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JAV Kongreso komisija 
svarsto nepripažinimo 

politiką 
Washingtonas. — Vakar 

„Draugo" laidoje buvo atspaus
dinta pirmoji liudijimų dalis 
Kongrese Baltijos respublikų 
lepriklausomybės klausimais. 

Šiandien čia spausdiname tų ap
klausinėjimų antrąją dalį. 

Teisininko liudijimas 
Advokatas Hough savo prane

šimą padalino į dvi dalis: aptarė 
nepripažinimo politikos teisinį 
aspektą ir teikė patarimų, kaip 
JAV galėtų tą politiką įpras
minti šių dienų sąlygose. Iš visų 
liudytojų Hough buvo vieninte
lis, kuris smarkiai sukri
tikavo JAV ir kitų Vakarų 
salių pasyvią politiką Pabalti
jo tautų atžvilgiu. Anot jo, nė 
viena Vakarų šalis niekada 
nėra pasiūlius plano, kaip 
Pabaltijo tautos gali atgauti ne
priklausomybe . 

Kaip pragrindą Pabaltijo 
klausimo išsprendimui Hough 
siūlė 1939 metų spalio mėn. 
sutartis tarp Pabaltijo šalių iš 
vienos pusės ir Sovietų Sąjungos 
iš kitos. Nors Pabaltijo šalys 
buvo priverstos šias sutartis 
priimti ir leisti Sovietų Sąjungai 
jų teritorijoje įsteigti karines 
bazes, tačiau tos sutartys pa
tvirtino 1920 metų sutartis, 
pagal kurias Sovietų Sąjunga 
pripažino Pabaltijo šalių nepri
klausomybę, ir patvir t ino 
Pabaltijos tau tų suverenias 
teises politinėje, ekonominėje 
bei socialinėje plotmėse. 
Houghas pabrėžė, kad jei Vaka
rų šalys tokį planą siūlytų So
vietų Sąjungai, derybose būti
nai turėtų dalyvauti Pabaltijo 
šalių nepriklausomybės judė
jimų atstovai. Toks planas už
t i k r i n tų t e i s ė tu s Sovietų 
Sąjungos valstybės apsaugos 
interesus 

Ko vengia Valstybės 
sekretorius 

Pasibaigus visiems liudytojų 
pranešimams, iš kongresmenų 
liko tik vienas Hoyer, kuris liu
dytojams pateikė klausimus. Jis 
paprašė, kad Dobbins paryš
kintų JAV nepripažinimo poli
tiką. Tasai atsakė, kad JAV 
nuomone, Pabaltijo tautoms 
turi būti leidžiama laisvai ap
spręsti savo ateitį. 

Hoyer atkreipė dėmesį į Sek
retoriaus Baker nenuoseklius 
pareiškimus apie Pabaltijo 
tautų ateitį, kuomet jis rugsėjo 
19 d. pasisakė už Pabaltijo šalių 
nepriklausomybę, o jau rugsėjo 
26 d. kalbėjo apie autonomiją ir 
laisvą apsisprendimą, bet 
demonstratyviai atsisakė var
toti žodį nepriklausomybė. Dob
bins tv i r t ino , kad iš tų 
pasisakymų nereikia daryti 
išvados, kad JAV politiką 
pas ikei tus i . Anot jo, ji 
nepasikeitė ir nesikeis. JAV 
valdžios nuomone, pabaltiečiai 
turi teisę apspręsti savo tautinę 
ateitį, kada sąlygos jiems leis 
tai laisvai padaryti. 

Nėra plano 
Toliau Hoyer klausė, kaip 

_ JAV valdžia reaguosjei po rin
kimų ateinančiais metais Pabal
tijo Šalių Aukščiausiąsias 
Tarybas perims nepriklausomy
bės ša l in inka i ir per jas 
paskelbs, kad atstato nepri
klausomas Pabaltijo šalis. Dob
bins sakė, kad JAV pripažins 

nesuklastotus, laisvo tautinio 
apsisprendimo rezultatus, jis 
suabejojo, ar padėtis Pabaltijo 
šalyse taip staigiai pasikeis, 
spėliojo, kad gali būti tarpinis 
laikotarpis tarp JAV atsisaky
mo nepripažinti neteisėtas val
džias Pabaltijo šalyse ir 
sutikimo pilnai pripažinti 
teisėtas valdžias, t.y. Pabaltijo 
šalių nepriklausomybę. Į Hoyer 
klausimą, ar Valstybės depar
tamentas turi planą kaip rei
kėtų reaguoti į įvairius ateities 
scenarijus, Dobbins atsakė nei
giamai. 

Hoyer pakvietė Hough pako
mentuoti Dobbins atsakymus. 
Jis sukritikavo JAV valdžios 
pasyvumą. Palygino Pabaltijo 
padėtį su teritorija, kurią 
Izraelis užkariavo prieš 20 
metų. JAV nepripažįsta tos te
ritorijos užgrobimo ir siūlo 
planus kaip patenkinti žydų bei 
palestiniečių interesus, kad ta 
problema būtų išpręsta. Nors 
JAV nepripažįsta Pabaltijo 
šalių okupacijos, bet ji jokio 
plano nesiūlo. Anot Hough, toks 
JAV pasyvumas gali destabili
zuoti tarptautinę padėtį, nes 
gali priversti pabaltiečius per 
anksti paskelbti nepriklau
somybės atstatymą. 

Raginimas JAV vyriausybei 
Hoyer sudarė progą Pabaltijo ša
lių diplomatams reaguoti į Dob
bins bei Hough pasisakymus. 
Jaakson suabejojo, ar reiktų 
grįžti prieš 1939 metų sutarties, 
nes Estija norinti būti neutrali 
šalis. Lozoraitis ir Dinbergs pa
brėžė, kad JAV galėtų aktyviau 
puoselėti Pabaltijo šalių nepri
klausomybės idėją. 

Apklausa būtų tęsusis ir to
liau, bet kongresmenas Hoyer 
turėjo skubėti į kitą 
susirinkimą. Apklausa įvyko 
nedėkingu laiku, nes tą dieną 
Senate bei Atstovų rūmuose 
vyko balsavimai bei įvairūs 
susirinkimai, kurie kongresmenų 
bei senatorių dėmesį nukreipė 
nuo apklausos. Iš Hoyer 
klausimų bei Riegle, Ritter ir 
Feighan pasisakymų susidarė 
įspūdis, kad bent šie parlamen
tarai nepatenkinti JAV valdžios 
politika ryšium su Pabaltijo 
tautom ir kad jie būtų norėję su 
Valstybės departamento atsto
vu Dobbins giliau aptarti JAV 
nusistatymus šiuo klausimu. 

— Oaklando greitkelyje, 
įvykus žemės drebėjimui, buvo 
po 89 valandų išgelbėtas 57 
metų Buck Helm iš savo 
užgriautos mašinos. Jo inkstai 
sužeisti ir negali judinti 
kairiosios kojos. Manoma, kad 
ligoninėje bus išgelbėta jo 
gyvybė. 

Šimtatūkstantinė vengrų minia, susirinkusi Budapešto aikštėje prie 
Parlamentų rūmų, klausosi pranešimo, kai skelbiama nepriklausoma 
Vengrijos respublika. 

Demonstravo 300,000 vokiečių 
Leipzigas. — Šimtai tūkstan

čių vokiečių pirmadienį de
monstravo gatvėse, reikalau
dami demokratinių reformų, 
įskai tant ir opozicijos 
legalizavimą bei laisvų unijų 
suorganizavimą. Vokiečiai taip 
pat reikalavo atskirti Komu
nistų partijos teises nuo 
valstybės reikalų. 

Tuo pačiu metu ir dar trijų 
miestų gatvėse vyko panašios 
demosntracijos. Demonstrantai 
viešai kalbėjo, kad naujojo vado 
Krenz migloti pasisakymai dėl 
Rytų Vokietijos ateities vokie
čių nepatenkina. Vakarinėse 
žiniose televizija pranešė, kad 
demonstravo 150.000 žmonių, 
tačiau protestantų pastorius C. 
Wonneberger Vakarų Vokieti
jos žinių agentūrai perdavė 
žinią, kad mažiausiai 300,000 
vokiečių dalyvavo taikiose 
demonstracijose. Ši demon
stracija yra pati didžiausia bet 
kada buvusi Vokietijoje. Šiek 
tiek mažesnės vyko Dresdene, 
Hallėje ir Magdeburge. 

Baltijos respublikos 
sostinės spaudoje 

Washingtonas. — Sostinės 
laikraštis „The VVashington 
Times" spalio 19 d. įsidėjo ilgą 
dviejų puslapių aprašymą Balti
jos respublikų laisvės klausimais. 
Straipsnį pailiustravo didele 
spalvota nuotrauka iš Lietuves 
pasiuntinybės, kur tapyboj maty
ti 1918 m. pasirašomas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimas 
kartu ir su Stasio Lozoraiščio 
nuotrauka. Prie aprašymo yra 
įdėta ir Latvijos reikalų vedėjo 
Anatol Dinbergs ir Latvių Bend
ruomenės veikėjo Olgerts Pav-
lovskio nuotrauka. Jdėta ir Estų 
Bendruomenės veikėjo Maido 
Kari fotografija. Pridėtas ir 
Baltijos žemėlapis. Straipsnyje 
cituojama JBANC direktorė 
Ginta Palubinskaitė, kad 
Valstybės depar tamentas 
paskutiniu metu pradėjo 
domėtis Baltijos respublikų 
klausimais. „Mes anksčiau 
prašydavome pasimatymo su 
jais, bet dabar jie atvyksta pas 
mus". 
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— Valstybės departamento 
spaudos direktorė Margaret 
Tutwiler ats iuntė pilną 
Valstybės sekretoriaus James 
Bakeno kalbos tekstą, kuri 
buvo pasakyta spalio 16 d. New 
Yorke užsienio politikos 
klausimais, liečiant taip pat ir 
Baltijos valstybes. Deja, tekste 
nėra nieko naujo, ko nebūtume 
rašę „Drauge". Pasisakymas 
miglotas. 

— Vatikane popiežius Jonas 
Paulius H sekmadienį prašė 
baigti neramumus Izraelio 
užimtoje teritorijoje. Per 
Vatikano radiją jis pasakė, jog 
palestiniečiai turi turėti žemę, 
kurioje jie galėtų gyventi taiko
je savo nuosavame krašte. Bet 
popiežius pasakė, kad ir Izraelis 
turi teisę egzistuoti. 

— Sirija atsiprašė Turkijos 
vyriausybės, kad jie numušė 
t u rkų keleivinį lėktuvą, 
kuriame žuvo penki žmonės. 

— Graikijoje aviacijos kari
ninkas bandė padėti bombą 
teatre, kuriame turėjo kalbėti 
graikų konservatorių partijos 
vadas Constantinas Mitsotakis. 
Ta bomba sprogo anksčiau, 
negu buvo nustatyta, teatro 
kieme. 

— Mojavę dykumoje laimin
gai baigė kelionę Atlantis 
as t ronauta i , nusileidę prieš 
nustatytą laiką, kad išvengtų 
didelio vėjo, kur is pūtė 
Californijoje. 

— Sovietai savo branduolines 
raketas SS-20, kurios yra už
draustos 1987 metų sutartimi, 
bando parduoti amerikiečių 
kompanijai Houstone, kuri ruo
šia satelitus išmetimui į erdves. 

— Hondūre susprogo lėktu
vas ir užmušė daugiau kaip 60 
žmonių. 

— Bonoje Reuterio 
pranešimu, Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl pareiškė, kad 

Vokietija neturi jokių pretenzijų 
į Lenkijai priskirtas žemes. 
Kancleris laipkričio 9 d. skren
da į Lenkiją su oficialiu vizitu. 
Jis sako, kad vokiečiai tvirtai 
laikysis 1970 metų sutarties, 
kurioje yra apibrėžtos abiejų 
valstybių sienos. 

— Afganistano laisvės kovo
tojai atmetė komunistų prezi
dento Najibullah pasiūlymą su
kviesti tarptautinę konferenciją 
Afganistano taikos klausimu. 
Partizanų vadovybė atsakė, kad 
negalima leistis su komunistais 
į jokius kompromisus. 

— Hondūro karinė vadovybė 
pareiškė, kad jie nenaudos jėgos 
nuginkluoti Contras partiza
nams, kovojantiems už Nika
ragvos išlaisvinimą iš Sandi-
nistų valdžios. Bet vyriausybė 
nori, kad Nikaragvos laisvės 
kovotojai apleistų Hondūrą iki 
gruodžio 5 d., kada turi įsigalio
ti Contras likvidavimas pagal 
Centro Amerikos prezidentų pa
sirašytą susitarimą. 

— Washingtone pasamdyta 
privati auditorių agentūra 
nustatė, jog federalinė pigiųjų 
butų administracija praėjusiais 
metais negali surasti, kur 
pradingo 4.2 bilijonai dolerių. 
Auditorių duomenys buvo 
paskelbti Senate. 

— Vengrijoje žydai vėl atida
rė savo pirmą sinagogą su dide
lėmis iškilmėmis. Į Budapeštą 
atvyko žydų delegacijos ir iš ki
tų kraštų. Ten esama mažaug 
80,000 žydų. 
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Organizuojasi darbininkai 
Visos protesto demonstracijos 

vyko taikingai ir policija jų 
netrukdė. Rytų Berlyne prieš 
demonstracijų pradžią buvo 
paskelbta, kaiti yra suorgani
zuota nepriklausoma Darbo 
unija, kuri žada perimti Rytų 
Vokietijos fabrikų kontrolę. Tai 
būtų pirmas rimtas pavojus ko
munistinei vokiečių vyriausy
bei. Jei unijai pavyktų perimti 
visus vokiečių fabrikus, tai būtų 
labai panašu į Lenkijos Soli
darumą, kai ten prasidėjo darbi
ninkų sąjūdis. 

Dvasiškiai vadovauja 
Šios demonstracijos vyksta 

jau penktą pirmadienį iš eilės ir 
vokiečiai nežada jų nutraukti, 
kol nebus patenkinti jų reikala
vimai. Užsienio korespondentai 
praneša, kad visos demonstraci
jos rišasi su protestantų dva-
siškija, kurie išėjo į atvirą kovą 
su komunistų valdžia. Leipzige 
buvo reikalaujama paskelbti 
laisvus Aukščiausiosios tarybos 
arba parlamento rinkimus, ir 
kad būtų paleisti politiniai kali
niai. Iki šiol nebuvo minima, 
kad ten yra politinių kalinių. 

Daugiau žinių 
Vokiečiai yra patenkinti savo 

radijo ir televizijos pranešimais. 
Ten pradėta duoti daugiau žinių 
apie pasikeitimus ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje. Daug įdo
mesnės žinios perduodamos ir 
pačioje Rytų Vokietijoje. 
Žmonės vakara i s skuba į 
namus, kad 7:30 vai. vak. 
galėtų išgirsti paskutines 
žinias. Perduotas pasikalbėji
mas su vokiečių komunistų 
ideologu Kurt Hager pirmą 
kartą parodė jį gynimosi pozi
cijoje. 

Pranešama, kad Gorbačiovas 
skambino pirmadienį naujajam 
vokiečių part i jos vadui. 
Manoma, kad jis greitai vyks į 
Maskva. Rytų Berlyne kviečia
ma speciali komunistų 
parlamento sesija. 

Vengrija paskelbė 
nepriklausomybę 

JAV pasveikino naująją respubliką 
Ir Maskva turi būt i laisva 

— Panamoje po nepasiseku
sio perversmo prieš gen. M. No-
riegą jis buvo paskelbtas „ge
neraliniu vadu" . Naujasis 
titulas jam suteikia galią valdy
ti įsakymais Panamą. 

Budapeštas , spalio 23 d. — 
Vengrija šiandien pasiskelbė 
nepriklausoma respubl ika . 
Šiandien Vengrija taip pat 
paminėjo 33 metų žiaurią 
sukaktį, kai 1956 m. įvyko 
sukilimas prieš rusų okupacinę 
kariuomenę, tačiau ši diena 
buvo parinkta džiaugsmo diena. 

Vengrijos bažnyčių varpai vi
dudienį skelbė džiaugsmo šven
tę. Sostinėje šimtai tūkstančių 
vengrų su žvakėmis rankose, 
vėliavomis ir plakatais rinkosi 
aikštėje prie parlamento rūmų 
ir išklausė savo vadų kelių 
kalbų. Trumpoje programoje 
buvo rečituojami patriotiniai 
eilėračiai, skambėjo patriotinės 
dainos ir giesmės. Tose vietose, 
kur prieš 33 metus vyko kovos 
ir buvo liejamas kraujas, buvo 
dedami vainikai ir atidengiami 
paminklai. Minia skandavo: 
„Rusai namo!" Retkarčiais 
įterpdavo: „Gor-by, Gorby", 
kurio politika privedė, kad 
šiandien vengrai gali džiaugtis 
laisve, kalbėjo kai kurie demon
strantai užsienio spaudos ats
tovams. 

Laikinojo prezidento žodis 
Daugelis vengrų ant rankų 

nešiojo tau t in ių spalvų — 
raudona, balta ir žalia juostas 
arba vėliavas su komunistų 
kūju ir piautuvu, bet išplėštas 
kaip kad buvo sukilimo metu 
1956 m., tik šį kartą simbolizuo
dami pergalę. 

Praėjusią savaitę buvo šiai 
šventei paruoštas parlamenta
rinis kelias. Tad šį kartą prie 
gotiškųjų parlamento rūmų 
laikinasis prezidentas Matyas 
Szuros paskelbė naują Vengri
jos statusą. „Tai yra preliudas 
į naują istorinį amžių. Vengri
jos respublika bus nepriklauso
ma, demokratinė ir teisinė 
valstybė, kurioje buržuazinės 
demokratijos ir demokratinio 
socializmo vertybės bus lygioje 
plotmėje". Szuros kalbėjo nuo to 
pačio par lamento r ū m ų 
balkono, nuo kurio prieš 33 
metus kalbėjo komunis tų 
sovietų pakartasis Imre Nagy. 
J i s buvo pakar tas už 
„išdavimą", kai 13 parų užtru
kusį sukilimą su t r iušk ino 
sovietų tankai. Nagy buvo jau 
sudaręs daugpartinę vyriausybę 
ir žadėjo, kad Vengrija išstos iš 
Varšuvos pakto. 

— Jungtinių Tautų stebė
tojai sako, jog Nikaragvos Con
tras kovotojai parduoda ameri
kiečių ginklus Salvadoro kairie
siems sukilėliams ir nenori 
atiduoti juos Jungtinių Tautų 
paskirtai komisijai. Tačiau 
partizanų vadai paneigė tas 
žinias, sakydami, kad tai san-
dinistų propaganda. 

— Maskvoje buvęs Politbiuro 
narys KGB vi r š in inkas 
Viktoras Čebrikovas buvęs 
vienas iš pagrindinių autorių 
rugpjūčio 26 dienos rašto prieš 
Baltijos respubl ikas , rašo 
„Christian Science Monitor". 

— Argentinos vyriausybė, 
kaip praneša AP agentūra, 
nutarė nekelti teismo bylų 
18-kai generolų ir admirolų, 
kurie 1970 metais žiauriai buvo 
pažeidę žmonių teises. Preziden
tas Carlos Menėm paskelbs 
jiems amnestiją. 

Naujoji Vengrijos respublika 
palaikys išbalansuotus ryšius 
su Sovietų Sąjunga, pasakė 
Szuros. Už jo nugaros buvo 
maty t i didžiulis Nagy 
paveikslas ir užrašas:, J^aisvė — 
Nepriklausomybė". Laikinasis 
prezidentas priminė, kad laisvės 
sukilimo metu anuomet žuvo 
20,000 vengrų, 150,000 buvo 
sužeisti ir 200,000 vengrų buvo 
priversti bėgti iš savo tėvynės. 
Nagy buvo 1958 m. pakartas ir 
veidu į žemę buvo palaidotas 
slaptai. Tik šį birželį jo kūnas 
buvo surastas ir garbingai pa
laidotas. 

„Šį kartą mūs rankos nebėra 
surištos", pasakojo žmonės už
sienio korespondentams. Įdomų 
pareiškimą padarė Gyula Ober-
sovszky, kuris 1956 m. buvo 
laisvėjančio laikraščio redakto
rius; „Aš už pradininką Gorba
čiovą. Aš jaudinuosi dėl jo. 
Mūsų laisvė yra tik iliuzija iki 
Maskva nebus laisva". Prime
nama, kad Sovietų Sąjunga yra 
išvežusi iš Vengrijos maždaug 
65,000 karių. 

JAV sveikinimas 
JAV vyriausybė pasveikino 

Vengriją telegrama, kad pasis
kelbė nepriklausoma respubli
ka. Valstybės departamentas 
paskė, kad „tai istorinė Veng
rijos diena". „Savo nepri
klausomybės deklaravimas 
tada, kai minima 33 metų 
sukilimo sukaktis, yra svei
kintinas ir priimtinas. Mes 
sveikiname Vengrijos respub
liką ir jos žmones", kalbėjo 
Valstybės departamento spau
dos direktorė Margaret Tutwi-
ler. 

Išduodamas Vokietijai 
Washingtonas. — Teisingu

mo departamentas pranešė, jog 
Vakarų Vokietijos vyriausybė 
pareikalavo išduoti iš Los Ange
les miesto karo meto nusikal
tėlį, kuris buvo sargybiniu 
nacių koncentracijos stovykloje. 
Bruno Kari Blach buvo suareš
tuotas praėjusią savaitę, kai 
Vokietijos teismas apkaltino jį 
nužudžius tris kalinius Maut-
hauseno stovykloje, Austrijoje, 
1945 m. 1987 m. federalinis im
igracijos teismas įsakė jį de
portuoti į Vokietiją už tai, kad 
jis buvęs Dachau stovykloje nuo 
1940 iki 1943 metų SS sargybi
niu ir šunų treniruotoju. Jis taip 
pat nušovęs vieną Lenkijos 
žydą. Blach paneigė tuos 
kalt inimus ir buvo įteikęs 
apeliaciją. OSI direktorius Neal 
Sher sako, jog tai pirmas kartas, 
kad Vokietija reikalauja išduoti 
nacių nusikaltėlį iš Amerikos ir 
esąs „labai ir labai patenkin
tas" . 

KALENDORIUS 

Spalio 25 d.: Krizantas, Bo
leslovas, Darija, Undinė. Švitri
gaila, Skalva. 

Spalio 26 d.: Evaristas, 
Minginė, Nargis. Liubartas, 
Liaudginas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:13, leidžiasi 5:56. 
Temperatūra dieną 73 1., nak

tį 54 1. 
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JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA ANGLIJOJE 

Nuskambėjus paskutiniems 
garsams, maloni nakties tyla 
apgaubė skautų stovyklą 
Sodybos prieglobstyje. Toje ra
minančioje tyloje mintimis 
grįžti 40 metų j praeitį, kai 
skautavimas šiame krašte pra
sidėjo. Mintimis skaičiuoju kiek 
čia padaryta darbų, kiek čia 
išlieta prakaito, kiek užsi
tarnauta įvairių spalvų kakla
raiščių. 

Tik tie, kurie praleido savo 
gyvenimo gražiausias dienas, 
pašventė savo laisvalaikį rūpin
damiesi kitais, gali papasakoti 
šios stovyklavietės ąžuolyno is
toriją, suminėti sunkius ir ne 
taip sunkius metus, saulėtas ir 
niūrias, lietingas dienas. Tai 
skautiška mokykla, per kurią 
perėjo daug — beveik visa šių 
dienų veiklesnė visuomenė. 

O jie vis tie patys — tik dau
giau apšarmojusiais paausiais, 
vis skubantieji, bet lėčiau bė
gantieji... 

Šioje stovykloje turime juos 
prisiminti. Turime prisiminti ir 
tuos, kurie iš skautiško gyve
nimo pasitraukė amžinybėn. 
Nes jų dėka mes šią vasarą 
galime švęsti 40 metų stovykla
vimo jubiliejų ir pasidžiaugti, 
kad dar turime mylinčių skau
tišką idėją, kuri mus artimai 
riša su tėvyne Lietuva. 

Kai kurie skautaujantieji jau
nuoliai, nors pamiršę lietu
viškai kalbėti, bet širdyse 
nešioja tą tautišką kibirkštėlę, 
kuri suliepsnoja skautiška-pat-
riotiška liepsnele ir jungia visus 
lietuvius į vieną šeimą. Juos 
mes taip pat turime pagerbti. 

Šios iškilmingos stovyklos pa
ruošiamieji darbai prasidėjo 
didžiųjų karščių metu. Darbš
tieji s. Algis Gerdžiūnas ir ps 
Irena Gerdžiūnienė statė 
palapines, ruošė ir tvarkė vie
tovę, o arčiau gyvenantieji: v.s. 
Jaras Alkis, ps Vincent O'Brien 
ir ps Vladas Gedmintas, pade
dami nenuilstančio v.s. Juozo 
Maslausko, vargo su nauja 
laužaviete, skautų stalu, tvarkė 
pastovykles, įrengė prausyklas. 
Ir šiais metais skautų bičiuliai 
Jonas Šlepertas, Antanas Iva
nauskas ir Bronius Jakštys 
tobulino stovyklos įrengimus, 
pastatydami naujus namukus 
stovyklos prausykloms, sandė
liui. 

Stovykla pavadinta Vinco Ku
dirkos vardu, prisiminimui 
prieš šimtą metų pasirodžiusį 
pirmą ,.Varpo" numerį. 

Šios Jubiliejinės stovyklos va
dovas v.s. Jaras Alkis. Skautų 
pastovykles „Varpo" vadovas 
s.v. Matas Julius, skaučių 
„Tėvynės giesmė" — vyr. skautė 
Zita Žilinskaitė. Šiais metais 
prisidėjo dar viena kategorija, 
tai priešskautaujančio jauni-
mo-jaunių pastovyklė „Ateitis", 
kurioje stovyklavę tėveliai su 
mažaisiais įsijungė į skautišką 
gyvenimą, o mažieji — žengė 
pirmuosius žingsnius į skautiš
ką ateitį. Šia pastovyklė rūpi
nosi v.s. Gajutė O'Brien. 

Oficialiai stovykla buvo ati
daryta vėliavų aikštelėje šešta
dienio vakare, o suliepsnojęs 
pirmasis laužas naujoje laužą 
vietėje skelbė skautiškos savai
tės pradžią. 

Į šią stovyklą iš JAV atsi
lankė svečias Vyriausias Skau
tininkas Gediminas Deveikis ir 
jo žmona Irma. Jie įteikė sto

vyklaujantiems dovaną. 
Sekmadienio rytą Sodybos 

salėje kun. Aleksandras Gėryba 
laikė iškilmingas Mišias už 
neseniai mirusio, pirmojo So
dybos vedėjo Antano Žukausko 
sielą. Mišiose dalyvavo ir giedo
jo skautai. 

Paskutinius pietus paruošę s. 
Algis ir ps Irena Gerdžiūnai 
virtuvę ir jos rūpesčius perdavė 
stovyklos virėjai Danutei 
Andruškevičiūtei. 

Stovyklos dienos bėgo greitai 
ir jos nebuvo nuobodžios. Pra
džioje buvo tvarkomos pa
stovykles, statomi tradiciniai 
vartai, pastovykles aptveriamos 
tvora ir puošiamas Vinco Ku
dirkos „Varpo" išleidimo 
jubiliejui skautiškas stalas. 
Vėliavos aikštėje iš spalvotų 
akmenukų išdėstomas šios 
stovyklos ženklas. Dėmesio cen
tre — įėjimo vartai. Pagal ps. 
Vlado Gedminto planus, jų pa
statymas truko net dvi dienas. 
Tai dviejų aukštų bokštas su 
perėjimo tiltu, skautišku būdu 
— be vinių, vien virvutėmis su
rišant — padarytas, buvo lyg 
įėjimas į kunigaikščių pilį. 

Kitą dieną stovyklavome 
miške be palapinių, be virtuvės 
ir be kitų patogumų. Statėmės 
lapines iš miške surastų lapų, 
kepėme maistą ant klajoklių 
lauželių, lyg civilizacija daugiau 
nebeegzistuotų. Visiems buvo 
baugu, bet nauja ir įdomu. 

Dar sekanti — buvo jau 
mokslo diena. Tai skautavimas, 
religija, lituanistika, lietuvių 
kalba, tautiniai šokiai. Iš Lie
tuvos atvykusi Marija Motiejū
naitė papasakojo skautams apie 
gyvenimą Lietuvoje ir apie 
dabar ten vykstančius svarbius 
pasikeitimus. 

Savaitė jau Įpusėjus, bet dar
bų prieš akis dar galybė. Ketvir
tadienis buvo svarbiausia diena. 
Iš pat ryto orientavimosi 
pamoka, po pietų ištvermės ir 
žemėlapiu bei kompasu naudo
jantis žygis. Visiems išėjus buvo 
aštrinami peiliai, kasama 
duobė, kuriama ugnis. Vlado 
Gedminto staigmena! Visas 
paršas ant iešmo kepamas vaka-
rienei-puotai. Greitai visa 
stovykla pakvipo kepamu keps
niu. Grįžę iš žygio seilę varvino, 
nekantravo. Pagaliau kepsnis 
iškeptas. Visi valgė, visiems 
užteko. Net „Ateities" pa
stovyklė spalvotomis kepurai
tėmis pasipuošę kėlė puotos 
nuotaiką. Atvyko ir Sodybos 
tarnautojai, kepsnius užuodę, 
pasmaguriauti. 

Po trumpo laužo vyko nakti
nės Mišios vėliavų aikštelėje. 
Žvakučių šviesa visur. Visiems 
susirinkus prie al tor iaus, 
žvakutėmis rankose ir neš
damos vainiką 40-ties metų 
stovyklavimui atžymėti , 
dainuodamos ,,Oi, nebark 
motinėle", artėjo skautės . 
Skautų stovyklos dvasios vadas 
kun. Aleksandras Gėryba laikė 
šv. Mišias, o sakydamas 
pamokslą ragino jaunimą 
mylėti Dievą. 

Po Mišių vyko skautų nakties-
žaidimai. Tik po žaidimų skau
tai pasitraukė nakties poilsiui, 
bet ne skautės. Pagal skautiš
kas tradicijas, viena sesė duoda 
vyresnės skautės įžodį. Perėjus 
visus reikalaujamus laipsnius, 
tai yra paskutinė pareiga skau
tiškame kelyje, skautui ar skau-

S k a u t i š k a s s u m a n u m a s , pasi t ikėj imas ir ge ras i s darbel is — a n t tvir tų j ū r ų 
b u d ž i o pečių saugia i j a u s d a m a s i , vimpilą bur la iv io st iebe pr i tv i r t ina sesė g. 
I n g a Ba lza ra i t ė . N u o t r V i o l e t o s P a u l i e n ė s 

PUOTA JŪROS DUGNE 
Tradicinė „Puota jūros dug

ne", spalio 14 d. vykusi Lietuvių 
centre, Lemonte, sutapo su bu
riavimo sezono Chicagoje užda
rymu. 

Jaukioje Lietuvių centro 
salėje susirinko arti 300 gerai 
nusiteikusių svečių. Visi gėrė-

tei, kad pasiektų vadovės laips
nį. Zitai Žilinskaitei tai atlikus, 
ji bus priimta į vyresnių skaučių 
būrelį. Ši ilga diena baigėsi kitą 
dieną 3 vai. iš ryto. 

Paskutinės pilnos stovyklos 
dienos vakare, po pasiruošimo 
skautiškiems laipsniams, vyko 
jaunimo šokiai-disko. Buvo pro
ga atsikvėpti, pasilinksminti, 
pašokt i , jaunatv iškai pasi
džiaugti. 

Pagaliau atėjo stovyklos bai
gimo diena. Suvažiavo svečiai. 
Vyko iškilminga užbaigimo 
sueiga. Kalbos, padėkos, įžo
džiai. Įteikiami medaliai v.s. 
Juozui Maslauskui — Geležinio 
Vilko Ordinas, aukščiausias or
dinas skautų organizacijoje, 
Lelijos ordinas įteikiamas s. St. 
Vaitkevičiui; už Nuopelnus su 
Rėmėjo kaspinu — Elenai 
Vainorienei ir Justinui Černiui. 
Už pagalbą ruošiant stovyklą 
dovanos įteiktos Jonui Šleper-
tui, Antanui Ivanauskui, Bro
niui Jakščiui ir naujai virėjai 
Danu te i Andruškevič iū te i . 
Pasku t in i s laužas. Vakare 
vėliavų nuleidimas. Bučkiai, 
rankų paspaudimai — iki pasi
matymo kitais metais. 

Ši Jubiliejinė stovykla buvo 
labai įspūdinga. Spalvingesnė, 
dar drausmingesnė, lietuviš
kesnė, geriau ir įdomiau praves
ta. Jaučiamas jau jaunos kartos 
įnašas į stovyklos gyvenimą. 
Tai lyg ir atpildas vyresnie
siems už įdėtas pastangas. 
Viskas vyko tobuliau ir spar 
čiau žengiama pirmyn. Ši 
s tovyklavie tė darosi visų 
Europos skautų centru. 

Stovyklavo 75 skautai ir skau
tės. Tai gausiausia stovykla. 
Skautų skaičiui kasmet augant, 
didėja jų populiarumas, atgyja 
susidomėjimas jų idėja. 

Stovyklautojų tarpe buvo 
svečių iš Australijos, Vokietijos 
ir JAV. Ypatingai gražus oras 
buvo lyg Dievo siųsta dovana. 
Tai palengvino šios stovyklos 
pasiruošimo ir eigos darbus. 

Jau'kalnelyje vėl ramu. Ret
karčiais dar vienas kitas garsas 
ar balsas pasigirsta. Tai pasku
tinieji skautai nuima palapines, 
tvarko virtuvę. 

Pagal iau, sudiev kalneli, 
sudiev senieji ąžuolai. 

Henrikas Gasperas 

josi skoningu salės papuošimu, 
primenančiu jūros dugną, nes 
virš kiekvieno stalo plaukė 
žuvytės. 

Programą pradėjo „Nerijos" 
tun to tunt ininkė jps Vija 
Paulienė, papasakodama „Jūros 
dugno puotos" istoriją, kurią 
baigė visus kviesdama smagiai 
praleisti vakarą. 

„Neri jos" tun to t un t in inkė jps Vija 
Pau l i enė pradeda „Puota jūros dug
n e " programą. 

Jūrų budys Jurgis Lendraitis 
papasakojo apie mažuosius jūrų 
skautus,-es — bebriukus ir 
ūdrytes, dėkodamas vadovams 
su jais dirbantiems. 

Mūsų narsusis jūrininkas 
Linas Paulius, su Lietuvos bu
riuotojais perplaukęs Atlantą, 
pasidalino savo įspūdžiais iš 
nepamirštamos kelionės per 
Atlantą ir viešnagės Lietuvoje. 

Vakaro vedėja Vija Paulienė 
perskaitė jaunos poetės „Neri
jos" tunto gintarės Gailės Sa
baliauskaitės „Eiles apie jūrų 
skautus". 

LS Brolijos jūrų skautų 
skyriaus vedėjas js dr. Algis 
Paul ius supažindino su 
praėjusios vasaros buriavimo 
stovyklos vadovais. Darbščiau
sioms sesėms — jūrų skautėms 
Larai Bartkutei ir Laimai Pau-

LS SESERIJOS VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Seserijos vadijos suvažia
vimas lapkričio 4-5 dienomis 
vyks Chicagoje. Suvažiavimui 
savo svetingus namus atidaro 
skautininkai Vytautas ir Alė 
Namikai. Tikimasi visų vadijos 
narių dalyvavimo, nes šiame 
akivaizdiniame suvažiavime 
bus aptariami ir sprendžiami 
svarbūs Seserijos veiklos rei
kalai. Suvažiavimas vyks — 
6041 So. Fairfield, tel. 
(312)-925-5390. 

LS BROLIJOS VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Brolijos vadijos suva-
žiavimas-susirinkimas lapkričio 
4-5 dienomis vyks Lemont, IL., 
Lietuvių centro kmb. F102. 
Posėdžiai prasidės šeštadienį 12 
vai. vidudienyje ir tęsis iki 6 vai. 
vak. Sekmadienį, 11 vai. ryto 
šv. Mišios Lietuvių Misijoje 
Lemonte. Po Mišių — posėdžiai. 
Posėdžiaujama bus tol, kol visos 
problemos bus išgvildentos. Šio 
suvažiavimo tikslas padaryti 
sprendimus ir vėliau juos 
įvykdyti. Dalyvavimas visiems 
vadijos nariams privalomas. 

„NERIJAI" 20 METU 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
Chicagoje savo veiklos 20-mečio 
sukaktį švęs lapkričio 19 d. 

Gimtadienio šventė bus pradė
ta 12 vai. iškilminga sueiga 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Po sueigos ten pat vaišės ir 
pabendravimas nes tikimasi 
dalyvavimo daugelio tuntui 
priklausiusių ir iš veiklos pasi
traukusių sesių, tėvų ir rėmėjų. 
Laukiama ir visų tuntininkių ir 
vadovių dalyvavimo. Įdomią 
dainų programą žada iš Kana
dos atvykstančių sesių „Sutar-
tme . 

Susitikime visos (ypač toliau 
gyvenančios) šioje džiugioje tun
to šventėje. 

liūtei įteikė irklus ir atleidimą 
nuo mokesčio 1990 metų buria
vimo stovykloje. 

Jūrų skautininkų „Grandies" 
vadovai js Leopoldas Kupcikevi-
čius ir js Antanas Levanas 
įteikė tradicinį „Puotos jūros 
dugne" metinį žymenį, Lietuvos 
burlaivio „Audra" kapitono Ig
no Minioto atgabentą iš Lie
tuvos. Žymuo teko jūrų budžiui 
Linui Pauliui. Žymenį įteikti 
buvo pakviestas jaunojo jūreivio 
tėvelis js dr. Algis Paulius. 

Meninę programą atliko akto
rius ir poetas Rimas Vėžys. 
Rimas perskaitė buriavimo 
stovyklos kupletus ir labai 
įdomią savo kūrybą. 

Po programos — gardi 
vakarienė, smagūs šokiai ir 
gausių laimikių traukimas. Kad 
vakaras buvo smagus ir sėkmin
gas, padėka priklauso visiems 
nuoširdžiai prie jo rengimo pri
sidėjusiems. 

Sesėms ir broliams linkime 
gero vėjo skautiškame darbe, 
tėveliams ir svečiams — AČIŪ! 
ir iki pasimatymo „Puotoje" 
ateinančiais metais. 
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LOS ANGELES ASS 
METINĖ ŠVENTĖ 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus Metinė 
šventė įvyks lapkričio 5 d. 
Brookside Club House, 1133 
Rosemont Ave., Pasadena, CA. 
Programoje: 10:15 vai ryto 
vėliavų pakėlimas Šv. Kazi
miero parapijos kieme; 10:30 — 
šv. Mišios; 12:00 — iškilminga 

sueiga Brookside Club House; 
1:00 v. p.p. pietūs. Programoj 
išryškinimas prof. Alex Alexiev 
įnašo Lietuvai. Prof. Alexiev, 
Rand Corporation of Santa 
Monica politinis analistas, 
kalbės apie vėliausius įvykius 
Lietuvoje. Vietos iš anksto 
rezervuojamos pas Birutę Vis
kantienę, telef. (213)-377-4053. 
Visus maloniai kviečiame atsi
lankyti. 

Su Lietuvos buriuotojais šią vasarą Atlantą perplauką rika^u-ciai jų M i l ž i m o 
proga suruoštoje vakaronėje J a u n i m o centre. Iš k.: Vytenis Dirkis. Pet ras 
Daužvardis , j . budys L inas Paul ius , j . budys Ginkim-- Karaitis ir Raimun 
das Kazlas 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augjiai nuimami kabinete) 
Priklauso Hbly Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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 išsiplėtusių venų 

• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd . Chicago, IL 

Tel. 565-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarinją 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Per.kt 2-7 

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

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. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt 
pagai susitarimą - ' . : . • -

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicat 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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tel . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

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

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

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

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

Specialybė — 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. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st St., Chicago. III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttmest Higtroay 
Palos Hetghts, m. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 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 

E D M U N D A S VIŽINAS. M.D., S .C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 8. Archer Ave. (pne Austin) 1 
Valandos pagal susitarimą 1 

Tel. 585-7755 | 

. 



Rytų Vokietija 

EUROPOS ŽAIZDA 
Antrasis karas iškilo nenor

maliai, kai sutarė nacinė Vokie
tija ir komunistinė Rusija pasi
dalinti Europos žemėmis. Tas 
karas nebuvo ir t ę s iamas 
normaliai, nors į jį įsijungė di
džiosios valstybės, kaip Anglija, 
Prancūzija ir Amerika. Tai 
buvo, kaip Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II sako, ne pasaulinis, bet 
totalinis karas. Jis neturėjo 
jokių ribų, nesilaikė jokių 
taisyklių, nebuvo paremtas 
jokia idėja, išskyrus, kad vo
kiečiai norėjo padaryti savo tau
tai daugiau erdvės, o komunis
tinė Rusija didesnį įsigalėjimą 
pasaulyje. Gal karo metu vieni 
ir kiti tuo tikėjo, bet netikėjo 
karui baigiantis. Pergalėtojų 
pusėje buvo Sovietų Rusija, kuri 
buvo viena iš karo kurstytojų ir 
sukėlėjų. 

Ne tik komunistinių strategų, 
numačiusių ateities planus, bet 
ir vakarečių neatidumas prisi
dėjo, kad buvo pada ly tas 
Berlynas net į keturias dalis, 
Vokietija ir visa Europa į dvi 
dalis, vėliau į dvi dalis Korėja 
ir Vietnamas, į dvi dalis Li
banas ir daugelis naujų 
valstybių. 

Ar tai buvo strateginis numa
tymas vakariečių, galima abejo
ti. Bet tikrai buvo numatyta 
komunistinių vadų, ypač sukto 
ir žiauraus Stalino. Jis žinojo 
seną taisyklę „divide et impera 
— padalyk ir valdyk". Tai daro 
ir dabar Sovietų Sąjunga, nors 
ekonomiškai ir pol i t iškai 
nuduoda si lpnesnę ir t a i 
kingesnę, negu iš tikrųjų yra. 

Skaudžiausias padalinimas 
yra Vokietijos, kurios dalis ati
duota komunistiniams privilegi
juotiems valdovams, tampo
miems iš Maskvos. Jau ketu
riasdešimt metų Rytų Vokietija 
neša vergijos pančius, nors ten 
išaugo nauja karta, nieko ben
dro neturėjusi su karu. Bet pra
džioje ten valdė t ikr ie j i 
komunistai, išauklėti Rusijoje, 
ir buvę nacių aukšti pareigūnai, 
kuriems nebuvo sunku pereiti į 
kitą ribos pusę. Abu buvo lygiai 
žiaurūs ir diktatoriški. Rytų 
Vokietija tapo komunistine 
prievarta, bet ten augo ir ne ko
munistai. 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
CENTRAS - ŠVYTURYS! 

Negalima kalbėti apie Rytų 
Prūsiją, kurią valdo rusai. Ten 
subėgo įvairių tautybių žmonės 
į tuščias vokiečių vietas. Kara
liaučiaus sritis yra nugyventa, 
išnaudota, apšepusi, nepanaši į 
buvusią derlingą Prūsiją, kuri 
buvo prižiūrima ir ūkiškai bran
gi visai Vokietijai. Bet galima 
kalbėti apie tą Vokietijos dalį, 
kuri buvo sunaikinta Sovietų 
Sąjungos kar ių ir vėl iau 
valdžiusių prievartinės ko
munistų valdžios pareigūnų. Jie 
nesigailėjo ir nesigaili savų 
žmonių. Jie labiau klauso 
Kremliaus įsakymų, negu lei
džia vokiečiams parodyti savo 
vokiškumą. Dėl to vokiečių 
žiaurumas Rytų Vokietijoje pa
sižymi nacių ir komunistų 
junginio žiaurumu. Žmogaus 
gyvybė nė vieniems neturi 
reikšmės. Tai yra tik darbo jė
ga ir partijos įrankis. 

Vokietijos padalinimas yra 
visos Europos žaizda, nelaimė, 
netikrumas dėl ateities ir ver
tas dėmesio susirūpinimas. Ka
da viena tautos dalis atskirta 
gėdos siena, kad net giminės ne
galėtų su giminėmis susieiti, 
kada žemė paribyje išardyta ir 
išakėta, kad kiekviena pėda 
būtų matoma rytų vokiečių sar
gybai, tai kenčia ne tik Vakarų 

Vokietija, bet ir kitos Europos 
tautos. Jų pašonėje auga gyvatė, 
kuri artimesnėje ar tolimesnėje 
ateityje gali kąsti ir savo nuo
dais apkrėsti. Juk tos pačios 
t au tos nar ia i gauna kitą 
auklėjimą ir vienoje dalyje su
keliamas įgimtas žiaurumas 
dirbtiniu būdu. Tautos, kurios 
gyvena Vokietijos pašonėje, ne
gali būti ramios, nes per Vaka
rų Vokietiją ateina raugas ir iš 
Rytų Vokietijos. 

Skaudžiai išgyvena Rytų Vo
kietijos gyventojai, matydami, 
kad jų broliai ir sesės Vakarų 
Vokietijoje skirtingai gyvena ir 
skirtingai mąsto, negu jie yra 
priversti gyventi. Jų broliai ir 
sesės Vakarų Vokietijoje turi 
visko, turi gerą socialinį aprūpi
nimą, gerus darbus, tuo tarpu 
Rytų Vokietijos gyventojų di
džioji dalis skursta ir gyvena 
nepritekliais ir varginga vergi
ja. Ir tai mato ne tik vokiečiai. 
Mato ir jų kaimynai, mato visi 
komunistinėje vergijoje gyveną, 
nes gyvenimo lygis yra jaučia
mas ir matomas. Jo negali už
slėpti nė didžiausi pasigyrimai. 

Niekas nenustemba, sužino
jęs, kad jau apie 50 tūkstančių 
rytų vokiečių pasitraukė į vaka
rus, gavo pilietybės dokumen
tus, gavo tinkamus darbus ir 
pragyvenimą. Jiems padėjo net 
komunistų įtakoje esą kaimy
nai, kaip Vengrija ir Čekoslo
vakija, pasinaudodamos Ameri
kos ambasadomis. Tas bėgimas, 
palikus visą mantą ir gyve
namuosius namus, palikus kar
tais net artimus gimines ar 
šeimos narius, yra šio meto is
torijos įvykis, kuris bus mi
nimas ir ateityje, kaip blogos 
politikos, blogos valdžios, žmo
gaus išnaudojimo pavyzdys. 

Vakarų Vokietijoje pati 
valdžia, įvairios draugijos, skir
t ingos konfesinės bend
ruomenės susirūpinusios pagal
ba tiems pabėgėliams, kurie iš
trūko iš vergijos. Iš Lietuvos 
gaunamos žinios, kad ten džiau
giamasi kaulais ir dulkėmis, 
parvežtais iš Sibiro ir Rusijos 
kalėjimų. Dar labiau džiaugia
masi, kai gyvi žmonės, pasi
traukę į kultūringą pasaulį, 
pradeda kurti naują gyvenimą. 

Nors tas bėgimas yra tikroji 
Europos žaizdos apraiška, nors 
čia yra mažas tos negyjančios 
žaizdos gydymas, bet laisvės 
vertė dar labiau išryškėja. Iš
ryškėja ir klaidos, padarytos 
ano meto politikų, kai padali
nimas buvo vykdomas, nesi
gailint tautų ir nenumatant 

pasekmių ateičiai. Dėl to rei
kia šiuo metu kentėti gėdą Va
karuose, sudrebinimą komuniz
mo sistemos Rytuose. 

Vakarų politikai tikėjosi, nors 
rodydami savo naivumą, pa
dalintų dalių susijungimu. Jie 
gal labiausiai tikėjosi Vokietijos 
susijungimu, nes vokiečių 
tautos, kultūros ir civilizacijos 
laimėjimais didžiuojasi žmonija. 
Jie nepažino ir nesistengia 
pažint i komunizmo, kuris 
šiandien graso ne tik jam 
besilankstančiai Europai, bet ir 
visai žmonijai, dėl komunizmo 
pardavusiai kitų laisvę. 

Laisvės išpardavimas, koks jo 
motyvas bebūtų, keršys ateityje. 
Tai yra viešas nusikaltimas 
prieš žmogiškumą. O kas iš
duoda žmogiškumą, tas išduoda 
pats save, savo tautą ir savo 
vaikus, kurie yra tautos ateitis. 
Vokietijos padalinimas yra tik 
vienas iš keršto pavyzdžių. Iš
davimas žmogiškumo ir kitur 
sulauks keršto ateityje. 

A.D. 

Jau esame apsipratę su tuo, 
kad Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų vardai yra linksniuojami 
pasaulinės spaudos pirmuose 
puslapiuose beveik kasdien. 
Drąsūs lietuvių ėjimai paverg
tame krašte yra radę dėmesio 
Europos parlamentų rūmuose, 
Amerikos Kongreso bei valdžios 
aukščiausiuose sluoksniuose. 
Demokratinių valstybių poli
tikai žino spaudos galią ir ati
džiai seka spaudoje išreikštus 
niuansus. 

Nors ne visi spaudos komen
tatoriai pozityviai įvertina pa-
baltiečių reikalavimą atgauti 
nepriklausomybę, dauguma 
žurnalistų ir redaktorių pa
lankiai komentuoja Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos klausimus. 

Spaudos ypatingas ir paly
ginti ilgai užsitęsęs dėmesys ky
la dalinai iš Vakarų pozicijos 
dėl sovietų okupacijos nepripaži
nimo, dalinai iš bendro, plataus 
susidomėjimo Gorbačiovo dina
miškomis persitvarkymo išraiš
komis, gal labiausia iš žurna
listams įdomios situacijos — 
Dovydo kovos prieš Galijotą, 
mažyčių Pabaltijo tautų prieš 
globalinę sovietų imperiją. Tas 
spaudos nuolatinis dėmesys yra 
lyg apdraudos garantija prieš 
sovietinį režimą. 

Ilgas atminimas 
Nesvarbu, kiek deklaracijų ir 

pakeitimų Maskva dabar ska
tina, yra neužmirštama septy
niasdešimt metų sovietinio reži
mo, saugumo organų galios ir 
fakto, kad pusiau demokratiniu 
būdu, Gorbačiovas yra susi
rinkęs sau daugiau teisinių ti
tulų, daugiau teisinės galios, 
negu pats Stalinas. 

Po tiek metų įtampos Vakarų 
pasaulis nori tikėti, jog Gor
bačiovo kalbos ir akcijos yra są
žiningos, kad jis tikrai nori pa
keisti komunistinį režimą nau
ju, demokratišku reiškiniu. 
Vakarų gyventojų pasitikėjimas 
Gorbačiovu yra kur kas didesnis 
ir, be abejo, naivesnis, negu 
žmonių už buvusios geležinės 
uždangos. 

Gal geriausias situacijos ba
rometras yra emigracija iš So
vietų Sąjungos. Jeigu gyvento
jai tikrai jaustų pasitikėjimą 
Gorbačiovo pažadais, tiek šimtų 
tūkstančių sovietų piliečių ne
bandytų apleisti savo krašto, 
ypač tie, kurie laikė geras pozi
cijas sovietų valdžioje, 
pramonėje, net pačioje komunis-

POVILAS ŽUMBAKIS 

tų partijoje. 
Kurie yra patyrę komunizmo 

sistemą iš vidaus, nelabai pasi
tiki naujais pažadais, nes tie 
pažadai lig šiol bazuojasi 
komunistine santvarka, o pati 
santvarka pagrįsta jėga. Tie 
piliečiai aiškiausiai pasisako 
balsuodami su savo lagaminais, 
ieškodami laisvės ir geresnio, 
padoresnio gyvenimo Vakaruo
se. 

Nors pavieniai žmonės ir ban
do bėgti iš Sovietų Sąjungos, Pa
baltijo žmonės reikalauja tikro 
teisingumo: atgavimo laisvės, 
savo namų, savo krašto. Jie ne
bėga iš krašto, bet reikalauja, 
kad kolonizacijos armijos — uni
formuotos ir slaptos — išsikraus
tytų atgal į rytus. 

Ši nelygi kova prieš milži
nišką sovietinę jėgą yra įma
noma tik su Vakarų demokra
tinių kraštų moraline pagalba 
ir dėmesiu. Vien tik drąsos ne
užtenka, kaip pasaulis pamatė 
po karo, kai Raudonoji armija ir 
jos kolaborantai sutriuškino 
partizaninį pasipriešinimą, o 
vėliau Vengrijos ir Čekoslovaki
jos sukilimus. Vakarai stebėjo, 
bet nepadėjo ir net neparodė 
didesnės priešingos akcijos. 

Panašiai buvo ir prieš kelis 
mėnesius Kinijoje, kur studentų 
nužudymas sukėlė nemažai sim
patijos Vakaruose, bet JAV-
ių prezidentas skubiai parodė 
savo žodžiais ir elgesiu, kad 
JAV-ės nesikiš į Kinijos „vidaus 
reikalus" ir kad komunistų dik
tatoriai gali nesirūpinti. Nors 
prekyba dėl fasono bus apkar
pyta, ji bus nutraukta tik 
laikinai. Kai spauda nustos 
kreipusi dėmesį į Kiniją, preky
ba sugrįš į savo genas vėžes — 
„business as usual". 

Reikia manyti, kad Pabaltijo 
reikalas Vakarams yra jaut
resnis už Kinijos ir kad sovietų 
tankų išdraskymas mūsų tau
tiečių nebūtų taip lengvai tole
ruojamas, kaip buvo kiniečių 
viešas žudymas. Žinoma, tam 
garantijų nėra ir negali būti, bet 
reikia tikėtis, kad Vakarų vals
tybės kitaip reaguotų į jėgos 
panaudojimą prieš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos persitvarky
mo sąjūdžius. 

Skirtumas tarp Kinijos ir Pa
baltijo yra gana platus. Vakarų 
pasaulis glaudžiau pažįsta Pa
baltijo kraštus, istoriją. Dar 
svarbiau, Lietuva yra daug 

arčiau Vokietijos, negu Kinija — 
pavojus jaučiamas žymiai jaut
riau, kai tankai rieda prie 
kaimyno sienos. Bet gal dar 
svarbiau yra vakarų spaudos 
gilesnis supratimas mūsų tau
tų likimo. Dalinai tai yra bend
ras susidomėjimas Europos 
reikalais ir pažinimas Europos 
istorijos, ypač šio šimtmečio. 

Nemažą rolę spaudos atveju 
atliko pabaltiečiai spaudos 
veikėjai New Yorke ir Washing-
tone per paskutinius dešimt 
metų. Per dažnus pranešimus ir 
asmeniškus kontaktus su 
Amerikos spaudos atstovais 
mūsų jauni spaudos darbuotojai 
atliko didelį paruošiamąjį dar
bą. Iškilus didesniam judėjimui 
pavergtuose kraštuose, spauda 
jau turėjo supratimą apie Lie
tuvos situaciją ir atitinkamoj 
perspektyvoj reagavo į be-
kintančią situaciją. 

Šį darbą eilę metų efektingai 
dirbo Pabaltiečių grupės. 
Amerikos Latvių sąjungos biu
ras Washingtone glaudžiai 
bendradarbiavo su Jungtiniu 
Baltų komitetu, kuris veikė 
spaudos ir politikos plotmėje. 

Garsinant Lietuvą ir jos 
būklę, kun. Kazimiero Puge-
vičiaus vizija suorganizuotas 
Lietuvių informacijos centras 
(Lithuanian Information Cen-
ter) New Yorke atliko milži
nišką darbą, renkant informa
ciją iš Lietuvos, dažnai bendra
darbiaujant su Anglijoje 
veikiančia Keston College. 

Tais laikais, kada apie Lie
tuvą beveik niekad netekdavo 
skaityti Amerikos pagrindinėje 
spaudoje, Lietuvių informacijos 
centras tiksliai ir efektingai su
rinko, išvertė, pristatė ir paaiš
kino Lietuvos disidentų darbą, 
ypač .Kronikos veikėjų 
pastangas. 

Informacijos centras veikia 
moderniais metodais, pri
taikytais JAV-ių spaudos reika
lavimams. Nuo pat įsteigimo jis 
taikė į rimtos spaudos reikala
vimą, kad žinios būtų prista
tomos objektyviai, pasiremiant 
faktais ir faktų įrodymais, o ne 
polemiškai ar retoriškai. Tai 
įvykdyti naudojosi moderniau
siom susisiekimo priemonėm ir 
kompiuteriais. Kas svarbiausia, 
jis išlavino eilę žmonių tą darbą 
atlikti sąžiningai ir profesio
naliai. Buvo išeita į plačius van
denis — iki to laiko mums ne
bandytus. 

Nors tokia informacija retai 

„Draugo" bankete rugsėjo 24 d. Martiniąue salėje svečius pasitikę Vilhelmina 
Lapienė ir inž. Kostas Dočkus. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

tilpdavo ,,New York Times" 
arba „Washington Post" pus
lapiuos, bet su laiku ji laimėjo 
plačiai pripažintą reputaciją pa
tikimos informacijos agentūros. 
Su laiku disidentų kančios ir jų 
siekimai pateko į garsius JAV-
ių laikraščius ir žurnalus. 

Čia ir buvo ta bazė, tas kamie
nas, ant kurio Lietuvos bei Lat
vijos ir Estijos naujieji vadai 
rado paruoštą dirvą. (Nereikia 
daug argumentuoti, kad pabal
tiečių byla yra žymiai efek
tingiau pristatyta vakariečių 
spaudoje, negu Ukrainos, Gu
dijos, Armėnijos ir kitų 
„respublikų"). 

Dažnai Lietuvoje, įsisiūbavus 
masinėms laisvės demonstra
cijoms, yra pamiršti tie, kurių 
gilus tikėjimas ir neišpasakyta 
dvasia išlaikė laisvės troškimą 
keturiasdešimt penkerius 
metus pavergtame krašte. 

Tuo pačiu tie mūsų spaudos 
darbuotojai, kurie ilgus metus 
dirbo ypatingai efektingą darbą, 
ruošdami dirvą dabarties įvykių 
plačiam paskelbimui, ir kurie 
padėjo užtikrinti spaudos ir 
valdžios dėmesį ir palankumą 
ateičiai, yra dažnai mūsų 
neįvertinami ir pamiršti. 

Amerikos pagrindinė spauda 
„The Wall Street Journal". 
„The New York Times", „The 
Washington Post", „The Chris-
tian Science Monitor" ir visa 
eilė kitų leidinių dažnai talpina 
informaciją, paruoštą Gintės 
Damušytės, Liet. Infor. centro 
direktorės New Yorke ir Vikto
ro Nako Washingtone. Visa eilė 
straipsnių, radijo ir televizijos 
reportažų apie Lietuvą, Sąjūdį, 
disidentus ir Lietuvos istoriją 
yra tų jaunų ir pasiaukojusių 
darbuotojų dėka. 

Neseniai „The New York 
Times" platus straipsnis aprašė 
Viktoro Nako, latvių atstovo 

Ojars Kalninš ir estes Mari-Ann 
Rikken nuomones apie Ameri
kos Balso (Voice of America) ra
dijo programos efektingumą. 
„The New York Times" prista
tė šiuos asmenis kaip autori
tetus, kurie suprato JAV-ių ir 
Sovietų Sąjungos politikos ir 
propagandos niuansus. Jų įver
tinimas iš Amerikos spaudos 
pusės yra neatsitiktinis. Jų 
efektingumas Amerikos spau
dos srityje yra mums nepamai
nomas. 

Infor. centro direktorė Gintė 
Damušytė yra nusipelniusi 
mūsų visuomenės padėkos ir 
paramos. Jau trečią kartą Mas
kvos neišduodama jai viza ke
liauti į Lietuvą parodo jos 
efektyvumą. Tokių, kaip Damu
šytė ir Nakas, mes neturime 
daug. Mes jų darbą turime 
remti. 

Dažnai atsitinka, kad dėl 
sėkmingo momento, per didelių 
pasikeitimų mes užmirštame 
tuos, kurie dirba ir tada, kada 
mes kiti ilsimės. Dabar, kai Lie
tuva yra linksniuojama kas
dieną JAV-ių spaudoje, nepa
mirškime tų, kurie paruošė tam 
dirvą. 

Lietuvių informacijos centrui 
šiuo metu reikia ypatingos pa
ramos, nes su pagyvėjusiu judė
jimu Lietuvoj ši institucija yra 
likusi nuskriausta, nors išlaidos 
ir informacijos reikalai šiuo 
metu yra ypač svarbūs. 

Remkime Lietuvių informa
cijos centrą, kad jis ir toliau 
galėtų kalbėti apie Lietuvos vis 
bekintančią padėtį pasauliui ir 
likti švyturiu, kuris aiškiai 
nušviečia visiem jos nepriklau
somybės siekį. 

Aukas galima siųsti: Lithu
anian Information Center, 351 
Highland Blvd.. Brooklyn, New 
York 11207. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Niekuomet nesileidau, kad 
mano išsilavinimas griautų 
mano išauklėjimą. 

Mark Tivain 

Visi kiti mokslai bus kenks
mingi tam, kas nėra išmokęs 
būti geras. . . , . 

Montaine 
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Laivas sustoja. Vadovas pasakė, kad čia gausime 

gerus pietus, išgėrimus ir kitus priedus, bet už juos 
nereikės mokėti, nes priskaityta prie kelionės bilieto. 
Restorano valgomajam ištiesti ilgi stalai, padengti 
baltomis staltiesėmis, išdėstyti indai, kas reikalinga 
pietums, ir prie kiekvienos lėkštės pastatyti mažiukai 
puodukai braziliško tautinio baltos tyros spalvos gė
rimo. Išgeriame, skanus, kai kas pakartoja. Pa
tarnavimas mandagus ir malonus, tai vietiniai jauni 
gelsvos odos gyventojai, Po to su lėkštėmis atsistojame 
eilėje prie virtuvės ilgo stalo. Juodukas storas, aukštas 
virėjas, apsirengęs baltu ilgu chalatu su aukšta balta 
kepure ant galvos, dideliu samčiu iškelia iš didelio 
katilo kiekvienam apie gerą svarą virtos žuvies, pri
deda prie jos virtų morkų, keptų bulvių ir kitų priedų. 

Du ilgiausi stalai. Sėdame prie kiekvieno stalo apie 
100 turistų ir valgome. Žuvis labai skaniai pagaminta 
ir pietūs tikrai puikūs. Kas norėjo, galėjo pakartoti. 
Patarnautojai apsivilkę baltais švariais kostiumais, 
kaip puošnioje valgykloje. Jie labai tvarkingi, linksmi 
ir mandagūs. Valgykloje užtrukome daugiau kaip gerą 
valandą. Amerikietė studentė dar palakstė vandens 
pašliūžomis ant vandens, traukiama motorinės valties, 
ir du kartus nukrito vandenyje, bet valtininkas ap
suko ratą ir vėl ją prijungė prie virvės ir vėl lakstė ant 
vandens įlankoje, kurią apgaubę pasakiškai gražių 
medžių ilgos ir žalios, kaip aksomas, šakos. Po toji grįžo 
į rampos formos esančią valgyklos aikštelę. Drąsi 
studentė, nes upėje yra pavojingų gyvių: krokodilų, 
elektrinių gyvačių ir žuvų, kur žmogų sunaikina per 

5 minutes, bet jaunystė ir išdykavimas. Todėl nieko 
nepaiso... 

Laivo kapitonas sušvilpė, davė ženklą visiems turis
tams sueiti atgal į laivą ir už 5 minučių išplauksime. 

Laivas gražiu, tiesiog žavinčiu upės pakraščiu, 
apgaubtas didžiulių medžių paunksmių, pamažu judėjo 
pro Amazonės džiungles. Priplaukėme vandens rampą 
ir maurų padengtus plotus, kuriuose augo didžiuliai 
medžiai ir krūmai. Dideli plotai.kaip kilimas, padengti 
žaliais apvaliais lapais. Tai Viktoria Regis vandens leli
jos. Yra lapai apvalūs, kaip didžiuliai skėčiai, o tarp 
jų lelijų žiedai. Vieni žiedai aukštesni, ružavi, panašūs 
į dangaus žvaigždes, antri balti, guli prisispaudę prie 
vandens, treti ružavos spalvos, panašūs į didelę 
skrybėlę. Tai gražus gamtos gėlynas, kuris yra 
Amazonės džiunglėse. Visi stebisi tokiu grožiu, Vikto
rija Regis lelijų žiedais ir tais puošniais apvaliais 
iškarpytais plačiais lapais. 

Vadovas pasakė, kad ant tų žalių lapų galima 
atsisėsti ir neskęsi (ir balsu nusijuokė). Visi filmavo, 
fotografavo. Ant tiltelio mus pasitinka keletas vaikų. 
Tai indėnukai, džiunglių gyventojai, kurie siūlo 
suvenyrus, gyvates ir meškiukus tinginius, kuriuos 
laiko rankose, o gyvatės apsisukusios apie jų kaklus, 
pečius. Turistai perka nuo mažų vaikų suvenyrus, bet 
gyvačių ir meškiukų niekas neperka ir jų bijo. Po 
švendriniu stogu taip pat yra įrengtos suvenyrinės 
krautuvėlės, pastatytos ant vandens rampos ir ilgo 
tako. Aš nusipirkau nuo saulės kepurę, ant kurios buvo 
užrašas: Amazonas... Prisipirkę sėdome j laivą ir 
plaukiame toliau. 

Po gero pusvalandžio priplaukėme vieną Amazonės 
įlanką. Laivas sustojo prie krantinės. Vadovas prašė 
visus išlipti ir eiti pakilimo taku paskui jį per 
Amazonės džiungles apie 2 ar 3 kilometrus, gal mažiau. 
Vietomis takas šlapias, kreivai išvadžiotas tarpe 

didžiulių medžių, kurių viršūnės siekia daugiau šimto 
penkiasdešimt pėdų aukščio. Vieni medžiai stori, kiti 
ploni, yra parkritusių, supuvusių, tai t ikras brūzgy
nas, kokį pirmą kartą išvydau savo gyvenime. Tuo 
laiku buvo saulėta ir dangus skaistus, bet apačioje 
medžių einant taku saulės spindulių nesimatė per 
tankumyną ir, tik užlaužus galvą, matyti saulės spin
duliai pro medžių viršūnes. Taip keliaujame taku 
toliau; staiga, takas dingo. Vadovas prasikirto taką 
pro medelius dideliu, sunkiu ..kardu" ir galėjome eiti 
toliau. 

Grįžtu mintimis į jaunystės dieneles. Beeinant 
prisiminiau, kad, kai buvau 4 pradžios mokyklos 
skyriuje, mokytoja Zaliauskaitė dėstė mums geogra
fiją. Ji vieną kartą pasakojo apie Pietų Ameriką ir dau
giausia vaikus baugino Amazonės gyvuliais: smaug
liais, gyvatėmis, leopardais, krokodilais, piranijo žuvi
mis ir indėnais, kurie žmones ėda,miškuose daugybė 
paukščių, ypač spalvotų papūgų, o ypatingai gąsdino 
muse C, kuri yra užviešpatavus visą Amazonę. Jeigu 
ji įkanda, žmogus miršta. 

Ji pripasakojo ir kitokių baisenybių. Be to. dar 
minėjo apie pavojingą uodą, kuris nešioja malarijos 
ligą. ir, jei įkanda žmogui savo ilgu snapeliu, čiulpia 
kraują, prileidžia nuodų, žmogus pradeda karščiuoti 
ir miršta malarijos liga. Tokių uodų yra pilnos 
Amazonės džiunglės, ypač drėgnose vietose. Jie yra 
labai pavojingi baltaodžiui žmogui. Yra ir daugiau 
pavojingų gyvių, nuo kurių užsikrečia choleros liga. 
Keliauti į Amazonę yra pavojinga. Ten pilni miškai 
indėnų, bet jie apsipratę su tais pavojingais gyviais C, 
uodais, gyvatėmis bei kenksmingais vabzdžiais. Dabar 
moderniškaisiais laikais tos ligos sumažėjo, nes medi
cina išrado nuo tų ligų vaistus ir skiepus. 

(Bus daugiau^ 
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LB Cape Cod apylinkės pirm. Alfonsas Petrutis įteikia buv. pirmininku; 
Vladui Zidžiūnui nutarimą, kuriuo jis skiriamas Garbės pirmininku. 

BOSTONO ŽINIOS 
PRAEITIES SMEKLA AR 

REALI GRĖSMĖ? 

Kasmet ,,Laisvės Varpas" 
spalio mėnesį kreipia savo 
klausytojų dėmesį į Lietuvos 
sostinę Vilnių, ryškindamas jo 
reikšmę mūsų tautos istorijoje 
ir kaimyninių valstybių kėslus 
į jį. Tai daroma spalio mėnesį 
todėl, kad 1920 m. spalio 9 d. 
Lenkija atplėšė Vilnių nuo Lie
tuvos, 1939 m. spalio 10 d. 
sutartimi tarp Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos atgautas Vilnius, 
kuriame Lenkijos okupaciją per
gyveno „Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis. 

Šiemet Vilniaus dienai skirta 
„Laisvės Varpo" spalio 8-sios 
laida. Joje ryškinta dabartinė 
lenkų nuotaika Vilniaus 
reikalu, ypač jų reikalavimas 
politinės autonomijos, susi-
dėjimas su „Jedinstwo", neno
ras mokytis lietuvių kalbos, 
veikla prieš lietuvių kalbos 
paskelbimą valstybine kalba, 
kryžių ir paminklų statymas 
va4. y»Armia Krajowa" piktada
rybių vykdytojams ir t.t. Šių 
faktų šviesoje iškeltas klausi
mas: Tai tik praeities šmėkla ar 
reali grėsmė? 

KNYGOS LIETUVAI 

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius tebetęsia knygų 
rinkimą ir jų siuntimą į 
Lietuvą. Paskutiniu metu ton 
akcijon įsijungė St. Augonis iš 
So. Bostono ir K. Šidlauskas iš 
Roslindale. paaukoję po 
komplektą Lietuvių Enciklope
dijos, išleistos laisvajame pa
saulyje. Šalia lietuviškų knygų 
dar pageidaujamos mokslinės 
knygos ar mokslo vadovėliai, 
ypač technikos reikalais, anglų 
kalba. Kas turi tokių knygų ir 
gali jas paaukoti, tas kreipiasi 
į Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus pirmininką Romualdą 
Veitą ar kitus valdybos narius. 
Knygų persiuntimo į Lietuvą 
išlaidas padengia Tautinės 
sąjungos Bostono skyrius. 

SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS RAŠYTOJAIS 

Spalio 8 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos patalpose 
įvyko susitikimas su Lietuvos 
rašytojais, dalyvavusiais PEN 
kongrese Montrealyje ir Toron
te, Kanadoje. Jie įjungti į Lie
tuvių Tautodailės instituto Bos
tono skyriaus rengtą literatūros 
vakarą ir gintaro parodą, skir
tą poetui Henrikui Nagiui. Jam 
negalint atvykti, literatūrinės 
popietės programą atliko reti 
svečiai iš Lietuvos. Renginyje 
Ričardas Gavelis ir Kornelijus 
Platelis skaitė savo kūrybą, Ro
mualdas Lankauskas pranešė 
apie PEN klubo kongresą ir pa
rodė savo dailės darbus. 
Aleksandras Krasnovas 
papasakojo „Vagos" leidyklos 
vargus Lietuvoje. Regina Rudai-
tytė iškėlė vertimų problemas, 
o Raimundas Krasauskas nu
švietė dabartinę Lietuvos rašy

tojų padėtį. Iš vietinių rašytojų 
kalbėjo Stasys Santvaras ir An
tanas Gustaitis. 

Rašytojai iš Lietuvos Bostone 
viešėjo kelias dienas. Gaila, kad 
nepasirūpnta jų atvedimu į 
„Volungės" koncertą, surengtą 
spalio 7 d. Tautinės s-gos Bos
tono skyriaus. Juk tai buvo reta 
proga svečiams parodyti, kaip 
mes reiškiamės kultūrinėje 
srityje. Stiprinant ryšius su tau
tos kamienu, būtinas abipusis 
padėties ir pastangų pažinimas. 
Tai ne vienos krypties kelias. 

PRANEŠIMAS IS LB 
TARYBOS SESIJOS 

„Laisvės Varpas" spalio 15 d. 
laidoje perdavė savo bendradar
bio Alfonso Petručio pasikalbė
jimą su LB Bostono apygardos 
pirmininku ir LB tarybos nariu 
inž. Ceslolvu Mickūnų, rugsėjo 
29-30 ir spalio 1 d. dienomis 
dalyvavusius Clevelande vyku
sioje LB XTI tarybos antroje sesi
joje. Pasirodo, kad į tą sesiją 
teatvyko mažiau, negu pusė 
rinktų atstovų. Pranešėjas tai 
aiškino dviem priežastimis: 1. 
Didelės išlaidos, kurias atstovai 
turi padengti iš savo kišenės; 2. 
Trintis tarp Vliko, Alto ir LB. 
Iš nuveiktų darbų žymiausiu 
nurodytas dr. A. Šapokos pa
ruoštos Lietuvos istorijos išlei
dimas Lietuvoje. Sesijoje daly
vavo trys svečiai iš Lietuvos. Jie 
dėkojo už ligšiolinę paramą ko
vojančiai Lietuvai ir prašė tos 
paramos ateities darbams. Jų 
pareiškimu, be išeivijos talkos 
vargiai būtų pasiekti ligšioliniai 
laimėjimai. 

Iš LB Bostono apygardos sesi
joje dalyvavo tik du atstovai: 
Eduardas Meilus, Jr., iš Worces-
terio ir Česlovas Mickūnas iš 
Cape Codo. O apygarda turi 
penkis atstovus: tai — Gintaras 
Čepas iš Quincy, Eduardas 
Meilus, Jr., iš Worcesterio, 
Česlovas Mickūnas iš Cape 
Codo, Alfonsas Petrutis iš Cape 
Codo ir Marius Žiaugra iš 
Sharon. 

Pranešime pasigesta kon
krečių duomenų, kokie klau
simai sesijoje buvo svarstomi, 
kas jais nutarta, kaip numatyta 
sustiprinti pastangas pagrindi
niams Bendruomenės uždavi
niams atlikti ir kovojančiai Lie
tuvai padėti? O tik konkrečių 
uždavinių sprendimu pateisina
mi didelių išlaidų reikalaujan
tys įvairūs suvažiavimai, kon 
gresai ir seimai. 

LIETUVIU FONDO 
VYKDOMAS VAJUS 

Kasmetinis Lietuvių fondo 
vykdomas rudens vajus vi
suomet randa gyva atgarsį 
„Laisvės Varpo" laidose. Tuo 
reikalu spalio 15 d. „Laisvės 
Varpo" programoje kalbėjo Lie
tuvių fondo tarybos pirmininkas 
Stasys Baras iš Chicagos. Jo 
kalba vėliau pailiustruota Lie
tuvių fondo parama lituanis
tiniam švietimui. Programos ve

dėjas pabrėžė, kad toji parama 
galėtų būti didesnė, jei Lietuvių 
fondo pagrindinis kapitalas 
būtų sustiprintas naujais įna
šais. Lietuvių išeivių priskai-
toma iki milijono, bet Lietuvių 
fondo pagrindinį kapitalą sukro
vė tik vos daugiau 6,000 lie
tuvių. Klausimas, kur yra kiti, 
ypač tie, kurie reiškia nuomonę, 
kad Lietuvių fondas turi pa
tenkinti visus finansinius reika
lavimus ne tik išeivijoje, bet 
netgi Lietuvoje? Aukas Lietuvių 
Fondui galima siųsti tiesiog jo 
adresu į Chicagą arba įteikti jo 
atstovams Bostone ir jo apylin
kėse. Tais atstovais yra: Kazys 
Bačanskas (Dorchesteryje), dr. 
Eduardas Jansonas (Cape Code) 
ir Petras Viščinis (Brocktone). 
Visų įnašus „Laisvės Varpas" 
skelbs savo laidose ir lietuvių 
spaudoje. 

P . V. 

ROMAS BUIVYDAS 
GAVO Ph. D. LAIPSNI 

Š.m. rugpjūčio mėnesį Colum-
bia Pacific University suteikė 
daktaro Ph. D. laipsnį Romui 
Buivydui iš Carlisle, Mass., už 
disertaciją iš psichologijos. Jau 
nuo 1987 metų dr. R. Buivydas 
dirba Salem State kolegijoje, 
pastaruoju metu dėstydamas 
bendrosios psichologijos, vaikų 
ir paauglių psichologijos kurdus. 
Jis yra Akademinio Skautų 
sąjūdžio filisteris. Jo sesuo Rūta 
Buivydaitė aktyviai reiškiasi 
Bostono lietuvių jaunimo or
ganizacinėje veikloje. Dr. 
Romas Buivydas yra baigęs Lo-
vvelio universitetą 1985 m. ir 
įgijo magistro laipsnį po metų 
Bostono universitete. 

J . Gbt. 

RENGINIAI 
Spalio 28 d. — 7 vai. vakaro 

Maironio parke Shrewsburyje, 
prie Worcesterio minėjimas Lie
tuvos Saulių s-gos 70-ties metų 
sukakties. Minėjimą rengia 
Naujosios Anglijos šaulių Tra
kų rinktinė. 

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

Lapkričio 18 d. — So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos tre
čio aukšto salėje Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakties 
minėjimas, rengiamas LKVS-
gos Ramovės Bostono skyriaus. 

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

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

1990 m. balandžio 22 d. — 
Lantaną restorane Randolphe 
metinis Šv. Petro lietuvių para
pijos So. Bostone banketas. 

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

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE CLASSIFIED GUIDE 

Penkių mėnesių darbų 
apžvalga rodo gana aktyvią 
PLB valdybą. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjunga suruošė išei
vijos ir Lietuvos organizacijų ( 
atstovų Jaunimo sąskrydį V. 
Vokietijoje. Iš viso dalyvavo i 
apie 77 asmenys, kurių bent 30 
buvo iš Lietuvos. 

PLB pirmininkas Sąjūdžio 
kvietimu dalyvavo Talline, Esti
joje, vykusiame pabaltijo liau
dies frontų suvažiavime gegužės 
mėn. Birželio gale dalyvavo Eu
ropos Lietuvių dienose, kuriose 
skaitė paskaitą ir LB pirminin
kų suvažiavime Vasario 16 gim
nazijos patalpose. Europos Lie
tuvių studijų dienos įvyks 1990 
rugpjūčio 7 d. Šveicarijoje. 
Rugpjūčio mėnesį dalyvavo Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykloje 
Dainavoje, kur padarė prane
šimą. 

Savo atostogų metu pirminin
kas V. Bieliauskas kartu su 
Narcizu Prielaida lankėsi Žmo
gaus teisių komitete prie Jung
tinių Tautų Genevoje. Gabija 
Petrauskienė suorganizavo Lie
tuvių informacijos centro New 
Yorke darbuotojos Gintės Da-
mušytės siuntimą į tarptautinę 
CSCE konferenciją Žmogaus 
teisių klausimais Paryžiuje 
gegužės men., kaip PLB atstovę. 
Kraštų valdyboms iki šiol yra 
išsiųsta jau I3bendralaiškiųbei 
veiklos aprašymų lietuviškai 
spaudai ir radijo valandėlėms. 
„Atgimimo" redakcijai Vilniu
je paskelbus išeivijoje vei
kiančias organizacijas su jų 
adresais, pradėjo ateiti begalės 
laiškų su įvairiausiais pra
šymais iš Lietuvos. PLB valdy
bos pirmininkas dr. Vytautas 
Bie l iauskas ir vicepirm. 
ryšiams Gabija Petrauskienė 
stengiasi atsakyti į šiuos laiškus 
arba juos kur kitur nukreipti. 

Finansų vicepirmininkas Eu
genijus Čuplinskas kartu su fi
nansų telkimo komitetu pra
vedė sėkmingą finansinį vajų 
Kanadoje. Vajus anadoje davė 
iš viso 22,000 dol. Dr. Uleckai 
iš Toronto, Kanados paaukojo 
Vasario 16 gimnazistų reika
lams 10,000 dol. 

PLB iždininkas Horacijus 
Žibąs p r anešė , kad JAV 
esančioje PLB sąskaitoje šiuo 

„LAISVES VARPAS" 
Vienintelė lietuvių 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 WCAV 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. 

metu balansas 13,472.22 dol. 
Reikalinga išsamių straipsnių, 
kurie peržvelgtų vienerių metų 
PLB veiklą ir visuomenei 
parodytų, ką PLB per tuos 
metus pasiekė ir kiek visa tai 
kainavo. PLB posėdyje rugsėjo 
15-17 d. siūlyta kitą vajų 
PLB vėl daryti kovo-balan
džio mėn. Siūlyta taip pat, kad 
PLB pagamintų daugiau knygų, 
brošiūrų, video juostų, kurie 
atneša pinigų. Taip pat siūlyta 
valdybai užsidirbti lėšų, suor
ganizuojant keliaujančias 
parodas, koncertus, t.t. kurių 
procentas eitų PLB, vietiniams 
organizatoriams bei keliaujan
tiems menininkams, iš anksto 
dėl to susitarus kontraktų 
forma. 

Vicepirm. kultūriniams rei
kalams Irena Lukoševičienė 
atstovavo PLB Gotlande vyku
siose Europos Lietuvių studijų 
dienose. Visiems projektams iš 
Chicagoje veikiančio Lietuvių 
fondo gauta 2,000 dol. Trūksta 
6,000 dol., kad būtų galima 
įvykdyti numatytą PLB kul
tūrinę programą. Šiuo metu 
sparčiai dirba su Detroite vei
kiančia jaunų lietuviškų šeimų 
grupe, kuriai vadovauja Viktė 
Jankutė-Moss, ruošiant naują 
pasakų video juostą vaikams 
lietuvių kalba. Video juostos 
vaikams projektas vykstr. 
sklandžiai. Užsakymai bus pri
imami netrukus, dar prieš Kalė
das. Videojuostos aplankas bus 
paruoštas konkurso būdu. 
Leidėjas yra PLB. Užsakymus 
priima Irena Lukoševičienė, 11 
Wincott Drive, Apt . 910, 
Etobicoke, Ont. Canada M9R 
2R9. Telefonas 416—246-9506. 

Netrukus bus paruošta Kana
dos LB Kultūrinės komisijos kil
nojama tautodailės paroda. 
Finansų iš Lietuvių fondo šiam 
reikalui taipgi negauta. Elenutė 
Bradūnaitė-Aglinskienė ruošia 
gyvosios istorijos rinkimo pro
jektą P. Amerikai. Šiuo metu 
tiriamos galimybės kilnojamą 
tautodailės parodą vežti į Pietų 
Ameriką kitais metais. 

Planuojamas pasakų—legen
dų meninio iliustravimo kon
kursas 12-16 m. amžiaus 
vaikams. Būtų rengiamas per 
mokyklas, organizacijas. Yra 
parinktos 5 pasakos iliustra
vimui. Tikimasi, kad šis 
konkursas skatintų vaikus susi
pažinti su lietuviškomis pasa
komis. Planuojama ruošti 
parodomąsias videojuostas, pvz. 
kaip suruošti Kūčių vakarienę, 
margučių marginimas, šiaudi
nukai, t.t. 

Ruošiamas pasauliniu mastu 
kultūrininkų sąrašas. 

Gabija 

Heroizmas gali žmones 
išgelbėti sunkiose aplinkybėse, 
bet tik kasdieninių mažų 
dorybių visuma apsprendžia 
žmonių vertę. g. Bon 

f\£) midlcind Tedarai 
• • • r Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

ISEE 

8929 S. H A R L E M AVE 
598-9400 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

LB MLS 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 

EB AU5. 

B A L Y S BUDRAIT IS 
N e m o k a m a i įka inuoja 

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 RęąĮ Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61M 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

HELP VVANTED 

da Į Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA A S M Y T Ė 

C o m m u n i t y Real ty , M L S 
3 8 5 6 W . 6 3 St., C h l c a g o 

T e l . 5 8 1 - 9 1 8 0 , ras. 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

laikau pirkti 2-jų arba daugiau 
butų namą Midvvay aerodromo 
apyl. Skambinti prieš 10 v. ryto 
tai. 434-8235. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 41/t kamb. moder
nus butas, pirmame aukšte su šiluma 
ir oro vėsinimu. Marquette Pk. apyl. 
Suaugusiems. 

T a i . 361-5594 arba 476-2242 

Išnuomojamas labai gražus, mo
derniškas butas naujame name; 5 
kamb. 2 mieg. Daug drabužinių. 
Ramus, saugus namas. Suaugu
siems. 

Tai. 656-6599 

MEDICINOS PRAKTIKA — 
KARDIOLOGIJA 

Mūsų kardiologijos skyrius pietinėje mies
to dalyje ieško patyrusios reg. slaugės (RN) 
arba med. technikės. Be įprastinių pareigų, 
šis darbas duos progą artimai bendradar
biauti su gydytojais darant kardiogramas ir 
padedant atlikti „treadmiil' tyrimus, o taip 
pat padės išvystyti draugiškus ryšius su pa
cientais. Mes siūkime 4 dienų darbo savaitę 
ir puikius „benefits". Reikalaujame: 
rekomendacijų ir 2 arba 3 metų patyrimo 
dirbant „outpatient" klinikoje. Mokėti lie
tuvių kalbą — pageidautina. Siųskite savo 
resume: Ms. B. Uee, CenSec Dtognoels, 
6132 S. Kedzie, Chlcago, IL 60629. 

laikomas asmuo mokąs liet. ir anglų 
kalbas dirbti su vyresniaisiais lietuviais 
16-20 vai. į savaitę California Gardens Nur-
sing Home, 2829 S. California Blvd. 
Chicago. Info. kreiptis į: Z. Bagdonienė, 
847-8061 antrad. Ir penktad. 10:30-2 v. 
p.p.; kitomis dienomis tel. 953-8387. 

' v 

A N A T O L U U S K A I R Y S 

KRIKŠTO VANDUO 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 95 th Straet 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

BAZARAS 
St. Bodo VVomen's Guild dailės ir 
rankdarbių bazaras įvyks bažnyčios 
salėje, 83 ir Kostner šeštad. ir 
sekmad., spalio 28-29 d. nuo 8 v.r. -
4 v. p.p. Info. skambinti: 561-6065. 

Lietuvos krikšto trilogija pradedant 
Mindaugu 1251 m., baigiant Vytauto 
1413 m. Žemaičių krikštu. Iliustravo 
M. B. Stankūnienė, 272 p. Kaina su 
persiuntimu $12.00, Illinois gyv dar 
prideda 80 et. III. valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. 

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

M 565-6624. Nuo 8 ryto M 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Noriu pirkti 
gerą vartotą pianiną. 
Skambinti po 6 v.v., 

tol. 535-3629 

t=> 
S0UNIO9C 
LENDER 



Jonas Sakas prie savo įrištų nepriklausomos Lietuvos seimų protokolų. 

LIETUVIŠKAS DOKUMENTAS, 
KURIO IKI ŠIOL NEBUVO 

Pokalbis su Jonu Saku, 
nepriklausomos Lietuvos seimų protokolų rinkėju 

Steigiamasis Seimas ir kiti 
seimai buvo surašyti protoko
luose, vėliau stenogramose. Iš to 
galima sužinoti įvairių Seimo 
narių kalbas, nepriklausomos 
Lietuvos valstybės ir valstybin
gumo kilimą ir kliūtis, kurios 
buvo sudarytos viduje ar sve
timų įtakų. Tai labai gerai at
sispindi Lietuvos seimų protoko
luose ir stenogramose, bet taip 
pat labai gerai pasirodo įvairių 
partijų nusistatymas Lietuvos 
pažangos reikalais. 

Jonas Sakas atliko didelį dar
bą, kurio neatliko organizuoti 
vienetai, turėję daugiau pinigų 
ir jėgų. Bet paprastai privati ini
ciatyva yra skubesnė ir tiksles
nė, nes nereikia taikstytis prie 
daugelio nuomonių. Kartu tai 
parodo Jono Sako pasiaukojimą 
Lietuvos istorijai, nes protokolų 
kopijomis galės pasinaudoti ir 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio istorikai, turėdami au
tentišką medžiagą, iš kurios rei
kės tik atrinkti naudingiausius 
ir vaizdingiausius epizodus. 

Toliau tekalba pats Jonas Sa
kas, didelėmis pastangomis ir 
savomis lėšomis sudaręs komp
lektus visų Lietuvos seimų pro
tokolų, juos įrišęs į knygas ir jau 
atidavęs kelioms įstaigoms to
mis kopijomis pasinaudoti arba 
bent jas saugoti. 

— Kaip Jums pavyko su
rinkti visus seimų užrašus ar
ba stenogramas? 

— Daugiau kaip prieš dešimt 
metų rinkau medžiagą savo dar
bui apie kun. Juozą Vailokaitį. 
Daug medžiagos apie jį yra „Vy
riausybės Žiniose" ir seimų pro
tokoluose. Tuojau patyriau, kad 
čia pas lietuvius vienoje vietoje 
„Vyriausybės Žinių" nebuvo, o 
seimų protokolų iš viso tik maža 
dalis man buvo žinoma. 

Ieškojau amerikiečių bibliote
kose. Tačiau ištiso komplekto 
irgi nebuvo, o rastieji turėjo 
defektų. Radau tik mikrofil
muose. Rastuosius mikrofilmus 
įsigijau ir iš jų sudariau didžiąją 
dalį rinkinio. Šiek tiek radau 
privačiose rankose, o dalį 
susiradau Lietuvoje. Šį pavasarį 
jau turėjau visą tekstą. 

— Jų kopijavimas brangiai 
atsiėjo. Ar turėjot padėjėjų, 
ar parėmė kokios organizaci
jos, ar savo lėšomis tai pada
rėte? 

— Kai susidariau visą tekstą, 
ieškojau, kaip ir kur pigiau pa
daryti. Pas lietuvius neradau 
priemonių, kaip iš mikrofilmų 
perversti ant popieriaus. Tuo
met ieškojau amerikiečių įmo
nėse. Apėjęs keletą įmonių, pa
sirinkau vieną zeroksavimo įmo
nę Chicagoje, kuri apsiėmė mano 
mikrofilmų pozityvus paversti 
negatyvais, o iš šių padarė ant 
popieriaus. Taigi brangiausias 
buvo pirmasis popierinis eg
zempliorius, kainavęs keletą 
tūkstančių dolerių. 

Iš pirmojo egzemplioriaus bu
vo lengva zeroksuoti, ir tai dar 
gerai, kad toji kompanija galėjo 
atspausdinti ant abiejų lapo 
puslapių, kas sumažino knygų 
skaičių per pusę. Vietoje 35-38 
knygų išėjo tik 18 knygų. Lei
dinio apimtis iš viso 12,400 
puslapių. 

Pradžioje bandžiau keliose 
vietose ieškoti finansinės para
mos, bet nepavyko. Su kuriais 
asmenimis kalbėjau, labai pri
tarė, bet iš anksto niekas pini
gų nesiūlė. Reikėjo šį tą daryti, 
o tik turint produktą, jį parodyti 
ir tik tada ieškoti pirkėjų. Taigi 
pradėjau savais pinigais ir 
įlindau į skolas. Planas buvo 
toks: rasti keletą pirkėjų. Taip 
bent didžiąją dalį faktiškų 
išlaidų būtų galima padengti. 
Tuojau gavau pritarimą iš Tau
tos fondo, Krikščionių demokra 
tų sąjungos ir dr. Juozo Meš

kausko, kurie mielai sutiko po 
vieną komplektą įsigyti. Dabar 
ieškau dar bent kelių pirkėjų. 
Komplekto kaina minkštais vir
šeliais — 1,500 dol., kietais vir
šeliais — 1,680 dol. ir persiun
timo išlaidos. 

— Ar Lietuvos seimų steno
gramos tikrai autentiškos ir 
ar visos seimo kalbos surašy
tos ir nukopijuotos? 

— Tokio klausimo man 
niekad nekilo. Tai seimų posė
džių protokolai, kaip ir kiekvie
no bet kokio posėdžio protokolai. 
Juos rašė ir kruopščiai tvarkė 
seimų kanceliarijos, juos spaus
dino spaustuvėje ir naudojo kaip 
oficialų valdžios ir valstybės do
kumentą. Kiekvienas protoko
las turi datą, posėdžio numerį, 
kuris taip pat yra ir protokolo 
numeris. Puslapiai taip pat nu
meruoti. 

Steigiamajame Seime (1920 -
1922) dar nebuvo stenografų. 
Protokolus rašė keli raštinin
kai, juos derino ir paruošė oficia
lų tekstą. Todėl šio seimo proto
kolai vadinami Steigiamojo Sei
mo darbai. O visi kiti seimai jau 
turėjo stenografus, kurie visuo
met stenografavo visas ir visų 
kalbėjusių kalbas. Todėl proto
kolai jau vadinami stenogra
momis. Bendrai, aš vadinu pro
tokolais, kalbėdamas apie visus 
seimus, nes stenogramos negali 
būti taikomos Steigiamojo Sei
mo protokolams. 

Dabar atliktas kopijavimas ze
roksavimo būdu tikslesnis už 
spausdinimą spaustuvėje, nes 
nėra naujų klaidų, kas gali atsi
tikti, kai renkama rankomis. 

— Ar J ū s ų darbu, suren
kant seimų stenogramas, yra 
susidomėjimo lietuvių tarpe, 
ypač iš privačių asmenų? 

— Seimų protokolai lietuvių 
visuomenėje nelabai buvo 
žinomi, kaip dažnai ir kiti val
džios dokumentai. Juos mažai 
kas skaitė. Be to, ir aš, kai 
rinkau medžiagą, nepakanka
mai garsinausi, nes abejojau, ar 
pavyks visą surinkti. Bet su kuo 
kalbėjau, visi sakė, kad tai svar
bus ir būtinas reikalas juos sut
varkyti, nes privalu, kad lietu
viai turėtų juos savo rankose. 

Buvo bandymų ir anksčiau tai 
daryti, bet niekas iki šiol nepa
darė. Taip, pavyzdžiui, teisinin
kas Mečys Mackevičius, pasako
jo, kad prieš daugelį metų Chi
cagoje Profesorių sąjungos val
dyba buvo nutarusi tai atlikti. 
Tuomet Profesorių sąjunga tu
rėjusi tam reikalui ir pinigų, bet 
projektas nebuvo įvykdytas. 
Taip pat girdėjau ir iš kai kurių 
krikščionių demokratų žmonių, 
kad ir jie norėjo tai padaryti, bet 
iki šios dienos niekas iš to ne
išėjo. 

Taigi buvo organizacijų ir 
žmonių, kurie rėmė reikalą sei
mų protokolus surinkti ir at
spausdinti jų nors ribotą skai
čių. Tačiau praktiškai vis ne
išeidavo. 

— Ar stenogramų kopijas 
pasiryžęs perduoti tik didžio
sioms bibliotekoms, kurios 
gali daryti ir mikrofilmus? 

— Aš padariau tik dešimtį 
kopijų (komplektų). Todėl kažin 
kiek bibliotekų aprūpinti nega
liu. Patikrinau vienoje lie
tuviškoje spaustuvėje kiek 
kainuotų, jei užsakyčiau 50 ar 
100 komplektų. Man priskai
čiavo apie 150 tūkstančių 
dolerių. Taip mano norai ir 
sumažėjo. 

Pagrindinė mano mintis buvo 
jas padėti bent keliose vietose 
pas lietuvius ir tuo užsitikrinti, 
kad taip greit nepražūtų. Jau 
esu pasiuntęs po vieną komp
lektą Vilniaus universitetui ir 
Tautos fondui ir perdavęs 
Krikščionių demokratų sąjun
gos atstovui, dr. Juozui Meš
kauskui ir dar porai asmenų. 
Būtų gerai padovanoti ir Kau
no universitetui, bet stinga lėšų. 

— Ar duosit pasinaudoti 
seimų stenogramomis ir lie
tuviams istorikams, norin
tiems rašyti Lietuvos gy
venimo istoriją arba imti 
tik nepriklausomybės laiko 
tam tikrus laikotarpius? 

— Kaip anksčiau minėjau, jei 
leidinys bus Vilniaus universi
tete, Tautos fonde ar kitos vie
tose lietuvių įstaigose, tai be 
abejo bus prieinama visiems, kas 
norės. Kaip tik tuo tikslu ir 
buvo daroma, kad ypač istorikai 
galėtų jais naudotis. 

— Ką norėtumėt palinkėti 
l ietuvių visuomenei, kuri 
labiau domisi savo tautos 
nepriklausomu gyvenimu, ir 
ko pageidautumėt iš lietuvių, 
kad jie geriau pažintų savo 
valstybės praeitį? 

— Seimų protokolai ir „Vy
riausybės Žinios" yra nepri
klausomos valstybės oficialūs 
dokumentai, kurie yra sukurti 
vien lietuvių ir lietuvių kalba. 
Lietuvos valstybė per visą savo 
istoriją tokio dalyko neturėjo. 
Juose atsispindi visas krašto 
gyvenimas, jo sugebėjimai ir 
talentai nepriklausomai organi
zuotis ir gyventi. Tai nepriklau
somos Lietuvos dokumentas, 
kuris privalo tarnauti ateičiai, 
vėl kuriant nepriklausomą Lie
tuvą. 

Šešioliktojo amžiaus Lietuvos 
statutas buvo taip pat lietuvių 
sukurtas, tačiau jis parašytas ne 
lietuvių kalba. Retas kas iš 
mūsų apie jį žino, o gudai laiko 
jį savo didžiausiu turtu. Ypač 
mūsų istorikams ir valstybinin
kams yra labai svarbūs doku
mentai. Per šimtmečius svetimi 
mums rašė istoriją ir prirašė ne
mažai netiesos. Mums reikia, 
kad patys turėtume dokumen
tus savo kalba ir savo rankose, 
o ne pas svetimus išmėtytus, 
kartais mums net nebeprieina
mus. 

Dėkoju už malonų pokalbį ir 
nušvietimą viso darbo ir visų 
galimybių tuos protokolus 
suieškoti ir iš jų padaryti kopi
jas. Manau, kad šiuo lietuvišku 
dokumentu arba, geriau pasa
kius, lietuviškai dokumentine 
medžiaga galės visi, susidomėję 
savo tautos istorija, pasinaudoti. 

P . S. 

A.A. DANTŲ GYD. 
ONA DAMIENĖ 

PALIKO ŠĮ PASAULĮ 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. spalio mėn. 25 d. 

Kiekvienam iš mūsų artėja 
neišvengiamas atsiskyrimas su 
šiuo pasauliu. Nelaukiama mir
tis ateina vieniems anksčiau, ki
tiems vėliau, palikdama arti
miesiems liūdesį ir prisi
minimus. 1989 m. rugsėjo 14 d. 
mirė dantų gydytoja Ona Spu-
daitė-Damienė, sulaukusi 79 m. 
amžiaus. Ji gimė 1910 m. spa
lio 6 d. Gataučių kaime, Lin
kuvos valsčiuje, Šiaulių apskri
tyje. Tėvai buvo ūkininkai. Jai 
esant 5 metų amžiaus mirė jos 
motina. Susidarė tokios sąlygos, 
kad jos teta — motinos sesuo 
Ona Pupinytė, gyvenanti Lin
kuvos miestelyje, paėmė ją au
ginti. Čia lankė pradžios mo
kyklą ir gimnaziją. Baigus ketu
rias klases, ją išleido į Karmė
lavos, Kauno apskrityje 
Mergaičių žemės ūkio mokyklą, 
kurią baigė per vienerius 
metus , įsigydama virėjos 
specialybę. Po to vėl grįžo į 
Linkuvos gimnaziją ir ją baigė 
1932 m. Turėdama didelį norą 
įsigyti aukštojo mokslo pro
fesiją, kad ir nelengvomis mate
rialinėmis sąlygomis, studijavo 
odontologiją Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Dantų gy
dytojos diplomą gavo 1938 m. 

kė dviejų dukraičių Marijos ir 
Kristos. 

Artėjant frontui ir komunis
tiniam terorui, Lietuvą paliko 
1944 m. liepos 20 d. Penkerius 
metus gyveno Vokietijoje, 
Mueldorf stovykloje. Prasidėjus 
emigracijai 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Omaho-
je, NE. 

Ona Damienė Lietuvoje buvo 
ne tik gera dantų gydytoja, bet 
ir uoli organizacijų narė. Į 
ateitininkų organizaciją įsi
jungė Linkuvos gimnazijos pir
moje klasėje. Universitete pri
klausė studenčių ateitininkių 
„Birutės" draugovei. Būdama 
studentė, lankė pavasarininkų 
kuopas su paskaitomis. Gyven
dama ir dirbdama Šiauliuose, 
buvo Šiaulių rajono mergaičių 

A. a. dantų gyd. Ona Dainienė. 

spalio 3 d. Praktika vertėsi 
Šiaulių mieste nuo 1938 iki 
1944 m. 

1941 m. Ona ištekėjo už dipl. 
inž. Jurgio Damijonaičio (vėliau 
Amerikoje pavardę pakeitė i 
Damas). Šeimoje turėjo vieną 
dukterį Onute, kuri baigus 
chemijos mokslus ištekėjo už 
chemijos daktaro R. Fielding ir 
apsigyveno Naperville, IL, kur 
vėliau atsikėlė ir jos tėvai. 
Dukters šeimoje močiutė sulau-

Laiškai 

KONSTANTINAS 
OLŠAUSKAS PAGERBTAS 

LIETUVOJE 

Šiemet, viešint Lietuvoje, ap
lankiau ir Plungės kapines, kur 
palaidoti mano uošviai Juozas ir 
Domicėlė Kučinskiai. Maloniai 
nustebau, kad ant a.a. preL 
Konstantino Olšausko kapo pa
statytas gražus, juodo marmu
ro paminklas. Ant vienos pusės 
iškalta: Kun. Prel. K. Olšaus
kas, 1884-1935. Antroje pusėje: 
„Vienas didžiausių devyniolik
tojo šimtmečio pabaigos ir dvi 
dešimtojo šimtmečio pradžios 
Lietuvos kultūrintojų. Pasi
gailėk manęs. Viešpatie, pa
žvelk į mano neprietelių man 
padarytą nužeminimą. Pslm. 
9-14". Apačioje paminklo ant 
pamato užrašyta: Paminklą pa
statė Lietuvos ir lietuvybės 
mylėtojai. 

Klausiu plungiškių, kas pa
statė tą paminklą? Niekas ne
žino. 1985 m. iš nakties staiga 
atsirado. Tada dar tebėjo arši 
kova prieš tikėjimą, ir Plungės 
komunistų vykdomasis komi
tetas norėjo nugriauti tą pa
minklą, bet niekas neapsiėmė 
tokio šventvagiško darbo. Taip 
ir tebestovi tas paminklas ant 
a.a. prel. K. Olšausko kapo. A. 
a. kun. K. Šalčius parašė knygą 
apie prel. K. Olšausko bylą, ku
rioje jis kaltinamas nužudęs 
Ustjanauskienę. 1985 m. slapta 
atsiuntė tos knygos filminę 
kopiją į Ameriką ir prašė tą 
knygą atspausdinti ir paskleis
ti išeivių tarpe. Saulės draugijos 
nariai ir auklėtiniai, gavę tą 
filmą išpildė a.a. kun. K. Šal
čiaus prašymą ir „Draugo" 
spaustuvėje atspaudino knygą: 
„Konstantinas Olšauskas ir jo 
teismo byla". Vox populi, vox 
Dei — liaudies balsas — Dievo 
balsas. Lietuvoje žinojo, kad 
prel. K. Olšauskas buvo netei
singai nuteistas ir įkalintas. 
Suėjus 50 metų nuo jo mirties, 
lietuviai patriotai pastatė pa
minklą. 

K. Pabedinskas 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

I 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje, jspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15 00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvie.iu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1 20 valstijos mokesčių. 

pavasarininkių pirmininkė. Gy
vendama Naperville priklausė 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyriui, Lietuvių 
dantų gydytojų draugijai 
ir LB Lemonto apylinkei. 
Kartu su vyru Jurgiu rėmė Lie
tuvių centro Lemonte įsteigimą. 
Domėjosi ateitininkų didžiai
siais ideologais ir jų raštais. 
Skaitė ir rėmė lietuvišką 
spaudą. Buvo religinga para
pijietė, ramaus, taikaus ir 
darbštaus būdo moteris. Labai 
mylėjo savo dukters šeimą, ypač 
džiaugėsi savo dukraitėmis 
Maryte ir Kristute. 

Rugsėjo 16 d. buvo palaidota 
amžinam poilsiui Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Ilsėkis ramybėje! 

Juozas Navakas 

TAIP TIKRAI NEBUVO 

Mėgstu skaityti įvairių 
kelionių po pasaulį aprašymus. 
Su dideliu įdomumu seku 
„Drauge" spausdinamus ir Kazio 
Karužos lengvai, vaizdžiai ir be 
didelių mandrybių parašytus at
siminimus iš jo apsilankymo 
Brazilijoje. Tuose atsimini
muose pastebėjau ir vieną 
netikslumą, kuris prašyte pra
šosi patikslinimo. 

Atsiminimų 17 skyriuje, 
„Drauge" Nr. 195, autorius 
rašo: „Šv. Mišias aukojo prel. P. 
Ragažinskas ... Evangeliją 
skaitė vyras ir graži brunetė 
moteris" (Mano pabraukta). 
Tai netiesa! Evangelijų pasau
liečiai Mišių metu neskaito. Jų 
skaitymas priklauso tik kunigui 
ir šventimus gavusiam diako
nui. Todėl „vyras ir graži 
brunetė moteris" ne Evangeli
ją, o prieš Evangeliją skaitė Šv. 
Rašto skaitymus, kurie būna 
skaitomi pasauliečių. 

p. palys 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Ltetuvot Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba,Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukss — direktorius, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N J . 07060. Tel. 201 753 • 5636. 

A.tA. 
MARIJAI KAi.OSIENEI 

mirus, jos vyrui PRANUI KAROSUI, sūnums 
anūkams ir proanūkams reiškiame užuojautą ir kar
tu liūdime. 

E. S. Larsen šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Sally Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICACiOIK BKI PRIF.MIKS( HOSK 
Tel. 652-5245 

\ t 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. spalio mėn. 25 d. 

x „Draugo" skaitytojams 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja. Ji prašė atsiųsti, jei kas 
t u r i , . . D r a u g o " Nr. 7 1 , 
balandžio 12 d. laidą, nes ta lai
da buvo išsibaigusi. Dabar 
gavome daugiau negu reikia. 
Tokiu skaitytojų atsiliepimu 
esame s u ž a v ė t i . P r a š o m e 
daugiau jau neieškoti ir ne
siųsti, nes tur ime pakankamai 
komplektams ir atsargų. 

x Mirga Girniuvienė yra 
filosofė ir kompiuterių mokslo 
specialistė, o taip pat jaunimui 
skirtų romanų autorė. Ji daly
vauja Ateities akademiniam sa
vaitgalyje ir skaito paskaitą 
„Tolerancija Lietuvoj ir išei
vijoj" sekmadienį, spalio 29 d.. 
3:30 v.v. Ateitininkų namuose 
Lemonte 'Archer ir 127 gatvė). 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos s impoziumo tarybos ir 
rengimo komiteto posėdis kvie
čiamas spalio 30 d., pirmadienį, 
7:30 v.v. L ie tuv ių Bend
ruomenės raštinėje. Bus naujų 
ir svarbių informacijų. 

x Vy tau t a s ir Sigita Aušro
tai iš YVeston. Ont . Kanada, 
buvo atvykę į Chicagą, lankė 
savo draugus, gimines ir pažįs
tamus, grįždami namo aplanke 
„Draugą" ir įsigijo įvairių lei
dinių. Vyt . A u š r o t a s y r a 
visuomenininkas. ..Draugo" ar
timas bendradarbis. Toronte 
Lietuvių kredito kooperatyvo 
„Parama" kultūriniams rei
kalams direktorius. 

x P a t i k s l i n i m a s . ..Draugo" 
spalio 13 d. laidoje Kanados 
Londono aprašyme yra praleis
ta pavardė. Turėjo būti: „Šv. Mi
šias celebravo vysk. Paulius 
Baltakis, su juo koncelebravo 
kun. Placidas Barius. OFM. 
kun. Jonas Staškus ir kiti 
šventėje dalyvavę kunigai". Už 
klaidą atsiprašome. 

x V. P e t k a u s ir A. Terlec
ko susitikimas su Chicagos 
visuomene įvyks šį sekmadieni, 
spalio 29 d.. 3 v. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Visi 
kviečiami 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Va landa pagal susitarimą 

Advokatas j o n a s Gibait is 
6747 S. Ked7ie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

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

2501 VY 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 77*-O800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Sfštadifmais ir vakarais 
pagal susitarimą 

x Šv. Kazimiero s e s e r y s 
kv ieč ia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų vie
nuolijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupai tė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus trečia
dienį, lapkričio 1 d., 7 vai. vak. 
vienuolyno koplyčioje. Šv. Mi
šias a tnašaus kun. Kastyt is 
R a m a n a u s k a s , M I C . J i s 
pasakys ir pamokslą. 

x Iš laiškų, gautų LB kraš
to va ldybos būstinėje, aiškėja, 
kad būstinės adresą gavo iš Lie
tuvoje leidžiamo , .Atgimimo". 
Siūloma su Lietuvos gyventojais 
s u s i r a š i n ė t i , nes t a i ne
reikal inga daug lėšų ir laiko. 
Adresus galima gaut i Lietuvių 
Bendruomenės būstinėje 2713 
W. 71st Street, Chicago. IL 
60629. 

x Balzeko Lietuvių kultū
r o s muziejuje spalio 28 ir 29 
dienomis bus Chicagos Lietuvių 
Tautodailės instituto rengiama 
,,Gyvoji tautodai lė ' . ' J u d i t a 
Juozaitienė, Milda Rudai ty tė ir 
Teresė Šoliūnienė da lyvaus ir 
rodys sidabro ir k i to metalo 
dirbinius. 

x Naujosios šių metų ma
d o s bus modeliuojamos Kristi
jono Donelaičio l i tuanis t in ių 
mokyklų madų parodoje. Madų 
paroda vyks lapkričio 5 d., 
sekmadienį. Jaun imo centre . 

x Lietuvių Operos baliuje 
ne tik išgirsite nuotaikingą pro
gramą, kurią a t l iks Operos 
choras, bet gardžiuositės puikiai 
paruošta O. Norvilienės vaka
riene. Balius vyks šeštadienį, 
lapkričio 18 d.. Jaun imo centro 
didžiojoje salėje. Rezervacijų bei 
informacijų reikalais prašome 
kreiptis į Vaclovą Momkų, tel. 
312-925-6193. 

x Nativity B.V.M. Mothers 
c lub , Chicago, 111., , ,Draugo" 
paramai atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Irena Ulpaitė, Dorchester, 
Mass.. grąžino laimėjimų šakne
les, pridėjo 15 dol. auką su prie
rašu : „Jūsų 20 metų sukakt ies 
proga aukoju Jums ir linkiu dar 
daug metų .Draugui' gyvuoti". 
Nuoširdus ačiū u* auką ir linkė
j imus . 

x Val io Ateič iai ! Šį šeš
tadienį, spalio 28, 7 v.v. J C — 
„Ateities" žurnalo vakaras . Pro
gramoje — jaunimo kūrybos pre
mijos, nuotaikingos Dariaus Po-
likaičio grupės muzika ir dai
nos, vaišės ir šokiai. Vietas re
zervuoti 434-2243. 

(sk) 

x P A T R I A d o v a n i n i ų ir 
e lektronikos prekių parduo
tuvėje dabar galite gauti Lietu
voje pageidaujamų elektroninių 
prekių sumažintomis kainomis. 
Pvz. M7 arba Hitachi kamkor-
deriai tik 999 dol. Siunčiame 
orekes į Lietuvą kargo — oro 
linija. Dovanos grei tai ir sau
giai pasieks jūsų gimines. PAT
RIA 2638 W. 71 St., Chicago. 
IL 60629, tel. 778-2100. Ati 
daryta kasdien: 10 v.r. - 5:30 
v.p.p. Sav. A. ir P'. Siutai . 

(sk) 

x Lietuvoje page idaujama 
kosmet ika labai žemomis kai 
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. Jvairus pasirin
kimas. Transpak, 2638 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Advokatas 
PONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. loseph, V1I 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Union Pier. New Buffaio ir 
kt. pie'vaka^u M'Chigano lietuvius 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ojjdon Ave.. St«>. 1X2 
HinMl^l.. H. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos p;»i_';tl susitarimą 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra 
neša Romas Pūkštys . Trans-
pack, 2638 W. 69th St., Chica
go , IL 60629. 1-312-436-7772. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
RE MAX F I R S T . R i m a s 
Stankus , te!. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Šių m e t ų spalio 29 d. su
kanka penkiasdešimt metų nuo 
Lietuvos kariuomenės įžengimo 
į mūsų sostinę Vilnių. Tam 
įvykiui atžymėti Vilniaus kraš
to lietuvių sąjungos Chicagos 
skyrius rengia minėjimą. Pro
gramoje 10 vai. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių prie už Lie
tuvos la isvę žuvusiems pa
minklo t rumpas minėjimas. 12 
v a i . p a g r i n d i n ė akademi ja 
Šaulių namuose.Chicagos vil
niečiai kviečia visus šiame 
minėjime gausiai dalyvauti. 

x Peter Iron „Domestic and 
Foreign Policy", Book II, išėjo 
iš s p a u d o s . Anglų k a l b a 
aprašoma visa Amerikos poli
t ika, kokia ji yra ir kokia turėtų 
būt i . Taip pat liečiama moralė 
visais atžvilgiais. Pasinaudota 
a m e r i k i e t i š k a l i t e r a t ū r a . 
Knyga yra 504 psl. su litera
tūros nurodymu ir vardynu. 

x Dail. Livija Lipaitė, kera
mikė, tu rės meno dirbinių pa
rodą Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre lapkričio 3 d. Ati
darymas bus 7:30 vai. vak. 

x Sporto klubas ateinantį 
sekmadienį, spalio 29 d., rengia 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje pusryčius ir skanių 
kepsnių išpardavimą. Pusryčiai 
bus po šv. Mišių mokyklos 
salėje. Bus galima pusryčius 
nusipirkt i ir parsinešti namo. 

x Aldona Markelienė, Cice
ro, 111.. Joseph Pargauskas, To
ronto Kanada , Zigmant A. 
Jakimčius , Ann Arbor, Mich.. 
Genovaitė Viskanta, Chicago, 
I1L, grąžino laimėjimo šakneles 
su 25 dol . a u k a . L a b a i 
dėkojame. 

x Dr . H . Solys. Juno Beach, 
Fla. Ona Strimaitis , Putnam, 
Conn . , V l a d a s Ga rben i s , 
C h i c a g o , 111.. g r ą ž i n d a m i 
laimėjimų šakneles, pridėjo ir 
po 25 dol . a u k ų . L a b a i 
dėkojame. 

x Pasaul io Lietuvių centro 
menėje spalio 28 d., 6:30 v.v. 
skambės Nerijos Linkevičiū
tės at l iekamos dainos. Svečiai 
bus vaišinami užkandžiais ir 
karšta vakariene. Šokiams gros 
„ V y t i s " . Visi t r a u k i t e į 
Lemontą, prieš tai rezervuo
dami vietas pas R. Šarauskienę, 
tel. 963-5827 arba pas R. Kroną 
- 968-0184. „Puota tik Tau", 
vyks 511 E. 127 g-vė, Lemonte. 
Visi kviečiami. 

(sk) 

x M o k s l i n ė s b i b l i o t e k o s 
knygų restauratorė, 26 m.^ 
nori susirašinėti su Amerikos 
l ietuvaitėmis. Rašyti; Lithu-
ania. 232009 Vilnius, Savano
rių pr. 11-33, Valda Ryliškytė. 

(sk) 

x Lietuvių Katalikų Lab
darių sąjungos 75 metų su
kakt ies pobūvis įvyks šešta
dienį, lapkričio 4 d., Balzeko 
Muziejaus Gintaro salėje. Rezer
vacijoms skambinkit Reginai 
Šaul ienei 436-9587 (dienomis 
10-5:00). Bilietų kaina: 75 dol. 
dviems, 40 dol. vienam asme
niui, 20 dol. studentams. 

(sk) 

x Kazimiero Lyguto, Juze-
fos Jasev ič iūtės ir Kazimie-
ros Jasev ič iū tės ieško Ona 
Večerskienė (Lygutaitė), Jauni
mo k v a r t a l a s 3-61, Š i lu tė , 
Lietuva. Šiuo reikalu rašyti: R. 
Vaičait is , 14 Mallard Dr., 
West Nyack, N.Y. 10994. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
j imas — vel tu ' . Skambint i 
Bell Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
A m e r i c a n Trave l Serv ice 
Bureau. 9727 S. VVestern Ave., 
C h i c a g o , 111. 60643. Tel . 
238-9787. 

(sk) 

Hb*. ŽVAIGŽDUTĖ 
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Piešė Andrius Prialgauskas, Marąuet te Parko lit. m-los 8 sk. mok. 

RUDENS SKUNDAS 

— U-ti-ti-ti, šalta. — 
Skundžiasi ruduo: 
— Kas pasiūs man paltą, 
Kas kepurę duos? 

Kojos jau sušlapo, 
Permerkė lietus. 
Kas iš klevo lapo 
Man pasiūs batus? 

Bandė siūti vėjas — 
Siūlai t rūks ta vis. 
Vėjas — ne siuvėjas 
Ir ne batsiuvys. 

Žemėj gruodas barška, 
Greit ateis žiema, 
Baltą sniego maršką 
Paskui vilkdama. 

Ji pasiūs man paltą, 
Ledinius batus, 
Ir nebus man šalta 
Ištisus metus! 

J. Marcinkevičius 

ANGELŲ KARAS 

(Padavimas — tęsinys) 

Kariavo ilgai. Pergalė svyra
vo tai į vieną, tai į antrą pusę... 
Arkangelas Mykolas, matyda
mas, kad priešo neįveiks, smar
kiai sušuko: 

— Visagali Dieve, pagelbėk, 
kad galėčiau priešą įveikti. 

Dievas ramiai soste sėdėjo ir 
į kruviną mūšį žiūrėjo. Į arkan-
gelo Mykolo pagalbos šauksmą 
taip atsakė: 

— Kirsk kardu kryžiavai! 
(Sudarydamas kryžiaus ženklą). 

Kai tik arkangelas Mykolas 
taip padarė, buvo perkirsti Liu-
cipieriaus sparnai, o pats Liu-
cipierius nukrito iš dangaus 
aukštybių į pragarą su visa savo 
prakeikta kariuomene. 

Aukštybėse, tarp aušros spin
dulių, žvaigždžių ir tekančios 
saulės, žibėjo dangaus ir žemės 
Sutvėrėjas, o su Juo kartu al
savo (kvėpavo) pergalėtojai an
gelai. Gėrėjosi džiaugsmu bei 
ramybe, nes nuo tos dienos švie
sybė visuomet viešpatavo prieš 
tamsybę. Diena buvo viršuje, o 
naktis — apačioje... 

Taip Sutvėrėjo valia buvo 
padaryta tada, taip yra šian
dien, taip bus amžinai. Dievas 
su šventaisiais puikiame dangu
je, o velniai su prakeiktaisiais 
— pragare... 

Lauko gale kati l iukas verda 
'Šaltinis). 

H I M N O ŽODŽIŲ R E I K Š M Ė 

Mano tėveliai, seneliai ir pro
seneliai yra lietuviai. Aš esu 
l ietuvis, nors gimęs Amerikoje. 
Giedodami Lietuvos himną, sa
kome: „Lietuva, Tėvyne mū
sų. . ." 

Jau senais laikais Lietuvoje 
buvo daug lietuvių, kurie savo 
Tėvynę labai mylėjo ir dėl jos 
laisvės savo gyvybes paaukojo. 
Tokius žmones mes vadiname 
didvyriais. Daug lietuvių didvy
rių buvo senais laikais, daug jų 
yra ir dabar Lietuvoje, kurie ko
voja, kad Lietuva atgautų lais
vę ir nepriklausomybę. 

Iš Lietuvos istorijos žinome, 
kad Lietuvos praeitis yra didin
ga ir garbinga, todėl iš praeities 
gal ime daug ko pasimokyti ir 
stiprybės gauti. 

Labai svarbu yra būti dorais, 
gerais žmonėmis. Svarbu būti 
v i en inga i s ir v ieni ki t iems 
padėti. 

Lietuviai visais laikais buvo 
religingi. Pradžioje jie garbino 
saulę, mėnulį, perkūną ir kitus 
sudievintus daiktus. Vėl iau 
priėmė krikščionybę. Nuo to 
laiko lietuviai garbina vieną 
Dievą — dangaus ir žemės Sut
vėrėją. 

Himne „saulė" yra Dievo sim
bolis, todėl prašome Dievą, kad 
globotų Lietuvą, pašalintų viso
kias nelaimes, sunkumus, tam
sumus. 

Lietuviai labai vertina moks
lą, kurį himne vadiname „švie
sa". Taip pat brangina teisingu
mą, todėl ir giedame: „Ir šviesa 
ir tiesa mūs žingsnius telydi", 
himno žodžiai mus ragina labai 
mylėti Lietuvą, kiekvieną žmo
gų, ypač kiekvieną lietuvi. 

A i d a s Skr ipkus , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 10 sk. mokinys. 
(Jubiliejinis leidinys) 

L A I M I N G A S K E T U R L A P I S 
D O B I L A S 

Vasarą, kada žydi dobilai, kai 
kurie žmonės ieško keturlapio 
dobilo. Suradę įsideda į knygą, 
kaip laimės ir pasisekimo sim
bolį. 

Toji mintis ar paprotys yra 
iš l ikęs iš labai senų laikų. 
Padavimas sako, kad Jieva, 
prieš apleisdama Rojų, nusisky
nė keturlapį dobilą, kad jis jai 
primintų tas gražias ir laimin
gas dienas Rojuje. Ji tą dobilą 
pasisodino savo darželyje ir 
dažnai į jį žiūrėdavo. Ir dabar 
tarp daugelio dobilų pasitaiko ir 
„rojaus dobilas". 

UŽ DEŠIMT METŲ 

Už dešimt metų aš jau būsiu 
baigusi visus mokslus: gimnazi
ją, universitetą. Aš manau, kad 
turėsiu gerą darbą ir gerai gy
vensiu. Ką darysiu ateityje, dar 
nežinau. Ar būsiu ištekėjusi, ar 
ne? Sužinosiu tik už dešimties 
metų... 

Rasa Matušaitytė 

Aš žinau, kad už dešimties 
metų būsiu milijonierius. Aš 
suorganizuosiu sunkios muzikos 
grupę, kurią tūkstančiai žmonių 
norės matyti ir išgirsti koncer
tuojant. Turėsiu trisdešimt tris 
automobilius ir vienuolika na
mų. Būsiu vedęs gražią mergi
ną ir gyvensiu laimingas. 

Danius Lelis 

Aš nenoriu galvoti, kas bus už 
dešimt metų. Aš galvoju tik, ką 
aš veiksiu kitą savaitę. Mano 
manymu, yra tokių žmonių, ku
rie visuomet žiūri į ateitį ir ne
galvoja, kaip praleisti laiką da
bar. Pažiūrėsiu, kas aš būsiu, ir 
kas mano draugai bus vėliau. 
Pamatysime už dešimt metų... 

Kristupas Goudie 

Už dešimt metų aš būsiu bai
gęs universitetą ir būsiu turtin
gas. Apsivesiu su gražia lietu
vaite ir turėsime dešimt vaikų. 
Turėsime daug automobilių, gal 
net dešimt. Norėsiu gyventi Lie
tuvoje ir ten verstis automobi
lių prekyba. 

Edis Ginčiauskas 

V i s i T o r o n t o M a i r o n i o 
aukšt . lit. mokyklos moki
niai . 

(Jubiliejinis metraštis) 

GALVOSŪKIS NR. 16 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Vienas turtingas pirklys turė
jo auksinę pasagą, kaip laimės 
simbolį. Jis turėjo septynis 
vaikus, kuriuos norėjo padaryti 
laimingais. Nutarė pasagą su
kapoti į septynias dalis ir kiek
vieną dalį duoti vaikams iš 
eilės. Jis auksinę pasagą kirto 
kardu. Per du tiesius kirtimus 
gavo septynis gabalus. Kiekvie
name gabale buvo skylutė. (Pa
sagos turi skylutes vinims įkiš
ti, kuriomis prikala pasagą prie 
arklio nagų.) Pirklys į pasagos 
skylutes įvėrė auksines grandi
nėles ir kiekvienam vaikui 
užkabino ant kaklo. 

Čia yra mįslė, kaip pirklys 
dviem kardo kirčiais pasagą 
padalino į septynias dalis, kad 
kiekvienoje dalyje būtų po sky
lutę. Šią mįslę jums ir reikės iš
spręsti ir smulkiai išaiškinti, 
kaip tą darbą atlikote. Žinoma, 
jūs negalėsite su tikra pasaga 
dirbti, turėsite pagal nupieštą 
piešinėlį nusipiešti popieriuje 
pasagą ir ją peiliu ar žirklėmis 
iškirpti iš popieriaus ir paskiau 
dviem tiesiom linijom padalyti 
į septynias dalis. Popieriaus 
negalima lenkti, nes ir pasaga 
nelankstoma. Už tą darbą gau
site 10 taškų. 

SUGRĮŽAU 

Vieną dieną labai gerai at
simenu. Tą dieną visi draugai ir 
Šeima buvo išvežti į Sibirą. Nie
kas negalėjo pabėgti. 

Mes buvome išvežti viduryje 
žiemos. Pasiėmėm daiktų kiek 
galėjom. Vienus sugrūdo į sunk
vežimius, o kiti turėjo pėsti eiti. 
Aš buvau sunkvežimyje, man 
buvo lengviau negu kitiems. 
Kurie ėjo pėsti, greičiau mirė, 
negu tie, kurie buvo 
sunkvežimyje. 

Kai žiūrėjome aplink, viskas 
buvo apšalę. Nematėm jokių gy
vulių, nei paukščių Nebuvo nie
ko gyvo. 

Kai sunkvežimiai sustojo, 
mus išmetė ant ledo. Jie sakė, 
kad mes čia gyvensime ir dirb
sime. 

Mes pradėjome statyti namus 
iš sudužusių laivų liekanų. Ten 
buvo labai šalta. Ne visi galėjo 
išlaikyti tokį šaltį, daug mirė. 
Negalėjome žmonių palaidoti 
žemėje, turėjome po sniegu lai
doti. 

Aš ten buvau penkiolika me
tų. Tada man ir porai kitų lie
tuvių pasakė, kad galime grįž
ti į Lietuvą, bet ten turėsime 
klausyti rusų. 

Tai buvo mano atpasakojimas, 
kai buvau Sibire ir kai rusai 
kankino lietuvius. 

Šiais metais mums čia yra 
geriau. Leido iškelti Lietuvos 
vėliavą ir visur kalbėti lietuviš
kai. 

Larana von Braun 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė — („Vyturėlis") 

GALVOSŪKIS NR. 17 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Nupieškite ir iškirpkite šias 
figūras ir iŠ jų sudarykite kvad
ratą. 

(5 taškai) 

GALVOSAKIS NR. 18 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

O x 0 - O 3 
O-K) -O-3 
U+C3 SO-5 

Skliaustel iuose įrašykite 
skaitlines. Atlikę nurodytus 
aritmetikos veiksmus, turite 
gauti 3. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 19 

Esu aš miestas Lietuvos, 
Iš knygų tu mane 
Tikrai žinai. 
Bet jei raidę vieną 
Nubraukti užsinorėsi, 
Einant į lauką skėtį, 
Rankoj reiks turėti. 

Kasas? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 20 

Jūra ir sąsiauris (strait) yra 
pavadinti danų jūrų kapitono 
vardu, kuris atrado Alaską. Tas 
kapitonas tarnavo ir dirbo rusų 
carui Petrui Didžiajam. Parašy
kite to kapitono vardą ir pavar
dę. Taip pat ir vardą jūros su 
sąsiauriu. 

(5 taškai) 

l 




