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Lietuvos partija ruošiasi 
atsiskirti 

Kremliuje nieko nepažadėta 

Maskva. — Vakar perdavėme 
Sąjūdžio korespondento, dalyva
vusio LKP biure apie Lietuvos 
Politbiuro narių susitikimą su 
Sovietu Politbiuru Kremliuje. 
Šiandien tiktai pasaulio žinių 
agentūrų pranešimai. 

Lietuvos Komunistų partijos 
vadovybė, iškviesta j Kremlių, 
nepaprastam susitikimui, daly
vavo dešimties valandų pokal
byje su Politbiuro nariais, bet jie 
ten nepasakė, kad keis savo 
nusistatymą suformuoti naują 
Lietuvos partiją labiau nepri
klausomą nuo Maskvos, prane
ša iš ten New York Times žinių 
biuras. Lietuvių žurnalistai 
praneša, jog partijos vadai 
sugrįžo į Lietuvą, nesvyruodami 
dėl prezidento Gorbačiovo ir 
kitų Sovietų vadų susirūpinimo 
specialiu kongresu gruodžio 19 
d., kurio metu pramatomas 
balsavimas atsiskirti nuo centro 
partijos. 

Ats iskyr imas būt inas 
Lietuvos komunistai mano, 

jog atskira partija yra reikalinga 
dėl to, kad yra galimybių pralai
mėti vietinius rinkimus, nes 
partija vis daugiau praranda 
žmonių pasi t ikėjimą. J ie 
priminė Kremliuje, jog atsisky
rimas yra reikalingas tam, kad 
išlaikytų komunizmą Lietuvos 
respublikoje, kurioje tautinis 
susipratimas yra gilus. 

Vyriausybės oficialūs asme
nys Maskvoje ir respublikos 
atstovai pasakė, kad susi
tikimas buvo naudingas. Žurna
listai sako, jog Lietuvos partijos 
vadas Algirdas Brazauskas 
nepakeitė plano turėti partijos 

kongresą. Korespondentas iš 
Vilniaus praneša, jog Bra
zauskas per radiją pasakė, kad 
nauji ryšiai susidarė tarp 
Maskvos ir Vilniaus ir kad 
pagrindinė problema glūdi 
detalių aptarime. Kremliaus 
susitikimas buvęs įtemptas, bet 
dalykiškas, pasakė Brazauskas 
radijo kalboje. Jis manąs, kad 
partijos pareigūnai ten egzami
ną išlaikė. 

„Tasso" pranešimas 
Kremliaus rūpesčiai su Balti

jos valstybėmis tuo nepasibaigė. 
Estijos parlamentas tuo pačiu 
metu, kai lietuviai buvo Krem
liuje, patvirtino naujus rinkimų 
suvaržymus rusų mažumai toje 
respublikoje. Maždaug 40 rusų 
deputatų boikotavo balsavimą, 
bet parlamentas patvirtino tai
syklę, kad kandidatas norįs 
dalyvauti rinkimuose, turi būti 
Estijoje išgyvenęs 10 metų. Šis 
nutarimas yra panašus gyvena
mosios vietovės įstatymui, kuris 
buvo priimtas anksčiau ir kurį 
Centro vadovybė labai kriti
kavo. Tada rusai darbininkai 
streikavo prieš tokį nutarimą. 
Šiuo metu nebegirdėti, kad vėl 
būtų norima streikuoti. 

„Tasso" agentūra tik trumpai 
paskelbė, kad Kremliuje vyko 
susitikimas: „Buvo iškelti nauji 
partijos veiklos būdai ir primin
ta Lietuvos partijai jos speciali 
atsakomybė perestroikai". To
liau „Tassas" rašė, jog „peres-
troikos jėgos nėra vienodos, 
daugeliu atvejų jos prie
šinasi viena kitai", bet „Tassas" 
nepaaiškino, ką norėjo tuo 
pasakyti. 

Gruzija skelbia atsiskyrimo teises 
Tbilisis. — AP žinių agentūra 

pranešė, jog Gruzijos įstatymų 
leidėjai sekmadienį paskelbė, 
kad respublikos įjungimas į So
vietų Sąjungą beveik prieš 70 
metų buvo karine jėga atliktas 
ir Gruzija turi teisę atsiskirti iš 
priverstinės sąjungos. Taip pat 
Aukščiausioji Gruzijos taryba 
pasakė turinti teisę panaikin
ti Sovietų įstatymus, kurie nėra 
naudingi šiai pietinėje dalyje 
esančiai respublikai. 

Šis griežtas Gruzijos Aukš
čiausios tarybos pareiškimas 
dar labiau sukomplikuoja 
Kremliaus valdymo galią So
vietų respublikose, kai tautybių 
įtampa didėja, reikalaujanti ne
pr ik lausomybės daugelyje 
respublikų. Gruzinų tautiniai 
veikėjai, kurių daugelis buvo 
laikomi kalėjimuose, dešimt
mečiais kovojo prieš Maskvą ir 
dažnai skelbė, kad Sovietų 
Raudonoji kariuomenė užėmė jų 
kraštą 1921 metais po trijų 
metų nepriklausomo gyvenimo. 

Gruzijos okupacija 
Oficialiai Sovietų vadovybė 

skelbė, jog kariuomenės 
įvedimas į Gruziją buvo būtinas, 
kadangi reikėjo pašalinti Gru
zijoje esančias pajėgas, kurios 
nesutiko su bolševikų revoliuci
ja 1917 metais. Sekmadienį 
Gruzijos vadai pasmerkė tuos 
Sovietų vyriausybės padarytus 
aneksijos veiksmus: ,,Iš 
legalaus taško žiūrint, kariuo
menės įsiveržimas j Gruziją ir 
užėmimas visos jos teritorijos 

buvo kariškas įsikišimas ir 
okupacija, kad pakeistų ten 
esamą krašto politinę struktū
rą", rašo „Tassas", kuris 
perdavė pranešimą iš Gruzijos 
sostinės. 

Gruzijos Nepriklausomybės 
partija, kuri veikia kaip politi-
organizacija, nors ir nepripa
žinta, kreipėsi į Gruzijos 5.4 
milijonų gyventojų, jog ne
balsuotų būsimuose rinkimuose 
į Aukščiausią tarybą, kad tuo 
būdu būtų kovojama už Gruzi
jos nepriklausomybę. Gruzijos 
Aukščiausioji taryba pranešė, 
kad „rezervuoja sau teisę at
siskirti iš Sovietų Sąjungos. 
Tačiau Sovietų prezidentas M. 
Gorbačiovas pakartotinai pa
reiškė, kad nebus leidžiama 
keisti valstybės sienų. 

Bulgarija seka 
Gorbačiovą 

Sofija. — AP žinių agentūra 
pranešė, jog naujasis Bulgarijos 
Komunistų partijos vadas Petar 
Mladenov, vos pareigose išbuvęs 
4 dienas, pradėjo pertvarkyti 
personalą ir keisti buvusią 
politiką Gorbačiovo pavyzdžiu. 
Jis tuoj per savo Politbiurą 
sugrąžino partijos narių statusą 
vienuolikai asmenų, kurie buvo 
pašalinti iš partijos už tai, kad 
reikalavo reformų. 

Diplomatų šaltiniais 
pasinaudojant, būsią nauji 
pakeitimai pačios partijos 
viršūnėse. Pašalintieji iš parti-

Lapkričio 23-ji — Lietuvos karių šventė! 
Šis Juozo Jakšto sukurtas paminklinis kryžius pastatytas Švenčionyse, prie miesto kapinių, 
raginąs nepamiršti praeities ir tų, kurie žuvo už Tėvynę. Kryžius skirtas Lietuvos karininkams, 
žiauriai nukankintiems prieš 48metus. Jame įrašas: „Čia palaidoti Nepriklausomos Lietuvos 
karininkai — kapitonas Pilvelis — kiti nežinomi. Nukankinti 1941.V1.27. Apačioje dar iškaltas 
įrašas — Didesnio pasminklo didvyriams nebus, kaip vykdymas jų idealo! ( J. Janonis) 

Lietuvos opozicija kreipiasi į 
JAV prezidentą 

Vilnius. — Sąjūdžio Infor
macijos agentūra gavo Lietuvos 
opozicinių politinių partijų ir vi
suomeninių organizacijų įgalio
tinių pasirašytą laišką Jungti
nių Amerikos Valstijų preziden
tui Džordžui Bušui. Jame 
sakoma: „Pone Prezidente, mes, 
Lietuvos opozicinės politinės 
partijos ir visuomenės organi
zacijos, giliai gerbiame ir 
padėką reiškiame JAV vyriau
sybei, kuri pusę šimtmečio 
nuosekliai laikosi Pabaltijo 
valstybių neteisėto okupavimo 
ir priverstinio inkorporavimo į 
TSRS sudėti nepripažinimo 
politikoje, tuo labai paremdama 
už savo laisvę ir nepriklau
somybę kovojančią Lietuvą. 

Prašome Jus Lietuvos Res
publikos valstybės, nepriklau
somybės statuso atkūrimo klau
simą aptarti Viduržemio jūros 
baseine įvyksiančiose Jūsų ir 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko Michai
lo Gorbačiovo derybose. 

Giliai gerbdami ir pasi
kliaudami, 

Lietuvos opozicinių politinių 
partijų ir visuomenės organi
zacijų įgaliotiniai: 

Pasirašė — Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis — Arūnas 
Zebriūnas, Lietuvos Laisvės 
Lyga — Jurijus Radovičius, 
Lietuvos Demokratų partija — 
Petras Pečeliūnas, Tarptautinės 
Žmogaus Teisių Asociacijos 
Lietuvos skyrius — Auksė 
Aukštikalnienė, Lietuvos 
Socialdemokratų partija — 
Mečys Šaltenis, LPS Darbo Ben
drija , ,Labora" — Leonas 
Kerosierius, Lietuvos Savitar
pio Pagalbos Sąjunga — Edvar
das Satkevičius, Lietuvos 
Humanizmo ir Pažangos parti
ja — Algirdas Kizevičius, 
Lietuvos Politinių Kalinių 
Gelbėjimo komitetas — Povilas 
Pečeliūnas, Lietuvos Darbinin
kų sąjunga — Juozas Janonis, 

jos visada kritikavo buvusio 
vado Živkovo vedamą politiką. 
Jie yra bulgarų akademikai ir 
pasisako už glasnost ir peres-
troiką. Taip pat Vyriausias 
Teismas įsakė Sofijos miesto 
teismui išduoti oficialų leidimą 
bulgarų sąjūdžio organizacijai 

...Eco-Glasnost" veiklai. « 

Lietuvių Tautininkų sąjunga — 
Rimantas Matulis, Lietuvos 
Partizanų Judėjimas — Vytau
tas Milvydas, Lietuvos Žaliųjų 
partija — Rimvydas Kriukelis, 
Lietuvos Helsinkio grupė — 
Tomas Venclova, Lietuvos 
Krikščionių Demokratų sąjun
ga — Viktoras Petkus, Lietuvos 
Tautinio Jaun imo sąjunga 
„Jaunoji Lietuva" — Stasys 
Buškevičius (per Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partiją) 
ir Lietuvos Jaunimo sąjunga 
„Neo-Lituania" — Edvardas 
Kriščiūnas. 

Šį vakarą kalba 
prezidentas 

V\ ashingtonas. — JAV prezi
dentas šį vakarą pasakys tautai 
kalbą Rytų Europos ir susiti
kimo su Sovietų Sąjungos prezi
dentu M. Gorbačiovu klausi
mais, praneša Baltieji rūmai. 

Prezidento kalba bus trans
liuojam 8 vai. vak. Chicagos 
laiku, o rytuose 7 vai. vak. iš 
Camp David poilsio vietos, 
kurioje prezidentas praleis 
Padėkos šventę. Baltųjų rūmų 
spaudos direktorius praneša, 
kad prezidentas Bushas kalbės 
apie pasitarimus Viduržemio 
jūroje ir įvykius Rytų Europoje, 
bet daugiausia apie Padėkos 
dienos prasme. 

Po viršūnių susitikimo, prezi
dentas vyks į Briusselį, Bel
gijoje, ir pats painformuos 
NATO sąjungininkus apie 
buvusius pasitarimus su prez. 
Gorbačiovu. 

Pirmadienį prezidentas buvo 
Chicagoje ir čia, prisimindamas 
viršūnių susitikimą, pasakė: 
„Šis susitikimas įvyksta todėl 
kad Amerika seniai nusprendė 
ginti laisvę". J is taip pat 
pasakė, jog. kai laisvė ateina 
milijonams Rytų ir Centro 
Europos gyventojų, kurių dau
gelis giminių gyvena Illinois 
valstijoje, jis tą ryšį prisimins ir 
Maltos pasitarimuose, kad 1990 
metų dekada atneštų demokra
tiją Rytų Europoje. Busho ir 
Gorbačiovo pasitarimai bus 
gruodžio 2 ir 3 dienomis. 

— Prancūzų žinių agentūra 
pranešė, kad bus pakeistas 
Čekoslovakijos Komunistų par
tijos vadas Milos Jakes. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Valstybės departamentas, 
kaip praneša Reuteris, pasi
kvietė Čekoslovakijos ambasa
dorių M. Houstecky ir pranešė 
jam, kad numatytas Užsienio 
reikalų ministerio vizitas negali 
įvykti, kadangi Amerika reiškia 
protestą prieš čekų policijos 
smurto veiksmus prieš taikius 
demonstrantus. Valstybės sek
retoriaus asistentas Richard 
Shifter įteikė Amerikos vardu 
protestą. 

— Sovietų Sąjungos par
lamentas 211 balsu prieš 149 
atmetė Kremliaus pasiūlytą 
planą suteikti respublikoms tik 
ribotą ekonominę autonomiją. 
Prez. Gorbačiovas tuo metu 
nebuvo sesijoje. Delegatai 
reikalavo, kad šios ekonominės 
krizės metu būtų suteiktos daug 
didesnės teisės respublikoms. 
Vienas delegatas išsireiškė, jog 
pasiūlytasis planas „leistų res
publikoms turėti tik pirtis ir 
kirpyklas". 

— Rytų Vokietijos vadas 
Egon Krenz pasakė, jog jis bū
siąs pakeistas kaip generalinis 
partijos sekretorius, partijos 
suvažiavime kitą mėnesį. Parti
joje vyksta skilimas ir plačiai 
diskutuojama apie partijos per
siorganizavimą kitu pavadini
mu arba iš viso panaikinimą.* 

— Kanclerio Kohl vyriau
sybės atstovas Rudolf Seiters 
pirmadienį pradėjo pasitarimus 
su Rytų Vokietijos vyriausybės 
atstovais. Detalių neprane
šama. 

— Simas Kudirka 1970 m. 
lapkričio 23 d. pabėgo iš „So-
vietskaja Litva" laivo į Ame
rikos laivą ir pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisių. Po aštuonių 
valandų jis buvo grąžintas so
vietams. 

— Prahoje dešimtys tūkstan
čių studentų ir jaunų žmonių 
buvo susirinkę paminėti prieš 
50 metų nužudyto studento. 
Paminėjimas baigėsi protesto 
demonstracijomis, kai studentai 
pradėjo skanduoti: „Mes norime 
laisvės, laisvų rinkimų! Komu
nistai , pasitraukite! Galas 
vienos partijos valdžiai!" 

— Estijos vyriausybė nutarė 
persi tvarkyti į vakariečių 
stiliaus vyriausybę su ministe 
riu pirmininku ir 21 kabineto 
nariu, rašo ,,Washington Post" 
dienraštis. 

Čekoslovakija pradėjo 
laisvės žygį 

200,000 gyventojų protestuoja 
Berlynas. — Vokiečių žinių 

agentūra pranešė, kad praėjusį 
sekmadienį tęsėsi demonstraci
jos Rytų Vokietijoje, Čekoslo
vakijoje ir Bulgarijoje, kuri tik 
paskutiniu metu pažadėjo 
įsivesti sovietinio stiliaus refor
mas. Rumunijoje prasidėjo par
tijos kongresas, bet užsienio 
žurnalistams buvo uždrausta 
įvažiuoti į kraštą, kad galėtų 
daryti pranešimus spaudai. 

Rytų Vokietijoje 
Rytų Berlyne, Dresdene ir 

kituose Rytų Vokietijos 
miestuose šimtai tūkstančių 
vokiečių atgaivino demonstraci
jas , re ikalaudami leidimo 
laisvai kalbėti, tuoj pravesti 
rinkimus ir panaikinti Komu
nistų partijos primatų. Tik prieš 
dieną, kaip pranša ADN agen
tūra, perėmė ministerio pirmi
ninko pareigas Hans Modrow, 
buvęs Dresdeno miesto partijos 
vadas. Daugelis demonstrantų 
pasisakė prieš Komunistų par
tijos vado ir kartu prezidento 
Egon Krenzo vadovavimą, lai
kydami, kad jis n e t i n k a 
vadovauti kraštui pereinant į 
liberalią politiką. 

Pirmą kartą jau buvo plakatai 
ir šūkiai už susijungimą su 
Vakarų Vokietija. Demonstravo 
net 400,000 vokiečių šį pir
madienį. Rytų Vokietijoje labai 
trūksta gydytojų ir gailestin
gųjų seserų ligoninėse, nes dau
gelis persikėlė į Vakarų Vokie
tiją prieš atidarant Berlyno 
sieną. Kancleris Kohl, sugrįžęs 
iš Paryžiaus pasitarimų, tuoj 
pasiūlė medicinišką paramą 
Rytų vokiečiams 
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Čekoslovakijoje 
Prahoje daugiau kaip 200,000 

žmonių žygiavo gatvėmis jau 
penkta diena iš eilės ir reika
lavo laisvų rinkimų ir kad 
Komunistų partija atsisakytų 
savo galių ir pasmerktų sta-
linistų režimą. Prie Čekoslo
vakijos patrono šventojo 
Vaclovo statulos buvo ištiesta 
milžiniška juosta su užrašu: 
„Vyriausybė mirė". Daugelyje 
vietų buvo kaltinama valdžia 
katalikų ir protestantų kunigų 
pamokslų metu bažnyčiose. 
Kitą pirmadienį turėtų įvykti 
dviejų valandų streikas. Vėliau 
policija pradėjo vaikyt i 
demonstrantus iš aikštės, buvo 
žiaurių susirėmimų, daug 
sužeistų ir suimta keliasdešimt 
čekų. Buvusiam Čekoslovakijos 
vadui Dubčekui įvestas areštas, 
— jam draudžiama rodytis gat
vėse. Jo namus saugoja sekliai. 

— VVashingtonas tyliai pri
taria Egipto prezidento Hosni 
Mubarak pasliūlymui. kad Iz
raelis iki rinkimų pasitrauktų 
laikinai iš užimtų žemių ir leis
tų palestiniečiams laisvai bal
suoti. 

Praėjusią savaitę Gorbačiovas 
įspėjo Prahos valdžią pradėti re
formas. 

Bulgarijoje 
Sofijoje, Bulgarijos sostinėje, 

žmonės reiškė džiaugsmą, kad 
bus įvestos sovietinio stiliaus 
reformos. Jau dabar nebebuvo 
draudžiama demonstruoti ir 
gyventojai galėjo laisvai rinktis 
gatvėse ir parkuose ir disku
tuoti politinius klausinius. Bet 
buvo ir reikalavimų, kad pasi
trauktų komunsitinė vyriausy
bė. Čia įvyko pati didžiausia 
demonstracija, kokios Bulgari
joje dar nėra buvę. Policija, kuri 
dar tik prieš savaitę vartojo 
prieš demonstrantus jėgą, dabar 
tik ramiai vaikščiojo. 

Rumunijoje 
Rumunijos d ik ta tor ius 

neįsileido užsienio žurnalistų, 
kurie prašėsi leidimo aprašyti 
prasidėjusį šį pirmadienį parti
jos kngresą. Buvo taip pat 
suvaržytos turistų kelionės. 
Prezidento N. Ceausescu 25 
metų režimas nerodo ženklų, 
kad eitų reformų keliu. Jis dar 
labiau suvaržė išvažiavimus į 
užsienį ir griežtai laikosi 
stalinistinių metodų. Prane
šama, jog partijos platformoje 
reikalaujama suintensyvinti 
ideologinę kovą prieš imperia
listines ir revoliucines jėgas 
pasaulyje, rašo jugoslavų žinių 
agentūra. Komunistų partijos 
kongreso atidarymo kalboje jis 
pasakė, kad, kol gyvas bus ir 
vadovaus Rumunijai, neįsileis 
Vakarų kapitalizmo į Rumuni
ja. 

Sugrąžino sūnaus 
lavoną 

Vilnius. Lapkričio 18-osios 
naktį į Vilnių atvežti Tarybinės 
armijos kare iv io Jaun iaus 
Pikūno pa la ika i . J aun ius 
Pikūnas į Tarybinę armiją buvo 
pašauktas spalio 21 dieną iš 
Panevėžio rajono „Pergalės" 
kolūkio ir tarnavo Primorės 
krašte. Lapkričio 13 dieną 
kareivio motinai buvo pranešta, 
kad jis mirė. 

Jaunius Pikūnas — pirmoji šio 
rudeninio šaukimo auka Lie
tuvoje. Palaikus Vilniaus gele
žinkelio stotyje pasitiko apie du 
šimtai žmonių su juodais kaspi
nais perrištomis tautinėmis 
vėliavomis, gėlėmis ir gedulo 
žvakutėmis. Prie karsto buvo 
garsiai sukalbėtos maldos, 
pasakytos trumpos kalbos. Jau
niaus Pikūno laidotuvės įvyko 
lapkričio 19 dieną Panevėžyje, 
Paistrupio kapinėse. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 22 d.: Filomenas, 
Cecilija, Dainė, Dargintė, Stei-
kintas. 

Lapkričio 23 d.: Lietuvos 
kariuomenės šventė. Padė
kos diena. Klemensas, Adelė, 
Lukrecija, Kolumbanas, Feli-
cita, Liubarte. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26. 
Temperatūra dieną 36 1., nak

tį 24 1. 
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MAMUNĖLĘ IŠLEIDŽIANT 
malonių sueigų, o sodelis — su
siėjimų, net skaut iškų gegu
žinių vieta, iš kurios dalyviai 
namo grįždavo jos darželio gėlių 
puokštėmis apdovanoti. Mėgo 
savo namučius Mamunėlė, bet 
mėgo ir pakeliauti. Atostogoms 
ar viešnagen Mamunėlę išleis
damos kernavietės nesirūpin
davo, žinodamos, kad , kai 
reikės, Mamunėlė bus su jomis. 
Bet ka i prieš keletą savaičių 
Chicagoje pasklido gandas, kad 
Mamunėlė išvažiuoja, t ik ra i 
išvažiuoja nuolatiniam apsigy
venimui pas dukrą s. Nijolę Gri
nienę į Washingtoną — ištyso 
veidai, apsiblausė šypsenos; bet 
neilgam. Kernavietės žino. kad 
ji sug r į š svarb iuose t u n t o 
įvykiuose dalyvauti, o nedalyva
vimas stovykloje Mamunėlei 
lygu mirtinai nuodėmei. Tad 
šokosi kernavietės išleistuves 
ruošti — ruošė vaišes, programą, 
kepė pyragus, seses ir viešnias 
kvietė. Mamunėlei staigmeną 
rengė. 

Lapkričio 19 dieną, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro kavinėn 
s u s i r i n k o k e r n a v i e t ė s , jų 
viešnios ir svečiai, kurių tarpe 
buvo ir LS Seserijos Vyriausia 
skautininke vs tn Stefa Ged
g a u d i e n ė , i r LS Brol i jos 
Vyriausias s k a u t i n i n k a s vs 
Gediminas Deveikis, LSS Ta
rybos vicepirmininkė vs Irena 
Kerel ienė, sese r i škų t u n t ų 
tuntininkės ir kt . O rato vidury
je — gėlėmis papuošta gera
širdiškai besišypsanti Mamu
nėlė. 

Sueigą t r u m p u įvadu pradėjo 
tuntininkė v.si. Irena Meilienė. 
Programai vadovauti pakviesta 
vs Joana Krutul ienė nuošir
džia is žodž ia i s a p i b ū d i n o 
Mamunėlę ir jos pasišventimą 
artimui, sesėms ir skautavimui. 
Jos žodis buvo perpintas visu 
dainuojamais dainų posmais. 
Jos kalbos mint is buvo ^Prisi
meni". Dainuojant „Tave aš pa
mylėjau" — jaunutės paukštytės 
papuošė Mamunėlę savo ranku 
darbo širdimis. 

Atsisveikindamos su Mamu
nėlė , . M i r g o s " d r a u g o v ė s 
skautės sudainavo „Lietuva, 
Lietuva", o „Gražinos"' drau
govės prityrusios skautės įteikė 
jai savo parašytas ir gražiai 
įrėmuotas mint is „Ką mums 
reiškia Mamunėlė" , prieš tai 
garsiai jas paskaitydamos. 

Rašytoja vs Nijolė Užubalienė 
paskaitė savo šiai progai sukur
tus kupletus, kuriu kiekvienas 
posmas visų dalyvavusių buvo 
palydimas priedainiu: 

„Atsimeni, kaip mes linksmai 
stovy klavom. 

Atsimeni, kaip mes prie laužo 
dainavom.. ." 

Po kupletų visos savo jausmus 
išreiškė dainuodamos „Mamų 
nė l e , M a m u n ė l ė " (vietoj 
„Nemunėl i , Nemunėli"). 

Sveikinimais , linkėjimais ir 
dovanėlėmis Mamunėlę iš Chi-
cagos palydėjo LS Seserijos Vy
riausia skaut ininke vs tn Stefa 
Gedgaudienė, vs kun. J. Vaiš-
nys. LS Brolijos Vyriausias 
skau t in inkas vs G. Deveikis, 
S k a u t i n i n k ų , - k i u Ramovės 
pirm. vs A. Ramanauskienė, 
skautiškos spaudos atstovė jvs 
Ir Regienė, „Aušros Vartų" t-
to tun t in inkė ps. fil. Svajom-
Kerelytė, Chicagos skautinin 
kių draugovės dr-kė Aldona 
Palukai t ienė, daugybės skau 
tišku darbų bendradarbis vs A. 

vs Ona Siliunienė — „Kernavės" tun
to Chicagoje Mamunėlė. 

MAMUNĖLĖS 
IŠLEISTUVĖS 

1989.11.19 

Kaip be saulutės nežydi gėlės. 
Taip nėr stovyklos be 

Mamunėlės . 
Šilta, šal ta ar lynoja — 
Į stovyklą ji važiuoja. 

Aitvarai Kernavėn skrenda 
Mamunėlę jie a t randa: 
Su paukštytėm ji dainuoja, 
Jas apklosto, pamyluoja. 

Geltonšlipsės ir pri tyrę 
Mamunėlės maistą giria: 
Cepelinai kaip parš iukai , 
O „ant trečio" net — ledukai! 

Prie lauželio beflirtuojant. 
Jei nak t i s labai šalta. 
Tuoj atbėga Mamunėlė 
Kailinukais nešina. 

Šildo kūną kai l inukai . 
Šildo širdį šypsena — 
Mamunėlės meilė skautams 
Tar tum Gabija — karšta! 

Jos sodelio balt i vartai 
Mums kasdiena atkelt i , 
O ant stalo ten garuoja 
Mums barš'.ukai išvirti! 

Jeigu širdį kam sugėlė, 
Jeigu dienos kam apkars , 
Tik nubėk pas Mamunėlę — 
Nuramins, paguos, patars . 

Jos sodely, jos namely 
Išdainuota daug dainų. 
Kiek ten būta gegužinių 
Kiek linksmiausių sueigų! 

Kiek ten mergvakarių būta, 
Sesėms žengiant į marčias... 
Mamunėlė skynė rūtą 
Ir apkaišė joms kasas... 

Mamunėlė. Mamunėlė. 
Pasulgsime tavęs! 
Skautiškų minčių keleliai 
Pas tave kasdiena ves! 

Nijolė 

MAMUNĖLEI 
IŠVAŽIUOJANT 

„Kernavės '" t u n t o sesės „Gerojo a i t v a r o " stovykloje. Kairė je II eil. klūpo tunt in inkė v. si. Irena 
Meil ienė. o (iešmėje k l ū p o s tovyk los v i r š in inkė s. Mary t ė Utz. Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

Paąžuolis ir LSS Vidurio rajono 
vadeivė vs Irena Lileikienė. 
Labai įspūdingą dovaną — kop
lytėlę su Rūpintojėliu, padėkos 
pareiškimu ir vilt imi skau
t i škam kely vėl susitikti , į teikė 
, , K e r n a v ė s " t u n t o v a r d u 
tunt in inkė v.si. I rena Meilienė. 

S e k ė j a u t r i a i n u o š i r d u s 
Maniunėlės žodis. Sueiga buvo 
baigta visiems r a t u sustojus 
„Kernavės" tunto da ina ir šū
k iu bei „Atsiskyrimo d a i n a " 

Po sueigos sesės pakvie tė 
visus vaišintis sesės Kuraus-
k i enės puik ia i p a r u o š t o m i s 
v a i š ė m i s i r n u o d ė m i n g a i 
gardžiu tor tu. Dar kurį la iką 
maloniai bendrau ta ir išsis
ki rs tyta su laimingo įs ikūrimo 
Washingtone Mamunėlei l inkė
j imais ir viltimi ne t rukus vėl 
susitikti skautiškos šeimos ra te . 

I R 

SKAUTAI VYČIAI 
KVIEČIA 

„Lituanicos" tun to skautų vy
čių kandidatų vienetui š ia is 
metais vadovauja s.v. v.si.fil. 
Vytenis Kirvelai t is ir s.v. v.si. 
Stepas Puodžiūnas. Abu skau
t išku keliu žygiuot pradėjo „Li
tuanicos" t un t e vi lkiukais . Da
bar, po eilės metų skautavimo 
ir aktyvaus vadovavimo me tų 
t u n t e , s avo s k a u t i š k o m i s 
žiniomis nori pasidal int i su 
skautais vyčiais kand ida t a i s ir 
paruošti JUOS bū t i aktyviais 
skautais vyčiais. 

Skautas vytis Vytenis Kirve
laitis tun tu i aktyviai ta lk ino ir 
turėjo įvairias pareigas t un to , 
tautinėje ir jubiliejinėje sto
vyklose. Buvo aktyvus Dariaus 
ir Girėno oro skautų draugovės 
vadijos narys. Baigęs teisės stu
dijas Illinois Univers i te te Ur-
banoje. grįžęs Chicagon. pernai 
buvo ASS Chicagos skyr iaus 
Korp! „Vyt is" p i rmin inkas . 

Skautas vytis Stepas Puo
džiūnas jau ketverius me tus 
ak tyv ia i t a l k i n a Ged imino 
vilkiukų draugovei sueigaujan-
čiai Jaunimo centre, Chicagoje. 
Pernai „Romuvos" stovykloje 

ISTORIJOS ĮSIGILINIMO ĮRANKIAI 
Lietuvos plati istorija yra kar

t u garbinga ir liūdna; deja, 
mažai naujos kartos lietuvių tai 
pr ipažįs ta . Ne Lietuvoje gimu
s i a m ir augus iam jaunimui 
t e n k a išmokti Lietuvos istoriją 
iš tėvų, senelių, a r iš tos vengtos 
šeš tadieninės mokyklos. Nežiū
r in t į mokslo proceso skausmus, 
Lietuvos istorija yra svarbiausia 
l i e t u v y b ė s da l i s . V ien t i k 
įsigilinę į tas apdulkėjusias 
k n y g a s a n t lentynų, lietuviai 
j a u galėtų tapt i stipresni — 
ger iau susipažinę su savo praei
t i m i . 

P i rmiaus i a , istorija užima 
didelę dalį individualaus išsila
v in imo. Kiekvienas l ietuvis 
n o r s t ruput į susigaudo diskusi
jose , liečiančiose bendrą Lie-

kurie nieko nežino. Vienu laiku, 
tie žinantys irgi nieko nežinojo. 
Jaunatviškas smalsumas tapo 
ne vien tik istorijos bet ir geo
grafijos pažinimu. „Mes čia, o 
mūsų tėvynė ten..." paaiškina 
tolimą atstumą. Nuo mažens 
jaunimas klausinėja apie Min
daugą, Vytautą , bei k i t u s 
istoriškus/pasakiškus asmenis. 
Laikui bėgant, pradeda klausi
nėti ir apie Maironį, Motiejų 
Valančių ir Žemaitę. Tapus 
paaugliais, smalsumas keičiasi 
(į galvą lenda merginos . . . 
vyrukai...). Tos senos istorijos, 
nevartojamos kasdieniniame 
gyvenime, pamažu išgaruoja iš 
atminties. 

Tie patys paaugliai, tapę stu
dentais, vėl susiduria su istori-

tuvos istoriją. Daugumas galėtų Jos klausimais knygose. Svarsto 
laikotarpio naudą ar nenaudiš-
kumą, valdovo gerumą a r 
blogumą, net ir k r a š t o 

n e t ir giliau įsijungti, kai kaibos 
pas iek ia pvz. Antrą pasaulinį 
ka rą . Kalboms užsibaigus, kiek 
iš jų galėtų įsijungti į dar de-
ta l i škesn ius is torinius pokal 

perteklius ar trūkumus. Anks
čiau, ar vėliau, tas knygas 

b ius? Aišku, neįmanoma viską užskleidę tęsia diskusijas už 
sužinoti , bet tas nereiškia, kad s a l ė s d u r ū - Kai kuriais atvejais, 
i s tor i ją i šmokt i r e i k i a t ik 
p a v i r š u t i n i š k a i . Gyvendami 
Amerikoje, Kanadoje, Europoje, 
a r kituose laisvuose kraštuose. 

jei smalsumas vėl „išdygsta", 
studentas pradeda sekti įvy
kius, liečiančius lietuviškus 
klausimus. Pats susidomėjęs, 

l ie tuvia i seka tos valstybės pr i s ia r t ina prie tų knygų , 
s p a u d ą l ieč ianč ią pol t i ką, pasikalba su žinovais, ir gal net 
sportą, bei kitas žinias. Jei tie pake l iau ja pa t s p a m a t y t i , 
p a t y s gyventu laisvoje Lietu- Kelionės į Lietuvą priartina tą 
voje. daugumas sektų spaudą istoriją, kurios jaunimas taip il-
maždaug taip pat. Klausimas &ai b a n d ė „nežinoti". Pamatęs 
k y l a - kodėl l i e t u v i š k a s Trakų pilį, Vilniaus senamiestį, 
j a u n i m a s ne Lietuvoje neseka Laisvės Alėją ir Baltijos pajūrį, 
t ėvynės dabartinės istorijos, ar- studentas pagaliau gali sujungti 
ba net nesidomi senąja Lietuvos 
i s t o r i j a ? Ta c l iche : . .Jei 
nenus imanysime apie istorija, 
m e s kartosime jos klaidas", 
tebegalioja ir šiandieną. 

Taip pa t sakoma, "kad „istori
j a ne vien knygos". Tie patys, 

praeitį su dabartimi. Vėliau, kai 
kyla klausimas lietuviškam 
reikale, tas lietuvis aiškiau ir 
realistiškiau gali paaiškinti. 

Istorijon įsigilinimas yra vie
nas iš svarbiausių į rank ių 
Lietuvos vardo iškėlimui. Tas 

k u r i e s u p r a n t a v ien įįk jaunimas, kuris vienu laiku 
pav i r šu t in i škas detales, yra 
žymiai toliau pažengė, negu tie, 

mažai nusimanė, gal bus dalis 
ateities istorijos. Naudojantis 
knygomis, pasikalbėjimais ir 
kelionėmis praeities pažinimui, 

Skautai , dar nepriklausantieji lietuviškas jaunimas už Lietu-
skau tų vyčių kandidatų viene- vos ribų geriausiai gali pagerbt 
t u i , kviečiami skambinti broliui savo protėvių tautą, mūsų 

buvo skautų vyčių drauginin- Vyten iu i (708-301-0072) arba tėvynę Lietuvą, 
kas. Šiuo metu studijuoja II- broliui Stepui (312-778-1813); jie s.v. vyr.sl. j u n j . 
linois Universi tete , Chicagoje. su te iks visas informacijas. Pau l ius T. M i c k u s 

„Kernavės" tunto Mamunėlė 
— vs Ona Siliunienė — ne 
namisėda. Sutiksi ją visur -
ir s k a u t i š k o s e sue igose ir 
visuomeniškuose renginiuose, 
visur, kur t ik dar viena pora 
darbščių r ankų reikal inga. Jos 
visos dienos Geruoju darbeliu 
pagristos. Spėja ji ir ligonj 
^piankyti , ir nelaimingą pa 
g u o s t i , a t j a u s t i , su besi 
džiaugiančiais jų laime pasi 
^ į a u g t i J o s n a m a i buvo 
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merata mokama iš anks to 

metams V4 metų 
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$70.00 $40.00 
$70.00 $40.00 
$40.00 $25.00 

3 mėn. 
$25.00 
$25.00 
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• 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. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖ KVIEČIA 
Chicagos skaut ininkių drau

govė iškilmingą prieškalėdinę 
sueigą ruošia penktadienį, gruo
džio 1 d., 6:30 vai. vak. „Sekly
čios" patalpose Marąuette Par
ke . Kadang i bus t e i k i a m a 
karšta vakarienė, prašoma apie 
dalyvavimą iš anksto pranešti 
tel. 471-0811. Po vakarienės vs 
Regina Kučienė sutiko rodyti 
filmą „Amerika pirtyje". Visos 
skautininkės, skautininkai , jų 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7S7S 
5780 Archer Ave. 

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

vyrai ir žmonos kviečiami ir lau
kiami. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

G r u o d ž i o 10 d. — Dr. Vinco 
Kudirkos monografijos sutik
tuvės Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje. Rengia Vidūno 
jaunimo fondas. 

G r u o d ž i o 17 d . — 
„Kernavės" tunto kūčios Jau
nimo centro maž. salėje. 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Ho!y 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 ' 

Kab. tel . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
6-9; antr 12-6; penkt. 10-12; 1-6 

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

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

Pirm . antr. ketv ir penkt. 
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 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES 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. Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 3 vai vak. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

1 
Korp! Vyt i s Chicagos s k y r i a u s nar ia i Illinois un ivers i t e te Urbanoje. Iš k.: fil. Vytenis Kirvelai-
ris. senj. A lbe r t a s Ke re l i s , senį . A u d r i u s Rūbas. senj. Tomas Žukauskas, senj. Viktoras Izokaitis 
i fil. A u d r i u s Ki rve la i t i s . 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 si Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

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

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

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

Tel.: 436-0100 
11800 Souttreest Highway 
Palos Helghts, m. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 J 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D. , S.C. 
Specialybė - - Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Žmogiškas dėkingumas 

GERO IŠAUKLĖJIMO 
ŽYMĖ 

Rudens pabaigoje šiame kraš
te beveik visi reiškia padėką 
derliui, savo artimui — ki tam 
žmogui, tau ta i , valstybei ir 
Dievui. Padėkos šventė prasi
dėjo nuo ryšių su vietos gyven
tojais — indėnais. Ta šventė da
bar yVa pasidariusi visos Ameri
kos švente ne tik dėl nedarbo 
dienos, bet ir dėl t ikro dėkin
gumo šiam kraštui. 

Praeityje jis buvo tik laukinis, 
kuriame valgomus gyvulius me
džiojo vietos gyventojai ir atė
jūnai . Tačiau sunkiu darbu 
šiaurinis Amerikos kontinentas 
pasidarė t ikrai didelio derliaus, 
žymių išradimų, gero gyvenimo 
ir stiprios galios kraš tu . J i s 
buvo l a i m i n g a s d a u g e l i u i 
atėjūnų, ypač jų v a i k a m s . 
Amerikoje jie galėjo turė t i neri
botą laisvę ir patogų material i 
nį ir dvasinį gyvenimą. 

Mes turime neužmiršti isto : 
rijos. Persekiojamieji Europos 
gyventojai, atvykę į šią žemę, 
persekiojo kitus. Protes tantai 
persekiojo kito tikėjimo protes
tan tus arba katalikus. Bet ta i 
neprotingų kovų la ikas , ta i 
vergų ir neturtėlių laikotarpis, 
dėl kurio kilo ir civilinis ka ras , 
dėl kurio nukentėjo daugelis 
nekaltų žmonių. 

Skurdžiai skursta ir dabar, 
bet jie retai ir nori geresnio 
gyvenimo. Vergai išsilaisvino, 
bet dalis ir jų neturi dėkingumo 
laisvintojams ir geresnio gyve
nimo kūrėjams. Padėkos diena 
primena ne praeitį, istorines 
klaidas, o kaip tik reikalą to 
dėkingumo, kuris t ik šiame 
krašte randamas, to dėkingumo 
artimui ir Dievui, kuris padeda 
gyventi laimingu ir geru gyve
nimu, nepaisant skurdžių ir 
vergų. 

Dėkingumas yra ne t ik Ame
rikos šventė, viena diena prisi
minti savo artimuosius, savo 
šeimos narius, bet ir padėti 
vargšui, kuris pagalbos reika
lingas. Padėkos diena y ra t ikros 
meilės diena artimui ir Dievui, 
prisiminimo, kad be ar t imo, be 
šeimos, be kilmės „šaknų" nie
kas negyvena ir niekas nėra iš 
nežinios atsiradęs. Kiekvienas 
tur i būti dėkingas. 

P a d ė k a yra žmog i ška i r 
dieviška žymė. Padėkos šventė 
Amerikoje nėra tik prae i t ies 
prisiminimas, nėra t ik pertek
l iaus naudojimas, bet t i k r a s 
dėkingumas šiai žemei, ku r i 
duoda derlių, šiam k ra š tu i , 
kuris priglaudžia iš k i tų kraš tų 
duonos ieškančius ar nuo per
sekiojimų bėgančius. Padėkos 
diena yra žmogiškas, bet i r 
krikščioniškas ve iksmas pa
rodyti, kad ne patys žmonės 
viską padaro, bet reikalingi i r 
ki tų pagalbos. 

I r Kristus, kuris darė stebuk
lus, kai pagydė dešimt raupsuo-
tojų ir tik vienas atėjo pareikš
ti jam dėkingumą, p a s a k ė : 
„Argi ne dešimt pagijo? o k u r 
devyni? Neatsirado, k a s sugrį
žęs duotų garbę Dievui, kaip t ik 
š i tas svet imtautis" (Lk. 17, 
17-18). O šis buvo samar ie t i s , 
taigi svetimas tiems, kur iuos 
Kristus mokė ir kur iems da rė 
stebuklus. 

Amerika kartais pasižymi ne t 
perdideliu dėkojimu. Bet t a s 
dėkingumas eina iš jos žmonių 
dosnumo, iš noro padėti savo ar
t imui ar saviesiems, nors ir toli 
likusiems. Šis k raš tas ne t iek 
kaip kraštas, bet į jį atvykę žmo
nės — atėjūnai ir užėmę pamažu 
daugelį žemių, iš dėkingumo ir 
dosnumo p r i s i m i n ė s a v o 

t ė v y n e s , k a r t a i s n e t s a v o 
priešus. 

I šią tu r t ingą žemę suvažiavo 
pirmiausiai iš įvairių kraš tų , 
daugiausiai iš Europos. Pr ie
var ta buvo suvežti iš Afrikos. 
Vė l i au a t v y k o ir iš Azijos 
k raš tų . Visi j ie turėjo p ra 
gyvenimą, n e s žemė buvo der
linga, žmonės, kur ie vyko į 
tol imą ir než inomą kraš tą , 
norėjo savo d a r b u pras igyvent i 
čia a r grįžti į savo kraš tus . J i e 
rėmė iš dėkingumo ir dosnumo 
savo tėvų žemę ir l ikusius šei
mos nar ius a r b a gimines. 

Padėkos d i ena nėra . kaip i r 
praeityje nebuvo, t i k tušč ia 
diena ar tušč ias praeit ies mi
nėjimas, bet t i k r a šventė, kurio
je daug iaus ia i šeimos n a r i ų 
sueina prie vieno stalo, š i d iena 
turi prasmę, kad ji jungia ne t i k 
prie gėrybių, kurių šiame kraš te 
nestokojama, bet ir prie tolimes
nės meilės, kur ią užslopina 
dideli plotai, išsiskyrimas dėl 
darbo ar patogesnio gyveninio. 
Tai diena, kurioje šeimos su 
šeimomis t u r i progą su.-.itikti, 
juo labiau šeimos nar ia i , k u r i e 
šiaip nesus i t inka . 

ATGARSIAI IS EKOLOGINĖS 
KONFERECIJOS SOFIJOJE 

Padėkos d iena lietuvių išei
vijai j au y r a pasidariusi t r a 
dicine švente . Ir mes prisi
t a ikėme prie vietos papročių. 
Bet toks pr is i ta ikymas nėra blo
gas, nei s a v ų papročių iš
davimas, o k a i p tik jų patobuli
nimas. Jaunie j i ir viduriniojo 
amžiaus k a r t a jau y ra taip įpra
tę į tos šventės nuotaikas , k a d 
ji y r a lyg įpras t inė šventė. J i 
panaudojama ir t au t in iams rei
ka lams , kai t ą dieną ar savait
galį r eng iamos kokios i lgesnės 
iškilmės, minėj imai , rengin ia i , 
mokslininkų suvažiavimai ir jų 
profesinių sugebėjimų parody
mai. 

Lietuvių t a u t a pasižymi di
desniu va iš ingumu ir nuošir
džiu svet imų pr iėmimu, b e t 
mažesniu dėkingumu ir prisimi
n imu savo a r t imo ir Dievo, iš 
kurio viską gauname. Gauname 
žmogiškas savybes, g a u n a m e 
gamtos t u r t u s , sveikatą, j ėgas , 
geresnį ar blogesnį gyvenimą. 
Ta i l a i k o m e k a s d i e n y b e , 
natūral iomis dovanomis. Už j a s 
net negalvojame, kad t u r i m e 
reikšt i dėkingumą. Nepasižymi 
mūsų t a u t a n ė tokiu dosnumu, 
kokiu pasižymi mūsų vyresnie
ji ateiviai a r j a u įsigyvenę ame
r ik ieč ia i , n e t užmiršę s a v o 
k i lmės „ š a k n i s " i r pr ik lau
somumą kokia i nors senesnei 
t a u t a i . J u k ž i n o m e , k a d 
Amer ika susideda t ik iš t a u t ų 
mišinio. Vis dėlto Padėkos d iena 
ir m u m s pr imena , ką tą d ieną 
tu r ime pagalvoti apie savuo
sius, parodyti didesnį dosnumą 
ar t imies iems, ypač l ikus iems 
tėvynėje a r kenčiant iems t rem
ties negales. 

Taip pat t u r ime nelaukti ypa
tingo dėkingumo iš tų, kurie da
bar a tvyks ta iš laisvėjančios 
tėvynės. J ie dažnai y ra suvaržy
ti išoriniu būdu, kurio mes neži
nome arba žinome t ik paviršu
t iniškai . N ė r a taip dėkingi, nes 
auklėti kitoje dvasioje ne metus , 
bet dešimtis metų. Padėkos 
d ieną la isvėje gyveną t u r i 
savuosius pr is imint i , bet t a i p 
pat tur i a tmin t i n įsiręžti jų 
gyvenimo, jų auklėjimo, jų k l iu 
čių dalį ir supras t i , kad jie, ne t 
norėdami, n e visuomet dėkin
gumą gali parodyti . Tai ne tu r i 
sumažin t i m u m y s e Padėkos 
dienos prasmės ir jos kel iamo 
dėkingumo a r t imui , tauta i ir 
Dievui. P . S. 

T r i sdeš imts trijų Europos 
valstybių, ir JAV ir Kanados 
ekologinė konferencija, Sofijoje, 
Bulgarijoje 1989.X.16-XI.3. J i 
vyko Europos Saugumo ir bend
radarbiavimo (ESBK) rėmuose. 
ESBK svarsto beveik visas tarp
t a u t i n e s problemas, bet di
džiausią re ikšmę t u r i milita-
r inės , ekonominės ir žmogaus 
teisių problemos. 

Oro ir vandens ta rša ir su tuo 
susijusi žala žmonių ir bendrai 
gyvūnijos sveikatai peržengia 
valstybines sienas bei įgauna 
politinio atspalvio. Taršos kont
rolės priemonės dažnai kryžiuo- i 
jasi su pramonės ir gamybos 
t ikslais . 

Ryškus pavyzdys yra Lietuva, 
k u r sov ie tų neokolonizmo 
politika ypač nesistengė saugoti 
Lietuvos gamtos ir aplinkos. 

Dabar susi rūpinimas taršos 
kontrole yra , galima sakyti, 
visuotinis ir pasireiškia vadina
mais „žaliųjų" judėjimais, kurie 
total i tar iniuose kraštuose var
žomi ir k a r t u vyksta žmogaus 
t e i s i ų , l a i s v o p a s i s a k y m o 
pažeidimai. Šioje konferencijoje 
buvo tokių atvejų iškelia. 

Anksčiau (Draugas. 1989.X. 
2į8) buvo rašy ta apie šios kon
ferencijos pradžią, ypatingą 
dėmesį a tkreipiant į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės dalyva
vimą konferencijoje, bendra
darbiaujant su Lietuvos žaliųjų 
judėjimu, PLB atstovo prof. 
Romo Vaštoko ir Zigmo Vaišvi
los iš Lietuvos nusiuntimą. 

Vaišvilai lankantis Kanadoje, 
buvo galima gauti papildomų 
žinių iš jo, ka ip ir iš sugrįžusios 
Kanados delegacijos. 

B a i g i a m a s i s a k t a s 
n e p a s i r a š y t a s 

Visi k ra š t a i sut inka, kad 
r e i k i a i m t i s g r i ež t e sn ių 
priemonių taršą kontroliuoti, 
be t tur i ir skir t ingų nuomonių 
ka ip tai vykdyti. Sovietų blokas, 
i š s k y r u s R u m u n i j ą , l aba i 
pozityviai domisi taršos kont
roliavimu. Europos industriniai 
kraš ta i nenori per didelių įsipa
reigojimų dėl ekonominių prie
žasčių. JAV ir Kanados sąlygos 
skirtingos nuo Europos ir jos 
nenori per daug įsipareigoti Eu
r o p a i . K a n a d o s ekologinės 
sąlygos y ra palyginti labai ge
ros, iš dalies dėl didelių plo
tų ir mažo gyventojų skaičiaus. 

Kompromiso keliu surašytos 

J .V. DANYS 

kalbama apie žmonių teisę kelti 
s k u n d u s , k u r t i ekologines 
organizacijas, skleisti spaudą. 
Rumunija laikė, kad čia yra 
per didelis valdžios teisių apri
bojimas, ir siūlė pakeitimus, 
kurie kitoms delegacijoms buvo 
nepr i imt in i , neą praktiškai 
pavedė viską valdžios nuožiūrai. 

ESBK konferencijų nutarimai 
tur i būti priimti vienbalsiai, 
todėl dėl Rumunijos „veto" ofi
cialus baigiamasis aktas buvo 
nepasirašytas. Bet manoma, 
kad konferencija yra pavykus, 
nes visi nutarimai buvo prak
tiški, visų priimti. Rekomen
dacijos bus perduotos Europos 
tarybos ekologinei komisijai, 
kuri ruošia tarptautines tai
sykles. Šioje konferencijoje 
nebuvo įprastos Rytų-Vakarų 
konfrontacijos, nors žmogaus 
teisių pažeidimas iškilo, ko buvo 
tikėtasi. 

Vienas iš pagrindinių tarptau
tinių rūpesčių yra atominių 
jėgainių avarijos, kas labai svar
bu ir Lietuvai. Tai pabrėžta ir 
PLB paruoštuose dokumentuo
se, kalbant apie Ignaliną, ir 
Vaišvila nuolatos primindavo 
savo pokalbiuose. Bet valstybės 
susitarė to klausimo nekelti, jis 
bus svarstomas specialioje kon
ferencijoje Genevoje. Bet 
Černobilis buvo minimas. Bul
gar i j a pa re i škė , kad po 
Černobilio avarijos Bulgarijo
je kai kuriais atvejais tarša dar 
yra 4-5 kar tus didesnė nei prieš 
avariją. 

I š k y l a žmogaus teisių 
pažeidimas 

Totali tariniai .„režimai yra 
n e l i n k ę leist i ekologinių 
judėjimų, nes kiekviena kritika 
laikoma priešvalstybine kritika. 
Bulgarija, šios konferencijos šei
mininkė , kaip tik pasižymi 
gr iežtu ekologinio judėjimo 
persek io j imu. Jok ia grupė 
viešai neveikia, organizatoriai 
patalpinami į darbo stovyklas. 
Bet pagrindinė organizacija 
veikia „ekoglasnost" vardu. 
V e i k l a re iškias i mažomis 
grupelėmis. 

Konferencijos metu pradėjo 
veikt i a tvir iau, p i rmiausia 
manifes tuot i porą asmenų, 
dalinti atsišaukimus, dalyvauti 
spaudos konferencijose. Pirmas 

35 rezoliucijos buvo priimtinos dvi savaites Bulgarijos valdžia 
visiems kraš tams, išskyrus Ru- tai toleravo, bet trečiąją savaitę, 
muniją. J i vieną iš tų 35 kai jau rinkosi demonstrantų di-
rezoliucijų a tmetė , pasinaudo- dėsni būriai, sako siekė daugiau 
d a m a veto teise. Joje buvo kaip tūkstantį , speciali policija 

demonstrantus jėga išsklaidė ir 
apmušė. 

Tai sukėlė delegacijų pasipik
tinimą ir uždaruose konferenci
jos posėdžiuose delegacijos 
kritikavo Bulgariją. Apie tai kai 
kurie kraštai minėjo viešose 
kalbose baigiamajame posėdyje. 
Kanados užs. reikalų ministeris 
J. Clark pasiuntė notą. 

Sąjūdis prašė Sovietų įtraukti 
į delegaciją vieną ir sąjūdžio 
a t s tovą , bet , a t s a k y m o 
nesulaukus, Vaišvila vyko savo 
iniciatyva, o Sofijoje leidimą į 
konferencijas parūpino Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Pagal 
susitarimą Vienoje, Vaišvila 
tu rė jo g a u t i le idimą k a i p 
Lietuvos „žaliųjų" judėjimo 
atstovas iš savo valdžios. 

Berods, vėliau vienas Lietu
vos pareigūnas buvo pasiųstas 
į Sofiją. Valdžios pareigūnai iš 
Estijos ir Latvijos buvo į traukti 
į Sovietų delegaciją jau iš 
pradžios 

Vaišvi la s p a u d o s 
konferenc i jose 

Dėl kitų įsipareigojimų Vaišvila 
galėjo Sofijoje būt i tik t r i s 
dienas. Dalyvavo trijų delegacijų 
spaudos konferencijose — pran
cūzų, Amerikos ir Sovietų 
ambasadorių. 

Įdomi buvo Sovietų ambasa
doriaus Voroncovo spaudos kon
ferencija. Vaišvila paklausė, 
kada bus oro tarša sumažinta 
50% pagal tarptautinius susi
ta r imus ir kaip bus sutvarkyta 
Baltijos pakraščio užteršimas. 
Buvo du trumpi atsakymai. Dėl 
pirmo klausimo — tuo rūpinasi 
speciali komisija. O dėl Baltijos 
p a m a r i o t a i y r a L i e t u v o s 
respublikos reikalas. Bet vėliau 
anglų žurnalistas pastebėjo, kad 
čia yra Lietuvos atstovas, tai gal 
j is galėtų paaiškinti , kaip t ie 
dalykai tvarkomi Lietuvoje. 
Voroncovas pasiūlė Vaišvilai 
paaiškinti . Tada Vaišvila papa
sakojo, kokia yra padėtis, k a s 
daroma ir ko nedaroma. Po 
Vaišvilos paaiškinimų ambasa
dorius paskelbė, kad spaudos 
konferencija baigta. 

Bet įvyko maža Vaišvilos 
spaudos konferencija, nes esan
tieji žurnalistai prašė Vaišvilos 
detaliau paaiškinti Lietuvos 
ekologines problemas. 

Istorinis b e n d r a d a r b i a v i m a s 

Pi rmą ka r t ą išeivi jos 

Kun. Donaldas Petraitis, MIC. Marijonu vienuolijos vvriau^i.^ vadovas, nu
vykęs j Lietuvą, marijonų vardu Kryžių Kalne pastatė vienuolijai prisimin
ti kryžių. 

memorandumą ir dokumentaci
ją tarptautinei konferencijai 
ir pas iuntė savo a ts tovus . 
Tai pirmas toks įvykis, todėl ir 
yra istorinis. 

Paraginimas tokiam projektui 
buvo ESBK žmogaus teisių kon
ferencija Paryžiuje š.m. birželio 
mėn., kurioje PLB intensyviai 
dalyvavo ir kai į Paryžių vienai 
dienai atgvyko Sąjūdžio seimo 
atstovas Arvydas Juozaitis. 
PLB įgaliotinė Gintė Damušy-
tė sudarė jam galimybę įeiti į 
konferencijos rūmus ir susitikti 
su Anglijos ir JAV ambasado
riais , kurie labai noriai su juo 
turėjo pokalbius. 

Bet tai buvo neplanuotas, 
daugiau atsi t ikt inis atvejis 
Sofijos konferencijai pradėta 
ruoštis jau š.m. birželio mėnesį. 

P a g r i n d i n ė a u t e n t i š k a 
medžiaga turėjo būti iš Lietuvos 
ir ji buvo gauta. Sudaryta šiam 
projektui „darbo grupė" iš 
asmenų, kurie jau kurį laiką 
sekė Lietuvos ekologines proble
mas ar turėjo nemažą patyrimą 
šitokiose tarptautinėse konfe
rencijose, žinantieji jų reika
lavimus ir nustatytą procedūrą 
memorandumų ir dokumentų 
pristatumui. Medžiaga buvo tin
kamai apipavidalinta, bendra
darbiaujant su Lietuvos žaliųjų 

organizacija Pasaulio Lietuvių judėjimo veikėjais. Visa infor-
Bendrųomenė ir L i e tuvos macija buvo pristatoma PLB ir 
žaliųjų judėjimas ir Sąjūdis kar- L ie tuvos Žaliųjų judėj imo 
tu planavo, ruošė ir pr is tatė vardu. 

Dalyvavimu konferencijoje 
siekta: iškelti Lietuvoje vyks
tančią ekologinę degeneraciją, 
lietuvių pastangas ją kont
roliuoti, ju t rukdymas Sovietų 
kolonizacinės politikos: iškelti 
Lietuvos vardą tarptautiniuose 
politiniuose sluoksniuose ir t uo 
a tk re ip t i dėmesį į d a b a r 
siekiamas reformas ir nepri
klausomybę; sudaryti sąlygas 
patiems Lietuvos veikėjams 
dalyvauti tarptaut inėse konfe
rencijose ir užmegzti santykius 
su politinėmis ir visuomeni
nėmis institucijomis. 

Išeivija gali paremti lietuvių 
t a u t o s s i ek imus į va i r i o se 
srityse. Tai vykdyta vienoje iš 
tokių sričių, prisitaikant pr ie 
Sofijos konferencijos tikslu ir 
programos. 

G A U S Ė S ALZHEIMER 
LIGONIU 

Žmonėms ilgiau gyvenant, 
bus daugiau sergančių senatvės 
liga — Alzheimer. Tą skelbia 
Cbicagoje leidžiamas gydytojų 
draugijos AHA b i u l e t e n i s . 
Ištyrus 467, ligoninėse dar ne
laikomus asmenis. 65 m. ir 
vyresnius, rasta apie 10.Zr'f su 
ta liga. 

AUTOBUSAI INVALIDAMS 

Autobusai su įtaisais įkelti in
validus jau pradės Chicagoįe 
kursuoti ateinančią žiema. 

GYVENIMO VINGIAI 
N O V E L Ė 

VLADAS VAILIONIS 

Ženki per gyvenimą ne ka ip 
pragaišties šešėlis, bet ka ip 
amžinybės spindulys. 

Vvdūnas 

Nekenčiu žmogaus, norinčio 
išaukšt int i savo vardą ant ki to 
žmogaus garbės griuvėsių. 

(lav 

1 

Pirmoji mano pažintis su leitenantu Schmied buvo 
Korėjos karo lauke. Tuo metu aš buvau jau senas karys. 
Žinoma, aš buvau senas ne amžiumi, bet kario patir
t imi . O Korėjos fronte, norėdamas dar kada nors 
gyvenimu pasidžiaugti, reikėjo būti apdairiam. Aš gi 
nenorėjau atgult i po korėjiška velėna, todėl ir rinkau 
tą kario pat i r t i labai atsargiai. 

Lei tenantas Schmied atvyko į mūsų dalinį tiesiai 
iš Amerikos, atveždamas mums savojo krašto naujienų, 
bet kartu pažadindamas dar didesnį namų ilgesį. 

Norėjau pasakyti atvyko iš tėvynės, bet mes. 
amerikiečiai, savo kalboje net ir neturime tokio žodžio. 
Mes kol kas dar nesudarome vienalytės tautos, todėl, 
matyt , m u m s ir tėvynės sąvoka yra svetima. Mes 
esame lyg toji mano močiutės mišrainė, kurią ir mano 
motina vis dar pagamina. Ten ji sumaišo virtas bulves, 
žalius žirnius, pupeles, burokėlius, raugintus agurkus. 
kietai v i r tus kiaušinius, pridėdama net ir lašinių 
spirgų. Taigi tokia mišrainė esame ir mes amerikiečiai. 
Prabėgs dar daug laiko, bet kada nors ir šio krašto 
žmonės tu rės savo kalboje žodį tėvynė. 

Mano seneliams, kurie buvo atvykėliai iš Lietuvos, 
šis žodis buvo šventas. Keisti jie buvo žmonės. Aš 
niekuomet negalėjau suprasti, kodėl jie taip buvo prisi

rišę prie to mažo ir neturtingo krašto. 
Leitenantas Schmied atvyko pas m u s nematęs dar 

fronto, neturėdamas net ir mažiausio suprat imo apie 
Korėjos karą. Kaip ir dauguma amerikiečių karininkų, 
taip ir jis buvo išdidus, sakyčiau pasipūtėlis. Apžiūrėjau 
aš jį gerai, lyg kokią perkamą prekę, ir pagalvojau: 
„Apsilaužysi ir tu ragelius, vyreli. Po poros savaičių 
tu kitaip atrodysi". 

Po kelių dienų man teko su juo plačiau išsikalbėti. 
Mat aš žinojau visas mūsų priešo klastas, todėl pirmų 
kautynių metu aš jį truputį pasaugojau. Ne iš kokios 
ten meilės viršininkui dariau aš tą, bet juk j is buvo 
savas žmogus. O kad jis buvo pasipūtėlis, tai manęs 
visai nejaudino. Jis matyt, buvo pastabus, nes po kau
tynių priėjo prie manęs ir prakalbo: 

— Dėkui tau, seržante, už rūpestį manimi. Matau, 
kad patirtis fronte reiškia daugiau už geriausiai dės
tomas pamokas Karo mokykloje. 

Šie žodžiai mane gerai nuteikė, todėl aš, radęs gerą 
progą, ir užmezgiau artimesnį su juo pokalbį. Bekal
bant pastebėjau, kad mudu kalbame t a pačia tarme. 
Pasirodo, abu buvome iš Indianos valstijos, net gi iš 
gretimų vietovių. Aš jo ten nepažinojau, kas. žinoma, 
yra visai normalu, nes aš net nepažįstu visų mūsų blo
ko gyventojų. Nežinau, kodėl taip yra, bet mes. 
amerikiečiai, esame užsidarėliai. Mano seneliai pasako
jo mums, kad Lietuvoje jie pažinojo vienas kita plačiau
siomis apylinkėmis. O kaimynai, esą, buvo lyg geriau
si giminės. Gi mūsų miestelyje viso to nebuvo. Moterys 
pasikalbėdavo patvoriuose, kai kurios net ir kavos 
puodeliui susibėgdavo, bet vyrai nebendravo vienas su 
kitu. Nebent gretimo kiemo kaimynai persimesdavo 
pasisveikinimu ar vienu kitu žodžiu. Galbūt čia ir vėl 
ta pati mišrainė yra kalta. 

Korėjos karo lauke mes nesijautėme tokie svetimi, 
kaip savajame krašte. Ten ir juodaodžiai mūsų kariai , 
kurių namie aš nemėgau ir į juos su panieka žiūrėjau, 
buvo ten lyg ir savi. Papuolus kuriam iš jų į pavojų 
ar sužeidus kurį, aš jį nešiau iš ugnies linijos, lyg aš 
būčiau nešės savo tikrą brolį. Matyt, bendras priešas 
žmones suartina. Galbūt dėl to mano senelių tėvynėje 
žmonės taip gražiai sugyveno vieni ^u ki tais , nes j i e 
šimtmečių eigoje turėjo visą laiką kovoti su jų kraš to 
priešais 

Sužinojus, kad šis leitenantas yra mano. sakyčiau, 
kaimynas, jis man pasidarė tikrai savas žmogus. Mano 
senelio žodžiais tariant, mano tėvynainis Ta patį , 
matyt, ir jis jautė , nes jis man išsipasakojo visą savo 
gyvenimą. Nors ten nieko ypatingo nebuvo, bet a š 
sužinojau, kad jis buvo vokiečiu kilmės, ir dar tik pr ieš 
porą mėnesių vedęs puikią mergaite, vprdv Caren , 
kuri labai verkusįjį išleisdama. Galbūt ir jis verkė, 
nes ir tada jo akyse kažkas sublizgėjo, bet jis gre i t 
susivaldė ir toliau man pasakojo. 

— Aš nežinau, ar tu, seržante, supranti, ka reiš
kia palikti jauną žmoną namie ir išeiti į karą? - klau
sė jis manęs, žiūrėdamas kažkur į tolius. 

Negreit aš j am atsakiau, bet ir jis tylėjo. 
— Taip, leitenante, aš žinau visą tai. nes ir aš pali

kau namie mylimą žmona su dviem mažais vaikučiais, 
— po kurio laiko aš labai tyliai atsakiau, nurydamas 
kažkokį grumulą, atsiradusį netikėtai mano gerklėje. 
— Ir Claudija labai verkė, nors ji ir tikėjo g re i t i m a n o 
grįžimu. Bet jau metai, leitenante. • W& vis dar brai
dau po šias Korėjos pelkes. — beveik šaukte sušukau . 

(Bus daugiau) 
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Irena (Racevičiutė) ir Kęstutis Kazėnai 

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 
SUTINKANT 

JUNGIASI l LIETUVIŲ 
FONDO VAJŲ 

Vis daugiau Bostono ir apy
linkės lietuvių jungiasi į 
vykdomą Lietuvių Fondo vajų, 
kuriam 50,000 dolerių pažadėjo 
vienas asmuo su sąlyga, jei visi 
kiti savo įnašais sudarys 
100.000 dolerių. Tuo pagrindu 
ligi šiol jau gauta arti 70,000 
dolerių naujų įnašų, taigi, 
daugiau, negu du trečdaliai. Iš 
Bostono paskutiniu metu į vyk
domą vajų įsijungė Romas 
Veitas iš Miltono, įnešęs 100 
dolerių, o taip pat Kazys ir 
Birutė Bačanskai iš Dorcheste-
rio, papildę savo ankstyvesnius 
įnašus 500 dolerių. Tebelaukia
ma atsiliepimų kitų, ypač tų, 
kurie dar nėra įsijungę į Lie
tuvių fondą. Neseniai Bostono-
Cape Codo lietuviai užbaigė 
Lietuvių Fondui ketvirtą mili
joną dolerių pagrindinio 
kapitalo, o dabar gali prisidėti 
prie 100,000 dolerių sudarymo, 
kad būtų gautas pažadėtas 
50,000 dolerių įnašas. 

Aukos Lietuvių Fondui siun
čiamos tiesiog į jo būstinę (3001 
West 59th St., Chicago, IL 
60629) arba įteikiamos jo 
įgaliotiniams, kuriais yra Kazys 
Bačanskas (Dorchester), dr. 
Eduardas Jansonas (Cape Cod) 
ir Petras Viščinis (Brockton). 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Rugsėjo 16 d., šeštadienis, 
išaušo graži ir sualėta rudens 
diena. Atrodė, kad ir gamta 
pritaria Racevičių ir Kazėnų 
šventei. O šventė didelė, 
nepakartojama. Tai Irenos ir 
Kęstučio vestuvių diena. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje 3 vai. p.p. tėvas 
atvedė ir perdavė dukrą jauna
jam. Kun. J. Juozevičius pa
laimino santuoką, nuostabiai 
giedant Chicagos operos vyrų 
chorui, kurio nariu jaunojo tė
vas Gediminas Kazėnas buvo il
gus metus. Chorui dirigavo A. 
Gečas, prie vargonų muz. A. 
Kaminskas. Solo puikiai giedo
jo Dana Stankaitytė. Šv. Rašto 
skaitinius atliko Ramunė Rač
kauskienė. 

Vakare Jaunimo centre 
dalyvaujant apie 200 svečių, 
įvyko vestuvių vaišės. 
Jaunosios tėvai Janina ir 
Bronius Racevičiai sutiko 
jaunuosius su duona, druska ir 
vynu. ,,Žaros'" orkestrui grojant 
maršą, į salę ėjo jaunieji ir 
palyda: pirmoji pamergė 
jaunosios puseserė Rita 
Račkauskaitė antroji — Holly 
Babich. pirmasis pabrolys jau
nojo pusbrolis Edvardas Kirkus, 
antrasis Saulius Gylys. Vaišes 
linksmai pravedė jaunosios dėdė 
dr. Jonas Račkauskas. Kun. J. 
Duoba sukalbėjo maldą, svei
kino svečius jaunosios tėvas ir 
Jėkojo visiems už atsilankymą. 

džiaugėsi, kad vaikai išpildė 
visų tėvų svajonę, sukurdami 
lietuvišką šeimą. Jaunojo tėvas 
tarė poetišką žodį, lygindamas 
gyvenimą su jūra ir bangomis, 
linkėjo visada palankaus vėjo 
jaunųjų gyvenimo burėms. 
Pristatyti krikšto tėvai. Irenos 
krikšto motina Irena Conti, 
krikšto tėvas Edmundas Sven-
tickas. Kęstučio krikšto motina 
Loreta Kasienė, krikšto tėvas 
Jonas Kasis. Pristatyti svečiai 
atvykę iš toliau. Jų buvo iš Flo
ridos, Toronto, Detroito ir net 7 
iš Lietuvos. Perskaityta pavar
dės visų sveikintojų raštu ar 
telegramomis. Emilija Valanti-
nienė perskaitė jautrų pasvei
kinimą dėdės Jurgio Racevi-
čiaus iš Vilniaus. Tai visas 
laikraštis, paruoštas jaunie
siems, pavadintas ,,Aukso 
žiedu". 

Žodį tarė jaunasis Kęstutis. 
Dėkojo Racevičiams. kad 
užaugino jam puikią žmoną, 
abiems tėvams už surengtas 
vaišes ir svečiams už dalyva
vimą. Kadangi buvo daug 
gražiabalsių svečių, tai 
skambėjo smagios dainos. 

Irena nuo mažens ateitininkė, 
baigusi Chicagos aukštesniąja 
lituanistinę mokyklą, Illinois 
universitetą ir gavusi MBA iš 
De Paul universiteto. 

Kęstutis, Leonidos ir Gedimi
no sūnus, jūrų skautas, gabus 
muzikas, groja gitara dažnai su 

Lietuviškosios Skautybės 
Fondas ir šiemet ruošia Naujų 
Metų sutikimą gruodžio 31 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje So. Bos
tone. 

KOMP. J. KAČINSKO 
KŪRINIŲ KONCERTAS 

LB Bostono apylinkės valdyba 
rengia komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertą, 
1990 m. gegužės 6 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Koncerto programą 
atliks sol. Benediktas Povi-
lavičius (bosas), Naujosios 
Anglijos konservatorijos ins
trumentalistai ir Berklee muzi
kos kolegijos mišrus choras. 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 

Iš Lietuvos atvyksta daug sve
čių savo giminių ar artimųjų 
lankyti. O vėl kiti atvyksta į 
Bostoną mokslo reikalais. Tokių 
tarpe šiuo metu yra Vladas 
Daugėla, kuris skaitys Harvar

do universitete paskaitas iš 
ekonomijos. Jis viešės Bostone 
apie keturi us mėnesius. Tai jau 
antras jo apsilankymas Bostone 
mokslo reikalais. Svečias gyvai 
domisi vietos lietuviškuoju gy
venimu, lanko įvairius lietuvių 
renginius, stengiasi susitikti 
kiek tik galima daugiau lietu
vių. Lapkričio 11 d. jis buvo 
atvykęs į Balfo 72-tojo skyriaus 
metinį banketą, kuris vyko 
Brocktone. 

RENGINIAI 

Gruodžio 31 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Lietuviškosios Skautybės Fon
do rengiamas Naujų Metų 
sutikimas. 

1990 m. gegužės 6 d. 2 vai . 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje komp. Jero
nimo Kačinsko kūrinių koncer
tas, rengiamas LB Bostono 
apylinkės valdybos. 

RANKDARBIŲ MUGĖ 

Lietuvių Tautodailės skyrius 
gruodžio 3 dieną, sekmadienį, 
12-5 vai. p.p. Lietuvių klubo 
IlI-čio aukšto salėje rengia 
metinę rankdarbių mugę, kuri 
šį kartą žada būti kur kas 
turtingesnė. Be vietinių tau
todailininkų, turėsime keletą 
svečių iš kitų vietovių, o vieną 
viešnią net iš Lietuvos, kuri 
dalyvaus su keramikos darbais. 
Galėsite įsigyti audinių, degin
to medžio darbų, gintaro papuo
šalų, juostų, kalėdinių vainikų 
ir šiaudinukų, keramikos dar
bų, kalendorių ir knygų, lie
tuvių menininkų kūrinių, spal
voto stiklo darbų, sveikinimui 
kortelių ir kitų įvairių rankų 
darbo suvenyrų. Bus galima 
nusipirkti raguolių, tortų ir kitų 
kepinių šventėms. Veiks kavinė 
su šiltais bei šaltais gėrimais. 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
apsirūpinti kalėdinėmis dova
nomis. 

(g-g.) 

orkestru. Mokėsi Ulinois univer
sitete, dirba su kompiuterio 
braižyba. 

Sveikiname ir džiaugiamės 
lietuviška, katalikiška šeima. 
Linkime daug laimės ir visada 
išlikti savo tautos vaikais. 

Dalyvis 

f\xi midlcind Padarai 
mmĖtmt 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 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 
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Laiškas 
IŠEIVIJA TURI 

PADĖTI 
EKONOMIJOJ 
Daug metų Lietuvos ekono

mika orientavosi, tikriau kal
bant, buvo orientuojama, į 
Maskvos diktuojamą „planinę 
rinką", kurioje nebuvo vietos 
sveikai konkurencijai, marke
tingui ir t.t. Viskas teoriškai 
buvo dalijama pagal planą. 
Faktiškai Sovietų Sąjungoje 
buvo ir dar yra vadinama 
„šešėlinė ekonomika", kurio
je apyvarta buvo ir pasiliko mil
žiniška. Naudojant „šešėlinės 
ekonomikos" metodus gamyk
los Sovietų Sąjungoje neretai 
keisdavosi ir keičiasi žalia
vomis, medžiagomis ir t.t., ne 
pagal planą, bet pagal principą 
„tu man duodi, aš tau duodu", 
nors tokios ekonominės operaci
jos neretai susietos su pavojumi 
netekti savo posto, savo „kė
dės", tiems vadovams, kurie 
tokias operacijas daro. Planinei 
— komandinei ekonomikai ne
reikėjo marketingo, reklamos ir 
t.t. 

Šiandien padėtis Lietuvoje 
keičiasi: Lietuvos įmonės, 
ypatingai kooperatyvai, bando 
orientuotis j Vakarų laisvosios 
rinkos ekonomiką, kur konku
rencija yra viena iš varomųjų 
progreso jėgų, kur be marke
tingo, reklamos ir t.t. negalima 

daryti biznio. Todėl šiandien 
Lietuvoje yra didžiulis 
susidomėjimas JAV, Vakarų 
Europos, Japonijos marketingo 
ir menedžmento teorija ir prak
tika. Atkurtame Kauno Vytau
to Didžiojo universitete marke
tingas ir menedžmentas tampa 
vos ne populiariausiais mokslais. 
Lietuvos įmonės kviečia skai
tyti paskaitas marketingo ir 
menedžmento klausimais Vaka
rų šalių specialistus. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad Lietuvoje 
yra tikras didžiulis Vakaru 
marketingo ir menedžmento li
teratūros nepasitenkinimas. 

Man tenka skaityti paskaitas 
apie JAV, Vakarų Europos ir 
Japonijos menedžmento ir 
marketingo pagrindus Kauno 
užsieni J ryšių ir užsienio kalbų 
(faktiškai, market ingo ir 
menedžmento) koledže ir aš 
puikiai matau didžiulį susido
mėjimą tais klausimais. Vakarų 
Europos, JAV, Japonijos marke
tingo ir menedžmento literatū
ros, „bumas" Lietuvoje yra svei
kintinas, tačiau kartu jis turi 
kai kurias neigiamas puses: 
bandoma „aklai" pritaikyti 
JAV, Vakarų Europos, Japoni
jos marketingo ir menedžmento 
praktiką Lietuvoje, nors sąlygos 
Lietuvoje ir Vakaruose dar yra 
skirtingos. Patenkinti origi
nalios JAV, Vakarų Europos, 
Japonijos (pirmoje eilėje JAV) 
marketingo, menedžimento 
informacijos trukumą Lietuvo
je, manau, kad reikėtų skubiai 
bendromis JAV ir Lietuvos lie
tuvių ekonomistų, pramoninkų, 
prekybininkų pastangomis leis
ti žurnalą lietuvių kalba „Lie
tuvių (ne vien Lietuvos) 
ekonomika", kuriame būtų 
skelbiami straipsniai apie tai, 
kaip galima pritaikyti JAV 
menedžmento marketingo 
teoriją ir praktiką atgimstan
čioje Lietuvoje. Jame būtų plati 
informacija apie lietuvių 
ekonominę veikla Vakaruose ir 
Lietuvoje, apie bendras lietuvių 
įmones ir t.t. Lietuvoje yra taip 
pat didžiulis nepatenkintas 
„bumas", paklausa, susidomė
jimas Carnegie knyga, „Kaip 
įsigyti draugus ir paveikti į 
žmones" ir panašioms praktiš
kos psichologijos knygomis. 
Neseniai Lietuvoje atkurta 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvusi Graičiūno įkurta 
Lietuvos vadybos draugija, 
kurios pirmininku yra pro
fesorius P. Tvarionavičius. Į šios 
draugijos valdybą įeina ir šių 
eilučių autorius. Menedžmentas 
ir marketingas dėstomas ne tik 
jau mano minėtame koledže, bet 
taip pat Kauno politechnikos in
stitute ir kitose respublikos 
aukštosiose mokyklose. Mano 
pagrindinė darbovietė ir yra 
Kauno politechnikos institutas. 
Amerikos l ietuviai padarė 
didžiulį kilnų darbą, suteikdami 
Lietuvos žmonėms galimybę vėl 
skaityti Šapokos „Lietuvos 
istoriją" ir kitas panašias 
istorines knygas. Būtų labai 
gerai, jeigu Amerikos Lietuviai 
padėtų patenkinti minėtos lite
ratūros trūkumą, sumažintų tos 
literatūros trūkumą Lietuvoje. 
Mes Lietuvoje būtumėm labai 
dėkingi. 

Norinčius mums padėti šiais 
klausimais prašome siųsti tokią 
literatūrą adresu: 

Docentas Gediminas Merkys, 
Kaunas Politechnic institute, K. 
Donelaičio 73, Kaunas, Lithu-
ania 233006 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

NEW JERSEY, NEVY YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Mus lc of Lithuanla" programos, vedamos 
anglg kalba,ii tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

^ miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

m 
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BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

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

5953 S. Kvdzl* Av«. 
Chicago, IL 60629 

T«i. 436-7876 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir d i 
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

-x.« g* 
MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . - GA 4-8654 

Floridoje, St. Pe te rsburge parduo
damas arba išnuomojamas vienos 
šeimos namas, 3 mieg., 2 vonios, 
salonas, valgomasis, saulės kambarys ir 
didelis kiemas su vaismedžiais. Nuošali 
gatvė. $64,900. t e l . (617) 269-1601 

Namas atviras apžiūrėjimui, 
sekmad., lapkričio 26 d., 1-4 v. p.p. 

6751 W. 59 St. — 3 mieg. mūrinis nams 
25 metų senumo; gražus, įrengtas rūsys; 
2 auto garažas; daug įvairių priedų. Graži 
aplinka. Geras pirkinys už žemą kainą. 
Skambinkite dabar. 

' AR NORITE PARDUOTI? ""* 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te lefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui -Vambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
į Te l . — 434-7100 & 436-8600 

FOR RENT 

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 

linuomojamas 5 kamb. butas pir
mame aukšte, Bridgeporto apyl. 
Apšildomas radiatoriais; 3 mieg. su 
kilimais. Suaugusiems žmonėms, be 
gyvuliukų. $400 į mėn. Skambinti 
927-0497. 

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

TeL 565-6624. Nuo 6 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS 

VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ AN
SAMBLIS $10.00 

ŽEMYNA ŠAUKIA, liaudies dainos. Dalia Kučė-
nienė v $10.00 

SODŽIAUS GARSAI, liet. muzika, dainos. J. 
Stankūnas $3.00 

EIKIME MUDU ABUDU, harm. liet. liaudies 
muzika. B. Pakštas $10.00 

AR ATMINSI, liet. dainos. Dana Stankaitis . . . $8.00 
SONGS & DANCE, Lith. language (Balzekas 

Museum) $18.95 
VOLUNGĖ, liet. dainos (Toronto liet. choras) . $12.00 
VOLUNGĖ, rel. liet. giesmės. (Toronto liet. 

choras) $11.00 
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIA, 4 

kasetės prie knygos, mokytis lietuvių kalbą $30.00 
TĖVIŠKĖS KAMPELIS, lietuviškos dainos . . . $10.00 

Pastaba. Užsakant kasetes per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Kiekvieną kartą, kada atve
date savo burną, leidžiate žmo
nėms pažvelgti į Jūsų mintį, — 
ar ji gražiai aprengta, švari, 
vertinga? 

Br. Barton 

EUROPOS STANDARTO 
ELEKTRONINĖS SISTEMOS 

Mes specializuojamės tik PAL Secam 220V 50HZ 
VCR, radijai, kasetės, rekorderiai, video 
kameros ir kompiuteriai 
Patarimai veltui. Mes siunčiame į: JAV, Kanadą ir 
Sovietų Sąjungą. 
Kreiptis: 

RAIŠA Fine Jewelry 
28800 Grstlot Ave. Suite B-207 

Roseville, Ml 480S6 
Te l . 313-773-2160 



'• 

NAUJAS LIETUVIŠKO 
ŠV. RAŠTO VERTIMAS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. lapkričio mėn. 22 d. 

Vytauto Kernagio grupė Chicagoje. Iš kairės: Edvinas Dargis, Andrius Kulikauskas, Vytautas 
Kernagis ir Mindaugas Gabrys. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

Š V E N T Ė M ŠAULIŲ 
S Ą J U N G O S SUKAKTĮ 

Spalio 28 d. LŠST Trakų rink
t inė Maironio Parko didžiojoje 
salėje suruošė Lietuvos Šaulių 
sąjungos įkūrimo septyniasde
šimtmečio sukakt ies minėjimą. 
Svečius, kurių buvo arti 200, pa
sveikino r inkt inės pirmininkas 
g.š. A. Zenkus. Džiugu, kad šią 
brangią šventę su mumis švęsti 
atvyko LŠST garbės pirminin
kas prof. dr. V. Mantautas , Są
jungos pirmininkas g.š. M. Aba
rius, r inkt inės kapelionas kun. 
R. Šakalys, OFM, ir kiti svečiai. 

Vėliavų ta rnyba įnešė JAV-
ių, Lietuvos, Trakų rinktinės. 
Dr. Vinco Kudirkos, Jono Vana
gaičio, Martyno Jankaus šaulių 
kuopų vėl iavas . Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Susikaupimo 
minute pagerbti visi mirusieji 
šauliai,-ės Lietuvoje, Sibire ar 
kitose vietose bolševikų nukan
kinti , bei žuvusieji už Lietuvos 
la isvę. Invokaciją paska i t ė 
rinktinės kapelionas kun. R. Ša
kalys, OFM. Malonu, kad daug 
brolių ir sesių šaulių dalyvavo 
uniformuoti, o moterys, neturin
čios uniformų^ dėvėjo taut inius 
drabužius. Buvo pasigėrėtinas 
vaizdas puošnioje Maironio Par
ko salėje. 

šven te i vadovavęs Trakų 
rinktinės pirm. g.š. A. Zenkus 
ta rė trumpą, patriotinį žodį. 
LŠST garbės pirm. prof. dr. V. 
Mantautas savo paskaitoje vaiz
džiai kalbėjo apie Lietuvos Šau
lių sąjungą, jos įkūrėją, Vladą 
Pūtvį, steigusį Lietuvos Šaulių 
sąjungą labai neramiais laikais. 
Kvietė į jos eiles įvairaus išsila
vinimo, visokių pažiūrų ir 
tikėjimų žmones, išskiriant ko
munistus. Ypač kreipėsi į jauni
mą ir ragino visus vieningai 
dirbti, kovoti dėl Lietuvos lais
vės. Šauliai kovojo su bolševi
kais, bermontininkais ir len
kais, ypač pasireikšdami 1923 
m. Klaipėdos krašto vadavime. 
Parodė tų metų šaulių žurnalą 
„Trimitą" ir paskaitė iš jo pa
geltusių, sutrūnijusių lapų iš
t raukų apie tų metų įvykius. I 
kovą dėl Lietuvos laisvės jungė
si ir kunigai, tai buvo gyvybinės 
reikšmės šaltinis Šaulių sąjun
gai. Per trumpą nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį Lietuvos 
Šaulių sąjunga apjungė visą 
Lietuvą. 1940 m. buvo 23 rink 
tinės, 1200 būrių, 60,000 narių, 
120 chorų, 100 orkestrų, keli 
tea t ra i , kel iasdešimt sporto 
klubų. 1940 m. Lietuva buvo 
bolševikų okupuota, o Šaulių 
sąjunga likviduota. Daugelis 
šaulių jungėsi rezistencinėn 
kovon, ypač pasibaigus antra
jam Pasauliniam karui , ir žuvo 
kovose už Lietuvos laisvę. 

1945 m. Lietuvos Šaulių są
junga a tkur ta tremtyje. Daug 

įvairaus amžiaus žmonių Įsi
jungė į pradėjusias steigtis 
kuopas. Daug gražaus darbo 
šauliai y r a at l ikę tremtyje. 
Nemažai j u jau iškeliavo Amži
nybėn. Šiandien džiaugiamės, 
kad Lietuvos Šaulių sąjunga at
kuriama Lietuvoje. Šiuo laiku 
Kanadoje lankosi atsikuriančios 
Lietuvos Šaulių sąjungos pirmi
ninkas, atvežęs 3 nuotraukas. 
Lietuvoje atsikuriančios Lietu
vos Šaulių sąjungos, padarytas 
r ink t inės pirmininko brolio 
Vytauto Zenkaus, atkūrimo ini
ciatyvinės grupės nario. Atsi
kuriančią Šaulių sąjungą palai
mino Vilniaus katedros valdyto
jas arkiv. J . Steponavičius. Šios 
nuotraukos rinktinės pirm. g.š. 
A. Zenkui buvo didelė staigme
na. 

Žodį tarė ir sąjungos pirm. g.š. 
M. Abarius, pareiškęs, kad 
mūsų visų pareiga šiandien rei
kalauti Lietuvai laisvės. Wor-
cesterio apylinkės LB vardu 
sveikino vicepirm. A. Vagelis, 
Skautų sąjungos tarybos pirm. 
v.s. P. Molis, miesto valdžios at
stovas T. Early, kuris su žmona 
dalyvavo švenčiant Šaulių są
jungos 60 metų sukaktį. Raštu 
sveikino: L.K. Mindaugo kuo
pa iš Montrealio, Šv. Kazimiero 
provincijos tėvai pranciškonai, 
Brocktono apylinkės LB, ALRK 
Moterų sąjungos centro pirm. A. 
Shumway ir kiti. 

Apdovano j ima i 

Šaulių Žvaigždės medaliu ap
dovanoti: Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos pirmininkas A. Griga-
l a u s k a s , Mar tyno J a n k a u s 
kuopos na rė Jarkšienė. 

Šaulių Žvaigždės ordinu: Dr. 
vinco Kudirkos kuopos sekreto
rė J . Miliauskienė, Jono Vana
gaičio kuopos — A. Dubauskas, 
Martyno Jankaus kuopos — E. 
Martišius. 

Šaul ia i , -ės , p r i k l a u s a n t y s 
LŠST Trakų rinktinei ir išbuvę 
Lietuvos Šaulių sąjungoje 50 ir 
daugiau metų, buvo apdovanoti 
gražiais pažymėjimais, kuriuos 
LŠST pirmininkas g.š. M. Aba
r i u s , a s i s tuo jan t r i n k t i n ė s 
pirm. g.š. A. Zenkui, įteikė: A. 
As t r avu i , V. Bajerčiui , K. 
Čėsnai. M. Dapkui, A. Dubaus
kui, Freimanui, P. Gražuliui, G. 
Grigalauskienei, L. Jakubaus
kui , Janukėnienei , F. Karosie-
nei, O. Kašėtienei. V. Mantau-
tui , P. Milerienei. M. Norkūnie-
nei, E. Ribokienei, J. Spiraus-
kienei, A. Šležui, O. Šležienei, 
J. Tarailai. O. Tarailienei, I. Va-
liukonienei, J. Valiūnui, A. Zen
kui . 

Išnešus vėliavas vyko koncer
tas . 

Konce r t a s 

Koncertą atliko Bostono vyrų 
kvintetas, vadovaujant Daivai 

Matui ionytei-de Sa Perei ra . 
Dainin inkai ir vadovė buvo 
sesių šaul ių I. Parulienės ir O. 
Šarkauskienės apdovanoti gėlė
mis. Programos pranešėja buvo 
A. Lendrai t ienė. 

V a i š ė s 

Po koncerto buvo vaišės, ku
rias, paruošė sesės šaulės su tal
k in inkėmis . Vyriausia šeimi
ninkė A. Brant ienė, A. Maske
l i ūn ienė , O. Ki ld iš ienė , S. 
Sprett , A. Šciglienė, D. Zales-
kai tė . Pasivaiš inus prasidėjo 
linksmoji vakaro dalis: šokiai, 
dainos, dovanų paskirstymas, o 
jų buvo labai įvairių ir įdomių. 
Linksmoji vakaro dalis tęsėsi 
iki vėlyvos nakt ies visų gražia- j 
me pabendravime. 

Atšventę šią šauliams bran
gią Lietuvos Šaulių sąjungos 
įsteigimo sukaktį, prisiminkime 
įsteigėjo Stasio Putvio prieš mir
tį pasaky tus žodžius: „Neliūdė
kite m a n mirus , bet spieskitės 
visi krūvon, Lietuvos vaikai, 
ugdyki te savo širdyse tautos 
idėją". Visų l ietuvių, ypač 
šaulių šventa pareiga vykdyti 
didžiojo l i e t uv io pa l ik imą , 
s iekiant Lietuvai laisvės. 

J . M. 

L.Š.S.T. T R A K Ų R I N K T I N Ė 

Marijos Nek. Prasidėjimo se
se l ių v ienuol i jos P u t n a m e 
„Dangaus Vartai" kapinėse yra 
palaidotas savanoris kūrėjas, 
šaulys, a.a. Antanas Verba. Jam 
pastatytą paminklą spalio 29 d. 
pašvent ino seselių kapelionas 
kun. dr. V. Cukuras. Pašventin
t a ir daugiau paminklų. Tą die
ną kapai buvo paskendę žvake 
lių šviesose ir gėlių žieduose, 
nes kasmet spalio pabaigoje, 
prieš visų Šventųjų šventę, se
selės surengia įspūdingą miru
sių prisiminimo dieną su ypatin
gomis pamaldomis už mirusius. 

Pr ie a.a. A. Verbos paminklo 
s t a t y b o s a u k o m i s prisidėjo 
LŠST Traku r inktinė, Dr. Vin
co Kudirkos, Jono Vanagaičio ir 
Martyno J a n k a u s šaulių kuo
pos, sudarančios Trakų šaulių 
r ink t inę Naujoje Anglijoje. 

J . M. 
M I R Ė A.A. 

V I K T O R A S J U Š K A 

Spalio 9 d. i§ Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios po gedulin
gų šv. Mišių, kurias koncelebra-
vo kleb. kun . V. Parulis, MIC, 
as is tentas kun. J. Petrauskas , 
MIC, kun. A. Yankauskas ir du 
svečiai kunigai , į Notre Dame 
kapines buvo nulydėtas ir pa
laidotas a.a. V. Juška . Velionis 
gimė Lenkijoje. Po antrojo Pa
saulinio karo atvyko į Ameriką, 
a p s i g y v e n o ir iki m i r t i e s 
išgyveno VVorcesteryje. Dirbo 
batų dirbtuvėje daug metų, iki 
pas i t raukė užtarnautam poil
siui, bet neilgai teko juo džiaug
tis, nes mirė 67 metų amžiaus. 

Pr iklausė Šv. Kazimiero para
pijai. 

Naujas tarpkonfesinis Senojo 
Testamento lietuviškas ver
t imas eina prie pabaigos. VI 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
biblinio vertimo problemos ir 
klausimai bus keliami penkta
dienį, lapkr. 24 d., 1:30 - 3:00 v. 
p.p., 105 kambary Lemonto lie
tuvių centre, Teologijos I sekci
joje, kurią moderuos Aldona 
Zailskaitė. 

Jonas Gylys, Presbiterionų 
bažnyčios seniūnas iš Austin, 
Texas, aštuonerius metus buvęs 
Church World Service komuni
kacijos vedėjas, 1982 ir 1985 m. 
keliavo į Lietuvą ekumeninės 

Nuliūdime pasiliko žmona 
Teresė Juškienė, sūnus Ka
z imie ras , d u k t e r y s Teresė 
Jakubauskienė ir Bernadeta 
Morin su šeimomis, brolis 
Juozas Lenkijoje, šeši vaikaičiai 
ir kiti giminės. Vėl išdygo nau
jas kapas Notre Dame kapinėse, 
į kurias jau daug mūsų koloni
jos lietuvių esame išlydėję 
negrįžtamai. Ilsėkis, mielas 
Viktorai, Viešpaties ramybėje 
užbaigęs v i su s v a r g u s ir 
skausmus šiame pasaulyje. 

J . M. 

lietuviškos Biblijos reikalais 
kaip Jungtinių Biblijos draugijų 
(United Bible Societies) neofi
cialus atstovas. J is duos tarp-
konfesinės lietuviškos Biblijos 
laidos apžvalgą. 

Kun. prof. Algirdas Jurėnas , 
iš graikų ir hebrajų kalbų iš
vertęs 1961 m. išleistą Naująjį 
Testamentą ir Psalmes, šiuo 
metu verčia Senąjį Testamentą 
į lietuvių kalbą. Daugelį metų 
dėstęs šiuos dalykus Maine uni
versitete ir kitur, prof. Jurėnas 
apibūdins Senojo Testamento 
vertimo problemas ir sunku
mus , kurie yra daugiaus ia 
susiję su originalinio teksto re
konstrukcija. 

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
Šv. Rašto ir islamo studijų pro
fesorius Manha t t an College 
New Yorke, plačiai keliavęs ir 
dirbęs Artimųjų Rytų kraštuo
se, gvildena Šv. Rašto aiškini-
mo-interpretacijos problemas, 
duodamas pavyzdžių iš Senojo 
Testamento apokaliptinės Da
nieliaus knygos ir Naujojo Tes
tamento ApreiŠkimo-Apokalip-
sės knygos. 

a.j.z. 

A.tA. 
SEVERINĄ PETRAUSKIENĖ 

MARAŠINSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. lapkričio 18 d., 10:15 vai. vakaro, sulauku

si 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ignas, sūnus Algiman

tas, marti Rosalee, anūkai: Jonas, Antanas ir Tomas; sesuo 
Antanina Petrauskienė su šeima; dukterėčia Verena 
Petrauskas, sūnėnai: Raimundas su žmona Helen, jo duktė 
Laura Petrauskas, Leonas Petrauskas; Lietuvoje broliai 
Leonas ir Alfonsas su šeimomis bei kiti giminės. 

Velionė buvo motina a.a. Kęstučio ir sesuo a.a. Domicėlės 
Dukauskieriės. 

Kūnas pašarvotas lapkričio 20 d., pirmadienį ir lapkričio 
21 d., antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 22 d., trečiadienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta įŠvč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, sesuo, broliai, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.t.A. 
JONAS PEČIULIS 

Gyveno Munster, Indiana. 
Mirė 1989 m. lapkričio 21 d., 3:56 vai. ryto, sulaukęs 74 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Dumšiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, sūnus Rai

mundas, marti Birutė, anūkai Gintaras ir Audra; pusbrolis 
vet. gyd. Petras Pečiulis su žmona Elena; Lietuvoje seserys, 
broliai ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. ALTui, BALFui, 
Meškeriotojų-Medžiotojų klubui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 23 d. nuo 5 iki 
9 v.v. Burns-Kish Funeral Home koplyčioje, 8415 Calumet 
Ave., Munster, Indiana. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 24 d. Iš koplyčios 
bus atlydėtas į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, Gary, In
diana, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Burns-Kish, Munster, Indiana. 

Mielai klasės draugei 

A.tA. 
Dr. KOSTEI ŠTUOPIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos šeimą ir a r t imuos ius 

Bronė Šimkienė 

A.tA. 
MARIE PANAVAS 

STIRBIS 

Gyveno Evergreen Park, IL. 
Mirė 1989 m. lapkričio 20 d., 8 vai. vakaro, sulaukusi 82 

m. amžiaus. 
Gimė Springfield. II. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Shirley Panavas, 

Barbara Petkus, Mary Gasiūnas, Susan Panavas; anūkai: 
Michael, Joe, Jeflrey, Laura, Kathy Damai; Donald M. Petkus, 
Lisa Petkus; Julie Meehan, Gerrie, Laura, Tony, John 
Gasiūnas; Mary Fitzgerald; Tina Gokbudak, proanūkai: Dau
ny and Jessie Meehan, Lauren Gokbudak; sesuo Ann Loven-
son su vyru Harry; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. Michael, motina a.a. Geraldine, 
sesuo a.a. Josephine Baliūnas, Peter ir Alex Stirbis. 

Priklausė Moterų sąjungai ir yra buvusi tos sąjungos 
sekretore; taip pat buvo Šv. Kazimiero Seserų rėmėja. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, lapkričio 22 d. nuo 2 iki 9 
v.v. ir ketvirtadienį, lapkričio 23 d. nuo 5 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 24 d. Iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Most Holy Redeemer parapijos 
bažnyčią, 96 & Lawndale, Evergreen Park, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, anūkai , sesuo ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald Michael Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

-

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. lapkričio mėn. 22 d. 

x Sol. Vaclovas Daunoras, 
Vilniaus operos solistas, 
muzikas Robertas Bekionis ir 
Algirdas Grašys, Vilniaus 
Jaunimo teatro aktorius, yra 
atvykę į Chicagą. Jie turės eilę 
koncertų Amerikoje. Chicagoje 
jų koncertas rengiamas sausio 
7 d. Jaunimo centre. 

x Maira Bundža. Latvių 
studijų centro, Kalamazoo, MI, 
bibliotekininkė, bus viena iš 
dalyvių bibliotekų „apvalaus 
stalo" diskusijose Mokslo ir 
kūrybos simpoziume penktadie
nį, lapkričio 24 d., 1:30 vai. p.p. 

x Simpoziume apie lietuvių 
sielovados poreikius Toronto 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius kalbės 
apie parapijas šeštadienį, 
lapkričio 25 d. 1:30 v. p.p. Lie
tuvių centro Lemonto didžiojoje 
salėje. 

x LB Cicero apylinkės val
dyba lapkričio 26 d., sekma
dienį, tuoj po lietuviškų 10:30 
vai. šv. Mišių Šv. Antano para
pijos salėje rengia popietę. Bus 
rodomas iš Lietuvos video 
filmas — Gedulo ir Vilties diena. 
Kviečia visus iš Cicero ir 
apylinkės lietuvius atvykti ir 
pamatyti šių metų įvykius Lie
tuvoje. 

x „Dirvos" jubiliejinių me
tų atidarymo vakarienėje 
gruodžio 9 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose Chicagoje bus 
svečių iš Detroito, Los Angeles, 
Racine, Rockfordo ir Toronto. 

x Patikslinimas. Lietuvos 
generalinis konsulatas Chi
cagoje Lietuvos užsienio pasų 
neišduoda, jis tik tarpininkauja 
tų pasų gavime. Tiesioginė pasų 
išdavimo jurisdikcija yra Lie
tuvos generalinio konsulato 
New Yorke ir mūsų atstovybės 
Washingtone žinioje. 

x „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ketvir
tadienį, lapkričio 23 d., dėl Pa
dėkos dienos nedirbs. „Draugo" 
penktadienio, lapkričio 24 d. 
laida išeis trečiadienį, lapkričio 
22 d. Skyriai, kurie turėtų eiti 
ketvirtadienį, bus praleisti, 
išskyrus skubias žinias. 

x J o a n Sutherland, pasau
linio garso solistė sopranas, pa
sveikino sol. Arnoldą Voketai-
tį ir pasidžiaugė jo būsimu pa
gerbimu Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus bankete 
gruodžio 2 d. 

x Alber tas Vinikas, East 
Chicagos Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus ilgametis 
pirmininkas, yra sunkiai susir
gęs ir paguldytas Broad\vay 
Methodist ligoninėje, Merrin-
ville. Ind. 

x Dana Grajauskaitė at
vyksta iš Hamiltono Lietuvių 
sielovados tarybos suvažiavimo 
simpoziume pristatyti jaunimo 
poreikius. Simpoziumas vyks 
šeštadienį, lapkričio 25 d., 1:30 
v. p.p. Lietuvių centro Lemon
to didžiojoje salėje. 

x A d v e n t o maldos-susi-
kaupimo keturių savaičių pro
grama lietuviškai tinka naudo
tis ir privačiai ir grupėse. Ji yra 
gaunama nemokamai, kreipian
tis į Lietuvių sielovados tarybą, 
ICC - Rte. 21, Putnam, CT 
06260. Prašoma pridėti 2 dol. 
pašto išlaidoms apmokėti. 

x Pasi juokime d a r sykį 
kartu su Vytauto Kernagio va
dovaujamu „Dainos teatru". 
Čikagos Jaunimo centro didžio
joje salėje lapkričio 25 d. 7:30 v. 
v. ir lapkričio 26 d. 4:00 v. p.p. 
Bilietus parduoda ir užsakymus 
priima „Lithuanian-American 
Radio" parduotuvėje „Patria", 
2638 W. 71 St„ tel. (312) 
778-2100. 

(sk) 
x Iš Lietuvos parduodami 

gintariniai ir inkrustuoti pa
veikslai (Karo muziejus", ginta
riniai (su vabzdžiais) ir aukso 
papuošalai, įvairūs lino audiniai 
ir medžio drožiniai. Pristatome 
arba pasiunčiame. Tel. 
1-708-656-6599. 

(sk> 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . _ 776-8700 

Darbo v.i! nuo 9 iki 7 vai. va* 
ŠeŠtad 9 v r iki 1 vai. d 

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

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

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

Tel. 616-98V4130 
Aptarnauja Union Pier. New Buffalo ir 
Kt pietvakarių Michigano lietuvius 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ojjden Ave.. Str. 18-2 
r imsdale. IL 6052! 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x J a u n a mergina iš Lietu
vos ieško darbo: gali tvarkyti 
kambarius, prižiūrėti senelius ir 
ligonius, pasaugoti vaikus, 
persikeliant j kitą butą padėti 
susipakuoti daiktus. Skambin
ti (312) 927-5552 arba (312) 
523-3506, 

(sk) 

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

(sk) 
x Loyolos Lietuvių klubas 

rengia balių lapkričio 24 d., 
penktadieni, 8 v.v. „Cheers 
Cafe", 6600 N. Sheridan Rd. 
Kviečiami pilnamečiai. 

(sk) 

x PATRIA 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 60629, tel. 778-2100. Ati 
daryta kasdien: 10 v.r. - 5:30 
v.p.p. Sav. A. ir F. Siutai. 

(sk) 
x Pristatome giminėms pini

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

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

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

(sk) 

x Naujausios žinios iš Lie
tuvos kasdien girdimos ne tik 
naujais, bat ir senais Grundig 
radijais. Gradinskas, 2512 W. 
47 St. 376-1998. 

(sk.) 

x A. a. J o n a s Pečiulis, 74 
m., po ilgos širdies negalios ir 
paralyžiaus mirė lakričio 21 c. 
Munster Community ligoninėje. 
Velionis buvo „Draugo" bendra
darbis. Numatoma, kad bus lai
dojamas penktadienį, lapkričio 
24 d., Šv. Kazimiero kapinėse. 

x Penktojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo griežtųjų 
mokslų, technologijos ir archi
tektūros paskaitų rinkinys. 219 
psl., 28 autorių su įvadu ir 
simpoziumo apžvalga, išėjo iš 
spaudos. Knygą išleido 
Amerikos Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Chicagos 
skyrius, technikos spaudos 
sekcija. Redagavo sekcijas 
nariai Kostas Burba (vadovas), 
Viktoras Jautokas, Alfonsas 
Pargauskas, Juozą* Rimke
vičius ir Ramojus Vaitys. Kaina 
su persiuntimu 10 dol. Platina 
žurnalo „Technikos Žodio" 
administratorius A. Brazdžiū
nas, 7980 W. 127 St., Palos 
Park, 111. 60464, Tel. 
708-448-4652. Knyga bus pla
tinama per šeštąjį Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą lapkričio 
23-25 d. Lemonte Penktasis 
simpoziumas buvo 1985 m. 

x „Elta-Pressedienst", vo
kiečių kalba leidžiamas lietuviš
kos informacijos biuletenis, Nr. 
4, išėjo iš spaudos. Šis numeris 
apima spalio-gruodžio mėne
sius. Daugiausiai rašoma apie 
nepriklausomybės reikalą Pa
baltijo valstybėse, ypač Lie
tuvoje. Taip pat yra nuomonių 
apie Sovietų sąjungos pre
zidentą M. Gorbačiovą. Viršelis 
papuoštas nuotrauka, kurioje 
yra prieškarinių metų Lietuves 
užsienių reikalu ministeris 
Juozas Urbšys su vokiečių ka
riais Berlyne. 

x Prel. Pe t r a s Butkus iš 
Sidney. Australijos, jau dabar 
sveikina ..Draugo" redakciją ir 
administraciją Kalėdų proga, 
rašydamas sveikinimus eilė
raščiu. Ačiū prelatui P. Butkui 
už sveikinimus. 

x Kun. P r . Kūra , Spring 
Valley, III., kun. V. Šiliauskas, 
Tustin, Cal., kun. J. Velutis, 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x 10 sv. Lietuvoje pagei
daujamų pr ieskoniu su per
siuntimu 89 dol. Taip pat siun
čiame dėvėtus rūbus ir visokius 
vaistus Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos įF 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Spec ia lus 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. 
Transpak, Romas Pūkštys. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

asrt*. ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. ?u»cas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytoj Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

VEJAS BARA 

Atėjo šaltas rudenėlis. 
Dienos labai trumpos. 
Vėjas žeme ritinėjas, 
Už nosytės čiumpa. 

Net žvirblelis nusigando, 
Trūksta šilto rūbo. 
Klausos vėjo aido, 
Kai palėpėje ūžia. 

Naktį garsas lyg apuoko 
Ausyse skardena. 
Nekrečia vėjas juoko, 
Laužo gegnę seną. 

Saugu būti pas mamytę, 
Turėti lovytę gerą. 
Baimės niekad nematyti, 
Nors ir vėjas bara. 

Bronius Bernotas 

PADĖKOS DIENA 
Padėkos dieną mes turėjome 

svečių iš Detroito. Tą dieną ,La-
kers" žaidė prieš „Pistons" 
(Detroito komandą). Mes lažino-
mės, aš pralošiau vieną dolerį. 
Jie iš manęs neėmė to dolerio. 
Aš manau, kad jie žinojo, jog 
kitą kartą, kai tos dvi koman
dos žais, mes atsilyginsime. 
Kitą dieną mes plaukėme į 
Katal inos salą. Aprodėme 
svečiams ir seneliams, kurie 
buvo atskridę iš Toronto, visą 
Avalon miestelį. Buvo smagu, 
bet viskas vieną kartą turi 
pasibaigti. 

Aidas Kuolas, 5 sk. 

Padėkos dieną tėtė, Lina ir aš 
važiavome į Sun City pas tėvu
kus. Mes ten važinėjome dvira
čiais ir žaidėme krepšinį. Padė
kos dieną, 5 vai. vakare, 
valgėme didelį kalakutą. Po to 
ėjome pasivaikščioti ir vėl važi
nėtis dviračiais. Parėję namo, 
valgėme tortą, nes buvo močiu
tės vardadienis. Mes jai su
dainavome „Ilgiausių metų". 
Paskiau ėjome žiūrėti TV. Buvo 
smagu pabūti pas tėvukus. 

Just inas Wallace, 5 sk. 

Padėkos dieną aš ėjau pas p. 
Kudirkienę. Mes valgėme labai 
skanų kalakutą su kamšalu ir 
daug kitų skanių valgių. Aš ten 
pernakvojau su Audra. Kitą 
dieną mama atėjo manęs pasi
imti. 

Vilija Sekaitė, 5 sk. 

Visi Los Angeles Šv. Kazimie
ro lit. m-los mokiniai. (Jubilie
jinis leidinys.) 

SUGRĮŽO 

x Kompiuteriai į Lietuvą — 
mūsų specialybė. Parduodame 
ir persiunčiame kompiuterius į 
Lietuvą. Kompiuteriai pritai
kinti Lietuvos elektrai. Persiun
timas apdraustas. Informacijai 
skambinti vakarais: 312-386-
-1823, Ūgis Sprudžs, 411 N. 
Maple, Oak Park , IL 60302. 

(sk ) 
x Gydytojai ir jų šeimos 

nariai galės dalyvauti Gydytojų 
suvažiavime Lietuvoje Dainų ir 
Šokiu šventės metu Kelionė 
nuo liepos 2 iki liepos 19 d. Sis 
suvažiavimas įvyksta pritariant 
Lietuvos Gydytojų sąjungai ir jį 
globoja Lietuvos Sveikatos 
ministerija. Registruotis iki 
gruodžio 12 d. American Tra
vel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk' 

Užpraeitą rudenį mes nusipir
kome šuniuką ir jį pavadinome 
Smėliu. 

Vieną naktį tėvelių nebuvo 
namuose, mūsų mamutė atėjo 
mus prižiūrėti. Mes nuėjome 
Smėlį įleisti į kambarį, bet jo 
niekur neradome. Kitą dieną 
mes papasakojome savo drau
gams kas įvyko. Tą naktį drau
gai Smėlį surado. Jie atėjo 
mums pasakyti, kad mes jį pasi-
imtume. MP^ nubėgome ir links
mi grįžome su Smėliu. 

Vėliau sužinojome, kad mūsų 
draugai Smėlį rado vienos mer
gaitės kieme Ta mergaitė atėjo 
mums pasakyti, kad ji rado mū
sų šunį Smėli. J i norėjo gauti 
atlyginimą už suradimą. Daug 
vėliau mama sužinojo, kad ta 
mergaitė pavogė Smėlį iš mūsų 
kiemo. Suradimo atlyginimą 
gavo mūsų draugai. 

Rytis Dumbrys, 
Marquette Parko lit. m-los 

mokinys. („Vytui ėlis".) 

Ar jau parašėte laišką vaikučiams 
Lietuvoje? Pauliukas ir Agnutė 
laukia laiškanešio su laiškais iš 
Amerikos 

LAISVĖS TROŠKIMAS 
LIETUVOJE 

1988 metai tikrai buvo nepa
prasti metai. Tais metais buvo 
daug nepaprastų ir įdomių įvy
kių. Atrodė, kad po ilgos komu
nistų priespaudos, Lietuva atbu
do. Garbačiovui pasiūlius persi
tvarkymą, susiorganizavo „Są
jūdis", į kurį įsijungė beveik visi 
lietuviai. Jie reikalavo visokių 
laisvių. Tūkstančiai žmonių 
susirinko Vilniuje, Vingio par
ke. Patriotines kalbas sakė ra
šytojai, poetai ir vienas kitas 
komunistas, kuris mėgino prisi
jungti prie naujos nuotaikos. Jų 
dauguma skundėsi rusų padary
tomis skriaudomis. Ypatingai 
buvo kritikuojami Stalino lai
kai, kada buvo vykdomos lietu
vių deportacijos į Sibirą. Buvo 
prašoma atitaisyti Lietuvos is
toriją, kurią rusai suklastojo. 
Jie nenorėjo nieko gero sakyti 
apie nepriklausoma ir senovės 
Lietuvą. Buvo reikalaujama, 
kad mokyklose vyrautų t ik lie
tuvių kalba. I „Sąjūdį" įsijungė 
beveik visi lietuviai. Komunis
tai grąžino Vilniaus katedrą, 
kurios aikštėje lietuvis kardino
las atnašavo Mišias. Grąžino 
Lietuvos vėliavą, lietuvių kalbą 
padarė pirmąja kalba, grąžino 
himną. „Sąjūdžio" nariai norėjo 
ekonominių laisvių ir visiškai 
nenorėjo priklausyti Maskvai. 
Gaila, bet šių paskutinių daly
kų kol kas negavo. I tą „Sąjū
dį" buvo įsijungę ir keli komu
nistai lietuviai. Jie prisilaikė 
prie Maskvos. Tas pats atsitiko 
ir Latvijoje. Tik viena Estija 
buvo drąsiausia. Ji pasiskelbė 
visiškai nepriklausoma nuo 
rusų. Kas bus toliau, to mes dar 
nežinome. 

Andrytė Kušnerai ty tė , 
Toronto Maironio aukšt. lit. 

m-los mokinė. Kanada. 
(Jubiliejinis metraštis) 

LIŪTAS 
Nelaimingas vergas, pabėgęs 

nuo savo pono, vėl buvo sugau-
t s ir pasmerktas mirčiai. Jį 
atvedė į didelę aikštę, mūro 
tvora aptvertą. Paleido į tą 
aikštę baisų liūtą, kad vergą 
sudraskytų. Visi žmonės su bai
me žiūrėjo į aikštę. 

Liūtas maurodamas puolė 
vargšą žmogų, tik staiga stapt, 
sustojo ir ėmė linksmai šokinėti 
aplink vergą, uodega mojuoda
mas. Paskiau atsigulė prie jo ir 
ėmė laižyti jam rankas. Žmonės 
labai nustebo ir ėmė vergą klau
sinėti, ką tai reiškia. 

Vergas jiems papasakojo šią 
istoriją: 

— Kai aš pabėgau nuo savo 
pono, pasislėpiau dykumoje vie
name urve. Kartą atėjo pas 
mane graudžiai unkšdamas štai 
šitas liūtas ir rodė man savo 
snukį, į kurį buvo įstrigęs ašt
rus dyglys. Aš tą dyglį ištrau
kiau. Nuo to laiko liūtas pa
rūpindavo man žvėrienos mais
tui . Gyvenome mes tame urve 
draugiška i . Pe r paskut inę 
medžioklę mus išskyrė, mane ir 
jį paėmė nelaisvėn. Dabar 
džiaugiasi geras gyvulėlis mane 
pamatęs. 

Visi žmonės gėrėjosi žvėries 
dėkingumu ir šaukė: „Tegyvuo
j a geradarys žmogus! Tegyvuo
j a dėkingas liūtas!" Vergą 
paleido iš nelaisvės ir gerai ap
dovanojo. Nuo to laiko liūtas, 
lyg naminis šunelis, paskui jį 
bėgiodavo, niekam blogo neda
rydamas. 

Dėkingumą jaučia ir laukiniai 
žvėrys, tačiau protingiausias 
gamtos kūrinys — žmogus, ne 
visada būna dėkingas savo ge
radariams, ypač Dievui, visų gė
rybių tiekėjui. Šią Padėkos 
dieną visi žmonės turėtų pasiža
dėti būti geresni ir dosnesni 
mažiau pasiturintiems ir visuo
met atsilyginti dėkingumu 
tiems, kurie yra gera padarę. 
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GALVOSŪKIO NR. 19 
ATSAKYMAS 
Alytus—lytus. 

GALVOSŪKIO NR. 20 
ATSAKYMAS 

Tas danų jūrų kapitonas 
vadinosi Vitus Bering. 

GALVOSŪKIS NR. 36 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Piešinyje yra keistas sakinys, 
kuriame yra paslėpta viena 
mintis, surišta su šio piešinio 
turiniu. Įspėkite šią mintį ir 
raides teisingai surašykite: 
„Trieg kuratus sikape čisū-
žopa". 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 16 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 
Pirmiausia pirklys perkirto 

pasagą 1-2 linija. Gavo 3 dalis. 
J a s atgal sudėjo taip, kad 5-6 
linija sutaptų su 3-4. Tuo būdu 
antru kirtimu ir gavo septynis 
gabalus. 

GALVOSŪKIS NR. 37 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Šiuose keturiuose piešinėliuo
se yra pasislėpę keturi gyvuliu
kai. Reikia parašyti jų angliš
kus pavadinimus ir išversti į lie
tuvių kalbą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 38 

Atsakykite į šiuos klausimus: 
1. Ar ragaujate ką nors ausimis 
ar liežuviu? 2. Kada vartojate 
pirštines: žiemą ar vasarą? 3. 
Kas didesnis: batas ar koja? 4. 
Kambarinį gyvuliuką norėtum 
turėti paršiuką ar šuniuką? 5. 
Parašyk tris pagrindinius daly
kus, dėl ko vaikai turi lankyti 
mokyklą? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 39 
Parašykite vardą to žmogaus, 

kuris Šv. Rašte, Senajame Tes
tamente, yra minimas kaip ilga
amžis, nes išgyvenęs 969 metus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 40 

Dalmenį, gautą 18108 padali
jus iš 36, padidinkite 806 viene
tais. (5 taškai) 

Piešė J . Miku tė 
Marquette Parko lit m-los 

2 sk mokinė 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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Eisi tu ožkų kaustyti (Gaurė). 
(lengvabūdis) 

Ką į aruodą įpilsi, tas tik tavo. 
(taupumas) 

Panašios kaip du vandens 
lašai (Kretinga). 

' 


