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Gorbačiovo nuolaidos ir 
varžtai jo vadovybei 

Kompromisai valstybės unijoje 

M a s k v a . — Sovietų pre
zidentu pasitarime už Mask
vos praėjusią savaitę naujeny
bė buvo ta, kad Michailas 
Gorbačiovas klausėsi ką kiti 
sakė ir siūlė. Jau buvo rašyta, 
kad Boris Jelcinas uždaroje 
Rusijos parlamentarų sesijoje 
plačiai aptarė tą pasitarimą 
tarp Gorbačiovo ir 9 slavų ir 
musulmonų respublikų pre
zidentų. 

Gorbačiovas pirmą kartą pa
rodęs tokį žmonišką supratimą, 
praneša ir nepriklausoma Inter-
fakso agentūra. Paprastai jisai 
mėgstąs mokyti savo kritikus 
ir jiems net įsakinėti. To šį 
kartą nebuvę. Tačiau ir Jelcinas 
nėra žmogus, kuris maldauja. 
Jis įvertinęs tą pasitarimą taip, 
jog pasakė šį kartą tikįs, kad tai 
nėra tik dar kitas paliaubų tak
tinis ėjimas iš Gorbačiovo pusės 
tarp dviejų vadų ir tarp Centro 
ir respublikų. Naujoji sąjunga 
galinti būti sudaryta tik pasita
rimų būdu tarp suverenių res
publikų, bet ne dekretų keliu 
iš centro pusės. 

Grėsė rea lus kar inės 
d ik ta tū ros pavojus 

Tačiau skeptikai pastebi, kaip 
rašoma ,.New York Times'" 
praėjusio sekmadienio laidoje, 
jog šis viršūnių pasitarimas 
įvyko Komunistų partijos Cen
tro komiteto sesijos išvakarėse, 
kad išgąsdintų senuos ius 
konservatyviuosius partijos 
šulus. Pasku t in ių mėnesių 
metu abi pusės matė ribotas 
galimybes išlikti. Jelcinas su 
savo populiarumu ir Gorbačio
vas su savo galia galėjo vienas 
kitą užblokuoti ir kenkti, bet 
niekas nebegalėjo judėti į 
priekį. Niekas iš pasitarimo 
dalyvių nebeturėjo jokių iliuzijų 
dėl gresiančio kraštui pavojaus. 
Streikai išsiplėtę, kainos kas
dien vis didėjančios iššaukdavo 
naujas nepasitenkinimo bangas, 
produkcija pristabdyta, užsienio 
investavimai nutraukti, respub-

Senatorius Lugar 
Vilniuje 

W a s h i n g t o n a s , 1991 
balandžio 29. (LIC) - JAV 
Senato Užsienio reikalų ko
miteto narys Richard Lugar 
respubl ikonas iš Indianos, 
lankėsi vakar Vilniuje. 

Pasak Lugar pavaduotojo 
ryšiams su spauda, senatorius 
Vilniuje turėjo susitikti su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Vytautu Land
sbergiu bei Min i s t ru pir
mininku Gediminu Vagnoriumi 
ir aplankė Lietuvos Aukščiau
siąją tarybą. Tą pačią dieną jis 
išvyko į Rygą. kur susitiko su 
tos šalies vadais. 

Sakoma, kad buvęs Senato 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Lugar yra artimas 
prezidento Busho politinis 
sąjungininkas Viename inter
viu su ,.The New York Times'," 
Lugar pareiškė, kad pernai, 
Bushui pageidaujant, jis palaikė 
telefoninį ryšį su AT pirmi
ninku Landsbergiu . Lugar 
pavaduotojas ryšiams su spauda 
pasakė, kad Lugar važiuoja į 
Lietuvą bei Latviją „su Busho 
palaiminimu" 

Be Lietuvos ir Latvijos. Lugar 
kelionė apima dar 6 šalis, 
į ska i t an t Lenki ją ir 
Čekoslovakija. 

likos sulaikė savo mokėjimus 
centrui, tad, jei nieko nebus 
daroma, vyriausybė bus supara-
ližuota ir visas kraštas atsidurs 
chaose ir netvarkoje. Grėsė 
labai r im ta s pavojus, kad 
kariuomenė, KGB ir policija 
pagaliau paims krašto kontrolę 
į savo rankas. Senieji komu
nistai jau viešai reikalavo 
Gorbačiovo pasitraukimo ir 
ypatingo karinio stovio padėties 
įvedimo valstybėje. 

A t s i saky ta socialistinių 
respub l ikų 

Tad ir buvo padarytas spren
dimas dalintis valdžia. Beveik 
10 valandų respbulikų prezi
dentai dačoje kalbėjosi, kol 
pasisuko ratas, kai Gorbačiovas 
ir J e l c ina s suderino savo 
nusistatymus ir tik tada daly
viai nusprendė išleisti bendrą 
deklaraciją. Niekas nepasiūlė to 
dokumento. Jis buvo pirmą 
kartą laisvai sutartas visų — 
centro ir respublikų. Nebeliko 
„atnaujintų socialistinių res
publikų", kaip anksčiau Gorba
čiovas norėjo, bet išėjo „suve
renios valstybės". Buvo supras
ta, kad respublikos turės tikrą 
nepriklausomumą, organizuo
jan t „uniją iš apačios iki 
v i r š a u s " per suverenių 
valstybių susitarimą ir ne iš 
viršaus diktuojant. 

Federac inė unija 
Gorbačiovas deklaravęs, jog 

galutinis produktas būsianti 
federacija, bet ne konfederacija, 
suprantant jos sudarymą iš 
a t sk i rų va ls tybių , bet ne 
pask i rų vals tybių lygos. 
Dokumentas skelbia, jog naujos 
unijos susitarimas bus pagrin
du naujai konstitucijai, kuri 
sukurs naują parlamentinį 
vienetą ir pakeis dabartinę ko
munistinę hierarchiją. Visa tai 
t u r ė t ų b ū t i a t l ik ta per 6 
mėnesius. 

Pag r ind in i s kompromisas 
padarytas tame dokumente yra 
toms respublikoms, kurios 
paskelbė nepriklausomybę ir 
atsisakė dalyvauti unijos sutar
tyje. Respublikų vadai, ypač 
Jelcinas, išplėšę iš Gorbačiovo 
pripažinimą ir teisę joms at
siskirti. Bet jie sutarę, kad tos 
respublikos kurios atsisako stoti 
į uniją, bus išskirtos iš bendro
sios rinkos ir privalės mokėti 
pasaulinės rinkos kainas už 
gaunamus produktus bei kitą 
medžiagą. 

Garb inga išeitis 
Maskvoje Je lc inas buvo 

žurnalistų klausiamas, o kas 
bus. jei prezidentas vėl dar 
kartą atsisakys savo pažado. I 
tai jis atsakė: „9 respublikos 
tada visai paprastai tęs savo 
susitarimą tiesiogiai tarp savęs 
be nurodymų iš centro". 

Washingtone prezidento Bu
sho patarėjai ir Valstybės depar
tamento diplomatai privačiai 
išsireiškė, jog Gorbačiovas nebe
gali tvirtai kontroliuoti savo 
kraštą ir jo galios bus sumažin
tos. Paskelbtasis dokumentas 
padės kraštui „garbingai išeiti 
iš padėties"'. Jelcinas pasakė, kad 
Gorbačiovas nusileido, pripažin
damas politinį suverenitetą 
toms respublikoms, kurios 
nepas i rašo su ta r t i e s . Bet 
Gorbačiovas laimėjo Komunistų 
partijos Centro komiteto prita
rimą, kai toje sesijoje nebuvo 
priimtas jo atsistatydinimas ir 

Lietuvoje eilės prie benzino. Pirmadieni Vilniuje bu. r; f.gos automobilių eilės prie benzino stočių, 
nes gyventojuose pasklido žinios, kad teks mokėti daugiau nuo gegužes 1 dienos. 

Žemės drebėj imas Gruzijoje 
Maskva. — Reuteris pranešė, 

jog įvykus stipriam žemės 
drebėjimui Gruzijoje, žuvo 
daugiau negu šimtas žmonių. 
Kai kur buvo atkirsti kalnuose 
kaimeliai, sugriauti pastatai 
namai ir fabrikai. Panašias 
žinias paskelbė ir sovietų 
„Tassas". 

Žemės drebėjimas Richterio 
skalėje rodė 7.1 ir tai reiškia, 
kad buvo vienas iš stipriausių. 
Drebėjimo centras buvo Džava 
miestelio ribose, kuris tur i 
maždaug 11 000 gyventojų ir 
yra autonominėje Ossetijos 
srityje.maždaug 60 mylių nuo 
Tbilisi miesto. Po ke tur ių 
valandų pasikartojo drebėjimas 
ir palietė Gruzijos sostinę ir kitą 
didelį miestą Kutaisi. Žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas kai
myninėje Armėnijoje, bet šį 
kartą ten nebuvo žymesnių 
nuostolių, kaip kad įvyko 1988 
m., kai žuvo daugiau kaip 
25,000 žmonių. 

Blokada Gruzijai 
Gruzijos pareigūnai sako, kad 

šiuo metu negalima pasakyti, 
kiek padaryta nuostolių, nes 
kalnų srityje buvo nukirstas 
susisiekimas ir tą sritį tegalima 
pas iekt i m a l ū n s p a r n i a i s . 
Sužeistųjų ar mirusiųjų skaičius 
gali padidėti, kai bus galima 
ieškotojams prieiti prie su
griautų pastatų. Armėnija tuo
jau pat atsiuntė savo gelbėtojus. 
Padėjėjai iš Europos atvyko 
antradienį. Gruzijos vyriausybė 
paskelbė, kad jai reikalinga 
pa rama , kuri ba l andž io 9 
pasiskelbė nebepr ik lausant i 
Sovietų Sąjungai. Nuo to laiko 
Maskva įvedė ekonominę blo
kadą prieš Gruziją, kuriai rei
kalinga nafta, grūdai, mėsa, 
vaistai ir statybinė medžiaga. 

V y k s t a gelbėj ime darba i 
Sovietų vakarinių žinių pro

gramoje buvo parodyt; Džavos 
miestelio sugriauti namai ir 
k a i p žmonės gelbėjami iš 
griuvėsių. Sovietų Inerfax žinių 
agentūra pranešė jog vaikų 
darželis, gimnazija, ligoninė, 
spaustuvė,įstaigos ir namai 
sugiauti ir buvo iširaukti S 
užmuš t i žmonės. Taip pat 
pranešama jog pirmadienį daug 
nukentėjo ir kasyklų centras 
Ch ia tu r a . Drebėjimas buvo 
j a u č i a m a s J e r e \ p.e, Soči 
miestuose ir kaimyninėje Turki
joje. Kai kur kalnų akmeniniai 
luitai užgriovė namus. Gruzijos 
minis ter is pirmininkas tuoj 
sudarė komisiją ir aplankė tas 
vietas, prie kurių galėjo prieiti. 
Sovietų vyriausybė pareiškė 
užuojautą nukentėjusiųjų šei
moms. 
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pareikštas pritarimas respub
likų federaliniam paktui ir 
vyriausybės programai nugalėti 
susidariusiai krizei. 

Kapitalas 
neturtingoms 

tautoms 
R o m a . — Popiežius Jonas 

Paul ius II, kaip praneša AP 
žinių agentūra, paskelbė svarbų 
dokumentą, kuriame ragina 
kapi ta l is t in į pasaulį padėti 
ne tu r t ingoms tautoms. Tai 
popiežiaus devintoji enciklika 
jo 12 metų popiežiavimo istori
joje. Tai sutampa su šimtmečiu 
nuo pirmosios svarbios enciklikos 
socialinais klausimais „Rerum 
N o v a r u m " , kūną paskelbė 
popiežius Leonas XIII. Ši en
ciklika bus vieša; paskelbta šį 
ke tv i r t ad ien į , kai pasaul io 
vyskupai jau bus gavę ją. Savo 
popiežiavimo metais popiežius 
Jonas Paulius II ne kartą yra 
p a s m e r k ę s k o m u n i s t i n i u s 
režimus Rytų Europoje. Spėlio
jama, ar naujoje enciklikoje, kai 
g r i ū v a marks izmas , bus 
pas i sakoma už kokią nors 
ekonominę sistema Iš Vatikano 
šaltinių sklinda pasisakymai, 
jog „tai nėra ekonominių klausi
mų dokumentas". bet kreipimą 
sis į žmones, kaci būtų paisoma 
moralinių išvada ekonominėje 
sistemoje, o ypač laisvo verslo 
ekonomijoje. Erei klika naujai 
žvelgia į kapitalizmą, jog 
vakarietiškas kapitalizmas da
vė pasauliui lamėjimo rezul
ta tus , kurie tačiau nėra tobuli. 
Nugalėjimas komunizmo dar 
nereiškia laimėjimą kapitaliz
mui , ypač kai susiduriama su 
dabartiniais sunkumais Rytų 
Europoje. Kapitalistinių šalių 
moralinė pareiga padėti vargs
tančioms valstjbems. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Managvoje Nikaragvos 
Vidaus reikalų ministerija 
pranešė, jog praėjusį šeštadienį 
iš automatinio šautuvo buvo 
paleisti šūv ia i netol i to 
viešbučio, kuriame buvo susto
jusi prezidentė Violeta Chamor-
ro vestuvių vaišėse. Policija 
sako. jog du vyrai važiuodami 
paleido šūvius į viešbutį. Ne
žinia, ar tai buvo pasikėsinimas 
prieš prezidentės gyvybę 

— Šiaurinėje Airijoje prasi
dėjo katalikų ir protestantų 
politikų pasitarimai, kurių nėra 
buvę net 70 metų. 

— Prez. G. Bushas žada kitą 
mėnesį paskelbti Vidurio Rytų 
ginklų kontrolės planą, į kurį 
įeina branduolinių raketų par
davimo uždraudimas ir chemi
nių ginklų sunaikinimas. 

— Arizonoje mokslininkai 
surado dideles katakombas, 
kurias naudojo vietiniai ameri
kiečiai prieš 800 metų. Žemėje 
rasti kambariai yra 100 pėdų il
gio ir 50 pėdų aukščio. 

— „Discovery" erdvėlaivis, 
kurio kariniai uždaviniai turėjo 
būti atlikti praėjusią savaitę, 
vakar iš Cape Canaveral, Flori
doje, pakilo į erdves. Astro
nautai turi atlikti strateginio 
apsigynimo programos uždavi
nius. 

— Varšuvoje vėl po daugelio 
metų atidarytas košer restora
nas, kurį prižiūri rabinai. 

— Lo tynų A m e r i k o s 
kraštuose plečiasi choleros epi
demija, nuo kurios jau mirė 
1,500 žmonių, o ja susirgusių 
yra daugiau kaip 177.000. 

— Britų, JAV ir prancūzų 
daliniai stato stovyklas kurdų 
pabėgėliams saugioje zonoje 
pagal turkų-irakiečių sieną. 
Irakas sut iko išvesti savo 
kareivius iš tos srities. 

— New Yorke rūbų projek
tuotojas Pierre Cardin 
pakviestas į UNESCO Jungti
nių Tautų organizacviją garbės 
ambasadoriumi, nes jis vado
vavo Černobylio aukų fondui. 
Jis taip pat sukūrė tai nelaimei 
atminti medalį - paminėti 5 
metų žiauriąją a tominės 
nelaimės sukaktį. Tas medalis 
ir pardavinėjamas nuo 50 iki 
500 dol. Visas pelnas skiriamas 
nukentėjusiems toje nelaimėje 
padėti 

— Kuwaitas paskelbė ruošias 
bylas tiems irakiečiams, pales
tiniečiams, jordaniečiams ir 
kitiems, kurie bendradarbiavo 
su Irako daliniais per tuos sep
tynis okupavimo mėnesius. 

Buvęs premjeras savo 
dingimo nekomentuoja 

Vilnius. — Daug „Draugo 
skaitytojų vis klausė, kas buvo 
atsitikę su naujuoju antruoju 
Lietuvos Respublikos ministe-
riu pirmininku Albertu Šimė
nu, kur jis buvo dingęs, kai 
nepasirodė Parlamente anomis 
sunkiomis Lietuvai dienomis. 
Dabar gautame „Lietuvos aido" 
15 numeryje jis pats atsako apie 
paslaptingą savo dingimą į 
žurnalisto Kęstučio Žičkaus 
klausimus. 

\ klausimą, ką spėjote nu
veikti iki paslaptingo dingimo, 
buvęs premjeras Albertas Ši
mėnas atsakė: 

..Kažin kiek nuveikti tikrai 
nespėjau. Pirmiausia sukvie
tėme kabinetą, pasitarėme, kaip 
dirbsime, kokie iki šiol 
susikaupė keblumai , kokie 
turė tų bū t i s a n t y k i a i su 
parlamentu. Iš karto nutarėme, 
kad tuo atveju, jei Vyriausybės 
veikla būtų paraližuota, tiks
linga komandiruoti A. Saudargą 
į užsienį. Sprendimą pasiūlėme 
AT pirmininkui, jis pritarė, ir tą 
patį vakarą A. Saudargą išsiun
tėme. Bandėme susisiekti su 
Gorbačiovu ir pradėti dialogą, 
kad būtų nutraukt i agresyvūs 
veiksmai, skambinome į Vil
niaus garnizoną, sovietų 
Gynybos ministeriją. Niekas 
nereagavo, tik rytojaus dieną 
vienas labai atsakingas parei
gūnas Maskvoje pažadėjo infor
muoti Gorbačiovą. 

Atsižvelgiant į sąlygas, šis tas 
padaryta. Visi ministrai puikiai 
suprato savo pareigas ir nesusi
pratimų nebuvo". 

Laukt i nega l ima 
I kitą klausimą, jog yra 

susidaręs įspūdis, kad stebint 
tradicinius vyriausybės ir AT 
prezidiumo posėdžius, Lietuvos 
ministeriai buvo lyg užguiti, jis 
atsakė: 

„Jūs iš dalies teisus. K. 
Prunskienė yra pasaulinio 
masto asmenybė, jaučianti savo 
svorį, ir tai tam tikru mastu kai 
ką gal ir slėgė. Pačios virtuvės 
aš nežinau, tačiau man susidarė 
įspūdis, kad dėl mano pasky
rimo ministrai nelabai nuliūdo. 
Kita vertus, gal jie tikėjosi dau
giau laisvės. Nesu žvaigždė, 
todėl esu linkęs dirbti kole
gialiai. Be to, kritinėje situaci
joje K. Prunskienė padarė labai 
abejotinų sprendimų, kurie 
buvo nebe ekonominia i , o 
politiniai, apie ką esu kalbėjęs. 
Nedaug trūko, kad tuo preteks
tu būtų išvaikytas parlamentas 
ir visas darbas po Kovo 11 
nuėjęs perniek". 

K. Žičkus sakė, jei sugaišta 
tiek laiko, vyriausybei nieko 
nedarant ir laukiant ką pasakys 
Gorbačiovas, Ryžkovas. Vaka
rai, ar ne geriau dar palaukti, 
kol kas nors darysis Sovietų 
Sąjungoje, nes naujojo premjero 
Pavlovo pažadai labai gražūs, 
tai Šimėnas atsakė: „Jokiu 
būdu negalima laukti , kol ką 
nors darys Sovietų Sąjunga! Bet 
man būtų neetiška daryti pasta
bas K. Prunskienės atžvilgiu". 

O ar skirtingos ekonominės 
pažiūros nuo naujojo premjero 

— NVichita miesto apylinkėje 
praėjusį šeštadienį nuo uragano 
žuvo 24 žmonės. 

— S u n d e r l a n d o mieste . 
Anglijoje, baleto spektaklyje 
Empire teatre, žiūrovai išėjo 
apsivylę Rudolfo Nurejevo 
šokimu „Gizelės" ir „Miegan
čiosios gražuolės" spektak 
liuose, kur 53 metų baletmeis
teris pasirodė. 

Vagnoriaus, tai jis pasakė: 
„Su premjeru G. Vagnorium 

ekonominės reformos požiūriu 
esame visiškai tose pačiose 
principinėse pozicijose. Gal šiek 
tiek skirtingai manome apie 
taktiką, bet tai daugiau cha-
rekterių skirtumai. G. Vagno
r ius žymiai r y ž t i n g e s n i s , 
griežtesnis — karo stovio atveju 
tai labai vertingos savybės. 
Manau, kad parlamentas labai 
gerai nusprendė sk i rdamas 
Gediminą premjeru. Mes su juo, 
sup ran t ama , ginčydavomės, 
bet tai grynai profesiniai ginčai, 
nepalietę asmeninių santykių, 
lygiai kaip nepakito pagarbus 
mano požiūris į V. Landsbergį.' ' 

J o p r a d i n g i m a s 
Ir p a g a l i a u ž u r n a l i s t a s , 

klausdamas apie jo pradingimą, 
pats pasakė, jog vyksta daug 
neįprastų dalykų. R. Ozolo 
sūnaus mirtis, žudynės prie TV 
bokšto, kariniai patruliai de
m o n s t r a t y v i a i važinėja po 
v a l s t y b ė s vadovų k i e m u s , 
Turniškės apstatytos slapukais. 
Ar Jūsų netikėtas dingimas 
įsirašo į tokių įvykių kontekstą? 

„Manau, kad mano dingimas 
labai domina daugelį žmonių, ir 
jo scenarijų interpretuoja kiek
vienas savaip. Kraštutinės ver
sijos — Landsbergis kažką 
sugalvojo, kažką prikiaulino 
kairieji, aš pats kažką iškrėčiau, 
KGB darbas ir 1.1. Norėčiau 
p a s a k y t i , kad į t a r inė j imai 
n e t u r i jokios p rasmės , j ie 
visiškai nieko neduoda. Turime 
situaciją tokią kokią turime, ir 
reikia iš jos sukt is , o tas 
savotiškas įvykis kol kas lai 
pasilieka istorijai. Galiu pa
sakyti, kad to įvykio viešai 
nekomentuosiu. Tai atsitiko 
mano in ic i a tyva , — ta ip 
p a s a k i a u ir p a r l a m e n t e . 
Nežinau, kokią išvadą padarys 
komisija, bet netikiu, kad jie 
nuspręs, kad aš padariau žalą 
Lietuvai — taip nėra. 

Svarbiausia — rezul ta tas , 
žengimas Nepriklausomybės 
link. Daug kas galvoja, kad tai 
mano auka. Bet aukos — ne 
postai, jos sudėtos prie TV 
boškto. o mano — ne auka. Aš 
žinau, kad rasiu savo vietą, 
kurioje būsiu naudingas Lietu
vai". 

P a t a r t a pailsėti 
„Per keletą dienų spėjau įsiti

kinti, kokia tai sunki našta, tik 
pareiga vertė jos imtis. Tai ne
paprastai sudėtingas darbas, 
milžiniška atsakomybė prieš 
žmones. Žinau, kad dabar sun
ku Gediminui . Vėliau, kai 
nusistovės gyvenimas, ūkis. gal 
bus lengviau, bet dabar reika
lingas visiškas susitelkimas 
pamirštant visas smulkmenas. 

Man kol kas gydytojai pataria 
atsipūsti — paskutines dešimt 
dienų miegojau gal po valandą. 
Norėčiau visiems palinkėti lai
kytis kaip iki šioLNeištižkime — 
bus rezultatas, ištišime — ne
reikėjo ne pradėti". 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 1 d.: Pilypas ir Jokū
bas apaštalai . Anelė. Gegutė. 
Zigmantas, Žilvinas. 

G e g u ž ė s 2 d.: Atanazas, 
Meilė. Eidmantas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:49. leidžiasi 7:47. 
Tempera tū ra dieną 59 1„ 

naktį 42 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVE 

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

NETEKOME SKAUTININKO 
O. GEŠVENTO 

16-tosios gimnazijos moksleivių 
bendrabučiui . taip pat 
sėkmingai t reniruoja jų 
krepšininkus. 

1951-mais vedė gail. ses. 
Ludmilą, su kuria 1953-čiais 
emigravo Kanadon, o 1960-tais 
persikėlė į JAV, apsigyvendami 
Ciceroje. Specializavosi jūrinio 
turizmo srityje; liko aktyvus 
sporte, ypač futbole <soccer>. su 
nuolatiniu dėmesiu komandų 
prieaugliui j aun imui : už 
nuopelnus išrenkamas prie
augliui atsidavusio Sepp Her-
bergerio vardo komiteto garbės 
pirmininku. 

Skautavime buvo ypač 
aktyvus iki 1964 metų, prieš tai, 
tarp kitko suorganizuodamas 
pasaulinę jamboree Austrijoj 
11951) ir Kanados Niagaroj 
(1955). 

Artimai bendradarbiavo su 
a.a. fil. v.s. Bronium Kvikliu, 
ruošiant istorinę medžiagą 
spaudos vedamiesiems, ypač. 
kada kildavo reikalas panaudoti 
vokiečių, lenkų bei rusų 
šaltinius. Netekome Beribio 
išsilavinimo ir plačios tole
rancijos, skautavimui ir bendrai 
jaunimui atsidavusio asmens. 

Dr. F. Kauna* 

Prie Lietuvos atstovybės pastato VVashingtone Lietuv* - Skaučių Seserijos 
Garbes gynėja fil. s. Koletta Ju r sk i enė , wašingtlonieU sesė fil. v.s. Meilė 
Mickiene ir Lietuvos Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke s. Alina 
Dvoreckienė. 

LIETUVOS SKAUTININKĖS 
WAHINGTONE 

Skautininkas Olegas Gešventas 

Kovo 2 d. Elmvvoodo kapinės 
priglaudė vasario 27 amžinybėn 
iškeliavusi darbštųjį tarptau
tinės spaudos bendradarbį 
skautininke Olegą Gešventą. 

Gimė jis Rusijoj. 1920 lapkr. 
9 d. 1923-čiais jis jau Kaune, o 
1941-mais karo audrų nukelia
mas Berlynan, kur pakliūva 
Wehrmachto tarnybon. Sunkia, 
sužeidžiamas rytų fronte, pa
tenka sovietų nelaisvėn, iš kur. 
karui pasibaigus, grąžinamas 
Vokietijon. Čia jisai moky
tojauja ir vadovauja Vasario 

LSS TARYBOS PIRMIJA 
1991-1993 m. 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis — 
Tarybos Pirmininkas, 233 Coe 
Road. Clarendon Hills, IL 
60514. 

v.s. fil. Lilė Milukienė — Tary
bos Vicep i rmin inkė . 111 
Grohmans Lane. Plainvievv. NY 
11803 

v.s. fil. kun. Juozas Vaišnys. 
SJ. — R. Katalikų Dvasios va
dovas. 2345 W. 56th St., 
Chicago. IL 60636. 

kun. Ansas Dumpys — Evan 
gelikų Dvasios vadovas. 704 S. 
Clarence Ave.. Oak Park. IL 
60304 

v.s. Gediminas Deveikis — 
Brolijos Vyriausias skauti
ninkas. 3706 W. Young St.. 
McHenry, IL 60050 

s. Birutė Banaitienė — Seseri
jos Vyriausia skautininke. 84 
Margaret Road. Abington. MA 
02351 

v.s. fil. Edmundas Korzonas — 
Akademinio Sk. sąj. Vadijos 
Pirm.. 8531 S. Kenton. Chicago. 
IL 60652 

s. fil Aleksandra Likanderie-
ne - Tarybos Pirmijos sekre
tore. 6556 S. Talman Ave.. 
Chicago. IL 60629 

s. Algimantas Milašius — 
Tarvbo^ Pirmpos iždininkas. 45 

Little Creek. Lockport. IL 60441 
v.s. Jonas Paronis — Tarybos 

Pirm. narys, archyvas ir nuost. 
k. 6219 S. Whipple. Chicago, IL 
60629 

LSS Tarybos trečiame ko-
respondenciniame posėdyje 
buvo patvirtinti keturi Tarybos 
Pirmijos pareigūnai, išrinkti du 
Kontrolės komisijos nariai ir LS 
Seserijos Garbės gynėja: 

v.s. fil. Lile Milukienė, Tary
bos Pirmijos vicepirmininkė. 

s. fil. Aleksandra Likande-
rienė. Tarybos Pirmijos sekreto
rė. 

S. Algimantas Milašius. 
Tarybos Pirmijos iždininku, 

v.s. Jonas Paronis. Tarybos 
Pirmijos nariu, 

v.s. Danutė Surdėnienė. I.S 
Seserijos Garbės gynėja. 

V.s. Adelė Grina ir j . s . An
t a n a s Levanas, Kontrolės 
komisijos nariai. 

SUKAKTĮ MINĖS 
STOVYKLOJE 

Dėl susidėjusių aplinkybių 
Toronto skautija 40 metų 
veiklos sukaktį nutarė švęsti 
..Romuvoje", stovyklos metu. 
rutrDi'ičio 4 d. 

Ilgai laukta Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vyriausia skautininke 
s. Alina Dvoreckienė ir s. fil. 
Koletta Jurskienė, Lietuvos 
Seserijos Garbės gynėja, 
pagaliau pasiekė ir Washing-
toną. 1991 m. kovo 23 d., šešta
dienį, jau po 11 v.v. išChicagos 
atskridusias viešnias aerodrome 
pasi t iko VVashingtono Zi-
diniečių-skautininkių vadovė 
v.s. fil. Meilė Mickienė ir jos 
vyras Tadas. Nebuvo daug laiko 
vakarojimui, nes sekančią dieną 
laukė Kaziuko mugė. 

Mugę atidaryti Washingtono 
,,Rambyno" vietininkijos vieti
ninkė s. fil. Lyvija Garsienė 
pakvietė viešnias iš Lietuvos. 
Skautininke Alina Dvoreckienė 
pasveikino seses, brolius ir 
svečius. Ragino ir to l i au 
ryžtingai skautauti . Kvietė 
visus vykti į Lietuvą. Sesės 
Mickienės lydimos viešnios 
susipažino su vadovais, apžiū
rėjo gėrybėmis a p k r a u t u s 
stalus, kur buvo galima įsigyti 
įva i r iaus ių skau t i škų ir 
tautinių rankdarbių, medžio 
drožinių, velykinių margučių, 
Vilniaus verbų bei išbandyti 
laimę loterijoje. Kavinės stalai 
(kavinę šįmet tvarkė Zidinietės. 
vadovaujant s. Aldonai Kindu-
rienei) buvo apkrauti tort. is ir 
kitokiais gardumynais. Kavos 
kvapas iš tolo viliojo. Virtuvėje 
išsijuosę dirbo akademikai , 
vadovaujami ps. fil. Danutės 
Hofmanienės. „ K a l d ū n a i " . 
barščiu sriuba ir visokie priedai 
traukė dalyvius į ilgas eiles. 
Jaunesnieji skautukai par
davinėjo riestainius ir šaltus gė-
rin. 's. Draugininke fil. Mirga 
Bu«cnoacher. sesių ir brolių 
t a lk inama , t va rkė s k a u t ų 
informacijos stalą ir laimikius, 
visą laiką apsupta savo laimę 
bandančių. Didžiąją loteriją pra
vedė sesė Teresė Landsbergienė, 
„sumedžiojusi" vertingų dova
nų. 

Salė buvo papuošta marga
spalviais balionais, o an t 

Kaziuko muge Washirj(tone atidarant kalba Lietuvos Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke 
« Alina Dvoreckienė Viešnios iš Lietuvos tarp VVashingtono, D .C , skautijos vadovių,-ų. Is k 
HI v- M o l e Mickiene, viešnia fil. S. Koletą .Jurskienė, > Alina Dvoreckienė. fil M Busohbacher. 
!";! ps Laura Lauciute, fil pv I) Hofmaniene. fil s Livija Garsienė ir fil ps. Paulius Mickus 

Nuotr Br. Čikoto 

stalų „žydėjo" pavasario gėlės. 
Tvarką palaikė ir mugės pro
gramai sumaniai vadovavo ps. 
fil. Paulius Mickus. 

Mugei pasibaigus, viliojo pa
vasariškai nusiteikusi gamta. 
Brolis Tadas, kaip geras šoferis, 
veždamas viešnias iš mugės 
parodė joms ir gražiausias 
VVashingtono apylinkes, kur 
vyšnių žiedai jau skleidėsi ir 
ankstyvosios magnolijos žydėjo. 
Sesė Alina, didelė gamtos 
mylėtoja, negalėjo atsigrožėti 
lyg specialia: jai pražydusia 
gamta! 

Pakeliui į namus sustojome 
Lietuvos pasiuntinybėje, pra
važ iavome pro Ba l tuos ius 
Rūmus, daugyr/e muziejų, bei is
torinių pastatų. 

Pirmadier.o vakare Meilės ir 
Tado Mickų rezidencijoje buvo 
suruoštos židiniečių vaišės 
sesėms Alinai ir Kolettai. Prieš 
porą metų čia pat buvom susi
t ikę su Lietuvos Vyriausiu 
skautininku ir jo palyda, pernai 
su Lietuvos Skautų sąjungos 
Tarybos pirmininku F. Šakaliu, 
tai dabar buvo labai malonu 
savo tarpe turėti Vyriausią 
Skautininke sese Aliną ir sesę 
Koletta. Prie vaišių stalo buvo 
įdomu išgirsti daugiau apie 
skautišką veiklą Lietuvoje, 
pasidalinti mintimis. Neapsi
ėjome ir be dainų. Sesė Alina tai 
t ikra dainų žinovė — stengėmės 
kuo daugiau išmokti (o manė
me, kad tiek daug mokame!). 
Perėjom i saloną, kur buvo sesių 
suneštos dovanėlės mūsų se
sėms iš Lietuvos. Ir. nepajutom, 
kaip vėl diena prabėgo. 

Antradienį, jau anksti iš ryto, 
mūsų viešnios, lydimos sesės 
Meilės ir sesės Virginijos 
Butienės. patraukė Washing-
tono link. Pirmiausiai susto
jome Arlingtono Taut inėse 
karių kapinėse, kur palaidoti 
tūkstančiai kareivių, jų tarpe ir 
JAV Prezidentas Kennedy. Pa
ėmėm ,.tūrą", kad daugiau 
pamatytumeme. Suspėjom į la
bai įspūdingas apeigas prie 
Nežinomo Kareivio kapo. 
Apžiūrėjome Arlington House 
(buvusi rezidencija Robert E. 
Lee). Iš ten vykdamos sustojome 
Amerikos Balse, kur Romas 
Kasparas nepagailėjo gero pus
valandžio, supažindindamas su 
personalu ir paaiškindamas, 
kaip veikia „Amerikos" Balsas. 
Iš ten nuvažiavome į Šiluvos 
koplyčią. 

Pravažiavome pro Lincoln 
Memorial, Washington pa 
minklą. Thomas Jefferson 
Memorial. kapitolių. I muziejus 
nebuvo laiko užeiti, bet pra
važiavome prc National Gallery 
of Art, Smithsonian muziejų, 
National Air & Space muziejų, 

CHICAGOS SKAUTŲ 
STOVYKLOS 

INFORMACIJA 
Vieta ir laikas 

Chicagos tuntų bendra „Did
vyrių žemė" stovykla vyks 
liepos 13-27 dienomis Rako 
s tovyklav ie tė je , Cus t e r , 
Michigan. 

Registracija 

Jaunimo centre š.m. gegužės 
8 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 

Lemonto centre š.m. gegužės 
15 d. nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
Ten bus galima įgyti stovyklos 
ženklą ir marškinius. Stovyk
lautojams, kurie užsiregistruos 
vėliau bus pridėtas papildomas 
25 dol. mokestis. J iems nebus 
garantuojama vieta autobuse. 

Stovyklos ir autobuso 
mokesčiai 

Mokestis vienai savaitei: 
Vienas vaikas — $125.00 
Du vaikai - $230.00 
Trys vaikai - $330.00 
Keturi vaikai — $410.00 

Mokestis dviem savaitėms: 

Vienas vaikas — $230.00 
Du vaikai - $400.00 
Trys vaikai - $450.00 
Keturi vaikai — $500.00 
Autobuso mokestis $50.00. 

nežiūrint a r asmuo vyks į vieną 
pusę, ar į abi. Mokesčiai pilnai 
užmokami registracijos metu. 

Bagažo suvež imas : 

Šįmet sunkvežimis veš bagažą 
į stovyklą. Bagažas suvežamas 
į Jaunimo centrą liepos 11 d. 
nuo 7:00 v.v. iki 9:00 v.v. 
Leidžiama pasiimti po du la
gaminus, kar tu su miegmaišiu 
ir lovute. Stovyklautojų bagažas 
sužymimas spalvomis: 

„Aušros vartų" t. — geltona, 
„Nerijos" t. — mėlyna, 
„Kernavės" t. — žalia, 
„Lituanicos" t. — raudona 
Spalvomis sužymimi visi 

da ikta i , ger iaus ia i prie jų 
pririšant reikalingos spalvos 
kaspiną. Taip pat visi daiktai 
privalo turėt i aiškiai užrašytą 
savininko pavardę, vardą ir 
adresą. 

Vykimas į stovyklą 

Autobusas į Rako stovyklą 
išvyks šeštadienį, liepos 13 d., 
nuo Jaunimo centro. Renkamės 
7:30 v.r. Autobusas išvažiuoja 
8:00 v.r. punktualiai . Pasivėla
vusių nebus laukiama. Auto
busas grįš šeštadienį, liepos 27 
d., į Jaunimo centrą maždaug 
4:00 v. p.p. Darbo uniforma 
dėvima. Sumuštinis ir gėrimas 
pas i imami . Bus sus to jama 
pava lgy t i . T ik t a i k u p r i n ė 
priimama į autobusą. Kitas 
bagažas vežamas sunkvežimiu. 
Sergančių vaikų nepriimsime į 
stovyklą. 

Kylant klausimams: 

Kylant klausimams dėl sto
vyklos ar registracijos prašoma 
kreiptis į savo tun to tun-
tininkę.-ą. Čia pateikiami jų 
telefono numeriai 

„Aušros vartų" t. — ps. Jolan-
da Mockaicienė, (708) 968-7377 

„Kernavės" t. — ps. Irena 

DRAUGAS 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams ^i metų 3 men. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol> $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis išešt laida* $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (sešt. laida 
U.SA dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Meilienė, (312) 436-8774 
„Nerijos" t. — j . ps. Vija Pau-

lienė, (708) 584-5527 
„Lituanicos" t. — ps. Robertas 

Vitas, (312) 476-1739. 

Kai širdis ugnyje, kibirkštys 
kris ir iš širdies. 

Anonimas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Crtrist ligoninėms 

2434 W 71 Straat, Chicago 
Ta*. (1-312) 434-5»49 (veikia 24 vai ) 

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. E. B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal s-s«ar:mą 

Pirma 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 v p p 
trečd uždaryta . ketvd 1-3 v p p . penktd 

pr šeštd 9 v f -12 v p p 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai ( vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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 suo tarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namg (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elghi, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robert. Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

!L 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 :ki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71»tSt. 

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

Palo* Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St 
O a k Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

kongreso biblioteką ir dar kartą 
pro Baltuosius Rūmus. Abiem 
sesėms įteikėm po knygą apie 
Washingtoną, kad grįžusios 
namo ga lė tų p a v a r t y t i ir 
prisiminti matytas vietoves. 

Po vakarienės dar ilgai šne
kučiavomės, bet akys j au 
merkėsi. Diena buvo t ikrai 
perkrauta važinėjant po Ame
rikos sostinę. 

Trečiadienį palydėjome seses 
į aerodromą, kelionei į Bostoną 
sesė Alina, o sesė Koletta — į 
Detroitą. Atsisveikindamos ža
dėjome susitikti Laisvoje Lietu
voje. 
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Dvigubas matas — 

POLITIKA IR 
PREKYBA 

Kalbėti apie dvigubą matą 
Vakarų ir Rytų politikoje yra 
aiškinti skir tumus ir pana
šumus, kurie atsiranda skirtin
gose pol i t inėse s i s temose . 
Vakarai beveik be išimties 
kalba apie laisvę, nors laisvės 
nepripažįsta pavergtiesiems. Jie 
ka lba apie dekolonizaciją 
Afrikoje ir Azijoje, bet tyla ap
supa tą patį klausimą Rytų 
atžvilgiu, ka i ten daugelis 
tautų ir milijonai žmonių net 
nežino ir negali minėti laisvės 
tikrąja prasme. Rytuose laisvė 
tegali būti suprasta ir kalbama 
tik komunistinėmis sąvokomis, 
kur „nėra ki to krašto, kur taip 
laisvai gali kvėpuoti žmogus". 
0 tas žmogus baigia užtrokšti ir 
daugelis jau užtroško komunis
tinės „laisvės" priespaudoje. 

Kalbame t ik apie Ameriką, 
nes ji mums yra artimesnė ir 
mus labiau liečia. Ja seka ir sa
vo kėslus tu r i Prancūzija ir 
Vokietija. Jos nori išsivaduoti iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžios ir prekybos. Bet jos 
nenori prarasti plačiosios Rusi
jos, kuri tiems kraštams, kaip ir 
Jungtinėms Valstybėms, yra 
prekybos plotai, žaliavų šal
tiniai ir mažiau kultūringų 
kraštų nesugebėjimas savo tur
tais pasinaudoti. Vokietijos bili
jonai, Prancūzijos prekybiniai 
sandėriai y r a ne tik už laisvą 
Europą ar Vokietijos dalį, buvu
sią pavergtą, bet ir tikrasis 
noras už imt i a r t imesn į 
kaimyną, kad jam kuo mažiau 
padėtų tolimoji Amerika, ta ip 
pat didelė ir galinga, kaip ir 
Sovietų Rusija. 

Neseniai dar nebuvo galima 
griežčiau pa s i s aky t i p r i eš 
Chruščiovą, o vėliau pr ieš 
Brežnevą. J i e buvo pastatyti va
dai ir nuo jų priklausė prekyba, 
politika, laisvė pavergtuose 
kraštuose. Vakarai juk juos ati
davė paskutinio karo ir pokario 
metu. Jei k a s ir išdrįso primin
ti, kad tik Amerika išgelbėjo 
komunizmą jo pradžioje, jo įvai
rių krizių metu, ekonominio 
chaoso pasirodyme, ta i buvo tik 
žmonių, ne paties komunizmo 
gelbėjimas. 

* * * 

Anuo metu prezidentas D. Ei-
senhovveris viešai išsireiškė, 
kad Amer ika Vengri ja i 
nepadės, ka i rusų tankai juos 
traiškė, traiškydami net pačius 
komunistus. Šiuo metu Gor
bačiovui pagalba teikiama prieš 
pavergtuosius, prieš ekonominę 
griūtį ir suirutę, kai jis ir jo 
vyriausybė nepajėgia rasti prie
monių kraš tu i valdyti. Vėl 
kalbama t ik apie žmones, o ne 
apie sistemą, nors gelbima sis
tema, kad ji ilgiau laikytųsi, 
kad Gorbačiovas išsilaikytų 
valdžios viršūnėse, nors palai
komas tik Vakarų. 

Tad dvigubas matas Afrikos 
ar Azijos atžvilgiu ir griūnančio 
komunizmo bei besilaisvinančių 
pavergtųjų atžvilgiu yra įsi
dėmėtina Vakarų politika, kuri 
pati sau kasa duobę. Juk tokia 
Prancūzija a r Vokietija, tokia 
Amerika a r Kanada negali 
išlaikyti tolimos Rusijos su 
daugybe užgrobtų tautų ir 
vergais padarytų žmonių. Jos 
teiks Rusijai palengvintomis 
sąlygomis grūdų, teiks kitų 
būtinų dalykų, kurių jie tur i 
nemažiau kaip Vakarai, bet 
nesugeba jų pasigaminti. Tokia 
Ukraina gali išlaikyti maistu 
visą Europą, juo labiau Rusiją, 

PRISIKVIETĖME DAUG SVETELIŲ 
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bet dėl sistemos kaltės, dėl 
nuosavybės atėmimo gera žemė 
dirvonuoja ir Sovietų Sąjungos 
žmonės badauja. Vakarai — 
Amerika, Prancūzija ir Vokie
tija — ją geibi, kad prieš Gor
bačiovą n e s u k i l t ų vergai , 
išalkusi minia, kuri j au nežiūri 
nei kariuomenės, nei įstatymų. 

Ar tas politikoje dėl prekybos 
dvigubas matas gali padėti 
Sovietams vienybėje išsilaikyti, 
tai didelis klausimas. Šiuo metu 
net Vakarai nespėja uždengti 
žaizdų, kur ias yra padaręs 
komunizmas savo valdymo 
metu. Netikusiu auklėjimu ir 
nuo darbo atpratinimu, atėmus 
iš jų nuosavybę, sugadintų 
žmonių negali atitaisyti nei 
Vakarų turtai, nei jų naivumas, 
pasitinkant Gorbačiovo paža
dais, nei pati Rusija griūvanti 
ekonomiškai ir politiškai. Griež
ti įstatymai nešildo Rusijos 
žmonių, juo labiau pavergtųjų, 
bet j ie nešildo nė parsidavusių 
ir mėginančių už prekybos ba
zes parsiduoti Vakarų. 

Vakarų demokratija nėra nei 
pavyzdys, nei sektina politinė 
sistema, nes kiekvienas kraštas 
demokratiją savaip supranta ir 
savaip interpretuoja. Demok
ratija yra pasidariusi tokia 
lanksčia politine užuovėja, kad 
niekas negali laisvai prisiimti to 
žodžio, neduodamas jai savo 
prasmės. J u o labiau, kai ši 
demokratija yra eksportuojama 
kaip prekė, kuri perduodama už 
tam tikrus pinigus, už tam tikrą 
elgesį, už t a m tikrą politiką. Ta 
politika visur turi būt i palanki 
demokratijos mokančiai valsty
bei, kraštui ar tautai . 

K a i i šs i la isvino Vidurio 
Europa ir pradėjo savaip 
aiškintis demokratijos supra-

' timą, ta. ir Vakarai j au pradeda 
žiūrėti kitomis akimis . Ne 
Vakarai prisidėjo prie Vidurio 
Europos išsi laisvinimo, bet 
nepajėgumas Sovietų Sąjungai 
išlaikyti nuolat irzlius ir naujų 
politikos ir gyvenimo pavidalų 
ieškančius satelitus. 

Vadinami satelitai išsirinko 
savo valdžias, nors ir nelabai 
nutolo — bent daugely kraštų — 
nuo komunizmo. Bet pamažu 
tvarkėsi, pamažu demokratėjo, 
nes i imdami importuojamos 
demokra t i jos ir p r imes to 
gyvenimo būdo. Nors daugeliui 
valstybių ir tautų reikia dar iš
gyventi sunkumus , kliūtis, 
komunizmo pavojingą susior-
ganizavimą. bet eina ir tie kraš
tai į pilnutinę demokratiją, nors 
ir savaip dar interpretuojamą. 

Ar Vakani pataikavimas, žiū
rint savo pelno ir tuščių laukų 
bei dirvų, bus naujos demokra
tijos sėkla, tai sunku įspėti. 
Viena galima iš anksto sakyti, 
kad ir Vakarai kelia pavojus 
sau patiems, pataikaudami eko
nomiškai griūvančiai, o politiš
kai dar stipriai komunizmo par
tijai. Pataikavimas niekada 
neatnešė laimėjimų, nors laiki
nai taip ir atrodė. Pralaimė
jimus tikrai nešė ir neša. Tai 
parodė istorija su naciais, su 
fašistais, su imperijomis, kurios 
žadėjo daug, bet negalėjo tesė
ti, nes nebuvo valdžios atremtos 
žmonėmis. Valdžios ėjo savo 
keliais, nors kruvinais. Jos 
turėjo griūti. Grius ir dabartinės 
valdžios, vaidinančios stiprias ir 
vieningas, bet gyvenime tėra tik 
supuvusios. 

P. S. 

Aną dieną apsilankiau Gifts 
International Vaznelių prekybo
je ir nutariau, kad jau pats 
laikas apsirūpinti bilietais artė
jančios Muzikos šventės rengi
niams. Teko gerokai nustebti 
pažvelgus į sėdimų vietų planą, 
kad j a u toks didelis skaičius 
vietų užbraukyta, atseit, jos jau 
išparduotos. Prie prekystalio 
bilietus rinkosi nemaža grupelė 
būsimų dalyvių, kuri nė kiek 
nemažėjo, nuolat varstėsi durys. 
Kad ir kaip vikriai prie bilietų 
sukosi pats krautuvės savi
ninkas Jonas Vaznelis, reikėjo 
ir jam ir klientams kantrybės, 
nes teko gerokai ir palaukti ir 
paklausinėti — renginių daug, 
norisi pasirinkti vietas kuo 
arčiau scenos, o tų vietų jau gan 
daug i š r ink ta . Šventės 
rengėjams tai lyg ir atpildas už 
rūpestį ir triūsą. Jų didžiausias 
troškimas, kad visos vietos iki 
paskutinės būtų užpildytos. 
T ikėkim, kad, jei ta ip 
sėkmingai bilietų platinimas 
vyks toliau ir Jonui Vazneliui 
nepritruks su klientais kantry
bės, t a i t i k r a i ' rengėjams 
nusivilti neteks. 

Renginių tiek kiekybė, o taip 
pat ir kokybė šį kartą viršys 
mūsų bet kokius t u r ė t u s 
lūkesčius. Tad nenuostabu, kad 
ir bilietų pareikalavimas šiems 
renginiams nepaprastai didelis. 

Permąstant artėjančią šventę, 
o taip pat ir pokalbių metu 
prisiminus vienokias ar ki
tokias šventes praeityje, iškyla 
vienas kitas pasitaikęs ne
sklandumas ir visuomenės 
kritiškas žodis. 

Žinia, kad yra užsakyta visa 
eilė viešbučių, kur atvyks-
tantieji į šventę galės patogiai 
ir ne per toliausiai nuo renginių 
vietos apsistoti. Atvykstančiųjų 
tarpe bus nemaža ir jaunimo. 
Ne t iek daug, kaip praėjusiose 
šventėse, bet jo bus. Tai gražu 
ir lauktina. Tačiau tuo pačiu, 
nors ir nemalonu prisiminti, bet 
tenka konstatuoti, kad kai 
kurių jaunuolių viešbučiuose 
iškrėsti šposai praeityje baigėsi 
labai nesklandžiai , a tnešę 
nemažų nuostolių bei 
nemalonumų apsistojusiems, o 
ypač grupių vadovams. Many-
tina taip pat, kad atvykstančios 
į šventę jaunimo grupės tvarkos 
klausimus savo tarpe su vado
vais apsvarstys ir ras bendrą 
nuomonę drausmės palaikymui. 
Praeitis parodė, kad mažiausiai 
sunkumų su tvarka turėjo tos 
grupės, kurių vadovai bei paly
dovai nepaliko jų viešbutyje 
vienų savo valiai, bet apsistojo 
kartu ir palaikė nuolatinį ryšį 
su savo nariais. Žinoma, pasi-

J U O Z A S KONČIUS 

taiko prisimetėlių. tvarkos 
ardytojų, kur ie jokiai grupei 
nepriklauso, bet su tokiais 
reikėtų elgtis griežčiau, jei ar
do tvarką, paprašyti apleisti 
viešbutį, reikalui esant, infor
muoti apie tai viešbučio tarnau
tojus. 

Didesnių renginių metu 
neka r t ą y r a pas igendama 
t v a r k d a r i ų salėse, ku r i e 
nurodytų vietas , sukviestų 
laiku publiką užimti vietas, kad 
visi sklandžiai be kamšaties 
susėstų ir būtų galima punktu
aliai programą pradėti ar ją 
tęsti. Tiesa, kad susirinkus 
tokiom progom atsiranda seniai 
matytų pažįstamų ir sunku tik 
susitikus vėl skirtis. Norisi pa
šnekė t i , j u k yra ap ie ką 
pakalbėti. Tvarkdarių reikia 
nemažai, j i e atlieka didelį 
darbą. Tikėkimės, kad rengėjai 
ras tinkamą sprendimą, kaip šį 
tvarkos palaikymo klausimą iš
spręsti. Jaunimo organizacijos 
praeityje prie šio darbo yra 
gražiai prisidėjusios ir talkinu
sios. Šioje šventėje, kaip žinia, 
laukiama nemaža svečių, tad 
tvarkos palaikymo klausimas 
gali būti itin svarbus. 

Nemažas skaičius dalyvių į 
tokios ap imt i e s r e n g i n i u s 
atvyksta apsirūpinę foto bei 
fi lmavimo a p a r a t a i s . Ta i 
suprantama, nes visiems norisi 
šiuos įvykius įamžinti ateičiai. 
Tačiau norėtųsi, kad fotografai 
bei filmuotojai atkreiptų dėmesį 
į aplink sėdinčius ir nesukeltų 
ne re ika l ingo šu rmul io ir 
neužstotų ki t iems vaizdo į 
sceną. 

Taip pat pasitaiko, kad vaikai, 
neretai ir suaugę, programos 
metu susigalvoja pasivaišinti 
saldainiais, be to, dar tokiais 
apvynota i s t r a š k a n č i a i s 
popierėliais, kurie nevisada 
pasiduoda nulupami sukaitu
siais pirštais. Taip ū* šnarena jie 
nors ir atsargiai vyniojami, bet 
labai t r u k d a n č i a i sek t i 
programą. Šnairuoja į tai ir 
pyksta šalia sėdintys kaimynai. 

Muzikos šven tė ba igs i s 
iškilmingu banketu, kuris įvyks 
po Dainų šventės puošnioje Con-
desa del Mar pokylių salėje. Čia 
susirinks svečiai ne t ik iš šio 
kontinento, bet jų bus ir iš kitų 
pasaulio kraštu. Bus svečių ir iš 
Lietuvos. Kaip jau yra nusi 
stovėjusi tvarka ir pr i imta 
banke tuose , y r a s a k o m o s 
kalbos. Kaip prae i ty je j a u 
esame pa ty rę , to s ka lbos 
užimdavo kuone d idesnę 
banketo dali Kalbom besi-
tęsiat, galop svečiai nebetenka 

k a n t r y b ė s i r , nek re ipdami 
dėmesio į kalbantįjį, savo tarpe 
ima draugiškai šnekučiuotis. 
Tai jau nemalonu stebėti kalbė
tojui, garbės svečiams, o ypač 
programos pravedėjui. Vis dėlto 
norėtųsi, kad kalbantysis būtų 
su tinkama atida išklausytas ar
ba jau netrukdant kit iems jo 
klausyti. Tikėkimės, kad šį sykį 
rengė ja i kalbėtojų skaičių 
mažins, nes ir patys praeityje 
yra patyrę per ilgų kalbų bergž-
dumą. Svečiams po programos 
bus malonu dar pabendrauti 
bent keletą minučių su vienu 
ki tu pažįs tamu, pasidal int i 
paskutiniais šventės įspūdžiais 
bei asmeninėmis nuotrupomis. 
O taip pat ne vienam norėsis 
užkalbinti ir svečius iš Lietuvos. 
Ne visi gyvena lietuviškuose 
centruose, kur lankytojų iš kraš
to sulaukiama dažnai — girdime 
jų p r aneš imus , gė r imės jų 
parodomis bei muzika. Daly
vaujančių šventėje bus nemaža 
tokių, kurie gyvena pavieniui 
išsisklaidę šimtais mylių atstu 
nuo lietuviško kamieno. Tad ir 
viena kita laisva minutė po 
banketo oficialiosios programos, 
bus j iems miela atgaiva pa
buvoti, pabendrauti saviškių 
tarpe, o taip pat ir su svečiais iš 
Lietuvos. 

Šiai Muzikos šventei ruošia
masi labiau negu bet kada. Ją 
švęsime nepaprastais metais, 
n e p a p r a s t o m s ap l inkybėms 
besivystant mūsų Tėvynėje. 
Sekame įvykių raidą Lietuvoje 
su rimtimi ir susirūpinimu neži 
nia dėl ateinančio rytojaus, kai 
dėl s a v i s t o v a u s gyvenimo 
a t s t a t y m o s u t i n k a m a tiek 
sunkiai įveikiamų kliūčių. Su 
s k a u s m u s u t i k o m e sausio 
mėnesio įvykius ir matėme 
nekaltai pralietą kraują Vilniu
je prie bokšto. Visą tą neapčiuo
piamą, ne i š sakomą kančių 
jausmą permąstydami, kurį iš
gyveno šią šaltą, krauju į 
Lietuvos istoriją įrašytą žiemą 
mūsų broliai, o taip pat ir jų 
nepalaužiamą viltį šviesesniu 
rytojumi, susibūrę išeivijoje į šią 
Muzikos šven tę , mes savo 
jausmais ir sutvirt intu ryžtu 
jungsimės į jų viltis ir darbus. 
Sustiprėję ir atsigaivinę dvasia, 
grįš ime atgal į l ietuviškas 
apylinkes bei viensėdijas, kur 
tęsime toliau jau pradėtus ir 
ateityje iškilsiančius darbus 
mūsų mielos Tėvynės labui. 

L. TLLABA 

Diplomatinių santykių, nors 
dar tik provizorinis, užmez
gimas jau pradeda duoti kon 
krečių rezultatų. L'Osserva-
tore Romano balandžio 14 d. 
laidoje paskelbė istorinę žinią, 
kad Sovietų Sąjungoje organi
zuojama lotynų ka ta l ikų 
Bažnyčios hierarchija. Be j au 
seniau egzistavusių Mohile 
vo-Minsko ir Pinsko vyskupijų 
Baltarusijoje, įsteigiama nauja 
Gardino vyskupija. Be to. sovie
tinėje Rusijos respublikoje įstei
giama Maskvoje arkivyskpija ir 
Novosibirske vyskupija. Ir da r 
sovietinėje Kazachstano res
publikoje įsteigiama taip pat 
Karagandos vyskupija. Mask
vos arkivyskupu metropolitu 
skiriamas Minsko vyskupas T. 
Kondrasevičius, Minsko-Mogile-
vo arkivyskupu metropolitu 
paskirtas mons. K. Svviatek. J is 
valdys drauge ir Pinsko 
vyskupiją. Gardino vyskupu 
paskirtas kun. A. Kaškevičius. 
Šv. Dvasios parapijos klebonas 
Vilniuje. Pagaliau Karagandos 
vyskupu nominuotas yra mari
jonas kun. Jan Lenga. Novosi
birsko vyskupu paskirtas jėzui
tas kun. J. Vverth. kuris aptar
navo Volgos vokiečius. 

Šis Šv. Sosto patvarkymas ne
tiesiogiai liečia ir Lietuvą. Gar
dino naujos diecezijos teritorija 
priklausė Vilniaus arkivyskupi
jai. Šiuo patvarkymu Šv. Sostas 
galutinai pripažįsta Vilniaus 
arkivyskupijos padalinimą nau
jose politinės priklausomybės 
ribose t a rp Lietuvos. Baltaru
sijos ir Lenkijos. 

Šiuo metu Romoje vieši kard. 
V. Sladkevičius su vysk. V. 

Michelevičium. Savo pokalbiuo
se tikriausiai kardinolas buvo 
aukštųjų Šv. Sosto pareigū
nų painformuotas apie naujus 
patvarkymus, kiek jie siejasi su 
Lietuva bei Lietuvos bažnytine 
provincija. Kiek žinau, Lietuvos 
bažnytinė provincija turės dvi 
metropolijas Vilniaus ir Kauno 
ir keturias sufraganines diecezi
jas. Spėju, kad prie Vilniaus 
Metropolijos priklausys Pane
vėžio ir Kaišiadorių sufra
ganinės diecezijos, o prie Kauno 
metropolijos — Telšių ir Vilka
viškio diecezijos Laukiama taip 
pat naujų paskyrimų Lietuvos 
hierarchijoje. 

Žodžiu, vyksta, ko prieš 
kelerius metus negalėjome nei 
laukti, nei vaizduotis. Dievo 
ranka lemia ir tvarko ne tik 
Bažnyčios, bet ir pasaulio 
gyvenimą Dievas savo planų 
vykdyme reikal ingas mūsų 
rankų, mūsų protų ir mū^'j 
širdžių 

Kard. V. Sladkevičius su 
vysk. V. Michelevičium grįžo į 
Lietuvą balandžio 17 d Šiuo 
metu yra Romoje ir dalyvauja 
katechetų simpoziume Kauno 
seminarijos vicerektorius kun. 
Jagminas, SJ, kun. V. Vaičiū
nas, Kauno seminarijos profeso
rius. 

Džiugu pas t ebė t i . kad 
dauguma naujai pask i r tų 
vyskupų Sovietų Sąjungoje gavo 
savo kunigiška formaciją ir 
šventimus Lietuvoje. Arkiv. 
Kondrasevičius ir vysk. 
Kaškevičius yra baigę Kauno 
seminariją. O vysk. Lenga — 
slaptai parengtas ir slaptai 
įšventintas Veisiejų parapijos 
bažnyčioje Lietuvoje. 

Kai kurie žmonės mano, kad 
jų maldos neišklausomos. Jie 
negali suprasti, kad atsakymas 
yra: ne. 

G. Whitc Lietuvos gandrai grįžo į savo lizdą 

Tas, kuris duoda tada, kai 
buvo paprašytas, jau laukė per 
ilgai. 

W Blake 

Kūdikis ta i miela žmonijos 
gėlė, naujai nukritusi iš paties 
Dievo namų, kad žydėtų žemėje. 

G Masey 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS N A K A S 

10 
Maisto kainos, bendrai paėmus, nėra aukštesnės 

už JAV. Pirmu žvilgsniu išsigąsti: steikai. kiaulienos 
žlėgtainiai (chops) po 9-12 dol. Bet ten laiKomasi 
metrinės sistemos ir maistas sveriamas kilogramais. 
Kadangi 1 kg. = 2.2 amerik. svaro, tai baimė kaip mat 
atslūgsta. Radome mums įdomių siurprizų. V?. 1 kg. 
kalakutienos ima apie 10 dol . tad apie 4.50 dol. už 
mūsų svarą, o už gražiausius liesos avienos k- : snius 
po 3 dol./I kg., tad 1.36 dol. už mūsų svarą Prieš 
Kalėdas mums nupirko didelį, gražų rūkyt, avies 
kumpį už 8 dol. Nė nesvėrė. už vienetą. Tą di» - i buvo 
kumpių išpardavimas: už tris būtume mokėję • j-iai 20 
dol. 

Brangūs rūbai ir batai, jeigu ne papiginimu lienos. 
Ypač visoki batai, o labiausiai sportiniai. R* <dk fir
mos, kuriuos aš prieš porą metų išpardavime . -kausi 
už 30-kelis dolerius, čia kainavo 120 dol.. t(! ;>ačios 
Reebok kažkuo pagerinti - po 200 už porą. M.*rv< New 
Balance(NB 495) batai, už kuriuos pernai noi au 60 
dol. kaip normalią, ne išpardavimo kainą (Par :-na Ci
ty. FL), Canberra Centre imama 180 dol. (kain;. ; ikrin 
damas, aš tais batais avėjau, tad palyginau n u g r i u s ) . 
Bet išpardavimų, ypač moterims, buvo ir pr •'- Kalė 
das, ir tarpu.šventy. Bronė sau nusipirko por i srražių 

drabužių labai geromis kainomis, nes buvo 501? 
sumažinta. 

Brangūs pakelės moteliai. Dviejų dienų kelionėje 
iš Geelongo į Batemans Bay nakvojome Lakęs Entran-
ce vietovėje. Kadangi trims poroms po kambarėlį buvo 
užsakyta prieš pora mėnesių, kainavo ,,tik" po 70 dol. 
kiekvienas. Pas mus tokie kainuotų po 30 dol. Pato
gesnių motelių kainos esą gerokai per 100 dol.. iki 150 
dol. Ne miestuose, o pakelėse. Beje, kambary buvo vir
dulys vandeniui užvirti, du puodeliai, dviems puo
deliams tarpiosios kavos, tiek pat arbatos, cukraus, 
baltinti miltelių. Ir tokių kainų sąrašas pusryčiams, 
į kurį pažvelgus apetitas bematant dingo. Giminės pus
ryčiams buvo visko pasiėmę, o pietavom kitur, kur 
kainos žmoniškesnes. Bet ir „žmoniškesnių" kainų 
restoranuose visų patiekalų pietų kainos dviejų skaičių 
dažniausia apie 15 dol. žmogui. Atskirai imama už 
užkandas 'entrees). desertus, kavą. ir ką bekalbėti apie 
alų, vyną, likerius. Viskas brangu, o žmonių juose pilna 
ir tiek. 

Nors Australijoj beveik visos kainos irgi baigiasi 
9, ir ypač populiarūs skaičiai 89 ir 99, bet amerikietį 
pirkėją džiugina tai , kad sąskaitos gale nebeprilimpa 
mokesčiai. Ne todėl, kad jų nebūtų, o todėl kad jie į 
kainas iš anksto įkalkuliuoti. Būtų gerai, kad ir pas 
mus tokią tvarką įvestų. 

Kokie dideli mokesčiai taikomi liuksusinėms 
prekėms, paaiškėjo perkant opalus. Bebaigiant sulygti, 
paklausė, ar nebūsime turistai? Pristačius pasą ar at
galinį lėktuvo bilietą, kaina buvo numušta beveik treč
daliu. Čia jokiu būdu ne koks komercinis triukas. Pa 
aiškino, kad tai, ką nuo kainos nuėmė, būtų tekę 
valdžiai 

Su fauna ir flora 

Gruodžio 22 per A.C.T. (Australian Capital Terri-
tory su sostine Canberra mūsų District of Cohimbia 
atitikmuo) visai dienai išvažiavome link N.S.W. <New 
South Wales valstija), į kalnus. Vežė dukterėčios Te
resės vyras Jonas. Jonu visi šeimoje jį vadina, bet 
dokumentuose jis John Hughes. Apie 31-nų metų Dir
ba chemiko darbą valdžios laboratorijose ir toliau stu
dijuoja. Laisvalaikiu medžiotojas, plaukikas, naras 
'scuba diver). Daug žino apie paukščius, gyvulius. 
augmeniją. Lietuviškai daugiau moka už lietuvaitę 
žmoną. Kiekvieną lietuvį pasveikina žodžiais ..Labas, 
ponas!" Kai mus pasitiko aerouoste, sparčiai ir garsiai 
išdėjo: ..Labas, ponas! Aš esu ponų Buzinauskų žentas 
Jonas...", bet kai aš ėmiau lietuviškai malti, vėl aiš
kiai ir švariai atsakė: „Aš nieko nesuprantu, ponas". 
Tai toks mūsų gidas. Jo būtų užtekę kelioms dešim
tims turistų, o buvome tik mudu su Brone ir svainis 
Liudas. 

Vairavo labai tiksliai ir sparčiai mašina ginė. Per 
savaitę dar nebuvau pripratęs prie australiškos kairės 
pusės. Kas tik pasakydavo, kad ,.in America you go 
right", greit atšaudavau ,,in Australia you go wrong" 
Nuvalkiota tai frazė, bet neiškenti nepasakęs. Kai vai
ruodavo tiesiu keliu, dar nieko. Bjauriausia, kai 
pasukdavo į dešinę, dar { kokį kalniuką, ir pamau
davai dešine puse atlekiantį sunkvežimį ar kelias ma
šinas. Nors užsimerk! Sėdėdamas kairėj šalia vairuo 
tojo. net įsivaizduojamo stabdžio kojai nesurandi Prie 
..driving wrong" priprasiu tik ilgoje kelionėje su ki
tu nuostabiu vairuotoju, apie kurį bus kalba vėliau. 

(Bus dauginu i 
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BOSTONO ŽINIOS 
SEZONUI ARTĖJANT 

Foto mėgėjų dėmesiui 

JAUNIMO POLITINIS 
SEMINARAS 

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
„sąjungos (JAV LJS) 5-asis me

t inis polit inis seminaras ir 
suvažiavimas balandžio 11-14 
dienomis vyko JAV sostinėje, 
Washingtone. Seminarą or
ganizavo ir puikiai pravedė 

fdAV L J S Washington, DC. 
* skyrius.vadovavo org. komiteto 
* pirm. Paulius Mickus. Dalyvavo 
J daugiau nei 200 asmenų iš 12 
'. JAV valstijų bei kitų šalių — 
* Kanados, Brazilijos ir Lietuvos. 
* Bostono jaun imui atstovavo 
* Sigutė Šnipaitė, Regina Kul-
I bytė, Elytė Kazlaitė, Audra 
l ir Nida Veitaitės, Algis Veitas, 
" Rytas Vebeliūnas, Irena Kvera-
J gaitė. Mary Knašas , Kristina 
• Lukaitė-Sullivan, Rita Gylytė. 
' S e m i n a r o m e t u i šk lausy t i 
* pranešimai apie Lietuvos kons
t i tuc i ją , politinę ir ekonominę 
J padėtį, formuojantis naujiems 
i santykiams Europoje. Lietuvos 
«AT pirm. Vytauto Landsbergio 
* žmona, Gražina Landsbergienė, 
'.pasveikino dalyvius Lietuvos 
jaunimo vardu. Lietuvos AT 
prezidiumo pirm. V. Lands
bergio sveikinimai Amerikos 
lietuvių jaunimui buvo perteikti 
vaizdajuoste. Suvažiavime buvo 
svarstomi Lietuvos reikalai 
susitinkant su Valstybės Depar
tamento, Rūmų atstovais, lan
kant senatorius ir kongresma-
nus. Pirmą kar tą besilankan
tiems Washingtone buvo su
ruoštos ekskursijos po miesto 
įžymybes ir muziejus. Vakarais 
jaunimui buvo progų drauge 
pasilinksminti, pašokti ir pa
dainuoti, a r t imiau susipažinti. 

S e m i n a r u i pas iba igus , 
balandžio 13 d. įvyko JAV LJS 
metinis suvažiavimas, kurį pra
vedė Bostono centro valdyba: 
Sigutė Šnipaitė, pirm., Regina 

"Kulnytė, vicepirm.. Audra Vei-
taitė, sekretorė (pavaduoja Rūtą 
Kalvaitytę, dabar esančią Lietu
voj), Elytė Kazlai tė , Nida Vei-
taitė ir Linas Orentas — nariai. 
Ta pati valdyba perr inkta an
trajai kadencijai iki ateinančio 
suvažiavimo. Suvažiavime ap
svarstyti met inės veiklos, fi
nansų klausimai , planai atei
nantiems metams. Išklausytas 
pranešimas apie Pasaulio Lietu
vių Kongresą š.m. gruodžio 18 
d. 

KULTŪRINĖ POPIETĖ SU 
LIETUVOS REŽISIERIUMI 

J O N U VAITKUM 

Saulė Šatienė užsklendė šių me
tų renginių ciklą ir padovanojo 
abiems menininkams daili
ninko Leono Petravičiaus gra
fikos knygas. Renginys baigėsi 
bendru pasivaišinimu. 

SO. BOSTONO LIETUVIU 
PARAPIJOS METINIS 

SUSITIKIMAS 

LTI k u l t ū r i n ė popietė su 
Lietuvos dramos ir kino reži
s i e r i u m i J o n u V a i t k u m 
balandžio 14 d. vyko Lietuvių 
Piliečių klube. Su režisierium 
supažindino filmuotojas Romas 
Šležas. įdomaus pašnekesio for
moje su Romu Šležu, Jonas 
Vaitkus dalinosi mintimis apie 
teatro kūrybos procesą, praei
ties darbus ir ateities planus, 
atsakinėjo į klausimus. Pasku
tiniais metais J. Vaitkus dėstė 
aktorinį meną Lietuvos Valsty
binėje Konservatorijoje ir yra 
Lietuvos Nacionalinio Dramos 
Teatro vyriausiasis režisierius. 
Nuo š.m. sausio mėn. jis yra pa
kviestas vizituojančiu profeso
rium vienam semestrui į Boston 
Emerson koledžą. Buvo peržiū
rėtos ištraukos iš dviejų vaizda
juosčių: „Strazdas — žaliasis 
paukštis", komp. B. Kutavičius 
ir Mozarto ..Don Giovanni". 
ku r i a s režisavo pagal savo 
scenarijus J. Vaitkus. Autorius 
ne t ik išraiškingai ir subtiliai 
interpretavo liaudies meno ir 
klasikines muzikos kūrinius, 
pripildydamas juos simboliais ir 
fantazijos įvaizdžiais, bet ir pats 
komentavo tuos fragmentus, jų 
reikšmę kūr in io visumai. Šia 
puikia dramos meno popiete 
Tautodai lės ins t i tu to pirm. 

Šv. Petro lietuvių parapi 
jos metinis susitikimas, skirtas 
Šv. Petro bažnyčios atnau
jinimui ir 90-ties metų sukak
čiai paminėti balandžio 14 d. 
vyko Sheraton Braintree banke
tų salėje.. Banketą ruošė 14 
asmenų org. komitetas, pirm. A. 
Kleponis, bilietus ir stalus or
ganizavo E. Kleponienė. Banke
te dalyvavo 375 parapiečiai. 
P r i e garbės stalo sėdėjo 
žymiausi So. Bostono lietuvių 
parapi jos dvas in inka i ir 
pasižymėję darbais asmenys: 
Sv. Petro parapijos klebonas 
kunigas A. Kontautas. eme
r i t a s klebonas kunigas A. 
Baltrašiūnas. Cambridge pa
rapi jos klebonas kun . S. 
Saulėnas, Lawrence parapijos 
klebonas kun. A. Janiūnas, 
dominikonas tėv. A. Jurgelaitis 
iš Providence kolegijos, pasi-
jonistastėv. K. Kasinskas. Nor-
vvoodo emeritas kleb. kun. A. 
Abračinskas. Šv. Petro parapi
jos mokyklos direktorė seselė 
Celestine Stakutis. seselė Kris
tine Kleponis. A. ir E. Klepo-
niai . 

Prieš vakarienę kun . A. 
Baltrašiūnas sukalbėjo invoka-
ciją. Susitikimo dalyvius pa
sveikino valdžios atstovai: Bos
tono miesto tarybos vardu — J. 
Kelly, Massachusetts valstijos 
Rūmų — P. Gannon Parapijos 
klebonas, kun. A. Kontautas tu
riningoje kalboje apžvelgė Šv. 
Petro bažnyčios ir parapijos 
90-ties metų istoriją, sveikino 
parapiečius, švenčiančius šį 
bažnyčios garbingą jubiliejų ir 
remonto užbaigimą. Balandžio 
21 d. Šv. Petro bažnyčia bus 
a t šven t in t a , dalyvaujant 
vyskupui P. Baltakiui. Ta pro
ga bus teikiamas ir sutvirtinimo 
sakramentas. Bažnyčios remon
tui išleista 920.000 dol.. likusią, 
dar neapmokėtą 50.000 dol. 
skolą numatoma surinkti iš 
aukų per ateinančius metus ir 
pardavus Lietuviškąją koplyčią, 
esančią 7-th St. So. Bostone. 
Klebonas kun. A. Kontautas 
ragino visus įsijungti į naują 
parapiečių įrašymo vajų. Nau
jieji parapiečiai kviečiami 
užsiregistruoti klebonijoje: St. 
P e t e r s Lithuanian Parish. 50 

Klysti yra žmoniška. Klaidos 
padaromos iš nežinojimo, 
išsiblaškymo ar lengvapėdis 
kūmo. Klaidos moko, didina 
patyrimą ir mažina būsimas 
išlaidas. Tai liečia ir fotografiją. 
Kiekvienas, turįs foto aparatą, 
žino, kad, keičiant filmą, reikia 
ir ISO (jautrumo) skaičių keisti. 
Užmiršus tai pada ry t i , 
peršvietimas ar neapšvietimas 
yra neišvengiamas. Silpnos 
baterijos sužlugdys visas geros 
nuotraukos viltis. Atsidavusiam 
savo pamėgimui mėgėjui pada
ryta klaida ateityje nebus pa
kartota. 

Ne visos klaidos yra vienodai 
nuostolingos. Gerai, jei pada
ryta klaida ribojasi filmo kaina. 
Blogiau, kada fotografavimas 
yra surištas su kelionės išlai
domis. Jau iš tų kelių eilučių 
matyti, kad foto išvykai reikia 
pasiruošti. Sekančios eilutės pa 
rodys kaip išvengti nepasi
sekimų ir nemalonumų. 

Visi žino. kad. pabaigus filmą, 
reikia jį susukti atgal į kasetę. 
Didžiausia tragedija, kada tai 
užmirštama. Atidarius aparatą, 
visas filmas nueina niekais. 
Kaip tyčia, tai atsitinka su 
svarbiomis nuotraukomis. 

Šių dienų foto aparatuose 
įtaisyti miniatiūriniai kom
piuteriai su elektros pagalba 
padaro j u o s au tomat in ia i s 
prietaisais. Jų dėka rezultatai 
yra garantuoti. Suprantama, 
kad pasisekimas priklauso nuo 
elektros sroves. Nepaneigiama 
baterijų svarba. 

Dažnas atsitikimas, kad ke
liaujant pritrūkstama filmų. 
Tokiu atveju perkama, kas 
papuola. Nežinomos kilmės a r 
vardo filmas gali sujaukti visus 
prisiminimus. Ne visi filmai yra 
vienodai pagaminti. Ne visi ir 
aiškinami vienodai. Daugelis 
JAV laboratorijų iš viso at
sisako prasidėti su užsienio 
f i lmais. Išvada: pas i imt i 
užtenkamai filmų. Geriau dau
giau, negu permažai. Neskubėti 
ir su aiškinimu. Niekas negali 
prilygti amerikiečių kokybei. 
Nebent japonai. Nekantriems 
yra Polaroid aparatai. 

Nuotaika sugadinama, kada 
nuotraukos turi juodus brūkš
nius ar nesuprantamus ženklus. 
Kaip tyčia, jie atsiranda an t 
/eido a r šiaip svarbios 
nuotraukos dalies. Viso to 
k a l t i n i n k a s yra įkr i tusi į 
aparato vidų šiukšlė (šapelis. 

blakstienos ar vilr plaukelis 
ir panA Esu gir kad į 
aparato vidų pat - uodas, 
sugadino ekspedic •otografo 
filmą. Gera apt ga prieš 
visokius netikėtun i - yra, prieš 
užtaisant aparatą auju filmu, 
iškratyti arba išp - dulkes. 

Keliavus po kitu- <raštus, rei
kia grįžti ir namo. -įvykstan
čius p i rmiaus ia pasi t inka 
muitininkai. Kiekvienas turi 
žinoti, kad už įvedamas prekes 
reikia mokėti mi - Galima 
sutaupyti daug .kalingo 
sutrukdymo, prieš važiuojant, 

užregistruoti muitinėj ne tik 
foto reikmenis, bet ir turimas 
brangenybes. Trunka kelios 
minutės. 

Buvus ilgesnėj kelionėj, susi
daro gana padorus skaičius išfo
tografuotų filmų. Kaip jie bebū
tų supakuoti, einant pro rentgeno 
tikrinimus, filmai daugiau ar 
mažiau bus sužaloti tų spindu
lių. Mandagiai prašant, nežinau 
a ts i t ik imo, kad t ikrintojas 
nesut iktų padaryti rankinį 
tikrinimą. Jei filmos yra per
matomam plastikiniam maiše
lyje, tai palengvins jo darbą. 

Rimtas foto mėgėjas klaidų 
nekartoja, o iš padarytų — 
mokosi. 

E d m u n d a s Jaka i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 

KAUNAS MEDICAL 
ACADEMY & NORTHEASTERN 

UNIVERSITY 
offers its 

CONTINUING EDUCATION 
SEMINAR IN LITHUANIA 

FOR PHARMACISTS 

Orton-Marotta Way, So. Boston, 
MA 02127, tel. (617) 268-0353. 
Vakarienės pabaigoje kun. A. 
Abračinskas suteikė palaimi
nimą visiems dalvviams. 

J . Ž. 

NEW JERSEY. NEW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Sston Hali Universi
teto stoties 89.5 F M banga. ..Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, Iž tos pačios stoties, 
ta ip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Or. 
J . J . Stukas — dlraktorlus, 234 SunPt Dr.. Watchung. 
N . J . 07060 . Tai. 201-753-5636. 

15 Hours Credit for Continuing 
Pharmaceutical Education 

JUNE 9-17 

Pharmacists. "^eir families. relatives and friends are invited to par-
ticipate. There will be sightseeing programs in Kaunas. 
Druskininkai and Vilnius for non-seminar participants. 

Tour Price $1,849.00 from Boston & New York 

Continuing Pharmaceutical Education Fee 
for Seminar Participants $150.00 

Saminar Facurty: Dr. Barry Bleidt, Professor of Pharmacy Ad-
minist'ation Xavier University. New Orleans, LA 

Algirdas J. Lukoševičius. R. Ph., Director of Medical 
Resea^cn Medical Education Netvvork, New York, NY 

Dr. MichaeSf Montagne, Professor of Sočiai Pharmacy Nor-
theastern University. Boston, MA 

Dr. Eduardas Tarasevičius. Dean of Pharmaceutical Facul-
ty Kaunas Medical Academy. Kaunas. Lithuania 

For more nfc 'Hat ion. please contact: 
BALTIC TOURS 

7 7 Oak St., Sulte 4 
Newton , MA 02164 

Telephone 617-965-8080 Fax: 617-332-7781 

The right 
flight 
to 
Vilnius 

C\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT, 

Jei kehaujante Į V.lnių. skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą | 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos | Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais Į Rygą. 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(j| apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
. Mi leage Plūs" ir . .OnePass" nariai 
gauna kreditą, kur) galima panaudoti 
vėl iau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją Platesnei Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, te l . 1-800-221-2350 

M * * * 

S4S 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Šitaip be žodžių apie Liel -lėkius amerikiečių tarpe prabyla Nida 
ir dr. Rasa Tijūne K 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

ra-« 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČ IUS 
0529 S. Kedzie Ava . , 

CMcsejo, IL 66629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

HELP VVANTED 

MATURE WOMAN — Cook/Housekeeper 
Mušt have car Hours 1 to 6 P. M.. 5 Days 
Shop. Cook. clean house Oak Lawn. family 
of 3 Call Mrs. Morgan — 708-425-0500. 

Reikalinga mo te r i s prižiūrėti 
vyresnio amžiaus asmenį ir gyventi 
kartu. Šiek tiek mokėti angių kalbą 

Kreiptis: tel. 708-339-2303 

M. 

Q MLS 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktorą* ŠlmarUs, Reattor 
Irena Btlnstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income TaxĄ 

5953 S. Kedsda Ave. ' 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

I šnuomojamas didelis . .garden 
a p t . " b u t a s ; AVz kamb . : su 
š i luma; gera apyl inkė; 1 bl. iki 
a u t o b u s o . $450 į m ė n . T e l . 
3 1 2 - 2 4 7 - 0 8 4 5 . Skambint i , t rečd. 
6-8 v.v., šeštd 9-10 v.ryto. 

E L E K T R O S , 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos miesto leklimą. Di>tHj ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 4 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Dockys 
T«4 5 e S - e 6 2 4 . N u o 8 ry to Ik i •<»."¥. 

Kalbeli hetuv<skai 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 

ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 
„DRAUGE" 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės P. Gaučys. 480 
psl. 

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas 221 psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Marijonų veik la Amerikoje Pranas 

Garšva 351 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai Dr. P. Kalvaitytė-Kar-

velienė 360 psl 
KAIP IR JIS JĄ NUŽUDĖ, novelė. Jonas Gail ius 127 psl 
PIRMASIS RŪESTIS. novelės. Jurg is Jankus .213 psl 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI , žmogus, pasaulis. 

Dievas. Vysk. Vincentas Brizgys. 264 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, ats imin imai . Sabik-Vogulov 103 

psi. 
LIETUVIŲ APYSAKOS H Sudermann . 132 psl. 
PRISIKĖLIMO ŽMONES Kazimieras Barauskas 219 psl. 
ANGELAI. Kun dr. K A. MATULAITIS, MIC 56 psl . 
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gražaus 

elgesio menas V. Andr iukai tytė. 106 psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ romanas O. Nedrė 365 psl. 
VIENOS AISTROS ISTORIJA. Vertė P. Gaučys. 159 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE Dr Juozas Prunskis. 307 psl 
DR KAZYS DRANGELIS. jo gyvenimas ir darbai K Girvilas 

214 psl. 
MOTINA GAILESTINGOJI, kun dr J . Prunskis. 117 psl. 
TU IR J I . jaunuolio santykiai su mergaite. Hardy Schi lgen, 

SJ. 212 psl 
METŲ VINGIAI, lyrikos r inkt inė. Alf. Tyruolis. 178 psl 

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

CHICAGO—VILNIUS 
PER 15 VALANDŲ! 

Jokių sustojimų Maskvoje nei Leningrade! | Lietuvą 
(žengsit per Vilniaus muitinę Visa tai — už 1,278 dolerius 

Kelionė ten ir atgal bet kuriuo laiku iki rugsėjo 1 d. Išvykti 
iš Chicagos galima pirmadieniais ir penktadieniais, grjžti iš 
Vilniaus — antradieniais Kel ionės t rukmė iki 3 mėnesių. 

Padedame pratęsti jūsų svečių iš Lietuvos vizas Esant 
reikalui, pristatysime bilietus į jūsų namus 

GOLD WINGS TRAVEL. S 3 4 8 N. M l l w a u k e e . 
Chlcago. IL. (312) 775 -5700 . Prašykite Tomo. susikalbė
site lietuviškai Chicagos rašt inė atidaryta nuo p i rmad iki 
penktd 12 v dienos — 7 v.v., šeštd 11 v. r. — 5 v. p.p 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

Putnam, CT 

RELIGINIS SEMINARAS 

Birželio 9 Putname Religinio 
atsinaujinimo centre Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys ruo
šia seminarą labai š iems 
laikams aktualia tema. Se
minaro vedėjas — svečias iš 

Lietuvos vyskupas J u o z a s 
Žemaitis Seminaras prasidės 
10 vai . ryto. Jojo t e m a : 
atlaidumas šeimoje ir visuome
nėje. Tai yra svarbus klausimas, 
kaip suder in t i šv. Mato 
evangelijoje mums perduotą 
Kristaus įsakymą: „O aš jums 
sakau: mylėkite savo priešus..." 
su drausme ir teisingumu. Juk 
šie žodžiai nereiškia, kad turime 
palaidoti t e i s ingumą ir, 
rodydami savo meilę, statyti pa-

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. gegužės mėn. 1 d. 

Ses. Grace Ann, Marijos aukšt. mokyklos direktore, priima 1000 dol. čekį iš St. Balzeko, Lietuvių 
kultūros muziejaus direktoriaus. Iš kairės: St. Balzekas, ses. Grace Ann, Nijolė Martinaitytė ir 
Pat Bakunas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 
GIMTADIENIO SUKAKTIS 

S t . Petersburgo l i e tuv ių 
kolonija auga. Lietuvių klubas, 
nors buvo didinamas jau du kar
tu, atrodo — ir vėl per mažas, 
ypač žiemos metu. Pensininkai, 
baigę darbus ir atvažiuoją į šią 
mūsų koloniją apsigyventi, tiki
si ramiai čia pagyventi: pailsėti, 
daug vaikščioti, pasimaudyti, 
žodžiu — gyventi be rūpesčių. 
Taip, pradžioje žmogus to ir 
laikaisi , kol nepajunti šios 
kolonijos gyvenimo pulso ir 
neįsitrauki į darbus. Darbų gi 
čia yra daug ir tų visų darbų 
centre yra Lietuvių klubas — 
visų mūsų antrieji namai. Taigi, 
dažnas, įsitraukęs į klubo dar
bus, poilsiui laiko tur i nedaug. 

Kostas Vaičaitis ligi pensijos 
gyveno Chicagoje, o išėjęs į 
pensi ją 1976 m e t a i s abu 
su žmona Valerija apsigyveno 
Floridoje, St. Petersburg Beach, 
ir čia tikėjosi ramiai pagyventi. 
Tačiau, jam įstojus nariu į 
Lietuvių klubą, 1978 metais jis 
buvo išrinktas klubo direkto 
r ium. o po trijų direktoriavimo 
metų išrinktas klubo valdybon 
vicepi rmininko p a r e i g o m s . 
Šiose pareigose jis išbuvo net 10 
metų. Be to, tuo pat laiku vado
vavo klubo barui, t am darbui 
pašvęsdamas daug laiko. Šiais 
metais jis jau išėjo į ,,antrąją 
pensiją" ir pasitraukė iš klubo 
darbų, tebeliko tik choro eilėse. 

Lietuvių klubas neužmiršo šio 
ramaus ir darbštaus zanavyko 
ir atsidėkodamas balandžio 6 d. 

jam suruošė staigmeną — jį pa
gerbė 80-ties metų sukakties 
proga. Pagerbtuvių pokylis 
įvyko klubo salėje, į kurį susi
rinko arti 300 asmenų, net iš 
tolimesnių apylinkių. Jų tarpe 
buvo sūnus Rimas, Columbijos 
universiteto profesorius iš New 
Yorko, su šeima, žmona Valeri
ja ir kiti giminės bei Vaičaičių 
šeimos artimieji. 

Vakaro programai vadovavo 
klubo pirm. A. Gudonis. Po 
maldos, kurią sukalbėjo kun. 
Rafaelis Šakalys, ir po vaka
rienės, programos vadovas A. 
Gudonis nupasakojo sukaktu
vininko nueitą gyvenimo kelią, 
jį pasveikindamas ir už jo dar
bus klube sukakties proga jam 
įteikdamas gražią plakėte. Taip 
pat solenizantą sukakties proga 
sveikino visa eilė pavienių 
asmenų bei o rganizac i jų 
atstovų, pabrėždami jo darbš
tumą, nuoširdumą ir drau
giškumą. Sūnus Rimas pasvei
kindamas kartu išreiškė ir nuo
širdžią padėką savo tėveliams. 

Raštu sveikino Angelė ir Albi
nas Karniai, buvę ilgamečiai 
mūsų kolonijos gyventojai ir 
Lietuvių klubo pradininkai. 

S u k a k t u v i n i n k a s Kos tas 
Vaičaitis savo žodyje visiems 
nuoširdžiai padėkojo. Tada buvo 
pakeltos šampano taurės ir su
giedota „Ilgiausių metų". 

B. Gaižauskas, A. Kusinskis 
ir S. Vaškys padainavo šventei 
parašytus kupletus. Toliau 
tęsėsi šokiai. 

Kostas Vaičaitis gimė 1911 
metais kovo 28 d. Lietuvoje, 
Vaivadiškėse, Gelgaudiškio 

valsčiuje, Sakių apskrityje. 
Eigulio šeimoje buvo septintasis 
iš dešimties vaikų. Už nepri
klausomybės kovose žuvusį 
sūnų tėvas iš Plieniškių dvaro, 
Šakių valsčiuje, gavo sklypą 
žemės, kur visa šeima ir įsikūrė. 
Kostas, ba igęs pradžios 
mokyklą, aukštesnio mokslo 
siekti neturėjo galimybės, dirbo 
tėvo ūkyje, o taip pat išmoko 
statybininko amato. Šiuo amatu 
vertėsi ligi 1939 metų. Tada 
baigė šoferių kursus ir dirbo 
Kaune kaip taksistas, vėliau 
Šakių pieninėje kaip sunkve
žimio vairuotojas, o vokiečių 
okupacijos metais kaip Šakių 
apskrities viršininko įstaigos šo
feris. 

Pasitraukęs į Vakarus, Vokie
tijoje po karo dvejus metus šo-
feriavo UNRoje ir dvejus metus 
prie amerikiečių kariuomenės 
lietuvių kuopose. 1949 metais 
emigravęs į JAV, apsigyveno 
Chicagoje ir ligi pensijos 
amžiaus dirbo fabrike. 

1944 metais Kostui pasitrau
kus į Vakarus, Lietuvoje liko jo 
žmona su mažamečiais sūneliu 
ir dukrele. Dar gyvendamas 
Vokietijoje Kostas sužinojo, kad 
1947 metais mirė jo žmona ir 
vaikelius globoja Kosto seserys. 

1953 metais sukūrė Chicago
je šeimą su dabartine žmona 
Valerija. Jie visą laiką bandė 
atsikviesti vaikus iš Lietuvos ir 
pagaliau 1960 metais pralaužė 
„chruščiovinę uždangą" — iš 
Lietuvos pas tėvus atvažiavo du 
jaunuoliai, devyniolikmetis 
Rimas ir šešiolikmetė Virginija. 
Jie abu čia baigė mokslą, sukū
rė šeimas, sūnus gyvena New 
Yorke, o dukra Chicagoje. 

Atrodo, jog mielas sukaktuvi
n inkas , išėjęs į „antrąją 
pensiją" gal dabar jau turės 
daugiau laiko pagyventi ir 
pasimaudyti dar ilgus, ilgus 
metus. To jam linki Lietuvių 
klubo valdyba ir nariai. 

Všk. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS VĖŽYS 
Gegužės 6 d. 1990 m. 

Žvaigždute Tavo užgeso, 
Bet Tavo tarti žodžiai 

ir meilė 
Liks mūsų širdyse amžinai. 

J a u suėjo me ta i , k a i Dievas p a s i š a u k ė m ū s ų 
m y l i m ą Vyrą, Tėvelį i r Senelį. Už vel ionio sielą 
šv. Mišios bus a tnašau tos St. Ambrose bažnyčioje, 
sekmadien į , gegužės 5 d. .6 va i . p.p. T a i p pa t 
Betl iejuje bus uždegta žvaku tė Tėvo J o n o , S.M. 
P r a š o m e g i m i n e s d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s 
pa s ime l s t i už velionio sielą. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

m i n k i u s t i ems , ku r i e už 
kruvinus sidabrinius parduoda 
savo sielą ir savo artimą, gėrį ir 
tikėjimą. 

Šių dienų gyvenimo įtampoj 
tur ime pagalvoti, kaip suderin
ti atlaidumą su teisingumu, kad 
ne žodžiais, o savo elgesiu ir dar 
bais mylėtume savo priešus, bet 
kar tu su tuo nemokėtume duok
lės jų nusižengimui ir neatro-
dytume. kad remiame jų pastan
gas parduoti gėrį ir artimo 
meilę už trisdešimt sidabrinių. 

Todėl bus ne tik įdomu, bet ir 
naudinga mūsų sielai i r 
gyvenimui paklausyti vyskupo 
Žemaičio minčių Šia tema, kuri 
dabar labai aktuali ne tik Lie
tuvoje, bet kurios negalime 
užmiršti ir savo aplinkoje, savo 
santykiuose su artimaisiais. 

Atvykime į šį seminarą — seni 
ir jauni — ir pasvarstykime 
atlaidumo prasmę, paieškokime 
na^ų priemonių, kaip galime 
prisidėti prie kilnsnio gyve
nimo. A 

A.tA. 
KAZIMIERAS KLEIVA 

Ekonomistas, visuomenininkas Kazimieras Kleiva mirė 
1991 m. balandžio 29 d., sulaukės 83 m. amžiaus. 

Paliko liūdinčias: žmoną Viktoriją; dukras: Lorettą ir 
Angelą: anūkes: Levinią. Viktoriją, Audrą ir Daną; 
proanūkes: Lorettą. Kristiną ir Lauren. Jo kūnas bus pašarvo
tas St. Petersburg Beach, FL. Beach Memorial Chapel. 

Atsisveikinimas ir rožinis įvyks trečiadienį, gegužės 1 d. 
Ketvirtadienį, gegužės 2 d., 11 vai. ryto bus atnašaujamos 
gedulingos Mišios Holy Name bažnyčioje, Gulfport. Po 
pamaldų bus išvežtas į Chicagą laidotuvėms. Šeštadienį, 
gegužės 4 d po Mišių Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
koplyčioje. Lemonte. 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti Mišiose ir laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

\.,<.*,* \ ^rt., M J < 1 • 

Motinos Dienos Novena — Geg. 3—12 

MARIJONU VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Si novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias. 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą 
jungiu ją į šv. Mišių novena. 
Motinos vardas gyva mirusi 

Novenai aukoju 
Vardas, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

M midlcind Fedcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ik. $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

BSEE 
•JU. OUSK 
UEN0ER 

Žiema Kaune PrieSkar 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VYest 71sl Street 
Chicago, iliinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 south Ôth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių namus galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Sol. Gražina Apanavičiū-
tė yra žymi tarptautinio garso 
operos solistė. Gegužės 5 d. solis
tę išgirsime Jaunimo centre, 
a t l iekant operų ar i jas ir 
kompozitorių kūrinius. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bilietai iš 
anksto gaunami Gifts Interna
tional parduotuvėje ir Margučio 
raštinėje. 

x Elena Sirut ienė ir J u z ė 
I v a n a u s k i e n ė dalyvauja 
komitete, kuris ruošia darbo 
pusryčius prezidento Lands
bergio pasitarimui su Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Vyriausiuo
ju Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu. Prezidentas Vytautas 
Landsbergis vieši Chicagoje 
V I I-V 15. 

x Chiroprakt ikė dr. fil. Vi
lija Kerelytė ir dantistė dr . fil. 
Da l i a P e t r e i k y t ė perduos 
žinias apie savo medicinos šakas 
ir duos gerų patarimų. Vaka
ronė bus penktadienį, gegužės 3 
d. Jaunimo centro kavinėje 7:30 
vai. vak. Visi, ypač mokslą bai
giantys gimnazistai, kviečiami 
šiame pranešime dalyvauti. 

x Pratęsė p r e n u m e r a t ą su 
15 dol. auka už kalėdines kor-
eles, kalendorių: Stasys Vai
čiūnas. Placidas Balynas, An
tanina Baieišis. Vincas Kezinai-
tis, A. Pinkus. Aldona Um
brasas. Pranas Gluosnys, K. 
Gaputis . Juoze Auga i ty t ė , 
Marcelė Ditkus, Kazys Venc-
lauskas. Don Kisielis, Gražina 
Markonis. B. Grybauskas, K. 
Danys. J. Litvinas ir Vaclovą 
Dėdinienė. Visiems tar iame 
ačiū. 

x L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
Vyt. Landsbergis atvyksta į 
Chicagą gegužės 11d. 12:57 v. 
p.p.. Midway aerodromas. Kas 
nori autobusu vykti į aerodromą 
prezidentą pasitikti , regis t
ruok i t ė s J A V LB K r a š t o 
v a l d y b o s r a š t i n ė j e , t e l . 
312-436-0197. 

(sk) 

x Iškilmingi pietūs prez. 
Vyt. Landsberg iu i Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
rengiami gegužės 12 d. 12 vai. 
po Mišių Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Pietuose daly
vauja lietuviškų Chicagos or
ganizacijų pirmininkai ir jų 
atstovai. Organizaci jos pra
šomos regis t ruot is J A V LB 
Kraš to va ldybos raš t inėje , 
tel. 312-436-0197 iki gegužės 9 
dienos. 

(sk) 

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel < 1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd. . Lo rkpor t , I L 60441 

Tel. (708> 301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S Kedzie Avenue 

( hicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 ik i 7 vai vak 

š-šMd 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n Avp.. Ste. 18-2 
H i n s d a l e . II «0521 
Tel. <70«! 325-3157 

Valandos pagal susi tarimą 

x T a u t i n i u Šokiu inst i tutu 
n a u j o n v a l d y b o n , ketur ių 
metų kadencijai, balsų dau 
guma išrinkti: Dalia Dzikienė. 
J u o z a s Karas ie jus , Violeta 
Fabianovich , Rasa Poskoči-
mienė , Juozas Karmuza ir 
Eimutis Radžius. Rinkimus ko 
respondenciniu būdu pravedė 
tautinių šokių mokytojų-vadovų 
paskir ta rinkiminė komisija. 

x Sukas i suba tvaka r i s , ri
tas i kubilas, sukumpęs Jon 
kelis, suktinį trenkia jaunimėlis 
„ G r a n d i e s " tau t in ių šokių 
koncerte gegužės 11 d.. 6:30 vai 
vak.. Jaunimo centre. Grandie-
čiai kviečia visus atsi lankyti . 

x Skautininkių — vyr. sesių 
d r a u g o v ė s „S ie tuva" sue iga 
trečiadienį, gegužės 8 d., 7:30 
v.v. vyks s. Jolandos Kerelienės 
namuose, Lemonte. Visos narės 
prašomos būtinai dalyvauti 
Bus daroma draugovės nuo
trauka, todėl visos dalyvaujame 
uniformuotos. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
15 dol . auka: žurnl. Alfonsas 
Nakas , Bronė Arminas, Algi
m a n t a s Bražėnas , Antanas 
Baronait is , Alfons Liszkiewiz. 
Visiems dėkojame. 

x Ben Dunda , Cicero, 111.. 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, nuoširdus rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
dienraščio stiprinimui ir 25 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen 
dorių. Nuoširdus ir didelis ačiū 

x Adol fas Šimkus , Ormond 
Beach. Fla . , apmokėdamas 
ki tas sąskaitas „Draugo" geri
nimui pridėjo 30.98 dol. Labai 
dėkojame už auką. 

x A n e l ė R a g a ž i n s k a s iš 
Philadelphijos, Pa. . ,,Draugo" 
ga rbės p renumea to re . pra-
tęsdama prenumeratą paaukojo 
20dol. ir dar pridėjo 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Vaka ronė t e m a : „Didžio
j i meilė — Jėzus i r jo Motina", 
apie kurią kalbės kun. dr. K. 
Tr imakas įvyks gegužės 10 d., 
penktadienį. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Žid inys nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti. 

(sk) 

x Sut inkame i š New Yorko 
i r Washingtono jūsų gimines ir 
pristatome į Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu. Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel . (312) 434-8618. 

(sk) 

x Čikagos KASOS 1991 m. 
in fo rmac in i s s u s i r i n k i m a s 
bus gegužės 5 d., sekmadienį, 
12:30 v. p.p. Jaunimo centro 
mažoje salėje. Visus nar ius ir 
KASOS veikla besidominčius 
kviečiame dalyvauti. 

(sk) 

x Be B E L G R A D O ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! Č I K A G A -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
S P O R T O šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio n u o $1,095.00, 
S P O R T O šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio n u o $1,125.00, 
M E N O IR M U Z I K O S : 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T . INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So . 79th 
Ave., Hickory Hills, 111. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk> 

x G. T. INTERNATIONAL. 
INC., rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti 
kimą ir persodinimą New Yor 
ko bei VVashingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 7»th Ave., Hickory 
Hills, IL . Tel. (708) 430-7272. 

'sk> 

x Motinos dienos minėji
mas Da r i aus Girėno mokyk
loje bus šį šeštadienį, gegužės 
4 d., 11 vai ryto Jaunimo cen
tro maž. salėje. Visų mokinių 
šeimos, o ypač mamytės ir 
močiutės, kviečiamos dalyvau
ti šioje joms pašvęstoje šventėje. 

x Jon i šk ieč ių Labdarybės 
ir K u l t ū r o s k l u b o susi
rinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 7 dieną, 1 valandą po pie
tų Kojak's salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Visi nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
draugi jos narių žiniai pra
nešama, kad gegužės 5 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. A. ir P. 
Mikštų patalpose, šaukiamas 
draugijos narių pavasarinis 
s u s i r i n k i m a s , ku r i ame ir 
lietuvės motinos bei močiutės 
bus pagerbtos. Kviečiami visi 
Union Pier Lietuvių draugijos 
n a r i a i dalyvaut i . Po susi
rinkimo užkandžiai. 

x Į L ie tuvos Raudonąj į 
Kryžių prašymu nr. 182 kreipė
si Juozas Kuklys, Jono, kuris 
gimęs 1907 m. Jis prašo surasti 
savo tetą ar jos vaikus. Tai jo 
tėvo sesuo Emilija Kuklytė-Vir-
bickienė. Tado, gimus tarp 1890 
ir 1895 m. Varėnos rajone 
(buvusiame Onuškio valsčiuje). 
Ji su savo seserimi Marija 
Kuklyte-Poškiene išvyko į JAV-
bes 1908-10 m. M. Poškienė 
žuvo 1923 m. auto katastrofoje. 
Emilija su savo vyru Petru 
(kuris mirė 1960 m.) gyveno 
Omaha. Susirašinėjimas nu
trūko 1964 m. Galima rašyti tie
siog Juozui Kukliui, Šaltinių gt. 
7-23, Vilnius ar Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkui J. 
Šapokai, Gedimino g-vė 3a, 
Vilnius 232600, Lietuva. 

x Ats iuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Jonas Žukas, Frank Joga, An
tanas Kavaliūnas, Alex Ne-
vardauskas , E. Kaminskas, 
Jonas Kapčius. S. Kasnickas, 
Pet ras Bielinis, dail. J. Kele-
čius, Ona Sirgėdas, D. ir R. 
Liaubai, Jonas Vizbaras, Jonas 
Narusas, L Žilinskas, B. P. 
Tarutis, Victor Ankus, A. Jan-
čys. Mary Evinskas. Labai 
dėkojame. 

x KELIONĖ LAIVU KARI
BŲ JŪROJE. . . septynios nak 
tys, keturios salos. Kaina TIK 
$972.50 žmogui įskaitant skri
dimą iš Čikagos, aukštos kate
gorijos kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas ir net uostų 
mokesčiai bei „taxes". Jokių ki
tokių mokesčių! Išplaukiam 
š.m. lapkričio 03. Vietų skaičius 
labai ribotas. Registruotis G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hil ls , IL 60457. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
k u s . 540 Ambassador Ct . 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel . 
904-773-3333. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAXHEALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus 
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 Sou th 79th Ave., Hicko
r y Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-S090. 

(sk) 

w^^w ^^ ^*L • 

nm± ŽVAIGŽDUTE 
R«lagiiOja J PiačiLs Medžiagą silpsti: 3206 W. 65th Place, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Chicago, IL 60629 

Vikto ras Šimaitis GALVOSŪKIS NR. 136 

Kova už laisvę. Piešė K o v a s L a p š y s 
K. Donelaičio !it. m-los mokinys. 

ŽVAIGŽDĖ DANGUJE 

Aš manau, kad ..Tėvynės 
Žvaigždutė" yra kaip žvaigždė 
danguje. Visi gali maty t i 
žvaigždę visame pasaulyje. Kai 
naktis ateina ir žiūri j dangų, 
tai vis yra viena žvaigždė, kuri 
yra šviesiausia iš visų žvaigž
džių, kurią gali matyti. „Tėvy
nės Žvaigždutė" „Lraugo" dien
raštyje yra kaip r aigždė, kurią 
visi gali matyt Daug vaikų 
darbų yra išspausdinta šiame 
laikraštyje, todėl visi lietuviai 
pasaulyje gali paskaityti, ką 
vaikai parašė arba nupiešė. 
Mano manymu štai kas yra 
„Tėvynės Žvaigždutė". 

Lisana von Braun , 
Marquette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

MANO SUNIUKAI 

Mano mėgiamiausi žvėriukai 
yra šuniukai. Aš turiu du 
šuniukus. Dana yra tinginė, 
nieko neveikia. Ji tik miega ir 
miega. Vis dėlto jai patinka 
vaikščioti, bėgioti . N ika i 
patinka žaisti. Kai ateina mano 
draugai, ji šoka. loja, norėdama 
su jais pažaisti. Vakare Niką 
atsisėda pas mane ir kartu 
žiūrime televizija, kol užmiega. 
Anksti rytą ji ateina 6:00 
valandą j mano kambarį, šoka 
ant mano lovos, žadindama 
mane. kad nepavėluočiau i 
mokyklą. Vėliau ji mane palydi 
ligi vartų ir laukia manęs 
sugrįžtant 

Rimas Marčiulionis 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 5 sk. mokinys. 

PASAKĖLIŲ ŠALIS 

Tokiu pavadinimu poetas 
Viktoras Šimaitis parašė jau
niesiems lietuviams poezijos 
knygute. Eilėraštukai labai 
trumpi, gražūs, patriotiški. La
bai gausiai VI. Vijeikio ilius
truoti. Išleido JAV LB Švietimo 
taryba. Parėmė Lietuvių Fon
das. Spaudė Vi Vi spaustuvė. 
Knygutės pabaigoje yra 
žodynėlis, kurį sudarė M. Pla-
čienė ir M. Utz. Ši knygutė 
turėtų rasti vietos kiekvienos 
šeimos knygynėlyje. Galima 
gauti Švietimo Taryboje, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629 ir 
„Drauge". 

GĖLIŲ GROŽIS K. BINKIO 
EILĖRAŠČIUOSE 

Kazys Binkis gimė 1893 m. 
Biržų apskrityje. Mirė 1942 m. 
Kaune. 

Binkio „Eilėraščiai" buvo 
išleisti 1920 m. Binkio poezija 
čia reiškiasi dar tradicinėmis 
formomis ir priemonėmis. Tuo
laikinė Binkio poezija tur i gerų 
lyrinės poezijos savybių ir 
pasireiškia formos grynumu. 
Tai ryšku trioletuose, kuriuos 
pats poetas vadino utomis. 

Trioletai y ra t rumpuč ia i 
aštuonių eilučių eilėraščiai, 
kuriuose yra dvi poros rimų. 
Pirmoji eilutė kartojasi tris kar
tus, o antroji — du kartus. Šioje 
poezijos grupėje taip pat ran
dame lyriškos l i aud i škos 
nuotaikos elėraščių. gamtos 
idilės aprašymų. Abiejuose šiuo
se eilėraščiuose Binkis kalba 
apie mergaitės jausmus, svajas 
ir nuotaikas. Jam tai visai gerai 
pavyksta. 

Binkis yra parašęs septynis 
trioletus. Visuose kalbama apie 
gėles, gamtą ir jos grožį gėlėms 
pražydus. Žmogus, šiuo atveju 
poetas, tegal i t ik s tebėt is 
Viešpaties pasauliu ir nuotai
komis, kur ias sukel ia toks 
paprastas reginys, kaip raudonų 
aguonų žydėjimas rugiuose. Ar
ba atsitiktinai užuostas žibuok
lių kvapas pievoje. Vienintelis 
trioletas, kuriame autorius 
nekalba apie savo paties jaus
mus, yra „Rūta". Čia išreiš
kiama jaunos mergaitės nuotai
ka, beskinant darželyje rūtas. 
Visi trioletai pavadinti gėlių 
vardais. Trioletai yra K. Binkio 
išradimas. Trioletų eilučių pasi
kartojimas yra logiškas ir reika
lingas. Tai suteikia eilėraščiui 
skambumo, grakštumo. 

Binkio trioletai tapo daino
mis, kai jiems buvo sukurta mu
zika. Prieš jį niekas nemėgino 
taip rašyti. K.Binkio anksty
vieji eilėraščiai pasižymi gam
tos grožiu, ramybe ir šviesa. 
Todėl jo poezijoje galime rasti 
giedrią šypseną ir poilsį. 

Zigmas Woodward , 
K. Donelaičio lit. 

m-los mokinys. 

PALYGINIMAS 

— Kaip t au patiko Olandija? 
— Nuostabus kraštas. Labai 

panašus į Šveicariją. Tik ten 
nėra kalnų. 

LAISVES SAULE -
LIETUVA 

Ar Tu tikėjai, Tėvyne mano, 
Kad būsi saulė laisvės kovos, 
Kad pavergtieji visam pasauly 
Stiprybę semsis iš Lietuvos?! 

Ar Tu tikėjai, kad laisvės vėjai 
Tavo trispalvę į dangų kels, 
Ir kad tironai ir pavergėjai. 
Kaip rudens lapai, drebės ir 

bals?! 

Ar Tu tikėjai, kad vaikai Tavo 
Tave taip garbins, gins ir mylės, 
Kad nė gyvybės, nė kraujo savo 
Dėl Tavo laisvės nepagailės?! 

Brangi Tėvyne, Tave apgynė 
Dvasios galiūnai ir milžinai! 
Visam pasauly Tu — Laisvės 

Saulė! 
Garbė ir laisvė Tau — amžinai! 

KAS N A U J O MŪSŲ 
SKYRIUJE 

Kai pirmą kartą atėjau į 
aštuntą skyrių, aš sužinojau, 
kad laiku turiu būti klasėje. 
Pa tyr iau , kokia yra mano 
mokytoja, kai yra gerai nusi
teikusi. Aš žinau, kad mokyto
ja Jautokienė reikalauja, kad 
mes paruoštume pamokas ir ge
rai elgtumėmės klasėje pamokų 
metu. Aš žinau, kaip mus gerai 
moko ir paruošia rašiniams. 

Taip pat žinau, kas atistinka, 
kai neparuošiu pamokų. Reika
lauja teisingai parašyti datą. 
Dviejų mėnesių laikotarpyje 
patyriau labai daug apie savo 
mokytoją ir apie savo klasę. 

Dain ius Dumbrys , 
Marąuette Parko Ht. 
m-los 8 sk. mokinys. 

GALVOSŪKIO NR. 116 
ATSAKYMAS 

Sudarę skaičių eilę: 1, 2, 4, 8 
,16, 32, 64, 128... ir paėmę 64 
skaičius, juos sudedame ir 
gauname sumą 18 446 744 073 
709 551 615; tai yra 18 kvin-
tilijonų, 446 kvadrilijonus, 744 
trilijonus, 73 bilijonus (mili
jardus), 709 milijonus, 551 
tūkstant į ir 615. Norėdami 
sužinoti kiek kilogramų grūdų 
visa pareikalavo, padalysime šį 
skaičių iš 40.000 ir gausime 
apie 461 168 601 842 739 ki
logramus, o padaliję šitą skaičių 
iš 10,000, turėsime maždaug 46 
116 860 184 vagonus. Reikėtų 
daugelio metų, kad būtų galima 
surinkti tiek kviečių. Atlygini
mas už šachmatų išradimą 
nemažas! 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

117 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

118 

Šiame piešinėlyje matote 
daug skaitlinių. Visas tas vietas 
re ikės nuspalvot i žemiau 
nurodytomis spalvomis. Už tą 
darbą gausite 5 taškuis. 1. 
Raudonai, 2. šviesiai mėlynai, 3. 
geltonai, 4. šviesiai rudai, 5. 
žmogaus odos spalva, 6. kaštanų 
spalva (maroon). 7. tamsiai 
rudai, 8. rožiniai (pink), 9. 
juodai, 10. violetiniai (dark pur
p k , 11. tamsiai mėlynai. 

GALVOSŪKIS NR. 137 

Jei kitatautis atras knygoje 
pa r a šy tu s šiuos žodžius: 
abejonė, ab ipus , a b u , ačiū . 
a d a t a , a g u o n a . . . , kokioje 
knygoje jis turės ieškoti šių 
žodžių paaiškinimo? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 138 

Čia ir stirna, čia ir lapę 
sumaišytos raidės slepia. Tik 
staiga kad riktels šarka: „Ei, 
vaikai, darykit tvarką!" 

1. Satgemobe. 2. Brumstas. 3. 
Rakaš. 4. Ėlėkaran. o. Lėpa. 6. 
Varlažnis. 7. Šasner. 8. Tisran. 
9. Fažira. 10. Niurkėžas. 11. 
Sieždra. 12. Sakrabus. 

Vykdykite Šarkos įsakymą, 
parašykite šiuos vardus taip, 
kaip mes esame jpratę juos va
dinti. Šį uždavinį iš „Genio" 
atsiuntė Gaja Bublytė. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 139 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Re ik i a neužmirš t i , kad 
vandeniui kylant, kyla ir laivas. 
Taigi virvinės kopėčios liks 
tokiame pat aukštume nuo 
vandens paviršiaus, kaip prieš 
prasidedant potvyniui, t.y.. 8 
pėdų aukštume. 

Dvi mergaitės atrodo dvynu
kės, jokio skirtumo nėra, tačiau 
gerai įsižiūrėję atrasi te net 
keturis skirtumus. Suraskite 
juos ir apibraukite. Gausite (5 
taškus). 

GALVOSŪKIS NR. 140 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Tais laikais kapai buvo iška
lami uoloje. Kristaus kapas 
buvo panašus į Lozoriaus kapą. 
Kristų palaidojus, ant kapo 
angos buvo užristas didelis 
akmuo, iškaltas iš uolos ap
valios formos. Visi kapai buvo 
uždengiami akmenimis, kad 
laukiniai žvėrys: vilkai ir kiti 
panašūs į juos. negalėtų įeiti į 
kapą ir sudraskyti kūno . Buvo 
ir daugiau priežasčių. 

A* 

Mergaitė metė sviedinį, kuris 
nuriedėjo labai toli. Parodykite 
kelią, kuriuo eidama mergaitė 
galėtų surasti savo sviedinį. 

(5 taškai) 

; • i 


