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Sovietai treniruoja Irako 
Latvijoje 

Kuo skiriasi Pabalti jys nuo Kuvvaito 
MVashingtonas. Rugsėjo 13 — 

Rugsėjo 14 dieną Latvijos Res
publikos vyriausybė sužinojo, 
kad Irako kariai yra apmokomi 
jos teritorijoje esančioje bazėje 
Rygoje. Sovietų Sąjunga neatsi
sakė padėti Irako vyriausybei 
karo ekspertų paruošimu, kurie 
sugrįžę į Iraką vadovautų savo 
kareiviams, nors viešai pa
smerkė Kuvvaito invaziją. Šį 
pranešimą Senate padarė sen. 
Jesse Helms. 

Pagal Latvijos Akščiausiosios 
Tarybos pranešimą, Sovietų 
laivyno kar ininkai apmoko 
Irako karius, tačiau nežinoma, 
kiek iš viso irakiečių yra ir kitose 
Sovietų apmokymo stovyklose. 
Žinia sukrė tė latvius, nes 
Pabaltijo vyriausybės buvo pir
mosios, kurios pasmerkė Irako 
užpuolimą prieš suverenią Ku-
waito valstybę. Aukščiausioji 
Taryba nori , kad pasaul is 
žinotų, jog Latvijos Respublika 
yra prieš tokius veiksmus ir kad 
Latvija nedalyvauja agresoriaus 
kareivių paruošime. Latvijos 
vyriausybė paprašė Sovietus, 
kad ateityje būtų iš anksto in
formuojama apie užsienio ka 
reivių buvimą jos teritorijoje. 

Nesi laiko ta r to žodžio 
Senatorius Helms klausia, 

kaip galima ramiai žiūrėti į 
Sovietų pasisakymą, kad būtų 
baigta agresija Kuwaite. jei tie 
patys Sovietai treniruoja Irakui 
specialistus ir dar jų pačių oku
puotoje Latvijoje? Sovietų veiks
mai Latvijoje yra tiesioginis išė
jimas prieš pasaulio nutarimus ir 
prieš amerikiečius karius, kurie 
rizikuoja savo gyvybę Persų 
įlankoje, sako senatorius. Šie 
Sovietų veiksmai prieštarauja 
paties Gorbačiovo užtikrinimui 
Helsinkio konferencijoje pre
zidentui Bushui ir spaudoje, kad 
Sovietų Sąjunga eina kartu su 
Amerika prieš Saddamo Hus-
seino karine mašina. 

V a k a r ų pa ta ikav imas 
Sen Helms sako. jog Pabalti

jo valstybės, kurios nuo 1940 
metų kenčia užs ienio jėgų 
buvimą, gerai s u p r a n t a tą 
neteisybę, kai didelė valstybė 
užpuola mažąjį kaimyną. Jie su 
džiaugsmu stebi, kai pasaulis 
jungiasi išsaugoti Kuwaitą. Bet 
jie galvoja, kodėl Kuvv aito klau
simas yra skir t ingas, kitoks 
negu jų pačių. Penkiasdešimt 
metų. kai karinė invazija tęsiasi 
jų pačių kraštuose. I r kada 
Pabaltijo tautos pagaliau galėjo 
išsirinkti savo žmonių vyriau
sybes ir nori a t s ta ty t i nepri
klausomybę, Vakarų valstybės 
bijo ateiti joms į pagalbą. 

Šią savaitę Maskvoje Vakarai 
kalbėjo, jog Antrojo Pasaulinio 
karo padariniai pagal iau buvo 
likviduoti, kai karą laimėjusios 
valstybes pasirašė Vokietijos su
jungimo paktą Sen. Helms Se
natui kalbėjo, jog „Antrasis 
Pasaulinis karas nebus baigtas 
tol, kol Sovietų Sąjunga laikys 
okupavusi Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kar iškai ir nenustos 
rėmusi tokių kraš tų kaip Ira
kas. Sovietu Sąjungai tur i būti 
pasakyta tuojau pa t išvežti 
Irako kare iv ius iš Latvijos 
Respublikos teritorijos kaip to 
pareikalavo Latvijos vyriausybė 
arba Amerika t u r ė s r imta i 
iškelti k lausimą, koks yra 
Sovietų p a ž a d a s K u w a i t o 
žmonėms". 

Kongreso le id inyje 
Sen. Helms pate ikė Associa

ted Press ir Laisvosios Europos 
Radijo pranešimus atspausdin
ti Kongreso leidinyje, kas ir 
buvo padaryta. Taip pat tame 
leidinyje išspausdino Latvijos 
Parlamento nutar imą, kuriuo 
reiškiamas protestas prieš Irako 
kareivių buv imą Latvijoje. 
Tuos nutar imus pasirašė Latvi
jos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas A. Garbu 
novs ir tos Tarybos sekretorius 
T. Daudiss. Trijų rezoliucijų 
tekstai pilnai atspausdinti Kon
greso Senato leidinyje. 

Ketvirtoji Pabaltijo respublika? 
Vilnius. — Prieš kiek laiko 

„Christian Science Monito*-" at
spausdino straipsnį, ar Kalinin
grado sritis taps ketvirtąja Pa 
baltijo respublika. Šio straipsnio 
mintis perduoda ir „Lietuvos ai
das". 

Pokario metais iki 1989 metų 
pasaulis beveik nieko nežinojo 
apie šią Rusijos Federacijos 
sriti. Buvo žinoma, jog iš šios 
Rytprūsių žemės po karo iškel
dinti vokiečiai, o čia apsigyveno 
rusų imigrantai. Ir tik praėju
sių metų viduryje paslaptingu
mo skraistė nudengta. 

Tų pačių metų birželi VFR 
kancleris Helmut Kohl ir SSSR 
vadovas Michailas Gorbačiovas 
tarėsi, jog sritis galėtų tapti 
vieta, kurioje įsikurtų SSSR 
gyvenantys vokiečiai. Kaip 
žinoma, iki 1941 metų tokia 
respublika gyvavo Pavolgyje, 
tačiau prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui. Stalinas ją 
likvidavo, o gyventojus išbarstė 
po šalį. Nors septintojo dešimt
mečio pradžioje Stalino dek
retas, kad visi SSSR gyvenan 
tys vokiečiai yra Hitlerio penk
toji kolona, buvo panaikintas. 
Sovietinės Vokiečių Autonomi 
nes Respublikos atkūrimo klau
simas buvo ilgam užmirštas. 

K a n t o g r a d a s ? 
Tik 1988 metais grupe SSSR 

Aukščiausiosios Tarybos depu
ta tų grįžo prie šios temos. 
Kremlius pasiūlė šią respubliką 
kurti Kazachstane. Kai „Lite-
ra turnaja gaze ta" paklausė 
savo vokiečių kilmės skaitytojų, 
ką jie galvoja apie vokiečių 
respublikos įkūrimą. 80 pro
centų pareiškė, kad jie geriau 
sutiktų persikelti gyventi į Ryt
prūsius negu emigruoti į VFR. 

Po kelių savaičių netgi buvo 
paskelbtas pasiūlymas perkelti 
visus sovietinius vokiečius į 
Kaliningrado sritį, o miestą pa
vadinti Kantogradu. 

Nors ketvirtoji Baltijos res
publika liktų SSSR sudėtyje, 
rašo autorius, tačiau, jeigu Lie
tuvai pasiseks atgaut i nepri
klausomybę, Rytprūsiai neturės 
tiesioginio ryšio su centru. Be 
to. ši respublika gali turėti prob 
lemų ir su pietiniu savo kaimy 
nu — Lenkija. Varšuva jau kele
tą metų veda der>'D a s s u Krem
liumi, kad Kaliningrado sritis 
būtų perleista Lenkijai. 

— A m e r i k a sutiko parduoti 
Saudi Arabi ja i moderniųjų 
ginklų už maždaug 20 bilijonu 
doleriu. 

Buvęs JAV prezidentas Ronaldas Reaganas. stovėdamas šalia komuniz
mo tėvo Karolio Markso paveikslo, kalba Sovietu Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje Kremliuje. Jis buvo sutiktas šiltai ^alia, dešinėj' matyti 
jo vertėjas } ru:-ų kalbą. 

Reaganas kalbėjo Sovietų 
Aukščiausiojoje Taryboje 

M a s k v a . Rugsėjo 17 d. — 
Buvęs prezidentas R. Reaganas 
pirmą kartą lankosi Sovietų 
Sąjungoje, kai nebėra Ameri
kos prezidentu. Jis čia įspėjo 
Sovietų 15 respublikų būti at
sargioms su savo nepriklauso
mybių reikalavimais, praneša 
AP žinių agentūra, kad nepri
t rūktų kantrybės. 

Reaganas buvo pakviestas 
kalbėti Aukščiausiajame So
viete arba Sovietų Parlamente. 
Čia jis priminė ir žiaurų civilinį 
karą, kuris buvo Amerikoje. 
„Kai bus surastas ryšių sufor
mulavimas jūsų unijoje, jūs 
visados dar surasite netikrumo 
ir įtampos periodą". Ir toliau jis 
tęsė; „Skirtumai tegali būti iš
rišti t ik tokiu būdu, kuris yra 
pri imtinas visiems, bet princi
pas turi nugalėti, jei yra su
darytos palankios sąlygos iš
spręsti nesutarimams". 

Žurna l i s tų p r imin imas 
Č\a AP primena, jog Gorba 

čiovas bandc sudaryti sutartis 

Rytų Lietuvos 
problemos 

Vilnius, — EI ,TA praneša, jog 
rugpjūčio 30 d., įvyko Valstybi
nės komisijos Rytų Lietuvos 
problemoms nagrinėti posėdis, 
kuri vedė Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko pavaduo
tojas, komisijos pirmininkas 
Romualdas Ozolas. Aptarta 
nauja ta rp taut inė situacija, 
besi formuojant i r y š i u m su 
TSRS. JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos, ta ip pat Vokietijos 
vadovų numatomu susitikimu 
Maskvoje rugsėjo 12 dieną. 
Apžvelgti galimi nauji komisijos 
darbo barai. Komisija ir toliau 
sieks garbingo visų jėgų dialogo 
ragindama susilaikyti nuo Rytų 
Lietuvos realijų vertinimo tol, 
kol bus paskelbtos jos išvados ir 
rekomendacijos. 

Posėdyje aptartos Buvydiškių 
aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos problemos. Jos, kaip ir 
„Uosininkų" kooperatyvo, kon 
konfliktas su Vilniaus rajono 
valdyba kilo dėl ūkinių priežas
čių ir netvarkos 

su Sovietų Sąjungos tautinėmis 
respublikoms, duodamus joms 
daugiau autonominių teisių. 
Bet 13 respubhk>*-.jau yra 
deklaravusios tam tikros rūšies 
nepriklausomyb* ar suverenu
mą, pastebi AP inių agentūra. 
Jų {statymai galioja pirmiau už 
Sovietų Sąjungos įstatymus. 
Bent tokie yra padaryti tų 13 
respublikų nutarimai. 

Reganas su žmona savo 5 
dienų kelionę praeivio nuo Le
ningrade sekmadienį, kai juo? 
San Francisco mieste pakvietė 
Gorbačiovas atvykti. Jų susi
tikimas buvo labr>; šiltas ir 
Gorbačiovas pagyre Reagar.o 
įnašą, kad būtų gerensi ryšiai 
tarp Sovietų ir Amerikos. „Aš 
esu tikras, jog jO-ų buvimo 
metu šiame krašte jūs susi
lauksite mūsų ir Sovietų vi
suomenės respeki"'', pasakė 
Gorbačiovas Krerr aje. 

Kaip senais mėtau 

Oficiali Sovietu . 
agentūra pranešė 
vyrai kalbėjosi 
k l aus ima i s , dis 
Persų įlankos knzt 
Amerikos tol i mes 
darb iav imo ga! 
branduolinių strat< 
sumažinimo sutar 

Savo kalboje S 
tatams, Reaganas 
tas reformas, kuru 
Vokietijoje po t< 
metais ketvirtą ka: 
Gorbačiovu viršun' 
cijoje. 

*sso zmių 
<>g abu šie 
esminiais 
utuodami 
Sovietų ir 

:o bendra-
nybes ir 
nių ginklų 

;etų depu-
*r priminė 
:vyko Rytų 
kai 1988 
ą tarėsi su 
; konferen-
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Trūksta 
Maskva. - AP 

apie daugelį trū 
džiagų Sovietų ' 
kartą rašojog I 
rubliams spausd: 
molakaja Pravd 
spausdinimo daž 
savaitėm. Galima 
kad laikraščių spa; 
vizų ir rubliu. ' 
Klausiama, jei t r 
rubliai pranyks i 
tai atsakė Serge: 
tybinės spaustu 
pirmininkas: ,.'! ''• 

azų 
-anešdama 
tarnų me-

-ijungoje, šį 
ksta dažų 

- i . „Komso-
rašo, jog 

>eliko trim 
są dalvkas, 
tinimas, net 

. ės sustoti, 
ita dažų, ar 
įpyvartos. I 
alkin, vals-
s komiteto 
, bet gal tai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— T a r p t a u t i n ė atominės 
energijos komisija, kurią sudaro 
19 įvairių valstybių narių, 
nutarė Vienoje patikrinti senas 
branduolines jėgaines Sovietų 
Sąjungoje ir Rytų Europoje. Pir
miausia bus apžiūrimi Sovietų 
Sąjungos reaktoriai. 

— Gynybos sekretorius Diek 
Cheney atleido iš pareigų 
aviacijos vadą gen. M. Dugan už 
per didelį plepumą spaudai 
Irako karo klausimais. 

— Tai landas pranešė, jog iki 
metų galo sugrąžins 300,000 
pabėgėlių atgal į Cambodiją. 
Paryžiuje buvo sutarta, kad, jei 
pasikeis politinės sąlygos, tai tie 
pabėgėliai bus grąžinami. Šiuo 
metu nutarta baigti 12 metų 
karą. 

— Maniloje prasidėjo Filipinų 
ir Amerikos pasitarimai dėl 
bazių. Amerikos delegacijai 
vadovauja Valstybės depar
tamento pareigūnas Richard 
Armi tage . Sust iprinta t e n 
policijos apsauga. Dabartinė 
bazių sutartis baigiasi kitų 
metų rugsėjo mėnesį. 

— Jungt in io Amerikos kari
nio štabo viršininkas gen. Col-
in Powell baigė amerikiečių 
karių lankymą Saudi Arabijoje 
ir visoje Persų įlankoje. 

— Kuvvaito mieste Irako 
kareiviai gaudo užsieniečius ir 
veža į Bagdadą, praneša pabėgę 
į Saudi Arabiją Kuvvaito pilie
čiai. 

— Sirija papildomai pasiuntė 
savo kareivių ginkluotą diviziją 
prisijungti prie amerikiečių 
karių Saudi Arabijoje. 

— F i l ip inų komunis ta i 
pasiūlė prezidentui Corazon 
Aąuino pradėti taikos pasi
tarimus, kurie savo partizaninę 
veiklą pradėjo prieš 21 metus 

— Šiaurės ir Pietų Korėjos 
sutiko pradėti pasitarimus, kad 
abi padalintos valstybės būtų 
atstovaujamos Jungtinėse Tau
tose kaip viena valstybė. 

— Sovietų-Vietnamo suda
ryta bendra kompanija surado 
pietiniame Vietname naują 
alyvos šaltinį. 

— Į Maskvą sekmadienį at
vyko buvęs JAV prezidentas R. 
Reaganas su žmona ir yra asme
niniai prez. Gorbačiovo svečiai. 
Reaganas pirmadienį pasakė 
kalbą Sovietų Aukščiausiojoje 
Taryboje. Paskutinį kartą jis čia 
buvo 1988 m. 

— Amerikos dvi didžiausios 
t abako kompanijos sut iko 
parduoti Sovietų Sąjungai 34 
bilijonus cigarečių. Philip Mor
ris ir RJR Nabisco kompanijos 
aprūpins Sovietų gyventojus. 

— Europos Bendruomenės 
ministeriai pirmininkai susi
rinkę Stockholme susirūpino 
Baltijos jūra. nes Sovietų 
Sąjunga, Lenkija ir Rytų 
Vokietija teršia atmatomis jos 
vandenis. Jei nebus imtasi gel
bėjimo, tai Baltija taps mirusia 
jūra, pareiškė toje konferencijoje 
ekologijos žinovas E. Rutanen, 
ištyręs visą Baltijos jūros si
tuaciją 

— Washingtone vyriausybės 
pareigūnai bijo, kad Irako dikta
torius nepradėtų naudoti chemi
nių ginklų, vykdydamas teroriz
mo ir sabotažo veiksmus. 

gera žinia". Straipsnis šia tema 
buvo pavadintas: „Markso sap
nas išsipildė — pinigai yra 
panaikinti". Ir laikraštis baigia, 
pastebėdamas: „Vistiek nėra ko 
pirkti". 

Po 52 metų atnaujino 
diplomatinius ryšius 

Maskva. — Reuteris pranešė, 
jog Sovietų Sąjunga ir Saudi 
Arabija atstatė diplomatinius 
ryšius tarp savo dviejų kraštų 
po 52 metų ir pasižadėjo dirbti 
kartu, kad I rakas išvežtų savo 
karines pajėgas iš Kuvvaito. 

Abi šalys kreipėsi į Iraką, kad 
baigtų Kuvvaito okupaciją, pa
reikšdamos: „Mes tikime, kad 
vieningo pasaulio akivaizdoje, 
Irakas sutiks tuojau pat ir be 
sąlygų atsitraukti iš Kuvvaito ir 
atstatyti teisingumą", skelbia 
..Tassas". 

Ba lanso iš la ikymui 
Prieš komunizmą st ipriai 

nusistačiusi Saudi Arabijos 
vyriausybė paskutiniais keliais 
metais suartėjo su Maskva, kad 
būtų išlaikytas balansas, kai 
Amerika visados palaiko Izra
elį, bet tik dabartinė krizė pri
vedė prie tų ryšių atnaujinimo. 
Sovietų poli t ikos vedimas , 
palankios Vakarams, apkalti
nant Iraką invazija, nežiūrint 
30 metų draugystės su Iraku, 
Šiuo atveju Sovietus pasuko į 
Saudi Arabijos pusę . Dėl 
konse rva tyvaus i s l amiško 
režimo ir totalitarizmo, kai 
a t e i s t in i s r e ž i m a s padėjo 
uždarinėti ir griauti bažnyčias 
ir mečetes, Saudi Arabija ir So
vietų Sąjunga nutraukė diplo
matinius ryšius 1938 m. Be to. 
Sovietų diktatorius Stalinas 
neleisdavo Sovietų musulmo
nams atlikti metinę kelionę i 
Meką Po to Saudis finansavo 
įvairias antikomunistines gru

pes ideologiniu pag r indu . 
Saudis didelę paramą teikė ir 
Afganistano laisvės kovotojams. 

Išleido į Meką 
Paskutiniu metu Sovietų Są

jungos vyriausybe yra susirūpi
nusi padidėjusiu musulmonų 
veikimu Azerbaidžane, kurių 
yra maždaug 50 milijonų gyve
nančių šioje centrinėje Azijoje. 
Religinis fundamentalizmas ten 
turi didelę reikšmę. Vykstančių 
pasitarimų dėka. Sovietų vy
riausybė leido savo musul
monams aplankyti Meką Saudi 
Arabijoje. Šiuo metu Sovietai 
leido Saudi Arabijos ministe-
riui, kuris rūpinasi piligrimų 
reikalais, dalyvauti trijų dienų 
konferencijoje su Sovietų 
musulmonais. Saudi Arabijos 
karalius Fahd šipis metais pa
dovanojo 1.6 milijono Korano 
egzempliorių Sovietų musul
monams. 

Saudi Arabi jos Užsieno 
reikalų ministeris princas Saud 
Faisal ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris Edu
ardas Ševerdnadze pasirašė 
Maskvoje r e ika l i ngus dip
lomatinių ryšių atnaujinimo 
dokumentus. 

Šis kryžius, skulptoriaus Mindaugo 
Navako kūrinys, laimėjo paminklo 
konkursą, kuris turės būti iki 
1991-ųjų metų birželio pastatytas 
Naujosios Vilnios geležinkelio stoty 
je išvežtiesiems paminėti ir kentėju 
šiems bei nepalūžusiems prisiminti 

Perdavė žinias 
Wshingtona8. — Maskva su

teikė Amerikai žinias apie Irako 
slaptus arsenalus ir kur yra 
sudėtos pačių Sovietų parduotos 
Scud branduolinės raketos . 
Tačiau nemanoma, kad jie būtų 
suteikę visas žinias. Sovietų 
patarėjai ir dabar tebėra Trake, 
nežiūrint to, kad prez Bushas 
Helsinkio pasitarimuose prašė 
Gorbačiovą juos atšaukti . Gor 
bačiovas pasiteisino, sakyda
mas, jog jie turi ten pabaigti 
savo pasirašytą sutartį su Irako 
vyriausybe. Sovietų žvalgybos 
suteiktos informacijos esančios 
naudingos, pasakojo vienas ad 
ministracijos aukštųjų parei 
gūnų. 

— VVashingtone senatorius 
Sam Nunn pasiūlė gynybos iš
laidas sumažinti 17 bil. dol. 
sumoje prezidento Busho pasiū
lytame biudžete. Atstovų rūmų 
ir Senato biudžeto komitetai 
norėjo t as išlaidas mažinti iki 
306.9 bil. dol. 

— Chicagoje savo pagrindinę 
įstaigą t u r i n t i Ande r sen 
skaičiavimo firma atidarys savo 
skyrių Maskvoje ir ten pradės 
tikrinimo atskaitomybės opera 
cijas. 

Komunistai pakeitė 
pavadinimą 

Ryga. — Latvijos atsisky
rusioj! Komunistų partija nuo 
Maskvos pakeitė savo pavadini
mą ir nuo dabar vadinsis Latvi
jos Demokratų Darbo partija. 
Praėjusį savaitgalį čia įvyko tos 
partijos suvažiavimas. Tai pir
moji Pabaltijo trijų valstybių 
partija, kuri nebenaudoja žodžio 
..komunistų", bet Darbo parti
ja. Už nepriklausomybę pasisa
kantys komunistai jau anksčiau 
nutraukė ryšius su Sovietų 
Sąjungos Komunistų partija. Tą 
patį yra padariusi ir Lietuva su 
Estija, bet jos dar vadinasi 
Komunistų partijomis. 

Baisi ekologinė 
padėtis 

V i l n i u s . — Čia l ankės i 
nedidelė grupė studentų ir 
univers i t e tų ty r inė to jų iš 
keturių Vakarų kraštų, kurie 
norėjo susipažinti su ekologiniais 
klausimais. .Jie susitiko su poli
tikais, valdžios pareigūnais ir 
auklėjimo atstovais Lietuvoje ir 
Estijoje. Jie domėjosi politine tų 
kraštų situacija ir ekologine 
padė t imi . L i e tuva t u r i n t i 
žmonių kurie gali susitvarkyti 
su esančiomis problemomis, 
tačiau ekologinė sritis reikalau
ja ne tik proto, bet ir finansų. 
Nemuno upė esanti pasibaisėti
noje padėtyje Baisi padėtis 
Baltijos jūroje, kur i visai, 
apleista, nešvarinama. Savo 
{spūdžius jie aprašė „Nevvsday" 
laikraštyje. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 19 d.: Januarijus, 
Arnulfas. Konstancija, Prauri-
mė. Girvinas, Vilhelmina. Vytė, 
Zuzana. 

Rugsėjo 20 d.: Eustachijus, 
Jolita, Fausta, Kolumbą. Taut-
girdė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:33, leidžias K55. 
Temperatūra diena 67. naktį 

55 l 
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Praėjusį savaitgalį Lemonte 
vykusiame LSS skautininkų,-ių 
ir skautiško jaunimo suvažia
vime, LSS Seserijos iniciatyva, 
buvo prisimintas rugpjūčio 28 d. 
Chicagoje staiga amžinybėn 
pašauktas vs fil Bronius Kvik
lys. Velionis nuoširdžiai tikėjo 
skautybe ir savo gyvenimą 
grindė krikščioniškais skau
tiškais principais. Savo kūryba, 
veikla ir darbais paliko didelius 
nuopelnus lietuvių tautai ir lie
tuviškai skautybei. 

Sekmadienį, rugsėjo 16 d., bai
giantis suvažiavimui, visi daly
viai buvo pakviesti posėdžių 
salen vs fil Br. Kviklio pager
bimui. Čia ta ip pat buvo 
paruošta kukli (kaip jis pats ir 
jo gyvenimas) jo kūrybą ir 
veiklą vaizduojanti parodėlė, 
kuriai eksponatus surinko ir pa
ruošė vs Sofija Jelionienė. Pa
rodėlę apipavidalino nuolatinis 
skautiškųjų darbų talkininkas 
dail. Petras Aleksa. 

Susikau pi mą-pr įs iminimą 
jautriais žodžiais pradėjo šiam 
įvykiui vadovavusi vs Alė 
Namikienė. Apie velionį — brolį 
ir skautiškumo pavyzdį kalbėjo 
vs fil Lilė Milukienė. Br. Kvik
lio gyvenimo ir veiklos kelią 
kiek plačiau apžvelgė vs fil. Jo
nas Dainauskas. Jautr ius atsi
sveikinimo žodžius tarė vs Irena 
Šerelienė. o fil. muzikė Asta 
Šepetytė ilgesingai fleitos gar
sais pagerbė velionį Massenet 
„Meditation" ir Ravel „Pavane" 
melodijomis. 

Sus ikaupimas — išėjusio 
Brolio p r i s i m i n i m a s buvo 
užsklęstas visiems susiėmus 
rankomis dainuojant „Lietuva 
brangi", dainuojančius vedant 
sesės Astos fleitai. 

Ilsėkis Ramybėje, Mielas 
Broli... m 

P R I S I M E N A M . . . 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Garbės narys. 

Diplomuotas ekonomistas 
Žurnalistas 
Redaktorius 
Visuomenininkas 
Skautas-Brolis.. 
Vadovas... 

...Nesiimant apžvelgti viso 
gyvenimo kelią, sunku būtų iš
vardinti v.s. fil. Broniaus Kvik
lio įnašą ne tik j mūsų skautiš
ką, bet ir visą lietuviškąją 
veiklą. 

Sistematiškai ir išsamiai ple 
tojami užmojai paliko didį turtą 
tautos kraičio skryniai, istorijai, 
/argu ar galima pakankamai 
įvertinti, žinant darbo sąlygas 
ir teturėtas galimybes, jo gausų 
ir našų darbą vainikuoja išskir 
tini leidiniai — 
AKADEMINĖ SKAUTIJA 

MŪSŲ LIKTUVA, 
ke tur i tomai 

LIETUVOS BAŽNYČIOS, 
septyni tomai . 

... Jei pavyktų kada pamatyti 
išbaigtus katalogus visų v.s. fil. 
Broniaus Kviklio rinkinių, tada 
gal suprastume, kiek darbo, pa
stangų, laiko ir lėšų buvo skir 
A išsaugojimui to, kas liudija 
Tautos istoriją, kultūros raidą. 

Tai kalba Jo sutelktos 
EX-LIBRISTV 
FILATELIZMO 
NUMIZMATIKOS 

RANKRAŠČIU BEI KNYGŲ 
ir 

DAUGELIO KITU 
EKSPONATU kolekcijos. 

... Telieka uždaviniu mums 
įvertinimas atliktojo darbo ir 
užtikrinimas Jo turėtų siekių 
tęstinumo... 

Sesė Stefa 

J E I G U R E I K Ė T Ų 

Jeigu man reikėtų sesėms ir 
broliams skautams sektinu pa
vyzdžiu nurodyt i l ie tuviš-
ką-skautišką asmenybę, tai 
vienas iš mano parinktų žmonių 
būtų a.a. v.s.fil. Bron ius 
Kviklys. 

Brolis Bronius nuo pat jaunys
tės dienų parodė labai ryškų 
talentą žurnalistikai. J a u ei
damas įvairias skautų vadovo 
pareigas, jis pradėjo rašyti 
leidinėlius, laikraštėlius skau
tus informuoti. Taip pat buvo 
gabus kelių laikraščių administ
ratorius ir techninis redakto
rius. Atvykęs į Ameriką rašė 
įvairioje lietuviškoje spaudoje, o 
nuo 1968 m. dirbo „Draugo" 
redakcijoje, kur pasižymėjo 
aktualiųjų vedamųjų rašymu ir 
už ta i nekartą buvo piktai ba
ramas Lietuvos okupanto. 

Palikęs Lietuvą, dar Vokie> 
tijoje pradėjo rinkti įvairius lei
dinius, nuotraukas, suvenyrus, 
laiškus apie Lietuvą ir jos is
toriją. Tokiu būdu sukaupė 
labai didelį privatų archyvą. 
Nuotraukoms besikaupiant, jis 
paruošė didžiulį keturių tomų 
veikalą „Mūsų L ie tuva" . 
Tačiau nuotraukos telkėsi ir 
toliau. Į jo rankas pateko Telšių 
vyskupijos kunigų sudarytas 
albumas, kur buvo sudėtos įvai
rios kunigų ir vietovių nuotrau
kos. Tas jam davė mintį išleisti 
knygų seriją, apimančią visas 
Lietuvos vyskupijas ir jų terito
rijoje esančias bažnyčias — 6 
tomai vadinami „Lietuvos 
Bažnyčios". 

J i s yra surinkęs ir sekančiai 
paruošęs medžiagą parodoms: 

1. Lietuvių emigracija į 
Ameriką 

2. Vilniaus Universiteto 400 
m. sukakties proga. 

3. „AUŠROS" 100 m. sukak
tuvinė paroda. 

išėjusį namo, išėjusį anapus 
delč ios , a n a p u s dienos ir 
nakties, mes vis dar palydime 

malda ir praradimo skausmu. 
Praradimo liūdesy mes pagar

biai ir tyliai atsisveikinam su 
Tav im, mie las skau t i n inke 
Broniau. Atsisveikinam tyliai, 
nes nepažįstama mums amži
nybės ka lba ; a ts i sveik inam 
pagarbiai ir dėkingai, nes Tu su
dėjai į mūsų r a n k a s kuni
ga ikšč ių k a r ū n a s , š v e n t a s 
bažnyčių vėliavas, surankiotus 
išbarstytus rožinius ir pluoštą 
tebežydinčių linų; Tu išsakei 
mums ir mūsų vaikams sakmę 
jos — pačios šviesiausios ir 
švelniausios žemėje — mūsų 
Lietuvos. 

Atsisveikinam pagarbiai ir 
dėkingi už pašvęstas dienų ir 
nemigo naktų valandas ir taurų 
pavyzdį mylėti , gerbti ir dalin
tis. 

Tebūna Tau, Skaut ininke, 
mie las b ro l i Broniau , didi 
Viešpaties malonė ir šviesūs 
amžinybės sodai. 

P ra rad imo valandose dali
namės liūdesiu su gerbiamo 
skaut in inko Broniaus Kviklio 
še ima, a r t ima i s i a i s ir visa 
t au ta . 

Irena B . K. 
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Br. Kviklys 

4. „VARPO" 100 m. sukaktu
vinė paroda. Bei daugelį kitoms 
parodoms eksponatų. Skautams 
ruošiant tautinėse stovyklose 
stambesnes parodas, Brolis 
Kviklys visada ateidavo į 
pagalbą su savo archyve 
sukaupta medžiaga. 

V.s. fil Bronius Kviklys nepa
aukojo gyvenimo susikrau
ti sau materialinių vertybių tur
to. Jis visą gyvenimą rinko, 
dėjo, organizavo, rasė ir paliko 
Lietuvių Tautai neįkainojamą 
turtą — savo archyvą, savo 
straipsnius ir knygas. Skauti
n inkas Bronius , pal ikęs 
Lietuvą, suprato ir žinojo, kad 
okupantas ne tik iškraipė is
toriją, bet sistematingai naiki
no tiesą skelbiančias knygas, is
toriją, klastojo įvairius doku
mentus ir kt. 

Jo archyvas, ir jame surinkta 
medžiaga, amžiams skelbia 
t ikrą Lie tuvos istoriją, 
dokumentuoja lietuvių tautos 
pasiekimus ir jos garbingą 
praeitį. 

Tai darbas labai pasišventu-
sio, užsispyrusio ir darbštaus 
žmogaus. Tai asmenybė ir 
charakteris, kuris yra tikras 
pavyzdys skautiškumo ir turėtų 
būti sekamas mažų sesių ir bro
lių skautų. 

V.s. fil Broniaus Kviklio cha
rakterio vertybės, išplaukian
čios iš jo asmenybės yra: 

1. Skautų Geležinio įstato 
vykdymas: ..Sąžiningai atlieka 
pareigą Dievui ir Tėvynei". 

2. Darbštumas. 
3. Pasišventimas ir ištvermė. 
4. Nuoseklus ir talentingai at-

Nuotr. J . Tamula ie io 

liktas darbas. 
5. Kuklumas. Kai anksty-

vesniame LSS skautininkių i r 
s k a u t i n i n k ų s u v a ž i a v i m e 
Chicagoje suruošėme jam pa
gerbimą; jis beveik nejaukia i 
jautėsi, nes manė, kad per dautr 
jam buvo skiriama dėmesio. 
Tačiau labai džiaugėsi būdamas 
savųjų skautų ir skaučių ta rpe . 
Jau tė didelę meilę skautyboi ir 
jos idealams. 

6. Krikščioniška ku l tū ra grin
dė savo gyvenimą ir da rbus bei 
santykius su žmonėmis. 

T ik tokios a s m e n y b ė s 
sukrauna savo tautai lobius; t ik 
tokia asmenybė turi b ū t i pavyz
džiu kiekvienai sesei skaute i ir 
broliui. 

Skautininkas Bronius išėjo 
namo... Teilsisi ramybėje, o 
mums jo malonus pr is iminimas 
tegu niekada neišblėsta. Gili 
mūsų visų užuojauta žmonai, 
dukroms ir jų šeimoms. 

S e s ė Li lė 

SUDIEU TARIANT 
Yra upelis mano žemėj vienas — 
Maža raukšlelė Tėviškės delne. 
Prie jo man mano žemė 

prasidėjo. 
Pasakius gražų vardą — 

L i e t u v a . 

Atrodo, tarsi poeto Vytauto 
Barausko žodžiais k a l b ė t ų 
mums pats skaut ininkas Bro
nius Kviklys, ku r i am Lietuva 
buvo pats š v i e s i a u s i a s ir 
švelniausias vardas žemėje, 
gimęs tėviškėje ir nešiotas širdy 
per visas jo gyventas dienas. 

J au šviesmečiais nutolusį . 

JŲ PASTANGŲ 
DĖKA 

Lietuvių Skaučių Seserijos pa
stangomis Lemonte vykusio 
skaut in inkių , -ų suvažiavimo 
metu. sekmadienį, rugsėjo 16 d., 
kukliai , be t oriai buvo pri
simintas a.a. vs fil Bronius 
Kviklys. 

Pagerbimą organizavo ir jį 
pravedė v s Alė Namikienė. 
Velionio skautiškai veiklai ir vi
suomeniškai kūrybai pavaiz
duoti parodėlę paruošė ir jai 
eksponatus surinko vs Sofija 
Jelionienė, parodėlę apipavi
dalino dail. Petras Aleksa. A. a. 
Bro'io Broniaus Kviklio as
m e n s , ve ik los ir k ū r y b o s 
aptar imą atliko vs fil Lilė 
Mi lukienė ir vs fil. Jonas 
Da inauskas . Paskutinį „Su
dieu" j au t r iu poetišku žodžiu 
tarė vs I rena Šerelienė, o fil. 
muzikė Asta Šepetytė susimąs
tymui nuotaiką sukūrė ilge
singais fleitos tonais. Visiems 
prie šio mūsų nusipelniusio 
Brolio prisiminimo prisidėju
siems nuoširdus LS Seserijos 
AČIŪ! Vel ion io še ima i — 
žmonai Bronei Kvikl ienei , 
m ū s ų s e s ė m s R a m u n e i 
Lukienei, Dainutei Lukaitei, 
Danguolei Kviklytei ir Rūtai 
Kulikauskienei, ir jų šeimoms, 
nuoširdi mūsų visų užuojauta. 
Liūdime kar tu su Jumis. 

v s t n Stefa G e d g a u d i e n ė 
LS Seserijos Vyriausia 

Skautininke 

DR. VUAY SAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Į'riklat.'so Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tat. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.} 

jPirm., antr.. ketv.. penki, nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (700)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUIUMNG 

5449 So. Putas*! Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (705) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquet te Medical Buitding 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKA8, M.D. 
8. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Nimų (708) 544-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

• 1 3 2 S. Kedzle, Chicago, m. 
Tai. (1-312) 925-2970 

1185 Dunda* Ava., Etgbi, III. 50120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ava . , Chicago 
(1-312)925-2670 arba (1-312)499-444^ 

DR. K. A. JUČAS 
* ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr.. penkt. 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuotu ir į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. RobarU M . , Htekory HNts, IL 
1 mylia { vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71»t St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Paktą VUon Centar, 7152 W. 1271h StJ 
Palos Hgts, III Ketv. vai. 3-6 v.v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S. 79th Ave . H.ckory HilK. 
Tai . (708) 598-8101 
Vai. paooi susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytoias ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistai 
Shermar. ligonine. Elgin. IL 

Tai . (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

IL. 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

Kasdien 1 ik; 8 vai vak. 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Weet 71 at Straat 

Tel. (1-312) 434-1818; Raz. (708) 8S2-08M 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

' ~ 

Br Kviklys šeimos nariu tarpe Iš k 
Kulikauskiene, žentas Vincas Lukas 

dukra Ramune Lukiene. Bronius Kviklys, dukra R ū t a 
II oil - vaikaifiai Danutė ir Rimas Lukai 

S E N E L I U I 

Mano senelis, buvo geras 
senelis. 

J i s davė man ledų, saldainių ir 
dešrų 

Ir visada linksmai sutikdavo 
prie savo namų. 

Ir visada linksmai mus 
išlydėdavo. 

Ka i eidavom į mašiną, 
Stovėdamas an t laiptų mums 

mojuodavo... 
Aš labai mylėjau savo Senelį. 
J i s labai mylėjo mane. 
Toks buvo mano Senelis 

Bronius Kviklys. 

Su meile nuo Tavo anūkės, 
kur i Tave LABAI, LABAI, 

LABAI MYLĖJO 
ir visada mylės. 

Da ina Rūta Luka i t ė 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta*. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava . . Sutta 324 Ir 

5635 S. Putaakl Rd.. Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava.. Justtct. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A N T A N A S O . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ U G O S 

4 7 0 0 W . M t * . 
Oafc imam, R. BUBI — 

T«4. 700-034-3113 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Slst Straat 

Kabineto ta i . (1-312) 737-1168; 
Rezld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 l i t Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr n 

ketv 9-12 Penkt 2? 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
Wostchet t«r , IL 6 0 1 5 3 

T a i . 700-531-1113 
Valančios pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (709) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 5854348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St 
Vai pagal susitanmą pirm i' ketv 12-4 

6-9. antr 126. penkt 10-12. 1-6 

EDMUNOAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (pne Austin) 

Valandos pagal susitanmą 
Tai. (1 312)585-7755 

Kab. ta i . (1-312) 471-3300: 
Raz. (709) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava.. 
CtOcago, a*. 60652 

Pirm., antr . ketv ir penkt 
pagal susitanmą 

ARAS Z U O 0 A . M.D. 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarNan i 

NapenrtNa i 
1020 E. Ogdan Ava., StHte 310, 

Tai. 1 700-827-0090 
Valandos pagal susitanmą 

Kab. tai. (1-312) 909-3199; 
Namų (709) 901-0772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

Sesij-jięniąis pagal susitarimą 
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Kremliaus tyla 

VERGŲ 
BAUGINIMAS 

Jau ne kartą yra kalbėta apie problemos ir tų kraštų, kurie 
sunkią dabartinės Lietuvos yra šiuo metu vadinamoje post-
būklę. Apie nuolatinę grėsmę, komunistinėje vystymosi stadi-
kuri a te ina iš Maskvos, mes į0je. Nors apie Tarybų Sąjungą 
žinome visi , žino ir buvę 
komunistinės valdžios vergai. 
Gorbačiovas vos laikosi, bet jis 
dabar graso savo išsilaisvinu
sioms ar pusiau laisvėjančioms 
vadinamoms respublikoms. Jos 
daugeliu atžvilgių dar ir dabar 
priklauso nuo jo valdžios ir jo 
gerų ar blogų norų. Apie tai 
kalba ir dabartinės Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
neslėpdamas savųjų prasižen
gimų ir pavojaus, ateinančio iš 
Kremliaus. 

Lietuvos visuomenės dalis, 
daugelį metų neturėjusi sava
rankiškumo ir laisvės, koman
dos kel iu visus parėdymus 
gavusi iš Maskvos centro, ir 
dabar kritikuoja savuosius, 
re ika lau ja naujų r inkimų, 
„atkuriamojo seimo", naujos 
tvarkos. Jie žino, kad tuo pa
taikauja t ik Kremliui, t ik 
komunistams Maskvoje, kur 
dar valdo Gorbačiovas. Bet jie 
viešai prisistato, kaip tautos 
atstovai ir kaip gero norį savo 
kraštui. 

„Ar Lietuvos visuomenė, 
klausia V. Landsbergis, įstengia 
suvokti pagrindinę problemą, 
pagrindinį pavojų ir atsispirti 
kurstymams, dezinformacijai, 
klaidinimui, kurių tikslas yra 
suska idymas? Mes t u r i m e 
mokėti, neturint reikiamų tra
dicijų, tur ime mokėti suderinti 
nuomonių įvairovę su pagrindi
nėmis problemomis, pagrindinio 
uždavinio ir ypač pagrindinio 
pavojaus suprat imu. Je igu 
mūsų nuomonių sk i r tumai 
mums pasidaro svarbesni , 
labiau matomi, daugiau disku
tuojami ir eksponuojami negu 
bendras pavojus Lietuvai, tai 
mes galime pasirodyti buvę ne
verti nepriklausomybės arba 
neverti jos dabar". 

Aiškiau negalima nieko pasa
kyti, ka ip pasako Lietuvos 
aukščiausias vadovas Lands
bergis. Žiūrint iš tolo, matant 
tik ginčus ir vieni kitais nepasi
tikėjimą, laukiant sprendimų iš 
buvusio centro, tegalima tik 
pasakyti, kad daugelis dar nėra 
subrendę, nėra nepriklausomy
bės vert i . 

Tas pats Aukščiausios tarybos 
prezidentas, kalbėdamas savo 
parlamentarams apie Lietuvos 
dabartį, apie jos sunkumus ir 
derybas, kurios nevyksta kaip 
norima ir kaip spėliojama, 
aiškiai pasako, kad Sovietų 
Sąjunga dar vis tebėra priešas, 
kuris nori paklupdyti jauną 
respubliką, sulaužyti naują 
nepriklausomybę. Jis kalba apie 
kiekvieno Lietuvos žmogaus 
rūpesčius, kurie nėra tik Aukš
čiausios tarybos rūpesčiai. 

Lietuva ir jos nepriklausomas 
gyvenimas yra visuomenės troš
kimas. Bet ne visuomet taip 
eina. kaip valdžia sprendžia, nes 
daugelis atvejų priklauso nuo 
tos valdžios, kuri sėdi Kremliu
je. Ją tuo tarpu diktuoja M. Gor
bačiovas, norįs išlaikyti visas 
respublikas Sovietų Sąjungoje, 
nors ir netokias klusnias, kaip 
iki šiol buvo. 

Čia ir kalba Landsbergis apie 
ekonominę padėtį, kuri liečia ne 
tik Sovietų Sąjungą, bet ir 
visus, ypač Lietuvą. „Eko
nominė padėtis, kalba Lands
bergis, tai gana plati sąvoka: 
gamyba, paskirstymas, preky
ba, aprūpinimas ir, žinoma, iš to 
pats aktualiausias aspektas yra 
žmonių aprūpinimas... Jos yra 

joje. 
mes taip negalime pasakyti, ji 
gal y ra tik pakeliui į tą stadiją, 
bet jau veržiasi iš buvusių 
sukaustymų. Pasidairius aplink 
ypač į Rytus, galima pasakyti, 
kad Lietuvoje dar ne pati blo
giausia padėtis". Bet tai nepa
guodžia žmonių, kad kai kurie 
iš tos ekonominės padėties 
sugeba pelnytis ir tuos sunku

mus dar padidina. 

Naujosios Lietuvos laisvės va
dovas nori pabrėžti, kad juodoji 
rinka, kaip ir karo metais, kles
ti dabar visoje aplinkoje, — nėra 
pagrindinės tvarkos, nėra įsta
tymų, kuriais būtų galima rem
tis, nėra dar bausmių. Nepri
klausomybės a tkūr imo pa
siekusi Lietuva dar pilna sve
timos kariuomenės, desanti
ninkų ir žiaurių aziatų. Jie 
gr iauna visas t a rp tau t ines 
taisykles ir puola net Raudono
jo Kryžiaus ligoninę ir jos 
tarnautojus. 

LIETUVIŲ TAUTOS GALYBĖ 
- JOS VIENYBĖ 
Avinų grumtynės vilkų aikštėj 

NARKOTIKAI VOKIETIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Labiausia i dabar rūpestį 
kelianti problema yra derybos 
su Sovietų Sąjunga ir protoko
las, kuris leistų derėtis, kaip 
valstybei su valstybe. Iškyla 
tarptautinės teisės reikalas, jos 
supratimas ir taikymas gyveni
me. Spauda, paskiri žmonės, net 
delegatai kelia klausimą, kada 
bus pradėtos derybos dėl laisvės 
ir nepriklausomybės, dėl atei
ties galimo ryšio ir prekybinių 
santykių su Sovietų Sąjunga, 
kaip kaimynine valstybe. 

Lietuvai negalioja senas Hit-
lerio-Stalino pasirašytas paktas. 
Jis negalioja ir Sovietų Sąjun
gai. Bet „dažnai galima paste
bėt i tokį savotišką, keistą 
reiškinį, lyg tie žmonės, kurie 
rašo ir kalba, nebūtų informuo
ti, nežinotų, kokia padėtis yra 
iš tikrųjų arba apsimestų ne
suprantantys, kokioje derybų 
parengimo stadijoje yra visas 
klausimas ir kodėl jos oficialiai 
su įžanginio protokolo pasi
rašymu dar nėra prasidėjusios". 

Vytautas Landsbergis, nieko 
neslėpdamas ir paaiškina savo 
parlamentarams, kad deryboms 
reikalingi du partneriai, kurie 
abu yra realiai pasirengę ir abu 
nori tų derybų ir nori jas pra
dė t i . Bet svarbiausia , kad 
„Tarybų Sąjungos pusė jau tr is 
savaites niekaip neatsako į 
mūsų įteiktą įžanginio derybų 
protokolo projektą: nei atmeta, 
nei komentuoja, nei siūlo va
riantą, nei siūlo kokį nors 
pokalbį dėl to dokumento, nuo 
kurio turėtų prasidėti derybos". 
Ir jis prideda, kad „pasieks tuoj 
pa t ir visai oficialiai naujas 
Sąjungos sutarties projektas, 
pirmiausiai ekonominės sutar
t ies pavidalu". 

Jei lietuviai „būsime labai 
užsispyrę", tada galima kalbėti 
ir apie nepriklausomybę. Bet ji 
bus sąlygojama vėl iš Krem
liaus, vėl blokada ir žiemos 
metu mėginimu lietuvių tautą 
sušaldyti, numaitinti, padaryti 
nekantrią ir neramią. Tai štai 
ku r visa Kremliaus „išmintis" 
— jis nori vergus išlaikyti 
vergais, tyla paversti juos kal
bančiais, daryti iš jų klusnius 
tarnus, kurie papildytų griū
vantį komunizmą Sovietų Są
jungoje ir pasaulyje. Komuniz
mas jau dabar turi tik keiksma
žodžio vardą, bet tą keiksmažodį 
Kremlius ir jo vadas Gorbačio
vas nori dar kaip nors pratęsti 
ir Lietuvoje. 

A. D . 

Kan. Fabijonas Kemėš i s , 
palikęs savo darbų pėdsakus 
Amerikos lietuvių išeivijos 
istorijoje, grįžęs į Lietuvą ir pro
fesoriaudamas Žemės ūkio aka
demijoje Dotnuvoje, didelę dalį 
atliekamo nuo mokslinio darbo 
laiko skyrė konsolidacijos ir 
kr ikščioniško s o l i d a r u m o 
minčiai ugdyti. J is suprato, kad 
žmonių pasaulėžiūriniai ir poli
tiniai nusistatymai yra skirtin
gi ir neįmanoma jų lengvai 
pakeisti. Todėl t ikresnis kelias 
— susitaikius jungti jėgas ben
dram siekimui, ypač jis stengėsi 
sutaikyti katalikus su tautinin
kais. (Prisimenu, viename savo 

: s t ra ipsnyje konsol idac i jos 
reikalu „Naujosios Romuvos" 
žurnale apie save jis rašė: „Esu 

i ir krikščionis, ir demokratas, 
i bet ne krikščionis demokra-
i tas"). Teks bendras t a u t o s 
į siekimas anais laikais buvo Lie-
! tuvos sos t inės V i l n i a u s 

vadavimas. Prof. F. Kemėšis 
labai džiaugėsi, kai 1939 m. pra
džioje gen. J. Černius buvo 

' sudaręs koalicinę vyriausybę, 
! kuri turėjo j u n g t i t a u t ą , 
j išlaikant jos neu t ra lumą ir 
vienybę, kai Europoje ėmė šėlti 
karo audros, kurios kiekvienu 
metu galėjo priartėti prie Lietu
vos. Deja, tai neišgelbėjo mūsų 

i valstybės ne l i eč i amumo ir 
į lietuvių tautos nuo nelaimių ir 
! nuostol ių, nes du didie j i 
' diktatoriai buvo slaptai susitarę 
i pertvarkyti Europos žemėlapį. 

Konsolidacijos ir solidarumo 
• mintys yra aktualios ir mūsų 
! laikams: išeivijai, besisten-
! giančiai padėti savo tėvų ir 

protėvių žemei, taip pat ir 
Lietuvos gyventojams, siekian
t iems į t v i r t i n t i jos nep r i 
klausomybę. Visus liūdnai nu
teikė žinios apie mūsų vadovy
bės Lietuvoje nesutarimus, kurie 
atsispindėjo ir užsienio spaudoje, 
ypač atsižvelgiant į svarbų 
momentą, kada t au ta stengiasi 
išsivaduoti iš baisaus košmaro, 
slėgusio ją penkis dešimtme
čius. 

Turiu mintyje 31 asmens pasi
rašytą „Kreipimąsi į Lietuvos 
žmones", kuriame r ag inama 
rinkti atkuriamąjį seimą, nes 
įtariama, kad dabart inis par
lamentas — Aukščiausioji tary
ba, p a s k e l b u s i s u n k i o m i s 
sąlygomis kovo 11d . Lietuvos 
nepriklausomybės ats tatymą, 
atseit , nuėjusi k lys tke l i a i s . 
„Matyt, jau siekiama per daug 

IGNAS MEDŽIUKAS 

greitos asmeninės gerovės, per 
ankstyvos garbės ir laurų. Val
džios lovis, maišai pinigų, mafi- ! 

jos vora t ink l ia i , r aganų ir 
p r i e šų medžioklės įagas , 
ūkinės ir politinės sumaišties 
juodosios vėl iavos niekada 
nebuvo ir negali būti laisvės 
simboliai", sakoma tame krei
pimesi. 

J a u vien tokie išsireiškimai 
„valdžios lovys", „maišai pi
nigų" yra ne kas kita kaip 
demagogija! Kažin ar tie maišai 
nėra tušti? O dėl tuščio maišo 
argi verta ginčytis? Žinoma kai 
kas mėgins tokį veiksmą dangs
tyti demokratija. Bet demokra
tijos vardu negalima peržengti 
ribų, įžeidžiant kitus asmenis, 
paskleidžiant apie juos netei
singus gandus. 

Čia prisimintinas tolimos pra
eities įvykis. Kai krikščionių 
demokratų lyderis kun. Myko
las Krupavičius, didžiai nusi
pelnęs Lietuvoje vykdant radi
kalią žemės reformą, aprūpi
nusią savanorius kūrėjus, maža
žemius ir dvarų darbininkus 
žeme, įtūžusių dvarininkų buvo 
skundžiamas popiežiui, apšau
kiant jį bolševiku ir radikalu. 
Tačiau skundikai nieko nelai
mėjo, dargi senatvėje kun. M. 
Krupavičius buvo pagerbtas, 
suteikiant jam prelato titulą. 

Kokios ais t ros įsivyrauja 
demokratinėje sistemoje prieš
rinkiminėje kompanijoje, rodo 
atvejis, kai kadaise adv. Liuda 
Purėniene, kandidatuodama į 
Lietuvos seimą socialdemokratų 
sąraše, priešrinkiminėje kalbo
je kaltino kun. M. Krupavičių, 
k a d j is įsigijęs dvarų i r 
prisipirkęs namų. Kai kun. 
Krupavičius, apie tai sužinojęs, 
paprašęs ją nurodyt i nors 
vieną jo dvarą ar namą, ji atsa
kiusi: „Ką tu čia tokių smulk
menų paisai? J u k tam ir mitin
gai". O jeigu tai tektų įrodyti 
teisme, pasakyk man, kaip teisi
ninkė, kuo tai pasibaigtų?" pa
klausė jos Krupavičius. „Kuo 
pasibaigtų? Pats žinai, bet tu 
kaip politikas, į teismą neisi. O 
jei tau skauda, tai gali apie 
mane dar daugiau pasakyti. Su
tikimą duodu iš anksto". 

Kaip matome iš šio pavyzdžio, 
priešrinkiminėse aistrose per-
žiangiamos padorumo ribos. Bet 
tai buvo laisvoje ir nepriklau
somoje Lietuvoje, kai tauta vos 

t ik kraujo aukomis buvo apgy
nusi savarankišką gyvenimą. 
kai buvo ugdoma demokratija, 
kai buvo veržiamasi į visas 
kultūrinio ir ekonominio gy
venimo sritis. Deja, Lietuva tuo 
tarpu tėra tik kelyje į tikrą 
nepriklausomybę, prieš save 
turėdama tik sunkias derybas, 
kurioms rūpestingai ruošiasi. 

Tokią padėtį labai tiksliai 
apibūdino Eugenijus Ignatavi
čius (Li teratūra ir menas, 
Nr.33). Ten jis straipsnyje 
„Avinų grumtynės vilkų aikš
tė j" rašo: „Nejaugi kam nors iš 
mūsų neaišku, kad neturime 
dar Lietuvos, ir jos nepri
klausomybės neturim, nėra dar 
tų tikrų ministrų, parlamenta
rų, karo vadų, generolų, nėra nė 
vieno kareivėlio, kuris mus 
gintų, užstotų, vaduotų. Jie gal 
tokiais norėtų būt i , tampa jais, 
mokosi — vadiname juos dabar 
taip todėl, kad žodžių kitų 
nesugalvojame, iš inercijos 
avansu į priekį. Bet ne su 
patyčia, o su viltimi. Mes juk 
tebeesame eiliniai sukilėliai 
prieš esamą tvarką ir imperinį 
kolonializmą. Nepriklauso
mybės akto atstatymo paskelbi
mas savo esme prilygsta tik 
kovos šūk iu i , vėliavos 
pakėlimui prieš mūšį. Iš savo 
tarpo išsirinkome gabesnius, 

I drąsesnius, sumanesnius poli
tikus ir pastatėme būrio prieky, 
kad jie visomis proto ir suma
numo išgalėmis siektų mūsų 
tikslų ir vykdytų juos. Kad jie 
savo lūpomis pasakytų visam 
pasauliui, jog pusamžį mes 
buvome okupuoti ir niekados 
laisvanoriškai neįsijungėm į im
perijos sudėt į , pavad in tą 
„sąjunga". Šį straipsnį autorius 
baigia sakiniu: „Kol sąskaita 
atvira, ar ne per anksti badytis 
kaip avinams vilkų apgultoj 
aikštėj, ar ne geriau ragus 
atsukti ir į kitą pusę?" 

Reikia pas idž iaug t i , kad 
37-tojoj Europos lietuvių studijų 
savaitėje Šveicarijoje (Ein-
siedeln, rugpjūčio 5-12), 
kuriame dalyvavo Lietuvos 
prez. V. Landsbergis ir kiti 
žymūs lietuvių politikos ir vi
suomenės veikėjai, buvo pasi
rašytas tekstas , kviečiantis 
vienyti jėgas laisvos, nepri
klausomos, demokratinės Lietu
vos kūrimui. Atkreiptas dėme
sys, kad nuomonių skirtumai 
neturėtų kenkti siekimams ir 
nesusilpnintų demokratiškai 

Vyresnės kar tos a ts tovai 
Amerikos kontinente tikriau
siai prisimena Vokietiją kaip 
tvarkingą, drausmingą ir pa
vyzdingą kraštą, kuriame jau
nuolis užleidžia t raukinyje 
sėdimą vietą vyresnio amžiaus 
keleiviui, padeda jam panešti 
lagaminą ir pasako „Guten 
Morgen" ar „Guten Tag". kur 
ir medžiai miškuose stovi išri
kiuoti kaip kareiviai. 

Cha! Tie gražūs laikai liko 
praeityje. Šiandieną jaunuolis 
sėdi požeminio t rauk inė l io 
suole, tramvajuje, visiškai neat
kreipdamas dėmesio į stovintį 
senuką ar moterį, jaunuolis ant 
šaligatvio numeta „cocą-colą" 
ar alaus skardinę, čia pat mo
kyklos kieme jis „ t raukia" 
cigaretę, bučiuoja savo klasės 
draugę. Tempora mutantur... 

Tad nesistebėkime, jeigu šian
dieną Vakarų Vokietijos mies
tuose vyksta tarp narkotikų 
pardavėjų t ikras karas, norint 
užimti savo rinkai kuo didesnį 
miesto kvartalą. Nenustebkite, 
vyresnės kartos atstovai, išgirdę 
tokį pranešimą: iki š.m. birželio 
mėn. pabaigos Vakarų Vokieti
joje nuo narkotikų mirė 553 
asmenys. Policija yra bejėgė 
kovoje su narkotikais, ypač did
miesčiuose Hamburge. Frank
furte, Miunchene ir t.t., kadangi 
rinkoje atsiranda vis didesni 
k iek ia i , juo labiau daba r , 

išrinktos ir apgulties sąlygomis 
dirbančios respublikos vadovy
bes veiklos. 

Gražus ir viltingas gestas, 
kai, rugpjūčio 20 d. kardinolui 
V. Sladkevičiui sukakus 70 
metų, jį pasveikinti apsilankė 
pirmininkas V. Landsbergis ir 
min. pirm. pavaduotojas A. Bra
zauskas. Kardinolas pasidžiau
gė, kad jie abu kartu atvažiavo, 
pabrėždamas, kad mūsų mažos 
lietuvių tautos galybė — jos vie
nybė ir susitelkimas. Palinkėjo 
visiems Lietuvos žmonėms san
tarvės, siekiant bendro tikslo — 
Nepriklausomybės atkūrimo. 

Taigi vienybėje yra tautos 
stiprybė. Nereikėtų užmiršti 
Tautos himno žodžių „Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!". 
Kitaip, anot Lietuvos pirminin
ko pavaduotojo Česlovo Stanke
vičiaus, užsienio politikai gali 
susidaryti nuomonę, kad lietu
vių t au ta nėra pakankamai su
brendusi nepriklausomybei ir 
demokratijai. Ir tai žymiai 
apsunkintų kelius į laisvę. 

atidarius Rytų Vokietijos sieną. 
Duotame policijos pranešime 

spaudai rašoma, kad rinkoje yra 
labai didelis heroino kiekis, tad 
jo kaina gerokai krito. Užtai 
toks didelis mirusiųjų skaičius, 
kadangi heroinas yra labai 
švarus. 

Kodėl tokią didelę rolę vai
dina Vakarų Vokietija tarp
tautinėje narkotikų rinkoje? Be 
abejo, pirmoje vietoje stovi di
delis pareikalavimas. Be to, ši 
prekė apmokama tvirta valiuta. 
Trečia — po Šveicarijos Vakarų 
Vokietijoj gaunama arkščiausia 
kaina, nežiūrint dabar kiek 
kritusių kainų. 

Rytų Vokietijoje narkotikai 
iki šiol beveik nevaidino jokios 
rolės, tačiau kartu su vakarų 
marke į ją plauks ir „skirtingi" 
narkotikai. Kodėl skirtingi? 
Vakarų Vokietija 1969 m. pir
miausiai susipažino su žole (čia 
vadinama ..hašiš"), 1972 m. 
heroinu, 1980 m. kokainu ir 
pagaliau 1985 m. įvairiais 
sintetiniais narkotikais. Taigi 
Rytų Vokietiją iš karto pasieks 
tų visų narkotikų banga. Taip 
pat automatiškai jaunimo tarpe 
atsiras geidulys išmėginti viską, 
kas ateina iš Vakarų pasaulio. 

Kartu su narkotikais eina ir 
kriminaliniai nusikaltimai. Po
licijos duomenimis, kas antras 
įsilaužimas į automobolį (dau
giausia vagiant radiją), kas 
penktas į butą, kas šeštas 
praeivio apiplėšimas vakare ar 
naktį, važiuojant motociklu 
„švarus" nuėmimas rankinuko 
nuo moters rankos yra jungia
mas su narkotikais. Tai dau
g iaus ia j aunuo l ių darbas , 
kadangi mergaitės eina slidžiu 
keliu, atsirasdamos namuose su 
languose šviečiančiom raudo
nom lemputėm, stovėdamos 
gatvėse prie pagrindinių gele
žinkelių stočių. 

Rytų Vokietijoje žinomi iki 
šiol tik pavieniai narkotikų 
pardavėjų suėmimai. Tačiau į 
tas pinkles papuolė net Rytų 
Vokietijos daktaras, rastas va
karinėje pusėje su švirkštu 
rankose. Iki šiol jis pažinojo 
opiumą, lengvai prieinamą dak
t a r a m s . Heor inas veikia 
stipriau, tad pirmas „šūvis" 
daktarui buvo mirtinas. 

Rytų Vokietijos policija yra 
supažindinama vakaruose su 
visom narkotikų pardavėjų 
„mandrybėm", ypatingai ieš
kant pardavėjų prie mokyklų 
pastatų. 

DUOBE 
R o m a n a s 

A N D R I U S NORIMAS 
52 
Jaunas vairuotojas pasilieka, t ik išjungia motorą, 

bet raktas neišimtas. Atrodo lyg daugelis šių dienų 
jaunų vyrų — ilgokais, j au ant marškinių drimbančiais 
plaukais, kelių mėnesių, dar kirpėjo netvarkyta barz
da, prasegtais, ne pirmo švarumo, išblukus •> dryžuo
tais marškiniais, tokiomis pa t išblukusioms, apiply
šusiomis, sulopytomis darbo kelnėmis, visiškai basas. 
Kojos, žinoma, seniai nemačiusios ne tik mulo, bet ir 
vandens. Jeigu su Diku būtų įėjęs į krautuve, t a i visi 
jo šalintųsi, o vedėjas, ko gero, dargi pasirūpintų kam 
reikia pranešti... Labiau patyręs savo amato ir kiek 
svariau atrodąs į krautuvę įėjo Dikas, visad;, prieš žygį 
nusiakusdamas ir apsi tvarkydamas. Juodr-rbia žygio 
sumanytojas kaukši ba tų kulnimis. Vytas dar kurį 
laiką mato jį pro lango stiklą drąsiai ir nevaržomai 
įėjusį, ta ry tum būtų papras tas pirkėjas. 

Po minutės Vytas nuobodžiaudamas ;, ngia au
tomobilio radiją, k lausydamasis žvangs iu , stū
gaujančių, rock-n-roll t r iukšmavimų, karštasralviškai 
daugiau žodžių per minu te pasakyti besistengiančių 

dabar retkarčiais įvertina. Tai Pontiac. su automatiniu 
valdymu, radijo a p a r a t u , a u t o m a t i n i u s togo 
uždengimu. Čia pat tą mechanizmą išbando, juoba 
sustojo saules gausiai apšviestoje vietoje. Patenkin
tas gera mašina. Su gailesčiu mąsto, kad ją teks greit 
mesti... Kažkaip ateina galvon pagunda — gal mesti 
Diką, o ne mašiną? Tegul sau pats vienas kapanojasi 
iš keblios padėties! Tik apsvarsto, kad nebeturi kur 
dingti... Tėvų atsisakiau, nebūtų kur prisiglausti... 
Reikia dar pakentėti... 

Pagaliau dar pro krautuvės stiklines sienas mato 
savo sėbrą su maišu rankose. Skubiai įjungia motorą. 
Nesiseka... Tik iš antro karto užveda. Dikas jau čia pat. 
Jis įšoka net durų neatidaręs, palindęs po nuleistu 
stogu. 

— Puiku! Pakeltas stogas mus pridengs! Dumkim 
iš čia! 

Nervingai veda mašiną vairuotojas, bet greit reikia 
spausti stabdžius. Sucypia padangos — reikia praleis
ti skersai kelio einančią moterį- Kai ši išgąstingai pasi
traukia, jis it strėlė pravažiuoja Ugi gatvės. Čia praeina 
kelios mašinos ir jis turi laukti . Tuo pat metu iš 
krautuvės išbėga keli tarnautojai. Jie rodo į juos, mo
juoja rankomis, dairosi, šūkauja. Vienas vyrukas įšoka 
į kažkokią mašiną, bandydamas vytis ar juos pasekti. 
Bet Vytas jau gauna progą įsukti į gatvę, įsilieja į 
eismą ir greit pasuka į Šoninę gatvę. 

— Varyk greičiau! 
Gyvenamųjų namų rajone pergreit negali leisti 

mašiną. Pasiekęs stambesnę gatvę, metasi į ją ir čia iš-reklamuotojų arba skubotų žinių. Tačiau jo akys 
neramiai bėgioja po stiklinius krautuvės langus. Dikas vysto didesnį greitį, tačiau ne per didelį, kad neatkreipi 
dingo tarp maisto lentynų, bet Vytas žino. kad j is ste- tų policijos dėmesį. Nervai įtempti. Sukinėja į šonines 
bi kasas, pardavėjas , tarnautojus , vaidindamas 
rankiojantį prekes a r svarstantį , ką pasiimti į savo 
vežimėlį, s tumiamą prieš save. 

Dti šiol Vytas dar nespėjo apžiūrėti savo s?robio, t a i 

gatves, vėl išnerdamas tranzito gatvėse. Po valandos 
važiavimo sustoja vienoje Šoninių gatvių, jau visai 
kitame miesto rajone. Tolumoje girdi policijos sirenų 
kaukimą. 

— Dabar laikas pasivaikščioti pėstiems! 
Jie sustoja ramioje gatvėje. Dikas išlipa su prekių 

maišu. Atrodo lyg pilietis tik ką nusipirkęs maisto. 
Vytas palieka automobilio raktą viduje. Dar žvilgteri 
su atodūsiu. Lyg gaila su juo atsiskirti. 

— Tik neskubėk, nesidairyk... Vaidink mano brolį 
ar draugą... 

Stambioje gatvėje pagauna autobusą. Jis juos 
nuveža beveik iki uosto, bet toliau neina. Išlipę lai
mingai greit sustabdo pravažiuojantį taksi. Kai at
vyksta prie trobelės Smėlio gatvėje, Dikas paduoda šo
feriui stambesnį banknotą, iš anksto išsiimtą iš prekių 
maišo. Kantriai atsiima grąžą. Šoferiui nuvažiavus, 
Vytas stebisi: 

— Paprastai esi dosnus. Kodėl dabar paėmei grąžą? 
— Žalias dar esi... Visi taksi šoferiai yra policijos 

sėbrai. Jei palikčiau visą dešimkę, tai jis įtartų, 
kodėl tokie driskiai kaip mes, palikom stambių 
arbatpinigių... 

Vytas pripažįsta sėbro apdairumą. Tylėdami įeina 
vidun. 

— Geras darbas, Vito! Esi puikus bendradarbis! 
Duokš ranką! 

— Neplepėk niekų... — Vytas patenkintas 
pagyrimu, tik neparodo. — Pažiūrėkime, ką tau 
pasisekė gauti! 

— O! Vedėjas man pats juos įdėjo! Gražiai 
supakavo! Cha, cha... 

Nutvėręs maišo dugną gribišius iškrato visą tunnį 
ant stalo. Tai pundai žalsvų vartotų banknotų. Kai 
kurie suveržti popierinėmis juostelėmis, kiti — gumele. 
Yra keletas monetų ritinių Ilgą laiką juodu dėlioja, 
rūšiuoja ir suskaičiuoja banknotus, kol pabaigia 
įvertinti visą gabažį. Vytas pasižymi, užsirašo, 
susumuoja. Iš viso 1462. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
K A L B Ė S D. ŠATAS 

Rugsėjo 23 d. „Tara" vieš
butyje Hyannis mieste, Cape 
Code, šaukiamame LB-nės Bos
tono apygardos suvažiavime 
pranešimą apie dabartinę Lietu
vos būklę padarys inž. Donatas 
Šatas iš R. I. valstijos. D. Šatas 
neseniai lankėsi Lietuvoje ir 
da lyvavo įvair iuose pasi
tarimuose ekonominiais ir ki
tais reikalais. 

L I E T U V O S SKAUTŲ 
ATSTOVAS 

Čes lovas Ki l iu l i s iš Ar-
lingtono, ryšininkas tarp JAV 
lietuvių skautų ir atsikūrusių 
Lietuvos skautų, iškvietė Lietu
vos Skautų sąjungos tarybos 
p i rmin inką Feliksą Šakalį, 
kuris rugsėjo 14 d. atvyko į New 
Yorką. iŠ ten jis išskrido į 
Lemontą, IL valstijoje, vykusį 
l i e t u v i ų s k a u t ų vadovų 
suvažiavimą. Vėliau svečias 
lankys didesnius lietuvių telki
nius, jų tarpe ir Bostoną. 

tono skyriaus veiklos pavyzdžių. 
Programoje pateiktas dr. Bro

niaus Nemicko pasisakymas 
apie tautinių švenčių prasmę ir 
paskirtį, istoriko Simo Sužie
dėlio paa i šk in imas , kodėl 
Rugsėjo 8-oji, ne kita kuri data. 
p a r i n k t a Tautos švente i , 
ištraukos iš prezidento Antano 
Smetonos kalbos apie vieųybę ir 
jos re ika l ingumą Lietuvos 
reikalais, Petro Viščinio sujun
gimas Tautos šventės su 
gyvenamuoju momentu ir švie
sesnės ateities siekimu Lie
tuvai. Visa žodinė programa 
perpinta atitinkama muzika, o 
ta įjungta Švitrigailos priesaika 
prie Vytauto Didžiojo karsto 
Trakuose 1430 m., kaip ją pa
vaizdavo Balys Sruoga savo 
dramoje „Milžino paunksmė", 
kuri įrašyta plokštelėse Mon-
trealio dramos teatro, vesto 
Birutės Pūkelevičiūtės. 

Dabartinėmis sąlygomis tokie 
minėjimai per radiją yra viena 
geriausių priemonių pasiekti 
plačiąsias lietuvių mases, išsi
sklaidžiusias po tolimiausias 
vietoves. 

CLASSIFIED GUIDE -*-; 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Lietuvių festivalyje Seattle, Wa., liepos 19 d. Iš Kairės: Gediminas Morkūnas, kosmonautas Riman
tas Stankevičius (žuvęs Italijoje), Seattle Lie'. Bendr. apylinkės pirm. Ina Bertulytė-Bray, dvi 
viešnios iš Lietuvos — Valda Misiūnienė ir Danutė Rakšnienė ir Juozas Petkus. R. Stankevičius, 
žuvęs Florencijos festivalyje, buvo numatyta- 1992 m. skrydžiui į erdves. 

IŠVYKA Į PABALTIJO 
VALSTYBES 

KAZYS BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO 

RENGINYS 

Šiemet sukanka 15 metų, kai 
veikia Lietuviškosios Skautybės 
fondas. Ta proga fondo atstovai 
iš Bostono, Worcesterio ir Hart
fordo CT, lapkričio 10 d. 7:30 
vai. vakaro Maironio parke, 
Shrewsburyje (prie Worcesterio) 
ruošia renginį. Bus šilta vaka
rienė, meninę programą atliks 
grupė ,,Medus" iš Lietuvos. Bus 
ir šokiai, grojant geram orkest
r u i . Renginio r e ika la i s 
smulkesnes informacijas teikia: 
Bostone Vytautas Jurgėla, Wor-
cesteryje — Algis Glodas, o 
Hartforde, CT, Stepas Zabulis. 

KUN. V. VALKAVIČIAUS 
DARBAI 

The Scarecrow Press, Inc., 
Metuchen , N.J . & London, 
šiemet išleido „Dictionary of 
Amer ican Immigration His-
to ry *. Tai 784 pus lapių 
veikalas, kurio kaina — 94.50 
dol. Tame veikale yra keturi 
k u n . Vinco Valkavič iaus 
rašiniai apie albanus, estus, 
latvius ir lietuvius. Plačiausiai 
aprašomas lietuvių atsiradimas 
šiame krašte, jų susiorganiza-
vimas, veikla, pasaulėžiūrinis ir 
p o l i t i n i s pas i sk i r s tymas , 
p a g a l b a Lietuvai, spauda , 
kul tūr inė veikla, radijo pro
gramos ir t.t. Tokia informacija 
gražiai patarnauja lietuvių ir 
Lietuvos reikalui. Kun. Vincas 
Valkavičius yra Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas Nor-
woode. 

TAUTOS ŠVENTĖ 
P E R RADIJĄ 

Rugsėjo 9 d. „Laisvės Varpo" 
laidoje plačiai paminėta Tautos 
šventė. Tuo reikalu atitinkamą 
programa paruošė ,,Laisvės 
V a r p o " vedėjas Pe t ras 
Viščinis.o jos perdavimo išlaidas 
padengė Amerikos Lietuvių 
T a u t i n e s sąjungos Bostono 
skyrius, kurio pirmininku yra 
Juozas Rentelis Taip Tautos 
šventės nuotaika buvo sujungta 
plačioji Bostono ir apylinkes 
lietuvių visuomene. Ir tai jau 
kelint i metai iš eilės. Tokie 
minėjimai per radiją sudaro 
vieną iš reikšmingų Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos Bos-

„LAISVES VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės varpo" lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radio stoties WCAV - FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 

RENGINIAI 

— Spal io 6 d.T šeštadienį , 6 
vai. v a k . — Liaudies dainų ir 
muzikos rečitalis. Atlieka Phila 
delphijos lietuvių muzikinis 
kvartetas. Marijos Gaižutienės 
keramikos parodos atidarymas. 
Parodą bus galima lankyti ir 
sekmadienį. Rengia Bostono 
tautodailininkai. 

- Lapkr ič io 10 d. 7:30 vai. 
vakaro Maironio parke Shrews-
bury, prie Worcesterio. vakaras, 
r eng i amas Lietuviškosios 
Skautybės fondo atstovų iš Bos
tono, Worcesterio ir Hartfordo. 
CT., to fondo 15-kos metų 
sukakties proga. 

— Laprk ič io 17 d., 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tautinės 
sąjungos Bostono skyr iaus 
ve.klos 50 metu sukakt ies 
minėjimas ir ..Dirvos" jubilie
jaus vajaus vakaras. 

— 1991 m. kovo 24 d., 3 vai. 
po pietų First & Second Church 
salėje. Bostone, sol. Lilijos 
Šukytės koncertas, akompa
nuojant dr. Vyteniui Vasyliū 
nui. Koncertą rengia Naujosios 
Anglijos Baltų draugija. 

— 1991 m. balandžio 7 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas, 
kurio programą atliks sol. Irena 
Milkevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Lands
bergienė — visi iš Lietuvos. 

P . V. 

Paskutiniai įvykiai Lietuvoje 
sukėlė didelį dėmesį ne tik 
politiniuose sluoksniuose, bet 
ta ip pat ir kelionių įstaigose, 
į t raukiant ir t r is Pabaltijo 
valstybes į turistų lankomus 
kraštus. Daug skelbimų vokiš
kuose laikraščiuose, siūlant 
lėktuvą, laivą ar traukinį. De
ja, Lietuvos blokada, neįsilei-
dimas užsieniečių į mūsų tėvy
nę, gerokai atsiliepė į turistų 
skaičių (ypač Lietuvos vokiečių). 
Nežiūrint to, mėgėjai pasirodė 
iš JAV, Vakarų Vokietijos. Da
lis jų kelionę pasirinko nuo 
Berlyno traukiniu, perkirsdami 
iki pat Leningrado visų trijų 
Pabaltijo valstybių sostines. 

Vienas tokios kelionės dalyvis 
savo įspūdžius aprašė Miunche
no „Sueddeutsche Zeitung" dien
raštyje iš anksto pažymėdamas, 
kad Lietuva liko „tabu", ne
leidžiant užsieniečiams kiek il
giau sustoti Vilniuje. 

Tikrovėje ,,Baltic-Express" 
kelionė buvo užtikrinta dar 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą, tačiau pasi
keitusi politinė padėtis dalinai 
pakeitė ir patį kelionės planą. 
Nusivylimas keleivių tarpe 

Puikūs miegamieji vagonai, 
minkštos sėdynės laukė JAV ir 
vokiečių turistų, geras maistas, 
skaniausi gėrimai, aišku už 
tvirtą vakarų valiutą. Visą 
traukinio sudėtį vežė garais va
romas garvežys! Kodėl? Pasiro
do, kad daugumas turistų buvo 
traukinių aistruoliai, norintys 
prisiminti „senus ir gerus" 
laikus. 

Pasiekus Lietuvos Brastą ke
leiviams reikėjo persikelti į kitą 
sudėtį, kadangi Sov. Sąjungos 
bėgiai yra 85 mm pločio. Tad 
kiekvienas tarptautinis trau

kinys turi čia sustoti. 
Vidurnaktyje keleiviai pasie

kė Vilnių. Traukinys čia stovėjo 
dvi valandas, tad keliautojai 
galėjo laisvai ,'udėti geležinkelio 
stotyje. Nepastebėjo vokietis 
elektros energijos suvaržymo, 
nes stotis, gatvės buvo labai 
gerai apšviestos, namų lan
guose taip pat matėsi elektros 
šviesa. Nežiūrint vidurnakčio, 
gyvenimas stotyje buvo judrus, 
veikė visi bilietų pardavimo 
langeliai, kioskai užpildyti 
lietuviškais ir rusiškais laik
raščiais. 

Pabudo keleiviai jau kitos 
dienos ryta uatvijos sostinėje. 
Aplankoma Ryga, jos senamies
tis. Daugumas automobilių 
vietoje , .US" raidžių t u r i 
lipinukus su „RL" raidėm ir 
įrašu „Republiąue Lettonie" ar
ba „Repubhk Lettland". 

Rygoje yra Pabaltijo geležin
kelių direkcija, priklausanti 
Maskvos centrinei vyriausybei. 
Rygos geležinkelio vicedirek
torius Jan Janovič Leitan 
skundėsi, kad Rytų Vokietijoje 
užsakyti vagonai niekuomet 
nepasiekia Pabaltijo respublikų, 
bet automatiškai „nukeliauja" 
į Maskvą Taip pat Pabaltijo 
direkcija nuo i šparduotų 
užsienyje bilietų gauna tik lCFr 
tvirtos val.utos, likusią dali 
išmokant rubliais. 

Rygoje prijungiamas dyzeliu 
varomas lokomotyvas. Trauki
nys rieda miškais^tik retkarčiais 
pasirodant gyvenvietėms, pil
kiems namams, su daržovių dar
želiais. 

Estijos sostinė. Senamiestyje 
vyksta jaunimo šventė. Vadovė 
pasakoja apie sovietinę okupaci
ją, didžiausia estišką optimizmą 
laisvam gyvenimui. Prieš pu

santrų metų įsteigta turizmo 
organizacija. J i stengiasi vieto
je į Maskvą.į Estijos sostinę nu
kreipti visą vakarų valiutą. Tu
rizmo vicedirektorius aiškino, 
kad Estija deda visas pastangas 
stipriai atsistoti ant ekonominių 
kojų, atkreipdama dėmesį į 
turizmą, tam tikslui statydami 
viešbučius (stato suomiai — 
K.B.), viliodama vakarų turis
tus. Šiandieną užsieniečiai gali 
lankyti visą Estiją, ne vien t ik 
Taliną. Be amerikiečių ir 
vokiečių, Estiją lanko skandi
navai (išeiviai estai — K.B.). Du 
kartus į dieną tarp Talino ir 
Helsinkio (tik 75 km) plaukia 
keltas. Estija vakarų turistų yra 
lankoma tik vasaros metu. Ki
tais metų laikotarpiais vaka
riečių vietas užimdavo Rytų 
Vokietijos, socialistiniai kraštai. 
Jos dabar Pabaltijui atsuko 
„šaltus pečius", nes tų kraštų 
piliečiai daugiausia vyksta į 
vakarus. Estė bijo netekti savo 
darbo, malonių susitikimų su 
užsieniečiais. 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
(312)586-5959 

GREIT 
PARDUODA 

STANKUS 
(708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbajxxite būti 
Rimo Stankaus Klientais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

0 jivis. KOMPIUTERIŲ 
pagai&a gal i te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ " t ieste ir p ' iemiesouose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELu-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

7782233 

E U R O P O S 
PARLAMENTARAI 

L I E T U V O J E 

Europos parlamento krikš
čionių demokratų frakcijos sep
tyn ių žmonių delegaci ja , 
vadovaujama pirmininko dr. 
Egon Klepsch, išvyko į Pabaltijo 
kraštus. Rugsėjo 23-26 d. lan
kysis Lietuvoje, po to vyks į Lat
viją ir Estiją. Kelionės tikslas — 
remti Pabaltijo kraštus j visišką 
nepriklausomybe ir jų įsijugimą 
į Europos bendruomene. 

T ik ra i , k i e k v i e n a nau j a 
knyga yra kaip laivas, kuris 
neša mus iš nuolatinių mūsų 
r ibotumų j n e a p r ė p i a m o 
gyvenimo okeano judesį ir 
didingą grožį. 

H. Keller 

PREZIDENTO IŠRINKTAS 

Iš Baltųjų Rūmų atėjo žinia, 
kad prezidentas Bush nominavo 
JAV Mokslo fondo direktorium 
Chicagos universiteto vicepre
zidentą, žinoma mokslininką 
Walter Massey, 52 m., buvusį 
Argonne laboratorijos direkto
rių. 

f ^ l midlcind Padarai 
• • • " ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000 00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Liatuvos Atsiminimai", plr-
madlanlals nuo 8 Iki 9 v.v. I* Seton Hali UnlvartHato stoties. 
89.5 FM banga. "Mualc of Llthuanla" programos, vadamoa 
anglu Kalba iš tos pačios stotlas, taip pat plrmadlanlals 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — diraktorlus, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060 Tai. 201 753 - 5636. 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

M 
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Parduodama greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i letuviams žinomas ir patikimas vardas 

03 MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šimaitis,Rea:tor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

$953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT 

FOR SALE 

Parduodamas nebrangiai 1977 m. 
Oldsmobile Cutlass Supreme. 
Skambinti 312-594-1596 arba po 4 v 
p.p. 312-776-3335 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kratptto [ Hsrmls Deckys 

Ta*. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

MECHANINI 
MŪZA 

Išnuomojamas vlano mlag. 
kamb. butas vyrui. Su šiluma ir 
namų reikmenimis (appliances). 

Skambinti: 312-254-3526 

Išnuomojamas dviejų mlag. kamb. 
butas vyrams: Su šiluma ir namų 
reikmenimis (appliances). 

Skambinti: 312-254-3526 

Išnuomojamas 4 kamb. butas su 
baldais ir šiluma Marquette Parko 
apyl.. pirmame aukšte. 

Tai. 776-4513 

Išnuomojamas 3Va kamb. 1 mieg. 
modernus butas Marquette Parko 
apyl su oro vėsinimu, virykla, šaldy
tuvu ir skalbykla. 

Tai. 1-708-361-5594 

MISCELLANEOUS 

Naujas poetes Editos Nazaraitės eilėraščiu 
rinkinys yra puikus jrodymas. kaip siu dienų 
technikos pasaulyje galt egzistuoti ir poezija. 
nuo to pasaulio neatitrūkdama net B supoetin
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja gal ima gauti ir . .Drauge", jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 dol 50 centų. Illinois 
gyventojai pne sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 99 th Straat 

T a i . - GA 4-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži- j 
ningai. ' 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS , J 

VIII TEATRO FESTIVALIS 
Jaunimo Centre, Čikagoje 

Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA 

Ostrausko „ŠALTKALVIS" 
Režisuoja: Juozas Ivanauskas 
1990 m. lapkričio 15 d., 7:30 v.v. 

Keturakio „AMERIKA PIRTY" 
Vaidilutės Teatras 

1990 m. lapkričio 16 d., 7:30 v.v. 

Atlanto „AUKŠTADVARIS" 
Toronto Aitvaras 

1990 m. lapkričio 17 d„ 2:00 v. p.p. 

Rūko „BUMBULIS IR DUNDULIS" 
Hamiltono Aukuras 

1990 m. lapkričio 17 d.. 7:30 v.v. 

Pūkelevičiūtės „ŽMONĖS IR BERŽAI" 
Los Angeles Dramos Sambūris 

1990 m. lapkričio 18 d., 2:00 v. p.p. 

Auka $6. 8 

* ŽYMENŲ ĮTEIKIMAS * VAKARIENĖ 
1990 m. lapkričio 18 d., 6:00 v.v. 

Jaunimo Centre, Čikagoje 
MAŽOJE SALĖJE AUKA: $ 1 5 0 0 

i I 



METROPOLITAN OPEROS 
NEW YORKE 1990-91 METŲ 

SEZONAS 
P . PALYS 

Metropolitan opera, populia
r i a i žinoma kaip „ M E T " , 
1990-91 metų sezono me tu per 
178 vakarus ir 30 šeštadienių 
popietes pastatys 22 operas. 

A te inanč i a i s m e t a i s bus 
minima Mozarto 200 metų mir
ties sukaktis. Prisimenant ir pa
gerbiant tą garsaus kompozito
r i a u s sukakt į , š i ame Met 
sezono repertuare yra statomos 
net keturios Mozarto operos: 
,,Le Nozze di Figaro", „Don 
Giovanni", ,,La Clemenza di 
Tito" ir „Die Zauberfloete". Šios 
keturios operos bus pakartotos 
net 34 kartus. 

Su naujais pastatymais bus 
parodyta: Verdi — „Un Balio in 
M a s c h e r a " , r ež i s i e r ius i r 
scenovaizdis — Piero Faggioni, 
diriguoja James Levine, Mozart 
— „Die Zauberfloete", rež. 
Werner Herzog, dir. James 
Levine, Rossini — „Semira
mide", rež. John Copley, dir. 
James Conlon (Pastaroji Rossini 
Opera, Met operoje s tatyta 
prieš šimtą metų su devyniais 
pastatymais, vėl grįžta į Met), 
Janaček „Kat 'a Kabanov'a", 
rež. Jonathan Miller, dir. Sir 
Charles Mackerras (ši opera 
Met operoje pasirodys pirmą 
kartą) ir Wagner — „Parsifal", 
dir. James Levine. 

Met operos 1990-91 metų se
zonas bus atidarytas rugsėjo 24 

d. su Puccini „La Boheme". 
Pagrindiniai solistai: Mirella 
Freni, Barbara Daniels, Placido 
Domingo ir Brian Schexnayder. 
Dir. Christian Baden. Į ati
daromąjį operos pastatymą 
bilietų kainos yra 200, 350 ir 
500 dolerių! Normali šio sezono 
bilietų kaina yra nuo 13 iki 115 
dolerių. 

Paskutinis Met sezono pasta
tymas bus ateinančių metų 
balandžio 20 d. Tą-dieną bus 
statomas Puccini „Toska". Ją 
diriguos Placido Domingo (taip, 
šį kartą Domingo ne dainuos, 
bet diriguos). 

įsigyti bilietą į Met yra 
nelengva, nes % bilietų yra 
„sezonininkų" rankose. Liku
sieji bilietai labai greit išgraibs
tomi. Stovimų bilietų kainos, 
kurių yra labai ribotas skaičius, 
yra 9 ir 12 dolerių. 

Popietinės, šeštadieninės ope
ros Texaco dėka yra transliuo
jamos per radiją. Tų operų 
transliacijos prasidės gruodžio 1 
d. Paskutinė transliacija bus 
kitų metų balandžio 20 d. Šios 
radijo transliacijos yra girdimos 
visoje Amerikoje ir Kanadoje 
FM bangomis. Ateinančių metų 
vasario 9 d. bus jau 1000 kartų, 
kai šeštadieniais operos iš Met 
yra transliuojamos oro bango
mis. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, CT 

MŪSŲ P L A N A I 

„Atgimimo mokykla", vie
nintelė lituanistinė mokykla 
Conn., valstybėj, savo trečius 
mokslo metus pradeda šešta
dienį rugsėjo 29 d. Šv. And
riejaus par. patalpose, 396 
Church St., New Britain, CT. 
Pamokos vyks nuo 9 vai. ryto 
iki 12 vai. vidurdienio. Pri
imami vaikai nuo ketverių 
metų amžiaus į darželio grupę. 
Veikia atskiros grupės vyres
niems vaikams, t a ip pat su
augusiems. Mokykloj mokoma 
lietuvių kalba, kultūra, dainos, 
tautiniai šokiai. Registruotis 
pas Genovaitę Zdanienę tel. 
203-248-9940. 

JAV Bendruomenės Hartfor
do apylinkės valdyba praneša, 
kad metinis rudens balius įvyks 
lapkričio 24 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje. P rogramą 
atliks muzikos vienetas „Vil
činskas" iš Lietuvos. Dėl in
formacijų ir bilietų kreiptis pas 
Birutę Zdanytę tel. 232-5151 ar 
Birutę Bernotienę tel. 521-5773. 

Į New Havene rengiamą kon
certą spalio 7 d. Hartfordo 
bendruomenės valdyba organi
zuoja autobusą. Kreiptis pas D. 
Grajauskienę tel. 658-6452, ar 
pas valdybos narius. Koncertuos 
„Šviesos" ansamblis iš Vil
niaus. 

Kennebunkport, ME 
SAULĖ J A U T A K A I T Ė 

ATEITININKU S A V A I T Ė J E 

Ateitininkų vadovas dr. C. 
Masaitis atsivežė su savimi 
jauną dainininkę iš Lietuvos. 

BONAI KOLEGIJOMS 

Illinois valstija spalio 9-12 
dienomis išleis 200 mil. dol. 
vertės bonus, kurie padės studi
joms kolegijose, universi
tetuose. Bonai bus laisvi ne vien 
nuo federalinių, bet ir valstijos 
mokesčių. Numatytos įvairios 
lengvatos. 

TARPTAUTINĖ MENO 
PARODA 

Navy Pier patalpose rugsėjo 
15-16 dienomis buvo tarptau
tine naujų meno formų paroda, 
kurioje dalyvavo daugiau kaip 
600 dailininkų. Jų kūrinių 
kainos — nuo 200 dol. iki 
100,000 dol. 

Atei t in inkų kultūrinėje sa
vaitėje Saulė Jautakai tė davė 
koncertą be jokio instrumen
tinio pritarimo. Koncertas įvyko 
rugpjūčio 12 dieną. 

Programoje skambėjo lietuvių 
liaudies dainos. Pirmoji daina 
buvo „Už jūrių marių — mano 
Lietuva". Lietuva, išgyven
dama priespaudos jungą, atsi
rėmė į praeitį, į liaudies dainas, 
kurios savo gryna forma yra 
sukurtos bemokslio genijaus, jas 
niūniavo ir dainavo. Daina nie
kad neišlieka savo pirmykštėje 
formoje. Eidama per gyvenimą 
ji yra keičiama kitų žmonių, kol 
atsiranda žmogus, kuris sugeba 
užrašyti girdėtus garsus. 

Dvi dainos buvo dainuojama 
apie šienapjūtę bei rugiapjūtę. 
Šios dainos yra darbo dainos. 
Liaudis mėgo apdainuoti savo 
sunkius darbus. 

S. Jautakai tė labai gerai imi
tavo primityvų mūsų prosenelių 
dainavimą. Skambėjo septynios 
vestuvinės dainos. Dvi dainos 
buvo pavadintos šeimos baladė-
mis. 

Dainininkė Saulė iš profesijos 
yra choro dirigentė, mes jos 
chorą matėme ir girdėjome vaiz
dajuostėje. Ji labai gera diri
gentė ir dainininkė. 

Bendrai įspūdis buvo mielas, 
klausytojai nuoširdžiai plojo 
Saulei už koncertą. 

EI. Vasyliūnienė 

Laiškas 
PAREIŠKIMAS DĖL 
KONFIDENCIALAUS 

RAŠTO 

Studijuojant Californijos uni
versitete Los Angeles (UCLA). 
komunistinės grupės demon
stravo prieš mane ir raikalavo 
pašalinti iš studentų dienraščio 
„Daily Bruin" redakcijos, kaip 
universiteto istorijoje dau
giausiai žalos padariusiam ko
munistiniam judėjimui, asme
niui. Tai buvo prieš penkiolika 
metų, kai unversitetus siaubė 
komunistinė dvasia, o aš kėliau 
tarptautinius komunizmo nusi
kaltimus ir Lietuvos okupacija. 
Universiteto baigimo išvaka
rėse 1976 m., kai turėjo, man 
būti įteiktas diplomas ir spe
cialus žymuo, tos pačios grupės 
platino lapelius, prilygindamos 
mane prie Geobelso ir linkėda-
mos man kilpos ant kaklo, o ne 
žymens. 

1980 m. Washingtone suorga
nizavau demonstraciją prie 
Sovietų ambasados kaip pro
testą prieš Lietuvos okupaciją. 
Su kitais 17 lietuvių buvau 
a reš tuo tas , pasod in tas į 
kalėjimą ir teistas. Kai kam 
atrodė, kad tuo pakenkiau savo 
ateities galimai karjerai. 

„The Washington Post" 1986 
m. man metė „antisemito" 
kaltinimą, kurį kartojo ir kai 
kurie kiti Amerikos laikraščiai. 
Buvo reikalavimų mane iš Bal
tųjų rūmų atleisti, mat, aš į 
Baltuosius rūmus pravėriau 
duris Amerikos lietuviams ir 
kitoms, mano nuomone, netei 
sėtai izoliuotoms e tn inėms 
grupėms. 

Tie žmonės, kurie mane pa
žįsta, pažįsta ir mano aišku, 
viešą rekordą. Jie žino, kad 
kovoju už savo įsitikinimus ir 
kad aš tikiu tiesa, demokratija 
ir tautų laisve. Kartais už savo 
įsitikinimus esu buvęs stipriai 
pultas, tačiau niekad nuo jų 
nesu nusigręžęs. 

Tad gaila, kad šiuo metu 
keliuose lietuvių laikraščiuose 
pasirodė prieš mane rašiniai su 
kaltinimais, kad aš norįs nu
versti dabartinę, demokratikšai 

išr inktą Lietuvos valdžią ir 
a t s ta ty t i komunistinį režimą. 
Ka ip į rodymas, c i tuojamas 
mano konfidencialus r a š t a s 
Lietuvos atstovui VVahingtone 
Stasiui Lozoraičiui. Prieš kiek 
laiko tas raštas buvo platina
mas Chicagoje, siuntinėjamas } 
k i tus miestus, net Lietuvon. 

Garbingas žurnalistas konfi
denc ia laus rašto viešai ne
skelbia, spaudos etiką respek
tuojąs laikraštis nespausdina. 
Todėl šį pareiškimą skiriu tiems 
geros valios lietuviams, kurie 
prieš mane nukreiptos propa 
gandos galėjo būti suklaidinti. 

Kai dirbau valdžios įstaigose, 
savo v i rš in inkams įvairiais 
klausimais turėjau rašyti konfi 
dencialius, kritiškus vertini 
mus . o kartais pavaidinti ir 
„velnio advokato" rolę, kad 
nepraslystų koks neapsižiūrė
j imas ir kad į reikalą iš visų 
pusių būtų pažiūrėta. Mano ir 
k i tų konfidenciali krit ika buvo 
ski r ta ne prez. Reagano poli 
t ikai pakenkti ; bet padėti. 

Amerikos valdžios darbuose 
įgytą patirtį panaudojau tai 
daryt i . Mano įsitikinimu, de
mokrat iškai išrinktoji, už savo 
gyvybe kovojanti Lietuvos val
džia veikia su nepaprasta pa
triotiška dvasia, drąsa ir energi
j a . N e p a p r a s t a i daug y r a 
pasiekusi , tačiau ji , kaip visos 
k i t o s pasau l io valdžios , 
n e t o b u l a . \ si p a t r i o t i š k i , 
demokratija ir laisvę mylintys 

žmonės gali turėti skirtingų 
nuomonių apie taktiką. Mano 
įsitikinimu, jei Lietuvos valdžia 
kai ką kitaip būtų dariusi, 
greičiausiai būtų buvę išvengta 
didelio dabartinio erzelio, ir tai 
siekiau konfidencialiai jai per 
duoti. 

Ar mano nuomonės teisingos 
ar ne, tiktai Dievas ir laikas 
pasakys. Bet kas liečia mano 
motyvus, mano sąžinė rami. 

Desinformacijos ekspertai ži 
no. kad. skleidžiant melą, reikia 
paskelbti didelius melus, išnie 
kinti antikomunistą komunistu, 
tolerantą ir žmogaus teisių gy
nėją antisemitu, patriotiškai ir 
idealistiškai įsitikinusį jaunuolį 
kvailiu. 

Nenugąsdino manęs universi 
teto komunistų grasinimas už
nerti kilpą man ant kaklo, 
ne sus t abdė nuo sąžiningų 
pareigų atlikimo Baltuosiuose 
rūmuose kaltinimas antisemi
tizmu, nei galimybė sugadinti 
savo „ateities karjerą". Lietuvai 
jaučiu pareigą padėti ir kaip 
lietuvių kilmės amerikietis ir 
kaip žmogus. Tas kraštas yra 
per daug skriaudų patyręs, kad 
būt galima į jį dėmesio nekreip
ti . Neatbaidys manęs nei nau
jieji šį kartą pačių lietuvių už
puolimai. Tikiu, kad mano dar
bai ateityje patvirtins mano 
žodžius. 

Linas Kojelis 
Washington, D.C. 

BAUS APSILEIDUSIUS 
SAVININKUS 

Illinois valstijoje priimtas 
naujas įstatymas, pagal kurį 
namų savininkai, kurie nepildo 
nustatytų taisyklių tvarkoje 
aikyti namus, galės būti bau 
ižiami specialios administra-
:inės įs taigos, a p l e n k i a n t 
eismą. 

A.tA. 
PETRUI ŠMAIŽIUI 

m i r u s . 10 žmoną Radijo valandėlės vedėja p. 
SALOMP^JĄ, sūnų SAULIŲ, dukras SILVIJĄ, RASĄ 
ir VIDA, j ų še imas ir k i tus artimuosius giliai 
užjaučiame ir d rauge liūdime: 

O. J. Antanaičiai 
E. V. A'monai 
F. S. Di įgailai 
L. Gud- enė 
S. Ingm iis 
S. -Jc įskienė 
T. Jankus 
R. V. -Ji ai 
V. J h mrai 

A. Km i "liūnienė 
J. Munka 
L. J M žinskai 

Hot Sj ngs , Ark. 
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Nikantienė 
P. Radžiai 
L. Sabaliūnai 
N. Sabaliūnai 
J Samairiai 
J. Siručiai 
J. Stasiūnaičiai 
P. Švilpai 
V. Tamošaičiai 
Z. Tamošauskai 
L. Žėruoliai 
•/. Zubrickai 

Rugpjūčio 30 d. susitikę trys draugai iš Chicagos Seattle. Wa , po dr. Roberto 
Vito paskaitos Iš kairės: Valerija Sparkyte, dr. Robertas Vitas ir Neris 
Palūnienė. 

Nuotr. Zitos Petkienės 

Taur i ai 

g imus ; 
SALON 
JAI . H 

l ietuviui 

A.tA. 
PETRUI ŠMAIŽIUI 

amžinybę, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
-JAI su sūnumi SAULIUM, dukroms: SILVI 
?AT ir VIDAI su Šeimomis bei giminėms. 

Lietuvos Dukterų Dr-jos 
Hot Springs, AR Skyrius 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELENA PUŠKARSKIENĖ 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Žmoną. Motiną ir Močiutę, kurios 
netekome 1988 m. rugsėjo 22 d. Velione mirė Sv. Kryžiaus 
ligoninėje. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. 
Lai eailestineas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos siela šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo mėn. 22 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Eleną. 

Nuliūdę: vyras Mykolas, dukros: Regina, Marytė, 
Birutė, Eleonora, pusbrolis pulk. Tallat-Kelpša ir daug 
giminių Lietuvoje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califoraia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas — (1-312) 5230440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 43OS700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2539 VVest 71st Street 
Chkrago, Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50tb Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(3I2)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 5 0 Ave. , Cicero , I l l ino is 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 

i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

x K u n . K a s t y t i s R a m a 
n a u s k a s , MIC, išvyko į Wa-
shingtoną, D .C, ir apsistojo Šv. 
Stanislovo Kostkos provincijos 
marijonų vienuolyne. J is ten 
studijuos kurį laiką Amerikos 
Katal ikų universitete ir aptar
naus Washingtono ir apylinkių 
lietuvius. Iki šiol jis gyveno 
Chicagos marijonų vienuolyne. 

x A. a. B r u n o Marc inkus , 
71 metų amžiaus, arkivyskupo 
Pauliaus Marcinkaus, Vatikano 
aukšto pareigūno, brolis, mirė 
rugsėjo 15 d. West Francfort, 111. 
Velionis gimęs Cicero ir ilgai 
dirbo Western Electric įstaigoje. 
Išsikėlęs už Chicagos gyveno su 
šeima. Liko duktė su šeima ir 
sūnus bei anūkai . Palaidotas 
rugsėjo 18 d. Orient, 111. 

x P a n e v ė ž i e č i ų susirin
kimas bus lapkričio 11 d., sek
madienį, Jaunimo centro mažo
joje salėje. Pr ieš tai b u s šv. Mi
šios Jėzuitų koplyčioje už gyvus 
ir mirusius panevėžiečių narius. 

x Ri tos N o r m a n t a i t ė s s u 
Michael Scan lon užsakai prieš 
santuoką eina Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. 

x Vyresniųjų Lietuvių cen
t r a s rengia vienos dienos išvyką 
į „Candelight Dinner Play-
house". Pietūs ir vaidinimas 
„Fidler on the Roof \ Regist
ruo t i s Vyresniųjų Lietuvių 
rastinėje. 

x S A N T I A G O - Chile 
sostinė, 1800 pėdų virš jūros pa 
viršiaus, Andų kalnų papėdėje, 
įkurta 1541 metais, pasipuošusi 
įspūdingais ispaniškais pasta
ta i s ir paminklais. Šį gražųjį 
miestą l ankys „DRAUGO" 
ekskursija š.m. lapkričio mėn. 
26 d. Visa informacija per Ame
rican Trave l Serv ice Bureau, 
9 7 2 7 S o . W e s t e r n A v e . , 
Chicago. I L 60643. Tel. (1-312) 
238-9787. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
i r apyl inkėse. Skambinki te 
RE/MAX R E ALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel . (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
n a m ų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
B a c e R E , te l . 778-2233. 

(sk; 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300S. Bell Rd., lockpon, II 60441 

Tel. <708) 301-486*. 
Valando*. pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. II 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo M iki 7 va! v .ik 
Šeštad «* v r iki 1 v.il d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

x As tos ir rir. A n t a n o G. 
Razmų duk tė A!exa Elena 
Razmaitė buvo pakr ikš ty ta 
Lemonto Misijos bažnyčioje rug
sėjo 8 d. J i buvo gimusi liepos 
7 d. Po krikšto dr. Antano ir As
tos g i m i n ė s bei a r t imie j i 
draugai su savo jaunimu susi
rinko į gretimai esančią salę, 
kur buvo gražiai paruoštos 
vaišės ir linksma nuotaika. 
Alexos Elenos Razmai t ė s 
krikšto tėvai buvo Danutė 
Norvilienė ir dr. Edis Razma. 
Džiaugiasi giminės, jos tėvai ir 
seneliais tapę Elena ir Kostas 
Motušiai ir Elena ir dr. Antanas 
Razmai. 

x Vl iko valdybos p i r m - d r . 
K. Bobel i s šaukia specialų 
valdybos posėdį rugsėjo 22 d. 
Washingtone, D.C. Iš Chicagos 
į posėdį vyksta adv. R. 
Kelecienė ir inž. P. Narutis. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų steigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus trečia
dienį, spalio 3 d., 7 vai. vak. Jas 
a tnašaus prel. D. Mozeris iš 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Brighton Parke. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus salėje bus kon
certas rugsėjo 30 d. Koncerte 
bus Milda Moteka i ty tė . 
sopranas, Manigirdas Motekai-
tis, pianistas, ir Kazys Motekai-
tis, smuikas. Milda ir Kazys yra 
a.a. Izabelės Motekaitienės 
anūkai. 

x Der l iaus šventėje , Le-
monte , rugsėjo 29 d., svečių 
lauks puiki vakarienė, gaivūs 
gėrimai, laimikiai ir užtikrintai 
gera nuotaika. Vaikams atski
roje salėje nuo 5 v.v. — įvairūs 
žaidimai, klounai, laimės šuli-
nėlis. Informaciją suteiks R. 
K r o n a s tel. (708) 968-0184. Sve 
čių apranga — lengva. 

(sk) 

x J a u n a s vy ra s ir j a u n a 
m o t e r i s ieško bet kokio darbo. 
Vyras gabus namų taisymo dar
buose. Moteris gali dirbti ben
dros ruošos darbus. Skambinti 
bet kokiu laiku (708) 423-1554 
a r b a 423-3124. 

(sk) 

x Marque t te P a r k o Liet. 
N a m ų Savininkų nar ių susi
rinkimas įvyks rugsėjo 21 d., 
penktadienį, 6:30 v.v. parapijos 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti, 
nes bus svarstomas 69 g-vės per
tvarkymo klausimas. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
t o p roduk ta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o dienų 
la ikotarpyje . 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus, 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai-
rių arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
r y Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430*090. 

(sk) 
x Pr i s ta tome Lietuvoje tik 

nau jus automobilius. Lada-Zi-
guli nuo $3500 iki $3900, Volga 
— $6,500. Visoms garantija. 
P a r ū p i n a m e b u t u s gimi 
naičiams. Skambinti iki 12 vai. 
dienos Ąžuolu-. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Dail. G in t a r ė s Uogintai-
tės tapybos paroda bus ati
daryta rugsėjo 21 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus galeri
joje. Po atidarymo bus vaišės ir 
susipažinimas su dailininke. 

x „ D a r b a s Lie tuvai" bus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
r eng iamas s e m i n a r a s Wa-
shingtone rugsėjo 27-30 d. 
Seminaro tikslai įvairus. Jis 
sieks patikslinti informacijas 
apie padėtį Lietuvoje ir JAV 
politiką Lietuvos atžvilgiu, 
informuoti Kongresą ir kitas 
valdžios į s t a igas apie da
bartinius ir numatomus mūsų 
rūpesčius, sustiprinti ryšius su 
mūsų rėmėjais Kongrese, tobu
linti mūsų politinio darbo 
efektyvumą ir pan. 

Redaguoja J. Pintas Medžiagą siusti 3206 W 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyriaus 

SStfa Place, Chicago, IL 60629 

KO TU IEŠKAI 

Ko tu ieškai, Sau lu ty t ? 
Mūs namelių nematyt. 

Ko klausaisi taip liūdna? 
— Čia ne tėviškės daina. 

Čia ne tėviškės dainelė, 
Ne tėvelių čia nameliai. 

x Mutua l Federa l Savings Vesk, mamyte, vesk namo, 
ir Loan Associat ion prez. Pet- Čia galvelė kaip akmuo, 
ras Kazanauskas paėmė penkis 
bilietus į „Draugo" vakarienę, Čia sunku ne man vienai, 
kuri bus rugsėjo 23 d., sekma- vesk, mamyte, į tenai: 
dienį, 4 vai. p.p. Martiniąue 
pokylių salėje. Vakarienėje Kur lietuviška dainelė, 
dalyvaus P. Kazanauskas su Kur seni tėvų nameliai. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R 0STIS 

201 E. Ogden Ave.. Su>. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x P a r d u o d a m a s 2 metų, 2 
b u t ų šviesių plytų n a m a s . Po 
6 kambarius abiejuose butuose; 
3 miegamieji , valgomasis; 
dviejų auto garažas. Arti krau
tuvių. Geras susis iekimas, 
gera apylinkė 
sul ts . Rimas 
312-586-5950. 

Re/Max 
S t ankus , 

žmona, Stefanija Kaza-
nauskaitė ir Walter Simonaičiai; 
ir viešnia iš Lietuvos Jūratė 
Stankevičienė. 

x Dr. Kazys ir dail. Marija 
Ambrozai t ienė, iš Chesterton, 
Ind., dalyvaus „Draugo" ban
kete, kuris bus Martiniąue 
pokylių salėje. Su jais kartu 
kaip svečiai dalyvaus ir dr. Vy
tautas Majauskas su žmona iš 
Ormond Beach, Fla., kurie grįžo 
iš atostogų Kanadoje. 

x ALT s-gos Detroi to sky
rius per mūsų bendradarbį Ant. 
Grinių atsiuntė 10 dol. auką. 
ALT sąjunga, Los Angeles, Cal., 
taip pat atsiuntė 10 dol. „Drau
gui" paremti. Labai dėkojame. 

x Ieškoma tarnautoja įstai
gai Marąuette Parke dirbti 
popietinėmis valandomis. Turi 
gerai mokėti lietuvių ir anglų 
kalbą ir va r to t i rašomąją 
maš inė lę . K r e i p t i s : t e l . 
312-7784)833. 

(sk) 
x P a t r i a dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei-j 
daujamų, reikmenų didelį pasi-1 
rinkimą. Priimam užsakymus ir ! 

iš kitų miestų. Siunčiame, 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel. 312-778-2100. 

(sk), 

x Nor in t p i rk t i bei pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct . 
Sunny Hills, Fla. 32428, te l . 
904-773-3333. 

(sk) 
x „Atei t ies" žurna lo vaka 

r a s — šeštadienį, spalio 13 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

(sk) 

x J a u penk ta s mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL rašt inė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti \ Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
t ransportas privačiam pasi
važinėjimui į gimtines, teatro ir 
operos bilietų užsakymai, rezer
vacijos restoranuose ir visa eilė 
kitų paslaugų. Adresas Vilniu
je : T i l t o sk-gvė 8/2. T e l . 
62-81-09. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC. . 9525 S. 79th Ave . . 
H ickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) (sk) 

Vytė Nemunėl is 

SUGRĮŽIMO ŠVENTĖ 

Vasario 5 dieną, sekmadienį, 
dešimtą valandą prasidėjo Vil
n i a u s katedros švent inimo 
apeigos. Iškilmės tęsėsi iki 15 
vai. 30 min. Šventas Mišias 
koncelebravo vyskupai: An
tanas Gutauskas, Kazimieras 
Dulksnys, Algirdas Butkus , 
kunigų seminarijos rektorius ir 
profesorius. Giesmėms vadova
vo neseniai atkurtas katedros 
choras, diriguojamas Prano Vi-
žio. Solistės: Giedrė Kaukaitė ir 
jos dukra. 

Pamokslą sakė vysk. Stepo
navičius. Papasakojo katedros 
istoriją, jos 3varbų vaidmenį 
Lietuvos katal ikams ir jos 
skaudų išniekinimą bei atė
mimą prieš 40 metų. 

Katedra yra naujai pataisyta. 
J i y r a labai graži. Dabar 
yra ruošiama Šv. Kazimiero 
koplyčia relikvijų pernešimui. 
Pernešimas turėtų įvykti kovo 
4 d. (Jau dabar perneštos 
relikvijos). 

Šis įvykis parodo mums, kiek 
yra daug pasikeitimų Lietuvo
je. Tas teikia viltį, kad Lietuva 
turės šviesesnę ateitį. 

R ima Idzelytė, Detoritas 
(„Jaunystės Šauklys") 

DAUG SUŽINOJAU 

Man labiausiai patiko šių 
metų Lietuvos istorija. Įdomios 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vos už laisvę. Man buvo įdomu 
sužinoti, kaip lietuviai atgavo 
laisvę. Lietuva ir toliau turi 
būti laisva. Lietuva atgavo ne
priklausomybę 1918 m. vasario 
16 dieną. Lietuva valdė trys pre
zidentai: Antanas Smetona, 
Aleksandras Stulginskis ir 
Kazys Grinius. Ilgiausiai išbuvo 
prezidentu Antanas Smetona. 
Lietuvos pinigai vadinosi litai ir 
centai. 

1917 metais Rusijos valdžią 
paėmė komunistai. 1940 metais 
jie okupavo Lietuvą. Tada jau 
nebesivadino caristinė Rusija, 
bet komunistine Rusija. 

Rimas Gecevičius , 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

Poetas Bernardas Brazdžionis-Vytė Nemunėlis jaunai skaitytojai pasirašo 
„Meškiuką Rudnosiuką". 

AŠ EINU Į LIETUVIŠKĄ 
MOKYKLĄ 

Aš nu ta r i au l anky t i li
tuanistinius kursus dėl šių 
priežasčių. Pirmiausia, aš esu 
pusiau lietuvis ir žinau, kad 
ate i tyje lietuvių k a l b a ir 
kultūra man padės. Pavyzdžiui, 
jeigu aš aplankyčiau Lietuvą, 
tai suprasčiau kalbą ir žinočiau 
jos istoriją. 

Ant ra , aš t u n u giminių 
Lietuvoje, kurie susirašinėja su 
mano mama. Aš taip pat norė
čiau rašyti jiems lietuviškai 

Mano seneliai yra iabai paten
kinti, kai aš su jais šneku lie
tuviškai. 

Aš šoku tautinių šokių grupė
je ir kasmet važiuoju į stovyklą, 
žaidžiu krepšinį. Daugelis mano 
draugų supranta ir kalba lietu
viškai. Padedamas šių kursų aš 
suprantu, kas vyksta Lietuvoje. 
Labai įdomi lietuvių kultūra, 
ypač dabar, kai matomi libera
lūs poslinkiai iš valdžios pusės. 

Gintaras Murphy 

Aš einu į lietuvišką mokyklą 
todėl, kad noriu išmokti lietu
viškai kalbėti su savo tėveliais 
ir draugais. Aš įvairiai daly
vavau lietuviškoje veikloje ir 
man, be abejonės, būtų gerai 
išmokti lietuviškai kalbėti ir 
rašyti. Tai labai pradžiugintų 
mano močiutę ir senelį. 

Er ikas Norkus 
Abu Hamiltono vysk. M. Va

lančiaus dvikalbės klasės mo
kiniai. Kanada. (Jubiliejinis 
leidinys). 

LEOPOLDAS 

Anhalt — Dessau kunigaikštis 
Leopoldas vieną kartą savo ad
jutantui nusiuntė savo ranka 
rašytą priesaikos tekstą. Ad
ju tan tas , negalėdamas per
skaityti rašto, nunešė atgal pas 
kunigaikštį, kad jis adjutantui 
perskaitytų. Leopoldas veltui 
stengėsi perskaityti savo rank
raštį, bet nesisekė. Pagaliau 
supykęs pasakė adjutantui: 

— Kodėl mane trukdote! J u k 
priesaikų nerašau sau, t iktai 
tau, dėl to dabar ir laužyk sau 
galvą! 

Re-
tel. 

Iliustracija 
spinduliai" 

iŠ Detroito Žiburio aukšt lit. m los laikraštėlio „Žiburio 

ŠUO B I N Z A 

(Konkurs inė l ie tuvių l i aud ies 
p a s a k a ) 

(Tęsinys) 

Rytą išėjo š e i m i n i n k ė su 
vaiku ir šeimyna šieno grėbti . 
Šeimininkė padėjo vaiką ant 
žolės. Netrukus atbėgo v i lkas l r 
pagriebė vaiką. Ė m ė jį nešti 
miško l ink . Š e i m i n i n k ė 
i š s igandus p radė jo g a r s i a i 
šaukti. Tuo m e t u iš k rūmų 
išlindo B inza . Š e i m i n i n k ė 
pradėjo šunį s iundyt i saky
dama: 

— Binza, vyk vilką, a t imk 
vaiką! 

Binza pradėjo bėgti paskui vil
ką. Prisivijęs vilką, a tėmė iš jo 
vaiką. Greitai atbėgo šeimi
ninkė ir pasiėmė išsigandusį 
vaiką. Laiminga paglostė Binzą 
ir toliau jam leido gyventi kar
tu, kaip ir anksčiau. 

Atėjo kryžiaus švent inimo 
diena. Prisir inko kieme daug 
žmonių, Daug įva i raus maisto. 
Kaip buvo su t a r t a , atėjo ir 
vilkas. Binza jį pamatęs pasakė 
vilkui: 

— P a l a u k ik i v a k a r o . 
Vilkas sulaukė vakaro. Binza 

jam pradėjo nešt i mėsos, kaulų, 
pagriebęs iš virėjo, ka i tas 
nematė. Vilkas gardžiai prisi
sotino ir pradėjo Binzą prašyti 
gerti. Binza j a m pasakė: 

— Eikim į vidų, aš t au duosiu 
alaus. 

— Kaip aš ga l iu eiti , žmonės 
gali mane pamaty t i , — aiškino 
vilkas Binzai. 

— Nepamatys, dabar visi labai 
įsiliksminę, neis į vidų, — tikino 
vilką Binza. 

Vilkas paklausė Binzos ir įėjo 
į trobą. Binza j a m atnešė didelį 
ąsotį alaus. Vi lkas tuojau visą 
išlakė. Vilkas greit pasigėrė ir 
pradėjo Binzai sakyti : 

— Aš noriu šaukti , visi žmonės 
kieme dainuoja, aš nebeiškenčiu 
noriu dainuoti. 

(Bus daugiau) 

Žodynas , Pa išk inki te šiuos 
žodžius: 1. Siundyti , 2. prisivyti 
(prisivijęs), 3. paglostyti (paglos
tė), 4 . kiemas, 5 įvairus, 6. 
sutarti (sutarta). 7. pagriebti 
(pagr iebęs) , 8. p r i s i s o t i n t i 
(prisisotino), 9. įsil inksminti 
( į s i l i nksminę ) . 10. t i k i n t i 
(tikino). 

K l a u s i m a i : 1. Kas atsit iko, 
kai šeimininkė padėjo vaiką a n t 
žemės? 2. K a s išgelbėjo? 3. K ą 
Binza laimėjo? 4. Kaip Binza at
silygino vilkui? 5. Ko vilkas dar 
prašė, kai buvo pavalgęs? 6. Ką 
pagaliau vi lkas dar sugalvojo? 

G r a m a t i k a . Šių veiksmažo
džių bendratis paverskite visais 
k e t u r i a i s l a i k a i s t r e č i a m e 
asmenyje- 1. Vysti (augalui), 2. 
žilti (plaukai), 3. a r tė t i (prie 
tikslo^. 4 b logė t i (b logiau 

Į S P Ū D I N G I A U S I A 
KELIONE 

Prieš porą metų mūsų šeima 
n u t a r ė m e kel iaut i į Nepal. 
Norėjome pamatyt i pasaulio 
aukščiausią kalną Everest. Ke
lionė prasidėjo iš Saudi Arabi
jos (kurioje mes tuo metu gyve
nome). Lėktuvu nuskridome į 
Ka tmandu , Nepal. Tada su la
b a i mažu , vieno propelerio 
lėktuvu, mes penki ir dar kiti 
d u vyrai skridome tarp labai 
aukš tų kalnų į pasaulio aukš
čiausią viešbutį. Iš tos vietos 
labai gerai buvo matyti Everest. 
S k r e n d a n t l a k ū n a s vienoje 
rankoje laikė cigaretę, o antroje 
rankoje deguonies apara tą . 
Buvo labai smagu, džiaugda
miesi stebėjome gražią gamtą. 
Po dviejų valandų skridimo, 
pasiekėme mažą miestelį, ku
r iame nebuvo aerodromo. Mūsų 
l ė k t u v a s nus i l e ido k a r v i ų 
ganykloje. Nusileidžiant galinis 
lėktuvo ratas nulūžo. Žygia
vome dvi valandas, kad pa
s i ek tume viešbutį, kur iame 
žadėjome būti t ik dvi dienas. 
Kitą dieną gavome žinią, kad 
lėk tuvas neatskris mūsų paim
t i , viešbutyje turėsime bū t i il
giau, negu buvome numatę. 
Baisūs debesys skrajojo dangu
j e , todė l l ėk tuva i negalėjo 
skristi t a rp kalnų. Ten buvo tik 
du lėktuvėliai ir du lakūnai, 
kurie skraidydavo ta linija. Kas
dien keliaudavome pėsti iš vieš
bučio į tą ganyklą, tikėdami, 
kad ne t rukus lėktuvas atskris. 
P e n k i a s d ienas ir penk ias 
naktis išbuvome aukščiausiame 
pasaulio viešbutyje. Visi su-
sirgome, nes pri trūko deguo
nies. Valgėm produktus paga
min tus t ik iš „Yak" gyvulio. 
Sušalome ir išalkome. Atrodė, 
kad b u s maža vilties mums iš 
ten gyviems sugrįžti. Iki ar
t i m i a u s i o te lefono reikėjo 
kel iaut i visą dieną. Pagaliau 

lėktuvas atskrido ir mus visus 
išgelbėjo. Tai buvo pati nuoty-
kingiausia ir įspūdingiausia 
kelionė mano gyvenime. 

U g n ė Skr ipku tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

aukšt. lit. m-los mokinė. 
(Jubiliejinis leidinys). 

Š A R Ū N A S 

(Vincas Krėvė) 

Šarūnas y ra Vinco Krėvės 
drama. Veiksmas vyksta Dai
navos šalyje. J i s norėjo Dai
navai tvirto valdovo, kuris su
vienytų Dainavą ir ją sustip
r in tų prieš priešų pavojus. 
Šarūnas pasiryžo pats šį darbą 
atlikti. Jis tą ir padarė. Sujungė 
visų žemių valdovus į vieną 
v i e n e t ą ir v i sus pr iešus 
nugalėjo. 

Šarūnas buvo nemylimas ir 
negražus. J i s norėjo būti vi
siems gerai žinomas ir vesti 
gerą moterį . J is įsimylėjo 
Voverę . Voverėlė nemylėjo 
Šarūno, bet ir nesipriešino jam, 
nes j is buvo stiprus, garbingas 
valdovas ir geras žmogus. Jis ją 
nužudė ir pa ts žuvo kovodamas 
su kryžiuočiais. 

L i a n a J a n u š y t ė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

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

darytis), 5. 
d a u g i a u ) , 
drąsesniu) , 
storesniu), 
daryti), 9. 
ger iau \ 10. gražėti, 11. jaunėti, 
12. krešėti (kai kraujas tirštėja). 

didėti (kad būtų 
6. d r ą s ė t i (būti 
7. d rū tė t i (būti 

8. eižėti (plyšius 
gerėti (kad būtų 


