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JAV senatoriai prieš 
Busho administracijos 

laikyseną 
28 senatoriai prašo formaliai iškelti 
Pabaltijo laisvės klausimą Paryžiuje 

Washingtonas , 1990 spalio 
29. (LIC) - Šiandien 28 JAV 
Senato nariai pasiuntė laišką 
prezidentui Bushui, kuriame 
prašė , kad jisai Paryžiaus 
v i r šūn ių konferencijoje 
pas iū ly tų Pabalt i jo šalims 
s u t e i k t i stebėtojų statusą 
Europos Saugumo ir Bendra
da rb iav imo konferencijos 
(ESBK) sudėtyje. 

Tai antrasis toks kreipimasis 
į prezidentą Bushą iš JAV sena
torių. Rugsėjo 28 d. 22 sena
tor ia i prezidentui pasiuntė 
laišką, raginantįjį „daryti visa 
tai, kas įmanoma įgalinti Estiją, 
Latviją ir Lietuvą dalyvauti 
šiame istoriniame procese (t.y. 
lapkričio 19-21 d. ESBK viršū
nių konferencijoje Paryžiuje), 
kaip pilnateisiais nariais arbn 
kaip stebėtojais". 

P o gražių žodžių 
— vėl ty la 

Šiandien pasiųstame laiške 
senatoriai primena prezidentui. 
kad jie jam ankstyvesnį laišką 
pasiuntė ir išreiškia pasiten
kinimą, kad po pirmojo laiško 
įteikimo Valstybės departamen
to sekretorius James Baker, 
dalyvavęs ESBK šalių užsienio 
reikalų ministrų pasitarime 
New Yorke, viešai pareiškė, jog 
Amerika remia stebėtojų sta
tusą Pabaltijo šalims, pakeliui 
į jų pilną narystę. Tačiau, kaip 
senatoriai pažymi, sekretorius 
Baker toliau davė suprasti, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
nėra pasiruošusios ESBK kelti 
stebėtojų statuso suteikimo Pa
baltijo šalims klausimo, nes tik
riausiai tam nebūtų pritarimo. 

Senatoriai pasisako pr ieš 
tokią Busho administracijos 
laikyseną. Jie atkreipia dėmesį 
į tai , kad Pabaltijo šalių vadai 
pakartotinai prašė, jog jų klau 
simas būtų formaliai iškeltas 
aukšto lygio ESBK susirinkime. 
Pasak senatorių, pabaltiečiai 
mano, kad yra verta rizikuoti 
pritarimo negavimu tam, kad 

t 1 

Plebiscitas 
Puerto Rike 

Washingtonas . - Atstovų 
rūmai priėmė įstatymą, jog 
Puerto Riko gali nuspręsti savo 
likimą plebiscitu 1991 metais. 
Senate taip pat yra priimta1' 
įstatymas, pagal kurį paty c 

Puerto Riko gyventojai turi 
apsispręsti, ar jie nori pasilikti 
su Amerika, ar visai atsiskirti. 
Abiejų rūmų įstatymas turi būti 
suderintas ir Kongreso patvir 
t intas. Prezidentas Bushas to
kiam įstatymui pritaria ir sako 
tuoj jį pasirašysiąs. 

Tai bus pirmą kartą Ameriko 
je po 92 metų, kai Puerto Riko 
priklausė Amerikai, galės lais 
vai apsispręsti būti nepri
klausoma valstybe, arba prisi
jungti prie Amerikos, arba ir 
k i t a ip valdytis, pavyzdžiui 
„Commonwealth statusu". Tai 
būtų tikrai pačių žmonių apsis 
prendimo įvykis. Puerto Riko 
buvo Ispanijos kolonija daugiau 
kaip 400 metų. 1897 m. jie gavo 
autonomiją ir buvo pilnai repre
zentuojami Ispanijos parlamen 
te. Kitais metais jie prarado tą 
statusą, kai pagal Paryžiaus 
sutartį, buvo priskirti Amerikai 
iki šių dienų. 

viešai ir nedviprasmiškai būtų 
iš naujo patvirtinta nepripa
žinimo politika, kurią Amerika 
yra palaikiusi per 50 metų. 

K a d nebū tume ve idmain ia i 
,,Šį k laus imą i ške ldami 

lapkričio mėnesio v i ršūnių 
konferencijoje, mes būtume išti
kimi mūsų ilgai besitęsiančiam 
nus i s t a tymui Paba l t i jo 
valstybių atžvilgiu. Tuo būtų 
panaudotas ESBK procesas 
kaip tik tokiam politiniam 
dialogui, kurį j is s tengiasi 
puoselėt i . Jeigu J u n g t i n ė s 
Amerikos Valstijos iš vienos 
pusės nominaliai remia pabal-
tiečių prašymą dalyvauti, o iš 
kitos atsisako tą klausimą for
maliai iškelti Paryžiuje, tai mes 
atrodysime geriausiu atveju 
nenuoseklūs ir blogiausiu atve
ju akivaizdžiai veidmainiški", 
teigia senatoriai. 

Paskutiniu metu trijų buvu
sių Tautų Lygos narių priėmi 
mo klausimas į Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Konfe
renciją keliamas pastoviai. Kai 
šio mėnesio pradžioje tos Konfe
rencijos užsienio reikalų minis-
ter ia i buvo susir inkę New 
Yorke, tai 9 kraštai, įskaitant 
ir Ameriką, viešai pasisakė už 
Pabaltijo dalyvavimą Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos procese. 

Senatoriai baigia laišką prezi
dentui su prašymu, k a d j isa i , 
k a i p J A V delegacijos vado
v a s Paryž iaus konferenci jo
je , formaliai iškeltų paba l -
tieėių dalyvavimą ESBK su
dėtyje „ir toliau visais galimais 
būdais padėtų Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai atgauti savo teisėtą 
vieta Europos tautu tarpe". 

Šio laiško, kaip ir rugsėjo 28 
d. laiško, iniciatorius buvo 
senatorius Donald Riegle iš 
Michigano. 

Šios dienos laišką pasirašė 16 
demokratų — Akaka. Bradley, 
Bryan, DeConcini, Dixon, Dodd, 
Inouye, Kerry, Kohl. Lauten-
berg, Levin. Lieberman, Mi
kulskį, Riegle, Sarbanes, Simon 
ir 12 respublikonų — Coats, 
D'Amato. Durenberger. Garn, 
Grassley, Heinz. Helms, Hum-
phrey, Kasten. McCaln. Specter, 
Wallop. 

Lietuvos Sąjūdis 
kreipiasi į Europos 

žmones 

Europos Bendruomenės pasitarime Romoje praėjusį sąvarų. . \ ikietijos kancleris Helrant Kohl. 
kairėje, pasisakė už Bendruomenės nutarimą 1994 metais \- • c crntnriĮ Furopos banką. Britani
jos ministerė pirmininkė Margaret Thatcher, dešinėje, • \kė prieS tokio banko įsteigimą 
tokiu greitu laiku. Nežiūrint jos pasipriešinimo. Europos 1- lorr •-aės 12 valstybių 1994 metų 
pradžioje turės bendrą banką ir organizuos vieną Europ- pu'.iginį vienetą. 

Sutartis su Ispanija 
Arabai privalo tarti savo žodį 

Madridas . 1990 spalio 27. -
Ispanijoje būdamas, prez. M. 
Gorbačiovas pasakė, jog esama 
tam tikrų ženklų, kad Irako va
dovybė supratusi, kad spren
dimas negali būti pasiektas 
ultimatumais Persų įlankoje. 
Gorbačiovas Ispanijoje lankėsi 
su oficialiu vizitu ir čia turėjo 
spaudos konferenciją. „Galbūt 
aš klystu. Fo kelių dienų da
lykai daugiau paaiškės", sakė 
jis žurnalistams Madride. 

Sovietų prezidento asmeninis 
pasiuntinys Eugenijus Prima
kovas lankėsi Cairo ir Bagdado 
miestuose ir tai buvo jo antras 
pasitarimas su Irako prez. Hus-
seinu šį mėnesj. „Jo misija dar 
nebaigta", pasakė Gorbačiovas. 
„Sovietų Sąjunga turi tą gali
mybę surasti taikiam spren
dimui". 

Į spė j imas I r a k u i 
Iš Madrido Gorbačiovas iš

skrido į Paryžių praėjusį sek
madienį. Neabejojama, jog 
pasitarime su Prancūzijos prez. 
F. Mitterrand jis palietė ir Irako 
klausimą. Kaip ir Sovietai, taip 
ir Prancūzija ragina Iraką pasi
traukti iš Kuwaito, nepraran
dant savo prestižo. įspėdamas 
Iraką, jog karo atveju labiausiai 
nukentės moterys, vaikai ir seni 
Irako žmonės, kartu ir su 3.000 
Sovietų specialistų, Gorbačiovas 
išsireiškė, kad galbūt „atėjo 
toks momentas, kada arabai 
turi būti pilnai įsijungę į Persų 

įlankos įvykius ir tarti ^avo 
žodi". Jis pasakė, jog, než ~:rint, 
kad Irako agresija tur būti 
smerkiama, politinis -pren-
dimas vis dar galimas ...Mes 
negalime užšaldyti dabaninės 
situacijos. Tai per daug pavo
jinga. Mes privalome veikti". 
kalbėjo Gorbačiovas. 

Taikos pastangų Ba dadas 
ne tu rė tų l a iky t i s'\yn-
ženklu, bet ta ip pr.t „prezi
dentas Husseinas neturėtų savo 
išskaičiavimus r emt . norėda
mas mus suskaldyti, kad mes 
suskiltume", pasakė Gorbačio
vas. „Jei jis ta ip galvoja, tai jis 
labai klysta". Pirmą kartą 
tarptautinė bendruomenė kartu 
veikia per Jungtines Tautas 
pokariniame periode. 

P i rmas is vizitas 
Kartu su Gorbačiovu buvo ir 

Ispanijos ministeris pirmi
ninkas Felipe Gonzalez, kuris 
čia pastebėjo, jog Šitas krizės 
išrišimas turi vesti ir į kitu 
Vidurio rytų problemų išspren 
dimą. Tad Ispanija patarianti 
šiai pozicijai. Tai buvr Sovietų 
vadovo pirmasis vizite - Ispani
joje ir jo metu buvo pr i rašy ta 
16 susitarimu, įskaita-1 ir patį 
svarbiausią — 1.5 bilų no dole
rių kreditą Sovietu ąjungai 
įvairiausių prekių ir iustrijos 
gaminių formoje, įsk itant ir 
technologinius patą- avimus 
sovietams. 

Sovietų-Prancūzijos sutartis 
Draugiškumo ir bendradarbiavimo paktas 

Paryžius . 1990 spalio 28. -
• Ispanijos Gorbačiovas atvyko 
į Paryžių 24 valandų vizitui. 
Nors su Prancūzijos prezidentu 
Mitterrand jis diskutavo Irako 
kr izės k l aus imus , be t jo 
svarb iaus ias t i k s l a s buvo 
ekonominis. Prancūzija ir So
vietų Sąjunga pasirašė sutartį, 
kad Prancūzija suteikia vieno 
bilijono paskolą. Šis susitarimas 
buvo tarpe penkių sutarčių, 
kurios taip pat buvo pasirašytos 
dalyvaujant prancūzų ir sovietų 
užsieno reikalų ministeriams — 
Rolandui Durnas ir Eduardui 
Ševerdnadzei. 

10 metų su ta r t i s 
Kiti pasirašyti susitarimai 

yra — 5 metų industrinio moks 
linio ir techninio bendradar 
biavimo programa, profesionalų 
paruošimas, bendradarbiavimas 

viešųjų priemonių suorganiza
vime ir moksliniai bandymai 
įvairiose srityse. Be to Sovietų 
prez. Gorbačiovas ir Prancūzijos 
prez. Mitterrand pasirašė de
šimties metų draugiškumo ir 
bendradarbiavimo sutartį. Tai 
buvo trečias Gorbačiovo vizitas 
Prancūzijoje, kai jis perėmė 
Kremliaus vadovavimą 1985 
metais. 

Prieš išvykdamas iš Ispanijos, 
Gorbačiovas dar buvo sustojęs 
Barcelonoje, kur jis aplankė 
Picasso muziejų, o taip pat ir 
Montjuic stadioną bei kitus 
įrengimus ,kur bus 1992 metų 
olimpiniai žaidimai. 

Du dekrete-
Bet Gorbačiovas T«r 

sakė, jog jis nori Vali 
radarbiavimo soviet'.: 
bet jei Vakarai nepa-' 
pakenkta sovietų p* 
prekybine ekonomij'i 
turėsią pasilikti : 
tradicinės ekonomių « 
esanti atsakinga u? 
mus ir todėl jis pa^ 
išvažiuodamas į Vak 
su šiuo vizitu du pr<-
įsakymus. Vienai ju. -
tinamas rublis, okit.c 
džiama užsienio ko~ 
investuoti Sovietu ^ 
Bet Gorbačiovas pa=* 
j is nemaldauja i4-

Vakarų. „Mes praš"*-
ir mes grąžinsime j 

— Detroi te automobilių dar
bininkų unija neatnaujino savo 
sutarties su Chryslerio kor
poracija, todėl yra gal imas 
streikas. 

— Saudi Arabijos 
ministeris princas A. 
jog galbūt ir būtų gal; 
kad Irakas pasilaikyt • 
rimas Kuwaito sr * 
sitrauktų visam laik'-
to. 

įjoję p a 
ų bend 
anuose, 
. tai bu^ 
jimui į 
tada jie 
e savo 
Maskva 
'sikeiti 
es prieš 
Europa 

'ntinius 
inuver 
kad lei-
anijoms 
jungoje, 
ėjo, kad 
Idos iš 
>askolos 
gus". 

gynybos 
pasakė, 
sutikti, 
s dvi no-
i jis pa 
Kuwai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vat ikane , dalyvaujant po
piežiui Jonui Pauliui II, pasi
baigė praėjusį sekmadienį Šv. 
Petro baz i l iko je Pasau l io 
vyskupų sinodas, aptaręs daug 
svarbių Bažnyčios ir kunigystės 
klausimų. Sinodas tesėsi visą 
mėnesį. 

— Norvegi jos koalicinė vy
riausybė pasi traukė iš pareigų, 
negalėdama suvienodinti savo 
nuomonių Europos Berfdruome 
nės ekonominiais klausimais. 

— Romoje Europos Bend
ruomenės 12 kraštų vadai savo 
pasitarimuose praktiškai izo
liavo Britanija visais pagrin
diniais klausimais , išskyrus 
Persų įlankos krizės reikalus. 
Min. pirm. M. Thatcher neatsi
sakė savo skirtingos nuomonės 
dėl suvienodinimo pinigų ir nuo 
kada turė tų prasidėti tų kraštų 
finansinė unija. 

— W a s h i n g t o n e baigės i 
101-ojo Kongreso darbai be pa
skyrimo dar 10 bilijonu dolerių 
Taupymo ir Skolinimo bendro
vių išgelbėjimui, kurie buvo 
prašomi papildomai paskirti, bet 
Atstovų rūmai to prašymo ne
svarstė. 

— U k r a i n o s didžiausia tauti
nė organizacija Rukh, kaip lie
tuviu sąjūdis, savo kongrese 
nutarė siekti pilno« Ukrainos 
nepriklausomybes. Ukrainos 
Sąjūdis paskelbė, kad jo tikslas 
yra Ukrainos nepriklausomybės 
atstatymas ir įsteigimas demo
kratinės respublikos, bet įsipa
reigojo, kad šie tikslai bus 
įgyvendinami ne smurtu, bet 
taikingu būdu,kovojant už savo 
krašto laisve ir atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos. 

— A m e r i k o j e daugelis kom
panijų atleidžia dabar dar
bininku-; iš darbo, kas primena 
1981-82 metu ekonominį atos
lūgį. 

— „ T h e New York T imes" 
savo pirmadienio būdoje rašo, 
jog,kai Kongresas išsiskirstė, 
priėmęs Biudžeto įstatymą, 
demokratai yra dėkingi pre
zidentui Bushui už pagerinimą 
jų politinės situacijos, nes jie 
tikisi rinkimuose laimėti dar 
daugiau vietų, negu praėjusia
me 101 jame kongrese. 

— W a s h i n g t o n e Atstovų rū
mų Užsienio komisijos narys 
kongr. S. Solarz pasiuntė prez. 
Bushui laišką, ragindamas jį 
nut raukt i teikiamą paramą 
Pakistanui, kad jis neatsisako 
savo bandymu tu rė t i savo 
atominę h mhą. 

Vi lnius . — Lietuvos Sąjūdžio 
Seimo Taryba spalio 19 d. 
išleido viešą pareiškimą, kurį 
pasirašė Tarybos pirmininkas 
Juozas Tumelis. 

Kvietimas į Paryžių 
Europos valstybių, JAV ir 

Kanados vadovų susit ikimas 
Paryžiuje duoda viltį, kad ilgai 
t rukęs šaltasis karas , valstybių 
bei jų blokų konfrontacija artėja 
prie pabaigos. Rytų Europos šaly
se vykstantis negrįžtamas de
mokratizavimo procesas atveria 
anksčiau neregėtas ta ikaus ir 
konstruktyvaus Europos valsty
bių bei tautų bendradarbiavimo 
galimybes. Demokratiškos ir 
taikingos Europos valstybių 
bendrijos perspektyva pamažu 
tampa tikrove. Nukreipusios 
savo žvilgsnį į Paryžių, Europos 
tautos tikisi, kad bendromis jų 
vadovų pastangomis bus galu
t i na i l ikviduoti t rag išk i II 
Pasaulinio karo padariniai . 

T a č i a u l a i sva ir taikinga 
Europa nebus sukur ta , kai joje 
liks pavergtos tautos. Paryžiaus 
susitikimas nebus pilnavertis ir 
vaisingas, jeigu jame nedaly
vaus savo nepr ik lausomybę 
atkūrusiu Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos valstybių atstovai. 
Prieš penkiasdešimt metų šios 
v a l s t y b ė s b u v o v ienos iš 
pirmųjų II Pasaul in io karo 
aukų, tačiau ir šiandien jos 
tebėra vienintelės t rys Europos 
šalys.kurių atžvilgiu neatkurtas 
i s to r in i s t e i s i n g u m a s . Tai 
padaryti ir moralinė ir politinė 
Europos valstybių bendrijos pa 
reiga. 

Baltijos valstybių likimas turi 
būti sprendžiamas atsižvelgiant 
į jų t au tų demokratiškai iš
reikštą valią gyventi laisvai ir 
nepriklausomai ir t ik dalyvau
jant valstybių atstovams. Tai 
padaryti geriausa vieta Helsin 
kio-II pasitarimas, tačiau Balti
jos valstybės kol kas nėra 
pakviestos jame dalyvauti net 
stebėtojų teisėmis. 

D e r a m a i į v e r t i n d a m i šią 
istorinę galimybę ir matydami 
būt inumą nedelsiant spręsti 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės klausimą, Lietuvos 
Sąjūdis, Latvijos ir Estijos 
Tautos Frontai yra pasiryžę dar 
kartą a tkre pti viso pasaulio 
geros valios valstybių, Europos 
valstybių, t au tų ir jų vadovų 
dėmesį į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos l ikimą. Šių metu 
lapkričio 17-22 dienomis Pary
žiuje organizuojami renginiai. 

jog būtų priminta, kad: 
— Estija, Latvija ir Lietuva 

yra senas Europinės kultūros 
tradicijas turinčios šalys, 

— Estija. Latvija ir Lietuva iki 
II-ojo Pasaulinio karo buvo ne
priklausomos valstybės ir lygia
teisės Tautų Lygos narės, 

— Estija, Latvija ir Lietuva 
buvo smurtu okupuotos ir klas
t ingai inkorporuotos į Tarybų 
Sąjungą. 

— estų, latvių ir lietuvių 
tautos niekada nesusitaikė su 
nepriklausomybės praradimu ir 
pirmosios Rytų Europoje pra
dėjo demokratinius tautinio išsi
vadavimo judėjimus, 

— demokratiškai išrinktiems 
trijų valstybių parlamentams 
1990 m. atkūrus nepriklauso
mybę, šios valstybės ir toliau 
karine jėga laikomos Tarybų 
Sąjungos sudėtyje, 

— Baltijos valstybių klausi
mas vis dar nėra viešai ir at
v i ra i svarstomas ta rp tau t i 
niuose politiniuose forumuose ir 
ne tapo suinteresuotų šal ių 
politinių derybų objektu, 

— nepriklausomos Baltijos 
valstybės yra pasirengusios 
pozityviai dalyvauti tarptau
t iniuose nusiginklavimo ir 
įtampos mažinimo procesuose 
bei įnešti svarų indėlį ku r i an t 
naują Europon tautu sandraugą. 

— pirmas žingsnis, spren
džiant Baltijos valstybių ne
priklausomybės pripažinimo 
k laus imą , ga lė tų būt i ju 
atstovų pakvietimas dalyvauti 
Paryžiaus susitikime. 

Kre ip iamės į Europos šalių 
parlamentarus, politines parti
jas, visuomenines organizacijas, 
į visus geros valios žmones 
paremti teisėtus Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos siekius ir pagal 
išgales prisidėti prie organizuo
jamos taikingos šiuos siekius 
išreiškiančios akcijos. 

Tryliktosios Lietuvos Tautinės Dai
nų aventėo, įvykumon fca vasara Vii 
niųje, leidinio virpteliu Virtelio daili 
ninkas Darius Gudmonas, o redak 
tor* Rasa Vidūnien* Tirai a* 25,000 
<?(rz*mplir>rių. 

Landsbergis vyksta į 
Londoną 

Vilnius. — Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos Informacijos 
biuras pranešė, jog Tarybos pir
mininkas Vytintas Landsbergis 
vyks i Anglija lapkričio vidury
je. Tų šaltinių pranešimu. Land
sbergis susitiks su Britanijos 
ministerė pirmininke Margaret 
Thatcher lapkričio 12 d. To 
vizito metu, kuris tęsis tris 
dienas, jis t irsis taip pat ir su 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vais. Prez. Landsbergį šioje 
kelionėje lydės jo žmona Gra
žina ir keli Lietuvos Parlamento 
nariai. 

Žiniomis iš VVashingtono, 
„Amerikos balsas" norėtų vykti 
į Londoną ir perduoti žinias iš 
ten apie Landsbergio pasita
rimą su Thatcher ir jo spaudos 
konferencijas. 

KALENDORIUS 

Spalio 31 d.: Volfgangas, Liu-
cilė, Ifąstvilas, Tanvilė. Vygan
das. 

Lapkričio 1 d.. Visų šventųjų 
diena. Kar ibutas , Andriu9, 
Milvyde, Kirenija. Žygaudas. 

ORAS CHICAGO J E 

Saule teka 6 20, leidžiisi 4:48. 
Temperatūra dieną 65 1., 

naktį 45 1 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

LAPKRIČIO PIRMĄJĄ MININT 
Savo metinės šventės proga, minint Skautuos įkūrimo 

Lietuvoje 1918 metais lapkričio I-ją dieną, sveikiname visą 
skautiškąją šeimą — seses ir brolius nepriklausomybės sie
kiančioje Tėvynėje ir plačiame pasaulyje, -— o taip pat ir tėvelius, 
savo draugus, bičiulius ir rėmėjus. 

Vilniaus kalvose užžiebta skautiškosios idėjos liepsna 
neužgesusi slopinama gūdžia priespaudos naktimi, sužibo ir kai
tų su kylančia Lietuva! Iš Tėvynės nežiniai išsinešta — ji jungė, 
ugdė ir gaivino žemėj svetimoj atsidūrusias ir augančias nau
jas kartas. O šiandien jau bendromis jėgomis tiesiame gaires 
DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI kelyje! 

Artėjant prie savo deimantinio jubiliejaus, tebūnie šie metai 
kertiniu akmeniu jo pasiruošimui, išryškinimui skautiškosios 
idėjos ir siekio, kad rytoj būtume geresni negu buvom šiandien. 
Tebūnie tai metai, kada užtikrintai įsipareigojimą seks darbas 
talkoje iš vargo kylančiai Tėvynei Tebūnie tai metai, kuriuose 
visi su meile stiprinsime tą nenutraukiamą tarpusavio ryši ir 
laisvės siekį Žmogui ir Tautai — pavyzdžiu jaunesniesiems. 

Tebūnie gilus ir prasmingas žodis BUDŽIU! 
Budėkime! 

Seserijos Vadijos vardu, 
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 

LSS Vyriausia skautininke 

STOVYKLOSE DAINAVOM 
SU VERONIKA 

Praėjo v a s a r a , ba igės i mados, stiliai, grupės, tačiau 
stovyklos — liko malonus jų ..Augo girioj ąžuolėlis'" arba 
p r i s imin imas , o d a u g e l i s „Suk, suk, ratelį" pakaitalu 
stovyklose dalyvavusių vis dar ne tur i — išlaiko bet kokia 
niūniuoja ten išmoktas dainas konkurenc i j ą . S teb iuos i ir 
įstrigo jos pasąmonėje, įsivogė džiaugiuosi, kad išliko pati 
širdin, nes mokėmės jų — tikrai dainavimo tradicija: kur pora 
lumdiškai dainuojamų — iš lie 
tuviškai dainai ir tautosakai 
gyvenimą pašventusios nusipel 
niusios Lietuvos dainininkės ir 
tautosakininkės Veronikos Ja 
n u le v i č i ū t ė s - P o v i l i o n i e n ė s . 
Viešnia vasarą praleido JAV ir 
Kanados lietuvių skautų ir kitų 
jaunimo organizacijų stovyklo
se. Susidraugavo su mūsiškiu 
jaunimu, jį įvertino ir pamilo. 
Pamilome ir mes ją. 

Dėkojame V e r o n i k a i už 
malonu bendravimą, šilta lietu
višką š irdį , p a s i d a l i n i m ą 
lietuviška liaudiška daina... 

Lie tuvon gr įžus i sesė 
Veronika neužmiršo mūsų. 
atsiliepdama šiuo laišku: 

Red . 

Sveiki brangieji. 

baigiasi mano viešnagė. Dar 
kartą norėčiau padėkoti Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenei \r> 
šią gražią kelione- Taipogi 
širdingas ačiū visiems, kurie-
kartu su manim dainavo, šoko. 
diskutavo, pyko ant manęs ar 
ba, priešingai, sutiko su mano 
mintimis. Nuostabiausias ačiū 
visam jaunimui ir vaikučiams. 
su k u r i a i s a š p r a l e i d a u 
didžiausią laiko dalį Iki Jūsų 
skristi lėktuvu reikia beveik 10 
valandų, tačiau tas nuostabu^ 
tiltas, kurį mes kalam iš meno 
ir iš kitos puses, kiekvieną kar 
tą stiprėja. Manau, kad n«> u / 
kalnų tas laikas, kai jis bus tok^ 
tvirtas kaip plienas ir. kaip toj 
dainoj mūsų supratimo ir ben 
dro darbo saulė juo tekės . 
Jaunimui, bent tokiam, kokį aš 
sutikau, viena didesnė pro 
blema tai kalba. Aš manau, kad 
stovyklos ir yra pati idealiausia 
vieta, kur galima bendrauti tik 
lietuviškai. Todėl jokios gėdos 
Čia negali būti. Tam labai, labai 
galėtų pasitarnauti dainavimas. 
Mūsų senose dainose dar gaji 
pilna žodžių prasme, lyrišku 
mas, ramybe ir ta dvasinė pil 
na tve . kur ios mes d a ž n a i 
pasigendame šiame greito t em 
po ir d ide lės informaci jos 
s raute . Keičiasi muz ik inės 

lietuvių — ten būtinai skamba 
daina. 

Manau , kad m a n truputį 
pavydės mano dukra Rima, kai 
pamatys nuotraukoje kartu su 
sese Stefa Gedgaudiene. O abu 
sūnūs — Skomantas ir Tautvi
las tiesiog sapnuoja kun. Anta 
ną Sau la i t į , visų Lietuvos 
skautų legendą Skautai Lietu 
voje v i e n a popu l i a r i aus iu 
mokyk l in io amž iaus vaiku 
organizacijų. Aš rašau tik apir 
vieną stovyklą „Romuvą"", o ju 
aplankiau daug ir visos jos 
buvo nuostabios! Auga graži 
išeivijos karta. Jeigu jos nebūtu, 
mūsų tauta i būtų didžiulis nuo 
stolis. Atvykit į Lietuvą! Mes 
jūsų laukiam, mylini ir pasiti 
k i m . Da r k a r t ą ačiū ož 
viešnagę. 

Su pagarba. 
V e r o n i k a Povil ionienė 

AČIŪ SKSFI 

Antradieni sesė Veronika 
atvažiavo čia. J i skautus ir 
skautes išmokė daug įvairių 
žadimų ir dainų. Ačiū. sese! 

L ina Petr ikai tė . 
Atlanto rajono stovykla 

Detroite apsilankius} Lietuvos 
jauniausias Detroito vilkiukas. 

skaut; sąjungos tarybos pirm. vs Feliksą Šakalį sveikina 

Nuotr. Giedriaus Meilaus 

SKAUTIŠKA SUKAKTIS DETROITE 

Detroito „Gabijos" ir „Balti- vainis, a.a. Vytautas Bauža ir 
jos" skautų tuntų 40 metų a.a. Antanas Banionis. Buvę 
veiklos metinės buvo paminėtos tuntininkai ir dabartiniai tuntų 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen- vadovą; uždegė s imbolinę 
tre spalio 20 dieną. Trumpa žvakutę Minėjime dalyvavo šie 
programa „Baltijos" ir „Gabi- „Baltijos" tunto buvę tunti-
jos" tuntų veiklos istoriją apibū- ninkai ar vietininkai: Vladas 
dino Česlovas Anužis ir Liuda Simutis Algirdas Manvydas, 
Rugienienė. „Gabijos"' tunto Leopoloas Heiningas, Česlovas 
s teigėjos buvo Petronėlė Anužis. Jonas Asminas, Jurgis 
Pajaujienė. Kunigunda Kodą Jurguti?. Juozas Orentas, Ša
tiene ir Irena Kairytė. „Balti- runas Mingėla ir dabartinis 
jos" vietininkuos steigėjas a a. tuntininkas Jaunut is Zubric-
Vytautas Tarvainis Vyriausia kas. „Gabijos" buvusios tun-
Skautininke Stefa Gedgaudienė tininkės - Audronė Tamuliony-
savo sveikinimo žodyje pranešė, tė, Liuda Rugienienė, Dalia 
kad 8-toji Jubiliejinė stovykla Gilvydienė. Rita Matvėkai-
yra planuojama Lietuvoje, 1993 tė-Kasputienė, Danguolė Jurgu-
metų vasarą Lietuvių Skautų tienė, Vida Juškienė ir da-
sąjungai minint savo 75 metų bar t ine t u n t i n i n k ė Vida 
Jubiliejų. Skautininke ragino Meiluv.enė. Paulius Jankus 
Detroito skautų vadovus toliau perskaitė raštu gautus sveiki-
dirbti ir auklėti jaunimą vado nimus. Dalyviai ir svečiai 
vaujantis skautiška programa, dainavo pr ie improvizuoto 
Susikaupimo minute buvo prisi- laužo Po vakar ienės vyko 
minti mirusieji skautų tuntų šokia;, grojant Rimo Kaspučio 
nariai ir buvę tuntininkai bei orkestrui. Minėjime dalyvavo 
vietininkai — a.a. Vytautas Tar- daugiau negu 200 svečių. 

BRANGUS SVEČIAS 
PAS PRERIJOS SKAUTUS 

Pa< prerijos skautus.-es irgi 
lankeli Lietuvos Skautų są
jungos Tarybos pirmininkas vs . 
Feliksas Šakalys. Rugsėjo 20 d. 
įvyko posėdis su Omahos skau 
tininkais ir skautininkėmis. 
kur iš svečio daug sužinojom 
apie Lietuvos skautu veiklą ir 
bendra jos padėtį. Sekantį 
vakarą, penktadieni. Sv. Anta 
no parapijos salėje Omahos lie 
tuvių skautija ir visuomenė 
turėjo progos išgirsti iš \..s. 
Šakalio vėliausia- žinias iš 
Lietuvos, apie dvi valandas 
trukusiame pokalbyje. 

Skaut ininkes L. Antanėlienė 
I. Lilei kiene, G Reškevičienė ir 
s. A. Antanėlis svečiui aprodė 
Omahos žymesnes turistines 
vietas. Iš čia šeštadienio popietę 
skaut in inkas būrelio vietos 
skautininkų.-ių buvo išlydėtas 
į Los Angeles per Minneapolį. 

Svečią Minneapolyje aerodrome 
pasitiko ir pagelbėjo su 
pers* dimu į kitą lėktuvą Seseri
jos jiunesniųjų skaučių sky
riaus vedėja j .s . Milda Arlaus
kiene Jų pasimatymas buvo 
gana trumpas. 

Omahos skautija kviečia visus 
buvu-ius „Neries" tunto ir V. 
Kuri" kos vietininkijos brolius ir 
seses dalyvauti iškilmingoje su
eigoje, švenčiant vienetų 40 m. 
v<> - Jubiliejų. Sueiga įvyks 
sekmadienį, lapkričio 4 d., tuoj 
po 10 vai. ryto lietuviškų Mišių 
Šv Antano parapijos salėje. 
Būtu malonu matyti mūsų tar
pe ir ka imynin ių vietovių 
vadovus bei seses ir brolius. 
Kvit čiame visus ir visas. 

Brolis J o n a s 

LIETUVOJE LEIS 
SKAUTAMOKSLIO 

VADOVĖLIUS 

Australijos rajone sutelkti 
pinigai atsikūrusiai Lietuvos 
skaut nai remti, bus naudojami 
skautiškų vadovėlių spaus
dinimui „Vyturio" spaustuvėje 
Vilniuje. Apie šią galimybę su 
vilnį- ais tarėsi vasarą Lietuvo
je lankydamasis LSB Australi
jos rajono vadeiva s. Narcizas 
Ramanauskas. 

SKAUTININKUI 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

Chicagos skautininkui drau
goves sueiga pirmadieni, lapkri
čio 5 dieną, 7 vai. vak. vyks 

e^^^^^^^^^^^^^^^-— ,,^_^_^_^_^_ -.Seklyčioje". Bus pasiruošimas 
-"* J i \ \ v IBW I 

Stovykloje susitikusios LS Seserųo* Vyriausia skautininke vs tn Stefa b i t i n i n k i ų draugovės narėms 
Gedgaudiene ir lietuviško liaudies dainavimo ir žaidimų JAV ir Kanados dalyvavimas privalomas. Kvie-

ir tautosakininke Veronika čiamos ir draugovei nepriklau
sančio.; spsėc 

PRASMINGA 
ŠVENTĖ 

CLEVELANDE 

M e t i n ė skaut i jos š v e n t ė 
Clevelande praėjo gražaus pasi
sekimo ženkle, ta proga suren
gus pravažiuojančio Vilniaus 
Pedagogin io i n s t i t u t o an
samblio ,,Šviesa" koncertą. 
Veik pilnai pripildyta didžiulė 
Dievo Motinos parapijos salė 
(nemokamai leido naudot is 
klebonas, s. kun. Gediminas Ki-
jauskas,S.J.) su entuziazmu 
sekė prieš akis besiskleidžiančią 
Lietuvos panoramą dainų ir 
šokių pynėje. Po jo — vakarą 
baigė trumpos pabendravimo 
va išės sveta inėje . E i l inė 
savaitės diena liko prisimintinu 
šventadieniu. 

Savo ruožtu, kad ir laiko ribo 
tame pasiruošime, kleselandie 
čiai širdingai priėmė prava
žiuojančius svečius, atverdami 
savų namų duris. Širdinga 
padėka visiems tai įgalinu 
šiems! Tikime, kad tai bus dar 
v i e n a s , laiko ne l i eč iamas 
,stulpas' mūsų visų statomam 
tiltui Laisvon Tėvvnėn! 

Tai j a u antri metai iš eilės, 
kai Clevelando Skautijos meti
nė šventė atžymima visus jun
giančiu renginiu. 

St. 

MIŠRI JAUNŲJŲ 
JŪRŲ SKAUTŲ 

VALTIS TORONTE 

Veiklios Toronto gintarės jau 
nuo šių metu pradžios įsteigė 
mišrią ūdryčių-bebriukų valtį. 

Valčiai vadovauja g. kand. 
vair. Alicija Krakauskaitė. o 
valties globėjos yra g. vair. Zita 
Gurklytė ir g. vair. Dana Par 
gauskaitė. 

Sueigos vyksta kas antrą 
šeštadienį. Programa yra įdomi 
ir įvairi. Jaunieji jūrų skautai 
jaų rimtai ruošėsi patyrimo 
laipsniams, mokėsi dainų su 
sese J ū r a t e Ne imaniene , 
a p l a n k ė Toronto ..Science 
center*. dalyvavo šv. Jurgio su
eigoje ir „Baltijos" laivo sezono 
uždaryme. 

Po vasaros stovyklos ūdrytės 
ir bebrai vėl renkasi į sueigas 
ir kviečia savo bendraamžius 
įsijungti į jų gretas. 

Toronto j.skaučių „Baltijos" 
laivo vadė yra j.ps.Vida Šernai-
tė, laivūnė — ps. Kristina 
Genienė, o visų globėja — 
j.s.Elena Namikienė. 

ds 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(AugSia* nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tat. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
8ez. (708)246-0057; aba (705)246-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IH 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILD1NG 

5449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ką vasara suvežiosi, tą žiemą 
išpešiosi. 

Lietuvių patarle 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Bui ld ing 

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. 
Š.rdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS 'H CHIRURGAS 
SCECIALYBE - AMŲ LIGCi 

3900 W 95 St Tel. (703) 422 0101 
Vdlandos paaal susitarimą 

Pirmd 3 v p o - 7 « v , antrd 12 30-3 v p p 
l.'ečd uėaa'yta . ketvo 1-3 v D p penaad 

ir šeš td 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozle Ave . Chicago 
(1-312) 925-2670 attfc (1-312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmą 

Namų (708) 554-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. IH. 
Tel. (1 312) 925 2670 

1185 Dundee Ava. , Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos paga! susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory Milte. IL 
1 myi'a j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe v.daus ir «rau^ ?->-. 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemorc dų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tel. (1 312) 585 2802 

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

Reikalu' esant atvaž'uoiu ir : namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?S S ?9tK Ave Hickcry Hill". IL 
Tai. (708) 598 8101 
V i ' p.irp' susrtacin Į 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška1) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
261'8 W. 71«t St. 

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

Paloa Vlalon Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts Hl Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydyto.as t chirurgas 

Anestezi|0$ ir skausmo gydymo specialistas 
Shernan ligonine Elgm iL 

Tel. (708) 837-0005 
Skamnmt: Galima 24 vai 

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

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
'šskyus treč Šest i 2 i k i 4 V a i popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulatki Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave Justice. IL 

Tel. (1-312) 565-2980 *e>k'a 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W 9 5 St. 
Oak L i w n . IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 7 0 0 - 6 3 0 - 3 1 1 3 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 at Straat 

Kabineto tai. (1-312) 737-1168: 
Razid. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
'ECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Straat 
(1-312) 434 2123 
Prm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

10442 W. C e r m a k R d . 
Westchester . IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

D R . L E O N A S S E I B U T I S 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kabineto tai. 11-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EOMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. !pne Austm) 

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

stovykloae j a u n i m e mokiudi da in in inke 
Povil ionienė 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valančios pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6-9. antr 1C6 penkt 10 12 16 

Kab. tai. (1 312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. IH 60652 

P.rm anlr ketv ii penkt 
pagal susi'ar mą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarNan Madlcal Cantar 

Napervllla Campue 
1020 C. Ogden Ave . . Sulte 310. 

Napervllla l t 80503 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586 3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštad'eniais pagal susitarimą 



Susiskaldymas ir 

POLITINĖS AISTROS 
Gal todėl, kad mes Vakaruose, 

kad daugelį metų sekame neblo
gai tiksintį Amerikos politinės 
sistemos laikrodį, arenoje kon
kuruojant tik dviem politinėm 
par t i jom, o ke l e t a i k i tų 
grupuočių vis laikant apglėbus 
kuklų kitaip galvojančių būre
lį, be t t ikrumoje netur int į 
didesnės į takos į politikos 
kryptį, — Lietuvos politinis susi
skaldymas nekelia džiaugsmo, 
tik susirūpinimą. Aišku, jei il
gus metus laikytą pririštą šunį 
paleisi į laisvę, jis arba bėgios 
kaip pamišęs , arba visai 
suglumęs tebesėdės vietoje, 
laukdamas iš šeimininko rankų 
maloningo kaulo. Iš čia žiūrint 
panašiai elgiamasi ir atleidus 
varžtus Lietuvoje ir politinėse 
partijose ir tuose šimtų laik
raščių laikraštėlių. 

Pripratus prie patogaus rusiš
ko tinginiavimo, visi tapo poli
tikais, palikdami žemę dirbti 
negausiai ir senstančiai kartai. 
O kad būtum pastebėtas, yra 
būtina ką nors kritikuoti. Kaip 
nevienodai žmonėms išdalinta 
išmintis, taip nevienodai su
prantamos ir tokio blusinėjimo-
si pasekmės. Ilgi sovietinės sis
temos metai, kolektyvizacija ir 
privilegijuotų neliečiamumas 
dabar išsilieja noru kitą su
trinti, o pačiam iškilti jo vieto
je. Sovietinių institucijų modelis 
pakeitė žmones. 

Kokia tad yra dabar t inė 
Lietuvos realybė? Juk jau kuris 
laikas ruošiamasi deryboms su 
sovietais. Ar nevertėtų ten 
žvelgti mažiau į savo kolegas, o 
mokytis iš kitų laisvų tautų pa
t ir t ies? Čia žmogus laisvai 
pasakai savo nuomonę, bet 
nugali tie, kurių dauguma 
panašiai galvoja ir balsuoja. 
Sekančiuose rinkimuose tauta 
pasveria veiklos rezultatus ir 
vėl nutaria, kas naudingiau 
valstybės in teresams. Prie
šininkai gi persigrupuoja ir 
ruošiasi ateities rungtynėms. 
Jei tur i geresnę mintį ir būdą ją 
įgyvendinti, bandyk ją iškelti, 
nurodydamas teigiamas jos pu
ses ir galimas geras pasekmes. 
Štai ko reikia dabar, užpilant 
kiek vandens ant vis didėjančių 
politinių aistrų. 

Nutarusi pereiti į aktyvią 
politinę veiklą. Lietuvos Laisvės 
lyga irgi, manau, gaus nemažą 
kubiliuką vandens, atvėsinant 
jos veržimąsi į sritis, kurios te
bėra jai terra incognita. Pasau
lyje visgi tebėra ir realybė, ne 
tik aukšti tikslai ir svajonės. 
Kur gauti tokių vadų, kurie tai 
supranta? 

Dabar dažnai skaitome apie 
bėdose skęs t an t į ka imą, 
nenuimtą derlių, kuriam sudo
roti siunčiami kariai ir poli
cininkai iš centro. Ar tai vėl 
nėra žingsnis į ten jau taip 
įprastą „centralizuotą sistemą", 
iš kurios kaip tik norime išsi
narplioti? Čia neišvengiamai 
vėl rodosi kairiųjų šmėklos. 
Skelbiama vėl nauja partija — 
laisvųjų demokratų. Nuo ko jie 
y ra laisvi? Nuo daugumos 
balsuotojų nuomonės? Mums 
suprantama ten žodžio laisvės 

baimė, ypač dabar, kai valstybė 
rengiasi nebeišdalinti darbo 
kortelių baigiantiems mokslą, 
grįžtantiems iš kariuomenės, ir 
pan . Per tiek dešimtmečių 
kiekvienas žinojo, kad „centras" 
jam duos darbą. Dabar sakoma: 
mokykis amato ir darbą susi
rask pats. Tai rinkos politika, į 
kurią eina kraštas i r už kurią 
dabar bus atsakinga ne partija, 
o patys žmonės, o t a i daugelį 
baugina. Kaltinama valdžia, 
kad nesugeba nesugebančių 
, ,perkval i f ikuot i" . Valdžia 
duoda labai ribotas pašalpas be
darbiams, o žmonės vis mano, 
kad valdžia, tekalbanti bendry
bėmis, atsakinga už nedarbą. 
Dirbti žemę ir eiti iš miesto ūki
ninkauti niekas nebenori, iš da
lies iš tinginystės, dėl neiš
sprendžiamų rūpesčiu, žemės 
darbui įrankių stokos ir vis dar 
centro komandos. Visa bėda, 
kad vidurinį mokslą baigęs jau
nimas įsitikinęs, jog j is per ge
ras dirbti fabrike ar ūkyje. Gal 
geriau eiti į politiką arba leisti 
naują laikraštį. 

Didžioji problema įeinant į 
laisvos Europos pasaulį yra 
pinigai. Taip, pinigai, kurie 
turėtų vertę visuose kraštuose. 
Mums, nespecialistams, būtų 
sunku suprasti ir patar t i , kaip 
prie to geriausia prieiti, bet šią 
problemą teks neišvengiamai ir 
greitai spręsti. Politinėse aistro
se skęsta veikėjai turėtų ne 
vienas kitą kritikuoti, o sujungę 
r a n k a s ieškoti sprendimų. 
Niekam nebuvo paslaptis, kad 
kelias į pasaulio r inką bus ne 
rožėmis klotas, turėjo būt aišku, 
kad be to neapsieisime. Kas yra 
daroma šiuo klausimu, spaudo
je mažai tesurandame. Tais 
k laus imais t ik l ė t a i besi
rūpinant, leidžiama vėl iškilti 
senų interesų šalininkams, tur
to atžvilgiu lygybės mylėtojams, 
leidžiama būti lengvai įtiki
namiems senosios ekonominės 
sistemos pranašumu. 

Pasaulis verda savuose rūpes
čiuose ir interesuose, didžiūnų 
dėmesys skęsta Persų įlankoje 
ir Izraelio ateityje. Savo rūpes
čiams išeitį turėsime atrasti 
patys. Rūpestis tik savo asme
nine gerove dabar turėtų būti 
derinamas su mūsų tautos atei
timi. Didžioji arena nagrinėti 
šiandienos rūpesčius yra mūsų 
spauda. Čia ga l im p i r š tu 
parodyti į kylančias problemas 
ir jų priežastis. Kaip t ik teko 
skai ty t i apie amer ik i eč ių 
spaudos 300 metų sukaktį, kur 
nelabai šviesiai nušviečiama da
barties spaudos ateitis ir beveik 
priimama užuomina, kad spau
dos reikšmė mažėja dėl vi
suomenės abejingumo, skai
tytojų smarkaus mažėjimo ir 
televizijos populiarumo. Taigi 
ne mums vieniems rūpi spaudos 
ateitis, kur galėtume pristatyti 
ne tik kasdienos žinias, bet ir 
ieškoti atsakymų į dabarties 
statomus klausimus. Pasaulyje 
siaučiančių politinių ir eko
nominių aistrų akivaizdoje mus 
daugiausia kaip t ik ir jungia 
mūsų spauda. 

RKV 
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Laidotuvės Brolių Černiauskų nuotr. 

KAS TAS BORISO JELCINO BURBULIS? 
Neseniai spaudoje skaitėme, 

kad į Washingtoną atvyko Rusi 
jos Federalinės respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos dele
gacija, vadovaujama Genadijaus 
Burbulio. Delegacija susitiko su 
JAV viceprezidentu Dan 
Quayle, pabrėždama, kad ji 
atstovauja ne Sovietų Sąjungai, 
o tiktai Rusijai. Jų atvykimo 
tikslas — aptarti galimybes ati
daryti diplomatinę misiją, kuri 
reprezentuotų suverenią Rusijos 
valstybę, savo suverenumą 
paskelbusią prieš 4 mėnesius. 
Washingtone su ruoš tame 
simpoziume jie pareiškė, kad 
Rusija nori pradėti tiesioginius 
ryšius su Vakarais, apeinant 
Maskvos Kremlių. Washingto-
ne ir New Yorke Rusijos parla
mentarai žurnalistams į jų 
klausimus, kokios pagalbos iš 
Amerikos l auk ia Sovietų 
Sąjungos žmonės, atsakė, jog 
labai trūksta maisto. Tačiau jų 
nuomone, tas maistas turėtų 
būti siunčiamas tik atsiski
riančioms respublikoms. „Var
dan mūsų žmonių laisvės, tik 
nesiųskite tokios paramos per 
Gorbačiovą ir jo mirš tant į 
centrą", — pasakė jie. 

Turbūt daugelis JAV lietuvių, 
skaitydami šią informaciją, at
kreipė dėmesį į neslavišką tos 
delegacijos vadovo pavardę. 
Skamba ji lietuviškai ar latviš
kai, o savo galūne primena ir 
graikiškas pavardes. 

Truputį daugiau kaip prieš 
tris mėnesius tas pats Gena
dijus Burbulis dalyvavo ir 
t a r p t a u t i n ė s organizacijos 
„Democracy and Independence" 
surengtoje konferencijoje „The 

Peaceful Road to Democracy" 
liepos 4-6 d. Prahoje. Minėtą or 
gamzaciją 1989 pavasarį Pa
ryžiuje įkūrė buvę Sovietų 
Sąjungos politiniai kaliniai, da
bar gyvenantys Vakaruose. 

Pirmą kartą į ta konferenciją 
buvo pakviesti svečiai iš Sovietų 
Sąjungos ir Pabaltijo kraštų. 
Antrąją tos konferencijos dieną 
jos rytiniam posėdžiui vado
vavęs žinomas ru-ų disidentas 
ir buvęs politini^ kalinys VIa 
dimiras Bukovsk's. dabar gyve
nantis Anglijoje, tarp kitų posė
džio kalbėtojų pristatė ir Gena 
dijų Burbul į kaip Sovietų 
Sąjungos Aukščini-iosios Tary
bos d e p u t a t ą , Rusijos Fe
deralinės respublikos Aukščiau
siosios Tarybos deputatą, tos 
Tarybos pirmininko Boriso 
Jelcino bendražygį ir artimą 
bičiulį. 

Šis 40—45 metų amžiaus, 
aukštas, lieknas, simpatiškas ir 
labai paprastas žmogus man 
pasirodė įdomus ne tik savo pa
varde. Genadijus Burbulis savo 
kalboje pažymėjo, kad ši konfe
rencija ypatinga tuo, kad joje 
dalyvauja Sovietų Sąjungos 
demokratai. Sovietų Sąjungos 
parlamentų nariai ir Vakarų 
kraštų demokratai. Pasisakė 
buvęs KPSS narys, tačiau iš tos 
partijos pasitraukęs ir dabar 
esąs Rusijos demokratų partijos 
viceprezidentas . Toliau j is 
kalbėjo apie TU seniai susikū
rusią Rusijos Demokratų partiją 
ir jos tikslus. Id' miai jis aiškino, 
kaip SSSR Auk 
boję susikūrė 
parlamentaru 
pažiba buvo Ai 

čiausioje Tary-
Tarpregioninė 
grupė, kurios 
Irejus Sacharo

vas ir kuriai priklauso jis pats. 
Toji grupė suardė Sovietų Są
jungos komunistų partiją. Daug 
jo pažįstamų ir draugų ruošiasi 
iš tos partijos pasi t raukt i . 
Sovietų Sąjungoje Demokratų 
par t i ja a te ina pakeist i 
Komunistų partiją. G. Burbulio 
nuomone, vertybes kuria geni
jai, o jomis naudojasi prieplaikos 
(..prochodimcy"). 

Konferencijos per t raukos 
metu. prieš prasidedant se
kančiam posėdžiui, priėjęs prie 
G. Burbulio rusiškai pasisvei
kinau ir paklausiau: „Ar Jūs 
kalbate lietuviškai?" 

G. Burbulis maloniai nusišyp
sojo ir. atrodo, būdamas paten
k in tas , kad jį užkalbinau, 
atsakė: 

„Ne. Aš žinau tiktai keletą 
lietuviškų žodžių". — „Tačiau 
ne tik Jūsų pavardė lietuviška, 
bet ir Jūsų veide atsispindi 
lietuviški bruožai", — pasakiau. 
Išgirdęs tokį netikėtą mano 
komplimentą, jis noriai ėmė 
pasakoti, kad jo senelis, o taip 
pat ir močiutė buvo t ikr i 
l ie tuvia i . J ie per Pirmąjį 
pasaulinį karą 1915 metais iš 
Lietuvos atvyko į Uralą, apsi
gyveno Jekaterinenburge, da
bartiniame Sverdlovske. Ir jis 
pats tame mieste gimęs ir dabar 
jame gyvena. Senelis, kaip spe
cialistas, dirbo ginklų fabrike. 
„Ar Jums teko lankytis Lie
tuvoje?" — paklausiau. „O taip! 
Net keletą kartų joje buvau". 

Deja, daugiau mums pasikal
bėti nebeteko, nes laukė kiti, 
nor in tys su G. Burbuliu 
pasikalbėti. Spėjome pasikeisti 
vizitinėmis kortelėmis, iš kurios 

Čia noriu keletu sakinių 
prisiminti a.a. arkivyskupą 
Liudviką Povilonį. Mes įstojom 
į Ankyščių vidurinę mokyklą 
1922 m. rugsėjo 1 d. Liudvikas 
tada buvo 11 m., kuklus, mažo 
ūgio berniukas. Gal jis buvo ir 
visoj mokykloj pats mažiausias. 

Šiandien j is mirė vienu iš 
pačių didžiausių šią mokyklą 
baigusių vyrų. Jo tėvai gyveno 
Šilagaliu kaime, Šimonių vals
čiuje, Panevėžio apskr. Kaimas 
buvo Šimonių girių masyvo 
kampe. Jų žemė buvo labai 
smėlėta. Liudviko tėvai tos 
smėlėtos žemės teturėjo gal 8 
ha. Į Anykščius, į mokslą sūnų 
vežiojo tėvas. Anykščiuose mes 
visi gyvenome po kelis viename 
kambary pas lietuves pamal
džias moteris. Mokykloje Liud
vikas buvo visada vienu iš gerų
jų mokinių. Baigęs Anykščių vi
durinę mokyklą, 1926 Liud
vikas įstojo į Panevėžio Mo
kytojų seminarijos pirmą kursą. 
Po metų Liudviko mintys kei
tėsi. Jis pradėjo galvoti apie 
aukštuosius mokslus. Mes daž
nai susėdę kalbėdavom apie 
mokytojo darbą ir apie pašau-

paaiškėjo, kad jo tėvo vardas 
buvo Edvardas, o jo paties 
pare igos Maskvoje , SSSR 
Aukščiausioje Taryboje, y ra 
tokios: Member of the Commit-
tee on Activities of the Soviets 
of Peoyie's Deputies, Develop-
ment of Government and Self-
Government USRS Supreme 
Soviet (SSSR AT Liaudies depu
tatų Tarybų darbo, valdymo 
išvystymo ir savivaldos komi
teto narys). 

Mėginau kitą kar tą prie G. 
Burbulio prieiti, kad pratęsčiau 
nutrukusį pokalbį, tačiau tuo 
metu vyko bendras pokalbis 
būryje ir teko pas i t enk in t i 
gavus antrą tokią pat jo vizitinę 
kortelę. 

Galima manyti, kad kol Sovie
tų Sąjungoje, o ypač Rusijoje, 
Boriso Jelcino žvaigždė kils, jo 
art imas bičiulis ir bendražygis 
Genadijus Burbulis dar ne 
kartą lankysis Washingtone ir 
New Yorke. Būtų gerai, kad 
progai pasitaikius mano pokalbį 
su juo, nutrukusį Prahoje, k a s 
nors iš išeivijos lietuvių politikų 
pratęstų. 

Manau, kad asmeninių ryšių 
užmezgimas su Rusijos Fede
ralinės respublikos Aukščiau
sios Tarybos pirmininkui Bori
sui Jelcinui art imu lietuvių 
kilmės valstybės veikėju galėtų 
būti Lietuvai reikšmingas. 

V y t a u t a s S k u o d i s 

kimą į kunigus. Būti kunigu 
jam kas kartą atrodė šviesesnis 
kelias. 

1928 Liudvikas įstojo į Mari
jonų vienuolyną. Būdamas vie
nuoliu, baigė Marijampolės 
Mokytojų seminariją. Kunigu 
ruošėsi Kauno kunigų seminari
joje. Liudvikas labai mėgo 
matematiką. Matematiką studi
javo Kaune, gamtos-matema
tikos fakultete. Kunigu buvo 
įšventintas 1934 birželio 29 d. 
Kunigų seminarijoje padarė 
kanonų teisės licenciatą. Dirbo 
Marijonų Marijampolės gimna
zijoje mokytojo darbą. Kurį 
laiką buvo Vilniuje vienos gim
nazijos d i r e k t o r i u m i . Su 
pasisekimu nuo 1931 iki 1940 
redagavo „Šaltinėlį". Dalis tų 
j aunų „Šalt inėl io" rašytojų 
pamilo rašymo darbą ir jo 
n e m e t ė . Tai buvo didelis 
redaktoriaus laimėjimas. 

Po Antro pasaulinio karo buvo 
paskirtas klebonu į Klaipėdą. 
Priklausė Telšių vyskupijai. Jo 
vikaru buvo paskirtas kun. B. 
Burneikis. Klaipėdos mieste 
tebuvo viena maža katalikų 
bažnyčia. Padavus prašymą 
bažnyčiai statyti, buvo gautas 
leidimas statybai. Aukos buvo 
renkamos visame krašte, Ame
rikoje ir Anglijoje. Bažnyčia 
buvo pas t a ty t a . Pavadinta 
„Taikos Karalienės" vardu. Tai 
buvo Chruščiovo laikais. Baž
nyčia — patrauklaus stiliaus. Val
džios organai pradėjo gailėtis, 
kad davė leidimą ir pastatytą 
bažnyčią uždarė, bažnyčios 
statytojai nubausti . Kun. L. 
Povilonis gavo 8 metus kalė
jimo, o kun. Burneikis mažiau. 

Vė l i au buvo iš kalėjimo 
paleisti. 1969 kun. L. Povilonis 
buvo paskirtas Telšių vyskupu 
augziliaru ir gruodžio 21d. buvo 
konsekruotas. 

1984 lapkričio 14 d. paskirtas 
arkivyskupu. Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos administratorium. 1988 šių 
aukštų pareigų atsisakė. 

J o n a s J o k u b k a 

NORI IŠGELBĖTI 
LIGONINE 

Bethany ligoninė, 3435 W. 
Van Buren, Chicagoje. turi 
nemažų finansinių sunkumų. 
Yra planas parduoti ją Cook 
apskričiai, bet daugelis nori ją 
išlaikyti, susirūpinę, kad kitaip 
gali iš tos apylinkės išsikelt 
dalis gydytojų, o ligoninė reika
linga, pvz. joje gimsta apie 1,300 
kūdikių per metus. 

GARLIAVOS G R A F A S 

Prof. Juozas Eretas, kuris nuo 
1917 m. dirbo Lozanoje. J. 
Gabr io-Parša ič io vadovau
jamame Lietuvos Informacijos 
biure apie savo buvusį šefą 
teigia, kad j is galėjęs įsitikinti 
jo patriotizmu, bet nepakenčia
ma buvus , jo tiesiog liguista 
didybės manija". 

— Dažnai dėvėjo raitelio kos
t iumą ir savo botagu mūsų 
įstaigą taip smarkiai dirigavo, 
kad nuo rašomųjų stalų pakil
davo du lkės ir nu lėkdavo 
popieriai. J i s tuomet atrodė 
ka ip t ikras vidurinių amžių 

feodalas, kuris kažkokiu ne
susipratimu buvo patekęs į jam 
visai svetimą šimtmetį. Cha
rakteringa, kad jis svetimša
liams nesivaržydamas prisis
tatydavo kaip „comte de Gar
liava". 

A. Merkelis 
(IŠ „Antanas Smetona") 

PASITRAUKĖ SOLTI 

Chicagos simfoninio orkestro 
muzikos direktorius Georg Sol-
ti, šiose pareigose išbuvęs 22 
sezonus, dabar sulaukės 78 m. 
už keletos mėnesių iš šių parei
gų pasitraukia. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per p e n k i s k o n t i n e n t u s 

STASYS DALUS 
8 

Grįžtant atgal sustojam prie jūros pakrantės, kur 
pora statulų stovi žvelgdamos į jūrą, o keli"- mli 
nustumtos į vandenį. Vadovo teigimu, ta i naujųjų tei-
vių polineziejiečių darbas. J a u saulei nusih dus 
atvažiuojam į Hotu-Matua viešbutį. J i s nauj;-- dar 
pilnai neįrengtas ir pirmas pastatytas šioje saloje. » ries 
du metus,atvykusiems turistams reikėdavo nakv ' 
vačiuose namuose. 

Vakare, sužibus daugybei žvaigždžių ir švioi 
mėnuliui — vakarienė po atviru dangumi. Susėd 
prie ilgų stalų ant suolų, kur gauname salos čiat 
pagamintą maistą. Šeimininkauja genties vyresr 
kuris kartu yra ir miestelio burmistras. Pasis< • 
valgiais prasidėjo programa. Jaunos merginos -
jonais iš palaidų plaušų ir juodais, žemiau juosmen -
tančiais plaukais, atliko kelis Polinezijos Sau Sau * 

pin
ant 
me 
vių 
sis, 
nus 
ši

rm
ius. 

Rano Kau p a r k a s 

Saulė vėlai užteka šioje saloje, nes 7 vai. r v dar 
tamsu. Mes sukylam dar tamsoje ir po pusryčiu * rim 
išvyką į pietinį salos galą. kuriame įsteigtas pn'<as. 
Prie parko įvažiavimo renkamas mokestis 2 d' Per 
metus aplanko 3,000 žmonių. Pinigai naudojami i rko 
priežiūrai ir statulų restauracijai. Pagal vado i to 
surenkamo mokesčio toli gražu neužtenka - , , n s 

projektams atlikti. 
Pirmas sustojimas šį rytą AhuTahai , kur ar ' ;ros 

kranto yra archeologinė zona, kur stovi restaiu 'tos 

kelios statulos, iš kurių viena didžiulė su akmenine 
kepure ant galvos. 

Šioje archeologinėje zonoje labai daug pasidarba
vo tyrinėdamas dr. Mulloy, kuriam dabar pastatytas 
akmens paminklas primenąs jo nuopelnus šios salos 
išgarsinimui. Čia ant jūros kranto čiabuvių yra 
padarytos akmeninės slėptuvės su siaura anga vos vie
nam žmogui pralįsti į vidų. Jose senais laikais slėp
davosi moterys ir vaikai. Viršus slėptuvių užpiltas 
žemėmis ir ant jų auga krūmokšniai ir žaliuoja žolė, 
visai neatrodo, kad viduje kas galėtų būti, o iš jūros 
žiūrint tik matyti akmeninė siena. Tų slėptuvių tam 
rajone yra keletas. Viena iš jų gan didelė, kur galėjo 
pasislėpti bent šimtas žmonių. I ją veda bent keturios 
angos išdėstytos skirtinguose kampuose. Čia tik žolė 
žaliuoja, jokių medžių nėra, nes iš jūros labai stiprus 
vėjas siaučia. Todėl akmeninės slėptuvės buvo 
daromos, kur buvo galima pasislėpti nuo vėjų ir nuo 
priešų. 

Apžiūrėję išrikiuotas ant jūros kranto akmenines 
statulas, važiuojam iki pietinio iškyšulio Rano Kau 
vulkano kraterio. Sio kraterio viduryje irgi susidaręs 
ežeras, kuris tirštai apaugęs žolėmis. Pakraščiu kra
terio mažu takeliu žingsniuojam iki pat jūros iškyšulio 
kur pietų link matyti trys mažos salelės su polineziečių 
vardais Matu Kao, Matu Iti ir Matu Nui. 

Praeinam pro lyg alėją, kur pastatyti akmeninėmis 
sienomis ir stogu žemi namukai, kurie turi siauras 
įėjimo angas į vidų. Ant šios vėjo pagairės galėjo at-

Senais laikais šioje Orongo vietovėje ant vulkano 
kraterio šono gyventojai kasmet rinkdavo savo religijos 
lyderį- O dabar pasilikę iš tų laikų didžiuliai juodi lavos 
akmenys ant kurių iškelta paukščių galvos. Tų 
akmenų privirtę visas iškyšulys ir ant kiekvieno iš jų 
matyti paukščio galva. Tokių paukščių figūrų prie šio 
kraterio priskaičiuota apie 700. 

Mums čia bevaikščiojant tarp lavos luitų su 
įskaitom paukščių galvom,pradėjo lynoti ir kaskart vis 
stipriau. Paskubom nuėjom prie autobusiukų, kurie 
laukė prie parko vartų. Dabar jau lietui teškiant pra
važiuojam pro visą Hanga Roa kaimelį, kur gyvena visi 
šios salos gyventojai. Čia jau yra medžių ir krūmų tarp 
kurių išsistatę namukai . Pasiteiravau iš kur gyven
tojai gauna vandenį, nes saloje nėra upių ar ežerų. Turi 
išgręžtus šulinius iki 70 m gylio, kurie aprūpina 
geriamu vandeniu, o taipgi surenka ir lietaus vandenį. 

Salos didesnė pusė yra paskelbta archeologine vie
tove ir ten nieko neleidžiama auginti, žemė palikta 
laukinėje padėtyje. Aplink gyventojų kaimelį, kur 
leidžiama kultivuotLauginama bulvės, bananai ir kitos 
daržovės. Ko neišsiaugina turi atsivežti iš kitur, nes 
maža dalis žemės tegalima naudoti. 

Miestuko vienoje pusėje gyvena Čilės tarnautojai. 
Jie gyvena gražesniuose bei didesniuose namuose. Cia 
ir visos įstaigos randasi, kaip paštas, policija, ligoninė, 
bažnyčia ir miestelio valdybos namai. 

Archeologinio parko ir Hanga Roa kaimelio apžiū
rėjimu baigėsi mūsų išvyka ir autobusiukai pasuko 

silaikyti tik tokia statyba. Dabar daugumas tų namukų aerouosto link. J a m e radome tik vieną mūsų'lėktu 
apgriuvę, įėjimo angos užžėlusios žolėmis. Vienas iš jų 
pilnai restauruotas, kad turistai galėtų per jo angą 
žvilgtelėti į žemą patalpą. Nėra langų nei durų, vidu
je tamsu, tik tiek šviesos kiek per mažą angą praeina, 
šioje alėjoje yra 54 toki namukai prie vienas kito 
išsirikiavę. 

vą, todėl galime be sutrukdymų numatytu laiku 
išskristi. Lėktuvą lietui lyjant, pasiekiam apšlape, nes 
niekas neveža;reikia pėstiems nueiti. Išskrendanti 45 
min anksčiau. 

(Bus daugiau\ 
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BOSTONO ŽINIOS 
SMUIKO KONCERTAS 

Lapkričio 4 d. 3 vai. po pietų 
South Congregational Church, 
565 Main St., Centerville, Cape 
Code, rengiamas smuikininkės 
Elenos Kuprevičiūtės-Bergen ir 
p ianis tės Loret tos Slovak 
koncertas. Programoje, šalia G. 
Tartini, L. van Beethoven, S. 
Barber, L. Foss ir H. Wieniaws-
ki , bus atlikti taip pat lietuvių 
kompozitorių — B. Budriūno ir 
V. Paltinavičiaus kūriniai. Pir
mojo — „Rauda", o antrojo — 
„Lie tuvių t a u t i n i s šok i s" . 
Įėji«nas į koncertą nemokamas. 
Laukiami lietuviai, ne tik iš 
Cape Codo, bet ir plačiosios Bos
tono apylinkės. 

VILNIUS - TURIZMO 
ATRAKCIJA 

Newtone leidžiamas ameri
kiečių laikraštis paskelbė platų 
reportažą apie Mitkų vedamą 
,,Baltic Tours" kelionių agen
tūrą , p a i l i u s t r u o d a m a s t ą 
reportažą dviem Mitkų nuotrau
kom iš tos agentūros. Reportaže 

nurodoma, kad ta i kelionių 
agentūra , organizuojant i iš
vykas į Rytų Europą, pirmoje 
eilėje į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Dabar i tuos k raš tus vyksta ne 
tik paskutiniai emigrantai iš tų 
kraštų ar jų vaikai , bet taip pat 
ir žydai, ieškantieji savo šaknų. 
Šia prasme didelis susidomėji
mas Vilniumi, kur i s prieš Ant
rąjį p a s a u l i n į k a r ą buvo 
laikomas antrąja Jeruzale. Ten 
ir dabar veikia žydų sinagoga, 
muziejus ir ki tos žydų įstaigos. 

Keliones po Rytų Europą ir 
Baltijos k r a š t u s palengvino su-
kaustymo varžtų atleidimas So
vietų Sąjungoje. Jei anksčiau 
ten tur izmo monopolis buvo 
valstybinio Inturisto rankose, 
tai dabar j au veikia nemažai 
privačių kel ionių agentūrų. 
Taip t u r i z m o susidomėjimo 
požiūriu šalia senų jo centrų, 
kaip Londonas, Paryžius, Roma, 
dabar iškyla Rytų Europa, pir
moje eilėje Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės. Į Vilnių turistus 
t raukia jo senoji architektūra, 
įvairūs pamink la i , Vilniaus 
universitetas. . . 

Bostono vyrų sekstetas. Iš k.: I eil. - Gintas Simoka.ns, vadovė Daiva 
Matuhonvtė-de Sa Pereira, Vytautas Eikinas; II eil. — Ht.mutas Lingertaitis, 
Ričardas Lizdenis: III eil. - Norbertas Lingertaitis ir Bronius Banaitis. 

N'uotr. J. Rentelio 
ĮDOMUS KONCERTAS 

Spalio 20 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje ssurengtas koncertas 
buvo įvairus ir įdomus. Pirmąją 
jo programos dalį sudarė klarne
tisto Algirdo Budrio ir sol. Da
nie l iaus Sasnausko a t l ik t i 
kūriniai, akompanuojant komp. 
Dariui Lapinskui, o antrąją — 
komp Dariaus Lapinsko pa
ruoš tas vaizdų, dainos ir 
muzikos montažas „Atgimi
mas", į kurio atlikimą buvo 
įsijungę minėti menininkai ir 

v ie tos lietuvių j a u n i m o 
atstovės: Naicia Šnipaitė, vaiz
davusi Lietuva. Alysa Šnipaitė 
ir Rūta Kalvaityte. Koncertas 
paliko visiems gilų įspūdį. Dėl 
nepatogaus laiko, o ta ip pat dėl 
Lietuvos irkluotoju globos, į kon
certą atsilankė ribotas vietos 
lietuvių skaičių?. Gaila, nes tai 
buvo gražus L.etuvos ir išeivijos 
menininkų bendradarbiavimo 
pavyzdys. 

Koncertą ruošė Naujoji Opera, 
vadovaujama komp. Dariaus 
Lapinsko. Ta; jau antras jo 
suruoštas Lietuvos menininkų 

koncertas Bostone. Laukiama 
daugiau tokių koncertų. 

MINIMOS SUKAKTYS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Bostono skyrius rengia 
savo veiklos 40 metų sukakties 
ir „Dirvos" savaitraščio dei
mantinio 75 metų jubiliejaus 
minėjimą lapkričio 17 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. 

Minėjimas pradedamas šilta 
vakariene, po kurios bus prog
rama: svečių sveikinimai ir mi
nimų sukakčių apibūdinimas ir 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas Daivos Matulionytės-
de Sa Pereira. Po programos 
vyks šokiai, grojant latvių 
orkestrui. 

Minimos sukaktys yra reikš
mingos Bostono ir apylinkės lie
tuvių gyvenime. Tautinės s-gos 
Bostono skyr ius išvarė ir 
tebevaro plačią vagą visuo
meninėje ir kultūrinėje veiklo
je anksčiau turėtais savo na
mais, o paskutiniu metu stam
biomis aukomis įvairiems lietu
viškiems reikalams. Dabar sky
riaus pirmininku yra Juozas 
Rentelis. O „Dirva" yra po
puliarus ir plačiai skaitomas 
savaitraštis. 

Taupykite Standard Federal Banke 
ir Įsigykite Puikių Dovaną! i 

Taupykite pas mus ir 
išsirinkite vertingų dovanų! 

švenčiant savo vardo pakeitimą iš Standard 
Federal Taupymo ir Skolinimo Bendrovės į 
Standard Federal Banką, mes įvedėme naujus 
certifikatus — ..Celebration Certificates" 
Įnešdami bent $2,500 00 i šį certifikatą 3Vi 
metų, 5V? metų ar 7V2 metų terminui, gausite 
ne tik aukštą nuošimti, bet ir aukštos kokybės 

Suos; 

dovaną priedo. 0 tų dovanų yra gausus 
pasirinkimas — virš 90! Pvz. kompiuterių. 
video ir stereo aparatų, microwaves. žolės 
pjovimo mašinų, televizijų, ir t.t. Dovana 
priklauso nuo indėlio sumos ir certificato 
termino. 
Nors Standard Federal vardas truputį 
pasikeitė, bet vadovybe ir tarnautojai tie patys. 
Naujas pavadinimas įrodo, kad Bankas stipriai 
stovi, auga ir įveda naujus patarnavimus savo 
klientams. 
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Tad atvykite į Stndard Federal Banką, kur 
gausite malonų ir sąžiningą patarnavimą 
visuose jūsų finansiniuose reikaluose. 

FDICIrsured 

Standard Federal Bank 
Ovcapo 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE>MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 536-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per sią jstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarorrte būti 
Rime Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

B MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M Ą m e s t e i cnemiesouose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E ^ L - B A C E REA^ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZ:E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už dWe»na kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l i«tuviams žinomas ir patikimas vardai ̂  

B MLS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į SUDRAITl . 
312-776-3671 arba 312-767-O600 

ca MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Demealol Pulkus Investavimą*! 
4 sklypai Riverside Lawn netoli Hartem ir 
Ogden. Tik $24,900 už visus 4! Kreiptis j 

Alex arba Vlctor 
Alex Realty 

706-666-2233 

MISCELLANEOUS j į 

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

T«|. 376-1882 ar 376-59S6 

HELP VVANTED 

laikoma moters kartu gyventi Mar-
quette Parko apyl. padėti lengvoje 
namų ruošoje, pagaminti maistą 
vienam asm. ir šiek tiek prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį Butas, maistas ir alga. 
Krelptte: 1-312-434-7174. 

10°/b—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 

\ mus. 
FRANK ZAPOUS 

3208V2 West 95th Street 
T«|. — GA 4-8654 , 

e = r = • " " ~ ^ 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
p Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu lr 
, užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-
, ningai ' 

312-779-3313 3 
, _ KLAUDIJUS PUMPUTIS . - j 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Te*. 1-70S-447-8806 

rtyman Lewte VMecklo 
įpėdinių demaalul! 

Prieš seseris metus Kalifornijoje mirė 
Hyman Lewis Videcki (Vedeckis?), 
nepalikdamas testamento, nei žinomų 
gimimų. Apie jį žinoma, kad buvo gimęs 
Lietuvoje 1896 metais ir kad jo tėvas 
buvo Yochei (Jokūbas?) Videcki. 

Jei iki 1991 m. gegužes 28 d. nebus 
rasta (pėdimų, tai 34.000 dolerių 
palikimas galutinai bus perleistas Kali
fornijos valstijos iždui 

Įpėdiniai, ar apie juos žinantieji, ma
lonėkite rašyti Lietuvos Generaliniam 
KonsulaJtui New Yorke: 

Conauleta General et Utbuanla 
41 West 82nd Straat 

New York, New York 10024 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kretptta Į Hermle Deckys 

Tat. 565-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

j 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
ltalq poezijos antologija 

I T A L I J O S B A L S A I 

Sudarė Povilas G a u č y t 
Redagavo St . Santvaras 

Šicje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba, 200 psl . , spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunt imu 
10 dol . Illincis gyv. dar pr ideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd S t . , 
Ch lcago, IL 6 0 6 2 9 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, antrojo 
pasaulinio karo dienoraštis. Alg. Gustaitis. 
941 psl $27.00 

KELIONĖ [I KAUNĄ romanas. And. Norimas. 167 
psl $1000 

BALTASIS BANGINIS, romanas. Herman 
Meiville. 347 psl $10.00 

ŽMOGAUS GELBĖJIMAS, sofiokratija ir geodo-
roviniai jos pagrindai. Dr. Algirdas Stat-
kevicius. 464 psl $20.00 

PROF. JONAS SIMOLIŪNAS, monografija. Red. 
Jurgis Gimbutas. 229 psl $12.00 

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ, dokumentų rin
kinys Red Z Raulinaitis. 405 psl $12.00 

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

96 psl $8.00 
FILOSOFUOS RAŠTŲ RINKTINĖ Pranas Kurai

tis. 382 psl $20.00 
TAUTA ISTORUOS 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 
ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtines atsiminimai. 

Antanina Garmutė 127 psl $6.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS, spalvotas $9.00 

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



PENKERI METAI JAI 
IŠKELIAVUS NEGRĮŽTANT 

> 

Rugsėjo 30 d. 12:15 vai. p.p. 
Svč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje kun. J. Kuzinskas aukojo 
šventas Mišias už a.a. Antaniną 
Kaušienę, jos penkerių metų 
mirties sukakt į minint. Mišių 
metų jausmingai giedojo Kaušų 
šeimos ar t imas draugas sol. 
Algirdas Brazis. Pamaldose 
dalyvavo artimieji, giminės ir 
draugai. Iš New York specialiai 
buvo atvykęs velionės brolis inž. 
Mamertas Erčius. 

Janina Erciūtė-Kaušiene 

Po šv. Mišių visi rinkosi į 
„Dainos" restoraną užkandžiui, 
pakviesti velionės vyro Petro 
Kaušo ir dukrų Irenos ir Lai
mos. Įžanginę maldą sukalbėjo 
parapijos klebonas kun. J. 
Kuzinskas, ta proga tardamas 
trumpą žodį. Apie velionę dar 
kalbėjo Juozas Bacevičius. Po 
tu r t i ngų , skan ia i paruoštų 
pietų visi skirstėsi į namus, 
prisimindami a.a. Janiną, kuri 
jau penkeri metai iškeliavo į 
Amžinybėn negrįžtamai. 

Pe t r a s Kaušas ir J a n i n a 
Erciūtė sukūrė šeimą dar Nepri
klausomoje Lietuvoje. Antrojo 

Pasaulinio karo metu šeima, 
kaip ir daug kitų, buvo išardyta. 
Petras atsirado vakaruose, at
vyko į Ameriką. Žmona su 
dukrele Irute liko pavergtoje 
Lietuvoje. Meilė savo šeimai 
buvo stipri, begalinė. Petras 
panaudojo visas galimybes jas iš 
Lietuvos atsikviesti. Amerikie
čių advokatų pastangomis 1960 
m. žmona su dukra buvo išleis
tos ir atvyko pas vyrą į Chicagą. 
Žinodami to laiko nuotaikas, 
Chicagos amerikiečių didžioji 
spauda talpino aprašymus apie 
jų atvykimą. Chicago ,,Sun-
Times" dienraštis liepos 2 d. 
įdėjo ilgą aprašymą ir didelę 
nuotraukų apie jaudinantį jų 
trijų susitikimą. 

Janina jau iš prigimties turėjo 
daug gerų ypatybių: lietuvišką 
darbštumą, sugebėjo bendradar
biauti su įvairaus galvojimo 
asmenimis ir mokėjo visuomet 
būti linksma. Amerikoje ji grei
tai pritapo, įsigijo daug draugų. 
Vyrui Petrui padedant, netoli 
lietuvių kolonijos atidarė resto
raną „Metropolis" ir sėkmingai 
jam vadovavo. Kaušai Ameriko
je susilaukė antros dukrelės 
Laimutės, kurią taip pat užau
gino, išmokslino. Abi iš
tekėjusios ir augina šeimas. 

Gyvenimas yra trapus kaip 
krikštolas. J a n i n a suserga. 
Buvo daroma visos galimybės 
išgelbėti. Vyras ir dukrelės ją 
labai mylėjo. Bet 1985 metais 
rugsėjo 26 d., turėdama pilną 
sąmonę, sutikdama su Aukš
čiausiojo valia jai skirtu likimu, 
iškeliavo Amžinybėn. Tik Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Jai pastatyto marmurinio 
gražaus paminklo Vėlinių dieną 
vėl susirinks šeimos nariai ir ar
timieji... 

St. Dž-gas 

A.P.P.L.E. KVIEČIA... 
Lietuvių išeivijos pedagogų ir 

kitų švietimo srityje dirbančiųjų 
dėmesiui. 

Naujai susikūrusi bendrija 
A.P.P.L.E. (American Profes-
sional Partnership for Lithu-
anian Education) kviečia Jus 
įstoti į bendradarbiavimo su 
Lietuvos Respublika gretas. 

Kas yra A.P.P.L.E? Tai yra 
Amerikos pedagogų ir vaiku 
specialistų bendrija. Šiai bendri
jai gali priklausyti visi tie. kurie 
mokosi ar dirba vaikų švietimo 
ir apsaugos srityse, taip pat ir 
tie, kuriems rūpi Lietuvos švie
timo ateitis. Pavyzdžiais gali 
būti angliškai vadinami Edu 
ca to r s . Special Educa to r s . 
Speech, Occupational and Play 
Therapists, School Psychologists 
and Administrators, Sočiai VVor 
kers, Councelors. ir t.t. Gali pri
klausyti ir nelietuvių kilmės 
asmenys. 

A.P.P.L.E. veikia su Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės ir JAV 
Lietuviu Bendruomenės žinia ir 

pritarimu. Šiam projektui prita
ria ir LB Švietimo taryba. 

Koks tikslas? Švietimo ir kul
tūros ministerio Dariaus Kuolio 
kvietimu dirbsime obalsiu Ame
rikos mokytojai — Lietuvos mo
kyklai, siekdami sutelkti kuo 
daugiau intelektualinių pajėgų 
moderniai, demokratinei Lie
tuvos mokyklai sukurti. 

Kur kreiptis? Kviečiame užsi
registruoti pas A.P.P.L.E., siun
čiant vardą, pavardę, adresą, 
telefoną, ir specialybės sritį: 
A.P.P.L.E. 
c/o Lithuanian Resource Center 
P.O. Box 1370 
West Hartford, CT 06107 
(203) 521-7057 

Vaiva Vebrai tė-Gust ienė. 
LR Kultūros ir švietimo 

ministro D. Kuolio įgaliotinė 
švietimo reikalams. 

Jūratė Krokytė-Stirbienė. 
LR Kultūros ir švietimo 
ministro pavaduotojo A. 

Juozaičio įgaliotinė specialaus 
auklėjimo reikalams. 

LAIŠKAS DRAUGUI 

Šių metų „Draugo" spalio 20 
d. numerio skyriuje „Akade
minės prošvaistės" buvo ats
pausdinta ištrauka iš mano 
kalbos Filisterių skautų va
karienėje šių metų rugsėjo 21d. 
Kalbėjau neformaliai, be pa
ruošto teksto. Neprieštaravau 
kalbos įrašymui į audio juostą, 
i dan t vėl iau a t spausd in tų 
ištraukas spaudoje. 

Iššifruoto įrašo teksto re
dagavimas, trumpinimas, deja, 
įvedė į tekstą tam tikrus netiks
lumus, subtilius minties iškrei
pimus. Pavyzdžiui, buvo at
spausdinta: „Mūsų pareigos 
buvo versti Vyt. Landsbergio 
korespondenciją su užsieniu į 
anglų kalbą", tačiau orginalus 
įrašo iššifruotas tekstas žymi: 
„Mūsų pareigos buvo vesti 
Landsbergio korespondenciją su 
užsieniu anglų kalba". Toliau, 
išspausdinta „visi tikėjosi, kad 
dėl savo populiarumo Brazaus
kas liks Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku", o iš tikrųjų — 
„visi nujautė, kad Brazauskas 
liks Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku, [...) visi manė, kad 
Brazauskas bus pirmininkas. 
„Mano galva, sąvokos „tikėtis" 
ir „nujausti" ar „manyti*" 
nebūtinai tolygios. Išspaus 
dinta: „Buvo net svarstoma, ar 
nepriklausomybę skelbti kovo 6 
ar 7 dieną"; originalus tekstas: 
„Tik galutinai paaiškėjo, kad 
nepriklausomybė bus skelbia
ma, gal keletą dienų prieš kovo 
11; gal kovo 6, 7 dieną". Aišku, 
pas ta ras i s sakinys pras ta i 
suformuluotas, tačiau norėta 
pažymėti, jog apytikriai tik 
kovo 6 ar 7 dieną galutinai 
viešai paaiškyo. kad nepri
klausomybė bus skelbiama už 
kelių dienų. Yra ir daugiau 
tokių netikslumų. 

Aišku, neįžiūriu jokios piktos 
valios šios ištraukos redagavi
me, kurio tikslas, galų gale, 
buvo išlyginti kalbą, padaryti ją 
sklandesne ir suprantamesne 
skaitytojui. Vis dėlto pareiškiu, 
kad ta ištrauka negali būti 
laikoma tiksliu ar pilnu iš
reiškimu mano minčių ir tei
ginių. 

E d v a r d a s Tusken i s 

KŪLIMAS L I E T U V O J E 

Spragilais būdavo kuliama 
naktimis, pradėjus po pirmųjų 
gaidžių. 

Išdžiovinti j ava i , išleidus 
pėdus ant pado (laito), būdavo 
suguldomi dviem eilėmis, maž-
Daug 30 pėdų eilėje, varpomis 
į vidurį. 

Kuliant spragilais, būtinai 
reikėjo išlaikyti taktą, tai yra 
vienu momentu galėjo daužti 
tik vienas kūlėjas, kad kitas jam 
neužkirstų per spragilą. 

Iškūlus vieną pusę, pėdai 
būdavo apverčiami ir vėl 
kuliami, o po to iškratomi 
šakėmis ar rankomis. Iš vieno 
jaujos padžiovimo išeidavo 
keturi paklojimai. 

E3 midlcind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai 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 

BEE 
taunoac 
LEN0ER 

Mūsų mylimiausia dukrelė 

A.tA. 

Renata Julija Šmulkštytė 
būdama tik 16 metų, spalio 26 d. staiga žuvo automobilio 
nelaimėje. 

Renata gimė 1973m. gruodžio 1 d. Nors jos gyvenimui skir
tos dienos buvo trumpos, bet ji pripildė mūsų širdis meile ir 
džiaugsmu. Renata buvo labai širdinga ir jautri mergaite. 
Mokykloje ji buvo įspūdinga mokinė. Taip pat priklausė teni
so klubui ir „Orchesis" šokių grupei. Aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Priklausė ateitininkams ir jūrų skau
tėms. Baigė Dariaus-Girėno lituanistinę mokyklą ir buvo be
baigianti Chicagos Aukštesniąją lituanistine mokyklą 
tČALM* 

Pasiliko dideliame nuliūdime: mama Rūta. tėvas Liudas 
ir brolis Tauras. 

Renata bus pašarvota Petkus-Marųuette koplyčioje. 2533 
W. 71 St.. spalio 30 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 31 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto ji bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus atnašautos šv. Mišios už Renatos sielą. 
Po pamaldų ji bus nulydėta į Tautines Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę lieka: mama, tėtis, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
ALFONSAS KRAKAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. spalio 23 d., sulaukęs 94 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Vida ir kiti artimieji 

Lietuvoje bei draugai Amerikoje. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 31d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 1 d. Po apeigų 

koplyčioje 10 vai. ryto, velionis bus nulydėtas į Mt. Hope 
kapines 

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

Nuludusi duktė. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345 

Mūsų mielai draugei 

A.tA. 
RENATAI ŠMULKŠTYTEI 

tragiškai žuvus, tėvelius RŪTĄ ir LIUDĄ, brolį 
TAURĄ bei jų artimuosius užjaučiame ir kar tu gilia: 
liūdime. Gražūs prisiminimai puikios mergaitės bus 
gyvi mūsų visų širdyse. 

„Vyturio" šokių grupės narės: 
Kasandra Karaitytė 
Laura Lapšytė 
Nida Tijūnėlytė 
Aidė Užgirytė 
Vida ir Audra Riškutės 
Ingrida M ar t ink u te 
Kristina Milaitė 
Neringa Valkiūnaitė 
Rėdą Ardytė-Pliūrienė, mokytoja 

A.tA. 
RENATAI ŠMULKŠTYTEI 

t rakiškai žuvus , jo s tėvel iams, mūsų mieliems 
draugams, RŪTAI ir LIUDUI ŠMULKŠČIAMS ir jų 
šonui TAURUI reiškiame gilią užuojauta ir kar tu 
liūdime. 

Americans for Lithuania Freedom 

N! -lam ir nuoširdžiam visų studijų laikų Draugui 

A.tA. 
dr. Dipl. Inž. STASIUI JUZĖNUI 

staig mirtis, su širdgėla ir pergyvenimu reiškiame 
gilia užuojautą broliui VLADUI, dukterėčia i 
DAN' TEI, bei kitiems giminėms ir jo draugams. 

Juza/s ir Irena Rasiai ir Aeima 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 31 d. 

Mylimai 

A.tA. 
LAIMAI KRIPKAUSKAITEI 

ŽEMAITIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e jos vyru i , dr. 
PETRUI, dukroms RASAI . VILIJAI , R Ū T A I ir 
DAINAI bei jų šeimoms ir k a r t u l iūdime. 

Irena ir Rornas Senkevičiai 
Gražinu ir Vytautas Senkevičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523^9852 

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

4348 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

n u o 1916 metu 
PRANEŠA 

kad a t ida ro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kiti S. C . l . ack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
* Fa los H i l l s 
H i c k o r y H i l l s 
C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-9744410 

11028 Southvves t H w y 
9236 S. R o b e r t s R d . 

2424 W . 69 S t . 

NEW J S R S E Y , NEW YORK - 'Ltotuvot At»lmln»mar, plr-
mad!e"l»»« nuo 8 Iki 9 v.v. 14 Seton Hali Unlvaralteto atotlaa, 
89.5 f M banga. "Mualc of Lithuania" programos, vadamoa 
angle <«M>a,li toa pačios stotlas, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. StuKas — direktorius, 
234 SunlH Dr, Watchung, N J . 07060. Tai. 201 753 - 5636. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette I unoral Home 
2533 West 7Kt Street 
( hkago fllinots fVOr.2" 

l H12> €76-2345 

Hil ls l unoral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos H i l K Illinois <>"»'• i 

708-430 4 4 ^ 

lYtkus I uncral Home 
1110 South 50»h •Ut'tHio 

C kero, H n o i s 606?0 
-ns H* v 210* 

l'etkus Butkus funeral Home 
l U>> South 50th Avenue 

( kero, Illinois 60650 
7*0-452-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami 1-(312>-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI I ) A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 
1 AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOS 
T e l . (708) 6 6 2 - 5 2 4 5 

file:///1arquette
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x VIII Tea t ro festivalyje 
Keturakio veikale „Amerika 
pirty" pasirodys Chicagos ir 
apylinkių „Vaidilutės" teatro 
nariai: E. Šulaitis, A. Pankienė, 
G. Griškėnaitė-Gillespie, V. Ol
šauskas, S. Gūdis, B. Fabijonas, * 
D. Viktoraitė. VIII Teatro fes
tivalis, rengiamas JAV LB 
K u l t ū r o s Tarybos, vyks 
Jaunimo centre lapkričio 15-18 
dienomis. „Vaidilutė" pasirodys 
lapkričio 16 d. 

x J L i e t u v o s Raudonąj į 
Kryžių (prašymas #703) kreipė
si E l e n a Stankuvienė-Vens-
kai tytė . Ji ieško savo tetos Mar
celės Tiškevičius, Tverionas, 
gimusios apie 1893 m., išvyku
sios iš Lietuvos į Chicagą 1924 
metais. E. Stankuvienė pasto
viai su ja susirašinėjo, bet prieš 
keletą metų ryšys nutrūko. 
Turint iej i informacijos gali 
kreiptis: J. Šapoka, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus respub
likinio komiteto pirmininkas, 
Ged imino pr . 3a, Vi ln ius 
232600, Lietuva. 

x E l ž b i e t a Anužienė at
šventė 90 metų sukaktį. Duktė 
ir žentas, Vanda ir dr. Vytautas 
F. Kaunai , surengė pagerbimo 
pietus. Dalyvavo podukra Rūta 
Arbienė, jos sunūs dr. Alvydas, 
dukra Gina su vyru marinų 
k a r i n i n k u ir kiti a r t imi 
giminaičiai. Jos vyrą Petrą 
Anūžį , sulaukusį 93 m. 
amžiaus, sveikino baltininkai. 
Anužis yra žymus Balfo rėmėjas 
ir talkininkas. Jis dabar, nebe
galėdamas rinkti aukas, tikisi, 
kad jį pavaduos jaunesnieji. 
Duktė Rūta Arbienė, tęsdama 
tėvo pradėta darbą, aktyviai įsi
jungė į Balfo veiklą ir yra Be-
verly Shores skyriaus vicepirmi 
ninkė. 

x P a s k u t i n ė proga įsigyti 
bilietus į „Spalvų sūkurį" — 
Kristijono Donelaičio Lituanis
tiniu mokyklų tradicinę madų 
parodą, kurį įvyks šį sekma 
dienį, lapkričio 4 d., 11:30 vai. 
ryto. Iyexington House, 7717 W. 
95 St., Hickory Hills. Bilietai 
gaunami Gifts In te rna t iona l 
71st i r Campbell Ave. 

(sk) 

x A. Eidintas ir E. Alek
sandrav ič ius , du istorikai iš 
Lietuvos/luos pranešimus vaka 
ronėje, kuri įvyks šį penkta
dienį, lapkričio 2 d. 7:30 v.v. 
Chicagos Jaunimo centro ka
vinėj**. Rengia Lituanist ikos 
Ins t i tu tas ir „Akiračiai*'. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<> VV 63 St., C Imago. U MV>2** 

lel . (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd , Inilcport, 11 60441 

IH (7(<S) W1-4XM> 
Valandos p.i^.il MiMt.Himj 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenue 

( hi<.igo, II M*>29 

l e l . (1-312) 776-8700 

x Dr. P r a n a s Budin inkas , 
Balfo genera l in i s sekre to
r ius , atvyksta iš Floridos ir 
da lyvaus Balfo d i rektor ių 
suvažiavime Clevelande lapkri
čio 9-10 d. Šiame direktorių 
suvažiavime bus pranešimas 
apie Lietuvos Tremt in ių 
sąjungą ir apie neseniai suor
ganizuotą Lietuvos Politinių 
kalinių sąjungą. 

x Vida G i e r š t i k a i t ė - R a -
dick, šių metų Kristijono Do
nelaičio lituanistinių mokyklų 
madų parodos p i rmininkė , 
kviečia visus atsilankyti, pasi
grožėti, pasivaišinti, pasižmo
nėti ir padraugauti „Spalvų 
S ū k u r y " šį sekmadienį , 
lapkričio 4 d. Lexington House. 
Dėl informacijų skambinkit 
Vidai 312-239-2656. 

x Sofija ir d r . George Ga
lante , Oak Brook, 111., Sofija 
P lenienė , Oak Lawn, 111., 
„Draugo" renginių komiteto 
narė, Antanas Vilutis, Scherer-
ville, Ind., Vytautas Kupcike-
vičius, Oak Lawn, 111., Salomėja 
Leipus, Oak Park, 111., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, lie
tuviško žodžio rėmėjai, pratęsė 
p r enumera t ą v iener iems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Balzeko muziejus buvo 
aprašytas Northvvestern uni
versiteto laikraštyje „The Dai
ly Northvvestern" spalio 24 d. 
Tai buvo Drevv Desliver straips
nyje apie įdomius muziejus 
Chicagoje ir apylinkėse: lėkščių, 
chirurgijos, istorijos ir pan. 

x Elena Sirutienė, anksčiau 
dirbusi Draugo administracijoje, 
dabar dirba Vyresniųjų centre, 
administruoja mėnesinį žurnalą 
„Pensininką" ir yra Vyresniųjų 
centro renginių vadovė. 

x Velionio muziko-pianisto 
Aleksandro Mrozinsko gimi
nės Lietuvoje prašo atsiliepti jo 
vaikų, arba žinančių asmenų 
apie jo vaikus, tokiu adresu: J. 
Drukteinis , 3624 , , S " St. , 
Omaha, Ne. 68107. 

x P o ilgų ovacijų Bostone 
ir Pu tname Lietuvos solistai A. 
Budrys ir D. Sadauskas kon
certuoja Jaunimo centre sekma
dienį, lapkričio 4 d. 3 v. p.p. 
Bilietai Pa t r i a parduotuvėje . 

(sk) 
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ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th St.eet 
Chicago, II MK)2<* 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 K. Ogd«>n Ave.. St« 1H-2 
H i ą i M e , H *>52i 
l e l (708) 3253157 

Valandos pagal susi tar im» 

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 i e n ų 
la ikotarpyje . 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus, 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas. 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų. 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x P a t r i a dovaninių p r e k i ų 

ir elektronikos 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 G.T. INTFRNATIONAL. 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi 
tikima ir persodinimą New 
Yorko bei \Vashingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T F . R N A T I O N A L , 
INC.. 9525 S. 7»th Ave. , 
Hickory Hills, IL Tel. (708) 
430-7272. 

(sk> 

x A.a. J a n i n o s Stanis lovai -
t i e n ė s t re jų metų m i r t i e s 
sukakčiai paminėti bus atna
šaujamos šv. Mišios šeštadienį, 
lapkr. 3 d. 8 vai. ryto Tėvų Mari
jonų koplyčioje. Giminės, drau
ga i ir p a ž į s t a m i p r a š o m i 
prisiminti a.a. J an iną savo 
maldose. 

x George E. S a n g m e i s t e r 
Chicagos pietvakarių, ketvirto 
rajono kongresmanas. yra Lie
tuvos laisvės rėmėjas. JAV 
kongrese balandžio 4 d. pasakė 
Lie tuvai labai r e i k š m i n g ą 
kalbą, akcentuodamas, kaip il
gai tęsis rusų tironija Lietuvoje. 
Kongresmano S a n g m e i s t e r 
kalba įrašyta į Congressional 
Record N r . 40 . L i e t u v i a i 
lapkričio 6 d. neturėtų pamiršti, 
kas supranta ir remia Lietuvos 
laisvės interesus. 

x J o n a s A b r a i t i s i r Ed-
w a r d Slakai t is , Chicago, 111., 
lankėsi „ D r a u g e " , p r a t ę s ė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 20 dol. auka . Abraitį ir 
S lakai t į ske lb i ame g a r b ė s 
prenumeratoriais, o už paramą 
labai dėkojame. 

x L ie tuva A m e r i k o s televi
zijoje! Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą, rodantį 
lietuvių pastangas atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę. De
monstracijos Bostone, Vilniuje, 
Maskvoje. L a n d s b e r g i o ir 
P r u n s k i e n ė s i n t e r v i u su 
amer ik ieč ių r e p o r t e r i a i s . 
Senatorių diskusijos su politbiu-
ro atstovais Busho ir Gorbačio
vo pasisakymai Lietuvos atžvil
giu. Pabaiga: Lietuvos vaizdų, 
žodžio ir dainų montažas. Įre-
korduota VHS video kasetėje. 
Meniškai paruošta, teigiamai ir 
plačiai aprašyta Drauge š.m. 
rugsėjo 28 d. Kaina su persiun
timu $35.00. Čekį su adresu 
siųsti: Fe l iksas K o n t a u t a s , 
747 E. B r o a d w a y , S. B o s t o n , 
MA 02127. Tel. (617) 268-5876. 

(sk) 
x Hava jų s a l o s l a ivu , kovo 

28-6 bal . 1991. Dvi naktys 
Honolulu ir 7 d. kelionė laivu. 
Registracija pas Birutę Zalato
rienę, T rave l A d v i s e r s Inc . , 
1515 N . H a r l e m , O a k P a r k , 
111. 60302, tel . 708-524-2244. 

(sk) 

x Š i a n d i e n v i sa L i e t u v a 
da inuo ja : „Kiek rovė — neiš
rovė, kiek skyrė — neišskyrė..." 
arba „Gedimino pily trispalvę 
iškelsiu...". Šias ir k i tas naujas 
dainas galėsite išgirsti ir kar tu 
dainuoti su ansambliu „Armo
nika" Jaunimo centre lapkri
čio 23 d. 7:30 v. v. 24 d. 7:30 v.v., 
25 d. 3 v. p.p. Bilietai: P a t r i a , 
2638 W. 71 St . 312-778-2100. 

(sk) 

^ ^ T F ^ ^^L • 

fft*. ŽVAIGŽDUTE 
feHih^ " • * lsteicrtas Ltetuvtu Mokvtom Sarunaos Chicaaos skvrtaut 

Redaguoja J. Putas Medžiagą uųsti. 3206 W. 65th PUce, Chicago. 

x Gre i t p a r d u o d u v ienos ir 
dviejų se imu namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i t e 
RE/MAX R E ALTORS, R imas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x P r i s t a t o m e Lie tuvo je t ik 
nau jus au tomobi l ius . Lada-Ži-
guli nuo $3500 iki $3900, Volga 
- $6,500. Visoms garantija. 
P a r ū p i n a m e b u t u s gimi
naičiams. Skambinti iki 12 vai. 
dienos Ąžuolui (312) 434-8618. 

(sk) 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S , 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti : Bell-
Bace RE, te l . 778-2233. 

(sk) 

x Nau jus M e t u s su t ik i t e 
Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena nakt is Kopen
hagoje. Kel ionės ka ina : iš 
Chicagos $1,675. iš New Yorko 
$1,575. Nedelskite registruotis 
Amer ican Trave l Serv ice Bu-
r e a u , 9727 S. W e s t e r n Ave., 
C h i c a g o . I L 6 0 6 4 3 , t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

ŽVAKELTŲ ŠVIESOJE 

Žvakelių šviesoje 
Malda ir skausmas dega. 
Tau kelią iš namų 
Dangaus žvaigždelės sega. 
Tavo švelnutę sielą 
Angelai sparneliais 
Nunešė pas Dievą 
Pramintais takeliais. 
Liko t ik ta i pėdos 
Žemėje įmintos, 
Svyra, liūdi gėlės 
Tavo dienai skintos. 
Šnara rudens vėjas 
Lapelius nuskynęs, 
Verkiam mes kiekvienas 
Tave prisiminęs. 
Vėlinių žvakelės 
Degė, palydėjo 
Dievui maldą tylią 
Širdys mūs sudėjo. 
Tu mums žiburėliais 
Dangun kelią šviesi, 
O kai mes ateisim — 
Rankeles ištiesi. 

Alb . Kašiubienė 

V Ė L I N Ė S IR J Ų REIKŠMĖ 

Vėlinės — tai mirusiųjų prisi
minimas, atliekamas lapkričio 
2 dieną. Lietuvoje buvo gražių 
papročių pagerbti savo artimuo
sius ir draugus, iškeliavusius 
amžinybėn. 

Tą dieną bažnyčiose buvo pa
maldos. V a k a r e iškilminga 
eisena su kunigu į kapines. Po 
trumpų pamaldų žmonės išsi
skirstydavo po kapines, lanky
dami savo artimųjų kapus ir 
uždegdavo žvakutę. Daugybe 
žvakučių tą vakarą uždegdavo 
myl imos rankos a n t kapų. 
Žvakučių šviesa simbolizuodavo 
meilę i r susijungimą gyvųjų su 
mirusiaisiais. 

Okupacijos laikais žmonėms 
buvo uždrausta mirusiuosius 
gerbti ir Vėlinių dienos nepri
pažino. Tačiau žmonės slaptai 
uždegdavo žvakutes ant kapų ir 
tyliai pasimelsdavo už miru
siuosius. 

Aš labai laiminga, k a d 
Amerikoje galima pagerbti 
mirusiuosius. Juk jie praleido 
visą gyvenimą su dabar gyve
nančiaisiais, jie išgyveno visus 
jausmus, meilę ir skausmą. 
Dabar ir Lietuvoje leidžiama 
švęsti Vėlines. 

Elytė Žukauska i tė 
Dariaus Girėno mokykla 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

V Ė L I N E S 

Mano gatvė rudeni. Piešė S imona Pulikaitė , 
Buv. Marąuette Parko lit. m-loe 8 sk. mokinė. 

V Ė L I N Ė S IR PAPROČIAI 

Vėlinės yra lapkričio 2 dieną, 
tuoj po Visų Šventųjų šventės. 
Vėlinių vakare mes uždegame 
žvakutes prie artimųjų kapų ir 
meldžiamės, ne tik už artimuo
sius mirusius, bet ir už visas 
vėles, kurių gal jau niekas 
neprisimena. Nepriklausomy
bės laikais Vėlines buvo ypa
t ingai švenčiamos. Prieš tą 
dieną žmonės papuošdavo kapus 
gėlėmis, o Vėlinių vakarą 
uždegdavo žvakutes. Dienos 
metu būdavo pamaldos baž
nyčioje. Kiekvienam kunigui 
buvo leidžiama tą dieną atna
šaut i trejas šventas Mišias. 
Vakare kunigas su procesija 
eidavo į kapines ir ten atlikdavo 
specialias pamaldas. Žmonės 
lankydavo savo artimųjų mi
rusiųjų kapus Žvakutes uždeg
davo ir ant apleistųjų kapų. 
Žmonės tikėjo, jei niekas jų 
neprisimins, tai jų vėlės vaiden
sis ir bus pavojingos žmonėms. 
Žmonės manė. «ad žvakučių 
-šviesa ir malaos nušviečia 
vėlėms kelią į dangų. 

Danute MikrutaHė, 
Dariaus Girėno mokykla 

KRIAUČIUS (SIUVĖJAS) 
SU ŽIRKLĖM GRABE 

(KARSTE) 
(Lietuvių tautosaka) 

Buvo toks siuvėjas, kuris nu
vyko į kitą šalį siūti drabužių. 
Ten begyvenant, į jį nusižiūrėjo 
viena mergaitė ir sutarė su 
siuvėju apsivesti. Toje šalyje 
buvo toks paprotys, kad kai 
veda, tai reikia jai ir jam pripilti 
pusbačiai smėlio ir pakabinti. 
Pripylė abiejų pusbačius smėlio 
ir pakabino. Paskui nuėjo į 
bažnyčią ir apsivedė. Po vedybų 
jis nuėjo lauko arti. Ateina jo 
žmona ir mato, kad iš jo batų 
smėlis byra. Mat j is surado 
kiaurą batą (ne savo gerą batą), 
pripylė jį smėlio. Jis negalvojo, 
kad jam gali būti blogai. Kai 
pati (žmona) pamatė smėlį 
byrant iš batų, jam pasakė, kad 
jis tu rės mirti . Vakare siuvėjas 
grįžta iš darbo namo ir randa 
žmoną bevalant visus daiktus ir 
lentą. Ji liepia jam gultis an t 
lentos. Jis prašo valgyti, nes 
esąs a l k a n a s ir pavargęs . 
Žmona padavė valgį. Pavalgius, 
jam liepė gultis a n t lentos. 
Siuvėjas jai sako: „Kai dėsite 
mane į karstą, tai dėkite viską, 
ką aš tu r iu . Esu siuvėjas, 
įdėkite ir žirkles. J a m viską 
sudėjo. Jį įdėjo į karstą ir užvežė 
ant kalno. Tame kalne buvo ur
vas ir jį ten su karstu nuleido į 
tą urvą. Kai atsidūrė urve, jis 
galvoja:„Aš esu gyvas ir esu ur
ve, ką dabar darysiu". Pradarė 
karstą ir ėmė žiūrėti aplinkui. 
Mato daug karstų, bet visi pra-
laižyti. Atėjo naktis, niekur 
neturi kur dėtis, vėl atsigulė į 
karstą ir žirkles laikė rankose. 
Tuo metu ateina baisus žvėris 
ir pradėjo laižyti jo karstą. J a u 
su liežuviu pradėjo siekti jo dra
buž ius . T a d a siuvėjas su 
žirklėmis nukirpo žvėriui pusę 
liežuvio. O t a s liežuvis buvo la
ba i aštrus. Žvėris suniurnėjo ir 
nubėgo. Dabar siuvėjas atsikėlė 
iš karsto ir pradėjo statyti 
karstus vieną ant kito. Taip jis 
prikrovė iki urvo viršaus karstų 
ir jų pagalba išlipo iš urvo. 
Parėjo namo. Pat i ir vaikei 
išsigando, rėkia. Nė vienas 
numirėlis negrįžo iš kapų, o jis 
parėjo. J i s pasiėmė pinigų ir 
grūdų ir grįžo atgal į savo 
tėvynę. (Papasakojo Matkevi 
čienė iš Palėvenės bažnytkai
mio, Kupiškio valsčiaus. Užrašė 
J . Elisonas 1910 m.). 

Iš d r . J . Bal io a r chyvo 

Romėnų įstatymai griežčiau 
šiai draudė vartoti alkoholį 
žmonėms, nesulaukusiems 30 
metų. Netgi pjr vestuves jauni
kiui ir jaurajai neleisdavo ger
t i vyno. 

A R TAI TIKROVE 

Aš gyvenu S. Fairfield ir 40 
gatvėje Chicagoje. Jau yra daug 
lapų nukr i tę nuo medžių. Prieš 
pat namą, kuriame aš gyvenu, 
auga labai didelis medis. Dabar 
laukiame, kol nuo to medžio 
nukris visi lapai. Atrodo, reikės 
dar ilgai laukti. Išėjus iš namo, 
gali gerai matyti visus įvairia
spalvius medžius, kurie taip 
gražiai derinasi prie medinių 
namų, šaligatvių ir kruopščiai 
n u g r ė b t ų sodelių. K a r t a i s 
atrodo, kad tai nėra tikrovė, 
t i k t a i peizažas, k u r i a m e 
panaudotos visos akvarelės 
spalvos ir jos taip suderintos, lyg 
būtų t ik vienas egzempliorius 
visame pasaulyje. Man pat inka 
ruduo. Man ta i gražiausias 
metų laikas, kuris nepamiršo 
aplankyti ir mūsų gatvelių. Jau 
medžiai ne tokie spalvingi, kaip 
gatvės ir šaligatviai. Po truputį 
vis mažėja nuostabiųjų lapų 
medžių šakose. Kai kurie me
džiai, atrodo, dar nesiruošia nu
siimt vasaros drabužio (nežinia, 
ar j iems gaila, ar lapams pa
t inka dar likti ant šakų). Taigi 
mūsų gatvėje ruduo savo darbą 
beveik jau galutinai atliko. 

Simona Pul ika i tė , 
Buvusi Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

Vėl inės yra K a t a l i k ų 
bažnyčios p a s k i r t a d iena 
paminėti visus mirusiusius ir už 
juos pasimelsti. 

Lietuvoje Vėlinių dieną tikin
tieji žmonės duodavo išmaldas 
(daugiausia pinigais) vargšams, 
elgetoms, kad jie melstųsi už 
m i r u s i u s . Buvo lankomos 
kapinės, puošiami atskir \apai 
gėlėmis, uždegamos žvakės. 

Lietuvos nepriklausomybės 
metais buvo gražus paprotys 
puošti, ne tik savo giminių 
kapus, bet ir savanorių-kūrėjų, 
kurie prarado savo gyvybę, ko
vodami už Lietuvos laisvę. 

Rusų okupacijos laikais Vėli
nių diena buvo draudžiama, 
tačiau šeimos neatsisakydavo 
pagerbti savo artimųjų miru
siųjų. Dabar Lietuvoje lei
džiama laisvai švęsti ne t ik 
Vėlines, bet ir k i tas šventes. 

R ima Žukauska i t ė , 
Dariaus Girėno mokykla 

GALVOSŪKIS NR. 17 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

GALVOSŪKIS NR. 16 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia nupiešta 4 eilės įvairių 
piešinėlių,-iš viso 16. Parašykite 
kiekvieno piešinėlio lietuvišką 
pavadinimą. Kiekvienoje eilėje 
yra po vieną piešinėlį, kuris 
nesiderina su tos eilės kitais 
p ieš inė l ia i s , tuos neside
rinančius atskirai pažymėkite. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 18 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

J 1 L'» 

Daug kas iš jūsų namuose 
tu r i t e šuniukus. Jie y ra įvairių 
veislių. Kiekviena veislė tur i 
savo pavadinimą. Tie pava
d i n i m a i y ra ang l i šk i , n e s 
lietuvių kalba tų pavadinimų 
neturi . Čia yra surašyta sep
tynios šuniukų veislės, bet 
raidės sumaišytos. Ištaisykite 
visas klaidas ir tas šuniukų 
veisles parašykite teisingai. Jei 
kurios nors veislės šuniuko 
žinotumėte lietuvišką pava
dinimą. Už teisingus pavadi
nimus 10 taškų, o jei padarysi
te klaidą — gausite tik 5 taškus. 
1. Giroc. 2. Rexob. 3. Dolope. 4. 
Lileoc. 5. Panslie 6. Salaniat. 7. 
Narei. 

Mergaitė nori surasti savo 
lėlę, kurią šuniukas toli nunešė. 
Padėkite mergaitei surasti kelią 
pas lėlytę. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 19 

Parašykite, kiek kar tų teks 
parašyti skaitmenį 1 (vieną), 
skaičiuojant nuo 1 iki 999. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS N R 20 

Parašykite vardą ir pavardę 
to italų navigatoriaus ir at
radėjo, k u r i o vardu buvo 
Amerika pavadinta. (5 taškai^ 
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