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Lietuvos gyventojų 
kiršinimas ir skaldymas 
Lietuva neatsižada kelio į nepriklausomybę 

Vilnius. 1990 spalio 6. — 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Lansbergis ir Respublikos 
ministerė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė bendru savo raštu 
painformavo Lietuvos gyvento
jus apie dabartine situaciją. 

Prasideda konsultacijos tarp 
TSRS ir Lietuvos Respublikos 
oficialių delegacijų dėl derybų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimu pradžios. Konsultaci
jose ir derybose bus sprendžiami 
gyvybiškai svarbūs Lietuvos 
valstybės egzistencijos užtikri
nimo klausimai, jos istorinės 
perspektyvos problemos. 

J au pirmojo 1990 m. spalio 
mėn. 2 d. Maskvoje įvykusio 
Lietuvos Respublikos ir TSRS 
valstybinių delegacijų konsul
tacinio pasitarimo rezultatai 
leidžia daryti išvadą, kad šalių 
santykiai perėjo į naują stadiją. 
Tai teikia vilčių, kad nepri
klausoma Lietuvos Respublika 
netrukus vėl taps politiškai 
s ava rank i ška ir draugiška 
Tarybų Sąjungai valstybė. 
Tačiau tai ne visiems patinka. 
Pr ieš Lietuvos Respubliką 
nusiteikė žmonės ir atskiros jų 
grupuotės, remiami iš Tarybų 
Sąjungos, mėgina suskaldyti 
L ie tuvos žmonių v ienybę . 
skelbdami, neva Lietuvos Res
publikoje pažeidžiamos tautinių 
mažumų teisės, o joms apginti 
būtina kurt i lenkų autonominę 
sritį Lietuvos Respublikos te
ritorijoje. 

Senieji komunis ta i 
k u r s t o nesan ta iką 

Lenkų autonominės srities 
Lietuvos Respublikoje kūrimas 
įgyja vis aštresnį pobūdį dėl 
neslepiamos teritorinių-nacio-
nalinių konfliktų eskalacijos 
politikos, kurią vykdo Tarybų 
Sąjungos konservatyviosios 
jėgos. Bandoma pasinaudoti 
stalininės politikos nusikal
timais, iš nutautinimo periodų 
likusiomis socialinėmis-ekono-
minėmis skriaudomis bei sun
kumais, diskriminacijų sukelto
mis psichologinėmis nuostato
mis, kurstoma nesantaika tarp 
lietuvių ir Lietuvos tautinių 
mažumų. Nauja Lietuvos vado
vybė,nors ir suvaržyta eko
nominės blokados bei paveldėto 
komandinio ūkio neefektyvu
mo, ne kartą yra atvirai pa
reiškusi, jog ji vykdo ir vykdys 
ir lenkų, ir visų kitų tautinių 
bendrijų teisių realizavimo poli
tiką, pasirengusi plėtoti kultū
rinę autonomiją, daryti refor
mas, kurios padės įtvirtinti 
Lietuvos taut inių bendri jų 
saviraiškos garanti jas. Tuo 
tikslu aktyviai dirba Valstybine 
komisija Rytų Lietuvos pro
blemoms i šnagr inė t i , ku r i 
parengė išvadas, grindžiančias 
ilgalaikę Rytų Lietuvos ekono
minio ir socialinio vystymo 
programa Be to, rangiamas 
tautybių kultūrinės autono
mijos įstatymo projektas. į šį 
darbą jtraukiami lenkų, rusų. 
baltarusių bei kitų tautiniu 
bendrijų atstovai. 

Pa ty s lenkai pr ieš ta rauja 
tikrovei 

Nepalaikydami Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos ir Vyriausybės pastangų 
teigiamai ir nedelsiant spręsti 
tautinių bendrijų klausimą, 
konservatyvie j i Ta rybų 

Sąjungos sluoksniai, pirmiausia 
TSKP, ypač skatina ,,lenkų 
teritorinio vieneto" paskelbimą. 
(Apie tai buvojau pranešta pra
ėjusio šeštadienio laidoje. Red.i 
Kurstantys pareiškimai lenkų 
spaudoje apie Lietuvos Respub
likos neva vykdomą lenkų per
sekiojimą, — kai vien per pasta
ruosius dvejus metus Lietuvoje 
atidarytos 34 naujos lenkiškos 
mokyklų klasės, 66 lenkiškos 
grupės vaikų darželiuose, pra
dėta retransliuoti Varšuvos 
televizija ir pasirodė keli nauji 
lenkų periodiniai leidiniai, — 
visiškai prieštarauja tikrovei. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumui ir 
Vyriausybei nesuprantama, ko
dėl ,.nacionalinio teritorinio" 
darinio būtinumas, ignoruojan 
tis kitu tautinių mažumų, gyve
nančių šiose teritorijose, inte
resus, skelbiamas vienintele 
prielaida išlaikyti lenkų tautinį 
identitetą, pašalinti jų asimi
liacijos grėsmę. Šalčininkų ir iš 
dalies Vilniaus rajonuose ragi
nama nesilaikyti Lietuvos įsta
tymų, išsaugoti „tarybinės sant
varkos" struktūras, užkirsti 
kelią visos Lietuvos Respubli
kos politiniam savarankišku
mui, gelbėjimuisi iš TSRS cha
oso. 

Dezinformacija, platinama 
tiek mūsų, tiek kaimyninėse, 
tiek Vakarų valstybėse, turi 
vieną pagrindinį t ikslą — 
sukursčius žmones, žlugdyti 
artėjančias Lietuvos Respubli
kos ir Tarybų Sąjungos derybas, 
palikti nepanaikintas 1940 m. 
agresijos pasekmes ir sutruk
dyti Lietuvai. Latvijai ir Estijai 
grįžti į pilnateisių Europos 
valstybių šeimą. 

Vyriausybės 
pareiškimas 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mas ir Vyriausybė pareiškia: 

— vietiniai Tarybų Sąjungos 
unitarinės politikos vykdytojai 
naudoja paveldėtus, ne dėl 
Lietuvos Respublikos politikos 
Rytų Lietuvoje susiklosčiusius 
sunkumus prieš dabartinės Lie
tuvos Respublios nepriklauso
mybę; 

— Rytų Lietuvos gyventojų 
e k o n o m i n i a i - s o c i a l i n i a i 
sunkumai yra ypač svarbi vals
tybės problema. Ji jau spren
džiama, tame darbe dalyvauja 
Rytų Lietuvos tautinių bendrijų 
pajėgos: 

— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba 1990 m. rugsėjo 
25 d. kreipėsi į SNO Žmogaus 
teisių komisiją, prašydama 
sudaryti ir atsiųsti į Lietuvos 
Respublikų specialią komisiją 
pagelbėti ištirti čia gyvenančių 
rusų. lenkų, žydų, baltarusių ir 
kitų tautinių mažumų padėtį, 
suteikti rekomendacijų; 

— vietinė savivalda ir tauti
nes bei žmogaus teises užtikri
nantys Lietuvos įstatymai, kar
tu su parengtais jų įgyvendini
mo patikslinimais, sudaro geras 
prielaidas net šiuo sunkiu metu 
spręsti susikaupusias proble
mas be kieno nors kišimosi: 

— Lietuvos Respublika nesie
kia niekam blogo, ji gina ir gins 
savo politinį teritorini vien
tisumą, neatsižadės kelio į 
Nepr ik lausomybę; 

— atsakomybė už š.m spalio 
6 d. Eišiškėse planuojamą 

Keliasdešimt tūkstančių žmonių Čekoslovakijos sostinėje Prahoje 
demonstravo prieš Komunistų partijos pastangas atgauti savo ; . M- a 
reikalavo konfiskuoti partijos turtą be jokio atlyginimo. Kalbėtojai 
reikalavo, kad komunistai būtų pasalinti iš Čekoslovakijos Parlamento 
ir teisiami. 

Izraelis atsisako klausyti 
Jungtinių tautų nutarimo 

J e r u z a l ė . Izraelis pranešė 
sekmadienį, kad jie nepriims 
Jung t in ių Tau tų komisijos 
ištirti buvusių žudynių, kurių 
metu buvo Izraelio policijos 
užmušta, kaip dabar jau sako, 
20 palestiniečių. 

Po keturių valandų debatų, 
Izraelio kabinetas vienbalsiai 
n u t a r ė pas iųs t i J u n g t i n i ų 
Tautų Generaliniam sekretoriui 
pranešimą, kad nebus pri imta 
ta komisija, kurią Saugumo 
taryba nutarė pasiųsti ištirti 
faktams. Izraelio vyriausybė 
taip pat išleido komunikatą, jog 
Jungtinių Tautų rezoliucija, 
kuri kaltina Izraelį už žudynes, 
yra ..visiškai nepr i imt ina" . 
Izrae l io Rel iginių r e i k a l ų 
mįr.kšteris Avner Shaki pra
nešė, jog Izraelis yra jau sudaręs 
savo komisiją, k u r i i š t i r s 
buvusias masines žudynes, ir jis 
pasakė, kad bet kokia komisija 
iš užsienio , ,yra d ide l i s 
įsikišimas į Izraelio vidaus 
reikalus. Izraelis yra diskri
minuojamas. Kodėi jiems reikia 
siųsti delegaciją ištirt t įvykius? 
Jie jau apkaltino Izraelį, tad jie 
jau padarė savo sprendimą". 

Tik su tu r i s tų v izomis 
Tačiau žm;ų agentūros nesu

tinka savo pranešimuose. Vie
nos sako, kad komisija galės 
įvažiuoti, bet vyriausybė visai 
nepadės faktų surinkime, bet 
kitos praneša, kad iš viso vizų 
nebus duodama įvažiavimui. 

neteisėtą ir beprasmį politinės 
padėties Lietuvos Respublikoje 
destabilizavimą tenka įvairių 
kraštutinių nuomonių reiškė
jams, neapykantos kurstyto 
jams Lietuvoje ir ypač — Tarybų 
Sąjungos konservatyviesiems 
politiniams sluoksniams. Pa
starųjų tikslas — suardyti gal 
pirmą kartą istorijoje ta ip 
pozityviai besiklostančius Lie
tuvos-Lenkijos santykius - irgi 
lengvai įžiūrimas. Neleiskime, 
kad siauras provincionalizmas 
ir pikta valia pakenktų visų 
mūsų Lietuvai ir naujiems san
tykiams tarp Europos valstybių. 

Paskut in iu metu I .raelio vy
riausybės kalbėtojts išsireiškė, 
kad komisija pili atvažiuoti, 
kaip pr iva tūs asmenys turisti
nėmis vizomis 

Kai Izraelio vyriausybė posė
džiavo, t a i Izraelio žmogaus 
teisių grupė išleido savo pra
nešimą, kur iame apkaltino Iz
raelio policiją šaudymu į arabus 
prie Kalno šventyklos. Praneši
me rašoma, kad policija ilgai 
šaudė, nekreipdama dėmesio, 
kad ir jų gyvybei iuvo pavojus. 
Ta žmogaus teisu? grupė vadi
nasi ,,Betselem" r ji praneša, 
kad policija panaudojo pasibai
sėtinus metodus ir pareikalavo, 
kad būtų kaip ' ik sudaryta 
komisija iš užsienio, kuri ištirtų 
nepriklausomai iuo Izraelio 
vyriausybės tas / įdynes. 

A m e r i k o s . .klaida" 
Izrael io Užsienio r e ika lų 

ministeris David -evy pasakė, 
s p a u d a i , jog 1 r ae l i s y r a 
pasiruošęs ir blog ems ryšiams 
su A m e r i k a . t m e s d a m a s 
Jungt in ių Tautu įutarimą ..ir 
apgailestauja tą : <tą, kad JAV 
administracija pa larė klaidą". 
Komisija turinti pati susilaikyti 
nuo važiavimo ; i '.raelį. Betse-
lem pa re i škė , og Izrael io 
komisijos tyrinv rezultatais 
nebus galima pat <ėti, nes min. 
pirm. Shamiras pasakė, kad 
saugumiečiai teis ngai pasielgė 
pradėdami šaudy iš savo auto
matų. 

Pirmadienį Izr^'lio premjeras 
Y. Shamiras pas kė ir svarbią 
politine kalbą, -ad ,,Izraelis 
nebijos atsakyt i \ t kokiu būdu, 
kokiu m a t y s . - ad re ik ia" , 
tu rėdamas mintvje Iraką, jei 
Jordanas būtu už namas. Sveti
mos valstybės įžengimas į Jor
daną bus netoler ojamas ;pasa 
kėj issavo parlar ntarams. Bet 
jis pasakė, jog Izr: <;lis neturi in
tencijų užpulti . įką, Jordaną 
ar net kokią kit Į irabų valsty
be. 

— P a k i s t a n e suareštuotas 
buvusios minis t re pirmininkės 
Bhutto vyras ir apkaltintas tur 
to grobimu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chieagoje praėjus į 
šeštadienį įvyo 37-sis konsulari-
nis balius, kuriame dalyvavo 
š ia is meta is 18 konsu lų . 
Vienam asmeniui kainavo 200 
dol., bet Hiltono viešbutyje buvo 
700 svečių. 

— Maskvos alkoholikai, ku
rie buvo „sausinami" specialioje 
įstaigoje, buvo išvežti į kaimą už 
miesto padėti rinkti bulves iš 
laukų, nes patys rusai nepajėgia 
to darbo laisvai atlikti. Apskai
čiuojama, kad iš 290 milijonų 
gyventojų Sovietų Sąjungoje, 
yra maždaug tarp 20 ir 25 
milijonų alkoholikų arba daug 
geriančių svaiginamuosius gėri
mus. 

— Londone nusileido lėk
tuvas su 370 vakariečių, dau
giausia amerikiečių moterų ir 
vaikų iš Irako ir Kuwaito. 

— Kanados 36,500 darbi
ninkų, kurie dirba Kanados 
General Motors kompanijoje, 
a t šaukė streiką, kai buvo 
susitarta su darbdaviais, kad 
bus padidintas a t lyginimas 
7,5<fr p i rmais ia is me ta i s , 
daugiau laisvų darbo dienų ir 
tam tikram laikui užtikrintas 
aprūpinimas, jei yra atlei
džiamas darbininkas. 

— P o šimto metų, kai pirmą 
kartą vienas britas ieškotojas ir 
tyrinėtojas buvo praėjęs šiau
rinę Kinijos dalį ir šiaurinį 
Tibetą, dabar vėl du britai ke
liautojai atrado dar nepastebė
tą kalną ir užšalusį ežerą. 

— Bonoje Vokietijos vy
riausybė kreipėsi j visus šnipus, 
kad jie patys pasiduotų, kai 
buvo suareštuoti keli šnipai 
buvusioje Vakarų Vokietijoje, 
kurie šnipinėjo buvusiai Rytų 
Vokietijai. Paskutiniu metu 
buvo areštuota 10 asmenų bet 
kai susijungė Vokietija, tai 
abiejų buvusių valstybių žvalgy
bos pradėjo dirbti vienai Vo
kietijai 

— Varšuvoje vyriausybė 
apkaltino buvusį komunistinį 
režimą nuslėpus tarptautinių 
nusikalt imų mafiją, kur ią 
tvarkė lenkų žvalgybos agentai. 
Komunistų partijos Politbiuras, 
kuriam tada vadovavo gen. Je-
ruzelskis, dabartinis preziden
t a s , užstojo nus ika l t ė l i u s , 
nežiūrint, kad vidaus reikalų 
ministerija rekomendavo pa
traukti teismo atsakomybėn. 

— Washingtone susirinkę 
įvairių pramonės ir prekybos 
įmonių vadovai pareiškė nepasi
tenkinimą pašto patarnavimais 
ir pasiūlė, kad paštą perimtų 
privati kompanija ar kompani
jos. 69^- menedžerių pasisakė už 
pašto perdavimą į privačias 
rankas, nes vėluojamas pašto 
pristatymas, pražūva laiškai ir 
laikraščiai, brangsta ženklai ir 
įmonės privalo ieškoti kitų 
pristatymo būdų arba naudoti 
fakso mašinas. 

— Bagdade oficialūs parei
gūnai pranešė, kad yra leista 
Genevoje Raudonojo Kryžiaus 
pareigūnams prižiūrėti maisto 
paskirstymą Irake, kuris gau
namas iš užsienio. 

Nobelio Taikos 
premija Gorbačiovui 

Kadaise sovietai tai vadino 
„politine pornografija" 

KALENDORIUS 

Spalio 17 d.: Marijonas, 
Margarita. Gyte, Kintautas. 

Spalio 18 d.: Lukas Evan
gelistas, Kesmina, Liubartas, 
Vaiva, Jaugilė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 7:03, leidžiasi 6:08. 
Temperatūra dieną 75 L, 

naktj 57 1. 

Maskva . — Norvegijos Nobe
lio komitetas pareiškė, jog 59 
metų Sovietų vadas, pirmas ko
munistas, vadovaująs valstybei, 
gauna Taikos premiją, kuri j am 
buvo paskirta už jo „vadovau 
jančią rolę taikos įgyvendini
mui, kuri šiandien sudaro svar
bią dalį tarptautinėje bend
ruomenėje". 

Gorbačiovas įvedė politinius 
pasikeitimus pačioje Sovietų 
Sąjungoje ir per 5 metus pakeitė 
užsienio politiką, susitikdamas 
8 konferencijose su JAV prezi
dentais ir išvesdamas kariuo
menę iš Afganistano, raginda
mas nusiginkluoti. J is taip pat 
leido liaudies sąjūdžiams paša 
linti komunistines vyriausybes 
Rytų Europoje, paruošdamas 
kelią Vokietijos susijungimui. 
J is užmezgė diplomatinius ry
šius su Pietų Korėja, Saudi 
Arabija ir pritarė Jungtinių 
Tautų rezoliucijai, kuri pa 
smerkė Iraką už invaziją į 
Kuwaitą. Nobelio 5 narių komi 
tetas sako, jog 5 metų laiku 
dramatiškai pasikeitė Rytų-Va-
karų santykiai ir pasiprieši
nimą ginklu pakeitė derybos. 
Senos Europos valstybės atgavo 
savo laisvę, — taip rašo Komi 
te tas savo pareiškime. Tad 
Gorbačiovui ir suteikta Nobelio 
Taikos premija, pranešė Gidske 
Anderson, Nobelio komiteto pir 
mininke. 

Bet žmonės nes idž iaug ia 
Pasaulio spauda šia proga pri 

mena dr. Sacharovą, kai jam 
1975 m. buvo irgi paskirta 
premija už jo kovą prieš komu
nizmą ir už žmogaus teises. 
Tada t a s džiaugsmas buvo 
dideliu choru pasmerktas ir 
Sovietų spauda tada tai pava 
dino „politine pronografija, 
parašydama net kad Sacharo
vas yra kaip Judas, kuris parsi
davė Amerikos CIA. Po 15 metu 
Gorbačiovas už tai sveikinamas 
savo Aukščiausioje Taryboje. 
bet tuo nesidžiaugiama sovietų 
žmonių masėse. Gorbačiovo 
komunistai draugai sutinka, 
kad premija gerai paskirta, 
tačiau sako, kad tai nesumažins 
dėmesio nuo tautybių susikir
timo ir maisto trūkumo arba 
nuo kainų kilimo, kai tuzinas 
kiaušinių dabar Maskvoje kai 
nuoja dviejų dienų uždarbį. 
Žymusis ekonomistas ir deputa
tas N. Arbatovas pasakė, jog jis 
„nemano, kad jis nusipelnė 
Nobelio premijos už ekonomiją". 

„Teis ingai v e d a m a pol i t ika" 
Gorbačiovui žinią pranešė 

Norvegijos ambasadorius, kai 
j is su savo padėjėjais „šli
favo savo kalbą ekonominiais 
klausimais", kurią jis turėjo 
pasakyti pirmadienį. Po šios 
žinios kalba buvo atidėta vėles 
niam laikui. Sovietų vadą 
užplūdo žurnalistai ir j i s jiems 
pasakė, jog esąs „sujaudinta?" 
ir važiuosiąs į Oslo gruodžio 10 
d. atsiimti tos premijos, kuri 
esanti paskirta jam už jo „tei 
singai vedamą politiką ir tai 
įpareigoja jį dirbti dar energin 
giau tiems tikslams". Jis šį 
kartą nepasakė, ką darys su tais 
710,00<) dol., kurie pridedami 
prie oficialaus rašto. 

— Vals tybės departamentas 
galįs atnaujinti diplomatinius 
ryšius su Albanija dar prieš šių 
metų pabaigą, pranešė sekreto 
riaus asistentas R Seitz 

Remeris primena, kad Sacha
rovui nebuvo leista vykti į pre
mijos iškilmes. Taip pat Boris 
Pasternakas 1958 m. ir Alek
sandras Solženicynas 1970 
negalėjo dalyvauti iškilmėse. 
Vyriausybė juos tada privertė 
ahu atsisakyti premijos, tik 
vėliau, kai Solženicynas turėjo 
palikti tėvynę, galėjo pasiimti 
premiją. 

Gorbač iovas n e a t s a k o į 
k laus imą 

Sovietų Parlamente, kai buvo 
pranešta žinia, tik 5 sekundes 
tebuvo papioia. ..Kietųjų komu
nistų mažuma" kritikavo Gor
bačiovą, jog j is sus i lpnino 
Sovietų Sąjuntrą ir prarado 
prestižą, kad pasitraukė iš Rytų 
Europos ir padarė neleistinas 
nuolaidas, kalbėjo pulkininkas 
N. Petrušenko. „Man prisimena 
laikai, kai Brežnevas pats sau 
ant krūtinės prisisegdavo me
dalius", pasakojo tas pulki
ninkas. Žurnalistų klausinė
jami žmonės gatvėse del to ne
reiškė jokio džiaugsmo. Reu-
terio žinių agentūros praneši
mu. žmonė<~ =ako. Kad „Nobelio 
komitetas visai nežino, kas 
darosi viduje, čia, tegu jie čia 
pagyvena porą mėnesių ir pa
matys kitą tikrovę. Ar taika yra 
t ik užs i en ieč iams , bet ne 
mums". Kiauše jaunas mokyto
jas Reuterio ž.urnalisto. Kai so
vietų televizijos „Vremia" prog
ramos žurnalistas paklausė patį 
Gorbačiovą, kaip jis jaučiasi 
priimdamas premiją, kuri tradi 
ciniai skiriama antikomunis-
ta;ns. kaip Sacharovui ir lenkų 
Walesai. Gorbačiovas neatsakė 
į tą klausimą. 

Nobelio komiteto pirmininke Gidske 
Anderson Oslo mieste. Norvegijoje, 
skelbia, kad 1990 metų Nobelio Tai 
k'js premija paskirta Michailui Gor 
bačiovm 

V a k a r ų a k l u m a s 
Sacharovo našle Bonner išsi

reiškė: „Esu pritrenkta Vakarų 
aklumu toms tragedijoms mūsų 
krašte, kurias tenka pergyven 
ti per tuos 5 pe»-estroikos metus 
vadovaujant Gorbačiovui". 

Nobelio komitetas nepranešė, 
kas nominavo (iorbačiovą, kuris 
jau anksčiau keliskart buvo no
minuotas Bet pranešė, kad 
kandidatų buvo pasiūlyta dau
giau kaip šimtas. Gorbačiovas 
yra gimęs 1931 m kovo 2 d. 
Kaukaze, netoli Savropolio. 
Maskvoje baigė teist ' r dirbo 
Žemes ūkio skyriuje. 1979 m 
tapo Politbiuro nariu, 1985 m 
tapo Sovietų Komunistų parti 
jos vadu. o po 4 metų Sovietų 
Sąjungos preztdentu. išrinktu 
t»k Aukščiausiosios tarybos. 
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MONTREALIO SKAUTŲ 
STOVYKLOJE 

Lie tuviškam j a u n i m u i ir 
skautybei pasišventusių vadovų 
dėka Montrealyje vyksta graži 
skautiška veikla. Ne tik suei-
gaujama, bet ir smagiai sto
vyklaujama. 

Šįmetine, jau 26-ta stovykla 
„Baltijos" stovyklavietėje vyko 
rugpjūčio 4-11 dienomis. Sto
vyklavo arti 30 asmenų: 12 vil
kiukų, 4 paukštytės. 4 skautės 
ir du „savaitgaliniai" skautai 
vyčiai bei vadovų štabas — 4 
vadovai, 3 vadovės, šeimininkė 
jos pagalbininkė ir ūkvedys. 
Stovykla būtų buvusi gausesnė, 
jei būtų laiku rasta sesė, su
tinkanti vykdyti komendantės 
pareigas. Tik trumpai prieš sto
vyklos pradžią buvo pakviesta, 
maloniai sutikusi, net iš Bos
tono atvyko pareigingoji ps. 
Naida Šnipaitė. Bet jau nebe
buvo laiko stovyklon sušaukti 
visas seses. 

Stovyklos vadovybe sudarė: 
Gintaras Nagys — viršininkas 
ir vilkiukų vadovas, Edis-Ginta-
ras Brinkis — vilkiukų draugi
ninkas. Paulius Murauskas — 
komendantas. Jonas Valiulis — 
adjutantas ir vandens sargas. 
Seserijos vadovybe sudarė bos-
tonietė Naida Šnipaitė — ko
mendante, Kristina Cičinskaitė 
— skaučių draugininke ir An-
drėja Celtoriūtė — stovyklos 
adjutante ir paukštyčių drau
gininke. Gera šeimininkė yra 
geriausia stovyklautojų nuo 
taikos apdrauda. Šjmetiniai 
stovyklautojai su dėkingumu 
prisimena jų maitinimu ir 
gerbūviu besirūpinusią Gene 
Kudžmiene Šeimininkei padėjo 
ir viską, ko reikėjo, kasdien iš 
miesto atveždavo ūkvedys Luc 
Brunet. Pažymėtina, kad šis. 
net ne lietuvių kilmės asmuo, 
savo atsotogas paaukojo talkin 
damas lietuvių skautų stovyklo-
je. Dvasiniais stovyklautoju 
reikalais rūpinosi kun J. Ara 
nauskas. Jis ne tik Mišias auko 
jo. bet ir vilkiukus įžodžiui 
paruošt padėjo 

Stovyklos programoje ypač 
daut; dėmesio buvo skiriama 
pirmajai pagalbai. Vilkiukai i<>-
labai uoliai mokėsi ir įsigijo pu 
mosios pagbalbos specialybe. «> 
šeši išlaikė ir plaukimo specia 
lybes egzaminus Vyresniems 
vyko pasiruošimas vilkiuku 11 
jam patyrimo laipsniui M<>k\ 
tąsi ir pionerųos Apsilanko st<>-
vykioje turėjo progos pamatyti 
vilkiuku s ta ty tas , piemenų 
maztiai- s u r i š t a s lapines 

Neužmiršta ir sportas — turėta 
net Olimpiados diena, kurioje 
visi savo amžiaus grupėje galė
jo pasireikšti Šokime į tolį, bė
gime, sunkaus akmens metime 
ir kt. Dėmesys skiriamas buvo 
ir r a n k d a r b i a m s , kur iuos 
jauniesiems puikiai pravedė 
sesė Alma Drešerienė 

Turėta ir porą įdomių iškylų. 
Viena jų buvo į netoliese esan
čią Juozo Piečaičio vasarvietę. 
Iškylai vadovavo Juozas Pie-
čaitis ir Petras Drešeris. Abu 
vadovai, net smarkiam lietui ly
jant, sudėjo kelio ženklus, 
kuriuos sekdami vilkiukai ir 
paukštytės rado kelią, ne tik j 
Piečaičių vasarnamį, bet net ir 
paslėptus „lobius". Kita iškyla 
buvo į „Amis D'O", kur žuvų 
prileistuose prūduose savo paga
mintomis meškerėmis žuvavo 
visi stovyklautojai. Pagauta 
buvo 16 forelių, kuriomis, 
stovyklos viršininko paruošto
mis, gardžiavosi stovyklautojai 
vakarienės metu. 

Neužmirštami liko sesės Nai-
dos Šnipaitės pagal Perkūno 
pasaką paruošti nakties žai
dimai su vaidilutėmis, baidyk
lėmis ir kt. Prie stovyklos prisi
dėjo ir brolis Romas Otto, pašne-
kės i a i s apie pasau l ine ir 
lietuvių skautų istoriją, o taip 
pat ir parodydamas skaidres iš 
ankstyvesnių stovyklavimo me
tų „Baltijos" stovyklavietėje 

Stovykla buvo smagi ir sėk
minga , nors kel ias dienas 
Dievas nepagailėjo ir lietučio, 
bet jis nesudrėkino stovyklau
toju nuotaikos. 

Kad „Baltijos" stovykloje 
būtų gera stovyklauti, pasidar
bavo skautų vyčių ir tėvelių 
talka, prie kurios suorgani
zavimo daugiausiai rūpinosi 
Rimas Rudinskas ir stovykla
vietės pirmininkas Linas Staš
kevičius. Kol turime psišven-
tusių vadovų ir jaunimo lietu
viškumu besirūpinančiu tėvų. 
džiaugsimės ir gražia jaunimo 
veikla, naudingomis stovyklo
mis. 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
830-4:00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 1 

TĖVYNĖN GRĮŽTA 
VS F. ŠAKALYS 

VAJE, VAJE! 

Lietuvos Skautų sąjungos ta
rybos pirmininkas v.s. Feliksas 
Šakalys, LSS vadovybės pastan
gomis pakviestas, arti mėnesio 
viešėjo JAV. Viešnagės metu 
dalyvavo rugsėjo 15-16 dienomis 
Lemonte, IL, vykusiame LSS 
skautininkių, ų suvažiavime, 
aplankė didesniuose lietuvių 
telkiniuose veikiančius LSS 
skaučių ir skautų vienetus. 
Vienur turėjo progos dalyvauti 
brolių ir sesių iškilmingose 
vienetų sueigose, kitur tegalėjo 
susitikti ir susipažinti tik su 
vadovais,-ėmis, papasakoti apie 
Lietuvoje atsikūrusius ir gražią 
veiklą vystančius skautus ir 
skautes, pasidalinti mintimis 
apie artimesni ryšį ir jo svarbą 
su plačiajame pasaulyje vei
kiančiais lietuviais broliais ir 
sesėmis. Nežiūrint įtempto ke
lionės plano, vs F. Šakalys, 
nerodydamas nuovargio žymių, 
dalyvavo ne tik pokalbiuose ir 
vakaronėse, bet aktyviai reiš
kėsi sueigose, pravesdamas 
dainas ir žaidimus dešimtį 
kartų už save jaunesniems bro
liams ir sesėms. Paskutinis šios 
viešnagės skautiškas susitiki
mas buvo praėjusį šeštadienį, 
spalio 13 d.. Bostone vykusioje 
iškilmingoje skautų ir skaučių 
vienetų sueigoje, kurioje jis LSS 
vadovybės buvo apdovanotas 
aukščiausiuoju LSS garbės 
ženklu — Geležinio Vilko 
ordinu. Šį garbės ženklą priėmė 
giliai susijaudinės. Antradienį, 
spalio 16 d., vs F. Šakalys iš 
Nevv Yorko aerouosto pakilo ke
lionei Tėvynėn Lietuvon. Namo 
išleidžiame jį su maloniais pri 
siminimais ir linkėjimais bro
liams ir sesėms Lietuvoje. 

METINĖ SKAUTUOS ŠVENTĖ 
CLEVELANDE 

Skautų įsikūrimas Lietuvoje dovana šioj šventėj, kalbąs tikė-
1918 m. lapkričio 1 d. — metinė jimą aukštesnėm idėjom, ryto-
Skautijos šventė, - Clevelande jumi ir žmogumi. Jie bus gyvas 
šiemet bus m:nima pirmadienį, ryšys tarp vakar ir šiandien 

dienų, prisimenant nepriklauso
mos valstybės kūrimąsi ir 
brandą. 

Širdinga padėka Dievo Moti
nos parapijos klebonui, s. kun. 
Gediminui Kijauskui,S.J., už 
leidimą pasinaudoti patalpomis, 
clevelandiečiams, — atidariu
siems savo namų duris svečiams 
ir visiems talkinantiems. Gau
tos pajamos bus skiriamos 
svečiams. 

Laukiame visų koncerte — 
šventėje. 

spalio 22 dieną 7 v.v., Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje, 
pristatant Vi! maus Pedagoginio 
instituto ansamblį „Šviesą". 

Amerikoje viešįs ansamblis, 
pakelyje iš Chicagos į Washing-
toną , Cleve'.andan a tvyks ta 
sekmadienį 5 v.v.; pirmadienį, 
kiek laikas leis,turės progą 
pamatyti nors dalį mūsų miesto, 
o vakare Škas koncertą. Iš čia 
išvyksta antradienio rytą. 

Vilniuje sužibo pirmieji lie
tuvių skautu laužai. Vilniuje iš 
naujo pakilo išlaikyta, naujai 
a ts ikur iančios Skaut i jos 
vėliava. Jaunyste žydintis an
samblis „Šviesa" bus tarytum 

VISI KVIKČIAMI l PUOTA 

..Puot? jūros d u g n e " , 
tradicine jūrų skautų ir skaučių 
metinė šventė, ruošiama jau šį 
šeštadienį, spalio 20 d., 7 vai. 
vak. Lietuvių centre. Lemonte. 
Linksm4 programą atlikti pasi
žadėjo ..Antro kaimo" aktoriai, 

vakarienė, šokiai ir 

IDR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

. (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Street. Chicago 
Tol. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai ) 

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

Sakydamas kitam teisybe, 
turėk vieną koją balno kilpoje. 

Turkų priežodis 

Kab. (1-312) 735-4477; 
|H«x. (708)244-0067; arba (704)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MED4CAL BUILDING 

6449 So. Pulmfcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

SVEIKINAME 
GEDIMINĄ KIJAUSKĄ, S.J. 

Ohio Lietuvių Gydytojų drau
gijos 47-ją metinę kultūrinę pre
miją laimėjo skautininkas, kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J. 

Sveikiname laureatą ir džiau
giamės visapusiškai aktyvaus 
skautininko kun. Gedimino pa
stangų ir darbo įvertinimu! 
Sveikata, ištvermė telydi Jus ir 
skautiškasis žiburėlis tegul vis 
dega Jūsų kelyje! g t f 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 9S St. Tel. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
irečd uždaryta ketvd 1-3 v p p penktd 

• šestd 9 v r i ? v p p 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (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 

6132 S. Keozle Avo. , Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, m. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., eigln. III. 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. R o b . r u Rd., Hlchory Hlll». 
1 mylia i vakarus nuo HaMem Ave 

Tai. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Bus puiki 
malonus pabendravimas vi
siems - jaunimui ir vyrės- SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
niems. Visi dalyvaukime ir savo KETURIASDEŠIMTMEČIO 
draugus pakvieskime smagioje ""*"" 
nuotaikoje praleisti vakarą ir 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaafci Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

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

Reikalu* esant atvažiuoju ir i namus 

savo atsilankymu paremti jūri 
nį skautavimą Chicagoje. 
Paskubėkite užsisakyti vietas. 
Nedelsdami skambinkite jps 
Ju rg iu : Lendra ič iu i . t e l . 
708-388 2041. Visi kviečiami ir 
nuoširdžuii laukiami. 

ŠVENTĖ 

Gabijos" skaučių ir ,,Balti-

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto ja 

3315 W 55 S: Chicago. R. 
Tai . (1-312) 476-2112 

9525 S ?9th Ave . H.ckory Hi lK 
Tol. (708) 598-8101 
V.il parpi secsaBaima, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Contor, 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (706) 448-1777 

Praėjusios savaitės „Skauty-
bes kelyje" džiaugdamasi Aust 
ralijoje atgaivintu ..Pėdsekiu", 
jo redaktorių Broniu Žalį. 
kažkodėl ..pakrikštijau" Baliu. 
Broli Bronių dėl šios klaidos 
a t s ip ra šau . Linkiu sėkmės 
skautavime ir ..Pėdsekio" rrdn 
ga vinie Red. 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO ŽINIOS 

rmtrealrie stovyklautojų būrelis Kairėje jų vadove 
bostomšk.' p> Naida Snipait* Gairelę laiko Maika Dreseryte 

Vydūno Jaunimo fondas sa
vo darbais nesigarsina. jis juos 
parodo konkrečiais pavyzdžiais. 
Štai. šiais metais, šalia kitų 
darbų. Vydūno -Jaunimo fondas 
išleido dvi knygas. 

Vasara lietuviškos knygos 
skaitytojams buvo pateiktas 
įdomus ir lengvai skaitomas 
rašytojos Alės Rūtos novelinis 
romanas ..Mėlyno Karvelio 
šviesa", 1988 m. laimėjęs 
Lietuvių Saulių sąjungos Simo 
Kudirkos kuopos Nevv Yorke 
premija Knyga išleido Vydūno 
Jaunimo fondas, talkinamas 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus Romanas 
atskirais pasakojimais gvildena 
teatralų problemas. Jo pagrin 
dine veikėja buvusi Nepri 
klausomos Lietuvos operos pri 
madona Vince Jonuškaitr Ap 
lanka ir trijų spalvų viršelio 
piešinj bei vinjetes sukūrė rašy
tojos Alės Rūtos-Arbienes dukra 
dail Rasa E Arbaitė. 

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo ki ta svarbi is tor inio 
pobūdžio knyga ..Dokumentai 

istorijai" Šią knygą, apie 
1943-44 metais Lietuvos gene
rolo Povilo Plechavičiaus suor
ganizuota vietine r inkt ine , 
spaudai paruošė Zigmas Rauli-
naitis. ilgametis išeivijoje leisto 
„Kario" žurnalo redaktorius. 
Tai vertingas tautai kritiško 
laikotarpio įvykių dokumentu 
rinkinys. 

Knygos gaunamos kreipiantis 
į Vydūno Jaunimo fondo valdy-
bos pirm Vytautą Mikūna. 
6243 Caroi Ln.. Palos Heights, 
IL 80463; td 708--J71S587. 

ASS MKT1NĖ ŠVENTE 
CAI.IFORNMOJE 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus metinė 
švente įvj ks sekmadienį, spalio 
21 d.. 12 vai. »po lietuvišku šv. 
Mišių) Šv Kazimiero parapijos 
salėje. Šventėje bus Alės Rūtos 
knygos Mėlynojo karvelio 
šviesa" sutiktuvės. Visuomene 
kviečiama dalyvauti. Vaišes 
vyks programos metu. prie 

jos skautų tuntai šeštadienį, 
spalio 20 d., rengia Detroito lie
tuvių skautijos veiklos 40-mečio 
minėjimo laužą, vaišes ir šokius. 

Minėjiman kviečiami ir nuo
širdžiai laukiami visi skautų,-
čių tėveliai, visi mūsų gretose 
žygiavę sesės ir brol ia i , 
kaimyninių tuntų sesės ir 
broliai, ar bent jų atstovai, visi 
dabartiniai ir anksčiau buvusie
ji vadovai.-ės, visų garbingų or
ganizacijų atstovai, Detroito ir 
apylinkių lietuvių visuomenė. 

Minėjimą pradėsime 7 vai. 
pasivaišmimu. tęsime smagia 
laužo programa 8 vai. vak . o 9 
vai. patieksime vaišes, vyks 
šokiai. Ši sukaktuvinė šventė 
vyks Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre. 25335 VVest 
Nine Mile Rd.. Southfield. Mi-
chigan. 

Detroito sesės ir broliai skau
tai laukia jūsų visų atsilankant 
Informacijai kreiptis: ps. Šarū 
nas Mingėla. tel. 313 348-8123. 
arba laišku — 46707 Stratford 
Ct. Northville, Michigan 48167 

Iki pasimatymo minėjime! 
Budime, 

„( iabi jos" ir . .Baltijos" 
t un tų vadi j a 

Tol. kab ineto ir buto: (708)652-4159 

OR. P. KISIELIUS 
GYDVTOJAS IR CHlRUPGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
isskyus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

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

Anestez:|0S • snausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine Elgm iL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti gai.rna 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BČI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sutto 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave . . Just ice. IL 

Tol. (1-312) 565-2960 •ve'kia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak Lawn . IL 60453 -2533 

Tol. 7 0 8 636-3113 

OR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd. 
VVestchester IL 6 0 1 5 3 

Tol . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
Rezld (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirnn ? 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
26S6 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p r ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Lietuvos vietinės r inkt inės gražiai papuoštų stalu 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitanmą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St 
Vai pagal susitarimą pi'm ir ketv i? 

6 9 ant' 12 6 penkMO 12 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Roz. (706) 442 8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIE S ..IGOS 

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. IH 606S2 

P'rm antr Ketv ir penM 
pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D, S.C 
Soeciaiybe — Vidaus ngu gydytoms 

Kaloame hetuviškai 
6165 S. Arehor Ave. (prie Anstin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarrtan Medical Certer-

Napervtlle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervtlle IL 60563 
Tai. 1 706-527-0090 

Valandos oagai susita'im^ 

Kab. tai. (1-312) 586 31M: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://Rob.ru


Naujos jėgos — 

SPAUDOS 
PAĮVAIRINIMAS 

DELEGACIJA BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE 

Prieš penkiasdešimt metų 

Visi, kurie mylime savąją 
lietuvišką spaudą, esame susi
rūpinę jos ateitimi. Nereikia 
įrodinėti, kad mūsų jaunoji kar
ta jau menkai besidomi jos atei
timi, jos beveik neskaito, nebent 
perverčia savos organizacijos 
skyrių, peržvelgia nuotraukas. 
Jei sukuriama jauna lietuviška 
šeima, laikraštis tradiciškai 
dažnai lieka prenumeruojamas, 
bet ar j is yra skaitomas su 
įdomumu? Net tėvai, kurie iš
tikimai atveža savo prieauglį, 
sakosi nebeskaitą laikraščių. 

Negaliu jų per daug kaltinti 
už nesidomėjimą gausia is , 
nepažįstamų vardų nekrologais, 
sus i r inkimų daugiažodžiais 
aprašymais, ištikimais dalyvių 
vardų išvardinimais, norint įsi
teikti dalyvavusiems. Taip, tai 
reikalinga ir suprantama, bet to 
neužtenka. Nuobodulį paįvai
rina besi tęsiančios romanų 
atkarpos, būsimų ar buvusių 
stovyklaviečių, suvažiavimų 
aprašymai, dažnai su vis tų 
pačių aktyvistų nuotraukomis. 

Laikas susirūpinti spaudos 
paįvairinimu. Vieną tokią mintį 
norėčiau paminėti, kurią seniai 
vartau savo galvoje. Juk yra 
daug jaunimo, kurie gal norėtų 
pasireikšti literatūrinėje srity
je, kurie yra pajėgūs išreikšti 
savo kūrybines fantazijas anglų 
ar kitose kalbose, bet nedrįsta 
rašyti lietuviškai. Ar mūsų 
spauda negalėtų pasirūpinti 
tokių kūrinėlių vertimais ir ret
karčiais įdėti kokį jauno žmo
gaus kūrinėlį, bandydama tokiu 
būdu įtraukti jauną autorių, 
autorę į mūsų spaudos bendra
darbių tarpą? Juk tai paįvai 
rintų ir mūsų vyresniesiems 
kasdieninį pasiskaitymą. Toks 
kvietimas turėtų pasiekti įvai
rias organizacijas, jaunimo tė
vus ir artimuosius, kuriems dar 
rūpi palaikyti rūpestį lietuvišku 
žodžiu galimai ilgesniam laikui. 

Šias savo mintis čia pagrįsiu 
keliais praktiškais patarimais iš 
savo studijų laikų, kurie padėjo 
man pačiai ir kuriuos norėčiau 
perduoti į turinčių norą rašyti 
jaunų žmonių rankas. Prisime
nu savo jaunas dienas ir pir 
muosius bandymus Skautų 
Aide, vėliau išdrįstant eiti ir į 
periodinę spaudą, ir kurie su
teikė tokį džiaugsmą ir norą 
nepadėti plunksnos ir toliau. 
Kodėl nepabandyti ir šiais vis 
liesėjančiais laikais tokiu būdu 
patraukti prie spaudos darbo tą 
gabų. bet gal nedrąsų jauna 
žmogų, suteikiant jam realia 
galimybę parodyti savo ban
dymus mūsų platesnei vi
suomenei. Aišku, čia turės prisi
dėti šeima ir draugai, kurie žino 
tokį jauną kūrybingą žmogų, 
nedrįstantį dėl kalbos netobu
lumo veržtis į lietuviškos spau
dos lankas. 

Per tūkstančius metų žmones 
pasakodavo istorijas vaikams, 
draugams, kaimynams Pirmo
sios is tori jos būdavo per
duodamos žodžiu ir tai tęsėsi 
nuo vienos generacijos į kitą. 

Vėliau pasakotojai pradėjo tas 
istorijas užrašinėti. Tai būdavo 
daugiausia legendos, pasakos 
apie herojus, o kiek vėliau ir 
ap ie papras tų žmonių per
gyvenimus. 

Moderniais laikais pradėta 
vystyti nauja literatūrinė forma 
— trumpoji novelė. Nors jos 
skyrėsi viena nuo kitos, jos taip 
p a t turėjo daug ir bendrų 
bruožų. Svarbu būdavo tai, kad 
rašytojas surastų nuosavą stilių 
ir būdą, kuriuo p a t r a u k t ų 
skaitytojo dėmesį ir darytų jam 
į spūd į . P i r m a s i s novelės 
uždavinys yra duoti skaitytojui 
suvokti vietą ir laiką, kuriuose 
viskas vyksta, ar tai būtų mies
t a s , ar kaimas, ar svetimi kraš
t a i , o gal karų ar ta ikos metai 

Novelės širdis yra koks nors 
įvykis, tur įs gilias pasekmes. 
Tą foną galima pristatyti nuo
saikiai arba peršokinėjant į 
prisiminimus, kurie būtinai turi 
bendro su rašoma istorija. Besi
vystant istorijai skaitytojas turi 
pradėti spėlioti, kas bus toliau, 
k u r tas viskas veda. Atsiranda 
įtampa. Dažnai pabaiga yra 
visai netikėta buvusiems spėlio 
j imams. ko jūs nesužinote iki 
p a t galo. Tai ir yra trumposios 
novelės pirmas ir pagrindinis 
reikalavimas. 

Kitas svarbus dalykas yra 
vaizduojamų asmenų charak
terist ika. Veikėjai turi būti 
į t ikinantys savo būdo savy
bėmis, nes tik tada skaitytojui 
rūpės jų likimai ir įvykių ato
mazga. Vaizduojami asmenys 
t u r i parodyt i savo v idaus 
gyvenimą, turi būt i . gyvi. turi 
m ą s t y t i i r p a g r į s t i savo 
veiksmus pagal tą parodytą 
charakteristiką, išryškinant jų 
motyvus, jų galvoseną, kodėl jie 
elgiasi taip, kaip elgiasi. 

Istorija yra pasakojama arba 
šalia stovėjusio ir visus motyvus 
žinančio, taigi trečiuoju asme
niu arba pirmuoju ,,aš", tuos 
įvykius pergyvenusio asmens. 
Šiuo atveju skaitytojas įjungia 
ir savo jausmus. Tas „aš" tačiau 
negali žinoti, kas dedasi kitų 
veikėjų viduje ir sprendžia apie 
tai tik iš savų spėliojimų taško. 
Tuo toks rašymo stilius skiria
si nuo t rečiuoju a smen iu 
rašomos novelės. ,,Aš" stilius 
tuojau įjungia skaitytoją į 
pasakojimo veiksmą, o trečiojo 
asmens vartojimas palieka jį 
žiūrovu iš šalies. 

Šie keli praktiški patarimai 
gali padėti ir jaunam, ir vyres
niam norą rašyti turinčiam 
asmeniui. Tikėkimės. Novelės, 
rašomos pirmuoju asmeniu gali 
skambėti labai asmeniškai, bet 
jos nebū t ina i t u r i būt i iš 
autoriaus gyvenimo. Akstiną 
tam gali duoti kada nors kokio 
artimojo pergyvenimas, įvykis, 
pakeitęs apsisprendimą, gyve
nimo kryptį. Ypač išeivio gyve
n imas buvo p i lnas tokių 
momentų, kai reikėdavo apsi
spręsti. Papasakokime apie tai. 

RKV 

NAUJI UGNIAKALNIAI 

300 mylių nuo Oregon vals
tijos pakrančių. Pacifiko van
denyno dugne per paskutiniuo
sius 10 metų pasirodė nauja 
virtinė ugniakalnių. Kai kurie 
yra aukštesni kaip 100 pėdų ir 
pusės mylios pločio. Tai pirmas 
atvejis, kai mokslininkams pa
sisekė nustatyti tikslią datą. 
kada specifiniai ugniakalniai 
susiformavo jūros dugne. Tai 
leidžia jiems tiksliau studijuoti 
šių besiformuojančių ugnia
kalnių poveikį aplinkinio okea
no vandens temperatūrai, che
minei sudėčiai ir gyvūnijai. 

Šie naujieji ugn iaka ln ia i 

1940 metų spalio 15 d. rytas 
Washingtone buvo nuostabiai 
gražus. Oras vėsokas, bet buvo 
galima vaikščioti ir be apsiaus
to. Rudens vėjai dar nebuvo ap
nuoginę medžių — jų šakas 
dabino parausvėję tiršti lapai. 

JUOZAS B . LAUČKA 

metų liepos 2? d Valstybės 
depar tamentas griežtai pa
smerkė agresiją ir visus suktus 
būdus, kurie panaudoti trijų Pa
bal t i jo respubl ikų nepri -

Roosevelto viešbutyje apsistoję klausomybei sužlugdyti. Pa-
dvylika Amerikos lietuvių svar- baltijo valstybių pasiuntinybių 
biųjų organizacijų atstovų baigė teisinė padėtis liko nepažeista. 

Jos ir toliau laikytos teisėtomis 
savo kraštų atstovybėmis. 

savo pasiruošimą žygiui 
Baltuosius Rūmus, pasimatyti 
su prezidentu Franklin D. 
Rooseveltu. Visus juos jungė 
vienas tikslas — sustiprinti 
pagalbą į Sovietų okupacijos 
nasrus patekusiai Lietuvai 
sugrįžti į nepriklausomų valsty
bių šeimą. 

Pirmieji veiklos 
žingsniai 

Sovietų Sąjungos karinis įsi
brovimas } Lietuvą 1940 metų 
birželio 15 d. sukrėtė Amerikos 
lietuvius turbūt dar iki tol neiš
gyventu smūgiu. Tačiau nepa
mesta galvos. Nei primesta 
vadinama liaudies vyriausybė, 
nei surežisuoti vadinamo liau
dies seimo rinkimai, nei jo 
..nutarimas" paskelbti Lietuvą 
sovietine respublika ir įjungti ją 
į Sovietų Sąjungą nesuklaidino 
bent didelės Amerikos lietuvių 
daugumos. Dar tą pačią dieną, 
lietuviškoji visuomenė, išskyrus 
bolševikams daugelį metų 
pajungtą grupę ir jų spaudą, 
vadino įvykius Lietuvoje tikrai
siais jų vardais — apgaule, 
smurtu, klasta, akivaizdžia 
okupacija, tautos pavergimu. 

Saukti masiniai protesto susi
rinkimai, siųstos telegramos į 
sostinę vyriausybei, kongresui 
prašant nepripažinti Lietuvos ir 
jos Pabaltijo kaimynių užgro
bimo ir jo padarinių teisėtais 
veiksmais. Spontaniškos veiklos 
pastangos nenuėjo niekais. 1940 

J u n g t i n i o da rbo p r a d ž i a 

Tuojau suvokta, kad kova Lie
tuvos teisėms gir.* i turi būti ve
dama planingai, sutelktomis 
visų Lietuvai išt liraų organiza
cijų jėgomis. Tų metų rugpjūčio 
10 dieną Lietuvių katalikų 
federacijos vald>bos iniciatyva 
Pittsburghe sudaryta Lietuvai 
gelbėti taryba, tada jungusi 
katalikų ir sandariečių-liberalų 
tautininkų sroviu organizacijas. 
Jos pirmininku išrinktas jung
tinio darbo nepailstantis inicia
torius ir organ;7atorius, ilga
metis ,. Draugo redaktorius 
Leonardas Šimuti- Darbo ^pra
džiai" pasiryžta kiek galima 
anksčiau susitikti su preziden
tu Rooseveltu, padėkoti jam už 
nepripažinimą Lietuvos aneksi
jos teisėtu veiksmu ir tuo pačiu 
paprašy t i Lietuvos laisvei 
nuolatinės paramos. 

VieningU'no keliu 

Delegacijos sud:>>y mo vadovas 
L. Šimutis sieke pilnesnės 
vienybės t au t in iame darbe. 
Anksčiau neskubėję į Lietuvai 
gelbėti tarybą įs: ungti socialis
tai dabar be jokių abejonių 
sutiko veikti iš-- len. Lengvai 
susitarta dėl delegacijos nariu 
sudėt ies . P r e z i d e n t u i pa
reiškimo paruošimas pavestas 
adv. Baliui Mastui-Mastauskui, 

.Žiburėlyje" Tomas. Liana ir Alytė patys sau pasitaroau kai valgo užkandį. 

buvusiam prokurorui, pirmojo 
pasaulinio karo metais ir jam 
pas iba igus daug dirbusiam 
Amerikos l ietuvių veikloje, 
siekiant Lietuvos pripažinimo. 
K o n g r e s m a n u i S a b a t h u i ir 
ki t iems pagelbstint. pasima
tymui su prezidentu paskirta 
spalio 15 diena. 

Pareiškimo tekstas paruoštas, 
del jo turinio buvo susitarta, 
delegacijos nariai — iš pradžių 
jų buvo numatyta 10 — susi
r inko spalio 14 d. sostinėje, tar 
t u m simboliškai Roosevelto 
viešbutyje, visai art i Lietuvos 
pasiuntinybės. Pasitarimai dėl 
apsilankymo techniškų reikalų, 
dėl delegacijos narių pristatymo 
prezidentui užtruko ilgokai. 
Posėdžiauta Lietuvos pasiun 
tinybėje. Nors nepaprastas pa 
siuntinys ir įgaliotas ministe-
r i s Povilas Žadeikis posėdyje 
nedalyvavo, jis mielai leido 
p a s i n a u d o t i pa t a lpomis , 
palinkėjo geriausios sėkmės. 
G a l u t i n a i dėl apsi lankymo 
tvarkos susitarta tik prieš pat 
vykstant į Baltuosius Rūmus. 

P o k a l b i s su Roosevel tu 

Delegacija atvyko į Baltuosius 
Rūmus laiku. Jos narius pasi 
tiko prezidento asmens adjutan 
tas generolas Watsonas ir tuo 
jau palydėjo į ovalinį kambarį. 
Prezidentas Rooseveltas ten jos 
jau laukė. Jis pasisveikino su 
kiekvienu, neprarasdamas jam 
įpras t inės šypsenos. Viskas 
vyko labai neformaliai, tad iš 
pradžių grėsusi įtampa visiškai 
pranyko. Išklausęs pergamente 
puošniai kaligrafiškai įrašytą 
pareiškimą ir priėmęs dovaną — 
gintarą, skirtą jam ir jo poniai 
— prezidentas pasakė esąs 
patenkintas Amerikos lietuvių 
atstovų atsilankymu ir dėkojo 
už padovanotą gintarą. Šypso
damasis tarė: ,,nesistebėkit, jei 
matysit ponią Rooseveltienę 
pasipuošusią į teiktais karo
liais". 

Prezidentas pareiškė gerai 
suprantąs Amerikos lietuvių 
rūpinimąsi savo tėvų šalimi Jo 
ir žmonos protėviai esą kilę iš 
mažų Europos kraštų Olandijos 
ir Liuksemburgo, tad ir jis norįs, 
kad tie kraštai būtų taip pat 
laisvi. Esanti klaida teigti, kad 
Lietuva esanti maža valstybė, 
kaip memorandume pažymėta 
— už ją yra mažesnių valstybių, 
gyvenančių nepriklausomai. 
Kita klaida, tęsė prezidentas 
Rooseveltas, sakyti, kad Lie

tuva neteko nepriklausomybės, 
nes Lietuvos nepriklausomybė 
tik laikinai „nustumta į šalį". 
Rooseveltas tikįs, kad Lietuva 
bus vėl nepriklausoma", gal 
greičiau, negu Jūs manote"... 

Pasakęs savo žodį. prezidentas 
pasiūlė v isiems su juo nusifoto
grafuoti. Taip ir padaryta, dele
gacijos nariams sustojus prie 
prezidento stalo. Atsisveikinus, 
delegacijos pask i r t i s buvo 
užbaigta. Išėjus iš prezidento 
darbo kambario, susitikta su 
spaudos atstovais, norėjusiais 
sužinoti apie delegacijos tikslus 
ir vizitą išsamiau. 

P r a n e š i m a s atstovui 

Prezidento žodis tartas šiltai. 
Delegacijos nariai buvo padrą
sinti , šv ies iau nusi teikę 
Lietuvos ateities atžvilgiu. Iš 
Baltųjų rūmų jie nuvyko tiesiai 
į L ie tuvos pas iun t inybę 
pranešti atstovui Povilui Ža-
deikiui apie pasimatymo apim 
tį. P. Žadeikis pareiškė dideli 
pasitenkinimą ir tuojau pasakė, 
kad nuo to momento jam būsią 
ryškiau tęsti savo misiją. 

Prezidento Roosevelto priėmi
mas lietuvių delegacijos ir jo 
viltingas žodis ne tik sustiprino, 
bet ir paskatino suglaudinti 
jėgas bendram siekimui. Socia
listų sąjunga ir abiejų fraterna 
linių Susivienijimų vadovybės 
tuojau formaliai įsijungė į 
Lietuvai gelbėti tarybą. Posė 
džiauta tada ir formaliai, nes 
delegacija sudaryta ne Lietuvai 
gelbėti t a rybos , bet svar 
besmųjų organizacijų ir įstaigų 
vardu. Sustiprintos tarybos 
posėdis Lietuvos pasiuntinybėje 
vyko labai sklandžiai, be jokiu 
susikirtimu. Kitą posėdį nutar 
ta kviesti jau Chicagoje, supran 
t a n t . kad jungt inio darbo 
vadovybe bus ten sudaryta. 

Prezidento Roosevelto admi 
nistracijos paskelbta politika 
nepripažinti prievartinio Pa
baltijo respublikų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą išliko iki šiol 
nepažeista — nuo pat 1940 me
tų liepos 23 dienos. Jos laikėsi 
visi prezidentai, jai tvirtai pri
tarė Kongresas. Tiesa, ne kartą 
pasigirsta mūsų visuomenėje 
ba lsu , mažinančių ir net 
menkinančių nepripažinimo 
politikos vertę. Per 50 metų ji 
buvo ne tik didžiosios vilties 
simbolis, bet ir prasminga 
parama kovoje del nepriklau
somybės atstatymo. Tai ir iš 
rankų neišmušamas ginklas 
tarptautinės reikšmės užmojuo
se. 

Delegacijos sudėtis 

Manau, pusšimtmečio sukak
tį pažymint, tiktų prisiminti ir 
delegacijos narius. Išvardinsiu 

juos kaip jie pas i rašė 
pareiškimą alfabetine tvarka, 
neteikdami niekam jokio pirmu
mo: 

Adv. Fortūnatas J. Bagočius 
- Lietuvių Susivienijimo pirmi 
n inkas . Pijus Grigai t is — 
„Naujienų" dienraščio redakto
rius, Kazys Karpius — ,.Dirvos" 
redaktorius, Juozas B. Laučka 
- ..Amerikos" redaktorius ir 
Lietuvių katalikų federacijos 
vicepirm., Povilas Mileris — 
Chicagos lietuvių draugijos sek
retorius, Petras Pivaronas — 
Lietuvių taut inės Sandaros 
pirmininkas, Leonardas Šimu
tis — ..Draugo" redaktorius ir 
Lietuvių Katalikų susivienijimo 
p i r m i n i n k a s , kun. Jonas 
Švagždys — Lietuvių katalikų 
darbininkų sąjungos pirmi
ninkas, Mikas Vaidyla - „San
daros" redaktorius ir Jonas 
Zuris. Lietuvių prekybos rūmų 
ats tovas . Delegacijoje dar 
dalyvavo iš Chicagos Eufrazina 
Mikužiūtė ir Aleksandras Kum 
skis, įsijungę į ją paskutiniu 
momentu demokratų partijos 
vadovybes pageidavimu. 

Pagal susitarimą, delegacijai 
vadovavo ir jos narius pre
zidentui pristatė Leonardas 
Šimutis, pareiškimą perskaitė 
teisėjas Jonas Zuris, o ginta
rines dovanas prezidentui įteikė 
dr. Pijus Grigaitis. 

Deja. iš delegacijos dvylikos 
narių gyvųjų gretose išliko tik 
vienas, šiuos atsiminimus ra
šantis. Esu dėkingas Aukščiau
siajam, kad galėjau sulaukti 
Kovo Vienuoliktosios. 

Praei t is — ateitis... 

Kažin, ką prez. Rooseveltas iš 
tikrųjų galvojo, sakydamas, kad 
Lietuva bus nepriklausoma 
„greičiau, negu jūs manote"? 
Iki kovo 11-tosios nuslinko 
beveik 50 metų. bet tikros 
nepriklausomybės Lietuva dar 
neatgavo. Nežinia, kaip būtu 
buvę, jei prezidentas Roose
veltas nebūtų miręs nesulaukęs 
karo pergalės. Jaltoje jis išvengė 
tiesaus žodžio Stalinui Pabalti
jo nepriklausomybės grąžinimo 
reikalu, tačiau paskutinėmis 
dienomis prieš mirdamas jis jau 
parodęs aiškaus susirūpinimo 
dėl pa t i k imumo Sta l inu 
pateisinimo. Vienaip ar kitaip, 
Roosevelto ištartas žodis „grei
čiau" jau per ilgai neduoda 
Amerikos lietuviams suteiktos 
vilties apčiuopiamo vaisiaus. 

Amerikos lietuviai prieš 50 
metu darė viską, ką jie galėjo ir 
kaip sugebėjo, kad Lietuva 
greičiau sulauktų laisvės dienų. 
Jų vadovų pradėtą veiklą gar
bingai tęsia naujos pajėgos. 
Tegu neišsenka nei ryžtas, nei 
kūrybiniai užmojai, nei sveika 
nuovoka pasirinktame kelyje. 

priklauso vadinamajai „LTgnies 
žiedo" ugniakalnių sistemai, 
kuri juosia Ramiojo vandenyno 
pakraščius ir kur i formuojasi, 
j u d a n t t ek ton inėms žemės 
plokštėms. 

WASHINGTONO 
PARTIJOS NEBUS 

Chicagoje organizuojama Wa-
shingtono (daugiausia juodukų) 
par t i j a nega lės da lyvaut i 
lapkričio balsavimuose. Toks 
apylinkės teismo ir Illinois 
aukščiausiojo teismo spren
d imas , r a d u s nes i la ikymą 
rinkiminių įstatymų. 

IŠPAŽINTIS 
Novelė 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Apmaudas ėmė pagalvojus, kaip jis pralėkdavo 
vakarus. Dar blogiau jaučiaus, kai įsivaizdavau juos 
besiglamonėjant. Kuo ji buvo geresnė už n a n e ? 
Apėmęs pavydas nedavė ramybės. Pavydą pakeit* kerš
tas. Noras keršyti didėjo. Sakoma, kad keršt. s yra 
saldus. Užėjo noras paragauti tą saldumą, kerš> i, bet 
kaip? Vaikiškos mintys maišėsi galvoj. Šelmiška- noras 
buvo įvykdytas, kai paspaudus durų skambuti. >ėgau 
už kampo. Buvau patenkinta, kad nors mir tei jų 
romansas buvo pertrauktas. Nei kiek neabejoja i 9avo 
pasisekimu. Bet vakare, gulėdama lovoj, prie au iš
vados, kad tai tikrai buvo vaikiška. Reikėjo ieškoti kitų 
metodų. 

Mano rūpesčiai neliko mamos nepastebėt Pat i 
pergyvenus, Žinojo, kas dedasi tokio amžiau:- »unos 
merginos širdyje. Nors ji kalbėjo bendrybėm's, bet 
supratau, kad tai buvo taikoma man. Man. <urios 
troškimas buvo tiek įsigalėjęs, kad buvau jau tada pasi
ruošus sekti jos duotu patarimu: jeigu joti . ta i ' geru 
žirgu. Žirgas buvo, tik kol kas jis nebuvo mano. 

Sekimą nutraukiau, nes sužinojau ką nore i. Pa 
mačiau ką norėjau pamatyti. Ji buvo nebjauri r teris. 
Daug vyresnė už mane. Daug storesnė. Mačiau :os ei
nant į kiną. Mačiau juos ir išeinant. Pavydėjau, kad 
jie pradingdavo Paradiesstrasse duryse. Bet ši ikarą 
telefono skambutis turėjo nutraukti jų malonurr is, nes 

ir aš norėjau pasismaguriauti keršto saldumu. 
Šelmiškos idėjos pagauta, laukiau, kol jie, išgėrę ka 
vos, suguls. Kada languose užgeso šviesos, turėdama 
iš telefono knygos Martha Miller numerį, viešoj tele 
fono budelėj r inkau skaitlines Kaip spėjau, ta ip ir 
buvo. Užtrukęs skambėjimas buvo nutrauktas nepa 
tenkintu „Ja?" įsivaizdavau jos apmaudą, kada ragelis 
tylėjo. Mačiau, kaip ji su įtūžimu trenkė jį ant aparato. 
Patenkinta skubėjau į lageri, nes buvo vėlus vakaras, 
ir mamai prisiėjo meluoti, kad kinas dėl techniškų 
kliūčių užtruko. Mamos perspėta, kad padoriai mer 
gaitei negražu taip vėlai pareiti, patenkinta užmigau 

Kitą dieną išsimiegojus, priėjau išvados, kad tokiais 
skambinimais nieko nepasieksiu. Beliko laukti progos, 
kad suėjus prasidėtų daug žadanti pažintis. Lygin
dama save su Frau Miller. viršijau ją visais atžvilgiais: 
jaunyste, išvaizda ir tuo, ko ji seniai nebeturėjo — 
nekaltybe. Visi koziriai buvo mano rankose. Bereikėjo 
lošti. 

Laimingas atsitikimas buvo, kai lietuvių stovyklos 
gyventojai turėjo susirinkimą. Besižvalgant po salę, 
pamačiau kelias tuščias vietas šalia mano idealo. 
Tempdama paskui save mamą, skubinau atsisėsti salia 
jo. Klaida buvo padaryta sėdint Šalimais Negalėjau 
grožėtis juo, neatkreipdama dėmesio. Tik retkarčiais 
užmečiau žvilgsnį. Nežinau kodėl, bet kiekvieną kartą 
žvilgsnis sustodavo ant sidabrėjančių smilkinių. Kad 
jų nebūtų, visas žavesys dingtų. Bet... kas su manim 
darėsi? Niekuomet nebuvau to anksčiau pergyvenusi. 
Krūtys veržėsi iš liemenėlio, o speniai pradėjo niežtėti. 
Jaučiau, kad netrukus pradėsiu visu kūnu drebėti. 
Pakilau, ir ištarusi mamai, kad darosi bloga, smukau 
pro duris lauk. Pasivijo mama, pati netikėdama, 
primygtinai klausė: „Ar t ikrai?" Žinojau ką ji galvo
ja. „Ne tas, mama, ką galvoji". Raminau ją. Tai buvo 

pirmas mano lytinio subrendimo pasireiškimas. 
Nežinojau kaip ta i būtų pasibaigę, jei nebūtų pra

sidėjęs emigracinis judėjimas. Kiekviena proga sten
giaus gretintis prie jo: stovėdama eilėj prie maisto, 
atsiimant paštą, skaitant ant sienos stovyklos biule
tenį. Man buvo nesuprantamas jo elgesys. Aš apie jį 
tiek daug žinojau, o jis praeidavo net nepažvelgęs į 
mane. Žinojau, kad jo pavardė buvo Genys, o vardas 
Viktoras. Viktoras Genys — skambėjo tikrai impo
nuojančiai. Buvęs karininkas, žmonos l ikimas 
nežinomas Aplinkiniais keliais tik tiek žinių surinkau. 
Bet man jų užteko. 

Mano didžiausia tragedija buvo, kad aš mylėjau, 
bet nebuvau mylima. Save raminau, kad mano myli
masis nežinojo mano jausmų. O kad aš jų neparodžiau, 
buvo mano kaltė Bet turėjau viltį, kad likimas mus 
suves. 

Visas gyvenimas pasikeitė, kada Vokietija įvedė 
naujus pinigus Pasikeitė gyvenimas ir stovykloje 
Kitaip atrodė ir miestelio vaizdas. Kaip burtininko 
mostelėjimu, krautuvėse atsirado prekių. Maisto krau 
tuvese dešros, kumpiai netilpo lentynose. Vokietija pra 
dėjo naują gyvenimą. Nebemačiau turgaus aikštėje 
bestoviniuojančių vaizbūnų. Prasidėjo Vokietijos 
atstatymas. Visi griebėsi darbo ne dėl noro Vokietiją 
atstatyti, bet del t ikro pinigo Besikeičiant gyvenimo 
eigai, negalėjau suprasti, kas atsitiko su Viktoru. Visą 
savaitę nemačiau Viktoro. Nemačiau jo išeinant, 
nemačiau nei pareinant. Gal jo romanas su Frau Miller 
pasibaigė? Malonus jausmas apėmė.apie tai pagalvo
jus. Svarbu neprarasti viltį, — galvojau, guosdama 
save. 

(Bus daugiau* 



DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. spalio men. 17 d. m 

BOSTONO ŽINIOS 
KNYGOS LIETUVAI 

Rinkimas knygų siųsti j Lie
tuvą pratęstas iki lapkričio 
mėnesio. Renkamos knygos gali 
būt i lietuvių ir anglų kalba. 
Supakuotos knygos dėžėse pri
statomos j So. Bostono Lietuvių 
klubo patalpas, 368 W. Broad-
w a y , So. Bostone. Knygų 
sąrašas tur i būti dėžes viduje ir 
dėžės lauko pusėje. Knygų 
r i n k i m u rūp inas i Bostono 
Lietuvių Informacijos centras, 
telefonas: (617) 464-0148. 

ATVYKSTA IRKLUOTOJAI 
IR DEPUTATAI 

Spalio 19 d. į Bostoną at
vyksta iš Lietuvos 16 irkluotojų, 
kurių komandos spalio 21 d. 
dalyvaus Head of the Charles 
R e g a t t a . Vie tos l i e tuv ia i 
ruoš ias i svečius pr i imt i ir 
globoti. Irkluotojams išvykus. 
Bostoną pasieks trys Lietuvos 
deputatai : Mečys Laurinkus, 
Z i ta Sl ičytė ir Vidmantas 
Pov i l ion i s . J i e pakv ie s t i 
dalyvauti konferencijoje Har
vardo universitete. 

DALYVAVO SEMINARE 
„ D A R B A S LIETUVAI" 

LB-nes VVashingtone reng
tame seminare „Darbas Lietu
vai" iš Bostono dalyvavo: Alto 
Bostono skyriaus pirmininkas 
Gintaras Čepas, LB Bostono 
a p y l i n k ė s p i r m i n i n k a s dr. 
Romas Buivydas. Bostono Lie
tuvių Informacijos centro vedėja 
Gai lė Ras tony tė . J a u n i m o 
sąjungos Bostono sky r i aus 
pirmininke Regina Kulbyte ir 
J a u n i m o sąjungos Bostono 
skyriaus atstove Rūta Kalvai
tytė. Ten bostoniškiai ne tik 
išklausė paskaitas, dalyvavo 
pokalbiuose su kongreso ir 
administracijos atstovais, bet 
taip pat lanke savo gyvenamo
sios vietovės sena tor ių ir 
kongresmanų įstaigas. įtaigau
dami pagalbą Lietuvos reika
lais. Visur su t ik tas didelis 
pa l ankumas , bet spaudimą 
reikia daryti ir toliau. 

R E T A S KONCERTAS 

Spalio 20 d., šeštadieni. 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
įvyks retas koncertas, kuri 
rengia Naujoji Opera, vado
vaujama komp. Dariaus Lapin 
sko Koncerto programą atliks 
svečiai iš Lietuvos: pasaulinio 
garso klarnetistas virtuozas 
prof Alg i rdas Budrys ir 
Vilniaus Filharmonijos solistas 
baritonas Danielius Sadauskas 
Abiem solistams akompanuos 
komp Danus Lapinskas. Tame 
koncerte dar bus bendromis 
meniškomis jėgomis iš anapus 
ir šiapus dramatiškai pavaiz 
duotas Tautos atgimimas ir 
šauksmas: ..Mes čia'"'. 

Šiuo koncertu bei spektakliu 
susidomėjo ir amerikiečiai. Jis 

bus įjungtas į „Geriausių iš ge
r iausių" muzikos festivalį 
Chicagoje. o taip pat rodomas 
televizijoje Chicagoje ir Bostone. 
Tai gražus Lietuvos ir mūsų 
išeivijos menininkų bendradar
biavimo pavyzdys, vertas visų 
dėmesio ir paramos. 

REMONTUOJAMA 
BAŽNYČIA 

Sv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone remonto darbų pir
moji fazė jau atlikta. Ji atsiėjo 
arti 230.000 dolerių. Ši suma 
išmokėta iš parapijos turėtų 
santaupų. Dabar pradėta 
remonto antroji faze. kuriai 
reikės arti 600,000 dolerių. Šią 
sumą reikia sudaryti aukomis. 
Trečiajai fazei numatomos 
200.000 dolerių išlaidos. Taigi 
visas bažnyčios remontas 
kainuos daugiau negu milijoną 
dolerių. Parapijos klebonas kun. 
Albertas Kontautas informa
ciniame biuletenyje rašo: ..Dar
bas būtinai reikalingas... Su 
visų pagalba tikimės, kad mūsų 
bažnyčia galės dar daug metų 
būti Bostono apylinkes lietuvių 
dvasinio gyvenimo centru bei 
tarnauti lietuviu bendruomenei 
ir atgimstančiai tėvynei". 

BAIGIAMAS VAJUS 

„Laisves Varpo" vykdomas 
piniginis vajus baigiamas spalio 
28 d., kada jo dalyviams trauki
mo keliu bus paskirstytos ketu
rios vertingos dovanos. Vajus 
reikšmingas trim požiūriais: 
Pirma, juo siekiama sudaryti 
bent dalį lėšų, reikalingų būti
noms išlaidoms padengti. An
tra, įsijungusiųjų į vajų skaičius 
parodys, kiek yra tokių 
klausytojų, kurie bent kukliais 
įnašais randa reikalo prisidėti 
prie „Laisvės varpo" išlaikymo. 
Trečia, vajaus laiškuose ir radijo 
laidose iškeltu klausimu — 
reikalinga angliškoji programos 
dalis ar ne — norima patikrin
ti, kiek yra tokių klausytoju, 
kuriems reikalinga angliškoji 
programos dalis. Priklausomai 
nuo gautų atsakymų minėtais 
trim klausimais bus sprendžia-
nvis tolimesnes „Laisvės varpo" 
veiklos klausimas. 

..Laisvės varpas" savo laidas 
vis tobulina, siekdamas, kad jos 
būtų aktualios ir įdomios, pri
taikytos šių dienų reikala
vimams, kuriuos iškelia ne tik 
lietuviškojo gyvenimo įvykių 
raida, bet taip pat amerikiečių 
radijo ir televizijos skubi ir 
moderni tarnyba. Šiuo metu 
ypač reikšminga plati, tiksli ir 
skubi ..Laisvės varpo" informa 
cija apie poslinkius Lietuvoje. 
Jo laidose perduodamos žinios, 
kurios iškyla net programos 
metu. Tokia tarnyba susijusi su 
dideliu darbu ir nemažomis 
išlaidomis. Ji galima, tik 
susilaukus klausytojų paramos 
ir plačiosios lietuviu visuo
menės talkos. Vajus sudarys ro
dykle, kiek atliekamas darbas 
yra suprastas ir įvertinamas. 
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Dainavos stovyklavietėje talkos savaitgalio dalyvia: 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Dainava, M I 
PASIKEITIMAI DAINAVOS 
DIREKTORIŲ TARYBOJE 

Rugsėjo 29 dienos Dainavos 
jaunimo stovyklos tarybos posė
dyje Vytautas Petrulis buvo iš
rinktas naujuoju tarybos pirmi
ninku. Vicepirmininku bus dr. 
Vytenis Darnusis, sekretorium 
toliau lieka Vitas Sirgėdas, iž-

KAUKIŲ BALIUS 

Kaukių balius Bostone ruošia
mas šeštadienį, spalio 27 d., 8 
vai. vak. Lietuvių Piliečių klubo 
III aukšto salėje. Užsisakant 
bilietus iš anksto, dalyvavimo 
kaina asmeniui 8 dol.; prie 
įėjimo — 10 dol. Bilietus užsi
sakyti: pas Rėdą Veitienę, tel. 
617-698-2162. arba Zitą Kruko-
n iene . t e l . 617-696-3315. 
Informacijas teikia Z. Kruko-
nienė. Renginį ruošia „SOS 
Va ika i " . Lėšos sk i r i amos 
našlaičiams Lietuvoje. Visi 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
kilnų tikslą. 

„LAISVĖS V A R P A S " 

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

RENGINIAI 

— Lapkričio 10 d., 7:30 v.v. 
Ma ironio Parke Shrewsburv 
prie Worcesterio Lietuviškos 
Skautybės fondo atstovai iš 
Bostono. Vv'orcesterio ir Hart
fordo rengia to fondo 15 metų 
veiklos sukaktuvinį vakarą. 

— Lapkrič io 17 d., 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tautinės 

dininku — Steponas Smalin-
skas. Taip pat buvo pranešta, 
kad tarybon naujomis narėmis 
įeina dr. Marytė Gaižutienė 
vietoj pasitraukusios Janinos 
Udrienės, o ALRKF-jai atsto
vauti paskirta Jadvyga Damu-
šienė. Dabar Direktorių taryba 
vėl pilna trylikos asmenų su
dėties. 

Tą patį savaitgalį Dainavoje 
darbavosi energinga Clevelan-
do grupė, kuri vis suranda 
atliktinų darbų, ar tai prieš 
a t i d a r a n t stovyklą vasaros 
sezonui ar ją paruošiant žiemai. 
Nėra paslaptis, kad Clevelando 
rėmėjų komitetas, vadovauja
mas dr. Mariaus Laniausko, ne 
tik stovyklai vis reikalingų lėšų 
sutelkia, bet jau keletą metų vis 
suorganizuoja tuos talkos sa
vaitgalius. Reikia tikėtis, kad 
su laiku ir kitų vietovių talka 
nors dalį savo jaunatviškos 
energijos nukreips Dainavai. 

Iš iždininke pranešimo paaiš
kėjo, kad aukos stovyklai svy
ruoja metai iš metų. 1987 
metais aukų gauta 37,667; 1988 
tik 6,333; 1989 jos vėl padidėjo 
iki 20,225 dol. O šįmet iki 

sąjungos Bostono skyr iaus 
veiklos 50 metų sukakt ies 
minėjimas ir „Dirvos" jubilie
jaus vajaus vakaras. 

- 1991 m. kovo 24 d., 3 vai. 
po pietų First & Second Cburch 
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 
Milkevičiūte, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Lands
bergienė - visi iš Lietuvos. 

P . V. 

Nuotr. Mariaus Laniausko 

rugsėjo mėn. galo aukų buvo 
gauta vos 5,028 dol. Ateinan
čiais metais. Dainavai šven
čiant trisdešimt penktuosius 
metus, numatomi laimėjimai ir 
naujų rėmėjų,vadinamų šimti
ninkų vajus. Ta proga tariamasi 
dėl Dainavos 35 jubliejinio lei
dinio paruošimo ir išleidimo. 
Paskutiniai porai panašių lei
dinių vis atsirasdavo leidinio 
mecenatų. Jų laukiama ir da
bar . Stovyklos kasdieninės 
išlaidos padengiamos iš su
rinktos nuomos iš stovyklau
jančių grupių. Tuo pačiu, bet 
kokie pagerinimai, didesni re
montai bei projektai jau reika
lingi aukų. Metinė šventė šįmet 
davė 1,304 dol. pajamų. Tuoj 
po jos patirta, kad stovyklos ap-
drauda pakilo 1.483 doleriais. 
Tai vienas mažas pavyzdėlis vis 
bekylančių išlaidų. 

Posėdžio metu buvo pristatyti 
jau atlikti darbai, kurie buvo 
aptarti paskutiniame tarybos 
posėdyje bei rėmėjų suvažia
vime liepos mėn. viduryje. Jų 
tarpe paminėtina pliažo aptvar-
kymas, kun. Viktoro Dabušio" 
vardo takelio rodyklė, bebai
giamas ruošti Dainavos lanks
tinukas, sporto aikštelių ap-
ta isymas. svetainės atnau
jinimas, televizijos — VCR įren
gimas ir t.t. Plačiau buvo aptar
ta administratoriaus ir stovyk
los darbininkų klausimas. Tuo 
reikalu yra tariamasi su suin
teresuotais asmenimis ir reikia 
manyti, kad kitoje koresponden
cijoje apie tai bus dugiau in
formacijos. Tiek stovyklaujan
čių grupių vadovybės, t iek 
Dainavos direktorių taryba nori 
ir ieško būdu. kaip geriausiai 
administracinius reikalus sut
varkyti, kad visada būtų ar
t imas bendradarbiavimas ir 
darna. 

R o m u a l d a s Kr iauč iūnas 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavmii ir patyrę tarnautoiai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

i iptuviams ž.nomas .r patikimas vardas 

ta MIS 
Š I M A I T I S REALTY 

Vik toras Šimait is ,Real tor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tai . 436-7878 

LB MLS 
O N E S T O P R E A L 

E S T A T E , I N C . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is j BUDRAITĮ . 
312-778-3971 arba 31 H M M 

FOR R E N T 

Išnuomojamas v ieno arba 2-jų 
miegamų kamb. butas vyrams. 
Su ši luma ir namų reikmenimis 
(appliances). T e l . 3 1 2 - 2 5 4 - 3 5 2 6 

Išnuomojamas puikiausias 4V2 

kamb. 2 miag. butas Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. Oro 
vėsinimas, pilnai įrengta virykla ir 
skalbykla 1-708-361-5594 

FOR SALE 

Parduodamas ša ldytuvas , oro 
vėsintuvas, sniegui kasti mašina ir 
įvairūs baldai gerame stovyje. 

Kreiotls 3 1 2 - 7 3 7 - 8 6 2 6 

Housa for sala 
Lemont/Homer area, 1800 sq. ft. 3 
bedrm. 2 bath: 5 year old; all brick; 
mamtenance free ranch; full base-
ment; one aere lot. 
Call 9 a m - 9 p.m. 708-301-6318 

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kra'ptis Į Hermis Oackys 

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

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

Tę|. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 VVest 9 5 t h S t ree t 

T e l . — GA 4 -8654 
: — - — • — * * 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMA! - PATAISYMAI 

Tunu OMcsajn miesto ieid:mą D:rpu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NEYV JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglu kalba.ls to» pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
g i rd imos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J . J . Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

£$ midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Tautos šventas minėjime Bostone paskaita skaitės Lietuvos atstovas Stasys 
Lozoraitis ir Bostono LB apyl pirm dr Romas Buivvdas. 

JSEE 
LEN0ER 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, antrojo 
pasaulinio karo dienorašt is . Alg Gustai t is . 
941 psl $27.00 

KELIONĖ |l KAUNĄ, romanas. And . Norimas. 167 
psl $10.00 

BALTASIS B A N G I N I S , r o m a n a s . H e r m a n 
Melville. 347 psl $10 00 

ŽMOGAUS GELBĖJIMAS, sofiokrati ja ir geodo-
roviniai jos pagrindai Dr. Algirdas Stat-
kevičius. 464 psl $20 00 

PROF JONAS ŠIMOLIŪNAS. monograf i ja. Red. 
Jurgis Gimbutas. 229 psl $12.00 

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ, dokumentų rin
kinys Red Z Raul inait is. 405 psl $12 00 

ATSIMINIMAI, II dalis. Vai Š imkus 253 psl $10.00 
BALTAS KALĖDAITIS, eilėraščiai Julius Keleras. 

96 psl • $8.00 
FILOSOFIJOS RAŠ T Ų RINKTINĖ. Pranas Kurai

tis 382 psl. $20 00 
TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS, ideologiniai mąs

tymai. Vytautas Alantas. 242 psl $10.00 
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 117 psl. $6 00 
ATSIMINIMAI Juozas Urbšys 164 psl $7.00 
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI, i l iustruotas vadovėl is 

lietuvių-anglų kalbomis N Mackevičienė 88 
psl $3 00 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS, maldaknygė 
Kun K A Matulait is 640 psl $4 00 

ABĖCĖLĖ, vaikams mokyt is l ietuviškai . D. 
Kuolienė 55 psl $3.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės atsiminimai. 
Antanina Garmutė 127 psl $6 00 

VILNIAUS MIESTO PLANAS, spalvotas . . $9.00 

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

» 



SURASTAS 
MOZARTO GAIDŲ 

ORIGINALAS 

P. PALYS 

Philadelphijoje i še inant i s 
dienraštis ,,The Piladelphia In-
quirer" spalio 3 dienos laidoje 
išspausdino Michael D. Schaffer 
ilgą straipsnį apie seniai dingu
sį, bet netikėtai surastą Mozar-
to „Fantasy in C Minor" ir 

„Sonata in C Minor" gaidų origi
nalą. Originalas buvo užtiktas 
moters, kuri skambina pianinu, 
Eastern Baptist Theological 
seminarijos Philadelphijoje ar
chyvo seife, jai t en beieškant 
kitų dokumentų. Tai 200 metų 
senumo gaidos, Mozarto para
šytos ant stambaus popieriaus 
su rudu rašalu ir yra laikomos 
pačiais gražiausiais Mozarto pi
anino muzikos veikalas. Spėja
ma, kad šis datuotas ir Mozar
to pasirašytas „Fantasy in C 
Minor" veikalo originalas semi
narijos seife bus išgulėjęs apie 
15 metų. 

Originalas-manuskriptas 14 
puslapių Londono varžytinių fir
mos nuomone yra vertas apie 
1.4 milijonų dolerių. Penn-
sylvanijos universiteto pro
fesorius ir 18 šimtmečio 
muzikos instrumentų žinovas 
Eugene K. Wolf sako, kad to 
manuskripto a t radimas bus 
didelis turtas tiems, kurie studi
juoja Mozarto muziką, nes „ jis 
daug pasako apie Mozarto kūry
binį procesą". 

Manuskripto-originalo kelio
nė yra ilga, bet gerai žinoma. 
Manoma, kad po Mozarto mir
ties jo žmona Constanza juos 
pardavė gaidų leidėjui kartu 
su kitais Mozarto gaidų origi
nalais. Šis gaidų originalas 
perėjo per daugelį rankų ir nuo 
1915 metų apie jį nebebuvo gir
dima. 1957 metais trečioje laido
je išleistame Koechel Mozarto 
veikalų kataloge sonata ir fan-
tasia pažymėta, kad jų origina
lai yra dingę. (Mozartas savo 
parašytų muzikos kūrinių eilės 
tvarkos nežymėjo. 1862 muzi
kologas Ludwig Koechel, pagal 
chronologinę ir tematinę tvarką 
juos sunumeravęs, išleido Mo
zarto veikalų katalogą. Dabar 
visi Mozarto parašyti kūriniai 
yra pažymėti numeriu ir K, ar
ba K.V., kas reiškia Koechel-
Verzeichnis). 

Faktinai tie Mozarto kūrinių 
originalai nebuvo dingę. Jie 
buvo Marguerite Treat Doane 
rankose. Ji juos 1950 metais 
padovanojo minėtai baptistų se
minarijai, o seminarija 1957 
metais originalus patalpino į 
seminarijos archyvo seifą. 

Šiuo metu tie muzikos origi
nalai yra Londone. I seminariją 
bus grąžinti, ir spalio 15 ir 16 
dienomis ten juos bus galima 
pamatyti. Po to tris dienas bus 
eksponuojami New Yorke Lap
kričio 21 dieną iš varžytinių bus 
parduoti Londone. 

Tame seminarijos seife taip 
pat yra Franz Josef Haydn. 
Johann S t rauss , Giacomo 
Meyerbeer ir Louis Spohr gaidų 
originalai. 

ILLINOIS 
PADAUGĖJO KALINIŲ 

Illinois valstijoje kalinių 
skaičius paaugo 10.5 procentais, 
pirmoje pusėje 1990 metų. Tai 
pats didžiausias paaugimas 
visose JAV-ėse, kur vidurkis 
buvo tik 6<£. Dabar JAV-ėse yra 
755,425 kal inių. Padidėjęs 
nuteisimų skaičius, ypač dėl 
nusikaltimų ryšium su narko
tikais, prisidėjo prie žymaus 
kalinių skaičiaus paaugimo 
visose JAV-ėse per paskutiniuo
sius metus. 

Iš kiekvieno kankinio kapo 
Tau į kraują sruvena jėga. 
Kuri, kartą potvyniu tapus, 
Pasikels vėl kūrybos banga. 

K. Bradūnas 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
P»S»U110 L 1 E 1 d * S U (ERDRUOMElėS FORDAS 
UTMUAUIM KOKIO COUHUIIITT fOUIlDMIOK 

m i Sky»1*« Br1»e. S > c t > . «1ch«9«ri *9345 t e ) . 616-887-1436 

AUKOS LIETUVAI, PASAUUO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBAI, LITUANISTIKOS KATEDRAI, VYTAUTO 

DIDŽIOJO UNIVERSITETUI KAUNE, PASAULIO UETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI IR KITIEMS TIKSLAMS, 

GAUTOS PER PLB FONDĄ 1990 METAIS 
10 doL: Erick Antosh, Traverse City. Ml; Gerard B. Barto. 

Grand Rapids, Ml; Eleanor Barto, Grand Rapids, Ml: Ona 
Dudkienė, Grand Rapids, Ml; Fr. Dennis W. Morrovv. Grand 
Rapids, Ml; A. Pash, Flushing, NY; Jonas Svera, Bloomfield, Ml: 
A. Skrebutėnas, Grand Rapids, Ml; Charlotte Kazė Vaičeliūnas. 
Cleveland, OH: Marie Zickus, Grand Rapids. Ml. 

8 doL: Rita Likanderytė. Chicago. IL; H. Laucius, Paterson. 
NJ. 

5 dol.: Engelis Bliudnikas, Grand Rapids. Ml; A. Čepėnas, 
Chicago, IL; Elena Frejeris. Grand Rapids, Ml: Liuda Raubienė. 
Grand Rapids, Ml; James E Szarowic. Grand Rapids. Ml. Stasė 
Strolis, Grand Rapids. Ml: A. Tuffelmire, Grand Rapids. Ml; Leroy 
ir Ginny VVithey. Grand Rapids. Ml: 

3 dol. G. Gražys. Chicago, IL 

1990 metų aukotojų tęsinys — III sąrašas 

1000.00 dol.: Aldona Echaniz, Great Neck, NY. 
500.00 dol.: Aldona Andriušienė. Dorchester. MA; Laima 

Baltrėnas, Glendale. CA; LB Brighton Park. apyl. c/o Salome 
Daulys, Chicago. IL; dr. A. B. Gleveckas. Chicago. IL: Peter Juška. 
Clearwater. FL; Brighton Parko Liet Namų Savininkų draugijos 
valdyba c/o Bronė Rusteikienė, Chicago. IL. 

400.00 dol.: Gražutė Sirutienė. Santa Monica. CA 
300.00 dol.: Sophia S. Bacevičius. Corona Del Mar. CA; 

Jonas ir Vanda Prunskis, Oak Lawn, IL; Katherine Smith Ph D . 
Berkeley Ca. 

250.00 dol.: Maksiminas Karaska. Frederiscksburg, VA; Mr. 
ir & Mrs. J. I. Klaucke. Stratford. CT 

200.00 dol.: Jonas Abraitis. Oak Lawn, IL; Feliksas ir Janina 
BoOinai, Cicero. IL; Grand Rapids Liet. Bendruomenė c/o Juozas 
Lukas, Grand Rapids, Ml; Lith. Charitable Soc . Maironis Park, 
Shrevvsbury, MA; A. ir J. Musteikiai, Fallon. NEV; Benediktas A. 
Neverauskas, Sterling Heights, Ml; Eugenijus Pakulis. Rehoboth 
Bch, DE; Kazimieras Radzevičius. Los Angeles, CA. Kazys ir Sally 
Sakys, Glendale. CA. 

150.00 dol.: Vytas Paulionis. Chicago, IL 
100.00 dol.: A.L.R.K. Moterų sąjungos 42-tra kuopa, c/o 

Sofia Ląstas, Grand Rapids. Ml, St George Peter & Paul Aid 
Society, Grand Rapids. Ml: Henry Andruska. VVoodhaven, NY, 
Danutė ir Vytautas Anoniai, Rego Park. NY: L. Bajorūnas, Pom-
pano Bch, FL; Rev. Vytautas Balčiūnas, Thompson. CT: Antanina 
Baleišis, Chicago, IL; Elena Baltrušaitienė. Chicago. IL; Ona ir Vy
tautas Baltučiai. Chipley. FL; Roman Biliūnas. Vienna, VA; Jonas 
ir Ariane Bortkevičiai. North Brunsvvick. N Y; Kazys Butkus, 
VVoodhaven, NY; Viktoras Chainas, Naples. FL: Stasys 
Daučanskas. Chicago, IL; dr. V. Dubmskas. Chicago, IL; Angelė 
ir Vladas Garsys, VVorcester, MA; Vytautas Graužinis. Grand 
Rapids. Ml: Romualdas K Gruodis. Mt. Airy. MD; Vytenis Gry
bauskas, Chicago. IL; Vincas Klova, Bell Gardens. Ca: Bronius 
Kovas. Norvvood, MA; Ignas ir Marija Kušlikis. Grand Rapids. Ml, 
M. J. & S. L. Kutkus. Redondo Bch . CA; Otonas Kapteinis. 
Chicago Ridge. IL. Kazys A. Katilius. Villa Park, IL; Juozas ir Agnė 
Kižiai, Chicago. IL; Gediminas Klimas. Little Falls. NJ; R 
Kriaučiūnas. Ph. D. Lansing, Ml: M Kvedaras. Chicago, IL: Juozas 
P. Laukaitis. Silver Spring. MD; Monika Lembertas. Santa Monica. 
CA; Anelė Lukoševičiūtė. Grand Rapids, Ml: B V Mačiuika. Storrs. 
CT; W. Markalonis, Reynoldsville, PA; Romuald Markus Mar
kevičius, Woodhaven, NY Juozas Mažeika. Chicago. IL; Janina 
ir Petras Mikšiai, Leicester. MA; Petras ir Raminta Moliai. 
Shrevvsburry. MA; Juozas Pečkaitis, Chicago. IL; dr. A. Platens. 
Bethesda. MD; Stefanija Riekutė. Toledo, OH: Matthevv & Milda 
Scott. Huntington Beach, CA; Raphael Sealey. Berkeley. CA; Jane 
ir Valentinas Šernai. Bridgevvater. NJ: Alfonsas Sešplaukis. 
Chicago. IL: Gertrūda ir Romas Shatas. Sunny Hills. FL; A ir B 
Šimkus, Santa Monica. CA; Laimutė Griniūtė-Šmulkštienė. 
Chicago. IL; Jonas Stelmokas. Lansdowne. PA. K Straukas. Mem-
phis. TN: Jonas Vasys, Dedham. MA; Birutė ir George Strouse 
St. Petersburg, FL; Jurgis ir Marcelė Uksas. Pasadena. CA; 
Šarūnas ir Audronė Užgiriai, Highland Park. IL; Ina ir Vytautas 
Užgiriai. VVorcester. MA; Dalius Vasys, Chicago. IL; Juozas 
Vaineikis. Chicago. IL; Ona ir Jonas Vengris. Osterville, MA; Rimas 
Vienužis, Michigan City. IN: Vida ir Sigitas Zubkai. Potomac, MD; 
VVanda Žukauskas. Ft Lauderdale. FL; Albina Zuras. Rochester. 
NY; 

89.00 dol.: Ignas Kazlauskas. Great Neck, NY. 
75.00 dol.: Algirdas Henrikas čėsna, Cleveland. OH. Sta

sys Kazlauskas. Arlmgton. MA. dr. Bronius Mikonis. Mashpee. MA. 
50.00 dol.: Ramutė ir Aloyzas Aidis. Bethesda. MD: K. 

Bačanskas. Boston. MA; Bruno Bakšys. W Hartford, CT. Kozmas 
Balkus, Tallahassee. FL; Joseph Bigelis. Cicero. IL: Juozas Bo-
gačiūnas. Laconia. NH; Vytautas Bulota. Houston. TX, J V 
Černius, Los Angeles. CA; Bronė Cizikaitė. Chicago. IL; Jonas 
Dekens. Cicero, IL; Joseph Dūda, So Boston. MA; Mana Dym-
sa. Hot Springs, Ar; Elena Frejeris, Grand Rapids. Ml; Juozas ir 
Elena Gailevičius. Baltimore. MD: Richard Garbus, Lake Ouivira. 
KS; Emilija Gaška. Chicago, IL; V Gruzdys. Euchd. OH; Zigmas 
Grybinas. O'Fallon. IL. Algirdas ir Jurta J Gustaičiai. Los Angeles. 
CA; J. H. Kačilauskas. Lemont. IL: Viktorija ir Algirdas Karaitis. 
Union Pier. Ml, A. ir V Keblinskas. Hinsdale. IL; Mrs L. Kilikonis, 
Jupiter. FL; Antonia King. Grand Rapids. Ml; D ir Antanas Klimas. 
Rochester, NY; K. Klybas. VVoodhaven, NY; R. ir S Kondratai. 
Springfield. VA; E ir R Kulikauskas. La Paima, Ca. Bruno ir 
Regina Latoža. VVestmont, IL: Frank Lekutis, Fruitport, Ml: Irena 
ir Bronius Magenis. VVoodbndge. VA: inž B Masiokas. Aurora. 
CO: Alpha Mikėnas. Omaha. NE. M Monkus. Chicago. IL. Geno-

A.tA. 
MARI v A S T R A U S K I E N Ė 

MIEŽLAIŠKYTĖ 

Gyveno Ct „oje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 199C 

senatvės. 
Gimė JAV 
Pasiliko di 

Kazys Aštraus 
anūkės: Terry 
je; taip pat da 

Velionė bu 
Priklausė • 
Kūnas pas 

v.v. Gaidas-Da 
Laidotuvės 

spalio 16 d.. 6:30 vai. ryto, sulaukusi 

se, Baltimore. MD. 
ame nuliūdime sūnūs: Sigitas Astrauskas. 

- su šeima Australijoje, duktė Genė Kuzma; 
uznaite ir Rasa Moser; trys seserys Lietuvo-

ijiminių Amerikoje ir Lietuvoje. 
?mona a.a. Juozo ir Močiutė a.a. Algio. 

rq šaulių gen. T. Daukanto kuopai. 
*as spalio 18 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 
d koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

>>k> spalio 19 d., penktadienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus i dėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažn ;ą, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už v« nes sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero liet u kapines. 

Nuoširdžia: > ečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvaut; šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, a n ū k ė s ir kiti g iminės. 

Laidotuvių ' rėkt . Gaidas Daimid. Tel. 312 5230440. 

P E N K I O L I K O S M E T U 
MIRTIES S U K A K T I S 

A.tA. 
ONA 

GRUŠIENĖ 
Kasparavičiūtė 

Jau suėjo penkiolika metų. kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo m> i imą Žmoną, Motiną. Seserį ir Močiute, kurios 
netekome 197" ••• spalio 19 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jos niekada nepamiršime. Lai gailes
tingas Dievas -ut^ikia jai amžiną ramybę. 

Užjos siela bus aukojama daug šv. Mišių įvairiose vietovėse. 
Maloniai k\ ^įame gimines, draugus ir pažįstamus pasimels

ti už a.a. Oną 

Nuliūdę: vyras Pranas, dukrelė Marytė su šeima, sūnūs 
Vytautas, Feliksas, Jonas (irusiai su šeimomis, sesuo 
Petronėlė Kasparavičiūtė, broliai Stasys. Pranas , Feliksas 
ir Jonas Kasparai su šeimomis. 

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

Ir , 

A.tA. 
ROŽF TIJŪNIENĖ-PAURYTĖ ir 

SŪNUS VYTAUTAS 
Jau sue 

Paurytės r 
mistikos d' 
jungti net • 

Kadan^ 
labai reik^ 

Norint 
aukojamo-
ryto Tėvu 
pažįstamu 

Po mi^ 

a 15 metų nuo a.a dantų gyd Rožės Tijūnienės-
ūnaus Vytauto mirties Liūdna, nes su jais t ik 
i turime galimybę pasimatyti sapnuose ir susi-
dievybe. 

žmogaus siela nemari, tai mistika ir malda yra 
inga ir naudinga mirusiems bei gyviesiems, 
aldoje bendrauti su mirusiais, šv. Mišios bus 
>. a.a. Rožę ir a.a Vytautą spalio 18 d , 8:30 vai 
v.uitų koplyčioje Maloniai prašau draugus ir 
nišiose dalyvauti ir pasimelsti už velionis, 
bus agape pasivaišinimas. 

J o n a s T i jūnas 

D R A U G A S , t r eč i ad i en i s , 1990 m. spalio m ė n . 17 d. 5 

Ko n e p a s a k e i , to n e r e i k s iš- Gelmes n ė r a matomos, bet be 
a i š k i n t i . J1* išdžiūtų ir pavirš ius . 

Anonimas Anonimas 

A.tA. 
KLEMENSUI MARTINKUI 

mirus , jo žmonai STASEI, dukrai KRISTINAI, VY
TUI ir šeimai ir visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir k a r t u liūdime. 

* 

Kazys ir Bronė Aukštkalniai 
Regina Kungienė 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ER CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4806-07 S o u t h Hermitage A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotmių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

•*- ati.iMmimmĖm****** 

k a d a t i d a r o naujus la ido tuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marąuet te P a r k e 

Kiti S . C . Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober ts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 West 71sl S*reel 

( hicapo. Illinois M*2U 

l-G12)-47b-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Koad 
T.ilos Hills. Illinois h04h=. 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois MH^l 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South 5(Hh Avenue 

( nero Ill inois oOroO 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

vaite Oksienp Orand Rapids. Ml, Isabel Oksas. Los Angeles. CA, 
Madona Fetr >skienė Mashpee. MA B Prapuolenis. Oak Lawn, 
IL; Z Pnelaidr Fanwood NJ: Aleksandras >r Genovaitė Radžiai, 
Baltimore. MD Aldona ir Kazimieras Rimkai. Chicago. IL, J ir K 
Rudzevičius Los Angeles. Ca Mary J Šalkauskas. Juno. FL; John 
Samaitis. Ho? Springs. AR; dr St Strasevičius. Chicago. IL: Vla
das Stropus C'ncago, IL: Eglė Rukštelytė-Sundstrom. Forest Park. 
IL; R Vatkus paradise Valley. AZ; V Vengelis. Fair Lawn. NJ. 
Audrone Ba' .iaitė-Willeke. Cmcmnati. OH; Vlada ir Bromus 
Zemliauskai Spring Hill. FL 

40.00 dol.: Vytautas Galiūnas VVethersfield. CT 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI.D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
I AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CTOCAGOJB BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708> 662-5245 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio men. 17 d. 

x „Vytu rys" , j a u n i m o tau
t in ių šok ių šokėjų g rupė , va
dovaujama Rėdos Ardytės-Pliū-
rienės, sparčiai ruošiasi pasiro
dymui Milwaukee Tarptauti
niame festivalyje. Grupė repe
tuoja kiekvieno mėn. pirmo ir 
trečio penktadienio vakarais 
Buffalo Grove Youth Center pa
state. Nauji nariai kviečiami at
vykti j repeticijas. 

x V l a d a s V i j e i k i s gyvu 
žodžiu paįvairins komp. Antano 
Vanagaičio kūrinių koncerto 
programą Margučio rengiamas 
koncertas bus spalio 20 d., atei
nantį šeštadienį, 7 vai. vak. 
J a u n i m o centre . Programą 
atliks solistai Audronė Simo-
naitytė-Gaižiūnienė, Algirdas 
Brazis, Jonas Vaznelis, pianis
tas Manigirdas Motekaitis ir 
Dariaus Polikaičio diriguojamas 
Dainavos ansamblis. 

x „Viltis", gruodžio numeris, 
yra išėjęs iš spaudos ir jau pa
siekęs redakciją. Šiame nume
ryje aprašomi senųjų persų tau
tiniai šokiai. Taip pat duodama 
daug informacijos apie įvairių 
tautų šokius, žaidimus, tau
tosaką. Yra informacijos ir apie 
lietuvius. 

x R o z a l i j o s K a z i m i e r a i -
ty tės sūnus Pranas Šlipaitis 
ieško žinių apie savo gimi
naičius Viktoriją Kazimierai-
tytę, Viktorą Kazimieraitį ir 
Juozą Kazimieraitį. Pirmoji at
vyko į Chicagą po antrojo 
pasaulinio karo, antrieji du po 
1926 metų. Tur intys žinių 
prašomi kreiptis į Prano Šlipai-
čio dukrą: Aušra Šlipaitytė, Mė
sininkų 3 -1 , Kaunas 233008, 
Lithuania. 

x Ats iun tė p o 12 dol. ir 
grąžino laimėjimų šakneles: K. 
Gudauskas, B. Rymantas, S. 
Mackevičius, Marija Vieraitis, 
J. Karaliūnas, J. Glamba, A. 
Li tv inas , R. Modestas , M. 
Šileika, A. P. Jasas, Alex Kiki-
las, S. Barmus. S. A. Ruibis, S. 
Sheputis, J. Jasinevičius, J. O 
Adomai t i s , E. Tut inas , A 
Vitkūnas, Vitas Gerulaitis, M 
Norkūnas, J. Miliauskas, Re 
gina Andrijauskas, L. Jasels 
kas. Labai ačiū. 

x K u n . J o n a s Kuz inskas , 
būdamas Romoje, matėsi su 
popiežium Jonu Paulium II ir su 
juo nus i fo togra favo . Ta 
nuotrauka gražiai įdėta Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos biule
tenyje spalio 7 d. 

x D a n u t ė B i n d o k i e n ė kal
bės per j u n g t i n ė s l ie tuvių 
fotomenininkų parodos ati
darymą šį penktadienį , spalio 
19 d. Čiurl ionio galerijoje. 
Parodos konkurso t e m a yra 
„Šventės": bažnytinės, tautinės, 
šeimos, minėj imai , folkloro 
festivaliai. 

x Šios v a s a r o s gė ryb ių vai
s i a i s p a s i v a i š i n t i Cicero 
apylinkės LB valdyba rengia 
pietus. Kviečia visus ciceriškius 
ir apylinkių l ietuvius sekma
dienį, spalio 21 d., tuoj po 11-tos 
vai. lietuviškų Mišių Šv. Anta
no bažnyčioje parapijos salėje 
skaniai pasivaišinti , išbandyti 
laimę dovanų t r auk ime ir nuo
taikingai praleisti popietę. 

x Juli ja K r u m p l y t ė ir Kris
t i n a L i a u g a u d a i t ė praves žai
dimus „Kaukių vakare" , spalio 
26 d. vyksiančiame Ateitininkų 
namuose, Lemonte . Vakarą 
ruošia Prez. A. Stulginskio 
moksleivių a te i t in inkų kuopa. 

x Metinis s u s i r i n k i m a s Šv. 
Kazimiero liet. kapinių sklypų 
savininkų draugijos įvyks šį 
sekmadienį, spalio 21 d., 2 vai. 
p.p. Gage Parko auditorijoje. 
Visi nariai i r kapinių reikalais 
besidominti visuomenė kviečia
mi dalyvauti. 

x Už m u z . a.a. Alice S te-
p h e n s bus aukojamos šv. Mišios 
šeštadienį, spalio 20 d., 7:30 v.r. 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje Marąuette Parke. Prašome 
draugus ir buvusias mokines 
prisiminti ją savo maldose. 

(sk) 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S , 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Grei tas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace R E , tel . 778-2233. 

(sk) 

x N a u j u s M e t u s su t ik i t e 
Lie tuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena nakt is Kopen
hagoje. Ke l ionės ka ina : iš 
Chicagos $1,675, iš New Yorko 
$1,575. Nedelski te registruotis 
Amer ican Trave l Service Bu-
reau , 9727 S. W e s t e r n Ave. , 
C h i c a g o , I L 60643 , t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 W 63 St.. Chicago. IL 60629 

Tel 11-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd.. Lockport, IL 60441 

Tel . (7081 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

x I g u a s s u K r i o k l i a i — 
vienos dienos išvyka iš Rio de 
Janeiro į tą žavėtinos tropikinės 
augmenijos parką. Ten milži
niški kriokliai dundėdami meta 
vandenį į Iguassu upę. Tuos 
va izdus m a t y s i t e ir ilgai 
prisiminsite, keliaudami su 
„Draugo" ekskursija į Pietų 
Ameriką, š.m. l apkr ič io 26 d. 
Registruotis p a s Amer i can 
T r a v e l Serv ice Bureau , 9727 
So. Western Ave., Chicago, IL 
60643; tel . (1-312) 238-9787. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago. IL 6062<> 

T e l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo ** iki 7 vai vak 

^•<tad ^ v r iki 1 \al d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th St/eet 
Chicago, IL 60629 

Te l . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n Ave , Ste. 18-2 
Hinndale . IL 60621 
Tel. i70«l 325-3157 

Valandos pagal susitarime 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
t o p r o d u k t a i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d ienų 
l a iko ta rpy je . 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 S o u t h 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Nor in t p i rk t i bei parduoti 
sklypus ar namus, prašome 
k r e i p t i s į Vy t . a r G e n ę 
Beleckus , 540 A m b a s s a d o r 
Ct. S u n n y Hills, Fla. 32428. 
tel. 904-773-3333. 

(sk) 

x P r i s t a t o m e Lietuvoje t ik 
naujus automobil ius. Lada-Ži-
guh 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 „Techniko*, Žodis", nr. 3, 
pasiekė skaitytojus. Siame 
numeryje daugiausiai sudėta 
medžiaga iš praėjusių metų 
mokslo simpoziumo. Bet inžinie
riams ir architektams labai 
naudinga medžiaga, nes tuo 
jiems reikia nuolat domėtis ir 
gausią literatūrą sekt. Žurnalą 
redaguoja Viktoras Jautokas, 
administruoja A. Brazdžiūnas. 

x Žaidimų popietę rengia 
Marijonų Bendradarbių sąjun
gos Chicagos skyrius lapkričio 
4 d., sekmadienį, 7 vai. p.p. 
Popietė bus Marijonų salėje. 
Bus ga l ima laimėti gerų 
dovanų, gražiai tarp savęs pa
bendrauti ir pasivaišinti. Visus 
kvieč ia p i rmin inkė Ste l la 
Kaulakienė. 

x Grąž ino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: sol. Roma 
Mastienė, Hinsdale, 111., Paul 
Mikšys, Juno Beach, Fla., John 
Serapinas , Elizabeth, N.J . , 
Vidm. Raišys, La Grange, 111., 
Joseph Norvilas, Hickory Hills, 
111., Z. Zvirzdys, Olympia, Wa. 
Labai dėkojame už aukas. 

x Ats iuntė po 15 doL ir grą
žino laimėjimų šakneles: A. i r 
E. Pocevičiai, Violeta M. Cha-
ves, Sisters of Matulaitis Nur-
sing Home, Agnės Malela, Isa-
belle Hovves, A. Lakas, Jonas 
Vaitkus, Juozas Juška, Ewald 
Veleckis, I. Ulpa, Aldona San-
dargas, A. Radzivanas, Kazys 
Daulys, V. Kasniūnas, Martin 
Rakauskas. Visiems tar iame 
ačiū. 

x Grąž ino laimėjimų šak
ne les su 15 dol. auka: Regina 
Isenegger, Gražina Sirutis, S. 
Laniauskas, E. Lapenas, Vikto-
ria Dencevage, Stasys Pred-
kelis. Rūta Ozers, V. Stancaitis, 
V. Kazlauskas, Valiaria Sodys, 
Bruno Latoža, L. Petravičienė, 
V. J. Žemaitis, Algird Ostis. Vi
siems dėkojame. 

x Ats iuntė po 15 dol. i r 
grąž ino laimėjimų šakneles: 
K. Čepaitis, Vilius Juška, Po
vilas Grigalauskas, V. Juodgu-
dis, A. Vitkus, K. Žara, K. 
Kučas, J . Skolmantas, Vylius 
Nastopka, Anthony Bertulis, St. 
Žilevičius, Vacys Mitkus, E. 
Susmaras, Frank Krasauskas. 
Visiems tariame ačiū. 

x P a t r i a dovaninių p r e k i ų 
ir e lektronikos pa rduo tuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel . 
312-778-2100. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s a n t r a m e 
a u k š t e kampinis kondomi-
n iumas , Oak Lawn, 98 ir Pulas-
ki; 2 miegamieji, 2-jų auto 
garažas. Re-Max, R. S t a n k u s , 
312-586-5959. 

(sk) 

WiK ŽVAIGŽDUTE 
^ ^ ^ t f i 4 J« ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyriai 

Redaguoja J. ?uu.. Medžiagą supti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629 

X WiĘ(i(Ąf&k% 
Rimas žiūri pro lan^ą į tupintį zuikį. 
Piešė Rimas Putnus , buvęs Marąuette Parko lituanistinės mokyklos 
8-to sk. mokinys 

DARBININKAI 

Kirvis medį kerta. 
Pjūklas medį pjauna, 
Algis ir Daliukas 
I krūvelę krauna. 

Kai pakursim krosnį, 
Kils kaitri ugnelė — 
Ir išvirs pienukas, 
Ir išvirs košelė. 

Valgys ją Algutis. 
Valgys ją Daliukas, 
Tik nevalgo nieko 
Pjūklas nei Kirvukas. 

Vytė Nemunėlis 

KAS VYKSTA LIETUVOJE 

Šiomis dienomis aš perskai
čiau „Toronte Star" (penk
tadienis, 1989 m. lapkričio 17 d.) 
Ten rašoma, kad Lietuvos ko
munistų partija nori atsiskirti 
nuo Maskvos Jos vadai buvo 
pasaukti pas Gorbačiovą ir de
rėjosi aštuonias su puse valan
dų. Rusai atsiskyrimo nenori, 
bet lietuviai nenusileidžia. 

Tų pačių metų gruodžio 19 d. 
Lietuvos komunistai turės galu
tinai nuspręsti, ar jie atsiskirs, 
a r ne. Atrodo, kad lietuviai 
komunistai atsiskirs nuo Mask
vos ir tada Lietuva galės daug 
geriau tvarkytis. Šitaip artėja 
Lietuvos nepriklausomybė. 

Aleksandra Kusnerai tytė , 
Toronto Maironio aukšt. 

lit. m-los mokinė. Kanada 
(Maironio mokyklos 

metraštis 1989-90) 

PADAVIMAS A P I E 
KVIEČIŲ SAUJA 

^Pabaiga) 

aukštyn, bet jau ne tokias 
dideles ir pilnas grūdų, kaip 
anksčiau. Tiek t ik paliko grūdų 
varpose, kiek Dievo Motina, 
turėdama savo saujoj, parodė 
Viešpačiui Dievui. 

Tomis l iekanomis, kur ias 
Dievo Motina išgelbėjo nuo 
pražūties javus , t u r i dabar 
žmonės maitintis per amžius, 
turėti iš to duoną ir sėklą. To
dėl dabar žmonės t u r i Dievo 
Motinai dėkoti už išgelbėjimą 
nuo bado ir mirties. Dėl to, ant 
kiekvieno javų grūdelio pasiliko 
mažas, mirtingomis žmonių aki
mis nematomas, gerosios Dievo 
Motinos Marijos, paveikslėlis. 

PYKAU I R P A D Ė J A U 

RŪTA 

Mergaitės skina rūtas ir pina 
kasas. Šios rūtos y ra berneliams 
ir nenori, kad jie sužinotų, bet 
jeigu sužinos, tai kas... 

D a n a Rugieniūtė 

Mergaitė skina rūtą ir nenori, 
kad bernelis sužinotų, bet jei 
sužinos, t a i kas... 

D a n a B a r a u s k a i t ė 

Mergelė skina rūtą berneliui 
ir pina kasas. Ji nenori, kad jis 
sužinotų, bet jeigu sužinos, jai 
nesvarbu. 

L i a n a J a n u š y t ė 
Visos trys Detroito 

„Žiburio" aukšt. lit. 
m-los mokinės 

(„Žiburio spinduliai") 

GALVOSŪKIS NR. 7 

Knygos puslapiams sunume
ruoti reikėjo 2775 skaitmenų. 
Parašykite tos knygos puslapių 
skaičių. 

Paaiškinimas: skaitmuo ir 
skaičius yra ne tas pats. Skait
muo y ra ženklas, kaip raidyno 
raidė. Pvz. 5 y r a vienas skait
muo, 15 yra du skaitmenys, 135 
— trys skaitmenys ir t.t. Knygos 
puslapiai buvo numeruojami: 1, 
2, 15, 115... Ka ip matote iki 9 
buvo vartojama po vieną skait
menį, nuo 10 ik i 99 po du skait
menis, susidarė net 2775 skait
menys. Turėjo būti gana stora 
knyga. Už puslapių skaičiaus 
parašymą gausite 10 taškų. 

sušuko: „Turi būt i rašomoji 
mašinėlė, kurią tur iu gaut i iš 
tetos Alicijos, kuri gyvena Tam
pa, Floridoje. J i pažadėjo man 
Atsiųsti mano gimtadieniui". 

Netrukus atėjo ir M. Braunys. 
J is pakėlė pakietą lengvai viena 
ranka: „Čia tu r i būti vaiko 
antklodė, kurią mano motina 
žadėjo atsiųsti iš Jacksonville, 
Floridos, mano naujagimiui". 

Prisistatė netrukus ir Natalija 
Blekienė. Ir ji pakėlė siuntinį. 
Turi būt i stikliniai dalykai, 
kuriuos man turėjo atsiųsti 
mano brolis iš Californijos, 
mano vedybinę dovaną". 

Paskutinis atvyko Karolis 
Gryvas: „Galiu būti t ikras, kad 
šis siuntinys man priklauso. 
Šiandien yra mano gimtadienis. 
Aš laukiu kiaukutų iš savo 
senelio, kuris gyvena Miami, 
Floridoje". 

Visi keturi apžiūrėjo siuntinį 
intensyviai, atsargiai. Kilnojo, 
kratė, sukinėjo į visas puses. Pa
galiau nutarė: „Daugiau nebėra 
abejonių, kuriam iš mūsų tas 
siuntinys priklauso. Šio siun
tinio savininkas yra " 

Galutinį sprendimą jūs patys 
įrašysite, pagal visus pateiktus 
duomenis. Už teisingą sprendi
mą gausite 10 taškų, už apytikrį 
tik 5 taškus. 

Rudenį mano gatvėje yra 
labai gražu: lapai krenta , žolė 
ruduoja, sušąla. P r ieš porą 
savaičių mačiau tupintį kiškį po 
mano langu. Aš jį t e n tupintį 
mačiau kiekvieną dieną. Kai 
tėtė nukirpo krūmus, daugiau jo 
nemačiau. Aš labai pykau ant 
tėtės, bet piktumas greit praėjo. 
Grįždamas iš mokyklos, mačiau 
daug voverių, maždaug šešias. 
Jos visur bėginėjo, ieškojo lapų 
riešutų, net tėtės rū t a s pradėjo 
kr imst i . Jos labai drąsios, 
žmonių nebijo. Bet dar ne 
viskas. Grėbėm lapus, saugojom 
rožes, bijūnus. Tėtei padėjau 
išrauti sudžiūvusias gėles, jų 
vieton pasodinom bijūną. Porą 
perkėlėm, vieną palikom. Ru
denį gražu pasivaikščioti, toks 
malonus oras. M a n ruduo 
patinka. Po jo žiema ir Kalėdos 
ateina. 

R i m a s P u t r i u s , 
Marąuette Parko lit. 

m-los buv. 8 sk. mokinys 

A*3 r«H 

x Grei t pa rduodu v ienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE M AX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

x Lietuvoje reikal ingą dan
tų ta isymui medžiagą galima 
gauti per „C ALTBRO CORP." , 
511 E. 127 St., Lemont, IL 
60439 (Pasaulio Liet. centre), 
te l . 708-257-8006. 

(sk) 

Dievo Motina, melsdama 
Viešpaties Dievo pasigailėjimo, 
nusileido kartu su lietumi ant 
paplūdusiu vandeniu laukų, 
kur be galo. be krašto bangavo 
vanduo ir kaip skenduolių 
galvos, matėsi viršūnėlės pilnų 
varpų, siūbuojančių į visas 
puses, kurios, t a ry tum, 
norėdamos .štrūkti, veržėsi iš 
žemės, lyg kad norėdamos 
nuplaukti kur ant sauso kal
niuko. 

Dievo motma, paėmusi vieną 
tokią varpą, pakėlė pilnas ašarų 
akis į dangų ir verkdama 
sušuko: 

— Viešpatie Dieve, mano 
mieliausias nors tiek jiems, 
tiems žmonėms, palik!.. 

Viešpats Dievas maloningai 
išklausė savo Sūnaus Motinos 
prašymo. Tada tik pamojo savo 
šventa ranka į debesis. Tuojau 
nustojo lyti. padangės nušvito, 
oras prasiblaivė, vanduo 
nuseko, žeme išdžiūvo, ir vėl 
javų varpo>. nors lietaus api
plautos, pakėlė savo galvas 

GALVOSŪKIS NR. 6 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

įsižiūrėję į šį piešinėlį, 
parašykite visų matytų daiktų 
pavadinimus lietuviškai. Gal 
mažiau bus ž inomas šio 
žvėriukio pavadinimas. Jei ir ne 
taip parašysite, nenukentės 
jūsų taškų sklaičius. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 8 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Nupieštoje galvoje matote 
prirašyta daug skiemenų. Iš tų 
skiemenų sudarykite trumpą 
vaikišką eilėraštuką — dainelę. 
Už teis ingai a t l ik tą darbą 
gausite 10 taškų, o jei pasitai
kys klaida teks pasitenkinti 5 
taškais. 

GALVOSŪKIS NR. 9 

Laiškanešys atnešė siuntinį 
prie vieno daugiabučio namo. 
Kadangi siuntinys netilpo į 
pašto dėžutę, jis paliko lauke 
an t žolės prie namo. 

Netrukus pradėjo lyti. Van
duo nuplovė vardą nuo siun
tinio. Sušlapo rudas įpakavimo 
popierius ir išlindo laukan dalis 
siuntinio, kuris buvo įpakuotas 
į gražų mėlyną popierių. Išliko 
t ik žodis „Florida", kurio dar 
vanduo nesunaikino. Tame na
me gyveno keturios šeimos. 

Pirmoji siuntinį pastebėjo 
Elena Vitienė. J i apsidžiaugė ir 

GALVOSŪKIS N R 10 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Kuris iš šių piešinėlių t i nka 
šiems rėmams? 

(5 taškai) 

Š IS BEI T A S 

I lg iaus ia pasaulyje gele
žinkelio linija yra Maskva -
Vladivostokas. Jos ilgis 9.216 
kilometrų. 

Mokslininkai nustatė, kad 
paukščiai laisvėje gyvena trum
piau, negu nelaisvėje. Pavyz
džiui, laukinis gandras laisvėje 
išgyvena vidutiniškai 19 metų, 
o zoologijos sode 30 metų. 

Anglų specialistų nuomone, 
žurnalistų mirtingumas iki 50 
metų yra 30 procentų didesnis 
už vidutinišką. Apskaičiuota 
kad ilgiausiai gyvena moksli
ninkai, toliau seka kunigai, 
mokytojai, prekybininkai, advo
katai, gydytojai. 

Adrijos jūroje, netoli Kafa 
lemo salos pakraščio, mokslinin
kai aptiko... Skylę jūros dugne. 
Apskaičiavo, kad per parą į ją 
subėga arti 30,000 tonų van
dens. 


