k ra š tus . B e t jau jį pasit iko, 
jam ovacijas kėlė n e t ik ka
ta l ika i , kurie t u r i didelę įtaką, 
bet i r daugel is protes tantų, bu
d i s t ų , š a m a n i s t ų i r k i t ų 
t i k ė j i m ų , k u r i ų j i e p a t y s 
nesupranta . 

Kr ikšč ionybė Korėjoje y r a 
labai j auna . Korėja buvo užsi
dariusi ir nuo visų misijonierių, 
kurie atėjo iš Europos ar Ki
nijos. Juos l a ikė įsibrovėliais į 
jų k r a š t ą ir j ų gyvenimą. Juos 
padarė kankin ia is . B e t dabar 
krikščionys j a u yra pripažįstami 
kaip socialinė bendruomenė ir 
t u r i savo į t a k ą v i e š a j a m e 
gyvenime ir ne t politikoje. 

Šiuo metu Korėjoje y ra dau
giau kaip 21 procentas krikš
čionių. Tai greičiausiai augantis 
ir s t ip r iaus ias vienetas , eku-
meniškai veikiąs su įvairių 
rūšių protes tantais . Neseniai 
čia turėjo konferenciją ir Pasau
lio reformatų Bažnyčios atsto 
vai, sus i r inkę iš viso pasaulio. 
Liuteronai i r ki tokie protes
t an t a i taip pa t jau nebijo pasi
rodyti viešumoje. Katalikai turi 
jau t r i s arkivyskupi jas ir vie
nuol ika vyskupijų, kur ios tu r i 
plačią įtaką į gyventojus, tra
diciškai besikeičiančius iš kai
miško gyvenimo į p ramonin ius 
m i e s t u s . P r e k y b a i r dideli 
fabrikai gyventojams j a u duoda 
naują pelną. Krikščionys šiuo 
metu jau y r a visokiuose pos
tuose, net ir pa r l amen te , kur is 
turi įtakos viešajam gyvenimui. 

Popiežiaus nuvykimas į Pietų 
Korėją šį kar tą atnešė dar dides
nius vaisius, negu p i rmas jo ap
si lankymas. Eucharis t inis kon
g r e s a s s u j u n g ė n e t o l i m o s e 
k raš to vietovėse gyvenančius 
korėjiečius. J i s visus krikščio
nis i r net budis tus labai sujun
gė popiežiaus a ts i lankymu. O 
jis sako, k a d nesiekia jokių 
t ikslų — tik pastoracinių, tik 
ka lbėdamas už taiką pasaulyje 
ir k i e k v i e n a m e k r a š t e , t ik 
ragindamas jungt is vienam tei
s i n g u m u i , v iena i meilei ir 
vienai t iesai. Tai supran ta visi 
korėj iečia i , šį a p s i l a n k y m ą 
laikydami labai naudingu. 

P . S. 

biurokratizmą, negerbimą nei 
savosios konstitucijos, nei tarp
taut inių įsipareigojimų. Nežmo
n i š k u m a s , kaip pagrindinis 
komunist inės veiklos principas, 
ne t rukdė nei genocido prakti
kavimui ,ne i bet kokiai kitai 
p i k t o s s a u v a l ė s p r a k t i k a i . 
,,Spec." t ipo privilegijas taikė 
sau ir kolaborantams, o įvairias 
gausias ,,spec" diskriminavimo 
priemones taikė visoms paverg
tosioms tautoms. Ekstremizmas 
amora lumo prakt ikavime yra 
visos kasdienybės norma ir 
dabar . Y r a tikra, kad socialinio 
gyvenimo dėsniai yra tokie pat 
nepermaldaujami, kaip ir gam
tos dėsniai . Todėl nenuostabu, 
jei visa gigantiška Rusijos im
perija skęsta totalinio bankroto 
l iūne. 

Lie tuvių patarlė sako, „Ne
gi rk bado, jeigu tėvas badu 
mirė!" Tačiau yra žinoma, kad 
išmintingi žodžiai neišmintingo 
žmogaus ausin kelio neranda. Ir 
visai nenuostabu, jei 27 Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos su
v a ž i a v i m e M. Gorbačiovas 
deklaravo tokias stalinizmui 
būd ingas tiesas: „Marksizmas-
leninizmas — svarbiausia revo
liucinė pasaulėžiūra. J i s pa
grindė humaniškiausią tikslą, 
kurį kada nors buvo užsibrėžusi 
žmonija, — sukurt i pasaulyje 
teisingą socialinę santvarką'.' 
„Komunis tų partija yra ir poli
t in i s ir moralinis avangardas" . 
„Komunis tų partija — žodžių ir 
darbų vienybė. Tai t u r i prisi
minti kiekvienas vadovas, kiek
vienas komunis tas" , „Socializ
mas — labai dorovinga visuome
n ė " . 

O pavergtos Lietuvos žymiau
sias d ramaturgas Kazys Saja 
k laus ia : „Kada ir kur, kokiam 
kon t inen te mums pažįstamas 
kūjis i r piautuvas suvienijo 
d a r b i n i n k u s i r vals t iečius? 
Rusijoj ir Kinijoj, Etiopijoj ir 
Kampučijoj, Korėjoj ir Albanijoj 
— visur tas kūjis beregin t 
nuka ldavo milijonams vergijos 
grandines , piautuvas virsdavo 
giljotina, o žvaigždėm pasi
puošdavo koks nors vienavaldis 
t i ronas ir nusipelnę skerdynių 
organizatoriai" („Literatūra ir 
menas" , 1989.VIII.19). 

Rusų tauta, praeityje keletą 
šimtų metų vilkusi mongolų-to
torių jungą, geru žodžiu tų laikų 

— XX amžiaus pabaigoje — rusų 
tauta mielai nori būti tais 
„mongolais-totoriais", smau
giančiais daugiau kaip šimtą 
tautų. Ir nenori susimąstyti 
apie tai, kad gali tekti nešti 
skaudžią atsakomybę už tai. 

M. Gorkis savo laiku skelbė: 
„Žmonės turi keršto teisę". 
Tačiau keršto teisę turi taip pat 
ir tautos. Ir rusų tauta labai 
rizikuoja savo likimu. Ji turėtų 
neužmiršti, kad neteisingai 
elgtis buvo galima tada, kai 
keršto įrankis buvo akmuo, laz 
da ar papras tas šau tuvas . 
Dabartyje netgi jei visai vienas 
žmogus pradės keršyti cheminiu 
ar branduoliniu ginklu — tautai 
parazitei bus nelinksma. O šios 
keršto priemonės jau daug kam 
prieinamos ir dabar. 

Laikas ir rusų tautai nustoti 
būti tauta-parazite, mintančia 
svetimomis gyvybės sultimis. 
Tačiau šovinizmo pasiutligėje 
apakęs žmogus apie tai mažiau
siai galvoja. Ir visai supran
tama, kodėl M. Gorbačiovas, 
1987.11.19 d. lankydamasis 
Rygoje.Pabaltijo tautų patriotų 
kalbas, reikalaujančias Hitlerio 
-Stalino slapto suokalbio pasek
mių likvidavimo bei nepriklau
somybės atstatymo, prilygino 
šunų lojimui. 

Visiškai suprantama ir ta i , 
kodėl buvo atsisakyta iš esmės 
spręsti armėnų-azerbaidžanie-
čių ter i tor inį ginčą, kodėl 
Krymo to tor iams iki šiol 
nebuvo sugrąžinta neteisėtai 
atimta jų tėvynė Krymas. 

Visos tos „smulkmenos", į 
kurias gal ne visi atkreipė rei
kiamą dėmesį, daug ką pasakė: 
parodė su kuo turima reikalas, 
gerai išryškino raudonųjų „in
ternacionalistų" moralinį veidą. 

Galima būtų į tai nekreipti 
ypat ingo dėmesio. Tač i au 
nedorai galvoja rusų tautos dau
guma. Straipsnyje „Ar imperi
ja gali būti pažangi" laikraštis 
„ L i t e r a t ū r a ir m e n a s " 
(1989.VTII. 17-23) pateikė tokį N. 
Chruščiovo žento, buvusio „Iz-
vest i jų" r edak to r i aus A. 
Adžubėjaus pareiškimą, labai 
gerai atspindintį imperialisti
nius visos rusų tautos nusitei
kimus. Lietuvos atstovui jis 
pareiškė: „Domiuosi Pabaltijo 
respublikų tautiniais judėji
mais. ... Jūs re ikalaujate 

demokratijos tik s a a , teisės 
spręsti tik savo problemas. Ir iš 
kur ta Pabaltijo respublikų 
savybė rūpintis tik savimi?! O 
kas vyksta kitose respublikose, 
jūsų lyg ir neliečia. Tai negerai. 
Palikime Ribbentropo-Molotovo 
paktą. Yra istorinė t ikrovė. J ū s 
kelis dešimtmečius esate federa
cijos sudėtyje". Į lietuvio pateik
tą klausimą: „kaip žiūr i te į Pa
baltijo respublikų nepriklauso
mybės idėjas?" — j i s atsakė: 
„Yra tokia konsti tucinė teisė. 
Tai liaudies reikalas. Bet šis 
klausimas negali būt i nagrinė
jamas be visos federacijos kon
teksto. Su kuo jūs be mūsų 
eisite?" 

Atsakydamas į k i tu s klausi
mus jis sakė: „Aš tuos visus 
„kamerinius" judėjimus laikau 
smūgiu į nugarą. Jūsų dar 
nepamokė Gruzijos įvykiai? 
Kinijos pavyzdys?" 

Rusų t au t a nė k iek nesi
džiaugė Napoleono a r Hitlerio 
a rmi jų p r i a r t ė j i m u p r i e 
Maskvos. Tačiau rusų tautos 
dauguma su M. Gorbačiovu 
priekyje niekaip iš savo vergi
jos nenori paleisti nei vienos 
tautos, kad tuo pasektų buvusių 
kolonizatorių — anglų, prancū
zų, portugalų ir pan. pavyzdžiu. 

Yra žinoma, kad vergijos epo
choje, t.y. prieš pustrečio tūks
tančio metų, gyvenęs graikų 
filosofas Demokritas „...pripaži
no būtinu ir teisingu dalyku 
vergijos institucijos egzista
vimą, laisvės nepripažinimą 
vergams" (Dogema M.G. „Pro
b l e m a svobodi l i č n o s t i " , 
M.,1972, 5 p.) 

Beveik t u o p a č i u m e t u 
gyvenęs k i t a s didysis graikų 
filosofas Aristotelis ta ip pat tvir
tino, jog kova prieš barbarus, 
t.y. kova pr ieš negraikus, y r a 
visai te isėtas būdas įsigyti 
grobio — vergų ir tur to . „Toksai 
karas yra teisėtas iš prigim
ties", teigė j is . Panašiai manė ir 
Platonas. 

„Kitos t au tos gali būti ver
gais, bet romėnai t u r i būti lais
vi", teigė Ciceronas. Vergijos 
epochoje tokį požiūrį daug k a s 
laikė normalumu. Tačiau XX a. 
paba iga j au n e t u r ė t ų 
vadovautis vergijos epochai 
būdingomis normomis. Kaip 
neatrodytų keista, be t jos visai 
nesvetimos didžiajam rusų ko
lonijinės imperijos reformato
riui M. Gorbačiovui. 

Visi žino, kad galingos Rusi
jos imperijos sukūrimo istorija 
— tai kruviniausių užkariauja
mųjų karų, daugybės tau tų 

Buvo iškelta Lietuvos okupacija Los Angeles televizijoje KTLA. Iš kairės: 
Audra Nelsaitė Narbutienė. Jeff Wald ir žinių komentatorė Jan Carl. 

R. KURTINAITIS IR 
S. JOVAIŠA VOKIETIJOJE 

KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Rugsėjo 30 d. Vakarų Vokieti
ja pradėjo 24-tas aukštosios 
krepšinio lygos pirmenybes. 
Spauda džiaugėsi, kad į klubų 
eiles įsijungė „krepšių medžio
tojai" iš JAV, Kanados, Lie
tuvos, Turkijos. 

Dar t ą pačią dieną Vokietijos 
televizijos trečias kanalas per
davė pirmą susitikimą ta rp SSV 
Hagen ir Bayreutho penketukų. 
Televizijos pranešėjas džiaugėsi, 
kad re ik ia laukt i gražios bei 
į temptos kovos, kadangi Hage
no k lube žaidžia du Sov. Sąjun
gos krepšininkai , Europos ir 
olimpiniai meisteriai. Salėje, 
pr is tatant žiūrovams žaidėjus ir 
išbėgus į salę Rimui Ki rti-
naičiui (jis atžymėtas nr . 10), 
rungtynių komentatorius tele
vizijos žiūrovams lietuvį pri
s t a tė ka ip „Sovie t russe — 
sov ie t in į r u s ą " , p a n a š i a i 
pasielgdamas ir su S. Jovaišų 
(nr. 5), tačiau kiek vėliau prie 
Sergejaus pr idėdamas „aus 
K a u n a s — Litauen". 

Ir t a i p visą rungtynių laiką 
mūsiškiai komentatoriaus buvo 
vadinami „Sovietrussen". Per
t r aukos metu kitas televizijos 
ats tovas salėje pasikalbėjo su 
SSV Hageno klubo atstovu 
Karol iu Brezu (nenugirdau jo 

e inamų pareigų). Pasirodo, kad 

vergais pavertimo, o kai kurių 
tau tų ir pilno sunaikinimo 
istorija. Tačiau M. Gorbačiovas 
visai nes igėdino p a s a k y t i 
tokius žodžius: „Galingos vals
tybės... sukūrimas — tai reikš
mingas visų tarybinių žmonių 
kartų darbo ir kovos rezultatas. 
Mes didžiuojamės savo revoliu
cijos, kur i ne veltui vadinama 
didžiąja, žygiais" (,,Tiesa", 
1987.3). 

vokietis keletą ka r tų lankėsi 
„In Litauen — Kaunas'", stebėjo 
Žalgirio žaidimą, norėdamas 
užangažuoti lietuvius krepši
ninkus savo klubui. Nors S. Jo
vaiša ir R. Kurtinaitis turėjo 
keletą kitų pasiūlymų žaisti 
k i to se va l s t ybėse , t a č i a u 
lietuviai pasirinko SSV Hageno 
klubą. Vokietis nepakartojo 
komentatoriaus klaidų, visą 
laiką vadindamas mūsiškius ne 
ru sa i s , be t l ie tuvia is . Čia 
įsiterpė rungtynių pranešėjas 
pare ikšdamas , k a d Lietuva 
1937 ir 1939 m. laimėjo Europos 
meisterio vardą, o 1935 m. 
meisteriu buvo Latvija. Nežiū
r in t to ir antrą puslaikį geo
politinis analfabetas ir tol iau 
mūsiškius vadino sovietiniais 
rusais... 

Ką galima pasakyti apie R. 
K u r t i n a i č i o ir S. Jovaišos 
žaidimą? P i rmam nesisekė 
tritaškio metimai. S. Jovaiša 
„dingo" dešimties žaidėjų tarpe. 
Bendrai, Hageno klubo visas 
žaidimas buvo gr indžiamas 
Rimo ir Sergejaus žaidimu. Abu 
lietuvius šešėlyje paliko tam
siaodis amerikietis Kervinas 
Oldhamas, pelnydamas Vokieti
jos meisterio klubui daugiausiai 
taškų. Rimo sąskaitoje buvo 27 
tšk. Rungtynes laimėjo Bay
r e u t h o p e n k e t u k a s 112:78 
(49:45). 

Kaip kitą dieną atsiliepė 
vokiečių spauda? Didžiausias 
sporto l a ik ra š t i s (žurnalas) 
„ K i c k e r " rašo: „neuž teko 
Hagenui sovietinės žvaigždės 
Rimo Kurt ina ič io (27 tšk.), 
kadangi frankai visose pozici
jose buvo geresni, turėdami savo 
eilėse a m e r i k i e t į Calv iną 
Oldhamą (33 tšk.), bei Mykolą 
Kocha (28 tšk.). 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 
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J a u buvo 7 valanda vakaro. Autobusas rieda gražia 

ir lygia asfaltuota gatve, o šonuose žaliuoja man pirmą 
kartą matyti medžiai, iš abiejų pusių ant aukštų stuipų 
šviečia didelės elektr inės lempos. Gražia alėja važia 
vorae n u o aerodromo apie 8 kilometrus. Galvoju, kad 
čia keliauju ne liepų žydinčia alėja Kaune, bet Amazo
nės džiunglių tropikinio krašto augmenijos miražuose. 
Privažiavome viešbučio vartus ir gražioji alėja baigėsi. 
Autobusas sustojo. Tai tikro parko, miško rojus. 

o dabar jaučia nakties metą ir miega. Čia j ie specialiai 
laikomi, kad pasižiūrėtų turistai , kokių paukščiau y ra 
Amazonėje. Kadangi j a u sutemo lauke, t a i jie miega 
ir stovi ant vienos plonos kojos iki prašvitimo, o tuomet 
vaikštinės ir maitinsis, braidžiodami po tyro vandens 
tvenkinėlį... 

Prie registracijos stalo. Paduoda užpildyti tapatybės 
blankus. Užpildome ir einame rausvais kilimais k lo tu 
koridorium, šonuose — gražūs, išdrožinėti senoviški 
suolai. Žvalgausi toliau. Gražus ir tur t ingas viešbučio 
įrengimas. Tai milijonierių, turtuolių kuror t in inkų 
apsistojimo, poilsio vietovė. Einame ir e iname, o 
patarnautojai veža mūsų daiktus. Pagaliau sustojome. 
Atrakino dideles drūtmedžio duris, sudėjo mūsų 
daiktus į spintą. Mudu tuojau susi tvarkėme ir 
pasiskirstėme atskirai lovomis. 

Kambarys gražus, aukštas , didelis, blizga kiet-
medžio grindys. Prie lovų patiest i gražūs spalvoti 

Išlipome iš autobuso. Šiltas vakaras, bet netvankus. kilimėliai. Lovos padengtos rausvais vyšnios spalvos 
Buvo apie 90 laipsnių šilumos. Cia tikra Amazonės 
širdis. Prie viešbučio įėjimo ant sienos užrašas:,, Tropi 
cal Hotel" . Apsidžiaugiau ir galvoju, kad savojaunys 
tės išsvajotą tikslą būsiu pilnai pasiekęs. Apie jį galvo
jau būdamas dar pradžios mokyklos 4 skyriuje 
Vilkaviškyje. 

aksominiais užtiesalais. Pagalvės baltos. Priekyje 
didelis, aukštas ir platus langas nuo sienos iki sienos, 
siekia lubas ir uždengtas rusvos ir gelsvos spalvos 
užuolaida. 

Ant sienos kabo meniški dideli paveikslai. T a r p 
dviejų lovų viduje stovi s tal iukas, ant kurio padėtas 

Viešbučio uniformuoti rudais rūbais tarnautojai, telefono aparatas ir pas ta ty ta nedidelė lempa. Dvi 
sudėję an t vežimėlių, veža mūsų daiktus. Mes sekame kėdės ir priekyje ir virš stalo kabo didelis veidrodis, 
su Aleksandru paskui. Pro plačias stiklines duris Prie kairės sienos kampo stovi šaldytuvas, kur iame 
įe iname į viešbučio vidų. Erdvus ir labai didelis su vi- pridėta įvairiu alkoholinių gėrimų ir apie 20 butel ių 
sais patogumais poilsio kambarys. Dešinėje pusėje lyg bealkoholinių. Taip pa t padėta riešutų maiš iukai ir 
klombas su stiklinėmis sienomis iki lubų, keturkampės šokolado plytelės. Ant šaldytuvo viršaus stovi geros 
formos. Už tų stiklinių sienų tvenkinėlyje stovi sausas 
šakotas medis. Ant vienos kojos atskirai stovi du 
paukščiai ir nejuda iš vietos, o antri ant medžio ";akų. 
Pagalvojau, kad paukščių iškamšos, bet mano bendra 
keleivis Aleksandras pasakė, kad tai gyvi paukščiai. 

rūšies televizijos aparatas, kur galima sekt i viet inius 
pranešimus ir viso pasaulio naujienas. Prie du rų 
kairėje pusėje „linksma vieta", prausykla, vonia ir 
dušas. Geras įrengimas. Taip sakant , visi patogumai , 
kurie reikalingi apsistojusiam keleivui naudotis . 

Pasikalbėję, pailsėję, apsivilkome išeiginiais kos
tiumais ir nuėjome pasidairyti į viešbučio aplinką, 
raštinę, valgyklą ir į lauką, prie maudymosi baseino. 
Kur tik pažvelgsi, visur pilna turistų. Vieni maudosi, 
ant r i valgo vakar ienę ant staliukų lauke prie 
maudymosi baseinų, geria alų, stipresnį skystymėlį ir 
kavą. Groja džiazas ir linksmina apsistojusius viešbučio 
turistus. 

Publika labai graži ir iš išvaizdos kultūringa. Buvo 
daugiausia vidurinio amžiaus žmonių praleisti gražiai 
atostogas su šeimomis, pavieniai vyrai ir moterys ir 
turtuoliai su savo sekretorėmis, meilužėmis, o mudu 
buvome tik du, kaip pilypai iš kanapių išlindę su 
Aleksandru. 

Privažiavo žmonių iš įvairių pasaulio šalių: Vokie
tijos, Prancūzijos, Ispanijos. Austrijos. Italijos. Lotynų 
Amerikos, o mažiausia buvo iš Šiaurės Amerikos, vos 
Kazys Karuža, dvi 19 metų studentės iš Detroito ir 
viena kanadiete studentė iš VVinnipego. Mamtobos. su 
kuriomis susipažinau ir teko pabendrauti plaukiant 
laivu po Amazonę ir keliaujant pėsčia per džiungles. 
Tai įdomus buvo turis tų mišinys, kurie tarp savęs 
kalba savomis kalbomis. 

Vakarais į valgykla rinkdavosi apsirengė gražiais 
išeiginiais rūbais, o ponios ir meilužės puikiomis suk
niomis, o ant jų rankų ir kaklo blizgėjo auksas, deiman
tai ir kitokios puošnios brangenybės. Viduje valgyklos 
arčiau prie priekio gėlių klombas ir šaltinėlis. Iš 
akmens uolos teka ty ras vanduo ir krenta į šaltinėlį 
žemyn, o toliau pakilioje vietoje prieš vakarienę, kuri 
tęsiasi iki vėlaus vakaro, groja džiazas ir linksmina 
svečius. Vakarai labai šilti, gal apie 95 ir daugiau 
laipsnių šilumos, bet nedrėgna ir sutinimo nejauti. 
Tropical Hotel pastatytas ant Rio Negro upes kranto, 
jos plotis toje vietoje yra api*> du kilometrai. Iš tolo 
žiūrint - t ik ra jūra. _ . . 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
DOVANŲ LAIMĖTOJAI 

„Laisvės Varpo" piniginio va
j aus dalyviams organizuotų do
vanų paskirstymas įvyko spalio 
1 d. po koncerto programos. 
Traukimo keliu dovanos teko: 1. 
Lietuvių federalinės kredito 
unijos „Taupos" skirtoji taupy
mo sąskaita 125 dol. — Genei 
Mikonienei iš Cape Codo, 2. So. 
Boston Savings Bank skirtoji 
taupymo sąskaita 100 dol. — 
kun. Albertui Abračinskui iš 
Brocktono, 3. Šviesiam Jadvy
gos Tumavičienės atminimui 
paaukoti 75 dol. pinigais — Al
fonsui Petručiui iš Cape Codo, 
4. „Baltic Tours" savininkų 
Algio ir Birutės Mitkų paaukoti 
gintarinai karoliai — Elenai 
Kačinskienei iš So. Bostono. 

Kun. Albertas Abračinskas 
laimėtą 100 dol. paaukojo ..Lais
vės Varpo" tolimesniam išlaiky
mui ir tobulinimui. Kitos dova
nos įteiktos laimėtojams. 

AUKA LIETUVOS 
REIKALAMS 

Inž. Juozas Rašys iš Cam-
bridge per „Laisvės Varpą" pa

aukojo laisvėjančios Lietuvos 
re ika lams po 250 dol. — JAV 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n e i ir 
Tautos fondui, o „Laisvės Var
po" įsigytos aparatūros išmokė
jimo re ika lams — 100 dol. Tai 
ryškus pavyzdys, kaip gyvenan
tieji už Lietuvos r ibų gali 
į s i j u n g t i į l i e tuvių t a u t o s 
vedamą kovą už savo laisvę ir 
pilnos valstybinės nepriklauso 
mybės ats tatymą. 

„ V O L U N G Ė S " 
K O N C E R T A S 

Tau t inės sąjungos Bostono 
skyr iaus spalio 7 d. Fontbonne 
akademijos salėje, Miltone, su
reng tas Dalios Skrinskai tės-
Viskontienės vadovaujamo „Vo
lungės" ansamblio iš Toronto 
koncertas buvo įdomus ir įvai
rus. Programą atliko ansamblio 
mišrus choras, moterų choras, 
vyrų choras, solistė Ani ta Pa
kaln iškytė ir pianistas Jonas 
Govedas, akompanavęs cho
rams ir solistei. Dalyviai žavė
josi plačia ir originaliai paruoš
ta programa, perpinta atitin
kamu dailiuoju žodžiu. Visi pro

gramos atlikėjai buvo labai šil
tai sutikti ir palydėti. Po kon
certo susipažinimas su jais vy
ko So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje. 

Gaila, kad publikos į koncertą 
nesusirinko kiek jos tikėtasi ir 
laukta. Ypač pasigesta viduri
niosios ir jaunosios kartos gau
sesnio būrio. Dvigubi jausmai 
pynėsi širdyje, kai scenoje matei 
jaunus veidus, o publikoje vyra
vo vyresniojo amžiaus vyrai ir 
moterys. O koncertas rengtas 
puošnioje salėje, tikintis, kad į 
j j atsilankys daugiau mūsų jau
nimo. 

Organizatoriai atliko reikš
mingą darbą, pasikvietę „Vo
lungės" ansamblį koncertui, ku
rio rengimo išlaidos ne visiems 
būtu pakeliamos. Šia prasme 
Tautinės sąjungos Bostono sky
rius atlieka tai, ko kiti neįsteng
tų atlikti. Taip, skyriui pirmi
ninkaujant Juozui Renteliui, 
buvo iškviestas Los Angeles 
dramos teatras su vaidinimu, o 
dabar — „Volungės" ansamblis. 
Šiuo-metu skyriaus pirmininku 
yra Romas Veitas. 

J domi minėj imo p r o g r a m a 

Bostono ramovėnų skyriaus 
valdybos ruošiamame Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minėji
me lapkričio 18 d., šeštadienį, 6 

vai. vakaro So. Bostono Lietu
vių Piliečiu d-jos t rečio aukš to 
salėje pagrindiniu kalbėtoju bus 
„Kar io" žurnalo r edka to r iu s 
Balys Raugas iš Philadelphijos, 
o meninę programą a t l i k s Cle-
velando vyrų ok t e t a s su sol. 
Irena Gn^al iūnai te . Rytojaus 
dieną, sekmadienį, 10:15 vai. r. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone bus atna
šaujamos šv. Mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, giedant 
Clevelando vyrų ok te tu i . 

R A M O V Ė N Ų 
SUSIRINKIMAS 

Spalio 29 d. 12 v a i . dienos 
metu So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugi >s d i rektor ių kamba
ryje šauki.imas Bostono ramo
vėnų susirinkimas. B u s svarsto
mi įvairu- a k t u a l ū s re ika la i , 
pirmoje eilėje susiję s u rengia
mu Lietuvos kar iuomenės atkū
rimo minėjimu. 

ŠAULIŲ S Ą J U N G O S 
SUKAKTIES M I N Ė J I M A S 

Šiemet sukanka 70 metų Šau
lių sąjungai, k u r i buvo įsteigta 
1919 metfcis, ka ip Lie tuvos ka
riuomenė? mūšių frontuose tal
kininkė ir rėmėja. T ą sukakt į 
paminės spalio 28 d., šeštadie
nį, Maironio Parke , Sherevvsbu-

ryje, prie Worcesterio, plačiosios 
apylinkės lietuviai. Minėjimą 
ruošia Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų r inkt inė . Bostono ramo
vėnų valdyba kviečia visus 
ramovėnus įsijungti į minėjimą. 
Rinkt inei vadovauja Algirdas 
Zt š.us. 

RENGINIAI 

Spa l io 28 d. — 7 vai . vakaro 
Maironio parke Shrevvsburyje, 
prie Worcesterio minėjimas Lie
tuvos Šaulių s-gos 70-ties metų 
sukak t i e s . Minėjimą rengia 
Naujosios Anglijos šaulių Tra
kų r inkt inė . 

Lapkrič io 11 d. — 6:30 v.v. 
Balfo 72 skyr iaus pobūvis San
daros salėje Brocktone. Pradžia 
6:30 v.v. 

Lapkrič io 18 d. — So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos tre
čio aukšto salėje Lietuvos ka
r iuomenės a tkūr imo sukakt ies 
minėjimas, r eng iamas LKVS-
gos Ramovės Bostono skyriaus. 

Lapkrič io 26 d. — Kun. K. 
Tr imako knygos „Aš kviečiu 
j u s " sut ik tuvės . Kalbės kun. J. 
Bacevičius, OFM. Bus rodoma 
vaizdajuostė. Bus galima įsigyti 
ir minimą knygą. 

Gruodžio 3 d. — Rankdarbių 
mugė. Rengėjai — Bostono LTI 
skyr iaus tautodai l in inkai . 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Mes esame čia jums patarnauti. 
Mes čia jums padėti pasidžiaugt gy
venimu: 
nusiperkant automobilį, pasistaty
dinant saulėta priestatą prie namo, 
arba įsigyjant kokį nors kitą malo
numą, kuriuo gali džiaugtis tik 
mokantys taupyti. 

Bet, svarbiausia, esame čia, nes čia 
gyvename! 

Mūsų finansiniai ryšiai tamprūs su 
apylinke, kurią aptarnaujame. 

Esame laimingi turėdami virš bili
jono dolerių turto ir šimtą tūkstan
čių draugų! 

Mes kviečiame ir jus būt mūsų 
draugu! Leiskite Standard Fe-
deral Savings jums 
pa ta rnaut i finansi
niuose reikaluose. 

Bukite mūsų partne

riu! 
* % 

FEDER/AL 
S/UANGS 

Chicago 4102 S. Archer Ave. iBrifchton Parki 847 1140; 2555 W. 47th St. 523 1083; 6141 S. Archer Ave. (Garfield Ridgel 767 5200 
Dovvnerc Grove 5!00 Forest Ave 063 1140 Evergrecn Park 3060 W. Q5th St. 636 6000 Hickory HUls 0357 S. Robeits Rd. 508 5050; 8653 W. 95th St. įHili Creek Shopping Center) 500 1077 

Lombard23 N Main St. 627 i 14Q0akLawn 10350 S. Pulaski Rd. 424 5010; 0801 S. Cicero Ave. 424 3300 Palos Heights 6410 W. 127th St. 371 4400 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

m Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

m HULS, 

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 636-61 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

5953 S. Kedzto Av«. 
Chlcago, IL S0629 

T«l. 436-787S 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Tat 565-6624. Nuo 6 ryto IM 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Išnuomojamas 4Va kamb. moder
nus butas, pirmame aukšte su šiluma 
ir oro vėsinimu, Marquete Pk. apyl. 
Suaugusiems. 
Tel. 598-6193 arba 476-2242. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
su baldais arba be jų; antrame 
aukšte; Bridgeporto apyl. Skam
binti po 5 vai. p.p. 523-5433 

HELP VVANTED 

English speaking lady who drives her own 
car needed for handicapped lady. Mušt 
help with daily living Refs Req Will 
relieve regular helper $40 per day Mušt 
work Saturday night from 5 PM tto 5 PM 
on Sunday. (Totai of 24 hrs.) 

495-7535 

s 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. Dan. Brazytė-Bindokienė. 364 psl. $12.00 

AMŽINO (SALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą 
1986-1988. Bronys Raila. 480 psl $10.00 

SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMERIKOJE. 
Antologija. Jonas Balys. 222 psl $10.00 

VĖLINĖS, apysaka. Juozas Kralikauskas. 165 psl. 
$10.00 

FIGHTERS FOR FREEDOM. Juozas Daumantas. 
279 psl $10.00 

SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl. $18.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

8 tomas. 530 psl $10.00 
SAVANORIO DUKTĖ, romanas. Ant. Gailiušis. 

381 psl $9.00 
ISLAMAS, religija, kultra, valstybė. A. Rubšys. 75 

psl $5.00 
RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis. 450 psl $15.00 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Kun. Ant. Aleksa. 300 psl $5.00 
VILNIAUS UNIVERSITETAS 179-1979. Reda

gavo Br. Vaškelis. 260 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ 
LIETUVOS 

B R O N I U S 
(Pabaiga) 

Dovana dailininkui labai pa
t ikusi . Vėliau, kas tik norėdavo 
Ž m u i d z i n a v i č i u i s u t e i k t i 
džiaugsmo, dovanų nešdavo 
velnią. Kolekcijai didėjant, apie 
ją garsas prasiveržė ir už Lie
tuvos ribų. Velniai gražiai su-
t v a r k y t o n būst inėn pradėjo 
skubė t i iš įvairių pasaul io 
k r a š t ų : Rusijos, Lenk i jos , 
Vengrijos, Prancūzijos, Kinijos, 
abiejų Amerikų ir kitur. Dabar
tinėje kelių šimtų kolekcijoj vis-
t iek daugumą sudaro lietuviški 
velniai . Būdinga, kad tarpe jų 
nėra nė vieno paties Žmuidzina
vičiaus padaryto. 

Bene aukščiausios meninės 
vertės yra servyzas kavai rtryli-
k a gabalų — velnio tuzinas). Tai 
latvių kolektyvinis darbas. 

Iš medžio, molio, bronzos pa
daryt i velniai galynėjasi su o-
žiais, flirtuoja su raganomis, 
gundo moteris, diskutuoja su 
girtuokliais ir išdarinėja ki
tokius tr iukus. Vienas yra įsi
t raukęs net į politiką — skaniai 
k v a t o j a s i p r ie L e n i n g r a d o 
sulaužius vokiečių blokadą (ru
so darbas). Ir su velniais galime 
kiek išgarsinti Lietuvą. 

Išskirtinio dėmesio verta Ro
mo Kalantos nusižudymo vieta. 
Šį pavasarį pirmą kar tą Lie
tuvoje, o ypač Kaune, labai 
iškilmingai švenčiant jo tra
giškos mirties septynioliktas 
metines, nusižudymo vietoje 
buvo įruošta marmurinė lenta. 
Prie jos radome kelias gėlių 
puokštes. 

Kiek anksčiau Kalantos palai
kai iš pirmykštės palaidojimo 
vietos buvo perkelti į šeimos 
kapą, esantį Kauno kapinėse. 
Jo suradimą gana palengvina 
netoli nuo pagrindinio įėjimo 
a n t t ako esan t i s d idž iu l i s 

BOSTONO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 psl.1 

1990 m. b a l a n d ž i o 22 d. — 
Lantaną restorane Randolphe 
metinis Šv. Petro lietuvių para
pijos So. Bostone banketas . 

1990 m. gegužės 6 d . — 
Brocktone kun. Alberto Abra-
činsko kunigystės 50 metu jubi
liejus. 

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vienintelė lietuviu greito vie
šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
„Laisvės Varpo" lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį, 9:00-10.00 vai. ryto 
iš radijo stoties" WC A V FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508)586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stotį te
lefonu: (508)587-9898. 

P . V. 

VAŠKAITIS 
akmuo (apie metro aukščio) su 
užrašu Romas Kalanta. Gaila, 
kad ant jo nėra rodyklės, ženkli
nančios, kurioje pusėje kapas 
yra. Teko kiek paklaidžioti, kol 
jį suradome. Malonų įspūdį da
rė kuklus paminklas. 

Sakoma, kad akmuo atgaben
tas nuo pirmykštės palaidojimo 
vietos. J is tada, nežinantiems 
padėdavo orientuotis, kur yra 
Romo palaikai . Tai pastebėję, 
komunistai, akmenį buvo įkasę 
į žemę. 

Ateities Lietuvos istorijoj, be 
abejo, labai svarbią vietą užims 
Kryžių kalnas (kitų vadinamas 
Jurgaičių piliakalniu), į kurį 
sunkiausiais laikais žmonės su 
Kristaus kančia nešė ir savo so
pulius bei maldavimus. Dėl to 
nepaprastai niršo komunistinis 
aktyvas. 1961 m. buldozeriais 
ka lnas buvo nus i aub ta s i r 
sunaikinti apie penki tūkstan
čiai kryžių. Naktimis žmonėms 
juos vėl s tatant , 1975 m. Šiau
lių miesto komunistinė valdžia 
įsakė Kulpės upelio vagą, 
nešančią Šiaulių kanalizacijos 
vandenį, pakreipti Kryžių kalno 
link ir jį paskandin t i . Tik 
užsienio l ie tuviams šį bar
barišką darbą pradėjus kelti vie
šumon, projektas iki kalno 
belikus vos 40 m buvo sulaiky
tas. 

Kiek tūkstančių kryžių dabar 
yra kalne, turbūt vienas Dievas 
težino. Jais sausakimšai nu-
sagsčius kalną, s tatomi pa
kalnėje. Kur bus riba — niekas 
nežino. Atrodo, kad dabar di
džiausia bėda, jog kalnas netu
ri šeimininko. Į jo tvarkymą 
pretenzi jas re i šk ia Š iau l ių 
miesto kultūros darbuotojai, 
gamtos mylėtojai, pavieniai 
asmenys. J ie tarp savęs dėl 
kalno tvarkymo projektų pasi
bara ir tuo viskas pasibaigia. 
Erozija ir toliau vis gilesnius 
pėdsakus palieka. Reikalingas 
kaino velėnavimas, takų bent 
šioks toks sutvarkymas. 

Vaizdą stipriai gadina ša
limais esantis skaldos kalnas. 
Sakoma, kad ši medžiaga bus 
panaudota netolimo kelio tie
simui. Būtinai reikalinga su
tvarkyti prie kalno esančią 
automobiliams statyti aikštelę. 

Nežiūrint visko, lankytojų 
skaičius tiek iš Lietuvos, tiek iš 
kitų kraštų turbūt nemažėja, o 

įpročio pančiai paprastai yra 
per maži, ka<l juos žmogus pa
stebėtų, kol jie išauga į ta ip 
stiprius, kad jau sunku juos 
benutraukt i . _ , 

Johnson 

Nuotr. M. Šmitienės 

didėja. Jį s tengiasi pamatyt i ir 
iš Amerikos a tvykę turis tai . 
M u m s l a n k a n t i s , žmonės 
kalbėjo, kad ka lne kryžių pa
statė ir poetas Brazdžionis su 
šeima. Jį ap lankė ir Juraša i . 

Atsidūrus buvusios Dotnuvos 
žemės ūkio akademijos vie
tovėje, didžiai nustebau, nebe
r adęs g raž ios , š ia i mokslo 
i n s t i t u c i j a i p r i k l a u s i u s i o s 
bažnytėlės, kurioje studijų metu 
net ke tver ius metus sekma
dieniais teko melstis. Sakoma, 
kad prie jos sunaikinimo prisi
dėjo ir agr. Petras Vasinauskas, 
neseniai sovietinėje spaudoje 
ž i au r i a i i š k o n e v e i k e s prez. 
Antaną Smetoną. Vėliau turbūt 
kolegų sugėdintas , toje pačioje 
spaudoje a ts iprašė už padarytą 
šmeižtą. Žinoma ir daugiau 
atvejų, k u r j is keliaklupsčio-
damas stengėsi pata ikaut i kru
vinajam d ik ta tor iu i Stalinui. 
T r a u k d a m i e s i vok ieč ia i 
puikius akademijos rūmus iš
sprogdino. Dabar j ie ats tatyt i , 
bet neatrodo ta ip gražiai, kaip 
anksčiau. Kiek nustebau, parke 
išvydęs Nacevičiui ir Mastaus-
kiui p a s t a t y t u s pamink lus . 
Pirmasis buvo daržininkystės 
bei sodininkystės, o antrasis 
en tomolog i jo s d a l y k ų dės
tytojas. O k u r paminklas ilga-
mečiui akademijos rektoriui 
prof. V. Vilkaičiui , kankinio 
mirt imi gyvenimą baigusiam 
amžino įšalo žemėje, tas pačias 
pareigas ėjusiam ir švietimo 
ministeriu buvusiam Tonkūnui, 
didelės erudicijos, ilgamečiui 
ekonominių mokslų dėstytojui, 
komunistų nukank in t am kun. 
Fabijonui Kemešiui ir ki t iems 
akademijos moksl ininkams? 

Ekskursiniu autobusu bei pri
vačiu automobiliu ( traukiniais 
ir tolimų distancijų valdžios au
tobusais kel iaut i dar negalima) 
teko gerokai pas ibastyt i po 
Lietuvą (Klaipėda-Kaunas-Vil-
nius — veik visa Šiaulių apskri
tis). Didžiai stebino gamtovaiz
džio pa s ike i t imas . Daugelis 
upių bei upelių tur i užtvankas, 
k u r i ų s u l a i k y t i v a n d e n y s 
naudojami įvairiems reikalams. 
Panaikint i krūmokšniai , kem
synai, nusaus in tos pelkės. Kur 
tik akį mesi, didžiulių laukų 
platybės. Važiuojant iš Vilniaus 
į Klaipėdą, rugių, kviečių, mie
žių l a u k a i p r i m i n ė p r i e š 
karinius Rytprūsių derlius, ku
riuos teko matyt i ekskursijos 
metu. Gana daug kur, a r dėl 
trąšų neišbalansavimo ar dėl di
delių liūčių javai buvo išgulę. 
Gražų vaizdą gerokai gadino tai 
šen, tai ten užsilikusios buvusių 
ūk in inkų labai suvargusios 
trobos. Mažai matyt i kolchozų 
gyvenviečių. Žemės ūkį stipriai 
s u m e c h a n i z a v u s , be abejo, 
sumažėjo ir darbininkų paklau 
sa. Tuo pačiu sumažėjo ir gyven
tojų skaičius kaime. Kiek liūd

nesnis vaizdas buvo Kauno, 
Šiaulių rajonuose. Ten pakelėse 
buvo matyti ir skurdokų derlių. 

Ne tik rugiai, bet ir kviečiai 
j a u buvo visiškai subrendę. 
Tačiau jų niekas nelietė. Vieną 
ko lūk ie t į p a k l a u s u s , kodėl 
nepjaunami rugiai, greičiausia 
juokaudamas, atsakė, kad dar 
ne rugpjūčio mėnuo. Mes eks
k u r s a n t a i filosofavome: gal 
kolchozų pirmininkai laukia 
įsakymo iš „viršaus", o gal 
sabotuoja. 

Paskutinę ekskursijos savaitę, 
s e k m a d i e n į , l iepos 23 d., 
laukuose pasirodė pavieniai bei 
grupėmis kombainai ir pradėjo 
kirs t i rugius, kurių iškultus 
grūdus pylė į pastatytas dideles 
priekabas. Be abejo, nemažai 
grūdų išbyrėjo. Mūsų malo
numui kombainus sekiojo gand
rai . 

Visą pirmą mūsų buvimo sa
vai tę daugiau ar mažiau lijo. 
Gal rugių nepjovė, kad peršla
ptos buvo dirvos, gal , kad 
sudrėkę grūdai, kurių išdžiovi-
nimui greičiausia ne tur i rei
k iamų įrengimų. 

Malonų įspūdį darė gražiai at
rodančios karvių bandos. Iki 
Šiaulių matėsi juodmargės, o už 
jų — žalos. Kodėl taip yra — ne
pavyko išsiaiškinti . Gražiai 
a trodė ir pakelėse kolūkiečių 
pririštos ar užtvertos karvės. 

Mums buvo aiškinama, kad 
Lietuvoje yra geriausi keliai iš 
visų Sovietų Sąjungos respub
likų. Apie ketvirtadalis jų jau 

asfaltuoti. Greičiausia, kad ir 
žemės ūkis taip pnt stovi aukš
čiausiai. Tai yra a iškus įro
dymas, kad ir sunkiose sąlygose 
m ū s ų įva i r ių , sr ičių profe
s ionala i sugebėjo sukaup t i 
nemažą kraitį nepriklausomai 
Lietuvai. Kyla tik klausimas, 
kokią įtaką turi į jos fauną, flo
rą, atmosferą, vandenų užter
šima didelis mineralinių trąšų 
vartojimas, stipri melioracija, 
gausūs upių užtvenkimai. Šiose 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. i i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Litnuania" programos, vedamos 
anglu kalba.iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Te!. 201 753 - 5636. 

s r i tyse , n ieko n e l a u k i a n t , 
turėtų būti atliktos nuodugnios 
studijos. 

Malonu pridėti , kad visa 
Lietuva jau elektrifikuota. Kiek 
blogiau su kana l i zac i j a 
kaimuose ir miesteliuose. Dėl 

tos priežasties ten ir dabar išvie
tės tebėra lauke. Tas labai ste
bino mūsų jaunuosius ekskur
santus. 

Kaimo idilės ieškotojai labai 
pradžiugo, Rumšiškėse pamatę 
L iaud ies bu i t i e s muzie jų , 
kuriame su visomis detalėmis 
atsispindi senų laikų, greičiau
sia siekiančių 19-tą amžių Lie
tuvos kaimas. J is yra ramioje 
pamiškėje. Visi pastatai me
diniai, su šiaudiniais stogais, 
suvežti iš įvairių Lietuvos vie
tovių. 

K iekv iena sodyba repre 
zentuoja kuriai nors Lietuvos 
apylinkei ir yra viena nuo kitos 
šiuo tuo skirtinga. Senesnieji 
puolėmės ieškoti savos vietovės 
sodybos. Ją atpažinus, buvo 
malonu stebėti gyvenamo namo 
baltas langines, gražias gon-
kas, su prie jų esančiu, kad ir 
dabar primityviai atrodančiu 
rūtų darželiu. Džiugino ir svir
nas su prieklėčiu, klojimas su 

beveik žemę siekiančiu sodu, 
tipingas tvartas, šulinys su 
svirtimi. 

Įėjus į gyvenamą namą, atro
dė, kad jame viskas taip stovi, 
kaip palikta prieš 50 m.: kampe 
ilgas stalas su plačiais suolais, 
didelis molinis pečius, duonku
bilis, ližė. kačerga, beržinė šluo
ta. Švarutėlėje seklyčioje ant 
sienos gražus rankš luos t i s , 
šventųjų paveikslai (sakoma, 
kad j ie tik neseniai buvo paka
binti), lovos su trimis pagal
vėmis ir margaraštėmis antklo
dėmis. Atitrūkęs nuo realybės, 
pradedi galvoti, kad čia tavo 
namai, kuriuos vaikystėje ir 
jaunystėje su artimaisiais dali
naisi džiaugsmo valandomis. 

Lauke prie koplytstulpio pasi-
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gedau Kristaus kančios. Gal ir 
ją greitai prikals. Muziejus įdo
mus ir architektūriniu požiūriu. 
Jame atsispindi anų senų laikų 
mūsų kaimiečių estetiniai polė
kiai, išradingumas, tautiniai 
bruožai. Šia didele brangenybe 
ilgai didžiuosis ateinančios kar
tos. Ją negėda parodyti ir sve
timtaučiams. 

Mus Maskvoje sutiko, visą lai
ką globojo ir į Maskvą atlydėjo 
Nijolė Grigaliūnienė, jauna, in
teligentiška, patriotiškai nusi
teikusi Inturisto tarnautoja. 
Tarp jos ir mūsų nebuvo jokios 
sienos. Galėjome apie viską 
kalbėti atvirai . Nijolė ypač pa
slaugi buvo kokiai nors bėdai iš
t ikus. Gili padėka jai. 

1 
A.tA. 

ALFONSUI NORKUI 
mirus, jo žmoną ALBINĄ, dukterį RŪTĄ, žentą ALGĮ 
ir anūkę ŽIBUTĘ bei ki tus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Violeta ir Kęstutis Rekašiai 
Aldona Sobieskienė 

A.tA. 
NIKODEMUI KVIKLIUI 

mirus, jo brolį BRONIŲ KVIKLĮ ir jo visą šeimą giliai 
užjaučia ir k a r t u liūdi 

Kazimiera Variakojienė 
Danguolė Variakojytė 
Ernest Fricke 
Daina Variakojytė-Fricke 

A.tA. 
DR. ANTANUI STANKUI 

PLI mecenatui mirus, jo žmonai dr. JANINAI STAN-
KIENEI. PLI mecenatei , gilią užuojautą reiškia 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

Ilgamečiui Sąjungos nariui 

A.tA. 
MYKOLUI KIRIEJUI 

mirus, jo duk te r i s ir sūnų Lietuvoje, visus d raugus 
ir paž įs tamus nuoširdžiai užjaučia 

Lietiniu Paštininkų sąjunga 

A.tA. 
KUN. ADOMAS JEŠKIS, MIC 

Mirė 1989 m. spalio 16 d. Marianapolyje, Thompson, 
Conn., 

Buvo gimęs 1905 m. liepos 10 d. Florence, Mass. 
Marijonų vienuolyne įžadus padare 1927 m. rugpjūčio 

15 d. 
Kunigu įšventintas 1932 m. gegužės 22 d. 
Dirbo Aušros Vartų par. Chicagoje, Niagara Falls, N.Y., 

Kenosha, Wisc., nuo 1948 m. Marianapolio mokytojas. 
Pašarvotas Marianapolyje, Thompson, Conn. Kūnas bus 

atvežtas ketvirtadienį, spalio 19 d., vakare j Chicagą. 
Pašarvotas Marijonų koplyčioje Chicagoje penktadienio, spalio 
20 d., ryte. 

Laidotuvių šv. Mišios penktadienį, spalio 20 d., 10 vai. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdime liko Marijonų vienuolija, šeimos nariai ir 
giminės. 

Inf. D. Petkus, tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California A v en u e 
Te le fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermi tage Avenue 

Te l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia A v en u e 

Te le fonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

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., Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 So . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l ino i s 
PATARNAUJA CHICAUMK RKI PKIKMFKSi H'OSK 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Stella Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių pirmininkė, 
primena, kad lapkričio 5 d., 
sekmadienį, 1 vai. po pietų 
Marijonų salėje bus žaidimų 
popietė. Bus gražių dovanų 
laimėtojams, po to bus vaišės. 
Kviečiami visi nariai ir svečiai 
žaidimuose ir vaišėse dalyvauti. 

x Jaunimo pastangomis šį 
penktadienį, spalio 20 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje rengiamas „Varpo" šimt
mečio ir dr. Vinco Kudirkos 
minėjimas. Visą programą — 
paskaitą, muzikinę ir poetinę 
atliks pats jaunimas, globojant 
Pedagoginiam lituanistikos ins
titutui. Bus pagerbti ir dr. V. 
Kudirkos giminaičiai. Visuo
menė kviečiama paskatinti jau
nimo kultūrinės veiklos pastan
gas savo dalyvavimu šiame 
renginyje. Visi kviečiami. 

x Izabelė Burkauskienė, 
Chicago, 111., savo vyro a.a. 
Petro Burkausko atminimui, 
kuris staiga spalio 4 d. iškelia
vo į Amžinybę, „Draugo" pa
ramai įteikė 100 dol. auką. La
bai dėkojame ir kartu reiškiame 
užuojautą. Velionis buvo ne tik 
nuolatinis dienraščio skai
tytojas, bet ir nuoširdus jo 
rėmėjas įvairiomis progomis. 

x Amerikos Lietuvių kong
reso proga aukojo 1,000 dol. 
inž. Jurgis Bobelis, Hartford. 
CT; po 500 dol. Regina Simokai-
tienė. Lietuvių namai Chicago-
je; 250 dol. Antanina Repšienė; 
200 dol. P. V. Žolynai ir daug 
kitų, kurie paskelbti kongreso 
knygoje. Amerikos Lietuvių 
Taryba visiems dėkoja. 

(sk) 

x Seniai Chicagoje girdėta 
sol. Nerija Linkevičiūtė iš Wa-
shingtono spalio 28 d., 6:30 v.v. 
dainuos Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte, padidintoj ir 
naujai išdekoruotoj salėj. Svečių 
lauks puiki vakarienė, „Vyties" 
orkestro muzika ir užtikrintai 
smagi nuotaikai Bilietai pas R. 
Barauskiene, tel. 963-5827 ir 
pas R. Kroną, 968-0184. 

(sk) 
x Sliumpu-pumpu, šlium-

pu-pumpu į tradicinį „Atei
ties" žurnalo vakarą šeštadienį, 
spalio 28 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Vakare — jau
nimo Kūrybos premijos, puiki 
roko dainų progrima, kurią 
išpildo Dariaus Polikaičio 
grupė, bufeto vaišės ir šokiai. 
Vietas rezervuoti dabar: 
434-2243. 

(sk) 
x Lietuvių Katalikų Lab

darių sąjungos 75 metų su 
kakties pobūvis įvyks šešta
dienį, lapkričio 4 d., Balzeko 
Muziejaus Gintaro salėje. Rezer-
vacijms skambinkite Reginai 
Šaulienei 436-9587 (dienomis 
10-5:00). Bilietų kaina: 75 dol. 
dviems, 40 dol. vienam asme
niui. 20 dol. studentams. 

(sk) 

x Pristatome giminėms pini
gus palankiu santykiu. Kreip
tis: tel. 1-312-776-1063, Migli
nas, Sr. 

(sk) 

x PATRIA parduotuvės 
pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
rasite didelį pasirinkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje vartoti tinkančių 
elektroniniu ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į kitus Amerikos 
miestus PATRIA. 2638 W. 71 
St., Chicago, IL, tel . 
312-778-2100. (£) 

x A. a. k u n . Adomas 
J e š k i s , MIC, mirė Maria-
napoly, Thompson, Conn., spalio 
16 d. Laidojamas iš Marijonų 
koplyčios Chicagoje penkta
dienį, spalio 20 d. po 10 vai. šv. 
Mišių Šv Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Velionis buvo 84 
metų amžiaus, ilgiausiai buvęs 
aukšt. mokyklos graikų, algeb
ros ir istorijos mokytojas. 

x Vainis Aleksa dalyvaus 
Ateities akademinio savaitgalio 
literatūros vakare. Akademinis 
savaitgalis įvyksta spalio 27-29 
d. Jaunimo centre ir Atei
tininkų namuose Lemonte ir 
atidaromas literatūros vakarr 
Jaunimo centro kavinėje 
penktadienį, spalio 27,7:30 v.v. 
Vainis yra poetas ir studijuoja 
anglų literatūrą University of 
Illinois at Chicago. 

x „Chicago Tribūne" ket
virtadienio, spalio 12 d., laido
je aprašo Tarptautinį teatro fes
tivalį, kuris bus 1990 m. vasarą. 
Aprašoma, kad prieš dvejus 
metus didelį pasisekimą turėjęs 
Vilniaus Jaunimo teat ras 
pakviestas antrą kartą. Šį kartą 
suvaidins Šekspyro „Lyrą". Tą 
patį vaidinimą statys ir ,,Re-
naissance" teatras iš Didžiosios 
Britanijos. Vilniaus Jaunimo 
teatras vaidins nuo birželio 26 
iki liepos 1 d. Blackstone teatre. 
Britų teatras vaidins gegužės 23 
- birželio 3 d. tame pačiame 
Blackstone teatre. 

x Lietuvos Dukterų jubilie
jinis, 30 m. veiklai paminėti, 
pokylis šį šeštadienį. 7 v.v. Jau
nimo centre. Programą atliks 
sol. R. Mastienė ir muz. M. Mo-
tekaitis. Gardžios vaišės, tur
tingi „laimės šuliniai". Lietuvos 
Dukterys kviečia drauge su jo
mis atšvęsti šią šventę. Bilietai 
dr-jos raštinėj kasdien 10-5 v.v., 
2735 W. 71 St., tel. 925-3211. 

(sk) 
x Lietuvių fotografuos kas

metinės parodos atidarymas 
bus šį penktadienį, spalio 20 d. 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Parodos konkursinė tema — 
eksperimentinė-surrealistinė 
fotografija. Visi kviečiami at
silankyti. 

(sk) 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W . 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

vak. 
d 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60*529 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarai* 
pagal susitarimą 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

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

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Union Pier. New Buffalo ir 
kt. pietvakarių Michigano lietuvius 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Minsdale. II. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau. 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

fsk> 

x Dr. Antano Adomėno di 
sertacija. apginta Chicagos uni
versitete, greitai pasirodys iš 
spaudos kaip knyga. Ją leidžia 
University Press of America, 
Md. Knygą platins Didžiosios 
Britanijos firma „Eurospan". 
kontinente knygą platins „Fef-
fer and Simons". 

„Br idges" , Lithuanian-
American News Journal, rugsėjo 
Nr. 8, išėjo iš spaudos su gerais 
straipsniais ir informacija iš lie
tuvių gyvenimo. Labai geri 
straipsniai Ramunės Kubiliūtės 
apie Europos lietuvių studijų 
dienas, kun. V. Valkavičiaus 
apie Moterų sąjungą, dr. 
Thomas Michalski ir kt. Taip 
pat yra ištraukų iš amerikie
tiškų laikraščių, kurie liečia lie-
tuvių reikalus. Redaguoja 
Eduardas Meilus, Jr. 

x Ramunė Ambrozai t i s -
Fry, Palo Alto, CaL, Matilda 
Jurevičienė, Ocean Gate, N.J., 
S. Vaitys, Santa Barbara, CaL. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 12 dol. 
Labai dėkojame. 

x Šv. Kazimiero kapinių 
kapų sklypų savininkų drau
gija kviečia visuomenę daly
vauti draugijos metiniame susi
rinkime ši sekmadienį, spalio 22 
d., 2 vai. p.p. Gage Parko Field-
hause patalpose prie Wesi,ern ir 
55 gatvių. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 Russell ir 
Aldona Bradley, po $100 Kazys 
ir Filomena Cerniai, Sofija 
Plenienė, Pranas ir Hortenzija 
Šapalai. Adelė Staniulienė, X. 
Už $100 aukotą vajaus metu 
galima gauti bilietą spalio 21 d. 
pokylui nemokamai. Prašom 
aukas siųsti ir bilietus Įsigyti 
Fondo būstinėje - 3001 W. 59th 
St., Chicago. IL 60629. 

(sk) 

x A n t r a s k a i m a s savo 
antrąją Lietuvai skirtą pro
gramą „Leguminiscum tuti fru-
ti" Playhouse, 2515 W. 69 St., 
vaidins tik 2 k.: spalio 21 d. 8 
v.v. ir spalio 22 d. 6 v.v. Bilie
tai J. Vaznelio krautuvėje, 2501 
W. 71, tel. 471-1424. 

(sk) 

x Išnuomojamas moder
nus, 2 mieg. butas, Kedzie ir 
Marųuette Rd. apylinkėj. Suau
gusiems. Kreiptis tel. 656-6599. 

(sk) 

x J a u alaus statinės at
kimštos, orkestro stygos sude
rintos! Dabar laukiame tik jūsų! 
„Vaikų Namelių'* ir „Žiburėlio" 
Montessori mokyklų Rudens 
balius (Oktoberfest) įvyks šį šeš
tadienį, spalio 21 d. 7 v.v., Pa
saulio Lietuvių centre. 
Lemonte. Laukia neeilinė vaka
rienė, loterija, šokiai, draugai ir 
smagus „Alpiner" orkestras. 
Skambinkite tel. 835-3998. 

(sk) 

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) 
x Kargo visą laiką siunčia

me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys. Trans-
pack, 2638 W. 69th St., Chica
go. II, 60629, 1-312-436-7772. 

(sk 

x Ieškau pirkti dviejų, ar 
daugiau butų namą Brighton 
Parko ar Marąuette Parko apy
linkėje. Tel. 425-7160. 

(sk) 

x JUOZAS NAGEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE. tel. 778-2233. 

(sk) 
x Greit parduodu vienus ir, 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel 361-5950 arba 
636-6169. 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Redaguoja J. v.as. 

JL* J* • " Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 
Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

LYJANT 

Rytą lijo pu-pu pu, 
Gatvėj buvo šlapia. 
Guoda slėpės po lapu 
Ir pagavo lapę. 

Ant pilvuko keberiokšt. 
Verkdama pakilo, 
0 dundulis pykšt-pokšt-pokšt... 
Gąsdina nuo Ailo. 

Kad šuoliuoju, kad skubu 
Guodos kviest į pirkią. 
0 sugrįžom jau abu, 
Lietučiu sumirkę. 

Jonas Minelga 

ONELĖS KELIONĖ 

Seniai, seniai, gyveno maža, 
graži mergaite. Ji turėjo didelę 
šeimą, kurią labai mylėjo. Jie 
visi gyveno viename name. 
Namas buvo didžiulis — baltas 
su raudonomis plytomis. Kiek
vienas šeimos narys turėjo savo 
kambarį. Onelės kambarys 
buvo didžiausias iš visų, nes ji 
buvo visų mylimiausia. Jos 
kambaryje buvo labai daug lėlių 
ir žaisliukų, didelė lova su gra
žia lovatiese. 

Onelės gyvenimas buvo labai 
laimingas: ji buvo visų mylima, 
turėjo daug gražių žaislų, bet 
Onutė buvo kurčia. Tačiau jos 
šeimos nariai mokėjo su ja 
susikalbėti . Onelė buvo 
linksma, tik kartais jai būdavo 
labai nuobodu. 

Vieną dieną šeima nutarė ją 
kartu su mama išleisti atostogų 
į Europą. Onelė pasiruošė kelio
nei pati. Pagaliau atėjo lai
minga diena. „Tū-tū, tū-tū" švil
pia traukinys. Onelė sėdi 
traukinyje prie lango ir mojuo
ja išlydintiems šeimos nariams. 
Traukinys pradeda pamažu 
judėti, o Onelė nesustoja šypso
tis. Ji yra labai laiminga, nes tai 
yra jos pirmoji kelionė. Po maž
daug trijų savaičių trukusios 
kelionės mama su Onele 
pasiekia Angliją. 

Anglijoje yra taip gražu, tiek 
daug istorinių pastatų. Onelė su 
mama vaikštinėja gatvėmis, 
apžiūrėdamos įdomesnius pa
status. Tik staiga Onelė netyčia 
susiduria su kitu vaiku. Onelė 
pradėjo atsiprašinėti rankomis 
ir vaikas ją suprato! Onelė taip 
nudžiugo. Ji pagaliau surado 
tokį pat kurčią draugą. Nebuvo 
galima jų išskirti. Dvi savaites 
Onelė praleido su savo draugu, 
tik vieną dieną jis staiga dingo. 
Jau visa savaitė Onelė jo nema
tė. Ji pradėjo rūpintis ir surado 
savo draugą ligoninėje. Jį buvo 
partrenkęs arklys,ir berniukas 
vos ne vos išliko gyvas. Jis 
gulėjo savo lovoje nejudėdamas. 
Nejaugi Onelės vienintelis 
draugas mirs? Ji verkė ir, pa
bučiuodama, pasakė sudiev ir 
išėjo. Onelė nutarė ilgiau nelik
ti Anglijoje ir grįžti namo. 
Mama su Onele vėl įlipo į 
traukinį, bet šį kartą Onelė 
nesišypsojo. Ji tyliai pasakė: 
„Sudiev, Joneli. Pasimatysime 
danguje". 

Grįžusi namo, Onelė įbėgo į 
savo kambarį. Jonelis ją visai 
pakeitė. Ji suprato, kad ir kur
čias žmogus gali smagiai pra
leisti laika. 

laiko Onelė pra-
bet ji niekada 

savo kelionės į 

LIETUVA BUS LAISVA 

Aš myliu savo tėvynę, nes ji 
yra mano tėvų šalis. Širdyje 
mylime savo tėvynę, kaip 
mylime mamytę. Dabar ypač 
turime mylėti tėvynę, nes ji 
nėra laisva. Ateis diena, kad 
Lietuva bus laisva. Mes vėl 
galėsime džiaugtis ir linksmai 
gyventi savoje tėvynėje. 

Rima Žukauskaitė, 
Dariaus Girėno lit. m-la 

GALVOSŪKIS NR. 11 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Smagu prisiminti stovyklavimo dienas. Piešė Sesė Kristina 

Po kiek 
linksmėjo, 
neužmirš 
Angliją. 

K 
VilŲa Gražulytė, 

Donelaičio lit. m-la. 

Nenurimsta kaip vilkas negie-
(ski dojęs. (Šeduva). (Neramus) 

PIKTOSIOS DVASIOS 
MAIŠTAS 

(Padavimas) 
Katalikų bažnyčia spalio 

mėnesį paskyrė Marijos garbei. 
Ta proga tinka šis padavimas. 
Padavimai yra žmonių pasako
jimai, kurie nebūtinai turi 
reikšti tikrovę. 

Kada dar Adomas su Jie va 
linksmai po rojų vaikštinėjo, tuo 
metu danguje vyko svarbūs 
įvykiai. 

Tamsybių kunigaikštis — 
velnias, su dideliu pavydu 
žiūrėjo į Dievo Tėvo darbus: 
Dievo šviesą, Dievo grožį ir 
Dievo gerumą. Perpykęs velnias 
žiūrėjo į Dievo sutvertą Jievą — 
Adomo žmoną. Ilgai velnias 
mąstė ir suko galvą, kaip 
pražudyti pirmąją moterį, o su 
ja drauge ir visą žmogaus gimi
nę. Dievas, apie tai patyręs, 
velniui pasakė: 

— Ne vieną Jievą sutvėriau, 
per kurią išsiplės žmonės, bet 
sutvėriau dar ir kitą moterį, 
daug gražesnę ir puikesnę, prieš 
kurią nusilenks dangus, žemė, 
visas sutvėrimas ir net pikta 
dvasia, nes ji pagimdys 
Dievą-žmogų, mano Sūnų, kuris 
žalčiui savo kojomis sutriuškins 
galvą... 

Tai išgirdęs tamsybės kuni
gaikštis iš piktumo sudrebėjo ir 
pakėlė danguje didelį triukšmą. 
Velnias keldamas maiš tą 
sušuko: 

— Aš nusižeminsiu ir 
lenksiuos į kojas silpnai mo
teriai ir laikysiu ją už Dievo 
motiną, o ji dar man galvą su
trins? Ne! to nesulauks iš manęs 
niekas ir niekada! Aš stipresnis 
nakties tamsybėse už tave, 
Dieve, dienos šviesybėse! Tai ką 
tik tu sutversi — aš sunaikinsiu. 
Aš tur iu jėgą! Aš kelsiu 
maištą!... 

Tuojau sušaukė piktoji dvasia 
visus juoduosius angelus, sto
vinčius Sutvėrėjo kairėje, ir 
įsakė stoti į kovą prieš Dievą. 

Kilo didelis karas danguje. 
Vienoje pusėje Sparnuotą 
kariuomenę vedė arkangelas 
Mykolas, antroje pusėje — 
velnias Liucipieris. Dangus 
pirmą kartą, tarsi nuo griaus
tinio, sudrebėjo iškilus pirmam 
karui. Stipriai kariavo Šviesy
bė su Tamsybe, dvi didžiosios 
galybės susikovė tarp savęs. Jų 
karvedžiai puolė vienas antrą 
kardais, iš kurių kilo kibirkštys. 
Nuo tų kibirkščių žaibai žai
bavo, o nuo kardų žvangėjimo 
drebėjo visa žemė, net Adomas 
su Jieva išsigandę drebėjo. 

(Bus daugiau) 

TĖVYNĖ - TĖVŲ ŽEMĖ 

Žodis tėvynė, reiškia tėvų 
žemė. Dievo įsakyta mums tė
vus gerbti ir mylėti. Tuo pačiu 
mes turime gerbti ir mylėti savo 
tėvynę. Mes, lietuviai, esame 
viena taut inė šeima, todėl 
turime vieni kitus mylėti, kaip 
savo brolius ir seseris. Turime 
vieningai kovoti už tėvynės 
išlaisvinimą nuo priešų ir užjos 
a te i t į . Je igu nemylėsime 
tėvynės, tėvynė ilgai neišsi
laikys. Taip, kaip šeimos nariai, 
kurie vieni su kitais ginčijasi, 
kurie senuosius tėvus apleidžia, 
šeimos suyra, taip ir tėvynė gali 
suirti. 

Mano manymu, yra keli būdai 
tėvynės meilei išreikšti. Pirma, 
gerai išmokti savo kalbą. Antra, 
raginti Amerikos vyriausybę, 
kad neatsisakytų nuo nepripaži
nimo okupacijos ir padėtų Lie
tuvai išsilaisvinti. Trečia, akty
viai veikti lietuvių visuomenėje. 

Leila Saib, 
Dariaus Girėno lit. m-la 

Čia matote du nebaigtus 
piešinius. Jei gražiai užbaigsi
te ir nuspalvosite, gausite 5 taš
kus. 

GALVOSŪKIS N R 12 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Pradėkite keliauti su raide P 
ir užbaikite su raide G. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 13 

Sudarykite žodžių laiptelius. 
Visi žodžiai prasideda raide V. 
ir kiekvienas sekantis žodis turi 
vieną raidę daugiau, kaip prieš 
einantis. Už 10 žodžių laiptelius 
gausite 5 taškus, daugiau negu 
žodžių - 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 14 

Vienas berniukas krautuvėje 
nusipirko knygą, kurioje buvo 
kryžiažodžių galvosūkiai. Kai 
kurie jam pasisekė išspręsti, bet 
kitų nepajėgė. Jis labai susiner
vino ir supyko ant knygos, kad 
tokius sunkius kryžiažodžius 
sugalvojo. Tie sunkieji galvo
sūkiai buvo 6, 7, 84,111 ir 112 
puslapyje. Jis tuos puslapius iš 
knygos išplėšė ir įmetė į 
šiukšlių dėžę. Jūs nesekite to 
berniuko pavyzdžiu, nes jis blo
gai pasielgė. Tik pasakykite, 
kiek lapų iš tos knygos išplėšė? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 15 

Nusibrėžkite kvardratą su 16 
langelių. I tuos langelius 
surašykite skaitlines nuo 1 iki 
16. Tas skaitlines taip suskis 
tykite, kad, skaitant skersai, 

ugnį skėlė (Anykščiai). (Smar- išilgai ir įstrižai, skaičių suma 

PALYGINIMAI 

Anyta — vyro motina. 1. Pikta 
kaip anyta. 2. Ko taip išsižiojai 
(užrėkei) kaip anyta ant mar
čios. 3. Engia (smarkiai bara) 
kaip anyta savo marčias. 4. 
Susikrėtė (susibarė) kaip anyta 
su marčia už menką nieką. 5. 
Ėdasi kaip anyta su marčiomis. 
6. Karti (įsipykusi, nemaloni) 
ka ip marčiai anyta. 7. Ir 
girgžda, ir murma kaip mar
čiomis nepatenkinta anyta. 

Tokie yra senovės lietuvių 
pasisakymai apie vyro motiną. 
Yra žmonių įvairių charakterių. 
Pasitaiko blogų ir anytų tarpe, 
tačiau yra ir labai gerų. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Mirtis visus sulygins. 
Ko širdis pilna, tas iš burnos 

plūsta (veržiasi). (Palanga) 
Kaip kakarykū, taip kaka-

rykū! (neišmintingas) 
Čia kala, čia mala, čia ir 

zalatina (puošia).(Plepumas) 
(Lukšiai) 

Nors prie žaizdos dėk. (Liud
vinavas) (Švelnumas). 

Rangosi (vartosi) kaip šuva 
a n t girnų (Šeduva) (Apsi
leidimas). 

Avį kerpant, ožka dreba, (bai
lumas) 

Lėkiau, tai lėkiau, net vyža 

kūmas) būtų 34. (10 taškų) 




