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Sandinistai laužo ginklų 
paliaubas 

Pavojus Nikaragvos rinkimams 

San Jose, Costa Rica. — 
Nikaragvos prez. Daniel Ortega 
panaudojo Centro Amerikos ir 
ki tų prezidentų viršūnių 
suvažiavimą savo propagandai, 
kai jis paskelbė 19 mėnesių 
trunkančias karo ginklų pa
liaubas nutraukiąs. 

Jis, sakydamas kalbą Costa 
Ricos universitete, pranešė: 
„Mes nusprendėme nutraukti 
karo paliaubas. Mes išdėstysime 
savo kar ines jėgas visoje 
Nikaragvoje sumušti Con-
trams". Jis pasakė, kad Contrai 
užpuolė sandinistus ir žuvo 18 
jų kareivių. Contrai sulaužė 
paliaubas keliskart. Paliaubos 
daugiau nebūsiančios tęsiamos. 

Sprendimas formaliai 
nutraukt i paliaubas ir vėl 
pradėti pulti Contras karius ar
ba Nikaragvos laisvės kovotojus 
pastato į pavojų vasario 25 
dieno*, rinkimus ir gali privesti 
prie to, kad amerikiečiai pradės 
vėl teikti paramą Contrams. Šis 
grasinimas ypač nemalonus 
Costa Ricos prezidentui Arias,; 
kuris 1987 m. gavo Nobelio 
Taikos premiją už pasiūlymą 
taikos plano Nikaragvai. Tai 
taip pat sudrumstė 16 kraštų 
prezidentų suvažiavimą pami
nėti Costa Ricos 100 metų 
demokratijos sukaktį. Valstybės 
sekr. James Bakeris III tokį 
sprendimą pavadino „negar
bingu" ir pareiškė tikįs, kad 
Ortega nesulaužys paliaubų. 
Pradedant pasitarimus, Ortega 
kitiems 15 šalių prezidentams 
trijų valandų posėdyje to 
dalyko nepranešė. 

Kad nebūtų rinkimų 
Ortega žurnalistams pakarto

jo, kad lapkričio 1 d. 
nutraukiamos ginklų paliaubos. 
Bakeris sako, jog tuo norima 
padaryt i , kad paskelbt i 
rinkimai neįvyktų. Tačiau tuo 
pačiu Nikaragvos opozicinės 
grupės turėtų iš to daug naudos. 
Nikaragvoje jau įvyko balsa
vimo registracija ir maždaug 
90% gyventojų užsirašė daly
vauti rinkimuose. Sandinistai 
kaltina, kad Contras nušovė 
736 jų kareivius, kai buvo 
pradėtos paliaubos. Bet San 
Marcos regione sandinistai pra
ėjusį savaitgalį jau pradėjo 
puolimus prieš kelis šimtus 
contrų, kurie gyvena kalnų 
stovyklose. 

Prezidentas susitiko su 
Ortega 

Prancūzų žinių agentūra 
praneša, kad ten prez. Bushas 
neišvengė Ortegos ir turėjo 
pasisveikinti... ir pasikeitė 

Minės Lietuvos 
kariuomenės dieną 
Kaunas, 1989 spalio 27. LIC 

— Sąjūdžio Kauno taryba siūlo 
Sąjūdžio seimo tarybai surengti 
respublikinę akciją, paminint 
Lietuvos kariuomenės dieną. Tą 
dieną Karo muziejaus sodelyje 
Kaune bus pradėta iškilmingai 
atstatyti Kovų už Lietuvos ne
priklausomybę paminklą. Nu
matyta vėl surinkti akmenis iš 
visų nepriklausomybės kovų 
mūšio laukų. Akmenys bus pa
šventinti Kauno arkikatedroje 
ir perkelti į muziejaus sodelį, 
kur bus sudėti a t s ta tomo 
paminklo fundamente. 

i 

keliais žodžiais. 
Tuoj po jo tos kalbos pasipylė 

griežta kr i t ika Ortegos 
pareiškimui. Pirmasis jį 
kritikavo Jungtinių Tautų 
generalinis sekretoriusyir visa 
eilė diplomatų pareiškė, kad 
taikai vėl susidaro rimtas pavo
jus. Valstybės departamento 
sekr. J. Bakeris turėjo spaudos 
konferenciją, kurioje pareiškė, 
jog prezidentai sutarė, kad 
„Marksizmas ir totalitarizmas 
yra miręs... komunizmas 
nepavyko" ir kad prez. Bushas 
mano, kad čia tikrai vėliau bus 
demokratinė hemisfera. 

Keičiasi tonas 
Tačiau sekmadienį Ortega jau 

švelniau kalbėjo. Jei būsią 
konkretūs žygiai demobilizuoti 
laisvės kovotojams, tai gal 
paliaubos bus pratęstos. JAV 
Kongreso vadai kaltino Ortegą 
ir pasakė palaiką prez. Bushą, 
kad Contrams būtų teikiama 
humanitar inė parama iki 
rinkimų. Senato daugumos va
das G. Mitchell pasakė sek
madienį, kad jis yra už paramą 
Contrams. Mažumos vadas Bob 
Dole griežtai pasisakė prieš 
Ortegos sprendimą. Jis mano, 
kad Ortega pramato savo 
pralaimėjimą. „Kai jo nebebus, 
tai visiems bus gera žinia". 

Lapkričio 1 d. Ortega sakėsi 
pranešiąs savo galutinį 
sprendimą, ar tikrai nutraukia 
paliaubas su Contrais. 

Vengrija gali 
pasitraukti 

Maskva. — AP žinių 
agentūra praneša, jog Kremlius 
nebus priešingas, jei Vengrija 
nuspręs išstoti iš Varšuvos 
pakto sąjungos. Taip pat, jei 
Rytų Vokietija norės susijungti 
su Vakarų Vokietija, Kremlius 
nebūsiąs priešingas. 

Sovietų Komunistų partijos 
spaudos direktorius N. Šišlinas 
pasakė, jog Sovietai respektuos 
Vengrijos apsisprendimą ir 
nebijo, kad vyksta tie 
pasikeitimai. Taip pat ir 
vokiečių susijungimo klausimu 
jis pasakė, kad viskas priklau
so nuo pačių vokiečių. 

Valstybės departamento sek
retoriaus asistentas R. Seitz 
pasakė, kad tai nauja Krem
liaus politika. , jei tiesa, tai yra 
gera žinia visiems, tačiau dar 
nėra tai, ką pati Sovietų vy
riausybė sako". 

Nixonas Kinijoje 
Beijingas. — Kinijos žinių 

agentūra pranešė, jog buvęs 
JAV prez. R. Nixonas susitiko 
su pačiais vyriausiais Kinijos 
komunistų partijos vadais. Su 
Deng Xiaoping jis kalbėjosi apie 
Kinijos padėtį pasaulyje, 
kuriam pasakė, jei Kinija 
nenori būti izoliuota, turi keisti 
savo politiką ir leisti krašte 
daugiau laisvės. Švietimo 
ministeris Li Tieyng jam 
paaiškino, kaip Kinijoje vedama 
studentų programa, kurie turi 
pereiti ypatingą politinį auklė
jimą. Nepranešama, kokia buvo 
Nizono reakcija. 

Prahoje ginkluoti policininkai pasitinka demonstrantus čekoslovakus, kurie reikalauja laisvės 
ir laisvų rinkimų. 

Kruvinasis Prahos ruduo 
Praha . — Čekoslovakijos ko

munistų vyriausybė pasiuntė 
stipriai apsiginklavusią policiją 
sutriuškinti šeštadienį protes
tuojančius demonstrantus sosti
nėje, kurie reikalavo laisvės ir 
kad būtų a t s i saky ta 
komunizmo. 

Nežiūrint policijos įspėjimų, 
Šv. Vaclovo aikštėje susirinko 
daugiau kaip 10,000 žmonių, 
kur ie dainavo pa t r io t ines 
dainas ir skandavo „Laisvė!" ir 
„Mes norime demokratijos". 
Šios demonstracijos vyksta 
tokios didelės pirmą kartą, nes 
anksčiau būdavo tik keli šimtai 
žmonių. Čekoslovakams daug 
įtakos turėjo įvykiai Vengrijoje, 
Lenkijoje, o paskutiniu metu ir 
Rytų Vokietijoje, sakė patys de
monstrantai korespondentams. 
Minia reikalavo, kad pasitrauk
tų Komunistų partijos vadas 
Milos Jakes. 

Kova aikštėje 

Policija jau penktadienio 
vakare apsupo čekų disidentų 
namus. įskaitant ir rašytojo 
Vaclav Havel namą, kuris yra 
Helsinkio grupės įsteigėjas ir 
žmogaus teisių judėjimo gynėjas, 
ne kartą suimtas, kalintas ir vėl 
paleistas. Protestuotojai ne-

— Iranas paminėjo dešimt
metį, kai buvo užėmę Amerikos 
ambasadą Teherane. 

klausė įsakymo išsiskirstyti. 
Tada policija puolė minią, daužė 
juos savo lazdomis, o jaunuoliai 
— policijos padėjėjai, griebdavo 
demonstrantus, juos mušė ir 
tempė į čia pat laukiančius 
au tobusus . Aikštėje įvyko 
ž i au rus beg i s ) lių žmonių 
mušimas. 

Be sąmonės... 
Nežinia, kiek žmonių buvo su

žeista, sako AP žinių agentūra, 
bet kai kurie gulėjo ant gatvės 
gr indin io be sąmonės, o 
ambu lansų sirenos aidėjo 
beveik po visą Prahos miestą. 
Tūkstančiai žmonių buvo iš 
aikštes išstumti, ir jie perėjo į j 
šaligatvius ir žygiavo senojo į 
miesto kvartalo dalimi prie 
ligoninės, kurioje buvo rašytojas 
Havel labai sargybinių saugo- i 
jamas. Žmonės šaukė: „Paleis-
kit Havel". Pagaliau minia pra
dėjo kreiptis i tuos, kurie dar 
buvo gretimuose namuose: 
„Čekai, ateikite pas mus". Čia 
buvo labai daug policininkų, 
kurie pastojo kelią. Demon
strantai pradėjo policininkus 
vadinti „Gestapo" ir šaukė, kad 
„pasaulis mato", ir skandavo; 
„Dialogas", „laisvi rinkimai!" 

Daug areštuota 
Kaip dažnai būna tautų isto

rijoje, taip ir Prahoje šios de
monstracijos prasidėjo prie čekų 
šventojo patrono Vaclovo 
pamink lo . Vokiečių žinių 
agentūra priminė, jog Lenkijos 
ir Vengrijos vyriausybės su Ko
munis tų partijų pr i tar imu 
pasmerkė savo kraštų roles 
1968 m. už Varšuvos pakto 
invaziją į Čekoslovakiją. Kai 
rugpjūčio mėnesį buvo minima 
21-ji tos invazijos, kur i 
sutriuškino Prahos pavasarį su 
Aleksandru Dubčeku, sukaktis, 
policija areštavo 376 žmones. 
Dabar policija areštavo 436 
žmones ir šimtai tebegydomi 
l igoninėse nuo policijos 
sumušimų ir žaizdų. 

Prie atstatyto Kristijono Donelai
čio muziejaus Tolminkiemyje. 

— Prez. G. Bushas vetavo 
sostinės 3.4 bilijono dolerių biu
džetą dėl to, kad iš gautų 
pajamų mokesčių numatyta 
buvo finansuoti abortus. 

— Amerikos biudžeto defi
citas fiskaliniams metams buvo 
mažesnis. Buvo numatyta, kad 
bus 155.2 bilijonai, bet buvo tik 
152.1 bil. dol. 
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Vėl demonstravo 300,000 
vokiečių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „VVashington Post" vakar 
dienos laidoje rašo, kad 
baigiama susitarti viršūnių 
konferencijos reikalu. JAV prez. 
Geroge Busho ir Sovietų Sąjun
gos prez. Michail Gorbačiovo 
konferencija įvyks gruodžio mė
nesio 2 d. Viduržemio jūroje 
laive. 

— Rytų Vokietijos naujasis 
prezidentas ir Komunistų par
tijos vadas Egon Krenz vakar 
Kremliuje lankėsi pas Sovietų 
Sąjungos prezidentą M. 
Gorbačiovą. 

— Meksikos įlankoje ant 
lėktuvnešio Lexingtono sudužo 
dviejų vietų mokomasis 
skraidyti lėktuvas, kur is 
užmušė 5 kareivius ir du 
sužeidė. 

— Havajuose sekmadienį 
sudužo lėktuvas Molokai saloje 
ir visi 20 žmonių, įskaitant 
tinklinio žaidėjus, žuvo. 
Malūnsparniais buvo žuvusiųjų 
kūnai atvežti į Kahului aero
uostą. 

— Anglijoje siautė didelis 
vėjas, net 100 mylių per valan
dą greičiu, nuo kurio žuvo 6 | 
žmonės, o Portsmouth uoste Pa
kistano tanklaivis sudužo. 

— Ispanijoje parlamento 
rinkimus laimėjo vėl Socialistų 
partija vieno balso persvara, 
kuriai vadovauja ministeris pir
mininkas Felipe Gonzalez, 
Konservatorių partija yra antro
je vietoje. 

— Gdanske Solidarumo 
vadas Lech Walesa sekmadienį 
patarė lenkams nustoti rūgojus 
apie laisvą prekybą krašte ir 
geriau pradėti dirbti, kad per 
darbą ir susivaržymą laimėtų 
geresnių dienų ateity. 

— Algerijoje ir Japonijoje 
sekmadienį įvyko žemės drebėji
mai vos 15 minučių skirtumu. 
Algerijoje žuvo 18 žmonių ir yra 
daug sužeistų . Richterio skalėje 
šis drebėjimas pažymėtas 6.0. 

— Japonijoje žemės drebė
jimas buvo pažymėtas 6.5 ant 
Richterio matavimo skalės. 
Nepranešta žuvusiųjų skai
čiaus. 

— Ukrainos sąjūdis Rukh 
praneša, jog naujo Komunistų 
partijos vado Volodymyr Ivaško 
išrinkimas rugsėjo 28 d. buvo 
didelis farsas. 

Leipzigas. Trečią kartą iš 
eilės šį pirmadienį vėl demon
stravo Leipzigo centre, šį kartą 
daugiau kaip 300,000 vokiečių, 
praneša prancūzų žinių agen
tūra. Minia skandavo, reikalau
dama laisvų rinkimų, pašalinti 
slaptąją policiją, įvesti 
demokrtiją ir jungtis su Vakarų 
Vokietija. 

Vokiečių kalbėtojai viešai 
kritikavo Komunistų partiją ir 
ragino valdžią perduoti laiki
nam sudarytam komitetui, ku
ris pravestų demokratinius 
rinkimus. Šioje demonstracijoje 
jau matėsi mažiau Gorbačiovo 
plakatų. Anksčiau buvo prašo
ma, kad Gorbačiovas padėtų 
įvesti demokratij?., Prieš dvi 
savaites demonstrantai skan
davo „mes esam žmonės, duokit 
laisvę". Šį kartą buvo begalybė 
plakatų ir reikalavimai jau 
žymiai didesni. Nebepasitenki-
nama dialogo reikalavimu su 
partija. 

Įteisinti vokiečių sąjūdį 
Vokiečių minia vėl ir vėl 

skandavo: „Įteisinkit Naująjį 
Forumą", tai yra, kad būtų 
leista veikti vokiečių naujajam 
sąjūdžiui, kuris dabar jau 
pradėjo išreikšti vokiečių opo
ziciją prieš komunistų vyriausy
bę. Kalbų~apie būsimas refor
mas nebeužtenka; vokiečiai 

sakėsi nebebiją guminių lazdų 
„demokratija dabar!" Tuo pačiu 
metu demonstracijos vyko dar 
šešiuose miestuose. Praėjusį 
sekmadienį beveik visuose 
vokiečių didesniuose miestuose 
įvyko mitingai su vyriausybės 
ir partijos vadais, kuriuose buvo 
jiems pareikšti liaudies reika
lavimai. 

Tvarkingos demonstracijos 
Rytų Berlyne beveik 5 valan

das miesto partijos vadas stovė
jo ant miesto rotušės laiptų ir 
atsakinėjo į klausimus, kai 
tūkstantinė minia susirinkusi 
ten jo klausėsi. Tuo metu, 
komunistų vadams stebint, 
vokiečių minia tyla pagerbė 
visus tuos, kurie buvo minų 
užmušti arba kareivių nušauti 
bebėgant per Berlyno sieną ar
ba kurie žuvo plaukdami per 
Spree upelį, kad patektų į Va
karus. Iš čia buvo reikalaujama 
pripažint i vokiečių sąjūdį 
Forumą legalia organizacija. 
Kalbėtojai iš minios sakė, kad 
prasidėjęs sąjūdis nebesustos 
pusiaukelyje. Jų žodžius girdėjo 
partijos vadai. 

Šį kartą demonstracijos visur 
praėjo labai tvarkingai. Visur 
buvo policija, tačiau nebeareš-
tavo žmonių. Leipzigo bur
mistras Berno Seidel padėkojo 
demonstrantams „už patari
mus". 

Maskvoje riaušės — negalima 
gerbti Stalino aukų 

Maskva. — Policija pirma
dienio vakare puolė susirinku
sius žmones su žvakėmis prie 
KGB rūmų pagerbti Stalino 
nužudytas aukas. Daugelis šių 
demonstrantų buvo suklupdyti 
ant žemės, mušami lazdomis ir 
paskui vežami policijos autobu
suose į kalėjimą. Tokių žiaurių 
įvykių Maskvoje jau nebuvo 
pusantrų metų. „Tasso" agen
tūra pranešė, jog 40 žmonių 
buvo sulaikyti kalėjime. Pro
testuotojai bandę kiek galima 
daugiau kelti netvarką ir turėję 
nukreiptus prieš sovietinę sis
temą plakatus. Policija puolė 
maskviečius centrinėse gatvėse, 
buvo daug sukruvintų žmonių. 
Niekas negalėjo atsakyti į 
klausimą, kodėl policijai buvo 
įsakyta pulti ramiai vigilijoje su 
žvakėmis rankose susikaupu
sius žmones, rašo Reuterio ži
nios. 

Mušimai ir spardymai 
Žmonės vėliau pradėjo skan

duoti: „Šalin KGB" ir „Lais
vės", kai tūkstantinė žygiavo 
nuo Liubiankos kalėjimo, 
netoli KGB įstaigos Maskvos 
centre, į Puškino aikštę. Karei
viai jiems pastojo kelią ir 
pradėjo mušti. Žmonės prasi
veržė į Puškino aikštę; kareiviai 
juos apsupo ir įsakė skirstytis. 
Kai žmonės neklausė, tai 

— Vorkutos angliakasiai 
šiame Arktikos mieste ir apy-
linėse nutarė sugrįžti į darbą tik 
dėl to, kad yra pri imtas 
įstatymas,draudžiąs streikuoti 
gyvybiniai industrijai svarbiose 
vietose. Tačiau tik laikinai. Jei 
vyriausybė netesės savo pažadų, 
po mėnesio streikas vėl bus 
pradėtas, pasakė streikų 
komiteto pirmininkas. 

prasidėjo dar žiauresni žmonių 
mušimai. Vienas amerikietis 
žurnalistas taip pat nukentėjo 
nuo policininkų lazdų. Pasirodė 
daug slaptosios milicijos agentų 
civiliuose rūbuose. Minia juos 
vadino fašistais. 

Apsupo kalėjimą 
Pranešama, kad demonstra

cijos prasidėjo taikingai, kai 
žmonės grandine apsupo Liubi
ankos kalėjimą, tik vėliau, atvy
kus policijai, prasidėjo riaušės. 
Pažymėtina, kad čia dalyvavę 
daug jaunų žmonių ir nemažai 
intelektualų. Liubiankos kalė
jime nukankintųjų skaičius 
nežinomas. Komunistai sako, 
kad čia laikomi žmonių priešai. 
Stalino laikais kaliniai būdavo 
šaudomi su pistoletais kieme į 
žmogaus pakaušį. Tų aukų pa
gerbti ir už juos pasimelsti ir 
buvo pirmadienio vakare susi
rinkęs maskviečių didelis būrys. 

Tarptautinė Amnestijos Lon
done įstaiga praneša, kad 
Sovietų Sąjungoje tebėra 
laikoma kalėjimuose maždaug 
100 sąžinės kalinių, o taip pat 
ir dešimtimis psichiatrinėse li
goninėse. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 1 d.: Visi šventie
j i Andrius, Kirenija, Kaributas, 
Milvyde, Vaiva, Žygaudas. 

Lapkričio 2 d.: Vėlinės. Va
lentinas, Gedilė, Gedartas, 
Maura. Nora, Tobijas, Vini-
freda, Vidmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:21. leidžiasi 4:47. 
Temperatūra dieną 48 1., nak

tį 28 1. 
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Lietuviškosios Skautijos 
71-jį gimtadienį minint 

Mieloji Sese Stefa, 
Visos brangiosios Sesės, 

...Lietuva — akmuo prie slenksčio seno 
Ir lietaus lašelis debesy, 
Lietuva, ugnis kurią kūrenam. 
Ir kurioj sudegsime visi... 

Jubiliejaus proga tepasiekia Jus Lietuvos Skaučių Seserijos 
širdingiausi sveikinimai. Vardan bendro tikslo — Budėkime 
kartu! 

s. A l ina Dvoreck ienė 
Vilnius Lietuvos Skaučių Seserijos vardu, 
1989 XI i Vyriausia Skautininke 

įe šventėje gėlėmis papuošiamos buvusios 
tuntininkės - Adelė Izokaitienė. Nijolė Balzarienė, Alė Namikienė ir Albina 
Ramanauskienė. 

Brangūs Sesės ir Broliai! 
Grįžta tradicijos. Pernai pimuoju kartu Vėlinėse vėl sužibusios 

žvakutės kapuose šiais metais šviesos jūra subanguos krašte. 
Išėjusių negrįžti pagerbt susirinks šeimos nariai, artimieji, 
bendraminčiai, draugai. Prie vienišų kapų sustos praeiviai — 
ir čia liks gėlės žiedas, virpanti liepsna. Iš žemės įšalo sugrįžę 
be žodžių vis kartos, kiek daug Tėvynės smėlio nepasiekė dar... 
Tūkstančiai šviesos taškų nesustabdomu liepsnos virpėjimu kar
tos... čia praeitis... kad jūs gyventumėt... ir būtumėt laisvi... 

Išvakarėse praeitį ir ateiti jungiančios dienos, švenčiame savąjį 
Skautijos gimtadienį, 1918-siais paskelbus atsikuriančiai 
Tėvynei savąją egzistenciją - DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI! 
Kalnų ir jūrų-marių skiriami, širdimi sujungsime rankas bend
ram rate viename siekyje, vienoje dainoj — įsi:>a> eigoj imo ir ryžto 
ledini. Tenebūnie tai lengvas žingsnis! Te užtikrina tai — čia 
ir anapus, — kad esame verti savo šūkio, savo pirmtakūnų 
tikėjimo mumis, kad principingai sekame paliktąsias gaires, 
ruošdami jas palikt mus sekantiesiems. 

Pirmieji aštunto dešimtmečio metai buvo nelauktai džiugūs 
ir skatinantys viltį. Telieka mums tik spėt atsakyti i feikiitrnas 
galimybes, išnaudoti progas, nepamirštant į visa eigą įtraukt ir 
mūsų pačius jauniausiuosius. Šiandien, labiau negu bet kada. 
svarbu, kad sąmoningai atliktume savąją pareigą — Tu ir aš. 

Šalia to — tik tylos minute pagerbti tegalim negrįžtamai 
iškeliavusius. Nulenkti galvą padėkai už Jųjų palikimą. Ir — 
dar tvirčiau ryžtis tęsti jų pradėtąjį darbą... Skaidrus ir viltingas 
tebūnie žvilgsnis ateitin. atsaku sesių-brolių ryžtui Tėvynėje! 
Didžiajame kely tenelieka nė vienas neatrištas mazgelis darbeliu 
geru, pilnai ir džiugiai išnaudojant dabarties momentą. 
BUDĖKIME - AD MELIOREM! 

v.s.t .n. *>tefa G e d g a u d i e n ė 
LSS Vyriausia skautininke 

C leve landas. 
1989. XI. 1 

'» NERIJA" MINĖS 
DVIDEŠIMTMETĮ 
.,Nerijos" jūrų skaučių tuntas 

savo veiklos dvideš imtmet i 
minės iškilminga sueiga ir po to 
vaišėmis su įdomia iš Kanados 
atvykstančių sesių penketuko — 
. .Su ta r t inės" a t l i ekama prog
r a m a . Š v e n t ė b u s p radė ta 
i ški lminga sueiga 12 vai. — 
vidurdienyje. J aun imo centro 
didž. salėje. 

„ N e r i j o s " t u n t a s šventėje 
kviečia dalyvauti ne tik dabar 
t ines t un to nares ir jų tėvelius 
bei t u n t o rėmėjus, bet ir visas 

buvusias tuntininkės. vadoves 
bei visas seses, žygiavusias po 
..Nerijos'" tunto vėliava. Kvie
čiami visi tėveliai ir rėmėjai, o 
ypač t ie. kurie pačioje pradžioje 
padėjo tuntui augti ir kurt is 
savo s tovyk lav ie tę R a k o 
ąžuolyne. Tunto vadija, pagal 
t u r i m u s ad re sus , dauge l i 
asmenų bando pasiekti laiškais, 
bet ne visų adresai žinomi. Ne
gavusieji laiškų, prašomi atsi
liepti ir apie savo dalyvavimą 
pranešti tuntininkei jps Vija' 
Paulienei. l09Shagbark Lane. 
Elgin. II. R0120 Tel. 1 312-
584-5527. Dalvvaukime visi ir 
visos! 

»' AUŠROS VARTŲ" TUNTO 
SUKAKTĮ ŠVENČIANT 

Pirmojo JAV-ėse skaučių tun
to — „Aušros Vartų" 40-ties 
metų veiklos sukaktis buvo 
paminėta rugsėjo 30 d. 6 vai. 
vak. Lietuvių centre, Lemonte, 
surengtame šauniame pokylyje. 

Darbščiosios tunto sesės dieną 
pr ieš pokylį plušo salėje, 
i uošdamosios šventei. Atvykę 
pokylin svečiai buvo maloniai 
nustebinti skoningai papuošta 
-ale. 

Šventę - pokylį pradėjo 
dabartinė tuntininkė ps fil. 
Svajonė Kerelytė, pasveikin
dama susirinkusius, pakeldama 
šampano t au rę už ..Aušros 
Vartų" tuntą ir paprašydama 
daina tuntui palinkėti ,.Ilgiau 
sių metų". Vakarui vadovauti 
buvo pakviestajjauna visuome-
ninkė. ..Gab'jo-T; draugovės 
draugjninkės payaduotoja, t.n.-
Vida Brazaity tė. , 

Sesė Vida perskaitė tunto 
istoriją ir suminėjo visas 
buvusias ..Aušros Vartų" tunto 
tuntininkės. Pokylyje iš pami
nėtų dalyvavo: jvs Zuzana 
Juškev i č i enė , s. Angelė 
Kamiene (atvykusi į šią šventę 
iš Floridos" vs fiL Danutė 
Eidukienė. s. Nijolė Balzarienė. 
s. Adelė Izokaitienė, vs AK 
Namikienė ir ps fil. Svajonė Ke-
relytė . Visos dalyvavusios 
tunt ininkės buvo papuoštos 
gėlėmis. JYisimintiHr visi buvę 
t u n t o dvas ios vadovai. 
Nežiūrint įvairiu tą vakarą 
įsipareigojimų, dabartinis tun 
to kapelionas vs kun Antanas 
Sau la i t i s rado Ir.iko šioje 
šventėje dalyvauti ir karti ' 
su mumis pasidžiaugti tunto 
sukaktimi. 

Tuntą sukaktuvių proga žo 
džiu sveikino Vidurio rajono 
vadeivė s. Irena ! ;leikienė.at 
rykusi išOmabos, „Lituanicos" 
t u n t o t u n t i n i n k a s ps fi! 
Sūdrius Remeikis ir jvs Zuzana 
Juškevičienė. 

.. \ušros Vartų" tuntininkė p-̂  
! 1 S\ajonė Kerelvtė supažin 
dino šventės dalyvius su tunt<> 
vadija. padėkojo visoms už jų 
darbą ir su pasitikėjimu žvelgė 
i tunto ateitį. 

Raštiškai sveikinimai gauti iš 
Lietuvos generalinio konsulo 
Vaclovo Kleizos. LS Seserijos 
Vyriausios skautininkės vs tn 
Stefos Gedgaudienės. LS Broli 

jos Vyriausio skaut ininko vs 
Gedimino Deveikio. Sveikino ir 
„Nevėžio" — „Neringos" tun
tas, vs fil. Sofija Statkienė, vs 
fil. Ilona Laučienė ir Chicagos 
skautininkių draugovė. 

Buvo p a r e i k š t a y p a t i n g a 
padėka vs Alei Namikienei, jau 
daug metų rašančiai apie tun
to veiklą „Skautų aide" ir vs 
Janinai Mikutaitienei už reda
gavimą speciala*us „Skau tų 
aido" numerio, skirto „Aušros 
Vartų" tunto 40-ties metų 
veiklos sukakčiai paminėti . 
Abiem skaut in inkėms buvo 
įteiktos gėlės. 

Buv. tunto kapelionui s. kun. 
Leonui Zarembai sukalbėjus in-
vokacija. buvo baigta oficialioji 
dalis. 

Dalyviai b u v o p a k v i e s t i 
vaišintis skania vakar iene , 
pagaminta valgio gaminimu 
garsėjančios p. Aldonos Soliū-
nienės. Po vakarienės turtingas 
dovanų paskirstymas, traukiant 
laimingus bilietėlius, pasižymė
jo vertingais laimikiais. Buvo 
proga - ir pašoktv grojant pui
kiam ,,Gintaro' ' i orkestrui , o 
tarp šokių atsikvepiant, pasi
vaišinti puikiais saldumynų 
stalo gaminiais. wo 

„Aušros Vartų?' tun tu i lin
kėtina sėkmingos veiklos Dievo, 
Tėvynės ir art imo gerovei, o 
savo veiklos 50'^tąją sukaktį 
švęsti laisvoje Lietuvoje. 

Ilgiausių sėkmingiausių 
metų visom- ..Aušros Vartų" 
tunto sesėm?! _ . . . , , 

Sese J o l a n d a 

SKAUTIŠKOJI f 
VEIKLA 

LIETUVOJE 
Balandžio 29-30 d. Vilniuje 

įvykusiame Lietuvos Skautijos 
vadovų pirmajame suvažiavime 
iš čia dalyvavo LSS TPP v.s. 
Irena Kerelienė, v.s. fil. kun. A. 
Saulaitis,, S J ir VS v.s. t.n Ste
fa Gedgaudienė — sekė pirmoji 
Vadovų paruošimo stovykla 
liepos 21-30 dienomis Dzūkijoje, 
netoli Varėnos. Čia jau buvo 
mūsų g r a ž u s būre l i s , k a i p , 
galėjote pas tebė t i spaudoje, j 
Bendroje Seserijos-Brolijos sto- ' 
vykioje p i lnu laiku stovyklavo j 
VS Stefa Gedgaudienė, v.s. fil. 
Laima Kiliulienė ir pr. sk. Nida 
Gelažytė. Kelioms dienoms at
vyko vyr. skautė t.n. Alma Mat-
vekaitė. 

S tovyk lą a p l a n k ė tuo 
metu Lietuvoje lankiusios kur
sus ir atostogavę sesės ir broliai. 
Abipusiai buvo labai maloni i r 
pozityvi pat i r t i s . Stovykloje 
pasidalintos žinios jau spėjo 
išsilieti į paski rų vietovių 
surengtas mažesnes skautų ir 
skaučių stovyklas. 

Ten išplaukė kvietimas išei
vijos Skautijai jau dabar pradėti 
ruoštis į 1993 metais Lietuvoje 
rengiamą 75-čio Jubiliejinę sto
vyklą. Taigi —jie j au turi aiškų 
tikslą, kuriame mato mus visus 
kar tu! Belieka t ik mums at
sakyt tuo pačiu. Liepos 31 d. 
Lietuvos Skautų sąjunga buvo 
legalizuota krašto vyriausybės, 
k a s tikrai palengvins jų veiklą, 
ka ip ir planavimą ateičiai. 

Jų atstovai — LSS VS Pava
duotoja Monika Girčytė, Tary
bos narė ir Kauno Tn. tuntinin
k ė Lukrecija Malkevičienė, LSB 
VS Rimantas Ulevičius ir jo pa
vaduotojas Laimonas Daujo
tas . - VIII.4 - IX. 19 lankėsi 
Amerikoje ir dalyvavo „Gin
t a r o " - „ Ą ž u o l o " Vadovų 
mokyklos kursuose prie Los 
Angeles be i Atlanto Rajono sto
vykloje. Be Los Ange les , 
aplankė Bostoną ir apylinkes, 
Clevelandą. Chicagą, Detroitą, 
Rochesterį , Washingtoną ir 
New Yorką, iš k u r išskrido 
atgal į namus. Tikime, kad ir jie 
grįžo s u džiugia is , a r t i m o 
bendravimo ir bendradarbia
vimo viltį skatinančiais prisimi
nimais. Mūsų geriausi linkė
jimai ir širdis lydi juos! 

Broliai iš Lietuvos „ D r a u g o " redakcijoje. Iš k. Lietuvos Vyriausias 
skaut ininkas s. R iman tas Ulevičius, redaktorė jvs I rena Regienė, LSS 
Vyriausias skaut in inkas vs Gediminas Deveikis , . .Draugo 'moderator ius vs 
kun. P r a n a s Garšva ir Lie tuvos VS pavaduotojas s. Laimonas Daujotas. 

Nuotr . Ant. J a r ū n o 

. .Aušros V a r t ų " tun to . .Birutės" stov \ l<>j. i v r • >!<Yi rr :-f l i pri imama i?<>di davu1 •• -«• Aisra 
Fteinerytė, ,,pasipi>< -> i" s a ldn r . :.i« R ' iu tės 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

Chicagos s k a u t i n i n k i ų 
draugovės sueiga šaukiama 
pirmadienį, lapkričio 6 d., pas vs 
Bronę Variakoįienę, 6919 So. 
California A ve. Pradžia 7 vai. 
vak. Visos Chicagoje ir apylin
kėse gyvenančios skautininkės 
kviečiamos. 

L S SĖSK R [JOS I R 
H H O L U O S V A D I J U 

POSKOŽIAI 

Šį savaitgalį, lapkričio 4 ir 5 
dienomis, v>ks LS Seserijos ir 
LS Brolijos vadijų akivaizdiniai 
suvažiavimai Seserijos vadija 
posėdžiams i savo svetingus 
namus Chic; • priima vs Alė 

ir s. Vytautas Namikai, 6041 
So. Fa i r f i e ld Ave., te l . 
(312(925-5390. Brolijos posėdžiai 
vyks Lietuvių centre Lemonte, 
511 E. 127 St . Šeštadienį 
vakare, 6:30 vai. vak. Lietuvių 
centre Lemonte bus bendra va
karienė ir pabendravimas, kur 
dalyvauti kviečiami Chicagos ir 
apylinkių skautininkės ir skau
tininkai. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Lapkr ič io 19 d. - „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto 20 metų 
veiklos minėjimas Jaun imo 
centre. 

Gruodž io 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre. Rengia 
skautai ikademikai. 

DRAUGAS 
THE LITHUAMAN WORI.D WIDE DAILY (USPS-161000) 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays follovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago. IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Po«tmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o 

metams '/į metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

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

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

K U L T Ū R I N E P O P I E T E 
C L E V E L A N D E 

Clevelando Skauti ja „Kul
t ū r i n e P o p i e t e " l a p k r i č i o 
12 d., 4 vai. p.p. Lietuvių na
muose švęs 71-sius Skautijos 
gyvavimo metus. Joje. „Pokal
byje su keliaujančiu mikrofo
n u " taip pat bus paminė ta 40 
metų besitęsianti radijo valan
dėlė „Tėvynės Garsai" . 

Š a l i a s k a u t i š k o s i o s , pro
gramoje dalyvaus seniausios 
Amerikoje radijo valandėlės, 
Chicagos „Marguč io" radijo 
p r o g r a m o s vedė j a s P e t r a s 

1986 m. baigusi 
konse rva to r i j ą , 

s o l i s t ė Vi ta 
Vi s i š i r d i n g a i 

l auk iami Skautijos rengiamoje 
popietėje. 

Pe t ru t i s ir, 
V i l n i a u s 
k l a i p ė d i e t ė 
D i r g ė l a i t ė . 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos paeal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Ofs. 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 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tol . LU 5-0348; Roz. 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. tel . 471-3300; roz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tol. 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 N 3 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-1? Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. — Tol. 737-5148 

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

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tol . 434-1818 — Roz. 852-0888 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago, M. 

Tol . : 436-0100 
11800 Soutmvest Mgmvay 
Palos Helghts, m. 80483 

(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. 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Mūsų draugai 

ŽEMĖJE IR DANGUJE 
Bažnyčia vieną dieną skiria 

visiems šventiesiems. Šventųjų 
yra daug, bet mes daugelio net 
vardų nežinome. Tie, kurių var
dai žinomi, yra dideli žmonijos 
herojai, švento gyvenimo žmo
nės, padarę didelius darbus 
žemėje ir tarp žmonių. J ie po 
mirties skelbiami šventaisiais, 
kad visi žinotų ir turėtų pavyzdį 
sekti ir gyventi, kaip j ie žemėje 
l a i k i n u gyvenimu gyveno . 
Jiems Kristus pasakė: „Jei kas 
nori eiti paskui mane, teišsižada 
pats savęs, tegul kasdien neša 
savo kryžių ir teseka mane. Nes 
kas nori išgelbėti savo gyvybę, 
praras ją, o kas prarastų savo 
gyvybę dėl manęs, ją išgelbės" 
(Lk. 9, 23-24). Ir tie Kr is taus se
kimo herojai gyveno šituo įsaky
mu iki mirties, jie norėjo praras
ti žemišką gyvybę dėl dangiš
kos. 

Negalima manyti, kad būti 
krikščionybės herojum yra leng
va. Reikia nešti kantr ia i savo 
kryžių, kaip sako Kristus. Rei
kia pasitikėti ne savo jėgomis, 
bet tuo, kuris moko, saugoja ir 
liepia kryžių nešti. Tokiam 
herojui dažnai reikia kryžių 
nešti ne tik savo paties, bet ir 
kitų, kur ie jam pavesti. 

Šventieji yra su tomis pa
čiomis žmogiškomis silpnybė
mis, gyvena tarp žmonių, kurie 
ne visuomet t ik į gerą t r auk ia 
ir tik gero linki. Neretai reikia 
pakeisti ir tokius draugus, tokį 
artimą, kuris tą kryžių dar la
biau sunkina, negu kryžius, su
sidaręs iš ligų, nelemtos ap
linkos, blogų žmonių apkalbų, 
pavydo ir statomų kliūčių. Ne 
be reikalo ir apaštalai prašė 
Viešpatį: „Padaugink mūsų ti
kėjimą" (Lk. 17, 5). 

Visų šventųjų diena, kuri 
skir ta pagerbti šventuos ius 
žinomus ir nežinomus, nėra t ik 
pagerbimas ar pavyzdžių ieško
jimas. Yra stebėjimasis gyveni
mu, aplinka, a r t i gyvenančiais 
žmonėmis, tolimesniais herojiš
kais pasireiškimais, kur ių mes 
negalime matyti kasdien, bet 
turime kasdien mąstyti . Good 
news — no news, dažnai girdime 
televizijoje ir radijuj. Reikia 
matyti aplinkui save ir geras 
naujienas bei gerus žmones — 
šventuosius. 

Šventieji, kaip mes apie juos 
galvojame, yra skirtingi žmo
nės. J ie skirtingi žemėje, ta rp 
žmonių, skirtingi tu r i būti ir 
danguje pas savo Kūrėją. Iš 
tikrųjų jie tėra tik žmonės. Jie 
yra mūsų draugai žemėje. Jie 
gyvena mūsų guvenimu ir mū
sų rūpesč ia i s . Jų k a d a i s e 
gyvenusių rūpesčiai buvo skir
tingi, bet žmonės nėra skirtingi. 
Jiems ir praeityje rūpėjo gyven
ti Kristaus įsakymais, Kristaus 
pamokymais ir neprarast i že
mės iš po kojų. Net m u m s žino
mi atsiskyrėliai gyveno tarp 
žmonių ir ieškojo į save panašių, 
kurie garbintų Dievą, mylėtų jį 
savo maldomis ir darbu, rodytų 
nuostabumą ateinančioms kar
toms. 
• Apaštalas šv. Paul ius aiškiai 
pasakė: „Meilė niekados nepa
liauja, nors pranašystės paliaus 
buvusios, nors kalbų nebebus, 
nors žinojimas nieku pavirs... 
Dabar mes matome atspindyje 
lyg mįslę, tuomet gi veidu i 
veidą. Dabar aš pažįstu dalimi, 
tuomet pažinsiu, kaip ir esu pa
žintas" (1 Kor. 13,812). Dievo 
niekas negali matyti , nes žmo-

NAUJIENOS NUO 
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KAZYS B A R O N A S 
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gus yra ribotas. Jo negalėjo 
matyti nė šventieji, kol jie 
gyveno žmonių gyvenimu žemė
je. Bet j ie turėjo rūpintis, sielo
t is , degti, kad meilė ir Die
vo kara lys tė būtų juose, jų 
darbuose, jų gyvenimuose. Tai 
nereiškia, kad jie at i t rūko nuo 
žmonių , k a d j i e ne tu rė jo 
silpnybių, ku r i a s reikėjo nuga
lėti, bet jie stiprinosi Kristumi 
ir nešė kan t r i a i savo kryžių, 
kaip Kris tus ta rp žmonių ar ka
lamas prie kryžiaus. 

Tie m ū s ų d rauga i , kur ių 
š iandien nega rb iname alto
riuose, kur ių net vardų nežino
me, kurie net šventųjų skaičiuje 
neminimi, y ra Dievo ir žmonių 
tarnai. Jie norėjo gyventi tobulu 
krikščionišku gyvenimu žemėje, 
kad laimėtų amžinybę pas savo 
Kūrėją. J ie vykdė Kris taus 
įsakymą „melst is ir nepailsti", 
bet malda j ie mokėjo padaryti 
savo darbus, savo kasdienį gy
venimą ir sunkumus , ateinan
čius iš vidaus ir išorės. Tas 
savęs nugalėj imas, savęs tvar-
dymas ir y ra nuolatinė malda 
žemėje la imėti dangų. 

Mes taip įpratę, kad dažniau
siai ieškome t ik sensacijų, t ik 
blogų naujienų, lyg iš tikrųjų 
nebūtų pasaulyje gero, nebūtų 
gerų žmonių aplink mus ir mū
sų darbuose. Turėtume tik apsi
dairyti at idžiau, pamatyti švie
soje tai , kas juda aplinkui mus. 
Kai mes sus i t inkame visokius 
žmones, mes matome greičiau 
tuos, kur ie bloga daro. Turime 
matyti ir tuos, kurie gera daro 
ne tik mums , bet ir daugeliui. 

Šventųjų, herojų, didvyrių yra 
visur ir visuomet, kur t ik eisi
me, jei tik gerai įsižiūrėsime. Si
biro kanč iose , kalėj imuose, 
sunkiųjų naikin imo darbų sto
vyklose, pikčiausių žmonių nie
kinime ir kankinime, rasime to
kių gerų ir šventų žmonių, kad 
jais galime sekti ir juos garbinti. 

Ne visi mūsų draugai, mūsų 
taut iečiai , pavergtųjų t au tų 
nariai y ra žinomi vardais. Ne 
visus juos garbina Bažnyčia al
toriuose. Krikščionys, kur ie 
supranta šventumo esmę, ger
bia ir juos prisimena. Reikia tik 
laiko, sąlygų ir aplinkos, kad 
Bažnyčia galėtų tą a r kitą 
paskelbti šventuoju, sektinu vi
siems ka ta l ikams pavyzdžiu. 

Šiandien y ra tokių vardų, 
kurių n iekada gal nežinosim 
žemėje, kad j ie savo naštą, visa 
savo ir k i tų kryžių aukojo Kū
rėjui, dėkodami, kad jis davė 
jiems tokį kankinio, išpažinėjo, 
herojaus ir šventojo kelią. J ie 
savęs šventa is herojais nelaikė 
ir neturėjo laikyti , bet Kūrėjas 
žino kiekvieno užsimojimus ir 
kiekvieno kraujo ar prakai to 
lašus suskaičiavo amžinybei. 

Visų Šventųjų šventėje turė
tume ir mes prisiminti nuolat 
V i e š p a t i e s J ė z a u s žodžius: 
„Budėkite, visą laiką melsda
miesi, kad bū tumėte rasti verti 
viso to, kas tu r i įvykti, ir stoti 
žmogaus Sūnaus akivaizdoje" 
(Lk. 21,30). Kristaus sekėjai 
turi džiaugtis, kad jie laisvai 
gali Dievą garbint i , laisvai 
draugaut i su šventaisiais ir 
herojais, laisvai gerbti visus 
žinomus ir nežinomus šventuo
sius. Taip pa t tur ime budėti, 
melstis ir pasitikėti Jėzumi, 
kuris atėjo mūsų išganyti ir 
p a d a r y t i š v e n t a i s i a i s , kad 
būtume verti šventųjų žemėje ir 
danguje. 

P . S. 

Spalio mėnesio viduryje Ro
moje vyko Europos vyskupų 
simpoziumas. Dalyvavo, atsto
vaudamas Lietuvos vyskupams, 
kard. V. Sladkevičius su vysku
pu pagelbininku V. Michelevi-
čium. Su jais drauge atvyko du 
naujieji vyskupai: Juozas Že
mait is , Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinis administratorius, ir 
Juozas Matulaitis, Kaišiadorių 
apaštalinis administratorius. 

Vyskupų simpoziume kai ku
rie teologai bandė mokyti vys
kupus, kaip reiktų naujai teikti 
sakramentus . Prancūzas De 
Clerk siūlė grįžti prie krikšto 
sak ramento teikimo panar
dinimu (per immersionem). Mo
tyvai , kodėl toks siūlymas, 
neaiškus. Greičiausiai, kad rei
kėjo ką nors naujo pasiūlyti, 
nors siūlymas praktiškai nėra 
įgyvendinamas, ypač šiaurės 
kraštuose, I talas Domininkas 
Casera kvietė nevarginti mirš
tančiųjų, raginant prie tikėjimo 
ir primygtinai siūlant sakra
mentus , neva to reikalautų 
žmogaus kilnumo respektavi-
mas. Keista, siūloma paisyti 
daugiau žmogaus, negu Dievo. 
J u k ir žmogaus kilnumas, kurį 
.siūloma respektuoti, priklauso 
nuo Dievo. Žodžiu, teologai nori 
pasirodyti modernūs ir origina
lūs, nežiūrint, kad pasirodo esą 
klaidingi pranašai, kurių Kris
tus nepažįsta. 

Švent ie j i vyskupa i 

Vyskupai J . Matulaitis ir J . 
Žemaitis, pasitarę su kompete-
t ingais Šv. Sosto pareigūnais, 
yra pasiryžę imtis iniciatyvos 
užvesti beatifikacijos-kanoniza-
cijos bylas arkiv. T. Matulionio, 
arkiv. M. Reinio ir vysk. V. 
Borisevičiaus. Tai trys vyskupai 
kankiniai . 

Šiai iniciatyvai t ikriausiai 
pritars kiti Lietuvos vyskupai ir 
visi tikintieji krašte a r išeivijoje. 
Visi turime remti šią iniciatyvą. 
Reikia maldų. 

Reikia aukų susidariusioms 
nemažoms išlaidoms padengti. 
Reikia bendradarbiavimo, ren
kant dokumentus ir registruo
jant liudijimus. Suinteresuotieji 
gali kreiptis į vyskupus inicia
torius, kurie, aišku, išeivijoje 
turės savo įgaliotinius. Manau, 
kad tuo rūpinsis ir išeivijos 
lietuviška sielovada su vysk. P. 
Bal takiu priešakyje. 

P o k a l b i s su Maskva 

Šiomis dienomis vyksta inten
syvūs šv. Sosto pokalbiai su 

L. T U L A B A 

Maskva . Gruodžio pradžioje 
lankysis Italijoje ir Vatikane M. 
Gorbačiovas. Š i am istoriniam 
Kreml iaus vadovo ir Šv. Tėvo 
sus i t ik imui kruopščiai ruošia
masi. N o r i m a , kad susitikimas 
t ikra i ž e n k l i n t ų naują erą san
tykiuose t a r p ik i šiol oficialiai 
a te is t inės Sovie tų Sąjungos ir 
ka ta l ikų Bažnyčios. Sunkumų 
yra d a u g . J u o s nugalė t i nebus 
lengva. T a č i a u Dievui nėra 
negal imo da lyko . Todėl yra 
vilčių,kad ka lban t i s bus galima 
ką n o r s pozi tyvaus pasiekti. 

Šiuo m e t u Maskvoje vieši Va
t ikano poli t inio departamento 
vadovas a r k . A. Sodano, tiks
lu s m u l k i a i ap t a r t i M. Gorba
čiovo a t s i l a n k y m o Vatikane 
programą. P r i e š tai Vatikane 
lankės i ir buvo paties popie
žiaus p r i i m t a s aukš tas Maskvos 
užsienių r e i k a l ų ministerijos 
a t s tovas Kozlovas. Nuo lapkri
čio 19 iki 26 d. Maskvoje vyks 
e k u m e n i n i a i pas i ta r imai tarp 
Maskvos pa t r i a r cha to ir Vati-
kano delegacijų. Sis susitikimas 
bus y p a t i n g a i reikšmingas, nes 
bus k a l b a m a s i opiu ir sunkiai 
sp rendž iamu ukrainiečių Rytų 
apeigų k a t a l i k ų klausimu. 

Iki šiol nebuvo leidžiama 
Sovie tų Sąjungoje oficialiai 
veikti Ry tų apeigų katalikų 
Bažnyčiai . Visi buvo verčiami 
p r ik lausy t i nuo ortodoksų Baž
nyčios Maskvos patriarchato. 
U k r a i n i e č i ų k a t a l i k ų Rytų 
apeigų y r a d a u g išeivijoje. Jie 
turi s avo vyskupus . Šie palaiko 
ryšius su s lapta i veikiančia 
ukra in ieč ių ka ta l ikų Bažnyčia 
Sovietų Sąjungoje. 

Šv. Sostas n iekada neatstums 
nuo savęs i r nepaves ortodoksų 
Bažnyčiai tų , kur ie buvo, yra ir 
nori b ū t i ka t a l ikų Bažnyčios 
va ikai . Iš ka i kur ių Maskvos 
žmonių pareiškimų, kurie buvo 
padary t i S t rasburge vykstan
čiuose pokalbiuose su Vatikano 
a t s t ova i s su ka rd . Poupard 
priešakyje, ga l ima spręsti , kad 
ukrainiečių katal ikų klausimas 
bus b a n d o m a s išspręsti ruošia
mu n a u j u į s ta tymu, kuriuo bus 
la iduojama lygi laisvė ateizmui 
ir r e l i g i n ė m s konfesijoms, ko
kios t i k bū tų , taigi i r ukrainie
č iams k a t a l i k a m s . 

Spal io 20 d. šv. Petro baziliko
je pop . J o n a s Pau l ius II pakon-
sekravo vyskupu Tadą Kondra-
sevičių, apaštališką administra
torių Minsko vyskupijai Gudijo
je. J i s y r a lotynų apeigų, baigęs 
mokslą K a u n o kunigų semina
rijoje i r ke le tą metų ėjęs vikaro 

pareigas šv. Teresės ir Aušros 
Vartų parapijoje Vilniuje. 

Šis y r a neabejotinas naujos 
Kremliaus politikos Bažnyčios 
a t žv i lg iu ž e n k l a s . Žodžiu, 
Maskva deda daug pastangų 
šiuo me tu rasti vietą bendrame 
Europos name, kaip tai aiškiai 
buvo pare ikš ta minėtų Stras
burge pas i ta r imų proga. 

Visi š ie kontaktavimai , pasi
tarimai ta rp Maskvos ir Vatika
no neabejotinai turės didelės 
reikšmės ir Lietuvai bei Bažny
čiai Lietuvoje. Šv. Sostas darys 
visa, k a d būtų užt ikr inta as
mens ir tikėjimo laisvė, o taip 
pat teisė tautoms savarankiškai 
tvarkytis civiliniame ir politi
niame gyvenime. Mūsų pareiga 
yra m e l s t i Dievą, k a d j is 
laimintų Šv. Sosto pastangas 
rasti kalbą su Maskva. 

L ie tuvos a t s t o v a i R o m o j e 

Kard. V. Sladkevičius ir kiti 
vyskupai dar pabus kurį laiką 
Romoje ir tu rės pokalbių su 
aukštais Romos kurijos pareigū
nais, o t a ip pat bus pri imti Šv. 
Tėvo privačioje audiencijoje. In
formuos jį ap i e d a b a r t i n ę 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Ji 
yra neabejotinai pagerėjusi, bet 
sunkumų ir pavojų netrūksta . 
Reikia daug ką ats tatyt i , daug 
ką pataisyti, o sielovadą visomis 
išgalėmis pagyvinti, ir tai nedel
siant. V i sam t a m t r ū k s t a 
medžiaginių priemonių ir fizi
nių be i a smenin ių pajėgų. 
Reikia dvasinio atsinaujinimo. 
Piūtis t ikra i didelė. Visi turime 
eiti į pagalbą visomis priemonė
mis, kur ios mums yra prieina
mos. Visiems prieinama yra 
malda ir šventas gyvenimas. 

Solidarnošė leidžiamas dien
raštis „Gazeta VVyborcza" be
veik kiekvienoje laidoje talpina 
trumpesnes ar ilgesnes žinias 
apie Lietuvą, kar tu paliesdama 
ir mūsų kaimynų gyvenimą. 
Užrašai būna dažniausiai labai 
pa t rauklūs skaitytojų akiai, 
kaip pvz. „Maskvos įspėjimas", 
„ G r a s i n i m a s ir n e r i m a s " , 
„Ligačiovas grasina — baltiečiai 
nerezignuoja, „Lenkai skelbia 
autonomiją'" ir pan. Visos žinios 
talpinamos paskutiniame psl., 
kartu su paskutiniais pasauli
n ia i s į vyk ia i s . Neminėsiu 
straipsnių turinių, nes tai jau 
praeities — rugpjūčio ir rugsėjo 
mėn. įvykiai. 

Gaila, kad redakcija rugpjūčio 
mėn. 17 d. „nusi lenkė" grei
čiausiai Vilniaus lenkams repa
tr iantams, surengusiems Ryt
prūsių Olštyne (vok. Allenstein) 
parodą, pavadindami „Polskie 
Wilno — Lenkiškas Vilnius". 
Laikraščio bendradarbė rašo, 
kad parodoje sukaupti ekspona
tai yra daugiausia iš privačių 
asmenų, norint parodyti Vilnių 
II-sios Žečpospolitos laikotarpy
je kaip stiprų universitetinį 
miestą. Jo meninę vertę nusako 
Stepo Batoro u-to profesūra — 
Ferdinandas Ruščicas, Jonas 
Bulhakas, Liudomiras Sledzins-
kis, Bronislovas Jamontt. Tai 
t ik kelios pavardės, pasitar
navusios lenkiškos kultūros 
atgimimui Vilniuje. 

Parodoje y r a graži proga 
pamatyti puikią miesto archi
tektūrą bei įvykius, kuriuos 
pergyveno miesto gyventojai. 
Aušros Vartų paveikslo karūna
vimą, lenkų kara l ių kapų 
atradimą ir kt. Viskas skaudžiai 
atgyja, kadangi tai dalis užda

rytos lenkų istorijos. 
Tačiau ar vienodai ir visi tą 

skaudulį pergyvena? Ar tą 
jausmą pergyvena po karo 
gimusi ir Vilniaus nemačiusi 
naujoji karta? Kaip ji tą parodą 
įvertins — mažiau už tuos, 
kuriems Vilnius yra sveikata 
(zdrovviem)? Bet juk jaunajai 
kartai ši paroda skiriama, atžy-
mėjimui lenkiškos istorijos, 
lenkiško įnašo vadinamam 
Lenkijos pakraščiui (kresy). 

Dėkui Dievui, kad šią Vil
niaus lenkiškumo reklamą dali
nai nutrynė geras Jaceko Bo-
chenskio straipsnis „Sveika 
Lietuva". Autorius rašo, kad 
anksčiau už Lietuvą ir Lenkiją 
kalbėjo Maskva. Šiandieną Lie
tuva susigrąžino sau himną, 
l i e tuv ių kalbą ir vėliavą. 
Lietuva vis aiškiau ir garsiau 
kalba apie nepriklausomybę. 

Tad atsiranda puiki proga nuo
širdžiam dviejų tautų pokalbiui. 
Iniciatyvos turi imtis lenkai, 
kadangi jie yra didesni ir stip
resni. Tačiau reikia pripažinti, 
kad Lietuva lenkų bijo. Prieš 
Lietuvą gyventojais esame 
kažkuo didesniu kaip Sov. 
Sąjunga prieš Lenkiją. Lietuva 
įtaria Lenkiją tykojant į jos 
nepriklausomybe ir norą atim
ti Vilnių. Tad reikia pasakyti 
lietuviams, kad lenkai jokių 
kėslų neturi, nes jau anksčiau 
turėjome gerą pamoką. Sugyve
nimui su Lietuva turime rasti 
naują kelią, naują būdą. 

Suminėjus būsimą Europos 
valstybių sąjungą, lenkas toliau 
rašo, kad tenka elgtis europie
tiškai, neužmirštant ne vien 
vakarų, bet taip pat ir rytuose 
gyvenančių lietuvių, gudų, 
ukrainiečių. 

Lietuvos visuomenę sudaro 
lietuviai ir lenkų mažuma. 
Paskutiniu metu lenkų vals
t iečiai (chlopy) pareikalavo 
lenkiškai kalbančiuose vals
čiuose autonomijos. Lenkijos pa
reiga jiems padėti. Tačiau savo
je tėvynėje lietuviai yra stipres
ni. Tad jie turi suprasti lenkų 
valstiečių norą. 

Lenkijos visuomenės nesuda
ro vien tik lenkai. Jos tarpe 
randama ir lietuvių mažuma, 
gyvenanti Suvalkijoje. Duokime 
gerą pavyzdį. Gal naujas Lenki
jos parlamentas ištirs — ko nori 
lietuviai tuose valsčiuose. Jei
gu jie norėtų autonomijos, gal 
jiems suteiktų parlamentas? 

Balfo pirm. Marija Rudienė pristato svečiams pasižymėjusius Balfo rėmėjus. 
dr. Mindaugą ir dr. Auste Vygantus, Balfo jubiliejinio seimo iškilmingoje 
vakarienėje Jaunimo centre Chicagoje spalio 14 d. 

Nuotr. Justino Šidlausko 

Garbė yra atpildas už dorybę 
ir kilnumą ir teteikiama tik pa
sižymėjusiems žmonėms. 

Aristotelis 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Juo daugiau žmogus žiūri 
savo naudos visame, ką jis daro, 
juo mažiau j is turi gerumo ir 
doros. 

Cicero 

Mūsų garbė pakyla tiek, kiek 
mūsų išdidumas nukrinta; kur 
baigiasi pasigyrimas, ten pra
sideda tikroji garbė. 

Younfį 
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Sutarėme su Aleksandru važiuoti į M a n a u s miestą 

dar pasižvalgyti. Sėdome į autobusą, k u r i s nuvežė į 
miesto centrą. Boguslauskas turėjo s a v o t ikslą keliau
ti su manimi į Amazonę ir šiame M a n a u s mieste 
nusipirkti video aparatą, kurį norėjo padovano t i savo 
akademikei dukrai. Einame į krautuvę, bet ji uždaryta. 
Prie jos stovi apie 100 žmonių, norinčių p i rk t i video. 
Aleksandras laukia eilėje, o aš va ikš t inė ju ir foto
grafuoju įdomesnes vietas ir pas t a tus . Vaikšt inėju 
viešai, foto aparato neslepiu, nors m a n e visi l ietuviai 
„gąsdino", kad taip nedaryčiau, nes p lėš ika i gali atim
ti. Jų visur pilna, ypač, kur lankosi t u r i s t a i . Manęs 
niekas nelietė ir ramiai be rūpesčių fotografavau. 
Aleksandras nusipirko video aparatą už 300 dol. Sao 
Paulo būtų kainavęs 600 dol. Manaus vals tybėlė yra 
lyg atskira respublika. Ji tur i savo p o t v a r k i u s . 

Manaus sostinė yra atsirėmusi į R io Negro upės 
krantą. Žvelgiant iš tolo, tai gražus i r žav ingas gam
tos reginys. Miestas yra lygumoje, n a m a i seni , žemi, 
dviejų, trijų aukštų, o tarp jų stovi 20-aukšč ia i iškilę 
nauji modernūs dangoraižiai. Yra daug viešbučių ir visa 
eilė senoviškų valdžios pastatų. Aplinkui juos y ra labai 
daug vieno aukšto gyvenamų namų, aple is tų ir ne
dažytų prie centrinių susisiekimo kel ių bei visu kran
tu ir pakrante prie Rio Negro upės. 

Dauguma istorikų mano, kad Manaus pavadinimas 
kilęs iš indėnų genties vardo. J ie pirmieji apsigyveno 
toje Amazonės upės baseino dalyje kolonizacijos pra

džioje. Čia buvo pirmoji portugalų kolonija Brazilijoje. 
1850 metais Manaus pasidarė provincija. Žmonės 

užsiimdavo žemdirbyste, r inko miškuose augalus, 
tinkančius vaistams. Jokio ekonominio progreso ne
buvo. Gyventojai daugiausia buvo indėnai, pirkliai, 
kareiviai ir portugalų atvežti vergai, negrai iš Afrikos. 

19 šimtmetyje pradėjo eksportuoi „latex", t.y. 
gumą, kaučiuką, iš sakų medžio, botaniškai vadi
namo Hevea hrasiliensis, bet t ik po 1848 metų, 
kai Charles Goodyear išrado vulkanizavimo procesą, 
gumos gamyba gavo specialią reikšmę. Pagerėjo eko
nomija ir žmonių gyvenimo s tandar tas labai pakilo. 
Manaus miestas viliojo pirklius, daktarus, inžinierius 
iš visos Brazilijos i r kitų pasaulio valstybių. 

Manaus, valdant gubernatoriui Eduardo Ribeiro, 
pasidarė iš plantacijų ir pirmą kar tą pradėjo ekspor
tuoti gumą. Gumos medžio sėklos buvo nelegaliai iš
vežtos iš Brazilijos anglo Henry Wichman. Dar prie to 
prisidėjo išradimas sintet inės gumos. Tokiu būdu Ma
naus ekonomija susmuko: eksporto kainos krito, 
gamyba sumažėjo. Manaus miestas niekad neatgavo 
savo didybės pasaulinėje rinkoje. 

Vėliau tik 1976 buvo Manaus padaryta laisva zona 
ir miestas pradėjo a tgaut i savo pulsą. Pirkliai, 
emigrantai, turistai pradėjo plaukti į Manaus. Pra
sidėjo statybos: namų, viešbučių, kelių, mokyklų, 
universitetų ir t.t. Indrustr iniai centrai t raukė darbo 
žmones, o pigi žemė prisidėjo prie progreso ir aukšto 
gyvenimo lygio. 

E n c o t r o d a s A g u a s 

Tai vieta, kur Rio Negro ir Solimoes upės susitinka, 
bet nesusilieja. Daugelis klausia, kodėl Rio Negro upės 
vanduo tamsus ir nesusimaišo su Solimoes dumblinu 

vandeniu. Žiūrint iš lėktuvo, atrodo, kad kažkokia ne
matoma jėga laiko tuos vandenis atskirai. Galvojama, 
kad šis fenomenas yra rezultatas tų vandenų skirtingo 
tirštumo ir upių nevienodo sraunumo. Rio Negro upė 
yra daug lėtesnė negu Solimoes ir jos žiotyse atrodo, 
lyg būtų prilaikomos didžiulės vandens sienos. Kelias 
mylias šios dvi upės laikosi atskirai, kol dešinioji upė 
nugali mažesnę ir tamsus vandens sriautas apsigaubia 
Amazonės upės geltonai rudu vandeniu. Tai yra gam
tos stebuklas. 

Samureirayra Amazonės didžiausias medis. Jo ka
mienas iš apačios aukštyn labai platus, atrodo, kad turi 
aplinkui sparnus. Tie sparnai apsaugoja medį nuo 
viesulų, kad neišverstų. Kiekvienas medis turi apačioj 
4 a r šešis sparnus, kurie tvirtai jaugė i žemę arba giliai 
į upės vandenį. Jeigu pakyla audra ir užklumpa žvejus 
žvejojant, ta i jie visi skuba su laiveliais prie krantų 
ir apsistoja prie šių medžiu išskėstų sparnų ir laukia, 
kol nusiramina audra, lietus, ir taip apsisaugoja nuo 
nuskendimo. 

J ie auga miškuose ir didžiųjų upių pakraštyje, 
apsemti vandens nuo 1 iki 5 metrų. Juos labai stebėjau 
keliaudamas upėmis ir džiunglėse. Aš šį medį pa
vadinau Amazonės milžinu. J is yra drūtmedis, rodos, 
iš jo daro įvairius brangius baldus ir kitus dirbinius. 

Ruošiamės vėl didelei kelionei. Apie 7 vai. vakaro 
einame paskutinį kartą i valgyklą ir užsisakome pietus 
ir gėrimų. Kapela groja, turistai valgo, geria ir 
linksmai laiką leidžia. Pavalgę grįžtame pro registra
cijos raštinę, primename raštininkui, kad mes turime 
3 vai . ryto skristi į Brazilijos sostinę Budintis rašti
ninkas prašo ramiai miegoti, nes jų pareiga yra svečius 
prikelti ir laiku nuvežti į aerodromą Ramiai miegame. 

(Bus daugiau) 
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Prie Vasario 16 gimnazijos su svečiais iš Lietuvos ir Vokietijos gyventojais. Kairėje — PLB 
vicepirmininkė Gabija Petrauskienė. 

APMĄSTYMAS VIENIEMS 
ATPLAUKUS, KITIEMS IŠPLAUKUS 

1940 metais Stal inas žiauriai 
išprievartavo mūsų Lietuvą. 
Tais metais Kremliaus haremas 
padidė jo t r i m i s a u k o m i s . 
N u s k r i a u s t o s t a u t o s b u v o 
v e r č i a m o s a t s i l y g i n t i už 
suteiktą ..globą", t e n k i n a n t 
rusų tautos užgaidas. 

A t l i k t a s p r i e v a r t a v i m a s 
visuomet palieka savo pėdsa
kus. Nuskriaudus fiziniai, seka 
dvasinis smukimas. Pavergtuo
s ius s k r i a u d ė S t a l i n a s , 
Chruščiovas, Brežnevas. Andro
povas. Visi jie laikė pavergtas 
tau tas savo griežtame režime, 
čiulpdami jų skalsiausius syvus, 
visfjie'vainikavosi vergų iško
votais laurų vainikais. Iškovoti 
medaliai stebino pasaulį. Ir taip 
tęsėsi 70 metų. Vienos t au tos 
susigyveno su esama bui t imi ir 
Kremliui liko paklusnios be 
sąlygų. Kitos tau tos , laiky
damos savyje užslėptas taut ines 
g ė r y b e s , v i l t i n g a i l a u k ė 
permainų. 

Išnaudotojų sistemai pradėjus 
b r a š k ė t i , a t s i r ado p a d ė t i e s 
gelbėtojas. Vadovybės vai ras 
buvo p e r i m t a s Gorbačiovo. 
G u d r u s s enos k o m u n i s t ų 
mokyklos auklėt inis sumania i 
įtikino vakariečius, kad j is yra 
t ikras taikos ieškotojas. Tam 
įtikinti numetė vargšams keletą 
trupinėlių. Ar jam svarbu, kad 
kas ten susirinkę kažką dainuo
ja? Ar margaspalves vėliavos 
gali nuversti didžiąją imperija? 
Galų gale sugrąžinimas kelių 
bažnyčių nepakenks sistemai. 
Anaiptol, jo prestižas ėmė kilti 
kaip ant mielių, o vakariečiams 
ėmė svaigti galvos, pagalvojus 
apie būsimas biznio galimybes. 

Kažkas yra pasakęs: „mes 
džiaugiamės, kad lietuvis gali 
savo dainelę čiulbėti. Kiek kas 
jos klausosi a r nesiklauso, bet 
paukšt is visvien čiulba". Taip, 
paukšt is čiulba, bet uždarytas 
narve. Juk ir kanarėlė ka r t a i s 
narvelyje džiaugsmingai čiulba. 
Bet ar ji gali i šči ulbėti narvelio 
atidarymą. Visai kitaip dainelė 
s k a m b ė t ų iš p a p r a s č i a u s i o 
krūmelio. Jei kas nenori matyti 
narvo grotų, t a s jų ir nemato. 
Anot Gorbačiovo, apie nepri
klausomybę galvoti yra nerealu. 

Būti pirmuoju visuomet buvo 
garbe. Kas nubėga greičiausiai, 
apdovanojamas medaliu. Kas 
pasineria giliausiai, žymus yra 
filmuojamas, apklausinėjamas. 
Kai Charles A. Lindbergh per
skrido Atlantą, buvo minios su
t iktas. Skridimą į mėnulį sekė 
visas pasaulis. Šiandien per 
buriuoti Atlantą nėra naujiena. 
A t l a n t a s buvo p e r s k r i s t a s , 

E D M U N D A S JAKAITIS 

p e r b u r i u o t a s , ne t ir per-
i rk luotas . Tokių ats i t ikimu 
virtinė yra tokia ilga. kad 1983 
metų Guinness knygoj y r a 
u ž r e g i s t r u o t a net per t r i s 
puslapius. Nedaug kas iš mūsų 
prisimena, kiek būta kelionių 
apie pasaulį mažais laiveliais. 
Jų kelionės buvo spaudoje t ik 
keliomis eilutėmis paminėtos. O 
sutiktuvėse dalyvavo tik ar
timieji bei draugai . Kiek dau
giau didesnio dėmesio susilaukė 
1982 metais Wayne Dickinson 
perplaukimas Atlanto mažu 8 
pėdų ir 11 colių laiveliu. Kitais 
metais Hank Dekker, 42 metų, 
būdamas aklas , vienui vienas 
savo 25 pėdų laiveliu nuplaukė 
iš San Francisco į Havajus. 
Kelionėje jis naudojosi Braille 
jūrlapiais ir specialiu kompasu. 
Laikrodis pranešinėjo laiką 
balsu. 1984 metais prancūzas 
Patrick Moran vienstiebiu kata-
maran (dviliemen ;s burlaivis) 
su įgula, susidedančia iš 3, per
plaukė Atlantą per 8 dienas ir 
16 valandų, sukardami 375 
mylias i dieną. 

Kada mūsų buriuotojai pasi
šovė p e r s k r o s t i At lan to 
vandenis, iševija sujudo, Buvo 
sudaromos priėmimo komisijos, 
suorganizuotas piniginis vajus. 
išjudinti skautai, šauliai ir kiti. 
Jaudinosi ne t ik senimas, bet ir 
jaunimas . J u k nuo Dariaus ir 
Girėno žygio niekam nepavyko 
i šgars in t i Lie tuvos . Minios 
Klaipėdoj išlydėjo buriuotojus. 
Šiapus kreiptasi į laikraščių 
redakc i jas , p r a n e š a n t apie 
atplaukimą trijų jachtų iš Lie
tuvos. TV stotims buvo praneš
tas a tplaukimo laikas. New 
Yorko miesto burmistras buvo 
pakviestas su viltimi, kad j is 
paspaus pūslėtus nuo virvių 
delnus. Kažkieno buvo priža
dėta pasitikti jachtas balta-
r a u d o n a - m ė l y n a vandens 
švirkštais. Išeiviai viską darė. 
kad bu r iuo to j a i bū tu k u o 
iškilmingiau sutikti . 

Nuo pat išplaukimo pradžios 
radijo ryšys buvo palaikomas 
tarp buriuotojų ir abiejų žemy
nų. Keliones eiga jaudino ne tik 
išlydėjusius, bet ir pasitinkan
čius. Su kiekviena diena išeivių 
lūkesčiai artėjo prie galo. 

Pasitaikė, kad tomis dienomis 
buvau apie 200 mylių nuo New 
Yorko. Negalėdamas pasitikti 
tautiečiu asmeniškai , nutariau 
nepraleisti to įvykio motelio TV 
ekrane. NBC vakarinės žinios 
praėjo nepamačius tu jachtų, pa 
sipuošusių geltona-žalia rau
dona vėliavomis. 11 valandos 
žiniose bet koks jachtų atplau
kimas nebuvo paminėt,! 

didesnis nusivylimas buvo, kai 
vėliau teko patirt i , kad iš 40 
numatytų pri%'ačių sportinių 
laivelių pasitiko tik 12. Iš 
n u m a t y t o s p a s i t i n k a n č i o s 
minios tik grupė taut iečių 
pasitiko Atlanto nugalėtojus. 
Bet tai nesumažino entuziazmo. 

New Yorke. Chicagoje, Cleve-
lande. kur tik buriuotojai pasi
rodė , buvo š i l t a i s u t i k t i . 
Buriuotojai neapvylė mūsų, mes 
neapvylėme jų. Bet visas įvykis 
buvo, kaip šūvis pro šalį. Be 
broliško pasisvečiavimo, prakal
bų sakymų ar taurių kėlimo, 
nieko daugiau iš prisiminimų 
neliko. Atplukdyti meno kūri
niai pateko į privačias rankas. 
Vieniems atplaukus, o kitiems 
išplaukus, gyvenimas grįžo į 
mūsų pačių įspaustas vėžes. 

O galėjo būti ir kitaip. Vietoj 
gabenimo meno paveikslų, daug 
didesnį įspūdį būtų suteikus 
meniškai išrašyta an t perga
mento Jungt inėms Tautoms 
deklaracija, kad Lietuva pagal 
Tarybų Sąjungos konstituciją 
tautos noru išstoja iš Sąjungos 
sudėties. įvykiui paryškinti 
leiskime vaizduotei pasireikšti. 

Prie Jungtinių Tautų pastato 
fronto durų išeiviai pasipuošę 
tautiniais rūbais. Vaizdūs pla
katai pasitinka besirenkančius 
į posėdį narius. Susirinkus visu
mai, buriuotojai įneša ir įteikia 
posėdžiaujantiems deklaraciją. 
Žinoma, visam tam iš anksto 
parūpintas leidimas. Tai išeivių 
veiksnių nuopelnas. 

Po to įgulos prisistatymas Lie
tuvos konsulate. Ir čia proga 
pasirodyti ne t ik šokėjams 
t a u t i n i a i s r ū b a i s , be t ir 
chorams. Ir tik generaliniam 
konsului išdavus buriuotojams 
l ie tuviškus užsienio pasus , 
prasidėtų vaišės. 

Tarybų Sąjungos konstitucijoj 
pasakyta, kad tautos, nenorin
čios priklausyti Sąjungai, gali, 
pareiškus norą, išstoti išjos su
d ė t i e s . L ie tuv ių t a u t a 
užtenkamai iškentėjo ir ilgai 
buvo išnaudojama. Viskam turi 
būti padarytas galas. Tikėtis 
kitų malonės nėra prasmės. 
Nėra ko tikėtis iš Molotovo-Rib 
bentropo sandėrio panaikinimo 
Kas kam rūpi, kas dalinosi, kuo 
dalinosi. Nei vieno, nei kito 
nebėra gyvo. Žmonijos atmintis 
yra trumpa Mažai kas žino apie 
tas mažas tautas . Mažai kam 
rūpi, kad jos neteko laisvės ir 
buvo visą laiką išnaudojamos. 

Lietuviams,išlikus gryniems 
dvasioje, atėjo laikas atsiskirti 
nuo to šiukšlyno. Kol konstitu
cija nepakeista. k» ' "<;troi 
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patalpas, susitikome su Lietu
vių centro Lemonte organizato
r i a i s . Visi j a u n i , ba igę 
aukštuosius mokslus, sukūrę 
l ie tuviškas šeimas ir apsi
gyvenę šioje apylinkėje. Po
kalbininkai dideli optimistai ir 
tvir t ina, kad Lietuvių centras 
Lemonte ne t ik pradės tarnaut i 
vyresniesiems, viduriniajai kar
tai , bet ir ateinančioms kar
toms. Juk gyvenimas nesibaigia 
su išsiblaškymu iš Chicagos. O 
šioje apylinkėje kuriasi daug 
jaunų šeimų, čia jos gyvens gal 
ke l i s d e š i m t m e č i u s , čia 
susikūrusios lietuvių šeimos 
augins ir būsimas Lietuvai kar
tas... Entuziastiškai kalba apie 
ateitį viena jauna profesionalė. 

— Žiūrėkite, matėte daugybę 
p a t a l p ų . M a t ė t e , k u r y ra 
įsikūrusios lituanistinės mo
kyklos ir Montessori vaikų 
darželis. Lituanistinė mokykla 
jau šiuo metu bene didžiausia 
visame laisvajame pasaulyje. Ją 
šeštadieniais jau lanko apie 150 
mokinių. O mažųjų darželis jau 
t u r i a r t i k e t u r i a s d e š i m t 
„studentų". Turime mokyklų 
vedėjas, tur ime mokytojus. Dar
bas vyksta. Ir ateityje darbai 
plėsis. 

Čia pat j aunas ir ryžtingas 
advokatas Domanskis. — Tad 
kiek jums tas biznis kaštavo? Ar 
išnešė kišenius? — grynai finan
sinį klausimą keliu. 

— Kaip matėte , visi pastatai 
ir 5 akrai aplink gražios žemės, 
gražios erdvės mum atsiėjo tik 
800,000 dol. Tai manytume la
bai pigiai pirkome. Kalbant apie 
kišenių, irgi išsivertėme pirk
dami šį centrą. Jau turime pusę 
milijono, įmokėjome, <> likusį 
pasiskolinome iš Kasos. Turime 
daug planų, kaip pertvarkyti 
visą centrą, kaip pritaikyti lie
tuvių poreikiams. Ir manome, 
kad su visuomenės pritari 

k a " vakarams muilina akis, 
pats laikas naudotis proga. 
Užteks Maskvos priklausomy
bės. Užteks klupčioti prieš rusą. 
Atėjo laikas pradėti savistovų 
gyvenimą. 

Telieka iševijos veiksnių už
davinys supažindinti pasaulį su 
esama padėtim. Būkime pirmie
ji, išstodami iš tos pūvančios 
sistemos. Parodykime pasau
liui, kas buvome, kas esame ir 
kuo norime pasilikti. 

mu ' r parama kliūtis įveiksime. 
O ^ ..me pastate, atrodo, galėtų 
tilpti net laisvojo pasaulio in
stitucijos, archyvai, galerijos, 
vietos ras sportuojantis jauni
mas, bus salės, t ikimės, kad at
sikels ir profesionalai. Šviesio
mis viltimis žvelgė jaunas ad
vokatas, sėkmingai sutvarkęs 
visus teisinius pirkimo reikalus. 

— O jeigu šiandien reikėtų 
pastatyti tokį pastatatą, taip 
į r eng t i , k a š t u o t ų ap ie 
15,000,000 dolerių - pridūrė 
inž. Bronius Nainys. 

— Per pamaldas kun. L. Za
remba užsiminė, kad bus greitai 
gautas Misijos statusas. Tad gal 
čia ir bus tik misija, o ne 
Lietuvių centras? 

— Misijų pavadinimas paleng
vins patį centro išlaikymą, 
mažės taksai . 

— Sakote, kad parduosite 
įrengę kondominiumus. O kaip 
manote sutvarkyti nuosavybės 
dokumentus? 

— Teisiškai viskas yra sutvar
kyta ir kiekvienas pirkęs kondo-
miniumą gaus nuosavybės do
kumentus ir jokių abejonių dėl 
to nebus. 

— Šiuos reikalus tvarko tei
sininkai ir iš jų užinteresuotieji 
gali gauti daugiau informacijų. 

— O kaip sekasi pradžia, ar 
turi te jau pajamų? 

Dabar čia veikia lituanistinės 
mokyklos, organizacijos nuo-
muoja sales pokyliams, vyksta 
susirinkimai, ir vyks šeštasis 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
ir kiti renginiai. Tad pradžia 
gera. Žinoma, laukia mūsų 
sunkūs darbai, laukia dideli 
remontai, centro pri taikymas 
įvairiems lietuvių poreikiams. 
Tačiau Lietuvių centrą kuriame 
ne vienai dienai, metams, o de
šimtmečiams. Tad iš to taško 
žiūrėdami ir planuojame dar
bus, ateitį. Be darbo, ryžto 
pastangų nebūtų gimęs ir Jau
nimo centras bei kiti centrai 
Chicagoje ar ki tur . Tad to dar
bo ėmėmės, žiūrėdami į priekį 
dešimtmečiais . Tik ime, kad 
Lemonte vistik išaugs didžiau
sias Lietuvių centras laisvajame 
pasaulyje. Juo naudosimės mes, 
betjis ta rnaus ir laisvojo pasau
lio lietuvių poreikiams. 

Palinkime didžiųjų planų vyk
dytojams sėkmės, o kam atlieka 
kišeniuje doleris,dėkime į Lie
tuvių centro kišenių. Ateitis pri
klauso jaunoms kartoms. 
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pagrindiniam^ vaidmens i 

NEW JERSEY, NEW YORK - Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. i i Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muile of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba.lš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sur'tt O , " - • - ' ~" " >' 07f>fir> Tel. 201 753 - 5636. 

REAL ESTATE 

m art* KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAUORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ta JMUt 

BALYS B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i įkainuoja 

jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

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

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. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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 

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

Tai. 565-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventoja: dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA II 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/or i te būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai . 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. K«dzl« Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

FOR RENT 

Stora for rent 
LARGE STORE: Vic. 59th & Sacra-
mento, approx. 2400 sq. ft. or will di-
vide, $800/mo. Heated. Call Days 

STEADMAN R.E. 476-4922 

FOR RENT VICINITY OF: 
59the Kedzie, 3 rms. $300 
63rd Troy, 3 rms. 325 
63rd Sacramento, 2 rms. 250 
61 st Sacramento, 2 rms. 260 
66th Kedzie, 2 rms. 260 

STEADMAN REALTY — 476-2922 

Išnuomojamas 4V2 kamb. moder
nus butas, pirmame aukšte su šiluma 
ir oro vėsinimu Marquette Pk. apyl. 
Suaugusiems. 

Tai. 361-5594 arba 476-2242 

HELP VVANTED 
MEDICINOS PRAKTIKA — 

KARDIOLOGIJA 

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

LITHMIB 
MY HERITAGE 

?-
POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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

Ji 
GENRIKAS SONGINAS 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



LIETUVIŠKOS MUZIKOS KASEČIŲ 
SĄRAŠAS 

1. „Gervės skrenda", estradinė muzika. 
2. „Volungėlė", estradinė muzika. 
3. „Nakties muzika", estradinė muzika. 
4. „Myliu", estradinė muzika. 
5. „Už viską švelniau", estradinė muzika. 
6. „Paklydo ramunė", estradinė muzika. 
7. „Balti balandžiai", estradinė muzika. 
8. „Vilniui" (Vilniaus Bokštai— 1973—1976), estradinė muzika. 
9. „Su tavim kartu", estradinė muzika. 
10. „Raganėlių puota" (Nerija — estr. ansamblis, Lietuva). 
11. „Ir vėl žydi gėlės" (dainuoja J. Nakutavičius su orkestru). 
12. „Dainuok ir šok" (dainuoja J. Nakutavičius su D. Striugaite). 
13. „Gimtinės aidai" (B. Gorbulskio dainos), estradinė muzika. 
14. „Brangiausias žodis" (B. Gorbulskio dainos), estradinė muzika. 
15. „Dar širdyje ne sutema" (B. Gorbulskio dainos), estradinė muzika. 
16. „Aliukų Broliai" (populiari grupė iš Lietuvos), 1983. 
17. „Aliukų Broliai" (populiari grupė iš Lietuvos), 1984. 
18. „Aš lauksiu Tavęs", estradinė muzika. 
19. „Tarp girnų" (dainuoja V. Kernagis, Lietuva). 
20. „Lauksiu Tavęs" (estradinė muzika). 
21. „Myliu Tave" (estradinė muzika, Lietuva). 
22. „Mes Dviese" (estradinė muzika, Lietuva). 
23. „Lietuva Motina" (estradinė muzika, Lietuva). 
24. „Fiesta nuostabi" (estradinė muzika, Lietuva). 
25. „Stasys Povilaitis" (su ansambliu Nerija, Lietuva). 
26. „Svajonių sūkuryje" (dainuoja B. Tamošiūnienė, Australija). 
27. „Jinai ir Trys Gintarai" (N.Y. estradinis ansamblis). 
28. „Vėtrungė" (nauja estradinė grupė iš Lietuvos). 
29. „VYTIS" (Čikagos orkestras su dainininkais). 
30. „Aš nuskinsiu žiedą" (estradinė muzika, Lietuva). 
31. „Tėviškės laukuos" (Aliukų Broliai, Lietuva). 
32. „Kvepia žiedai" (estradinė muzika, Lietuva). 
33. „Išeinu, palieku Tve" (estradinė muzika, Lietuva). 
34. „Alytė" (dainuoja A. Dvarionas). 
35. „Paskutinis sekmadienis" (dainuoja A. Šabaniauskas). 
36. „Jaunystės Meilė" (dainuoja A. Šabaniauskas). 
37. „Linksmieji Broliai" vienoje pusėje, kitoje — D. Dolskis. 
38. Kipras Petrauskas (liaudies dainos ir įvairios arijos). 
39. „Auga, auga Apynėlis" (Lietuvių liaudies dainos). 
40. „Tykus buvo vakarėlis" („Ekranas" liaudies ansamblis). 
41. „Virgilijus Noreika" (estradinės, liaudies, arijos iš operų). 
42. „Ne margi Sakalėliai" (dainuoja V. Noreika liaudies dainas). 
43. „Vyrų ir moterų oktetai" (iš Lietuvos Nr. 1). 
44. „Vyrų ir moterų oktetai" (iš Lietuvos Nr. 2). 
45. „Mes žengiam su daina" (N.Y. Vyrų oktetas, vad. A. Mrozinskas). 
46. „Armonika" (Kaimo kapela su dainininkais iš Lietuvos). 
47. „Tūkstantis žingsnelių" (kaimo kapela su dainininkais). 
48. „Šventiniai vakarai" (Dainų ir šokių ansamblis „Lietuva"). 
49. „Chorai" Nr. 1 (įvairūs chorai iš Lietuvos). 
50. „Chorai" Nr. 2 (įvairūs chorai iš Lietuvos). 
51. „Ąžuoliukas" (dainuoja berniukų choras iš Lietuvos). 
52. „Mūsų kaime gegužinė" (kaimo kapela su dainininkais). 
53. „Lietuvių liaudies šokiai" (ansamblis „Lietuva"). 
54. „S. Citvaras — bosas" (Liaudies dainos ir arijos). 
55. „Laukų gėlė" (estradinė muzika, ansambliai, „Rondo" ir „Debiutai"). 
56. „Laima" (roko grupė „Antis"). 
57. „Vairas" (estradinė grupė iš Šiaulių ir Vytautas Babravičius). 
58. „Aliukai 88" ir „Kardiofonas 87" antroje pusėje. 
59. „Mergaitė ir regis" (estradinė grupė „Studija", iš Klaipėdos). 
60. „Senas tėvo smuikas" (estradinė muzika, Birutė Petrikytė). 
61. „Baltijos jaunystė 86" (15-tas estradinės muzikos festivalis). 
62. „Gražūs tavo sūnūs" (estradinis ansamblis iš Kauno — „Rondo"). 
63. „Ant marių krantelio" (Folklorinių ansamblių šventė). 
64. „Ratilio" (Vilniaus universiteto folkloro ansamblis). 
65. „Varpas" (vyrų choras) ir „Ąžuoliukas" (garsusis berniukų choras). 
66. „Gintarinė pora" (pirmoje pusėje — disco muzika; antroje pusėj 

„Oktava orkestram"). 
67. „Literatūros vakarai" (Poeziją skaito St. Santvaras ir kt.). 
68. „Vien tik Tango" (dainuoja A. Šabaniauskas ir Dvarionas. 28 Tan) 
69. „Tomas Balčytis" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr). 
70. „Viktoras Malinauskas" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr.). 
71. „Nijolė Tallat-Kelpšaitė" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr). 
72. „Svetlana Bagdonaitė" (Estradinė muz'ka su įvairiais orkestr.). 
73. „Aleksas Lemanas" (Estradinė muzika su įvairiais 0!<estr.). 
74. „Janina Miščiukaitė" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr.). 
75. „Ona Valiukevičiūtė" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr.). 
76. „Nijolė Ščiukaitė I" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr.). 
77. „Nijolė Ščiukaitė I I " (Estradinė muzika su įvairiais orkestr.). 
78. „Nijolė Ščiukaitė III" (Estradinė muzika su įvairiais orkestr.). 
79. „Baltos ramunės" („Aliukai"). 
80. „Mama, Mamyte!" („Aliukai). 
81. „Baltos Rožės" (išpildo „Kaziuko kapela"). 
82. „Mes būsime laimingi" (išpildo „Suvalkija"). 
83. „Veronika Janulevičiūtė" (danuoja liaudies dainas be palydos). 
84. „Dainuojame žmogui" (dainų ir šokių ansamblis „Lietuva"). 
85. „Tėvynė mano" (estradiniai ansambliai „Varpas" ir „Argo"). 
86. „Lietuva 88" (Lietuvos atgimimo proga sukurtos dainos. Išpildo įvairūs 

ansambliai). 
87. „Paklydusi Akimirka" (Vytauto Telksnio estradinės dainos). 
88. „Oktava" (estradinis ansamblis, vadovas Mindaugas Tamošiūnas). 
89. „Esi tik Tu" (estradinis ansamblis „Aukštaitija"). 
90. „Krinta lapai" (estradinis ansamblis „Nemuno Vingis"). 
91. „Vainikas Lietuvai" (įvairių estradinių grpių dianos skirtos Lietuvai). 
92. „Laisvės Alėja" (estradinis ansamblis „Oktava"). 
93. „Sūneli Mano" (estradinis ansamblis „Oktava"). 
94. „Apolinas Navickas" (dainuoja su akordeono palyda). 
95. „Tu nemyli manęs" (estradinės muzikos rinkinys 1988 m). 
96. „Visos dainos Tau" (estradinės muzikos rinkinys Nr. 2 — 1988 m.). 
97. „Mano mergužėlė" (estradinis ansamblis „Dainiai ir V. Kernagis). 
98. „Daina Mamai" (estradinis ansamblis iš Dzūkijos „Punelė"). 
99. „Kur skrenda paukščiai" (estradinės muzikos rinkinys — 1989 m.). 
100. „Eik savo keliu" (dainuoja Vytautas Kernagis su savo ansambliu). 
101. „Maironis 1862-1932" (Jo kūrinius skaito aktorius Laimonas 

Noreika). 
102. „Subatos vakarėlį" (Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis). 
103. „Kalėdų Eglutė" (dainuoja dvi lengvo roko grupės „Kardiofonas" 

ir „Debiutai"). 
104. „Dzūkų dainos" (dainuoja be palydos Veronika Janulevičiūtė). 
105. „Vai žydėk žydėk" (išpildo folkloro dainas Lietuvių folkloro teatras). 
106. „Jievaras" (liaudies folklorinis ansamblis). 
107. „Per šilelį jojau..." (Lietuvos televizijos ir radijo ansamblis 

„Armonika"). 

Kaina: visos kasetės po 10 dol 
Trukmė: visos kasetės po 60 min., išskyrus Nr. 16, 17, 41,68 (po 

9i) min.) ir jų kaina 15 dol. Kasetės Nr. 54, 83 po 40 min. Jų kaina 
po 10 dol 

Užsakymus (ir čaklu*) »iųskit«; 
Josaph Nakutavičius 

7119 Tolado Rd. 
Sprlng Hill, Florida 34606 

SIMPOZIUMAS IR 
JO TIKSLAI 

J U O Z A S ZYGAS 

Ilgai buvo laukta , daug reng
tasi, kalbėta ir rašyta. Šiaip ar 
taip, tai nėra eilinis renginys. 
Kadangi įvyksta t ik kas ketvir
ti metai, tad kai kuriems vi
suomenės sluoksniams y ra net 
neaišku, kokia simpoziumų 
prasmė. Tad t e n k a aiškinti ir 
nereikalingai laiką ir popierių 
eikvoti. Bet ir visuomenės labai 
kaltinti dėl to negalima, nes yra 
daug tokių referatų, kurie yra 
specifiškai profesiniais klausi
mais. Visuomenė, kaip tokia, to
kiais atvejais yra palikta nuo
šalyje. Negalima norėti, kad 
plačioji visuomenė domėtųsi 
tokiais referatais, kaip instru
mentai ir matavimai, vigrotech-
nika ir panašios temos. Čia ne
noriu specifiškai tų temų nuver
tinti, technologijoje jos yra labai 
svarbios, tačiau daug klausytojų 
jos nepatrauks. 

Bet b e n d r a i p a ė m u s , i r 
v i s u o m e n ė n e b u s t o t a l i a i 
užmiršta. Bus daug referatų, 
kurie turėtų patraukti ir plačios 
visuomenės dėmesį. Čia t ik 
keletą iš jų išvardinsime. Is
torija — J. Račkauskas, R. 
Misiūnas, kalbotyra — kun . J . 

Gal niekas tikslios statistikos 
nėra bandęs sudaryti, tačiau gal 
nebus daug apsir ikta , jeigu 
pasakysime, kad lietuvių yra 
buvę ar dabar dirbančių visuo
se pasaulio kampuose. Juo la
biau, jeigu dėmesin paimsime ir 
okupuotą Lietuvą. Yra daug lie
tuvių, kurie Maskvos yra siun
čiami į vadinamą „trečiąjį 
pasaulį" su techniškomis ir 
diplomatinėmis misijomis. Taigi 
ir mes tam t ik ra prasme esame 
globaliniai išsimėtę. Tad ir 
re ik ia tam t ikra is protarpiais į 
krūvą sueiti ir savo godomis 
pasidalinti. Savo žinias atnau
j in t i ir su kitų pasiekimais susi
pažinti. Mes savo tarpe turime 
ir labai žymių mokslininkų. 

Pasidarėme ne tik globaliniai 
išsisklaidžiusi, bet ir keliaujanti 
tauta . Prie dabartinės technikos 
pasaulis labai sumažėjo. Dar 
rašančiojo atmintyje yra tie 
laikai, kai k i ta apskrit is buvo 
tolimas pasaulis. Laikai smar
kiai pasikeitė, ir mes pasikei
tėme. J au Vokietijoje pasida
rėme keliautojai. Su silkėmis, 
akmenukais žiebtuvėliams ir 
ansambliais visą Vokietiją sker-

tas ir Pacifikas visai susiaurėjo. 
Atsimenu, kai lankėsi Ratilio, 
tai teko prie vieno stalo su 
viešnia iš Havajų sėdėti. O 
dabar ta pat i ir simpoziume su 
referatu dalyvauti žada. Taigi 
distancijos didelės re ikšmės 
nebeturi . Vandenynai gal y ra 
mažesnė kliūtis, negu pasaulė
žiūriniai skir tumai. 

Dabart iniu metu, kai Lietu
voje kalbama apie ekonominį 
savarankiškumą, tai tas labai 
stipriai pajuntama. Jų pačių žo
džiais, nežino nuo ko pradėti . 
Kadangi nežino, tad ir nieko ne
bando daryti . Sako, įmonių 
vadova i y r a į p r a t ę g a u t i 
direktyvas, tad praradę inicia
tyvos jausmą. O pradėjus apie 
savarankiškumą kalbėti, jie tik 
popierius iš vieno stalčiaus į 
kitą tedėsto. Taip veikiant, ži
noma, nei savistovumo, nei 
gerovės pasiekti nebus galima. 
Tad yra naudingas simpoziume 
didelio skaičiaus dalyvių iš Lie
tuvos atvykimas. Galės bent pa
viršutiniškai pamatyt i , ka ip 
laisvas ūkis veikia. Kai nelau
kiama direktyvų iš „st ipraus 
centro", ta i krautuvių lentynos 
nuo prekių lūžta. Simpoziumų 
pagrindinis tikslas ir yra idėjų 
pasikeitimas. Šiuo požiūriu šis 
simpoziumas gal ir bus sėkmin
giausias. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. lapkričio mėn. 1 d. 

Vaišnys, l i teratūra — R. Šilbajo- sai ir išilgai išmainėme. Atlan-
ris , ekologija — V. Adamkus, 
tautotyra — E. Bradūnaitė-Ag-
linskienė, V. Valkavičius, poli
tiniai mokslai — T. Remeikis, R. 
Vitas ir daug ki tų įdomių refe
ratų. Visų čia negalima iš
vardinti, jeigu nenorima rašinio 
paversti į litaniją. Taigi tei
gimai (tokių t enka girdėti) sim
poziumai t ik t am rengiami, kad 
mūsų akademikai galėtų suva
žiuoti ir pasikalbėt i . Simpoziu
ma i a t l i eka d a u g r imtesnę 
funkciją, kaip pasikalbėjimus. 

Ypač t ie , kurie dalyvauja su 
referatais tu r i kietai padirbėti, 
kad jame galėtų t inkamai pasi
rodyti. Ir auditorijoje yra daug 
akademikų ir tos pačios sr i t ies 
specialistų. Tad prelegentai 
besirengdami ir save atsišvie
žina, turi daug ką prisiminti ar
ba naujai savo žinių bagažą 
p a p i l d y t i . O l i e t u v i š k o s 
v isuomenės a tžvi lg iu tok ie 
simpoziumai yra labai nau
dingi, kadangi mes tur ime pro
gos ir save pamatyt i . Dažnai 
savo tarpe ir spaudoje pade
juojame, kad mūsų jaunoji — 
akademikų ka r t a yra dingusi. 
Tad, papildant šią mintį, t enka 
pasakyti, kad ji nė ra tik dingu
si, bet išsisklaidžiusi. Gyve
name kraš te , kuriame nėra 
vieno „st ipraus centro", t ad jie 
yra išsisklaidę po keliasdešimtį 
universitetų bei korporacijų. 
Kaip žinome, daugelis korpo
racijų yra globalinės apimties, 
tad ir jų tarnautojams t enka 
daug keliauti. Dabartiniu metu 
beveik negal ima svarbesnių 
pareigų turėt i , jeigu nenorima 
savo daržo palikti . 

Mums ne t rūks t a idėjų, o 
žmonių, kurie jas vykdytų. 

H. Balzac 

PADĖKA 
A.tA. 

FELIKSAS SEREICIKAS 
Sulaukęs senatvės, iškeliavo i Amžinybę š.m. rugsėjo 7 

d. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžią padėką reiškiame giminėms ir pažįstamiems 

už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. Dėkojame už gėles, 
šv. Mišias ir pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu. 

Dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, šv. 
Mišias bažnyčioje ir apeigas kapinėse. Dėkojame prel. D. 
Mozeriui, klebonui kun. A. Puchenski, kun. J. Kuzinskui ir 
kun. A. Tamošaičiui už maldas koplyčioje; Moterų Sąjungos 
20 kp. narėms už sukalbėtą rožinį; Šaulių rinktinės 
nariams.-ėms už budėjimą prie karsto ir už atsisveikinimo 
pravedimą jų vadui Alf. Paukštei. Dėkojame Balfo centrui, A. 
ir M. Rudžiams, S. Vanagūnui ir kitiems direktoriams, kurie 
dalyvavo koplyčioje; dr. J. Kazickui už pasakytas kalbas 
koplyčioje ir kapinėse ir karsto nešėjams, kurie paskutinį 
kartą patarnavo Dėdei Feliksui. 

Širdingai dėkojame Gaidas-Daimid laidotuvių direkto
riams už nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdęs sūnus Feliksas Sereičikas ir šeima. 

A.fA. 
ČESLOVUI VOLODKAI 

mirus, žmonai TERESEI , vaikams LIUDUI, ALGIUI 
ir RŪTAI su še imomis , seseriai GABRIELEI ir ED
MUNDUI KORZONAMS, jų va ikams RAIMUNDUI 
ir LIUDAI su j ų šeimomis, broliui JURGIUI ir RE
GINAI VOLODKAMS ir visiems g iminėms reiškia
me gilią užuojautą. 

Eugenijus ir Jurgis Likanderiai 
su šeimomis 

(\^3 midlcind Padarai 
•MHBr Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9^00 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

FSEE t=j 
(OlNKUM 
LEN0ER 

A.tA. 
EUGENIJA KASELYTĖ 

ZUBRICKIENĖ 
Gyveno Detroit, Michigan. 
Mirė 1989 m. spalio 26 d., sulaukusi 46 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartų apskrityje. Amerikoje išgyveno 

39 m. 
Pasiliko nuliūdime vyras Kęstutis, sūnūs Kastytis ir 

Jaunutis, motina Ona Kaselienė, sesuo Albina Ramanaus
kienė, svainis Liudas, dukterėčios: Asta, Indrė, Renata ir 
sūnėnas Donatas bei jų šeimos. 

Laidotuvės įvyko spalio 30 d. Iš Šv. Antano bažnyčios, po 
gedulingų pamaldų, velionė buvo palaidota Detroite, Holy Se-
pulchre kapinėse. 

Nuliūdę vyras, sūnūs , motina ir sesuo su šeima. 

A.tA. 
Dipl. teis. ALFONSUI NORKUI 

mirus , j o žmoną ALBINĄ MALAKAUSKAITE su šei
m a ir j o seseris ONĄ JUODVALKIENE, LEOKADI
J Ą T V E R I E N E ir DOZĘ TRAKIMIENĘ su j ų šei
momis nuoširdžia i užjaučia 

Kazimieras Jankūnas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 7 1 St., Chicago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So. 5 0 t h Av., Cicero 
T e l e f o n a s — 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 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 

- 652-1003 

Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 

« 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. lapkričio mėn 1 d. 

x Asta Ban iony tė atvyksta 
iš Washingtono. D.C., ir pada
rys pranešimą apie išeivijos lie
tuvių veiklą Washingtone ir ki
tuose Amerikos miestuose. Va
karonė bus lapkričio 3 d., penk
tadieni. 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro posėdžių kambaryje. 
Įėjimas šalia koplyčios. Vaka
ronę rengia LB Vid. Vakarų 
apygardos valdyba. Maloniai 
kviečia visuomenę atsilankyti. 

x Ra imondo Korzono va
dovaujama Lietuvių operos 
valdyba visu in tensyvumu 
dabar ruošiasi savo sezoniniam 
baliui — koncertui, kuris bus 
šeštadienį, lapkričio 18 d.. 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Negrąžinusieji laimėjimų šak
nelių yra prašomi jas prisiųsti 
valdybos iždininkui. Sėkmingai 
praėjęs laimėjimų vajus bei ba
liaus pajamos įgalins Lietuvių 
Operą ir toliau tęsti operos 
meno puoselėjimą tautiečių 
tarpe ir tuo pačiu garsinti Lietu
vos vardą amerikiečiams. 

x Lietuvos i rkluotojai Mil-
waukee vykusiose varžybose 
laimėjo pirmąsias vietas vyrų ir 
moterų aštuonviečių valčių 
lenktynėse. Chicagos ir apylin
kių lietuvių susitikimas ir va
karienė su irkluotojais bus šį 
vakarą, tuoj po Vėlinių šv. Mi
šių Lietuvių centre, Lemonte. 

x Lemonto pa r t i zano Dau-
manto-Diel ininkaičio ateiti
ninkų kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, lapkričio 5 d.. Atei
tininkų namuose. 10:45 v.r. 
'tuoj po jaunų šeimų pamaldų 
Misijoje'. Nariai prašomi atsi
nešti po mažą batų dėžutę, Ivory 
muilo gabalą, porą neperšlapan-
čių pirštinių ir 2 dol. pašto išlai
doms padengti siuntinėliams 
našlaičiams į Caritas ištaigą 
Lietuvoje. 

x Vito i r Regina Vai., Oak 
Brook, 111., V. Lumbis, Garson, 
Ont., Kanada, J . ir V. Meilus, 
Troy, Mich., įvairiomis pro
gomis atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Ne konce r t a s , ne vaidini
mas , o gyvas kabaretas: žvake
lės, vynelis, juokelis ir Vytauto 
Kernagio vadovaujamas „Dai
nos teatras", Jaunimo centro 
kavinėje lapk. 8 d., 7:30 vai. v. 
Rengia Toliaus ir Pranės Siutų 
radijo programa ,.Lithuanian-
American Radio". Bilietai par
duodami: „ P a t r i a " , 2646 W. 
71 st St., tel . (312)778-2100. 

(sk.) 

x R e i k a l i n g a t a r n a u t o j a 
lietuvių įstaigai dirbti pilną 
laiką. Turi mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas, ir rašyti mašinėle. 
Skambinti tel. 776^7582, darbo 
valandomis, nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 9:00 iki 4:00 
vai. 

(sk) 

x S p e c i a l u s u ž p i r k i m a s 
Lietuvoje žinomų video mag
netofonų Toshiba 83 CZ. Šiuo 
metu jo kaina tik 295 dol. Ro
m a s Pūkš tys , 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

'sk.i 
x Greit p a r d u o d u vienos ii*, 

dviejų šeimų namus Chicagoje' 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE.MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361 5950 arba 
636-6169. 

(sk^ 
x JUOZAS BACEVIČIUS, 

n^mus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel . 778-2233. 

(ski 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Trave l Service 
Bureau, 9727 S. Western A ve., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787 

(sk) 

x Irena Būtėnaitė-Valevi-
ėienė, ilgai išbuvusi tremtyje 
Vorkutoje, iš Kauno atvykusi 
pas savo brolį ir broliene Vladą 
ir Dalią Būtėnus, jų lydima, bu
vo ..Drauge", papasakojo savo 
įspūdžius ir pasikalbėjo su 
redaktoriais. VI. Būtėnas, dir
bąs Amerikos Balse, su žmona 
ir seserimi iš Washingtono, 
D.C. atvyko į Chicagą ir čia 
žada pabūti iki lapkričio 10 d. 

x Marija Rudienė, Balfo di
rektoriams prašant, vienbalsiai 
išrinkta Balfo pirmininke, pa
reigose pradėjusia 18 metus. Vi
cepirmininkais išrinkti vysk. 
Jonas Juosupaitis, Albinas Dzir-
vonas, kun. Jonas Kuzinskas. 
Stasys Vanagūnas. Dr. Pranas 
Budininkas išrinktas generali
niu sekretoriumi, jam negalint 
dalyvauti centro valdybos posė
džiuose, pavaduoja Vyt Kasniū-
nas. Protokolo sekretore išrink
ta Faustina Mackevičiene, iždi
ninku — Kostas Čepaitis. 

x LB Brighton Parko apy
linkės valdyba, vadovaujama 
energingos pirmininkė? Salo 
mėjos Daulienės. prisiuntė Švie
timo tarybai 1.000 dol. Švietimo 
taryba įvertina tokią didelę 
auką lietuviško jaunimo švieti
mui. 

x Vėlinių iškilmes Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo bus šį sekma
dienį, lapkričio 5 d., 12 vai. 
Trumpas religines ir visuomeni
nes apeigas organizuoja Bend 
ruomenės Pasauliečių komi
tetas ir Kapu sklypų savininkų 
draugija, garbės sargyboje 
dalyvaujant uniformuotiems 
šauliams ir šaulėms. Po minėji
mo individualus kapų lanky
mas. Visuomenė kviečiama da
lyvauti pagerbiant visus lie
tuvių tautos mirusiuosius, o 
taip pat prisiminti ir aplankyti 
savo artimųjų kapus. 

(sk.) 

x „Daktaras Gervydas", V. 
Mykolaičio-Putino dramos spek
taklis, jau čia pat, lapkričio 12 
d. Jaunimo centre. Bilietų dar 
galima gauti Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71 St. 

(sk.) 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport, i L 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, l t 60629 

Tel. - 776-8700 
Darbo vai nu>>9 ik i 7 vai vak 

Šeštad. 9 v r iki 1 vai d 

x Marija Rudienė, Balfo 
centro vald\ bos pirmininkė, 
laišku padėkojo dienraščiui 
. .Draugui" už jo nuolatinę 
pagalbą Balfo rudeniniam vajui 
ir prisiminimą seimo, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu. 

x Viktoras Petkus ir Anta
n a s Terleckas, besilanką iš 
Lietuvos ir dar ę pranešimus Los 
Angeles ir Chicagoje, lydimi Ire
nos Kriaučeliūnienės, aplankė 
,,Draugą", pasikalbėjo su redak
toriais ir įsigijo daug lietuviškų 
knygų bei susipažino su lietu
viška spauda išeivijoje. 

x Ža id imų pop ie tė bus 
lapkričio 5 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Marijonų salėje prie 
, ,Draugo" , Popietę rengia 
Marijonų bendradarbių Chica
gos apskritis, vadovaujama 
Estellos Kaulakienės. Bus gra
žių laimėjimų, po žaidimų bus 
vaišės. Kviečiami marijonų 
bendradarbių nariai ir svečiai. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
Dramos skyrius rodys komedi-
ją-misteriją ,,Bone-Chiller" 
lapkričio 17 ir 18 dienomis, 7:30 
vai. vak., lapkričio 19 d., 
šeštadienį, 3 vai. po pietų 
mokyklos salėje. Dramos sky
riui vadovauja mokytoja Lucille 
Piotrowski. 

x Šeštasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas bus grandio
zinis renginys. Tačiau visų tų 
renginių viršūnėje bus banke
tas, kuris rengiamas Lexington 
House patalpose, W. 95th St., 
Hickory Hills. Laisvų stalų 
skaičius jau mažėja — rezervuo
ti pas rengėjus. 

x Chicagos arkivyskupijos 
la ikrašt is „Keen Ager News" 
lapkričio laidoje pamini, kad 
šimto metų lapkričio 1 d. sueina 
Ann Juzaitis. Neparašyta, kur 
gyvena, bet manoma, kad Chi
cagoje. Taip pat pamini, kad 
aštuoniasdešimt metų sueina 
Frank W. Gudaitis. 

x Kad 35 svarų maisto 
s iunt inys pasiektų jūsų gimi
nes iki Kalėdų, reikia jį užsisa
kyti dabar. Liko tik 37 vietos. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago, n 60629, tel. 312-436-
7772. 

(sk.) 

x Jei jūsų giminės Lietuvo
j e negali gauti bilieto, galite 
užmokėti per mūsų įstaigą. Kai
nos lapkričio ir gruodžio mėne
siams: į abi puses Maskva-New 
Yorkas $850.00 ir Maskva Chi-
caga $975.00 plūs taksai. Kreip
kitės: Travel Advisers Inc., 
312-524-2244, Birutė Zalato
riene. 

ADVOKATAS 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W 65h h Street 
Chirag... H- 60629 

T e l . 77H-OROO 
Kasdien ?• c vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
panai susitarimą 

Advokatas 
JONAS SAKAS 

305 P lepant V . , Ste. 202-C 
St. Joseph. MI 490SS 

Te). 61^-983-4130 
Aptarnauja j i i c n Pier, NewBuffalo ir 
kt. pietvakariu Michigano lietuv <JS 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogf|(n A m , St<\ 18-2 
Hinsd;.!.-. IF. 60521 

I ei. 30-3157 
Valandos pagal ^u<: tanma 

x Keičiame dolerius i rub
l ius aukštu santykiu. Par
duodame automobilius ir na
mus Lietuvoje. Kreipt is į 
Tomą, 10 v. r. - 4 v. p.p., tel. 
312-579-3243. 

(sk) 

x P A T R I A dovaninių ir 
elektronikos prekių parduo
tuvėje dabar galite gauti Lietu
voje pageidaujamų elektroninių 
prekių sumažintomis kainomis. 
Pvz. M7 arba Hitachi kamkor-
deriai tik 999 dol. Siunčiame 

- prekes į Lietuvą kargo — oro 
linija. Dovanos greitai ir sau
giai pasieks jūsų gimines. PAT
RIA 2638 W. 71 St., Chicago, 
IL 80829, tel. 778-2100. Ati
daryta kasdien: 10 v.r. - 5:30 
v.p.p. Sav. A. ir F. Siutai. 

(sk) 

x Pigiai parduodame Lie
tuvoje t inkančius video ir 
kompiuterius. Kainos labai 
žemos. Toshiba 83 CZ, PAL 
Secom DK - 310 dol.; AKAI 
multi-sistemos — 490 dol.; video 
kamera National M7 — 960dol., 
video kamera Hitachi 600 — 965 
dol. Kompiuteriai įvairios 
konfigūracijos, pradedant nuo 
900 dol. ir baigiant 6,000 dol. 
Kreiptis i Arūną, 10 v.r. - 4 v. 
p.p. , tel. 312-579-3243. 

(sk) 

Sffejk ŽVAIGŽDUTE 
jj^BMfl^Z.* J * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plutas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Lietuvių pamiltas išganymo simbolis statomas kapinėse 
mirusiųjų prisiminimui. Piešė Lina 

(sk.) 

VĖLINES LIETUVOJE 

Vėlinės yra mirusiųjų prisimi
nimo diena. Tą dieną bažnyčiose 
yra gedulingos pamaldos. Lie
tuvoje būdavo eisena į kapines. 
Atliekamos at i t inkamos 
pamaldos. Po pamaldų lanky
davo mirusiųjų kapus. Vakare 
ant kapo uždegdavo žvakutę. 

Vėlinių dieną būdavo pa
gerbiami mirusieji kariai, kurie 
kovojo ir mirė už Lietuvos 
laisvę. Labai gražios pamaldos 
buvo Kaune, Karo muziejaus 
sodelyje prie Nežinomojo karei
vio kapo. Okupacijos laikais šios 
pamaldos buvo uždraustos. 
Apskritai,visur buvo uždraustos 
Vėlinių pamaldos, nes rusai 
komunistai jų nepripažįsta, nes 
yra bedieviai. 

Darius Mikrutas, 
Buvęs Dariaus Girėno lit. 

mokyklos mokinys. 

VĖLINĖS IR J Ų 
PAPROČIAI 

Vėlinės yra senas paprotys 
prisiminti mirusiesiems. Kurie 
neturėjo tarnybos, dienos metu 
eidavo į pamaldas bažnyčioje. 
Visą dieną lankydavo bažnyčią 
ir ten pasimelsdavo už mirusius. 
Jie tikėjo, kad už kiekvieną 
bažnyčios aplankymą išvaduo
davo vėlę iš skaistyklos, todėl 
stengdavosi daug kar tų 
aplankyti bažnyčią, kad dau
giau vėlių patektų į dangų. 
Vėlinių vakarą žmonės buvo la
bai rimti, nenorėjo vėlių įžeisti, 
bet stengėsi taip daryti, kad 
vėlės greičiau patektų į dangų 
sveikos, neužgautos. Kai mo
tinos pabaigdavo šluoti grindis, 
ar kur būdavo pelenų, jos ne
drįsdavo išmesti laukan. 

Vakare buvo manoma, kad 
visos vėlės jau buvo nukelia
vusios į dangų. Žmonės eidavo 
j kapines, nešdavo žvakes ir 
maistą. Viską palikdavo ant 
mirusio kapo. Krikščionybės 
laikais kunigai stengėsi tą 
paprotį panaikinti. Bet sunkiai 
sekėsi. Surinkdavo iš kapinių 
maistą ir išdalydavo parapijos 
vargšams. 

Gytis Vygantas, 
Buvęs Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinys. 

VĖLINES 

Vėlinės yra mirusiųjų prisimi
nimo diena. Lietuvoje buvo la
bai gražus paprotys Vėlinių 
dieną pagerbti savo mirusiuo
sius. Bažnyčiose tą dieną bū
davo gedulingos pamaldos. 
Kiekvienas stengdavosi ap
lankyti savo artimuosius miru
siuosius kapinėse ir uždegti 
žvakutę ant jų kapo. Ilgą laiką 
Lietuvoje nebuvo galima viešai 
mirusiųjų pagerbti, nes ko
munistai nepripažįsta Vėlinių. 

Julytė Plačaitė, 
Buvusi Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinė. 

MERGAITE IR 
VAIDUOKLIS 

Gyveno mergaitė, kuri matė 
vaiduoklį savo namuose. Ji 
paskui tą vaiduoklį ėjo ir sura
do paslėptą knygą. Kai truputį 
paskaitė, ji pavargo. Paskui ji 
atsikėlė ir pajuto dūmus. Ji grei
tai išlipo iš lovos ir padėjo ki
tiems žmonėms gesinti gaisrą. 
Paskui ji sugrįžo namo ir pama
tė, kad knygos nebėra. Kas nors 
ją pavogė. Visi žmonės manė, 
kad berniukas pradėjo gaisrą, 
bet jo nebuvo galima surasti — 
jis pabėgo. Vakare mergaitė 
savo arkliu nujojo jo ieškoti. Ji 
matė jo arklį, bet kai šaukė jo 
vardą, jis neatsiliepė. Ji grįžo 
atgal. Kitą dieną, kai mergaitė 
pamatė tą berniuką ant arklio, 
ji paskui jį nubėgo. Jis sustojo 
ir pradėjo lipti į kalną. Ji jį sekė 
ir pamatė du vyrus. Juos ji pa
gavo ir nuvežė į kalėjimą. 

Vieną dieną mergaitės na
muose buvo balius. Ji išėjo į 
lauką ir pamatė tą patį vai
duoklį. Ji ėmė jį sekti. Vai
duoklis ją nuvedė prie didelės 
dėžės, kurioje ji surado daug 
senų pinigų. 

Vaiva Rašytinytė, 5 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

KODĖL ŠIRDIS NULIŪSTA 

Kažin kodėl širdis nuliūsta, 
Sudiev besakant asmeniui 

mielam. 
Ir ašara neklaužada išsprūsta, 
Ilgam sudiev sakytum ar 

trumpam? 

Kažin kodėl nyku taip daros? 
Laikytų tartum kas tau už 

sparnų, 
Kai žemę drebindamas balkšvas 

aras 
Pasislepia už debesų... 

O mintys tik sudiev kartoja, 
Lyg, rodos, kito žodžio nežinai... 
Čia pat norėtumei atspėt rytojų; 
Trumpam? Ilgam? Gal amžinai? 

Sudiev! — nuaidi dar į tolį — 
Be garso, bet iš gilumos širdies: 
Telydi Visagalis ir globoja, 
Kol vėl keliai mūs susilies! 

Viktorija Šmaižienė 

GALVOSŪKIS NR. 21 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Čia matote nupieštus 6 daik

tus, kurių lietuviškus pavadi
nimus įrašysite į langelius. 
Rašykite nuo viršaus žemyn (ne 
skersai). Kiekvienam langeliui 
yra skirta viena raidė. Už teis
ingus atsakymus 5 taškai. 

Alus be putos, duona be 
plutos, graži panelė be vainiko. 
(Saločiai) Marios, žemė, saulė). 

Dirva be takų, pervažiavus — 
be vėžių (ežeras). 

Bėga be kojų, muša be rankų. 
(Varėna) (Vilnys, bangos). 

GALVOSŪKIS NR. 22 

Š a u k š t e l i s 
- š / j — / d - d - 1 - , / m - m - t - , 
- š / p - t - / d — / g - 1 — 
V - l g _ t / s r — b - / - r / k - ? - t -
M-2-Č—/Š—kSt-1—. 

D—-k, / m - m - t - , / m - n / š - - k š t - l - , 
t - / p - t - / s - p r - n t - , 
K - d / s k - n - s n - / m - n / k - š - l - , 

K — / - g / v - l g — / p - t - . 

Iš šio eilėraštuko iškrito visos 
balsės, liko vienos priebalsės. Ir 
kas pasidarė? Eilėraštis liko 
beveik nebesuprantams. Iš to 
matome, kad balsės lietuvių 
kalboje yra labai svarbios. 
Pamėginkite brūkšnelių vieto
je įstatyti reikalingas balses. 
Kad jums būtų lengviau, duodu 
visas balses: a, ą, e, ė, ę, i, į, y, 
u Ū, Ų, o. Gal jos ne visos bus 
reikalingos, pasirinkite tas, 
kurios t iks e i lėraš tukui . 
Atsiųskite ei lėraštuką su 
visomis ra idėmis — be 
brūkšnelių. Žodį nuo žodžio 
skiria pasvirusi lazdelė (/). Už 
teisingą išsprendimą 10 taškų, 
jei padarysite klaidų, gausite tik 
5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 23 

Pasiskaitę literatūros, atsaky
kite j šiuos klausimus: 1. Kur 
dažniausiai vyksta žemės dre
bėjimai? 2. Kokios priežastys 
sukelia žemės drebėjimus? 3. 
Didelius ar mažus plotus apima 

šie drebėjimai? 4. Kokiose 
vietose žemės drebėjimai padaro 
daugiausia nuostolių? 5. Ar yra 
apsauga nuo žemės drebėjimų? 
Už platų aprašymą gausite 10 
taškų. Už trumpus atsakymus 
tik 5 tašk. 

GALVOSŪKIS NR. 24 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

% 

£ 
^vona \ m**-

Šiose raidžių džiunglėse yra 
pasislėpę 12 paukščių. Suras
k i te jų pavadinimus. J ie 
surašyti angliškais vardais, kad 
lengviau būtų jums surasti, bet 
reikės išversti į lietuvių kalbą 
ir atsiųsti lietuviškus pavadi
nimus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 25 

Kuris žemynas (continent) 
neturi aukštų kalnų ir vidutinis 
pakilimas nuo jūros paviršiaus 
palyginti žemas. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 1 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
Tarp skaitlinių kai kurios rai

dės neaiškios, pakartoju: sker
sai: 1) Drambliai, 6) Vokas, 7) 
višta, 9) lėta, 10) nariai, 12) 
išvyka, 14) ūkis, 17) sesuo, 18) 
marios 19) paradinės. 

Žemyn: 2) Rūkyt, 3) musė, 4) 
loviai, 5) aušti, 6) Vilnius, 8) 
atilsis, 11) įkrova, 13) Visla, 15) 
kertė, 16) ūmai. 

Pastaba. Atsakymai.gauti po 
paskelbimo T. 2v., negalioja. 
Duotas vieno mėnesio laikas 
sprendimams yra pakankamas. 
Jei kas turi ypatingų sunkumų, 
tesikreipia į redaktorių. 
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GALVOSŪKIO NR 2 
ATSAKYMAS 

• 

Pink - rausvas, yellow -
geltonas, green - žalias, black -
juodas, blue - mėlynas, orange 
- apelsino spalvos, white - baltas. 

GALVOSŪKIO NR. 3 
ATSAKYMAS 

Trumpiausias kelias y ra 
pažymėtas raide B. 

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAS 

Parke buvo trys medžiai. I 
juos atskrido keturi paukščiai. 

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAS 

Tas gėrimas vadinasi vanduo. 


