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Pabaltijo buvimas tarptautinėje 
ekonominėje organizacijoje 

New Yorkas . — „Nevvsday" 
dienraštis rašo, jog prezidento 
Busho politika sudarė klaidingą 
įspūdį, kad JAV niekuo negalin
čios padėti Lietuvai". Anot jo, 
net ir nepripažįstant, kad Lie
tuva pilnai politiniai suvereni, 
su ja galima išplėsti diplomati
nius santykius. Su Lietuva būtų 
galima santykiauti kaip su 
Taiwanu: atviri ūkiniai san
tykiai be pilnų diplomatinių 
ryšių. 

Dienraštis siūlo, kad JAV 
paremtų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos buvimą tarptautinėse 
ūkinėse organizacijose, pavyz
džiui GATT bendroje sutartyje 
dėl mokesčių ir prekybos. Tuo 
JAV pripažintų ūkinę autono
miją, kurią Maskva suteikė 
Pabaltijo valstybėms nuo 1990 
m. sausio mėnesio. Priėmimas 
į tokias organizacijas būtų 
didelis žingsnis į pilną Pabalti
jo valstybių pripažinimą. 

Pabal t i jo valstybės, rašo 
Sullivan ir Roelofs, turėtų būti 
priimtos į tas organizacijas dar 
prieš Maskvos priėmimą, ypač 
kad JAV jau neprieštarauja 
SSSR dalyvavimui GATT orga

nizacijoje kaip stebėtojai. Tokiu 
būdu Pabaltijo valstybės priar
tėtų prie centrinės Europos. 

Straipsnyje cituojama Georg 
von Raucho knyga „Pabaltijo 
valstybės: Nepriklausomybės 
metai", kurioje aprašoma jų 
ūkinė pažanga. Jo nuomone, ir 
dabar Pabaltijo ūkis gali su-
kelstėti joms vėl pradėjus pre
kiauti su Vakarais. Maskva ne
nori prisipažinti, jog tai būtų 
naudinga ir Sovietų Sąjungai, 
nes ji nori sudaryti įspūdį, kad 
pabaltiečiai yra ūkiškai visiškai 
priklausomi. Pabaltijo valstybės 
galėtų pigesnėmis kainomis 
eksportuoti aukštos kokybės 
prekes, nes transportas ir aptar
navimas būtų pigesnis. Jos taip 
pat galėtų tapti svarbiais kapi
talo investavimo ir finansinių 
resursų šaltiniais, nes išeiviai 
pabaltiečiai ir Vakarų banki
ninkai greičiau investuos lėšas 
Pabaltijyje, negu SSSR. 

Vakarai turėtų pakviesti Pa
baltijo valstybes į tarptautinę 
ekonominę bendruomenę ir 
joms padėti: ,,Tos valstybės 
teprašo pasitikėjimo, kovoda
mos prieš okupantą, kurį jos 
daug geriau pažįsta už mus". 

Kompromisai biudžeto plane 
Washing tonas . JAV Kon

gresas pirmadienio vėlyvą naktį 
ir antradienio rytą patvirtino 
naują bendrą biudžeto planą ir 
priėmė specialų išlaidų įsta
tymą, kad nebūtų uždarytos 
vyriausybės įstaigos. 

Pagal šį susitarimą, vyriau
sybės operacijos vyks iki spalio 
19 dienos normaliai. Kongreso 
vadai mano, kad iki to laiko 
galės galutinai priimti pertvar
kytą biudžetą. Senato demokra
tų ir respublikonų vadai vedė 
prie uždarų durų pasitarimus 
visą dieną ir naktį ir susitarė su 
Baltaisiais rūmais tęsti federa
linės vyriausybės darbus ir 
bendrą biudžeto planą be deta
lių laikinai patvirtinti. Senatas 
už šį planą pasisakė 66 balsais 
prieš 33 senatorius. Illinois sen. 
Dixon balsavo už biudžetą, bet 
sen. Simon prieš šį biudžetą. 

Paskirta Rašytojų 
draugijos premija 

C h i c a g o . — Lie tuvių 
Rašytojų draugijos 1989 metų 
premijai skirti komisija buvo 
susirinkusi posėdžio š.m. spalio 
5 d. Chicagoje. Komisiją sudarė 
rašytojai: Česlovas Grincevičius 
— pirm., Danutė Bindokienė — 
sekr., Aušra Liulevičienė. Nijolė 
Užubalienė ir Kazys Bradūnas. 
Aptarus 1989 metais išeivijoje 
išleistas grožinės literatūros 
knygas, balsų dauguma premi 
ja paskirta Edi ta i Nazarai te i 
už poezijos rinkinį „Mechaninė 
mūza". Premijuotąją knygą 
išleido Ateities Literatūros Fon
das. Tai yra jau antroji autorės 
poezijos knyga. 

Jaunoji laureatė prieš kurį 
la iką yra pas i t r aukus i iš 
Lietuvos ir apsigyvenusi Kana
doje. Ji yra taipgi dailininkė ir 
spalvinga kultūrinės bei visuo
meninės veiklos publicistė 
čionykštėje mūsų spaudoje. 

Laimėtoji Lietuvių rašytojų 
draugijos 2.000 dol. premija 
poetei bus įteikta lapkričio 17 d. 
rengiamam literatūros vakare 
New Yorke. Premijos mecena 
tas yra Lietuvių Fondas. 

Žmonių n u o t a i k o s 
Atstovų rūmai pa tv i r t ino 

išlaidų įstatymą 362 balsais 
prieš 3 ir prezidentas Bushas, 
pagal jo instrukcijas, buvo 
prikeltas iš miego, jog pasi
rašytų laikinąjį įstatymą, kad 
valdžios ta rnauto ja i galėtų 
antradienį pradėti įstaigose dar
bus. Tokios netvarkos federa-
linėje vyriausybėje niekas neat
simena, kad būtų buvę. Užtat 
Colorado sen. William Arm-
strong, kalbėdamas apie pasku
tinių savaičių įvykius Kongre
se, pasakė, .jog žmonės krašte 
nelaiko mus garbingais, bet 
daugiau juokdariais". Senato 
daugumos vadas demokratas 
George Mitchell pareiškė: „Mes 
turime reikalą ne tik su skaičiais 
ir mes turime reikalą ne tik su 
programomis. Mes turime reika
lus su žmonėmis ir jų šeimomis, 
jų viltimis, rūpesčiais ir baime, 
kaip reiks gyventi ateityje". 

Vyresniųjų amžiumi žmonių 
naudai yra palankesnis dabar
t in is demokra tų b iudže to 
planas, nes Medicare išlaidos 
bus šiek tiek mažesnės, negu 
anksčiau buvusiame projekte, 
kuriam pritarė ir prezidentas. 
Taip pat būtų šiek tiek mažiau 
pakelti mokesčiai, negu anks
čiau siūlytame biudžeto plane. 

Teisėjas David H. Souier, kairėje, prisiekia būti JAV Vyri ;o Teismo 
teisėju. Priesaika priima Vyriausiojo Teismo vyriausias te - William 

H. Rehnąuist. En-» R.uh, naujojo teise/) draugo duktė laiko Bibliją Stebi 
prez. G. Bushas, dešine«e, su kitais Baltųjų rūmų pareigūnais. 

Gintės Damutytfts reportažas 

Dėmesys Pabaltijo valstybingumui 
JAV Helsinkio komiteto priėmimas Pabaltijo ministeriams 

Laureate Edita Nazaraitė 

New Yorkas , 1990 spalio 6. 
(LIC) — Tęsiame įvykių apžval
g a 

Net JAV iškėlė Pabaltijį savo 
oficialiam pareiškime, tačiau 
įprastame kontekste, ne naująja 
prasme, kaip jau darė Skandi
navijos kraštai ESBK forume. 
JAV Valstybės departamento 
sekretorius sakė, kad norėtu 
„tarti žodį apie Latviją. Lietuvą 
ir Estiją. Mes vėl patvirtiname 
He l s ink io baigiamojo akto 
pasirašyme prez. Fordo pada
rytą pareiškimą, kad tai nekei
čia JAV pozicijos dėl Pabaltijo 
kraštų statuso. Washingtono 
, summit ' prez. Bushas vėl 
pabrėžė mūsų požiūrį, kad 
reikia vykdyti sistematingą 
dialogą įgyvendinant Pabaltijo 
žmonių aspiracijas". 

Dar prieš konferencijai pra
sidedant, du JAV senatoriai ir 
vienas kongresmenas pasikvie
tė Pabaltijo užsienio reikalų 
ministrus i jų garbei New Yorke 
suruoštus pietus, kuriuose daly
vavo JAV Kongreso Helsinkio 
komisijos keli štabo nariai bei 
Valstybės departamento atsto
vas. Pietus surengė senatoriai 
Dennis DeConcini ir Alphonse 
D'Amato bei kongresmenas 
Steny Hoyer, JAV Helsinkio 
komisijos vadai. 

Ka ip ver t in t i Vliko 
a t s t ovo poelgį 

Nevaldinių organizacijų ats
tovai nedalyvavo pietuose. Tai 
buvo sąmoningas ir natūralus 
rengėjų žingsnis, norint pagerb
ti ir atkreipti deramą dėmesį i 
Pabaltijo kraštų valstybingu
mą. Šalia Lietuvos atstovų — 
ministro A. Saudargo ir jo 
asistento O. Jusio. į pietus buvo 
pakviestas ir Lietuvos Generali
nis konsulas Anicetas Simutis 
iš New Yorko. 

Tačiau ir ki tas faktorius 
privedė rengėjus prie sprendimo 
nekviesti veiksnių atstovus į 
pietus. Nors PLB. iš anksto 
susitarus su min. Saudargu ir 
pritariant St. Lozoraičiui, koor
dinavo min. A. Saudargo ir jo 
asistento O Jusio vizitą New 
Yorke su BATUNo. JAV LB ir 

LIC pagalba. VLl\o atstovas 
Washingtone pra^aė Helsinkio 
komisijai, kad ':s viską'tvarkąs. 
Tas reiškiny- sudarė varžybų 
dėl ministre globos įspūd;, kuris 
prisidėjo prieš užkirtimo kelio 
veiksniams dalyvauti pietuose, 
nors, pasak Helsinkio komisijos 
štabo nario, buvo ir biudžetinių 
apribojimų... 

Pasak ten dai> - avusio, pietūs 
praėjo geroj :r pozityvioj 
nuotaikoj, ir ministrai sužavėjo 
senatorius ir kongresmeną savo 
realiomis apž ilgomis apie 
esamą politine r; dėtį Pabaltijy
je ir TSRS. 
Kodėl senato- JS nepr iėmė 

kvi«".iTio 
Senatoriai ir kongresmenas 

pakar to t ina i -reiškė savo 
paramą Pabai: o nepriklau
somybei ir įsi.;;, .rimui į ESBK 
procesą. Sen. : v Amato jautė 
reikalą paaišk:: i, kad, kai jis 
rugsėjo pradžioje, dalyvauda
mas žmogaus tei*iq konferenci
joje Leninsrac^ avo asmeninį 

rius domino Boriso Jelcino 
vaidmuo. Latvi jos atveju. 
Je lc inas iš pradžių rėmė 
nepriklausomybės idėja, tačiau, 
kai atšilo jo reikalai ir santykiai 
su Gorbačiovu, aiškino Jurkans, 
Jelcinas nuo šios pozicijos pra
dėjo nusisukti. ,.Pabaltijis yra 
Jelcino žaidimo korta kortų 
kaladėje" — teigė Jurkans. 

Saudargas p ranešė , kad 
Lietuva jau su Rusija pasirašė 
ekonomine sutartį,kuri galios 
iki 1992 m. 

Ministrai išreiškė savo nuo
mone ir Gorbačiovo atveju, 
kuris, jų tvirtinimu, yra susi
pažinę* tik su falsifikuota TSRS 
istorija ir gr indžia savo 
veiksmus tuo falsifikatu. Pasak 
jų, Gorbačiovo reputacija 
užsienyje jį dar šiek tiek viduje 
išlaiko, nors visuomenė nusivy
lus jo persitvarkymo politikos 
neveiksmingumu. Pvz , pasak 
Jurkans. nei vienas iš pirmųjų 

Žaidžia tik po 
Rusijos vėliava 

N e w Yorkas . — Gary Kaspa
rovas, pasaulio šachmatu čem 
pionas, paskelbė, jog jis, kai 
pradėjo ginti savo titulą pir 
madienį New Yorke šachmatų 
turnyr« , žais tik po bal ta , 
mėlyna ir raudona Rusijos 
vėliava, bet jokiu būdu ne po 
Sovietu vėliava. Kasparovas 
pasakė, jog Sovietų vėliava su 
kūju ir pjautuvu „reprezentuoja 
priespaudą ir tironiją, net ir 
prezidento Gorbačiovo valdymo 
metais. Kasparovas, 27 motų 
pasaulio šachmatų čempionato 
laimėtojas, pradėjo turnyrą 
Manhat tano Macklovve viešbu
tyje prieš savo ilgametį varžovą 
Anatolijų Karpovą, iš kurio j is 
išsikovojo pasaulinį šachmatų 
meisterio titulą 1985 m. Kaspa 
rovas pasikalbėjime su spauda 
labai griežtai pasisakė prieš 
komunistų diktatūrą Sovietu 
Sąjungoje. 

k v i e t i m ą iš ; 
Landsbergio at 
jis nusprendė t' 
timo atsisakyti, 
kad šis žygis p 
numatytam šu
lių JAV senai 

m. Vytauto 
kti į Lietuvą, 
įalonaus kvie-
.otyvuodamas. 
siąs pakenkti 
kimui tarp ke-
i ir Gorbačio-

— Pie tų Korėjos prez. Roh 
Tae Woo pašalino ir pareitru 
Gynybos ministerį ir vyriausią 

Gorbačiovo 25 dekretu dar generolą už kišimąsi į politiką 
nebuvo įgyvendintas, o Jelcino ir tuoj pakeitė kitais asmenimis, 
populiarumas kyla. _ G y n y b o s departamentas 

JurKans pridūrė, kad Gorba p r a n e š a , jog gavo informacijas, 
čiovo politiką respublikose dar ^ a d T r a ^ a s atvežė į Kuvveitą 
įtaigoja Vakarų spaudimas, branduolį nes raketas ir jas 
kurio jis laukia ir pagal tai daro n u k r e i p ė i Saudi Arabijos 

vo. Sen. D'Arrv.to prašė mi
nistro Saudar. perduoti jo 
nuoširdų atsiprašymą ir ap
gailestavimą pirm. Landsber
giui. 

Saudargą? tada pranešė, kad 
sekančią dien,;' etuva numato 
pradėti fcoDSUit • 
su Maskva Ji-
pinimą, kad M • 
ma t ik suoV 

jas dėl derybų 
reiškė susirū-
va bandys pir
tį geležines 

ekonomines su' "tis, ir tada eis 
prie politiniu įtarčių, pasi

ėmimu šanta 
•>ūdi no Estijos 

Maskva kai 
vajau nutrati
ns pastebėjo 
26 d., (kirba 
tikinti Latviją 

Helsinki' omi te tas 
domi^ eleinu 

JAV Hels-r komisijos ne

naudodama ek 
žu. Min. Meri 
nesėkmingas 
b8S. kurias Ml 
kė. Janis J 
kad net rūgs-
čiovas dar ha n* 
pasilikti Sąjur 

sprendimus. Latvių ministras 
taip pa t atkreipė dėmesį į tai. 
kad ne vien trys Pabaltijo 
vas l tybės a tme tė nauja 
sąjunginį įstatymą dėl at 
siskyrimo: jo nepriima ir šeš'o? 
sąjunginės respublikos. Sau
dargas taip pat pranešė, kad 
Armėnijos parlamentaras jam 
tvirtinęs, jog sąjunginės sutar 
ties kontekste Maskva jau 
kalba tik apie 12 respublikų, o 3 
Pabalt i jo va ls tybes laiko 
specialiu atveju. 

Pabalt i jo t ragedi ja panaš i 
Kuwai to tragedijai 

Kai vienas komisijos narys pa 
klausė, ko Pahaltijis tikisi iš 
ESBK, estas min. Meri vaiz
džiai replikavo, su švpsena 
pažymėdamas, kad „kasdien vis 
vien reikia valyti dantis, nors 
ir nesitiki su kuo nors bučiuo 
tis" Jurkans aiškino, kad nori 
susitikti su delegacijomis ir 
joms priminti, kad Antrojo pa 

sostinę Riyadh. 

— Albani jos vyriausybe taip 
pa t pareiškė norą atnaujinti 
d ip lomat in ius ryš ius ir su 
Sovietų Sąjunga 

saulinio karo pasekmes neužsi-
baige Vokietijos susijungimu: 
dar liko Pabaltijo klausimas. Jis 
taipgi akcentavo, kad nori 
prilyginti Pabaltijo klausima 
Kuwaito tragedijai. 

Pietums baigiantis, Valstybės 
departamento atstovas teigė, 
kad JAV pozicija konkrečiai 
pradeda linkti Pabaltijo pusėn 
Tai liudija naujo Valstybės 
departamento pareigūno pa 
samdymas rūpintis šiais klau 
simais bei faktas, kad JAV 
nusprendusi suteikti Pabaltijo 
vyriausybių nariams diplomą 
tinio protokolo gestus, kaip pvz 
parodyti respekto sutinkant 
juos atvykstančius aerouoste, ir 
pan. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vytau tas Landsberg is , 
Lietuvos Aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas, apsilankęs 
Oslo mieste, Norvegijoje, atidarė 
Lietuvos Informacijos įstaigą ir 
atskrido į Islandiją, kuri, kaip 
žinome, iškėlė bene pirmoji Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simą, kad ji būtų priimta su 
kitomis Pabaltijo valstybėmis į 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferenciją pilnateise 
nare. kurioje dalyvauja 35 
tau tos . Pasku t in iu me tu , 
Kopenhagoje, buvo pr i imta 
Albanija. 

— Latvijos Liaudies Fronta-s 
pirmą kartą susirinko 1988 m. 
spalio 8-9 dienomis Rygoje ir 
viešai reikalavo kultūrinių, 
ekonominių ir poli t inių 
reformų. Pirmą kartu buvo 
leista Rygos katedroje pamaldos, 
bet Sovietų vyriausybė nedavė 
vizų latviams iš užsienio kraštų 
atvykti ir dalyvauti tautos šuva 
žiavime. 

— Vilniaus radijas pranešė, 
jog nuo kitų rr.etų pradžios 
ruošiamasi atidaryti Klaipėdos 
universitetą. 

— E u r o p o s Bendruomenės 
12 valstybių vadai, susirinka 
Asolo mieste. Italijoje, nefor 
maliai svarstė, ar suteikti savo 
Bendruomenei teisę, kad būtu 
viena bendra, suderinta nuo
monė užsienio ir gynybo-
reikalu klausimuose pasaulio 
politikoje. Prancūzija ir Vokieti 
ja yra už tai, kad būtų vien;; 
bendra užsienio politika. 

— Libano laikraštis sekma 
dienį pranešė, jog Irano pasiun
tinys atvyko į Beirutą, kad būtų 
paleistas Anglikonų Bažnyčios 
pas iunt inys Terryy Waite. 
La ik r a š t i s rašo , kad bus 
p-»!eista šią savaite ir daugiau 
pagrobtųjų užsieniečių. 

— Austr i jos rinkiniuose val
dančioji Socialistų part i ja 
laimėjo rinkimus, tačiau daug 
balsų laimėjo ir Laisvės partija, 
kuri pasisakydavo rinkimuose 
prieš dabar'ine biurokratiją ir 
korupciją. Socialistai pasiūlė 
sudarj ti naują vyriausybę kar
tu su konservatorių Liaudies 
partija, bet ne su Laisvės 
partija. 

— Sovietų Sąjunga pasiūlė 
Japonijai sugrąžinti dvi iš 
keturių pagrobtų salų. kurias ji 
okupavo 1945 metais. 

— E g i p t o prez. Hosni 
Mubarak is.ike sekmadienį pa
leisti 1,900 kalinių iš valstybės 
kalė j imų Kaliniai buvo 
amnestuoti, minint 1973 metų 
Arabu Izraelio karo sukaktį. Jie 
buvo daugiausia nuteisti už 
kriminalinius nusikaltimus. 

— Yal*» universitetas gavo 20 
milijonų dolerių dovaną iš Bass 
šeimos Fort VV'orthe. Tai jau an
troji tos šeimos 20 mil. doi. 
dovana Kais meta is . Sid 
Richardson Bass. kuris 1965 m 
baigė Yale universitetą. įteikė 
šią dovaną humanitarine ns sta
dijoms išplėsti. 

KALENDORIUS 

Spal io 10 d.: Danielius, Bu
tautas . Eulampija, Auksė, Ger
manas. Gilvydas. 

Spalio 11 d.: Rimdaugas. 
Zinaida, Daugvydė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6;56. leidžiasi 6:19. 
Temperatūra dieną 57 L. 

nak t į 41 ! 

. . 



DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. spalio mėn. 10 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

BURIAVIMO STOVYKLĄ 
PRISIMENANT 

Šeštoji jūrų skautijos buria
vimo stovykla jau praeityje. Jos 
atsiminimai gyvi mano atmin
tyje, tad stengsiuos jais su jumis 
pasidalinti. 

Buriavimo stovykla, rengia
ma LS Brolijos ir LS Seserijos 
jūrų skautų.-čių skyrių, kasmet 
ruošiama vis kitoje vietoje. 
Šįmetinė, vykusi liepos 
28-rugpjūčio 5 dienomis, buvo 
Michigano valstijoje, gražiame 
Muskegon State parke,o bu
riuojama buvo maždaug dvi 
mylias nuo stovyklavietės 
esančiame Muskegon ežere. 

Stovyklon susirinko arti 40 
jūrų skautų ir skaučių pasiryžu
sių ne t ik smagiai praleisti sa
vaitę buriuojant ežere, bet taip 
pat praktiškai išbandyti ir pa
gilinti turimas teoretines žinias. 
Stovyklos vadovas js dr. Algis 
Paulius („Doc Paul") ir jo kvies
ti instruktoriai — jūrų budžiai 
Darius Bartkus, Darius Dir-
mantas, Audrius Rūbas, Dai
nius Brazaitis, gintarės — valt. 
Larą Bartkute ir vyr. valt. 
Laima Pauliūte, jps Linas 
Paulius ir j .b. kandidatas 
Karolis Žukauskas sėkmingai 
mokė brolius ir seses buriuoti. 

Stovyklautojai buvo suskirs
tyti valtimis. Kiekvienai valčiai 
buvo paskirti valtininkas,-ė ir 
vairininkas,-ė. Va l t in inka i 
turėjo vadovauti savo valčiai, o 
kas vakarą dar jiems teko 
dienos įvykius surašyti valties 
logo knygoje. Visas stovykla
vimas vyko valčių sistema — 
valtis kar tu ne tik buriuodavo, 
bet drauge valgydavo, kartu 
visur eidavo ir uždavinius kar
tu atlikdavo. 

Gyvenome Muskegon State 
parke pastatytose palapinėse, 
be elektros ir bėgančio šilto van
dens patogumų. Vandenį gabe-
nom iš netoliese esančios pom
pos. Kas rytą kėlėmis 6 vai. 
Apsirengę maudymosi kostiu
mais, takeliu per aukštas kopas 
kulniuodavom link Michigano 
ežero, kurio šaltose bangose 
nusiprausę visiškai nubus-
davom ir atsigaivindavom. Po 
tokios mankštos taip būdavom 
išalkę, kad net budinčios valties 
pagaminti pusryčiai būdavo 
skanūs... 

Po pusryčių valtimis susi
r ik iavę žygiuodavom link 
Muskegon ežero, prie kurio 
smagiai praleisdavom dieną. 
Visi stovyklautojai netilpo ant 
mūsų turimų laivų, tad teko 
dalyti laiką ir užsiėmimus pu
siau. Iš ryto. kai pusė stovyklau

tojų buriuodavo ežere, antroji 
pusė ant kranto klausydavo 
paskaitas buriavimo temomis. 
Mokėmės astronomijos (jūrei
viams tai svarbu!), pirmosios 
pagalbos, e i smo t a i syk l i ų 
vandenyje ir kt. Šias pratybas 
pravedė vs k u n . A n t a n a s 
Saulaitis, js dr. Algis Paulius ir 
kiti instruktoriai. Išplaukus į 
ežerą instruktoriai mokė bu
riavimo, supažindino su atski
romis laivo dalimis ir jų funkci
jomis, o vienas instruktorius 
prakt iškai demonst ravo ką 
daryti laivui apvirtus. Saulei 
leidžiantis grįždavom atgal į 
stovyklą aps ipraus t i ir pa
valgyti. Po vakarienės būdavo 
laisvalaikis, kurio metu su vs 
Tėvu Saulaičių stebėdavom 
žvaigždynus, dainuodavom prie 
laužo, arba su s ibū rę prie 
lauželio daiindavomės dienos 
įspūdžiais. 

Šįmetinės stovyklos „extra bo
nus" buvo, kai p. Klaudijus 
Pumputis ir jo šeima puikiu di
džiul iu l a i v u a t p l a u k ė 
aplankyt i mūsų stovyklos. 
Turėjome progą pajusti didelio 
laivo galimybes ir malonumus. 
Ponams Pumpučiams stovyk
lautojų vardu — nuoširdus skau
tiškas AČIŪ! 

Stovyklai baigiantis visi kur
santai turėjo laikyti egzaminus. 
Tie broliai ir sesės, kurie visą 
savaitę nuoširdžiai stengėsi ir 
sunkiai dirbo, lengvai egza
minus išlaikė. 

Ši stovykla taip pat teikia 
puikią progą pas i re ikš t i 
jauniems vadovams ir vado
vėms, kai t enka mokyti ir pra
vesti programą jaunesniems 
broliams ir sesėms. Išmokstama 
ir pareigingumo. Jei valtininkai 
laiku neatsikelia, neišverda 
vandens, neiškepp pusryčių — 
niekas nevalgo... Jei laivai 
neparuošti, ar t rūksta dalių — 
vadovų kaltė... 

Šįmetinė buvojau šešta buria
vimo stovykla ir mes kasmet vis 
daugiau išmokstame. Reikia 
pripažint, kad be pasišventusios 
grupės asmenų pagalbos, pa
stangų ir jaunųjų skatinimo, 
šios stovyklos nebūtų.. Už tai 
jūrų skautai ir skautės dėkingi 
js dr. Algiu Pauliui, jps Violetai 
Paulienei js Antanui Levanui, 
js Vaciukui Maciežai, vs tėvui 
A. Saulaičiui ir mūsų „trims 
m u š k i e t i n i n k a m s " — jūrų 
budž iams Audr iu i Rūbui, 
Dariui Bartkui ir Dariui Dir-
mantui. 

Gerbiant žuvusius ir mirusius brolius ir seses, į ežero gelmes vainiką leisti 
pasiruošusios ..Neryos" tunto gintarės Laima Pauliūte, Larą Bartkutė ir Lin
da Mikučiauskaitė. 

SVEIKINAM „PĖDSEKĮ" 
Vartant Australijoje leidžia- pirmąjį bandymą ir kviečiame 

mo vs fil kun. Prano Dauknio visus griebti rankosna gerokai 
r edaguo jamo sava i t r a šč io aprūdijusias plunksnas ir į — 
„Mūsų pastogė" liepos 16 dienos skautišką talką „Pėdsekiui"! 
laidą, penktajame puslapyje „Mūsų pastogės" redakcija 
maloni staigmena — „Pėdse- laukia Jūsų rašinių, žinučių, 
kis", Australijos skautų veiklai nuotraukų... 
skirto skyriaus pirmoji laida. T o h a u p a t e i k i a m a ftnių i š 

Pirmoje v i e t o j e - p e r dvi skiltis A u s t r a l i j o s r a j o n o s k a u t i š k o s 
šio skyriaus redaktoriaus vs 
Balio Žalio kreipimasis į brolius 
ir seses. Brolis Balys rašo: 

Kažkada, prieš daugelį metų 
(1955-1969). LSS Australijos 
rajone ėjo lietuvių skautų 
laikraštukas pavadintas „Pėd
sekio" vardu. Jaunieji, žinoma, 
jo nematė, tik žilagalviai vado
vai jį kartkartėmis prisimena... 
Leista ir nuolatinis skyrelis 
„Mūsų pastogėje", bet vėliau su
stojęs. Taip be savo spaudos pra
gyventa ne vieneri metai. 
Bandymų leisti ką nors skau
tiško buvo, bet jie visada dėl 
vienos ar kitos priežasties taip ir 
likdavo tik bandymais. Pasiro
dydavo viena kita žinutė „Mūsų 
pastogėje" ar „Tėviškės ai
duose", bet tai beveik ir viskas! 

Tiesa, Sydnėjaus Skautų 
Židinys leidžia savo biuletenį, 
bet jis pritaikytas vyresnie
siems... 

Dabar, kai visur skamba at
gimimo balsai, ar ir mums. 
australiškiams nereikėtų 
sukrusti? Ir proga gera, kadangi 
pats „Mūsų pastogės" redakto
rius skautas. Atgaivinkime 
„Mūsų pastogėje" bent jau skau
tišką skyrelį, paiadindamijį tra
diciniu „Pėdsekio" vardu. 
Šiame numeryje pateikiame 

Entuziastingai ir su naujomis 
idėjomis labai laukiame atei
nančios vasaros ir septintosios 
buriavimo stovyklos. 

g.v.s. La ima Pau l iū te 
g. k a n d . Da ina Ancevičiūtė 

Lietuvos Skautu sąjungom tarybos pirm vs Feliksas šakalye praveda žaidimą Chicagos skautų 

ir skaučių sueigoje. Nuo t r J. Taunulaicio 

veiklos bei Sydnėjaus skauti
n inkų biuletenio „Tėvynės 
ž i d i n y s " t r u m p a i s t o r i n ė 
apžva lga ir r a g i n i m a s jį 
prenumeruoti. Laida papuošta 
nuotrauka, kurioje matoma vs 
fil kun . Daukn į t e i k i a n t 
komunija broliams ir sesėms 
stovykloje 

Sveikiname „Pėdsekį", ir jo 
redaktorių brolį Žalį. Linkime 
jam ištvermės raginant brolius 
ir seses rašyti ir kantrybės 
laukiant, kol jie nušveis savo 
aprūdi jus ias p l u n k s n a s . 
Linkime „Pėdsek iu i " i lgus 
metus gyvuoti, informuojant 
platųjį pasaulį apie šaunių 
Australijos skautų ir skaučių 
įdomią veiklą. 

Budėdama, 
Sesė I r e n a , 

„Skautybės ke l io" r e d a k t o r ė 

AUSTRALIJOS 
RAJONO ŽINIOS 

SYDNĖJAUS SKAUTAI 
P E R S I T V A R K O 

Sydnėjaus skautų „Aušros" 
tuntas jau kuris laikas negala
vo. Trūko vyriausios galvos — 
tuntininko. Tuntininkas, teisin
giau tuntininkė, atsirado ps. fil. 
— Egles Žižytės — Garrick 
asmenyje. Tai dabartinė Aka
deminio S k a u t ų Sąjūdžio 
Sydnėjaus skyriaus pirmininkė. 
Anksčiau sėkmingai vadova
vusi skaučių vienetams, dirbusi 
rajono vadijoje, ins t ruktavusi 
skautus ir skautes stovy koše. 

Birželio 30 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių namuose įvyko Sydnė
jaus skautų vadovų posėdis, 
kurio metu aptarti reorganiza
ciniai tunto reikalai ir pirmojo 
pusmečio darbo planas — pasi
ruošimas stovykloms, vienetų 
atkūrimas, vadovų paskyrimas, 
stovyklavietės reikalai ir t.t. 

Lig šiol. be pačios tuntininkės, 
į tunto vadiją įeina šie parei
gūnai: tun to i žd in inkas — 
Vytenis Šliogeris, tun to sekre
torius — v.s. Bronius Žalys, ūkio 
skyriaus vedėjas — 9.v.v.sl. Rai
mundas Vingilis, skautų drau
govės d raug in inkas — s.v. 
Danius Hornas, paukštyčių — 
vilkiukų draugovės draugi
ninke — prit. skautė Betina 
Migutė, pav. Dana Stasiūnaity-

PUOTA 
JŪROS DUGNE 

Tradicinė jūrų skautijos „Puo
t a jūros dugne" ruošiama šeš
tadienį, spalio 20 d., 7 vai . vak. 
L i e t u v i ų c e n t r e , Lemonte. 
įdomią programą žada atlikti 
„Antro kaimo" aktoriai . Bus 
šauni vakarienė, šokiai, gera 
nuotaika ir daug kitų jūreiviškų 
nutikimų. 

„Puota jūros dugne" y r a vie
nintelis metinis jūrų skautijos 
renginys. Gautas pelnas naudo
jamas burlaivių išlaikymui, 
buriavimo stovyklos išlaidoms, 
o taip pat piniginiai paremti 
vadovų stovyklas ir suvažia
v i m u s . Visą skaut išką-jū-
reivišką darbą tvarkyti padeda 
jūrų skautininkų,-ių „Grandis", 
tv i r ta i t ikėdama, kad jūrinis 
skautavimas dar daug metų 
gyvuos Chicagoje. 

Visi kviečiami drauge su jūrų 
s k a u t i j a s m a g i a i pra le is t i 
vaka rą ir paremt i jaunimo 
jūrinį skautavimą. Stalų ir vie
tų užsakymams skambinti jps 
J u r g i u i L e n d r a i č i u i , tel. 
708-388-2041. 

ASS METINĖ 
ŠVENTĖ 

ASS metinė šventė Chicagoje 
vyks spalio 12 ir 13 dienomis. 

Penktadienį, spalio 12 d., 7 
vakare rinksimės Lietuvių cen
tre, Lemonte. 7:15 vai. vak. visi 
dalyvausime šv. Mišiose. Po 
p a m a l d ų b u s vykdomi 
pakėlimai. 

Šeštadienį, spalio 13 d., — 
met inė šventė-pokylis vyks 
Balzeko Lie tuv ių Kultūros 
muziejuje, Chicagoje. Rinksimės 
6 va i . v a k . Iški lminga 
vakarienė-pokylis prasidės 7 
vai. vak. Šokiams gros „Gin
taro" orkestras. Visi ASS nariai 
ir jų šeimos kviečiami daly
vauti. 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LiGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)244-0007; arba (704)246 6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDiCAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 W 95 St. T*. (704) 422-0101 
Valandos pagai susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v. antro 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta . ketvd 1 -3 v p p penktd 

l šeštd 9 v l -12 v p p 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Spa l io 20 d. „Puota jūros 
d u g n e ' ' — t r a d i c i n i s jūrų 
skautų,-čių vakaras Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spa l io 28 d. — Chicagos 
skautininkių draugovės 40 me
tų sukaktuvinė šventė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

De t ro i t e 
Spa l io 20 d. „Gabijos"' ir 

„Ba l t i j o s " t u n t ų 4 0 metų 
veiklos sukaktuvinė šventė. 

tė, skaučių draugovei vadovaus 
ps. Kristina Virgeningaitė ir 
prit. sk. Monika Migutė. Kiti 
p a r e i g ū n a i bus paskir t i 
art imiausiu laiku. 

R A J O N I N Ė STOVYKLA 

LSS Australijos rajono stovyk
lą ateinančių metų pradžioje. 
Rajono vadijos pavedimu, ruošia 
Melbourno „Džiugo" tuntas. 
Stovyklos rengimo komitetą 
sudaro: Petras Šurna, Linas Šei-
kis. Rasa Statkuvienė, Narcizas 
Ramanauskas, Juozas Lukaitis. 
Gintaras Šimkus. Audra Šim
kutė, Marius Baltutis, Lukas 
Zdanius, Vija Gaidelytė, Aidas 
Antanaitis ir Jonas Rukšėnas. 

Stovykla prasidės 1991 m. 
sausio 2 dieną, baigsis sausio 12 
dieną. J i vyks Anglesea vie
tovėje, netoli Geelongo. 

„ B A L T I J O S " TUNTAS 
C A N B E R R O J E 

Canberros „Baltijos" mišraus 
tunto tuntininkė nuo vasario 23 
dienos paskir ta v.s.v.sl. Audro
nė Stepanienė, „Baltijos" tuntui 
priklauso jaun . skautų, čių, 
skautų,-čių, vyr. skaučių ir sk. 
vyčių vienetai. 

6132 S. Kaosl* Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 545-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | nanvjs 

Didžių vyrų atminimas yra ne 
mažiau naudingas negu jų 
buvimas. 

Seneca 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (704) 544-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, IN. 
Tai. (1-312) 925-2470 

1185 Dunda* Ava . , Elojn, M. 40120 
Tai. (704) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. R o 6 . r U Rd.. Hlckory HMta, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (704) 504-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 474-2112 

9525 S 79th Ave . Hlckory Hilts. 
Tai . (708) 598-8101 
Vai paq,ii susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2418 W. 71at St. 

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

Patoe Vlaion Cente*, 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tai. (704) 444-1777 

Tai. kabineto ir buto: (708)852-4159 

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

Kasdie-i i IKI 8 vai vak 
'šskyrus treč Sešt 12 ik' 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. . Sulta 324 Ir 
5435 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Justtce. IL 

Tai. (1-312) 565-2940 įveikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 St Straat 

Kabineto tai. (1-312) 737-1148; 
Razld (708)385-4811 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos-r skausmo gydymo specialistas 
Shermar ligonine Elgin. IL 

Tai. (704) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn. I L 00453-2533 

Ts l . 7 0 8 - 6 3 0 - 3 1 1 3 / 

DR DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

T«4. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

B. Ž. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYOYTOJAS 

Ta*. (1-312)787-7875 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitanmą 

Kab. tai. (1-312) 585-0344; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 43rd St. 
Vai pagal susitanmą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6, penkt 10-12: 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 43rd Street 

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

Kabineto tai. (1-312) 774-2480. 
Raz. (704) 444 5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai (1 312) 585-7755 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan MadUal Cente* 

Keo tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (704) 442-4297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 5. Kadzla Ave.. 
Chicago. M. 80852 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal sus»tanmą 

1020 C. Osden Ava., Sulte 310, 
NapervMe IL 80843 
Tai. 1 704-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

ai. (1-312) 888-3188; 
Mamy (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 W M 83rd Street 
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Sujungta Vokietija 

EUROPOS ŠIRDYJE 
Nors Vokietija susidėjo istoriš

kai iš daugelio germaniškų ku
nigaikštijų, bet vokiečiai tei
singai girdavosi, kad jie yra 
Europos širdyje ir širdis. Euro
pos pakraščiuose buvo tik 
mažesnės tautos ir valstybės, 
kurios istorijos eigoje keitėsi, 
valdomos svetimų ar savų 
karalių. 

Susijungė Italija po Gari
baldžio kovų. Susijungė Jugo
slavija, diktuojant po pirmojo 
karo anglams ir prancūzams. 
Susijungė Čekoslovakija taip 
pat skersakiuojant čekams, bo-
hemams ir ypač slovakams. Ar 
tas susijungimas buvo politiškai 
geras, ta i galima spėlioti tik po 
daugelio metų. Susijungusios 
germanų tautos ir kunigaikš
tijos pasidarė pavojingos visai 
Europai, nors ir gyveno Europos 
širdyje. 

Dėl dviejų paskutinių didžiųjų 
karų kaltinama tik Vokietija. Ji 
pradėjo ir pagaliau pralaimėjo. 
Bet neužsimenama, kad pirma
sis karas kilo dėl serbų, antra
sis dėl suokalbio su komunistine 
Rusija. Hitleris-Stalinas vadi
namu Ribbentropo-Molotovo 
aktu buvo pradėję karą prieš 
Lenkiją, Prancūziją, Angliją ir 
kitus kraštus. Tas karas iššaukė 
į karą Japoniją, kuri staigiu 
puolimu išprovokavo karą su 
Amerika. Amerika skelbė karą 
ne t ik Japonijai, bet padėjo 
kariauti visai Europai ir ypač 
sustiprino savo ginklais ir pa
skolomis komunistinę Rusiją, 
kuri kariavo su savo buvusiu 
santarvininku Vokietija iki 
pergalės. 

Karą prieš Vokietiją ir Japo
niją laimėjo aliantai, bet pralai
mėjo vieni kitiems. Amerika 
pralaimėjo Sovietų Sąjungai, 
leisdama padalinti pačią Vokie
tiją, net jos sostinę Berlyną. 
Užėmusi daugelį kraštų Vidu
rinėje Europoje ir įsigalėjusi 
viduje, žudė priešus ir savuo
sius. Ir tai vyko iki Stalino mir
ties pačiu žiauriausiu būdu, ne 
pačiu žiauriuoju prie ki tų 
vadovų. Ir dabar atitaisomos 
karo žaizdos, leidžiant Vidurio 
Europai pajusti laisvę, Vokie
tijai susijungti ir sudaryti vieną 
valstybę. 

Dirbtinis išsiskyrimas tik 
nualino buvusias kultūringas ir 
pasiturinčias valstybes, kaip 
Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją. Rumuniją ir Bulga
riją. Vokiečiai buvo drausminga 
ir civilizuota tauta, bet Hitleris 
buvo iššauktas po pirmojo karo 
padarytų neteisybių. Jis matė, 
kad ir kitos valstybės dar išgy-

Sąjungos vadas Stalinas buvo 
pasiryžęs smogti peilį į nugarą 
Vokietijai, —ji negalėtų ne t ik 
kariauti, bet turėtų atiduoti net 
dalį ir savo žemių. Tai nepa
vyko, nes atėjo pagalbon kiti 
sąjungininkai, kurie gelbėjo 
save ir savo turtus nuo japonų 
ir vokiečių, nežiūrėdami į 
daugelį pavergtų ir pavergiamų 
valstybių. 

Dabar Vokietija, gerokai 
apkarpyta ir apglamžyta, susi
jungia. J i vėl gali pasakyti, kad 
bus valstybė Europos širdyje. Ar 
susijungusi Vokietija nepradės 
jausti savo apkarpymo neteisėtų 
veiksmų, ar nauji jos vadai vėl 
neiššauks panašaus Hitlerio, 
ypač šiuo metu silpstant jos dali
ninkui ir santarvininkui Sovie
tų Rusijai, tai visiems kelia 
susirūpinimą ir abejones. 
Galima pasitikėti tiktai tuo, 
kad Rytų Vokietija, ilgai bu
vusi komunis tų globoje ir 
išnaudota iki paskutinio krau
jo lašo, pajus tikrąją laisvę ir 
tikrąjį žmogišką gyvenimą su
jungtoje tautoje. 

Anksčiau Vokieti ja buvo 
drausmingos tautos pavyzdys, 
savo išradimais ir atradimais 
pirmavusi pasaulyje. Juk ir 
erdvių bei mėnulio pasiekimas 
vienoje ar kitoje valstybėje yra 
vokiečių paga lbos dėka 
padaryta. Atomas suskaldytas 
teoriškai ir p rak t i ška i t ik 
vokiečių mokslininkų žingsnis, 
kurį paskiau pabaigė turtin
gesnis k raš tas ir vokiečių 
pagalba įvykdęs Amerikoje. Jis 
buvo panaudotas net karui 
užbaigti. 

Negalima visų nuopelnų 
mokslo ar išradimų srityje skirti 
tik vokiečiams. Reikia prisi
minti, kad ir mokslininkai, kaip 
Einšteinas, savo mokslinius 
žingsnius pradėjo Vokietijoje. 
Žydai turėjo gabumų, tai turi 
pripažinti ir kitos tautos. Bet 
vokiečiai, Hit ler io įtaigoti, 
nemokėjo jų sugebėjimų išnau
doti. Juos išnaudojo Amerika, 
Prancūzija, net Anglija. 

Patys vokiečiai savo ga
bumais yra pasiekę aukštumų, 
kurių nėra pasiekusios kitos 
tautos. Tai jos nepadarė ne dėl 
sugebėjimų stokos, bet dėl dar
bo nepamėgimo, kaip vokiečiai 
jį pamėgdavo ir visą gyvenimą 
tam paskirdavo. Tai buvo tokia 
Vokietija ir tokia vokiečių 
tauta. 

Dabar Vokietija prisijungia 
jau ir sugadintą savo žemių ir 
tautos dalį — Rytų Vokietiją. Ar 
sugebės juos įvesti į savo vokiš
ką tvarką ir drausmę, kai jos 

veno karo padarinius, nenorėjo ^ ^ ^ V a R a r ų Vokietijoje 
kurti ir svarbiausia — nenorėjo 
kariauti. 

Vokietijos vadas, nors psichiš
kai nesveikas, buvo tik vadas, 
tik vokiečių jungėjas ir skriau
dų atitaisytojas. Jo naudojamos 

PETICIJA, ARBA KAIP KITO 
MŪSŲ VEIKLOS VEIDAS 

(Pabaiga) 

l W a s h i n g t o n ą 

Viršūnių konferencijos savai
tę būrys Connecticut lietuvių ir 
televizijos reporterių išlydėjo 
Vaiva Vėbraitę-Gust ir Ziną 
Dres l iū tę , Conncect icut L B 
apygardos vicepirmininkę ir bu
vusią Hartfordo apylinkės pir-

E L O N A V A I Š M E N Ė 

peticijos kopija bu o perduota 
l ie tuvių poli t ini i seminaro 
metu rugsėjo 28 i VVashing-
tone. 

Pe t ic i jos n a u d : . Lietuvai 

T ie , k u r i e turėjo progos 
padirbėti valdžioj, žino. kaip 

mininkę į Washingtoną su 52 daug dėmesio skiriama visuo 
knygom. Kiekvienoj knygoj 
buvo po maždaug 50 puslapių ir 
nuo 1,900 iki 3,000 parašų. 

Gegužės 27 dieną prez. Bushui 
skir tą peticiją priėmė Sichan 
Siv, prezidento ryšių su visuo
mene direktorius. Įteikime da
lyvavo Vaiva Vėbraitė Gust ir 
Zina Diesl iūtė iš Connecticut. 
Gražina Kudukienė, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos narė ir Aid to Li thuania 
p i rmininkė , ir Linas Muliolis 
(jis vadovavo parašų r inkimui 
Ohio valstijoj', kur ie prijungė 
apie 10,000 parašų prie bendro 
skaičiaus, ir Angelė Nelsienė iš 
Los Angeles, Baltic American 
Freedom League pirmininkė. 
Su kongreso nariais tą savaitę 
nebuvo įmanoma susitikti, nes 
jie buvo per daug užimti ryšium 
su gegužės 31 dieną praside
dančia viršūnių konferencija. 

Vėbrai tė ir Kudukienė petici
jos pilną kopiją įteikė senato 
daugumos vadui sen. George 
Mitchell ir senato mažumos 
vadui sen. Robert Dole (sim
boline peticijos „knyga"). Bir
želio 11 dieną specialiai vėl 
vyks tama į \Vashingtoną. Ats
tovų r ū m ų „speaker is" kongr. 
Thomas Foley peticiją priimti 
a ts isakė . Tad Atstovų rūmams 

menės iniciatyvai. Tad peticija 
s u r i n k u s i 160,000 parašų, 
pa l a ikanč ių Lietuva t ikra i 
atkreipė JAV adan n i st racijos ir 
kongreso dėmesį apskaičiuo
jama, jog kiekvienas parašas 
atstovauja daugp.našiai galvo-
j a n t i e m s balsuotojams. Tie 
t ū k s t a n č i a i parašų t i k r a i 
prisidėjo prie to. kad admi
nis t rac i ja Lietuvos reikalą 
turėjo į t raukt i į pasitarimus su 
Sovietų Sąjunga. 

Be to. peticija sudarė dar 

giamą nusiteikimą Lietuvos at
žvilgiu. 

Nėra klausimo, kad būtų buvę 
d a r geriau, j e igu parašų 
būtumėm surinkę milijoną. 
Tačiau milijoną parašų ir 
ankstyvesnė išeivija ne per 
penkias savaites surinko. Tada 
į JAV nesenai buvo atvykę apie 
250,000 lietuvių ir jie gyveno 
susispietę aplink parapijas ir 
buvo lengvai pasiekiami įvai
riuose renginiuose. Pavasarį, 
kada parašus rinkome, dide
lių renginių nebuvo, be to ir 
lietuvių nebe tiek: ankstyvesnės 
iše ; vijos palikuonių iš viso tik 
dalelė pasiekiama, o iš 30.000 
lietuvių, atvykusių į JAV po an
trojo pasaulinio karo, daugelio 
nebėra , likusieji plačiai 
išsisklaidę ir daugelis jau ir per 
spaudą ar radijo valandėles 
nebepasiekiami. Kai apie visa 
tai pagalvoji, tiesiog stebina, 
kad surinkom 160.000 parašų 

Lietuvių vardu įteikiama dovana. Iš kairės: (ir. Aust' 
didato j gubernatorius žmona Brenda Edgar Audr< 
namuose. 

vieną progą patntukti spaudos per penkias savaites, 
ir televizijos dėm* sį į Lietuvos Dar padidina peticijos vertę 
pusę . K a i ką nors veikia ta i . kad didžiulė dauguma 
užs idegę piliečiai, viet inei pasirašiusių — ne lietuviai. O 
spaudai ir televizijai tai yra tai reiškia, kad labai daug ne 
„nevvs" . T e n kur parašų lietuvių dabar geriau infor-
rinkejai suprato ta dėsnį, ten muoti apie Lietuvą, negu būt 
buvo įmanoma ir per spaudą ir buvę, jei peticijos nebūt buvę. 
per radiją ir per televiziją Mat, prieš gaunant parašą — 
parodyti, kad žmunts nerimsta pa ra šų rinkėjai šyptelės 
dėl Lietuvos. Nereikia ranka prisiminę - labai dažnai reikėjo 
numoti į vietine spaudą ar aiškinti apie Lietuvą, apie tai. 
televizijos laidas jau vien dėl to. kad Sovietų Sąjunga Lietuvą 
k a d sena to r ių ir kongreso jėga užėmė ir jėga laiko. Be 
atstovų štabas sek.-., ką iškelia peticijos visų tų pamokėlių 
v i e t i n ė spauda , radijas ir nebūtų buvę. O kadangi ką nors 
televizija. Tad visi „vietinės supratęs žmogus mėgsta ir ki-
media" reportažai apie ameri- tiems paaiškinti, tai dėka petici-
kiečius, kurie palaiko Lietuvą, j o s būsim, ko gero, įsigiję daug 
stiprino tos valstijos senatorių kur Lietuvos apologetų, 
ir to distrikto kongresmanų tei- Tarp kitko, jeigu kitur buvo 

panašiai, kaip Nevv Havene, tai 
jauni žmonės daug noriau rašėsi 
po peticija negu vyresni, o tai 
gali reikšti, kad Lietuvai 
prijaučiančių a t e i t y bus 
daugiau negu buvo iki šiol. 

Reikia neužmiršti, kad petici
ja taip pat išjudino ir lietuvių 
kilmės amerikiečius, kurie, 
kartą pasirašę Lietuvos labui, 
jau bus labiau linkę ir kitaip 
prisidėti prie l ie tuviškos 
veiklos. 

Partizaniška veikla, bet 
valdžios neverč ia 

Kai kam atrodė, kad peticija 
ir panašios ne ..iš centro" 
kilusios iniciatyvos liudijo 
„centru bankrotą" ir ardė vi
suomenės tvarką. Teisybė, kad 

vgantienė ir kan-
Šarū runo Lzgirių 

Tomas Nenortas ir Vaiva Vėbraite — talkininkai 

peticija pastūmėjo mūsų veik
lą į decentralizacijos kelius, 
įtvirtindama naujuosius veiklos 
branduolius, kaip pvz. Conncec-
tieuto Lietuvių ryšių centrą 
(telefonas: 203-521-7057. Fax: 
203-521-7018). Tačiau naujie
ji veiklos branduoliai, kilę iš 
„partizaninės veiklos", nesiekia 
perimti centrų, nesivaržo dėl 
vadovavimo. Jie tik veikia 
savistoviai ir s iekia savo 
užsibrėžtų tikslų, palikdami 
centrams daryti savo. Jie kaip 
savarankiški suaugę vaikai 
šeimoj. 

1982 metais išėjo knyga 
Megatrends. Netrukus ji jau 
buvo labiausiai perkamų knygų 
sąraše, bestseller JAV ir kitose 
šalyse (panašiu pavadinimu 
knyga, išleista 1990 m. nei 
iš tolo neprilygsta pirmajai). 
Megatrends autor ius John 
Naisbitt rašo, kur l inksta 
labiausiai išsivysčiusios visuo
menės. Vienas aiškus bruožas 
tai perėjimas iš centralizacijos 
į decentralizaciją. Atsimenu, 
kaip vienoj sendraugių sto
vykloj Kennebunkporte buvo 
diskutuojamos Megatrends min
tys. Bet kadangi pagal auto
riaus išvadas Sovietų Sąjunga 
buvo pakeliui į iširimą, o anuo 
metu tai atrodė tolygu nerealiai 
svajonei, tai daug kas ir kitom 
autoriaus išvadom suabejojo. 

Matant, kas dabar darosi 
Sovietų Sąjungoj. įdomu ką 
daugiau Naisbitt rašė: kad 
decentralizacija pasireikš ir tuo. 
kad pasaulyje vietoj dviejų 
..superpovvers" išsivystys 
daugiau jėgos ir įtakos centrų, 
kad JAV decentralizacija pasi 
re ikš Washingtono į takos 
mažėjimu, o valstijų įtakos 
augimu. Jis taip pat teigė, kad 
decentralizacija keis demo
kratiją iš „atstovų" į „daly
vaujančių" demokratija ir tuo 
pačiu daugiau žmonių įsitrauks 

\ visuomeninę veiklą. Nau
jieji veiklos branduoliai jausis 
niekam nepavaldus ir jie su 
panašiais vienetais sudarys 
savistoviu branduoliu tinklą 
(panašiai elgiasi mūsų naujieji 
..centrai" ir „hot lines"*. 

Išsivysčiusiose visuomenėse 
jėga ir įtaka pereis į rankas tų, 
per kuriuos juda vėliausia infor
macija. Hierarchija nebeturės 
tradicinio svorio, nes „valdys" 
tas kas geriausiai žino. supran
ta, moka perduoti informaciją, 
o tai .ųali būti ir jaunas žmogus 
ir kitaip nepatyręs, bet taip pat 
ir vyresnis ar senas, bet turįs 
reikiamų žinių. 

Užtat naujų veiklos 
branduolių iškilimas nereiškia, 
kad mūsų tradiciniai centrai 
prarado svarbą. Anaiptol. J ie 
irgi yra informacijos centrai. 
Juose dirba žmones su dideliu 
kiekiu žinių apie prieškarinę 
Lietuvą, pokario veiklą Europo
je, apie išei viską veiklą. Perjuos 
juda daug informacijos, kurios 
naujieji veiklos branduoliai 
neturi. Prisimena Coca Cola 
atvejis Amerikoje — nutarė 
panaikinti tradicitu Coca Cola 
ir įvesti naują gėrimą tuo pačiu 
vardu. Kilo didžiulis pasiprie
šinimas. Turėjo toliau gaminti 
tradicinį gėrimą pavadinę 
„Coke Classic" — nors pradėjo 
gaminti ir naująjj. Prisimena, 
ką rašo Naisbitt: arba — arba 
pasirinkimas nebegalioja, nes 
žmones suprato, kad visada yra 
daugiau negu du pasirinkimai 
(anot Naisbitt — bus daugiau 
paradų, bet jie bus trumpesni). 

1990 metų įvykiai pakeitė 
mūsų veiklą ne sugriaudami, ką 
buvom išvystę, o papildydami ir 
praturtindami mūsų visuome
nės veiklą pagal laiko dvasią. 

Darže auga daugiau, negu 
daržininkas pasėjo. 

Ispanų patarlė 

yra jau pašlijusi ir kai vokiečių 
net negalima pažinti. Ar Rytų 
Vokietijos įtaka tuojau išnyks, 
abiem dalims susijungus, tai 
galima abejoti patiems draus
mingiesiems vokiečiams, juo 

priemonės nebuvo net svarsto- l a b i a u v o k i e č i u s p a ž į n u s i e r n s i r 
mos daugelio vokiečių, juoba d a b m . p a ž j s t a n t i e m s 

svetimtaučių ir kaimyninių vas 
tybių. J is įsigalėjo viduje ir 
pasiskyrė savo padėjėjais ir 
idėjų vykdytojais tokio pat žiau
rumo vadovus. 

Tai matė ne tik anglai ir pran
cūzai, bet ir Sovietų Sąjungos 
vadovas su savo pataikūnais. 
Sutartis, kuria buvo pasidalin
ta Europa, buvo padaryta dviejų 
ideologiškai priešingų, bet savo 

Ir Vakaruose yra vagysčių, 
apiplėšimų, terorizmo, žudynių, 
kurių tik retai būdavo anks
tyvesnėje Vokietijoje. Labai 
gerai, kad Vakarų Vokietijos 
vadai yra tokie optimistai i r 
tikisi daryti geros įtakos suga
dintiems Rytu Vokietijos žmo
nėms. Bet tas optimizmas turės 
ir tikrovę, kuri skirsis nuo bu-

DUOBE 
R o m a n a s 

A N D R I U S N O R I M A S 
67 

Bet kitą akimirką apsvaigsta nuo stipra 
smūgio į smakrą. Smūgis po smūgio krint-
žandus. krūt inę, net į paširdį, nuo ko Dikas su 
Inst inktyviai gindamasis užsidengia rankom i- Kiek brovėliai nieko negirdi ir nepastebi 

svoriu užgula Diką. Siekia jo rankos su ginklu. Sunkiai 
alsuoja, šniokščia pro ašaras, pro nuryjama rauda, 
desperatiškai lenkia sėbro nutvertą riešą su ginklu. 
Prisimena ne taip darąs. Dovydas Kramm jį mokydavo 
karate triukų... Reikia ranką kaip tik sulenkimo kryp 
timi spausti, įtempiant riešo sausgysles! Tuoj pat 
pakeičia taktiką — bematant Diko jėga silpnėja, 
pasiduoda Vyto net abiejų rankų spaudimui. 

Kovojantieji išspiria keletą knygų iš lentynos, par-
Vyto griauna kėdę, raičiojasi ir šniokščia. Nepastebi prasi 
nosį, vėrusių durų. Tamsoje pro prasivėrimo plyšį kažkas 
ečia. graibo prie durų esantį elektros jungiklį, bet abudu įsi-

apetitais užimti ir valdyti sve- vusios Vokietijos ir buvusios 
timas žemes sutapusių. Tie du tautos darbštumo ir drausm-
suokalbininkai sutarė, kad gali- ingumo. Galima tik džiaugtis, 
ma būtų pradėti karą prieš silp- kad viena karo žaizda yra atitai-
nesnius. Kai bus nukraujavęs syta - Vokietija sujungta, 
jų są jungin inkas . Sovietų P- S . 

atsigavęs nuo pirmojo ir paties smarkiaus io j • 
jau pats bando pereiti į puolimą. J is dar ne • 
letežas sudirbdavo! 

— Kas tau yra. vaike? Ko ražuojies? A; 
heroinas.. . 

Stenkis, jei gali, būti išmin
t ingesnis kaip kiti, bet to 
niekam nesakyk. 

Chesterfield 

igio. Staiga kambarys nušvinta tarsi prožektoriaus 
kius apšviestas. Įsibrovėliai sustingsta, užsimerkia šviesos 

akinami. Pasibaisėdamas Dikas mato duryse senyvą 
tave žmogų su ilgavamzdžiu šautuvu rankose. Prieš 

sekundę jo kryptimi nusikibildavęs pistoletas ryškiai 
Tolimesni smūgiai neleidžia sėbrui išsiaiškinti juoduoja ant parketo grindų, prie pat žmogaus kojų. 

t ikrosios Vyto įsiutimo priežasties. Stengiasi tik atsi- tarsi sveikindamasis su šeimininku. 
ginti nuo sunkiai alsuojančio užpuoliko. Mato Vv . aša- — Kas čia? Kas Čia darosi? 
romis sulpčiojantį, kone garsiai gaksanti . Jis - ogia Vytas tuoj iš balso atpažįsta tėvą. Jis apsisiautęs 
Diką kur pakliūva. Spiria kojomis, griebia rank rnis, naktiniu apdaru. Griežtu ir drąsiu žvilgsniu varsto 
kai Dikas bando ar tė t i , daužo kumščiai- Juda ant žemės tebegulinčius. Greitu nusilenkimu laisvąja 
nepaprasta energija ir įniršiu. Kovoja it bulius -noje. ranka pakelia Diko pistoletą ir įsideda į švarkelio 

Gal įsižeidė tas raudalius? O gal atpaži:.' okio kišenę. Tuo pat metu tarpduryje pasirodo išbalusi, 
draugo namą"7 Draugo? Iš ku r jis tokiu- • ngus išsigandusi Marija, Nijolės palaikoma, lazdele pasi-
draugus galėtų turėti? Jausdams pavargimą < ">vos ramščiuojanti. Vytas susijaudinęs stebi motinos žymiai 
ir to burzgalio nusistatymą jį mirtinai sumušti, pikliau susenusius bruožus, lazdelę ir šalia jos Nijolę. O ka ši 
pagauna akimirką — išsiima iš užpakalin- enės čia veikia? 
pistoletą, kar tu pas i t raukdamas atgal. Tii'V pat — Atsistokite! — Jurgio halsas griežtas ir 
pr is imena: deja. juk pamiršo ginklą užtaisy: ' Visi įsakantis. 
šoviniai tebėra apkaboje besirūpinant šito pa-' neko įsibrovėliai lėtai atsikelia. Jurgis įsižiūri į pamėlusi 

Išmintis turi dvi akis: viena savijauta.. . Sekundei ir Vytas sustoja pri nklo ir krauju apsibliaukusį tamsų valkatos veidą, paskui 
pramato, kas darytina, k i t a vamzddžio hipnotizuojančią k iaurymę Dika- nori į jo sėbro barzda ir ilgais plaukais apdengtą galvą, 
įvertina, kas jau padaryta. pa t rauk t i pistoleto uždarą ir užtaisyti, bet ' . Tačią Pats nesijausdamas ką darąs Vyas žengia žingsni 

Sv. Ign. Lojolą sekunde Vytas vienu šuoliu, tarsi nerdamas i ur visu pirmyn. 

— Mama... Mama!!.. 
Tėvai girdi sūnaus balsą. Atpažįsta plaukuose 

seniai matytus bruožus, violetines akis. Vyto akys 
tokios džiaugsmingos, ašaromis tvinstančios. į motiną 
įsismeigusios. 

Abiejų tėvų sąmonėje švyti supratimas —jų sūnus 
gina tėvų namus nuo kažkokio vagies! Kaip jis čia atsi
rado? Tik -Jurgis nutuokia, kad pamėlusio veido 
juodalūpis yra tasai Hardy, tas recidivistas... Jurgio 
akys susitinka su Marijos laimingu žvilgsniu, nuste
bimo neišlaikančiu, džiaugsmu netveriančiu. Ji tiesia 
abi rankas, nori apkabinti, priglausti sūnų prie 
iškankintos, pasiilgusios krūtinės Bet jėgos ją 
apleidžia. Ji kniumba, jos galva svyra... Bematant 
sūnus stveria ją abiem rankomis. Iš kito šono Nijolė 
neleidžia Marijai kristi. Lazdele iškrint.i barškėdama. 

Pakėlęs motiną Vytas neša ant sofos. Nijolė čia pat 
gelbsti, bet jis jaunos moters nemato Visas dėmesys 
nukreiptas i apalpusią motiną. 

Dikas žvilgčioja į visus,pradėdamas suprasti ir su
vokti. Svetimos kalbos žodis ..Mama" jam viską pasako. 
„Vadinasi, šita moteris jo motina! O vyras tai jo tėvas... 
Nejau tiki ai° Todėl jis gynė mane nuo įsibrovimo į jo 
tėvų narną!" Vagis il^ai nedelsia. Visiems užsiėmus 
apalpusios moters slaugymu Dikas smunka į koridorių. 
Iš ten i kiemą. Čia jį pasitinka su beisbolo lazda 
Auštokas. Iš toliau pasigirsta sirenos garsai 

Jurgis visiškai pamiršt.t įsibrovėlį. Dar >u .-autuvu 
rankoje pasilenkia ties Marija, paskui skuha virtuvėn 
atnešt' vandens. Vytas apkabina motina, priglaudžia 
barzdota skruostą prie jos veido. Garsiai ir 
nesulaikomai rauda beviltiško vaiko nusiminimo apim
tas. Trumpą sugrįžimo džiaugsmą temdo motinos 
negalia palydima jo gailiomis ašaromis Kartoja moti
nos vardą, meiliai- vardais lietuviškai vadindamas. 

• Pabaiga) 
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ST. SANTVARAS 
SUGRĮŽO Į NAMUS 

Rašytojas Santvaras rugsėjo 
26 d. sugrįžo į namus iš Bostono 
ligoninės. Dabar j is , žmonos 
Alės rūpestingoje globoje, laips
niškai a tgauna jėgas. Didelį 
susirūpinimą rašytojo sveikata 
parodė mūsų kultūrininkai ir jo 
bičiuliai laiškais, telefonu ir 
asmenišku lankymu. Dabar visi 
džiaugiasi aiškiu posūkiu gero-
jon pusėn ir linki jam įveikti 
sveikatos sutrikimus. 

Pažymėtina, kad naujausių 
Stasic Santvaro eilėraščių rinki
nys „Saulėleidžio sonetai" jau 
sur inktas ir greitai turėtų pasi
rodyti knygų rinkoje. Tai bus 
9-tas Stasios Santvaro eilėraščių 
r inkinys. Leidinio viršelį piešė 
Vytau tas Dilba, o leidėjas yra 
„Vilt ies" leidykla. Stasys Sant
va ra s yra ALTS-gos garbės 
narys . 

AUKSINE VEDYBINĖ 
SUKAKTIS 

Stasys ir Ona Martišauskai iš 
Brocktono rugsėjo 29 d. savo 
šeimos narių, giminių ir artimų 
draugų tarpe paminėjo vedy
binio gyvenimo auksinę 50-ties 
metų sukaktį. Ta proga už 
sukaktuv in inkus šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas kun. Pet ras Šakalys. 
Sukaktuvininkų sūnūs Stasys 
ir Algis su šeimomis Westwoode 
iškėlė šaunią puotą, į kurią su
gužėjo daug svečių, daugiausia 
žemaičių iš artimos apylinkės ir 
net iš tolimosios Floridos. Šei
mos vardu sukaktuvininkus 
sveikino vyriausias sūnus Sta
sys ir vaikaičiai, o iš svečių lie
tuviškai ir angliškai kalbėjo 
kun. Albertas Abračinskas, o 
lietuviškai „Laisvės Varpo" ve
dėjas Petras Viščinis. Raštu 
sukaktuvininkus sveikino pre
zidentas G. Bush su žmona ir 
L ie tuvos a t s t o v a s Stasy? 
Lozoraitis. 

Prieš 46-rius metus Stasį ir 
Oną Martišauskus karo audra 
išbloškė iš Žemaitijos, kur jie 
turėjo gražų ūkį, vos ketveriems 
metams praėjus po sutuoktuvių. 
Per degančią ir karo pabūklų 
griaunamą Vokietiją, kelyje į šį 
kraštą, jiems pavyko sėkmingai 
įveikti daug sunkumų, naujame 
pasaulyje gražiai prasigyventi 
išmokslinti savo sūnus, kurie 
yra pasiekė aukštų pozicijų, 
puikiai kalba lietuviškai ir di
džiuojasi savo kilme. 

Sukaktuvininkai uoliai seka 
lietuvišką gyvenimą senoje sa 
vo tėvynėje ir pasaulyje, gyvai 
domisi l i e t u v i š k a spauda, 
prenumeruodami beveik visus 
lietuviškus laikraščius, auko
mis remia lietuviškus reikalus, 
yra uolūs ..Laisvės Varpo" rė
mėjai. 

P. V. 

.TAUTOS ATGIMIMAS" 
BOSTONE 

Žavingas koncertas, drama
tiškas spektaklis ..Tautos atgi
mimas" South Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo salėje šeštadienj, 
spalio 20 d.. 7 vai. vak. — 
rengiamas ..Naujosios operos". 

Iš Lie tuvos a t sk renda 
pasaulyje pagarsėjęs klarneto 
virtuozas prof Algirdas Budrys, 
kuris pirmą kartą Bostone 
atliks lietuviškus ir klasikinius 
kūrinius, pasidalindamas su 
išprususia Bostono publika savo 
a u k š t o lygio vi r tuoziška 
technika ir nepaprastai jautria, 
emocijom persunkta interpre
tacija Savo karjeros eigoje, 
nežiūrint kaip toli nuo tėvynės 
nunešė jį koncertiniai įsiparei-
gojmai.jis niekuomet nenusto
jo puoselėjęs lietuviškos kūry

bos. Ir dabar šio koncerto apim
tyje išgirsime kūrinius populia
rios dainos „Nemunėli", auto
riaus Algio Bražinsko; savo 
estradine muzika pagarsėjusio 
kūrėjo B. Gorbulskio ir kompo
zitoriaus J. Juzeliūno, kurio 
opera dėl savo patriotiškos 
tematikos niekada neišvydo 
rampų šviesos sunkiaisiais me
tais Lietuvoje. Be to, įdomi 
staigmena programoje bus prū
sų lietuvio Max Laur iškus 
romantiškos epochos kompozici
ja „Romansas". 

Iš Lietuvos taip pat kartu at
vyksta pirmaujantis Lietuvos 
baritonas, Vilniaus Filharmoni
jos so l i s t a s Danie l ius Sa
dauskas. Jo išskirtinai savitos 
spalvos balsas yra apvaldytas 
geros vokalinės technikos ir 
solisto meistriškai palenkiamas 
kiekvienai kūrinio atlikimo 
subtiliausiai detalei. „Tai ne 
dainavimas iš peties, bet daina
vimas iš širdies", — taip galima 
b ū t ų a p i b ū d i n t i Sadausko 
dainavimo braižą. Solistas 
tur i sukaupęs didžiulį reper
tuarą. Šalia tarptautinių įvairių 
epochų kompozicijų, jo progra
moje vyrauja lietuvių kompozi
torių vokaliniai kūriniai, ro
mansai ir harmonizuotos liau
dies dainos. 

Abiem solistams akompanuo
ja bostoniškis kompozitorius Da
rius Lapinskas. Tai gražus pa
vyzdys kultūrininkų iš to pa
ties krašto, tam pačiam kraš
tui bendradarbiavimo. Šis bend-
r a d a r b i a v i m a s dar l ab iau 
išryškės spektaklyje „Tautos 
atgimimas", kuriame bendro
mis meniškomis jėgomis iš 
anapus ir iš čia, — daina, 
m u z i k a , šokiu, dai l iuoju 
lietuvišku žodžiu ir vizualiniais 
šviesų efektais bei skaidrėmis 
bus dramatiškai pavaizduotas 
mūsų atgimimas kaip tautos 
sušukimas pasauliui: „Mes čia!" 

Šiuo koncertu bei spektakliu 
susidomėjo amerikiečiai; jis bus 
pademonstruotas „Geriausių iš 
geriausių" muzikos festivalyje 
Chicagoje bei televizijoje 
Chicagoje ir Bostone. 

Nepraleiskime progos pratur
tinti savo dvasią šiuo vien
kartinio grožio ir turinio meni
niu įvykiu. 

RENGINIAI 

- Lapkr i č io 10 d, 7:30 v.v. 
Maironio Parke Shrewsbury 
prie Worcesterio Lietuviškos 
Skautybės fondo atstovai iš 
Bostono, Worcesterio ir Hart
fordo rengia to fondo 15 metų 
veiklos sukaktuvinį vakarą. 

— Lapkr ič io 17 d., 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tautinės 
sąjungos Bostono s k y r i a u s 
veiklos 50 metų sukak t i e s 
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. 

Tautos šventes minėjime Bostone mintimis dalinasi Lietuvos atstovas Stasys 
Lozoraitis, „Laisvės varpo" vedėjas Petras Viščinis ir „Sodauto" ansamblio 
narė Irena Kvėdaraitė. Nuotr Lilijos Kulbienės 

LB BOSTONO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 23 dieną Hyannis 
miesto „Tara" viešbutyje įvyko 
metinis LB Bostono apygardos 
atstovų suvažiavimas, kurį glo
bojo vietos lietuvių apylinkė. 
Darbų apyskaita buvo už dvejus 
metus, nes pernai metų eigoje 
pasitraukus pirmininkui Ignui 
Budžiui , ir š i as pare igas 
perėmus buvusiam pirmininkui 
inž. Česlovui Mickūnui vieno 
metinio Bostono apygardos 
suvažiavimo nebūta. 

Sekmadienio vidudienį suva
žiavimą pradėjo LB Cape Codo 
apylinkės pirm. Alfonsas Petru-
tis, suvažiavimą pavadindamas 
. .visuomenines veiklos re
kolekcijomis". Suvažiavimui 
vadovauti pakviestas Česlovas 
Mickūnas , sekre tor iaut i — 
Eugenija Rastonienė. Svars-
tybos pradėtos malda, sukalbė
t a Maine valstijos atstovo 
pranciškono k u n . Rafaelio 
Šakalio. 

Darbotvarkėje (tarp kitų1* 
buvo trys pagrindiniai punktai: 

1. apylinkės atstovų praneši
mai; 2. inž. Donato Šato iš 
Rhode Is land valst i jos 
pranešimas apie savo pastarąją 
kelionę Lietuvon; 3. klausimai 
ir diskusi jos. I šk lausy tos 
apylinkių veiklos apžvalgos: 
Bostono, Brocktono, Cape Codo. 
Providence, Worces ter bei 
apylinkių ir Kennebunkporto. 
Maine seniūnijos. 

Pirmininkas Mickūnas glaus
tai išdėstė apygardos valdybos 
veiklos principus ir funkcijas: 
koordinuoti apylinkių veiklą ir 
kur reikia joms pagelbėti. Pasi
džiaugė pasigėrėtina apylinkių 
veikla. Atstovų pranešimai dau
giausia buvo apie įprastinę 
veiklą: rinkimas parašų po peti
cijomis, siuntimas laiškų ir tele
gramų Kongreso nariams, telki
mas lėšų Lietuvos pagalbai ir 
pan. Providence apylinkės at
stovė Kas tu tė Valiuškienė, 
apžvalgoje išdėsčiusi pasiektus 
laimėjimus, nusiskundė, kad 
nebe randama narių, kur ie 
prisidėtų prie bendros talkos. 
Senatvė ir ligos mažina veiklių 
l ie tuvių skaičių. Bostono 
apylinkės pirm. Romas Bui
vydas, praėjusią vasarą gavęs 

filosofijos daktaro laipsnį, 
suminėjo svarbių renginių, pvz., 
gėdingo Molotovo-Ribbentropo 
pakto sukakties proga demonst
raciją Bostone prie miesto 
rotušės rūmų; džiaugsmingą 
demonstraciją ten pat kovo 11 
dieną, ruošiantis Lietuvai 
Vilniuje paskelbti nepriklau
somybės atstatymą; demonst
raciją prie prezidento Bush 
vasaros rezidencijos Kenne
bunkporto vietovėje; demonstra
cijas Washingtone ten lankantis 
Gorbačiovui. 

Kun. Rafaelis Šakalis sakė, 
kad jo seniūnija Maine sudaro 
lietuvių vienuolijos nariai. 
Atsiprašė, kad vienuolynas ne
galėjęs pilnai dalyvauti lietuvių 
pastangose rengiant demonstra
cijas ar minėjimus. Suminėjo 
vienuolyno darbus, vertinamus 
tūkstančiais dolerių: atgautam 
Kretingos pranciškonų vie
nuolynui nupirkti nauji 
vargonai ; dviem jaun iems 
pranciškonams parūp in tos 
kelionės iš Lietuvos New Yor-
kan, kur jie praktikuojasi ten 
esančioje vienuolyno spaus* 
tuvėje, kad grįžę Lietuvon 
galėtų vesti savo spaustuvę. 
Amerikoje besilanką to ordino 
nariai čia buvo gydomi arba 
tikrinama jų sveikata; visas 
sąskaitas apmokėjo pranciš
konų vienuolyno vadovybė. 

Cape Codo apylinkės pirm. Al
fonsas Petrutis pabrėžė šio 
telkinio pastangas išvesti lie
tuvius į tarptautinę areną. Vie
tos lietuviai dalyvavo reikš
mingame amerikiečių — Barn-
stable County — 350 metų 
sukakties minėjime Hyannis 
mieste, kur pasirodė su Bostono 
lietuvių tautinių šokių šokėjais 
ir pirmą kartą šioje vietoje suor
ganizuotu >palvingu paradu. 
Cape Codo lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą garsino televizijos, 
radijo programose, vietos dien
raštyje ..Cape Cod Times". 
Balandžio mėn. viena radijo sto
tis ištisą valandą transliavo 
Beethoveno 9-tą simfoniją, 
dedikuotą nepriklausomos Lie
tuvos garbei. 

Antroje suvažiavimo dalyje 

inž. Donatas Šatas, j au vienuo
likta kartą lankęsis Lietuvoje, 
kalbėjo tema: „Ekonominis ir 
politinis šių dienų Lietuvos 
-tovis". 

Po paskaitos vyko gyvos dis-
kv 3ijos. Veržlus Cape Codo apy-
lir i narys dr. Mindaugas 
Pf- ienis norėjo konkrečiai 
su .noti, kur galima gauti Lie
tuvos atsakingų žmonių adresus 
ir kaip juos kontaktuoti. Inž. Ša
t u i čia į pagalbą atėjo Bostono 
atstovas dr. Buivydas, ilgesnį 
laiką dirbęs konsultantu Vilniu
je , Lietuvos respublikos va
dovybės žinioje. Beje, Buivydas 
spalio pradžioje vėl vyks ta 
Lietuvon. 

Buvęs Cape Codo ilgametis 
apylinkės pirmininkas Vladas 
Zidžiūnas atkreipė dėmesį į Pro
vidence apylinkę. Siūlė, kad 
apygarda imtųsi žygių pagelbė
t i tenykštei apylinkei. 

Pirm. Mickūnas užsiminė 
Californijoje įsisteigusią Ame
rikos Baltų Laisvės Lyga, tikslu 
padėti Lietuvai gauti lėšų iš 
Amerikos, pasinaudoti jos įtaka 
užsienyje. Siūloma samdyt i 
amerikiečius specialistus, gerai 
pažįstančius Amerikos politikos 
užkulisius ir veikimo sąlygas. — 
Šis sumanymas rado gana grei
to pritarimo suvažiavimo daly
vių tarpe. 

Cape Codo apylinkės pirm. 
Alfonsas Petrut is nusiskundė, 
kad JAV Bendruomenės aukš
čiausia vadovybė nuskriaudė 
Bostono apygardą, pašalindama 
du iš penkių visuomenės iš
rinktų Tarybos narių už taria
mą Statuto nuostatų nesilai
kymą. V a s a r ą P rez id iumo 
pirmininkė Angelė Nelsienė 
raštu pranešė apylinkėms, kad 
du Tarybos nar ia i — Marius 
Žiaugra ir Gintaras Čepas, 
bostoniečiai, laikomi pasitraukę 
iš pareigų, nes jie neatvyko į 
ruoštą suvažiavimą ir po to 
raštiškai nepasiaiškino... Petru
tis teigė, kad tai nuostolis Bend
ruomenei, nes pašalinti Bostono 
apygardos nariai yra darbštūs ir 
pareigingi vidur inės kar tos 
asmenys. Pe t ru t i s žadėjo šį 
reikalą iškelt i LB Tarybos 
suvažiavime Detroite. 

Bostono apygardos metinis 
suvažiavimas buvo darnus ir 
darbingas. Dalyvavo ar t i 60 
atstovų ir svečių. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu. 

ASP 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

INDIANOS KOPŲ 
NACIONALINIS PARKAS 

UŽDARYTAS 

Dėl federalinio biudžeto nesu-
vedimo JAV Kongrese, Indiana 
Dunes National Lakeshore na
cionalinis parkas , Michigan 
ežero pakran tė je j a u buvo 
uždarytas sekmadienį, spalio 7 
d. Šis parkas kasmet pri traukia 
1.7 milijonų žmonių, ir tą sa
vaitgalį turėjo neįsileisti kelis 
t ū k s t a n č i u s net iš to l imų 
vietovių atvykusius lankytojus, 
k u r i e t ikė jos i pas ig rožė t i 
rudenėjančia gamta. 

£ 3 midlcind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 
„LAISVĖS VARPAS" 

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

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

1=1 
IJUM41SC 
UEN0ER 

RE/MAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

J 
RIMAS L. STANKUS 

(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per $ią įstaigą, prašome 
paminėti kad esate artoajTorrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas namokamal. 

^ mis. KOMPIUTERIŲ 
pagava galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REA;.TORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodame gre ič iau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik t o ras Šimait ls.Reai tor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzte Ava. 
Tai . 436-7878 

ca • B f 
O N E STOP REAL 

E S T A T E , INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is į BUDRAITI . 
312-77S-3971 arba 312-7S7-0S00 

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Oak Lawn 4 flat on 

Laka Loulse 1-3 bedroom & 3-2 fi^ V I L I M A S 
bendroom 

FIRST RATE REAL ESTATE mm f\ \į • ai f* 
312767-2400 M O Y I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

5% 
COMMISSION ON ALL 

RESIDENTf AL PROPERTY 
1ST RATE REAL ESTATE 

312-767-2400 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«st 95th Stroat 

Te l . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Pranas Kurai
tis. 383 psl $20.00 

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS, gyvo
sios krikščionybės apaštalas. Dr. A. Kučas. 
592 psl $5.oo 

ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 117 psl. $6.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 9 

558 psl $10.00 
AMŽINO JŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių 

prisiminimai. 303 psl $10.00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. Nijolė 

Sadūnaitė. 144 psl $5.00 
KELIONĖ | KAUNĄ, romanas. Andrius Norimas. 

167 psl $6.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 

Jankutė. 192 psl $7.00 
ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant Paškus. 156 psl. $6.00 
RINKTINIAI RAŠTAI, 11. Ignas Šeinius. 652 psl. $10.00 
RINKTINIAI RAŠTAI, II t. Ignas Šeinius 466 psl. $10.00 
LIETUVOS ISTORIJA. Red. A. Šapoka. 694 psl. $20.00 
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, UŽUOVĖJA, romanai. 

Marius Katiliškis. 575 psl $10.00 
HISTORY AND COMMEMORATION IN THE 

BALTIC. The Nazi-Soviet pac. 1939-1989. 
Saulius Sužiedėlis. 128 psl $5.00 

LITHUANIANS IN AMERICA. Dr. Ant. Kučas. 349 
DSl $10.00 

A GUIDE TO THE BALTIC STATE. Ingrida 
Kalninš. 309 psl $17.95 

MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA, novelinis 
romanas. Alė Rūta 287 psl $12.00 

ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖ, poezija Alf. 
Tyruolis. 109 psl $6 00 

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



SKAITYTI 
LENGVIAU, NEGU 

RAŠ.YTI 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Nemėgstu rašyti nekrologų. 
Taip pat nerašau nei korespon
dencijų, bet kai tautietis, o dar 
ir pr ie te l i s , užsipuola ir 
primygtinai prašo, nebėra kaip 
atsisakyti. 

Ko skaitytojas ieško jo skaito
mame laikraštyje? Atsakymas 
yra paprastas: to, kas jam 
įdomu. Bet ką jis randa? Išeivių 
telkiniuose įvyksta suėjimai 
neaps ie ina be koncer t inės 
dalies. Tai puiku. Verta ir 
laikraštyje paminėti. Na, ir 
griebiasi plunksnos spaudos 
bendradarbis. Pradeda lietis ra
šalas. Eilutė po eilutės išsiplė-
toja į straipsnį, pilną negirdėtų 
vardų. 

Kai vienoj korespondencijoj 
W. Smiddy skambina Danse 
Macabre — C. Saint Suens, tai 
kitam korespondentui tas pats 
pianis tas a t l ieka C. Saint 
Saens , vad inamą „ D a n s e 
macabre". Ar pianistas tą patį 
kūrinį, nėra aišku, nes kompo
zitoriaus pavardė paraidžiui 
nėra ta pati. Eilinį skaitytoją 
dar labiau supainioja, kai vienoj • 
korespondencijoj randa Cho-
piną, o kitoj Šopeną. Ar pianis
tas skambino du skirtingus kū
rinius ar vieną ir tą patį, iš duo
tų pavardžių belieka spėlioti ar 
Merezkowskis yra Moszkowskis 
ar ne. Paklydęs skaitytojas, 
pilnas neaiškumų, akimis ieško 
straipsnio galo. Ir viena ir kita 
korespondencija nepasiekė savo 

tikslo. 
Kas skaito, rašo — duonos 

neprašo. Ačiū Dievui, išeivijoj 
nerasime nė vieno lietuvio, 
kuris nemokėtų skaityti ar 
rašyti. Daugelis net mėgina ir 
į laikraštį parašyti. Nepaslaptis, 
kad išeivijos spaudos darbuotojų 
skaičius mažėja. Tad ir nenuo
stabu, kad kartais ir nelabai 
vykusia i su redaguotos ko
respondencijos išvengia redak
toriaus krepšio. Atsargus spau
dos darbuotojas vengia prasidėti 
su korespondencijomis. Rašant 
korespondencijas, galima tikėtis 
pagyrų, bet taip pat reikia skai-
čiuotis draugų netekimu. 

Turėjo įvykti apylinkės tau
tiečių gegužinė. Apylinkės pir
mininkas, žinodamas, kad bend
radarbiauju lietuviškoj spaudoj, 
prašė aprašyti neabejojančio 
pasisekimo įvykį. Ir kaip sten
giaus išsisukti iš tokio nemalo
naus įsipareigojimo, likau per
kalbėtas. 

Saulėtas sekmadienio rytas 
žadėjo gerą gegužinės pasi
sekimą. Dar prieš oficialią pra
džią laukas skirtas automo
biliams prisipildė automobiliuo-
tų tautiečių. Kaip privilegijuo
tą, mane įleido be užmokesčio 
(pirmininko parėdymas). Prie 
baro buvau sutiktas su išplės
tom rankom ir stiklu putojančio 
alaus. Prie dešrelių virtuvės, 
užbaigus alų, vaišingasis pirmi
ninkas kažką sušnibždėjo, pri
merkė akį. Supratau: sek mane. 
Prie baro mano prietelis pasi
darė dar paslatingesnis. Pastū
mės stiliuką arčiau manęs, pra
dėjo k rapš ty t i s po ba ru . 
Pasižvanginęs tarp butelių, iš
traukė kažką rusvo. Pildamas į 
mano stikliuką, atsargiai šnibž
dėjo: „Krupnikas, kokį gerdavo 
seniau t ik impe ra to r i a i . 
Žmonelės dar stovykloj išgautas 
iš prancūzų receptas. Išgerk' ' 
Išgėriau. „Na, kaip?" - pri
sispyręs laukė atsakymo. „Nie
ko, nieko. Tokio dar nebuvau 
gėręs", — stengiausi įsiteikti 
vaišintojui. „O dabar prie dar
bo. Eik, pasimaišyk tarp pikni 
kautojų. Klausyk abiem ausim 
ką Žmonės kalba. Telk įspūdžius 
būsimam s t ra ipsn iu i " . Pa
tarimas buvo laiku duotas, nes 
nežinau, kaip būčiau jautęsis 

po dar vieno imperatoriško stik
liuko. 

Vaikščiojau, kitaip sakant, 
maišiausi tarp susirinkusių tau
tiečių. Vieni gurkšnojo alų. kiti 
pilstinėjo į minkštus gėrimus 
kažko kietesnio. Kas nevalgė iš 
a ts ineštų pintinių, čia pa t 
iškepti bulviniai blynai pasotino 
ir besotį. Jei susirinkę tautiečiai 
nepolitikuoja, tai kas nors y ra 
netvarkoj. Bet čia viskas buvo 
tvarkoj. Politikavo ir pradedą 
perimti vairą jaunieji. Į jų 
diskusijas įsiveldavo vienas 
kitas barbarizmas, be kurių jie 
negalėjo išsiversti. Jų politika 
buvo kitos plotmės. Ir lietuviš
ki terminai dar nėra nukalti. 
Mažyliai bėgiojo ir krykštavo 
tarp stalų. Iš jų neišgirdau 
lietuviško žodžio. Tyliausiai 
laikėsi, atsivedę nelietuvišką 
antrąją pusę. Gerai dar, kad jie 
iš viso atvyko. Ant paaukštintos 
estrados ger iausia i j au tės i 
našliai ir našliukės. Tranki 3 
muzikantų kapela , garsia
kalbiams padedant, girdėjosi 

• toli už gegužinės sodo ribų. 
Medinės grindys trinksėjo nuo 
dar pakylančių kulnų. Pora 
„kromininkų", išdėstę savo 
prekes , tikėjosi padary t i 
bizniuką. 

Užkandęs kelis kartus karštų 
dešrelių, išgėręs be skaičiaus 
alaus stiklų (viskas buvo veltui), 
buvau pasiruošęs apleisti sodą, 
kai pajutau už rankovės timpte
lėjimą. Pirmininkas brukdamas 
man į rankas popieriaus lakštą, 
pridėjo: „Palengvinti pačiam 
darbą, paruošiau sąrašą asme
nų prisidėjusių prie gegužinės 
pasisekimo". 

Greitomis peržvelgiau sąrašą: 
įėjimą, kur reikėjo susimokėti 
po doleriuką, tvarkė 5 pavardės, 
kavinę tvarkė tokia ir tokia, 
kuriai talkino dar 5 pavardės. 
Pyragus, tortus ir kitus sal
dumynus aukojo (čia buvo auko
tojų vardai). Prie laimės šulinio 
darbavosi pavardė su 13 išvar
dintomis padėjėjomis. Dovanų 
paskirstymą pravedė ponia su 5 
pagelbininkėmis (išvardintos 
pavardės). Virtuvėj sunkiai dar
bavosi 3 pavardės. Prie maisto 
dalinimo dirbo 3 pavardės. 
Bilietėlius maistui pardavinėjo 
toks ir tokia (2 pavardės). Atsi
vėsinti šaltu gėrimėliu aptar
navo 4 vyrai (4 pavardės). 
Padėka orkestro vadovui (pa
vardė) linksminusiam su didele 
nuolaida. Sąrašo gale pirmi
ninko pavardė buvo įrašyta 
stambiomis raidėmis. Davė 
suprasti. 

Sąrašas tikrai buvo didelis 
palengvinimas korespondenci
jos rašymui. Bet mano džiaugs
mas pradingo, kai kitą rytą iš
verčiau visas kišenes ir sąrašo 
neradau. Matyt, bekišant į 
švarko kišenę, prakišau pro salį. 
Nieko nuostabaus po tiek alaus 
ir imperatoriško krupniko. 

Norėdamas savo žodį išlaikyt, 
surėmiau gražų gegužinės 
aprašymą be pavardžių. Kores
pondencija buvo išspausdinta. 
Bet kai susitikau garbųjį pirmi
ninką, jis tik prašniokštė pro 
dantis: „Dar atsiskaitysime". 

Niekas manęs daugiau nepri
kalbės pa rašy t i korespon
denciją. 

Išmintingam žmogui priklau
so visas pasaulis, nes pasaulis 
yra kilnios sielos tėvynė. 

Demokritas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 10 d. 

Pabaltiečių tautodailės ir 
etnografijos parodos užbaigimui 
rugsėjo 23 d. buvo suruošta tau
tinių šokių vakarienė „Suplok 
ir Sutrepsėk", kurioje dalyvavo 
Seattle latvių, estų ir lietuvių 
tautinių šokių grupes. Po visų 
trijų grupių pasirodymų svečiai 
ir da lyvia i pas is t ipr ino 
suneštomis vaišėmis, o po per
t r a u k o s k iekviena grupe 

įtraukė kitų grupių šokėjus bei 
žiūrovus i savo gretas bendrai 
tautinių šokių pamokai. Visų 
Seattle pabaltiečių vardu Ina 
Bertulyte Bray viešai padėkojo 
Muziejaus direktorei Marianne 
Forssblad už visas pastangas 
įgyvendinti parodą ir už ištiestą 
draugystės ranką latviams, es
tams ir lietuviams ir ja i įteikė 
spalvingą puokštę gėlių. — P . 

Po Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybom pirmininkes Dalios Kučenienes paskaitos Seattle, 
Wash., Nordic Heritage muziejuje. Iš kairės sėdi. Dalia Kučėnienė ir muziejaus direktorė Marianne 
Forssblad; stovi: Liet Bendruomenės vicepirm Irena Blekytė, pirmininkė Ina Bertulytė-Bray 
ir Neris Palūnienė. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Seattle, Wash. 

LIETUVIŲ VEIKLA 

lėktuvų festivalj. Jo atminimui 
D. Kučėnienė jautriai perskai
tė savo sukurta eilėraštį. 

Rugsėjo 16 d. .vėl ryšium su 
Pakviestas Seattle Nordic Pabaltiečių tautodailės ir etno-

Heritage Muziejaus ryšium su grafijos paroda Nordic Heritage 
Pabal t ieč ių etnografine ir Muziejus pakv ie t ė Sea t t l e 
tautodailės paroda, dr. Robertas 
Vitas rugpjūčio 30 d. skaitė 
paskaitą apie savo specialybę — 
Amerikos politiką, lig šios 
dienos nepripažįstančią Sovietų 
Sąjungos Pabal t i jo k r a š tų 
aneksijos. Jauno prelegento 
įdomi kalba sužadino daug 
diskusijų. Po paskaitos žiūrovų 
klausimai ilgai užlaikė dr. Vitą. 
Jo viešnagės Seattle metu Neris 
ir Andrius Palūnai surengė 
priėmimą dr. Vitui, kad vie
tiniai lietuviai turėtų progos 
toliau pasikalbėti su politikos 
specialistu. 

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos pirmininkė Dalia 
Kučėnienė, tai pat pakviesta 
Nordic Heritage Muziejaus, rug
sėjo 20 d. sužavėjo klausytojus 
savo kalba apie Juliją Žemaitę, 
jos gyvenimą, kūrybą ir įtaką 
lietuvių literatūroje. Prelegentė 
toliau parodė video juostelę, ku
rios gamybai pati vadovavo, 
apie 19 pasižymėjusių lietu
vaičių. Jų tarpe — Emiliją Pla-
terytę , Juzę Daužvardienę, 
Anastaziją Tamošaitienę ir 
Mariją Gimbutienę. Po video 
buvo diskusijos apie moterų 
padėtį Šiandieninėje Lietuvoje. 
Muziejaus direktorė Marianne 
Forssblad, viešai dėkodama D. 
Kučėnienei už atvykimą, pasi
džiaugė, kad jos pranešimas 
apėmė daug l i e tuv i škos 
kultūros sričių, tai buvo labai 
t i n k a m a kalba užba ig t i 
Pabaltiečių etnografinės ir tau
todailės parodos paskaitų seriją. 
Parodos trijų mėnesių laiko 
tarpyje vietiniai lietuviai kar tu 
su svečiais iš kitų apylinkių 
paruošė penkias puikias paskai
t a s muziejaus k i ta tauč iams 
lankytojams. Prelegentai buvo 
Elena Aglinskienė iš Havvaiju, 
Arūnas Gaurys ir Neris Palū-
nienė iš Seattle. Robertas Vitas 
ir Dalia Kučėnienė iš Chicagos. 

Seatle Lietuvių B-nės pirmi
ninkė Ina Bertulyte Bray su 
vyru J im suruošė priėmimą 
Daliai Kučėnienei, kad Seattle 
lietuviai galėtų susipažinti su 
viešnia. Priėmimo metu per 
susikaupimo valandėlę svečiai 
tyliai prisiminė neseniai žuvusį 
t au t i e t į lakūną-bandytoją 
Rimantą Stankevičių, kurio 
lėktuvas nukrito Italijoje per 

visuomenę į lietuvišką vaka
rienę. Vakarienės „menu" koor
dinavo Alisa Lapatinskienė, pri
taikydama maisto gaminimo 

ap rašymus ir užsakydama 
maistą, o pačią vakarienę 
iškepė Muziejaus virtuvės dar
bininkai. Perpildytoje salėje 
da lyvia i gardžiavosi šal t i -
barščiais. kugeliu, dešrom ir 
kopūstais. Vakarienės metu 
„Lietučio" tautinių šokių grupe 
pralinksmino žiūrovus savo 
žaismingais šokiais, o per
traukos metu Zita Petkienė, 
Sauliui Matui akompanuojant 
akordeonu, sėkmingai išmokė 
ž iū rovus t r i s l ietuviškas 
daineles. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

LINUI STRAVINSKUI 
netikėta, mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems geos valios tau
tiečiams, kurių aukos įgalino sutvarkyti laidotuvių apeigas. 

Y~patinga padėka priklauso Donald Petkus Funera! Home 
ui nuoširdų patarnavimą; tėv. Juozui Vaišniui, SJ, už maldas 
koplyčioje ir piniginę auką išlaidoms sumažinti: Petrui Petru 
čiui už mirties pranešimus ir skelbimus per „Margutį"; 
„Baltic Blossoms" savininkei Kazei Kuraitytei; Pedro ir Ilo
nai Dapkams; ir visiems, kurie aukojo pinigus ir maldas. Iš 
viso surinkta $3.078.00. tačiau dar yra daug išlaidų, kurias 
turėsim padengti. 

A a. Lino pelenai artimiausioj ateity bus pervežti tėvams 
į Vilnių, taip pat ir pinigai, jei jų liks. bus persiųsti tėvams. 

Chicagoje likę nuliūdę draugai: Dana Petkūnaitė, Aušra 
Jasaitytė, Kristina Likanderytė, Rita Iikanderytė. Rasa 
Pliopiytė. 

Žemaitijos kaimynui 

A.tA. 
KLEMENSUI MARTINKUI 

mirų-
KRIS 
užuo . 
lietnv 

jo žmonai STASEI REKAŠIŪTEI, dukrai 
INAI ir giminėms reiškiu nuoširdžiausią 
įtą ir kar tu liūdžiu Girėno tėviškės tauraus 
> ir patrioto, iškeliavusio Amžinojon Tėvynėn. 

Stasė CUvinaitė-Bajalivnė 

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

-IETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
VIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 

DEŠIMTIES METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Kun. PRANAS MASILIONIS, SJ 

Š.m. spalio men. 14 d. sueina dešimt metų nuo mūsų myli
mo Brolio, a.a. kun. Prano Masilionio, SJ. mirties. Jis su ypa 
tinga Dievo ir artimos meile nebodamas savo sveikatos, savo 
gyvenimą pašventė dirbdamas kuo didesnei Dievo garbei ir 
žmonių dvasinei gerovei. Per paskutinj dešimtmeti mūsų 
pastangos jj atsikviesti į U.S.A., aplankyti mus ir sustiprinti 
savo sveikatą, nepavyko. Jis Tėvynėje stiprino lietuvių dvasią 
daugeliu rekolekcijų, misijų pravedimų ilga eile rimtų rašinių 
bei knygų, o taipgi ir savo poezija, kunos rinkinys greitai išeis 
čia iš spaudos. Kun. Pranas iškilmingai palaidotas Sidabrave. 

Š.m. spalio 14 d. už Jo sielą bus aukojamos šv. Mišios 
Daytone, Ohio, liet. Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Chicagoje, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje ir Lietuvoje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
drauge su mumis pasimelsti už kun. Prano. SJ. sielą. 

Nuliūdę: brolis, seserys ir jų šeimos. 

a.a. Jonas PRUNSKIS: 
j . M. G ~>užis, A Č. Grince-

vičius. V '-e kevičius, E Daugir
dienė. B r <auskas. S Jelionie-
nė. B. P' olenienė, O Pavil-
čienė. P : - '"kas, S. J. Užupiai. 
S. V Pa.. ». B. Morkūnienė. A 
Jadviršis Forlenza, J. Kru-
tulienė. M rienė, I. Vebnenė N 
šemiene B. Andrišiūnas, J 
Smilgiene J. Jakševičius, P. 
Kindene-c O. Siliūnienė. O. 
Bakaitier.e Karpavičienė 

a.a. Stasys AUKSTINAITIS: 

V. D Ai.- inaičiai, J. Aukštinai-
tis. M G 'C uskienė. C Bačms-
kienė. A - Stinaitis ir šeima E 
Repšiene - Kožica. E. Valanti-

menė. A S. Didžiuliai. J. M Sta
naičiai. J Derenčius. P Muri-
nienė. O. Bakaitiene, B. Štangen-
bergienė. Shymakenenė. 

a.a. L VADOPALIENĖ 
E. V Koczor. B Kozica. 

a.a. J. DUBINSKIENĖ 
B. Kožica 

a.a. WELLS 
A šabamenė-VVelis 

a.a. J. BAKŠYS 
M. Kvedaras. J. J Gelažiai. P. 

Mockas, S. V. Paulioniai. 
Atsiprašome, jei dėl techniškų 

kliūčių ankstyvesniuose sąrašuose 
įsivėlė viena kita klaida Tas 
daugiau nepasikartos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California 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) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)^76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i M312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V ANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A ve . . C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARN JA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m spalio mėn. 10 d. 

x J D r a u g o " atkarpoje šian
d i e n baigiame spausdinti And
r iaus Norimo romaną „Duobę". 
Rytoj pradėsime spausdinti 
t rumpą Edmundo Jakaičio no
velę „Išpažintis". 

x P i a n i s t a s M a n i g i r d a s 
M o t e k a i t i s dalyvauja „Atei
t i e s " ž u r n a l o vaka ro pro
gramoje. Vakaras įvyksta šešta
d ien į , spal io 13 d. 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

x Rugsė jo 24 d. „U.S News 
and World Report" pasirodo du 
t r u m p i s t ra ipsnia i ,,World-
g r a m " skyriuje apie antrojo 
pasaulinio karo pasekmes: Pa
baltijo kraš ta i ir Kurilų salos. 
Rašoma, kad, nors Vokietijos 
susivienijimas yra istoriškas, 
ta i nėra antrojo pasaulinio karo 
pasekmių pabaiga. Japonijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
a k i m i s ž iūr in t , t ik didelės 
nuolaidos iš Maskvos užbaigs jų 
reikalus. 

x J u o z a s Baužys moderuos 
s v a r s t y b a s apie po l i t ines 
asmenybes ir organizacijas Lie
tuvoje Atei t ies s tudij iniam 
savai tga ly je , kuris įvyksta 
spalio 12-14 d. Chicagoje ir 
Lemonte. 

x A. I leikis , Beverly Shores, 
Ind., vėl grįždamas j Floridą 
pakeitė „Draugo" siuntinėjimo 
adresą ir pridėjo 15 dol. auką. 
Po 10 dol. atsiuntė S. Vilinskas, 
A. Virkutis ir Viktoras Veselka. 
Labai dėkojame. 

x Ateit ies studijinis savait
ga l i s į vyks ta spalio 12-13 d. 
J o p r o g r a m a a t s p a u s d i n t a 
„Drauge" antradienį, spalio 9 d. 

(sk) 

x Lietuvių Ope ra šį sezoną 
mini j a u 35 metų veiklos 
sezoną. Operos pastatymui rei
kalinga daug lėšų, todėl y ra 
rengiami keli renginiai. Vienas 
iš jų — tradicinis metinis Operos 
balius, kur is bus Jaunimo cen
t re lapkričio 3 d. Meninėje pro
gramoje dainuos mūsų Operos 
choras, diriguojamas Alvydo 
Vasa ič io ir solistai — A u d r o 
n ė G a i ž i ū n i e n ė ir J u l i u s 
Sav r imas . Akompanuos Mani
g i rdas Motekait is . Visuomenė 
prašoma remti mūsų Operos 
vieneto veiklą, kuris pavasarį 
stato Ponchiellio operą „Lie
t uv i a i " , ir dalyvauti šiame 
baliuje. Stalus prašome užsisa
kyti pas Valdybos sekretorę Re
giną Smolinskic-nę telefonu 
312-582-1771. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2640 W . 63 St., Chicago, i L 00620 

Tel . (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd. lockpor t . II 60J41 

Tel . (708) 301-4866 
Vatando* pagal susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Ked/ ie Avenu** 

Chicago. I I 60*2« 

Te l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo ** iki 7 va! \ a k 

Št-stad 0 v x ik i 1 \ ai d 

ADVOKATAS 
Vytenis I ie tuvninkas 
2501 VV. 69th St.eet 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 F Ogden Ave.. S t e . 18-2 
H i n a d a l e . II . 00521 
Tel. <70ft> 325-3157 

Valandos pagal susi tar imą 

x Edita Nazaraitė, Rašytoju 
draugijos premijos laureatė, 
atvyksta Chicagon į Ateities 
studijinį savaitgalį ir šį penkta 
dienį 7:30 v.v literatūros vaka 
re Jaunimo centro kavinėje 
skaitys savo kūrybą, o sekma
dienį 3 V popiet Ateitininkų 
namuose Lemonte skai tys 
paskaitą „Rašytojo laisvė dikta
tūroje ir demokratijoje". 

x Rugsėjo 28 d. per Natio
nal Public Radio stotį Chi
cagoje <WBEZ) buvo girdimas 
interviu su filmininku Jonu 
Meku, kurio filmas apie Andy 
Warhol bus rodomas per New 
Yorko filmo festivalį. Per inter
viu buvo minima, kad Mekas 
gimęs Lietuvoje, kad yra su
sukęs filmą apie Empire State 
Building New Yorke ir pan. 

x „Vytis", spalio Nr. 8, išėjo 
iš spaudos. Daugiausiai duo
dama informacijos apie vyčių 
veiklą, apie paskiras kuopas 
anglų kalba. Ypač daug žinių 
apie seimą, kuris buvo Pitt-
sburghe, Pa. Gausiai iliustruo
tas nuotraukomis iš seimo ir 
kuopų veiklos. Viršelis papuoš
tas specialiu piešiniu, kuriame 
įrašyta „Lithuania at the 
Crossroads". Labai gerai reda 
guoja Mary Kober su talki
ninkėmis. 

x Pre l . Ignas Urbonas , Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Ind., dalyvaus ,,Draugo" 
bankete, kuris bus rugsėjo 23 d. 
Martiniąue pokylių salėje. 
Apmokėdamas už bilietą, pri 
dėjo ir 70 dol. dienraščio stip
rinimui. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. Malonu pažymėti, kad 
prel. Urbonas kiekvieneriais 
metais dalyvauja „Draugo" 
vakarienėje ir įvairiomis pro
gomis remia didesnėmis auko
mis. 

x Galina Sužiedėlis, Adei 
phi, Md., apmokėdama sąskai 
tą, pridėjo „Draugo" paramai 70 
dol. auką. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Ieškoma įstaigos tarnau
toja Marquette Parke. Turi 
gerai vartoti lietuvių ir anglu 
kalbas ir rašomą mašinėlę. 
Kreiptis: tel. 312-778-0833. 

(sk) 

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

(sk) 

x Pr is ta tome Lietuvoje t ik 
naujus automobilius. Lada-Ži-
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 Ąžuolui (312) 434-8618. 

(sk) 

x Margutis kviečia pagerb 
ti prieš 100 metų gimusi komp. 
Antaną Vanagaitį. A. Vana
gaičio kūrinių koncertas rengia 
mas spalio 20 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Programą at 
l iks solistai A. Simonai-
tytė-Gaižiūnienė, A. Brazis, J. 
Vaznelis ir Dariaus PolikaiČio 
dir iguojamas Dainavos 
ansamblis. 

x Nijolė Vainauskaitė-And-
riuškevičienė ieško žinių apie 
savo pusseserę Danutę Vai-
nauskaitę, gimusią apie 1939 
m., Kazio ir Vacės dukrą. Tėvai 
kilę iš Šiaulių apskrities, emig
ravę į JAV-bes ir palaidoti Chi
cagoje. Danutė jų vienintelė 
dukra. Danutės ieško jos pus
seserė Nijolė Va inauska i -
tė-Andriuškevičienė ir dėdė Juo
zas Vainauskas — vienintelis 
Danutės tėvo brolis dar likęs 
gyvas. Kreiptis: Juozas Vai
nauskas, Basanavičiaus 61^4, 
Kaunas 233009, Lithuania. 

* & * * . 
ŽVAIGŽDUTE 

Redaguoja J. PUCas Medžiaga siųsu: 3206 W. « t h Place. Chicago, 
Įsteigtas IAetvtoių Mokytoj* Sąjįmgos Chicago* skyrimu 

IL 60629 

x „ŽAIBAS" N R. 6 - m a i s 
to p rodukta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d ienų 
laikotarpyje. 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
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
SUnkus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

'sk) 

x Eleanor Cheleden, Phila 
delphia, Pa., atsiuntė 100 dol. 
auką už aprašymo įdėjimą 
„Drauge" apie jos a.a. vyro 
Charles S. Cheleden Čeledino 
Kartu palinkėjo geros sėkmės 
besirūpinant lietuviškais rei
kala is . Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus, dėmesį ir auką. 

x Rašyt . Nelė Mazalai tė 
Gabienė , Brooklyn, N.Y., Bro
nė Lankutis, Lansdale. Pa., V. 
Raul inai t i s , S t . Peterburg 
Beach, Fla . Rožė Janovvska, 
Norristovvn, Pa., Adolfas Šer
mukšnis, Boylston, Mass., A. 
Kriaučeliūnas, Hot Springs, 
Ark., B. Žemliauskas, Spring 
Hill, Fia . J Lapinskas, East 
Chicago, InH.. grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 do!. 
auka. Visiems dėkojame. 

x Dr. A. Konce, San Francis-
co, Cal., grąžindamas laimėjimų 
šakneles, atsiuntė ir 35 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Noriu susipažint i malo
nią, nerūkančią moterį jaunes
nę negu 42 m., aukštesnę, negu 
5 pėdos 4 coliai. Esu gimęs Eu 
ropoję, aukštis 6 pėdos 4 coliai. 
230 sv. Rašykite: George 5449 
Meredith Dr., Apt. A, Kala-
mazoo, MI 49002. 

(sk) 
x Kviečiame pasiklausyti 

roko ansamblio „Antis" iš Lie
tuvos, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje spalio 19 d. 7.30 v.v. Bilie
tai iš anksto Patr ia , 2638 W. 71 
St., tel . (312) 778-2100. 

(sk) 

x Naujus Metus sut ik i te 
Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena naktis Kopen
hagoje. Kelionės kaina: iš Chi-
cagos $1,895, iš New Yorko 
$1,745. Nedelskite registruotis 
American Travel Service Bu-
reau , 9727 S. VVestern Ave.. 
C h i c a g o , I L 60643, t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

x .JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Patria dovaninių prek ių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų eiektroni , 
kos ir kitų. Lietuvoje pagei 
daujamų. reikmenų didelį pasi
rinkimą Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes j Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

Nušluoščius ohzgėte blizga. Algis pasigardžiuodamas valgo. Iš 
Algirdo Gustaičio jaunimui knygutės „Užpuola b i tės" 

Da iL V y t a u t a s S t a s i ū n a i t i s 

ATEITIS 

(Prozinis eilėraštis) 
Žiūrint į ateitį, 
Jau žmonija aplankė žvaigždes. 
Atskrido iš tolimiausių 

dimensijų 
Visokių nežinomų būtybių. 

Sukūrė tautybę. 
Pavadintą Žvaigždžių Flotilų 

Sąjunga. 
Išsiuntė kosminius laivus į 

erdves, 
Kad skristų, kur žmogus niekad 

neskrido. 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis i Vyt . ar Genę Belec
k u s . 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. ;V242«. tel. 
904-773-3333. 

tsk) 

Vienas narsus erdvėlaivis, 
Vadinamas Ltuanus , 
Skrido į dangaus mėlynę 
Surasti taiko* kristalą. 

Lituanus nusileido ant 
kiekvienos planetos. 

Ieškodama* be atlyginimo; 
Nusiminęs ;r nusivylęs — 
Tik dar viena planeta beliko. 

Ten Lituanus nuskridęs, 
Surasdamas taikos kristalą, 
Užtikrinęs visuotinę ramybę 
Tarp visų būtybių! 

Zigmas Woodward , 
K. Donelaičo lit. 

m-los mokinys 

RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS 
ŠVENTĖ 

Rugsėjo aštuntoji yra dviguba 
švente, ne tik tautinė, bet ir re
liginė. Vytautas Didysis šią 
Marijos šventę pasirinko apsi-
vainikavimui karaliaus vaini
ku 

Po Žalgirio mūšio Lietuva 
buvo didžiausia valstybė Eu
ropoje, o Vyt utas Didysis jos 
valdovas. Kiti valdovai jam 
patarė vainikuotis karaliumi. 
Imperatorių? Zigmantas priža
dėjo Vytautui" ir jo žmonai 
nusiųsti vainiką. 

1430 meta:> rugsėjo mėn. 8 
dieną buvo paskirta vainika
vimui. Vainikavimas neįvyko, 
nes lenk,- iolė pasiuntinius, 
vežusius Vytautui vainiką, ir 
pat:r-N ą Buvo paskirta 
kita data va ikavimui. bet Vy
tautas nr." prieš tą dieną. 
Nepriklau- noje Lietuvoje Vy
tauto vai n vimo diena buvo 
iškilmine?)! -venčiama. 

Rugsėjo n., n. 8 d. taip pat yra 
švenčiama > nčiausios Merge
lės Marijos iniimo šventė. J i 
yra Dievo Motina, už tai šventa 
ir lietuvi ; »bai gerbiama. 
Lietuviai ^avo meilę Dievo 
Motinai pa- \0 eidami į bažny
čią, melsdai esi ir kitais būdais 
išreikšdanv jagarbą. 

Vytas J u n o n a s , 
bariaus Girėno lit. 

m los 7 sk. mokinys 

LIETUVIŲ D I E N O S 

Spalio mėnesį Šv. Kazimiero 
parapijoje įvyko Lietuvių dienų 
šventė. Buvo atvažiavę labai 
daug žmonių iš kitų miestų, net 
iš Chicagos. 

Programa buvo labai įdomi: 
daug dainų ir šokių. Man labai 
patiko magikas. J is mus visus 
nustebino savo tr iukais. 

Mačiau labai gražių paveikslų 
ir daug lietuviškų juostų bei 
knygų. Žmonės gėrėjosi, visur 
vaikščiojo, sėdėjo prie gražiai 
papuoštų s ta l iukų ir valgė 
lietuvišką maistą. 

I šventę a tvyko v i s i ems 
žinoma kino žvaigždė Rūta Lee 
Kilmonytė. J i yra graži ir 
gražiai kalbėjo į visus lietuvius. 
Aš ir mano brolis Viktoras 
nusipirkome daug lietuviškų 
fantų ir kelias juostas. 

P e t r a s Karuža , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(Jubiliejinis leidinys) 

TVANAS 

(Tęsinys) 

Pelkės, duobės ir lygumos 
a t rodė lyg jū ros . V a n d u o 
p lūdur i avo v i su r . V i lnys 
pliauškėjo per užsėtus laukus ir 
gyvulių ganyklas. Visus gy
vuosius su tvė r imus apėmė 
didelė baimė. Žmonėse atbudo 
jų užmigusios sąžinės, suprato, 
kad jų daromos neteisybės ir 
nuodėmės užtraukė Dievo rūs
tybę ant žemės. Dievas, skan
dindamas žemę, baudžia nusidė
jusius ir sugedusius žmones. 

Dievas p ik t a i n u s i t e i k ę s 
žiūrėjo iš dangaus, kai vanduo 
be jokio gailesčio skandino ir 
naikino visus vaisius, augalus, 
kad nebeliktų nė vieno grūdelio 
sėklai. 

Ir taip pasaulis be jokios 
pagalbos bū tų p r ažuvęs . 
Žmonės būtų išmirę bei prigėrę, 
kaip uodai po stipraus lietaus. 
Augalai ir vaisiai būtų supuvę, 
tik žemė būtų pasilikusi van
denyje mirkti ir pelėti. 

Iš d a n g a u s d r a u g e su 
Viešpačiu Dievu žiūrėjo žemyn 
švenčiausioji Mergele Marija. Ji 
tai matydama susigraudino. Jos 
gailestinga širdis verkė iš 
skausmo, nes matė, kad žemės 
grožis nyksta ir visi gyvi su
tvėrimai žūva. Tada Mergelė 
Marija pradėjo Dievą prašyti, 
pradžioje l aba i n e d r ą s i a i , 
paskiau drąsiau ir karsčiau, kad 
Sutvėrėjas nors dalelę atleistų 
žmonių nuodėmių ir pasigailė
tų žūvančio tokio g ražaus 
sutvėrimo. 

(Bus daugiau) 

P IEŠTUKAS I R P E I L I U K A S 

Pyksta Jonas ant pieštuko, 
Kad negali juo paisyt. 
Eis pieštukas pas peiliuką, 
Kad nudrožtų, paprašyt. 

Antanėlis nusiminęs: 
Kaip su plunksna j is rašys? 
Eis plunksnelė rašal inėn — 
Kad pagirdytų, — prašys. 

Leonardas Ž i tkev ič ius 

G A L V O S Ū K I A I 

Su šiuo numer iu pradedamas 
galvosūkių sezonas, ku r i s tęsis 
iki gegužės mėn. vidurio. Galvo
sūkius gali spręsti visi. Norin
tieji konkurse dalyvauti gali 
t ik iki 17 metų amžiaus. Kon
kurso laimėtojams bus skiria
mos piniginės premijos. Kon
kurso a tsakymams siųst i duo
damas vieno mėnesio la ikas . 
Tuo būdu konkurse gali daly
vauti ir tolimesnėse vietose 
gyvenantieji. Atsiųsti konkurso 
atsakymai nebeužskaitomi, ka i 
konkurso atsakymai j au y ra pa
skelbti „Tėvynės žvaigždutėje". 
Todėl ilgai nedelskite su atsaky
mais. Daugiau taškų la imi t ie , 
kurie visą laiką sprendžia ir at
sakymus siunčia. Galvosūkiai 
įvairaus sunkumo, pr i ta ikyt i 
įvairaus amžiaus dalyviams. 
Kuriems dar neaiškios šios 
taisyklės, gali k laust i redak
toriaus, bus plačiau paaiškinta. 

T a d p r a d ė k i t e s m e g e n ų 
gimnastiką. Sėkmės! 

R e d a k t o r i u s 

G A L V O S Ū K I S N R . 1 

P a k a r t o k i t e pe r v a s a r ą 
pamirštą aritmetiką, a t l ikdami 
šiuos veiksmus: 

I. Šias t r i s t rupmenas para
šyk i t e pač ia i s m a ž i a u s i a i s 
skaitmenimis: 
6/18 18/30 9/15 

II. Kuri iš šių t rupmenų y ra 
didžiausia: 
7/17 ar 11/34 

I£[. Padauginki te šias dvi 
trupmenas ir parašykite pačiais 
m a ž i a u s i a i s s k a i t m e n i m i s , 
nepakeitus reikšmės: 
4/9 . 7/8 ir 2Y4 . 4 5/6 

(5 taškai) 
i 

G A L V O S Ū K I S N R . 2 

GALVOSŪKIS N R 3 

(Žiūrėkite brėžini) 

Sujungę taškus sužinosite kas 
nupiešta Piešinys sumažintas ir 
numer ia i mažesni pasidarė. 
P a n a u d o k i t e padidinamąjį 
stiklą, jei sunkiai iškaitysite 
numeri- Kai kuriuos paryški
nau. Už atliktą darbą gausite 5 
taškus. 

G A L V O S Ū K I S NR. 4 

Kai Jonas Artys grįžo iš dar
bo ir priėjo prie savo buto durų, 
išgirdo sudužusio stiklo garsą. 

Kas galėjo atsitikti? Jis pats 
savęs klausė ir skubėjo atrakin
t i duris. 

Vos įėjęs į kambarį, pirmiau
sia pamatė savo katiną Tomą, 
kuris meiliai glaudėsi prie Jono 
ir džiaugėsi savininko grįžimu 
namo. Tačiau Jonas neturėjo 
laiko paglostyti katino, kai 
pamatė ant grindų gulinčias 
Molytę ir Benytę. Jis greit prie 
jų prišoko ir pamatė, kad dar 
kvėpuoja, nutarė pirmiausia jas 
išgelbėti. 

Pagaliau atsidusęs garsiai iš
tarė : „Vargše Molyte, vargše 
Benyte, kas atliko šį bjaurų 
darbą? 

Visi langai buvo uždaryti ir 
užrakinti . Vienintelis kelias 
įeiti į kambarius buvo pro duris, 
vienintelis r ak tas nuo durų 
buvo Jono kišenėje, durys 
nebuvo išlaužtos. Ant valgomojo 
k a m b a r i o g r indų gulėjo 
sudužusio stiklo gabalai ir 
k lanas vandens. 

Jonas pagalvojęs suprato, kas 
to kriminalo buvo kaltininkas. 

Jū s taip pat pagalvokite ir pa
aiškinkite, kas atsitiko ir kaip 
atsitiko? Suraskite nusikaltėlį. 

Už teisingą paaiškinimą 10 
taškų, už apytikrį — 5 taškai. 

GALVOSŪKIS N R 5 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Čia matote daug brūkšnel ių, 
kurie sudaro smėlio laikrodžio 
formą. Į tuos brūkšnelius reikės 
įrašyti raides, kurios sudarys 
žodžius pagal žemiau duotus 
paaiškinimus. Vidurinės raidės, 
skai tant žemyn, t u rė s išreikšti 
Lietuvos š iaurvakar inės srities 
pavadinimą. Už teisingą iš
sprendimą 5 taškai . 

Paa i šk in imai : 1. Nepaprastų 
— genialių protinių gabumų 
moteris. 2. Moteris, kuri keliau
ja. 3. Kai elektra sugenda, už
degama... 4. Klaus imas var
dininko l inksniui . 5. Viena 
raidė, kur i angliškai reiškia 
„aš" . 6. Paraz i t as , ger iant is 
kraują, mėgstąs nešvarius žmo
nes. 7. Muzikoje naudojamas 
ženklas. 8 Graži fantazija. 9. 
Vieno iš Lietuvos vyriausybėje 
esančio svarbaus asmens pavar
dė kilmininko linksnyje. 

r 
įte 

į s iž iūrėk i te gerai į šiuos 
piešinėlius ir parašykit trumpą 
pasakėlę. Gausite 5 taškus. 
Gražiausią pasakėlę spausdin
siu Tėvynės Žvaigždutėje. 

Pradėjau senti, pradėjau tem
ti . (Mėnulis). 


