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„LKB Kronika" Nr. 73 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Šeši šimtai metų klūpo... 
Amžių Tėvo meilė globia 
Šalį Nemuno — Neries, 
Po lietuviška pastoge 
Jau nauja ugnis žėrės. 

Ten, kur ošė girios žalios, 
Degė ugnys aukurų, 
Kristaus kryžių bokštai kelia. 
Neįveikiami audrų. 

Neišraus pikčiausi vėjai, 
Kristau, meilės Tau gyvos! 
Tu pasaulį nugalėjai, 
Tu — Valdovas Lietuvos! 

Kryžiaus ženklu pažymėti, 
Klūpo šimtmečiai šeši... 
Kryžius padeda laimėti, 
Jei su Jėzum jį neši. 

Žengiam kryžių apkabinę 
Džiaugsmo ir kančių keliais, 
Niekad jo neišsigynę. 
Tikim! Dievas neapleis! 

Pradėjome 1987-sius Jubi
liejinius metus. Kokiomis nuo
taikomis pradeda Jubiliejų 
katalikiškoji Lietuva? Ryžtas, 
ištikimybė, nežiūrint bedie
viškos klastos. Nors ir pavė
luotai priimtas katalikiškas 
krikštas apsprendė mūsų tautos 

likimą per praėjusius 600 metų. 
Suvėlintas krikštas sąlygojo 
lenkų tautybės dvasininkų per 
didelę įtaką Lietuvos bažny
tiniame ir kultūriniame gyve
nime. Bet kartu toji pati kata
likybė savo universalumu ir 
pagarba tautinėms kultūrinėms 
vertybėms buvo tas pagrindas, 
ant kurio praėjusio šimtmečio 
carinės Rusijos teroro aplinko
je subrendo ir bujojo mūsų 
tautinio atgimimo judėjimas. 
Šiandien, minint Lietuvos 
krikšto jubiliejų, tos pat Rusijos 
naujosios imperijos nemeilin
game glėbyje, turime semtis 
išminties iš praėjusių šešių 
šimtmečių istorinės patirties ir 
ypač iš praėjusio šimtmečio pa
baigos katalikiškosios Lietuvos 
kovų ir pergalių. Primityvusis 
bedieviškasis materializmas, 
kurį taip uoliai pasiruošimo 
jubiliejui metu propaguoja LKP 
CK lektorius J. Sakalauskas, ka
talikiškąjį kr ikš tą laiko 
Lietuvos nelaimių pradžia, o 
rusiškąsias okupacijas, — tiek 
praeito šimtmečio tiek ir šio, 
tautinio „savarankiškumo" epo-
chomis. ( B u s d a u g i a u ) 

Nikaragvos opozicija 
napasitiki sandinistais 

VVashingtone smerkiami Contras draugai 

Managva. — Nikaragvos 
sandinistų prezidentas Daniel 
Ortega, prieš išvykdamas į 
Ameriką dalyvauti Jungtinių 
Tautų sesijoje, kurioje jis pasa
kys kalbą, davė pasikalbėjimą 
spaudai. Jis pasakė, jog nėra 
daug vilčių, kad Centro 
Amerikos taikos planas galėtų 
būti pilnai įgyvendintas iki 
lapkričio 7 d. 

Ortega kalbėjo: „Mes turime 
būti realistiški. Visus punktus 
nebus galima iki to laiko 
įvykdyti. Jei Amerika tęs savo 
agresijos karą prieš Nikaragvą, 
tai tų sąlygų nebus galima 
įvykdyti ir mes nesame įsipa-

direktorius Wm. Casey 
organizavo slaptą propagandą 
už Contras palaikymą ir dis
kreditavo amerikiečius, kurie 
ėjo prieš Contras. Arba 1985 m. 
kovo 11 d. Wall Street 
laikraštyje buvo rašyta apie 
sovietų malūnsparnius Nika
ragvoje nepalankiai Rice uni
versiteto prof. John Guilmatino, 
kuris buvo apmokamas konsul
tantas Valstybės departamente. 
Bet Otto Reich, Amerikos amba
sadorius Venezueloje paneigė 
visus kaltinimus, kad CIA 
direktorius būtų įsivėlęs į šitą 
propagandą. 

Ortega sako, kad nėra 

Vakarų Vokietijos Bundestag pirmininkas Philipp Jenninger su prezidentu Ronald Reagan Baltųjų 
rūmų sode, kai spalio 6 diena buvo paskelbta vokiečių-amerikiečių diena. Tai jau ketvirtoji 
sukaktis, kai buvo pradėta Kongreso — Bundestago universiteto studentų pasikeitimo programa. 

Amerikoje studijuoja 11,000 vokiečių studentų. Vak. Vokietija, būdama dėkinga po karo už Mar-
shallo planą, kasmet dovanoja 10 milijonų vokiečių markių Amerikos Vokiečiu Marshallo fon
dui Amerikoje. 

Arktiką siūlo paversti taikos zona 

Rusų laseris taikė į Amerikos 
lėktuvus 

Washingtonas. — Amerikos 
Gynybos ministerija pranešė, 
jog sovietų laivas, kuris 
praėjusią savaitę Pacifiko 
vandenyne, netoli Havajų, 
iššovė dvi raketas bandymų 
tikslais, panaudojo taip pat iš to 
laivo ir laserio spindulius dviem 
Amerikos lėktuvams terori
zuoti. 

Gynybos departamento 
pranešimas sako, jog įvykis 
tiriamas ir nežinoma, kodėl 
sovietai panaudojo laserį. Pra
nešimas išleistas po to. kai sen. 
Malcolm Wallop, respublikonas 
iš Wyomingo valstijos, apkalti
no sovietų laivą paleidus laserio 
spindulį į Amerikos lėktuvą, 
kuris sugadino lėktuvo piloto 
akis. 

Senatorius kalt ina rusus 

Sen. Wallop kaltino sovietus, 
jog panaudojo laserio ginklą, ir 
reikalavo Senatą apkaltinti 
sovietus už dviejų raketų 
išbandymą netoli Havajų. 
Gynybos departamentas 
atsisakė spėlioti, kodėl sovietai 
naudojo laserį. bet gali būti 
kelios galimybės, mano Admi
nistracijos pareigūnai. Sovietai 
galėjo bandyti suklaidinti pilotą 
arba apakinti lėktuvo įgulą. 
Kita galimybė gali būti, jog 
sovietai panaudojo laserį savo 
atskrendančių branduolinių 
raketų sprogstamajai daliai 
kontroliuoti. 

Pavojingi spinduliai 

Pagal Gynybos departamentą, 
di Amerikos lėktuvai stebėjo 
rusų daromus bandymus su 
branduolinėmis raketomis. 
Lėktuvas P-3 buvo apšviestas 
didelės šviesos, kad nematytųjų 
bandymųiš Čukotkos laivo. Oro 
žvalgybos lėktuvas WC-135 taip 
pat matė stiprius šviesos spin
dulius. Tai jau nebe pirmas kar
tas, kai sovietai naudoja laserio 
spindulius. Pirmą kartą buvo 
tai pastebėta Afganistane. 

Švelnus prezidento protes tas 

Laseris yra dažnai dabar 
naudojamas karo reikalams. 
Tuos spindulius naudoja laivai, 
lėktuvai ir žemės daliniai. 
Laser is taipgi var to jamas 
raketoms nuvesti į taikinį. 
Sovietų Sąjunga turi galimybę 
turėti tokius ginklus, kurie gali 
apak in t i karo da l in ius . 
Amerika dar tik eksperimen
tuoja tokiais ginklais, sako 
pareigūnas iš Gynybos depar
tamento. 

Prezidentas Reaganas savo pa
reiškime tik pasakė, jog „buvo 
pareikštas protestas prieš šių 
raketų bandymus, kaip nepri
imtinus šiam kraštui ir prieš
taraujančius generalinio sekre
toriaus Gorbačiovo norui siekti 
ilgalaikio pagerinimo mūsų 
santykiuose". 

Maksva. — Sovietų M. Gorba
čiovas pasiūlė, jog Arktika būtų 
padaryta „taikos zona". Jis 
kreipėsi į Vakarus, prašyda
mas bendradarbiauti, kad to
je pasaulio srityje būtų 
sumažintos karinės operacijos ir 
išnaudoti gamtos tu r t a i . 
Kalbėdamas Murmansko mies
te, jis viešai siūlė, kad Varšuvos 
pakto ir NATO kraštai suma
žintų karinius veiksmus Balti
jos, Šiaurės, Norvegijos ir 
Greenlandijos jūrose. Čia 
reikėtų sulaikyti povandeninių 
laivų veikimą ir iš anksto 
pranešti laivyno bei aviacijos 
pratimus. Taip pat reikėtų 
uždrausti karo laivų veiksmus 
tarptautiniuose kanaluose ir 
tose srityse, kur vyksta didelis 
laivų judėjimas pervežant 
prekes. 

Šiuo pasiūlymu Gorbačiovas 
nori sunaikinti Amerikos lai
vyno strategijos planus. Ame
rika blokuoja sovietų šiaurės 
flotilą Beringo, Davis ir Danijos 
vandenyse, o taip pat praėjimą 
tarp Islandijos ir Škotijos. Mur
mansko mieste, kuris yra di
džiausias Arktikos miestas, 
Gorbačiovas kalbėjo partijos 

Demjanjuko byla naujoje šviesoje 
Jeruzalė. — Demjanjuko teis

mas vėl prasidės spalio 26 d. 
Teismas buvo n u t r a u k t a s , 
kadangi vienas teisėjų — Zvi 
Tai, 57, staiga susirgo širdimi. 
Tada teismo sesijos bus tik prieš 
pietus, praneša Jerusalem Post 
laikraštis. 

Šiuo metu kaltintojų ir kalti
namojo ats tovai vyksta į 
Vokietiją apklausinėti dviejų 
liudininkų — Rudolf Reiss Ham
burge ir Rudolf Ritter Man-
nheime. Abu tie vyrai buvo SS 
ir priklausė Trawniki stovyklos 
administracijai. 

Jerusalem Post praneša, jog 
gynybos advokatai John Gili ir 
Paul Chumak buvo nuvykę į 
Lenkiją apklausinėti liudi
ninkų. Adv. Sheftel atvyks į 
Ameriką susitikti su kai kuriais 
liudininkais. 

Nauji eksper ta i 

Demjanjuko advokata i 
pakvietė atvykti britų doku
mentų ekspertą Julius Grant, 

kai prasidės sesija. Grant. kuris 
yra Britanijoje gerai žinomas 
dokumentų specialistas, jau 
buvo atvykęs į Izraelį susipažin
ti su Trawniki asmens kortelė
mis, neva išduotomis Demjanju-
kui. Grant turi laipsnį chemijo
je ir dirba britų Scotland Yard 
tarnyboje. 

Kitas gynėjų pusėje liudi
ninkas bus istorikas Nikolai 
Tolstoy. du psichologai, vienas 
Izraelio ekspertas KGB reika
luose ir vokietis istorikas, rašo 
Jerusalem Post dienraštis. 

Gynėjai gavo leidimą.kad dar 
du ekspertai galėtų patikrinti 
Travvniki kortelę ir taip pat tas 
tris papildomas korteles, kurias 
pristatė Sovietų Sąjunga. 

— Chicagoje apkaltinta 20 
asmenų, kurie pasinaudojo savo 
mirusių artimųjų ar pažįstamų 
Sočiai Security pašalpomis. Jie 
išrinko 450,000 dol. jiem nepri
klausomų pinigų iš valdžios fon-
dų. 

vadams, jog reiktų sujungti 
tarptautines jėgas ir iš gelmių 
ištraukti alyvą ir kitus turtus, 
todėl r e ikė tų tą regioną 
padaryti niekieno zona. 

P rogresas Genevoje 

Gorbačiovas išsireiškė, jog jo 
suplanuotas susi t ikimas su 
prez. Reaganu ir pasirašymas 
vidutinio nuotolio ir trumnpes-
niųjų raketų eliminavimo sutar
ties galbūt sudarys sąlygas 
ir kitiems nusiginklavimo su
sitarimams. Maskvoje ką tik 
buvo pranešta, jog padarytas 
progresas Genevoje ilgųjų 
distancijų raketų srityje ir kar
tu erdvės pobūdžio ginkluose. 

Užsienio reikalų ministerijos 
kalbėtojas pasakė reporteriams, 
jog netikėtai sutapo delegacijų 
nuomonės net keliose nusigink
lavimo srityse. Jis pranešė, kad 
amerikiečiai derybininkai labai 
susidomėjo užs. reikalų minis-
terio Shevardnadzės kai kuriais 
pasiūlymais, kuriuos jis padarė 
Washingtone. 

Nauja sovietų pozicija 

Nuomonių skirtumai mažėja 
bandymų ir erdvės ginklų 
tobulinime, kurie būtų leisti 
pagal bendrą sus i ta r imą . 
Sovietai sutinka, kad būtų 
erdvėse galima t u r ė t i ne 
puolamuosius apsigynimo gink
lus, kaip pavyzdžiui laserio 
įrengimai, dideli reflektuojan
tys veidrodžiai ir stebėjimo plat
formos, sako Boris Pjadysev. 
,,Yra daug dalykų, kurie nėra 
priešo puolimu;, bet užregistra
vimui ir stebėjimui", sakė jis. 
Gal ima esą kalbė t i apie 
iškėlimą į erdves čia suminėtų 
objektu, kurie nepažeidžia ABM 
susitarimo. Washingtone apie 
tai diskutuojama, tačiau dar 
neprieita vieningos nuomonės 
savo tarpe. Jis paminėjo, jog 
abiejų šalių Gynybos 
minis ter ia i galėtų tuos 
klausimus pradėti svarstyti. 
Sovietų Sąjungos Gynybos 
ministeris gen Dmitri Yazov 
pakvietė Amerikos Gynybos 
ministerį atvykti į Genevą ir 
pradėti pasitarimus. Bet Caspar 
Weinbergeris nesutinka vykti į 
Genevą ir sako. kad sovietų mi
nisteris gali a*, vykti į Washing-
tona. jei jis nori pradėti de
rybas erdvių reikalu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorko gubernatorius 
Mario Cuomo, sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos, kurioje jis 
buvo visur laikomas beveik kaip 
oficialus Amerikos vyriausybės 
p a r e i g ū n a s , pagyrė prez. 
Reaganą už padarytą pažangą 
nusiginklavimo pasitarimuose, 
tačiau prezidentas turįs labiau 
spausti sovietus žmogaus teisių 
klausimuose, o ypač, kad leistų 
išvažiuoti visiems žydams iš 
Sovietų Sąjungos, kurie to 
prašo. 

— Maskvoje du žurnalistai 
sovietų Komunist žurnale ir 
Novy Mir rašo, kad vyriausybė 
turi skelbti karinių reikalų 
biudžetą ir ginluotų pajėgų 
dydį. 

— Wash ing tone praneša
ma, jog s t ra teg in i s t a rp -
kontinentinis bombonešis, dary
damas bandymus, nukrito ir 
trys. jame buvę aptarnautojai, 
žuvo. Kiti trys išsigelbėjo su 
parašiutais . Tai pirmas šio 
bombonešio ne l a imingas 
atsitikimas. 

— Washingtone iš kongre
sinio komiteto apklausinėjimo 
narių sužinota, jog Amerika 
ignoravo Irano aukš to 
pareigūno pasiūlymą 1985 m. 
rudenį pradėti pasitarimus ry
šių pagerinimui. 

— Bogotoje, Kolumbijoje, 
netoli sostinės iš kalnų pra
dėjusi slinkti žemė, užmušė 
šimtus gyventojų. 

— M a n a g v o j e , nežiūrint 
Valstybė? sekretoriaus kritikos. 
Nikaragvos prezidentas Ortega 
šį antradieni pasakė, jog ne-
sitars su Contras vadais, kad 
būtų įvestos karo paliaubos. 

— Ry tų B e r l y n o sienos 
saugotojams įsakyta nebe-
šaudyti vokiečių, kurie bėga į 
Vakarus. Šią žinią praneša Die 
Vvelt dienraštis. 

—Šuva, Fiji salų armijos 
vadas , pasiskyrė save būti 
vyriausybės vadu šioje Pietų 
Pacifiko salų respublikoje. 
Sitiveni Rabuka praėjusi penk
tadienį suruošė perversmą. 

— EI Salvadore komunistų 
partizanai buvo paėmę San 
Pedro Nonualco miestą, norė
dami parodyti vyriausybei savo 
jėgas. Vėliau jie pasitraukė. 
Vienas buvo užmuštas. 

reigoję panaikinti specialų karo galutinai nustatyta laiko, kada 
stovį krašte ir sute ik t i 
amnestiją. Amerika turi sustab
dyti Contras rėmimą, tada mes 
turėsime galimybę atšaukti 
karo stovį...". 

Stebėtinas praneš imas 

Washingtone betgi viena 
Kongreso įstaiga paskelbė pra
nešimą, jog Valstybės depar
tamentas yra įsivėlęs į nelegalią 
slaptą propagandą palaikyti 
Reagano administracijos 
politiką Centro Amerikoje. Jie 
sako, jog nuo 1983 m. šis depar
tamentas organizuoja spaudos 
konferencijas Contras vadams ir 
nuteikia Amerikos visuomenę 
už Contras ir prieš Nikaragvos 
kairiųjų sandinistų vyriausybę. 
Taip kalba Kongreso įstaigos 
pranešimas. 
Pataikavimas, ar kvailumas 

Newsweek žurnalas šį 
sekmadienį rašo, jog miręs CIA 

Pabaltiečių laisvės 
kovotojai sostinėje 
Washingtonas. — Vakar ir 

šiandien Kongreso rūmuose 
liudijo trys Pabaltijo tautų 
disidentai apie žmogaus teises 
Sovietų Sąjungoje ir specialiai 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 

Vytautas Skuodis, kuris ne
seniai atvyko iš pavergtos 
Lietuvos j Chicagą, buvo kali
namas 7 metus griežto režimo 
stovykloje, kol pagaliau buvo 
jam leista išvykti į gimtąją 
Ameriką. Prieš areštą Skuodis 
dėstė Vilniaus universitete. Jis 
taip pat yra labai įdomios stu
dijos „Dvasinis genocidas Lie
tuvoje" autorius. 

E s t a s T i i t Mad i s son , 
aktyvus už žmogaus teises ko
votojas, buvo rugpjūčio 23 d. 
demonstracijų organizatorius 
Taline prieš 1939 m. pasirašytą 
Hitlerio — Stalino paktą, kurį 
Sovietų Sąjunga ir dabar dar 
nėra atšaukusi. Jis turėjo iš 
okupuotos Estijos išvykti 
rugsėjo 12 d. pagal įsakymą. 

Jauniausias liudytojas šioje 
trijulėje yra 21 m. amžiaus lat
vis Rolands Silaraups. So
vietų valdomoje Latvijoje jis 
buvo aktyvus Helsinkio 86 
grupės narys ir birželio 14-sios 
demonstracijų Rygoje organiza
torius. Silaraups komunistų bu
vo priverstas išvažiuoti ne savo 
valia į Vakarus ir čia jis dabar 
yra nuo liepos 26 dienos. 

Šiuos apklausinėjimus 
suorganizavo ir juos pakvietė 
liudyti Amerikos Helsinkio 
komitetas, kuriam vadovauja 
kongresmenas Steny Hover ir 
senatorius Dennis DeConcini. 

turi būti įvesti visi pasirašyti 
Gvatemaloje punktai į valstybės 
gyvenimą. Jei nebus padaryta, 
teks vėl apie tai šnekėti ir 
nustatyti naują laiką, sakė 
Ortega žurnalistams. 

Sandinistų p ropaganda 

Nikaragvoje jau leista veikti 
katalikų radijo stočiai ir 
katalikų laikraščiui ir sudaryta 
speciali susitaikinimo komisija, 
kuriai vadovauja kardinolas 
Bravo. Ortega sako, kad svar
biausias dalykas yra paliaubos. 
Prezidentas Reaganas reikalau
ja, kad sandinistai betarpiai 
susitartų su Contras. ..Jei mes 
tarsimės su Contras vadais, jie 
pareikalaus dalykų, kurie yra 
mums nepriimtini". Sandinistai 
paskelbė paliaubas tik trijose 
zonose, kurios apima maždaug 
900 mylių. Sandinistų 
kariuomenė iš ten pasitraukia 
ir vietinė susitaikinimo komi
sija tame regione pradeda 
derybas su vietiniais Contras 
vadais, kad ten būtų sustabdyti 
puolimai. Cont ras atmetė 
dalines paliaubas, sakydami, 
kad tai yra tik ..sandinistų 
politinis propogandinis triu
kas". 

Sandinistai nekeičia 
sistemos 

Kai buvo vėl atidaryta katali
kų radijo stotis ir ta proga prel. 
Bismark Carballo laikė šv. 
Mišias, staiga buvo nutraukta 
elektra. Pre la tas tuojau 
apkaltino, kad tai sandinistų 
darbas. ..Mūsų radijo turi teisę 
skelbti Evangeliją", sakė jis. 
Nikaragvoje yra 11 opozicijos 
partijų ir jos visos sutinka, kad 
sandinistai daro įvairiausių 
trukdymų ir nieko dar nėra 
padarę, kad būtų kokių nors 
pasikeitimų jų sistemoje. 
Vyriausybė nėra savo gyven
tojams viešai apie demokra
tėjimo procesą ka nors 
pasakiusi, sako opozicinių 
partijų vadai, kurie dabar drįsta 
drąsiau kalbėti. 

KALENDORIUS 

Lau-
Mor-

Spalio 7 d.: Augustas, 
rencija. Butrimas. Eivenė 
kus. Renatas. Justina. 

Spalio 8 d.: Simeonas. Re-
parata. Galva. Daugis. Marce
lis, Benedikta. Sergijus. Brigita. 

ORAS 

Saulė teka 6:52. leidžiasi 6:24. 
Temperatūra dieną 52 L, 

nakt j 4 2 1. 
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OTYBĘS 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTIN'INKIŲ-KU RAMOVĖ 

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

NAUJUS VEIKLOS METUS 
PRADĖJUS 

Sveikinu visą skautiškąją šeimą, pradėjus naujus darbo 
metus, tarytum laužai pilies kuoruose, viena po kitos pirmosios 
sueigos skelbia Lietuviškosios Skautijos ryžtą nenurimti, dirbti 
ir ištesėti, kad galėtume skautaut ir vėl laisvoje, nepriklausomoj 
savo Tėvynėj. Lietuvoje! 

Neturime daug valandų sau. tad kiekviena jų tegul būna 
pilnai ir sistematingai išnaudota, kad tikrai suprastume 
skautybės prasme ir pajustume, jog dalinantis ir dirbant kartu 
su kitais iš tikro gauni pats taip daug daugiau! 

Linkiu Jums našiu_. darbingų ir džiaugsmo pilnų metų! 
Budėkime kartu! 

v. s. t. n. Stefa Gedgaudienė 
LS Seserijos 

Vyriausia skautininke 

NEMUNO STOVYKLA 
Detroi to ..Gabijos" ir ,,Balti

jos" t u n t ų s tovykla vyko rug
pjūčio 15-23 d.. Da inavo je . 
S t o v y k l a u t o j a i r i n k o s i p e r 
p ie tus . Anksčiau atvažiavusieji 
vadovai j au s ta tė pa lap ines i r 
dirbo vir tuvėje. Sesės ir broliai 
buvo suski rs ty t i j ski l t is i r 
pa lap ines . 

S u t v a r k ę savo d a i k t u s visi 
r i n k o s i p a s t o g ė j e p i r m a m 
u ž s i ė m i m u i . K i e k v i e n a s 
išdegino savo vardą lentelėje i r 
s u v ė r ę j a s p a k a b i n o p r i e 
pa lapin ių . Buvo pas ta ty t i sto
vyklos var ta i . 

P i r m a diena buvo sau lė ta ir 
k a i t r i , t a i s t o v y k l a u t o j a i , 
sus ipažinę su vandens sargu. 
bėgo maudy t i s . 

Po vakar ienės visi r inkosi pir
m a m v ė l i a v o s n u l e i d i m u i . 
V i r š in inkė ps. Vida J u š k i e n ė 
pasveik ino visus s tovyklauto
jus, paaiškino stovyklos vardą ir 
linkėjo visiems smagiai praleisti 
sava i t ę stovykloje. P i r m a sto
v y k l o s d i e n a b a i g ė s i po 
naktipiečių prie laužo. Visi buvo 
pavargę norėjo miego ir užmigo 
t r im i to g a r s a m s a id in t . 

Sekmadien i prasidėjo stovyk
los programa. Trimitui prikėlus 
s t o v y k l a u t o j u s , visi r inkos i 
m a n k š t a i ir ruošėsi inspekcijai. 
Pakė l ę vėliavą ir pavalgę , visi 
susėdo mokytis da inavimo. 

Užsiėmimu metu stovyklauto
jai paruošė savo darbo dėžutes, 
kur iose laikė visus stovykloje 
p a g a m i n t u s projektus ir užrašų 
knygutes . Visos džutės buvo nu
neš tos į v i r tuvę ir sus t a ty tos 
prie sienos. 

Užrašų knygutėse visi rado 
morzės kortelę kuria naudoda
miesi a t l iko an t rą užsiėmimą, 
b a n d y d a m i p e r s k a i t y t i 
la iškel ius r a šy tus morze. 

Detroite LB pi rmininkė Nijolė 
Ze lvv inder I p i r m ą k a r t ą 
s t o v y k l a u j a n t i • p r a v e d ė 
pašnekės i apie N e m u n o upės 
re ikšme Lietuvai. Nijolė pasiūlė 
k iekv iena i skilčiai išs i r inkt i 
s k i l t i e s va rdą , su s i j u s i su 
N e m u n u . Ski l tys išs i r inko var
dus — K a u n a s . Kurš ių marės , 
Drusk in inka i ir G i n t a r a s . 

A n t r a stovyklos d i e n a buvo 
k a r š t e s n ė negu pirmoji, tai visi 
užs iėmimai vyko p r i e ežero. 
Ats iga iv inę vandenyje, skauta i 
ir s k a u t ė s spor tavo — lošė 
t i n k l i n i ir šaudė s t r ė l ėmis . 
Tėvai tuo metu stovyklautojams 
iš v i rvių pynė tiltą. Po vaka
r i e n ė s vis i s t o v y k l a u t o j a i 
nužygiavo j Ba l tuos ius rūmus 
dalyvaut i šv. Mišiose. Tuo iaiku 
Dainavoje vyko mokytojų studi
jų sava i t ė . Mišiose dalyvavo ir 
visi mokytojai . 

Po p a m a l d ų g r i ž e s a v o 
s t o v y k l o n . b ro l i a i i r sesės 
r ikiavosi vėliavos nule id imui . 
K a r t u dalyvavo iš A n n Arbor 
a tvaž iavus i v.s. fil. J ū r a t ė Pe

čiūrienė. Vėliavos nuleidimo 
metu įvyko skautininkės įžodis. 
{žodį duodanti tunt ininkė — 
s t o v y k l o s v i r š i n i n k ė Vida 
Jušk ienė stovėjo prieš tunto 
vėliavą apsupta visų ten dalyva
vus ių skau t in inkų , -k ių . Po 
įžodžio sesė Jūratė pasidžiaugė, 
kad ji sesei Vidai riša j au 
ketvir tą kaklaryšį. Ta proga ją 
apdovanojo v.s. kun. J. Vaišnio 
nauja knyga ir Nemuno upės 
nuotrauka, daryta šį pavasarį . 
Tun ta s savo vadovei įžodžio 
p r i s imin imui įteikė medžio 
drožinį, {žodžio metu pakilo 
didelis vėjas ir dangų temdė 
t amsūs debesys. Stovyklautojai 
bėgo į pastogę ir ten laukė nau
jos skaut ininkės . Ją pasveikino 
šūkiais , dainomis ir gėlėmis. 

Užėjus lietui, visi stovyklau
tojai bėgo pasiruošti kaukių ba
liui. Vadovai papuošė pastogę 
balionais ir kaspinais. Kaukių 
baliuje visi dainavo ir pasirodė. 
Po kaukių parado stovyklos vir
š ininkė visas kaukes apdova
nojo premijomis. 

Pirmadienį, vėliavos pakėli
mo metu , viršininkė paaiškino, 
kad s tovykloje p r a s i d e d a 
dieninė stovykla <day carnp). Cia 
stovyklavo dienai a tvaž iavę 
giliukai ir liepsnelės: j u buvo 
net 12 ir jie buvo įjungti į 
idomią programą. 

Užsiėmimo metu skautai .-ės 
paukštytės ir vilkukai susis
k i r s t ė g r u p ė m i s paga l 
patyrimo laipsnius. Kiekviena 
grupė su savo vadovu gilinosi į 
p a t y r i m o l a i p s n i ų i r 
specialybių programas. Broliai 
iškylaudami mokėsi pionerijos 
mazgus . Vėliau, s u s i r i n k u s 
pastogėje stovyklautojams, buvo 
i š d a l i n t a la ivel ių mode l ių 
dėžutės. Vadovai aiškino kaip šį 
p ro j ek t ą a t l i k t i . U ž b a i g ę 
projektą, stovyklautojai padėjo 
savo laivelius saugioje vietoje, 
kad išdžiūtų. 

P a u k š t y t ė s ir v i l k i u k a i , 
v e d a m i Nijolės Zelvvinder, 
nužygiavo prie ežero naujam 
užsiėmimui — pastatyti didele 
smėlio pilį. Dirbo visi . ne t 
vadovai baigę statybą buvo iki 
kaklo smėlėti. Pilis stovėjo visą 
savai tę — stovyklos ženklas 
pal ik tas gamtoje. 

Sesė Alma Sventickienė. atva
ž i a v u s i ke l ioms d i e n o m s , 
pravedė siuvimo darbelius. Kad 
nebūtų liūdna be savo meškiu
ku miegoti, ji atvežė kiek
vienam forma — buvo meškiu
kų, antyčių, dinozaurų ir ma
šinų. Visi su dideliu noru ėmėsi 
šio darbo ir pabaigę greitai bėgo 
pabaigtus gyvuliukus padėti 

Po maudydomosi ir vakarie
nės skiltys su naujomis gairelė
mis dalyvavo vėliavos nulei
dime. 

A n t r a d i e n i po m a n k š t o s , 

Paukštyte : Aldutei Viskontaitei smagu žygiuoti virvių tiltu Detroito s k a u t ų 
„Nemuno" stovykloje Dainavoje. Jaunesniųjų brolių ir sesių užsiėmimus stebi 
budri sk. vyčio Manvydo Šepečio akis . 

vėliavos pakėlimo ir dainavimo 
stovyklautojai rinkosi užsiė
mimams. Skautai ir skautės, 
vedami tun t in inko Šarūno 
Mingėlos, k a r t u su savo 
vadovais išvažiavo į šaudyklą. 
Ten teko s u s i p a ž i n t i su 
šaudymo sportu ir įsigyti šaulio 
specialybę. Stovykloje pasilikę 
vilkiukai ir paukštytės baigė 
savo patyrimo laipsnio pro
g r a m a s ir pradėjo naują 
rankdarbį. Kiekvienas medžio 
gaba le i šdegino s tovyklos 
ženklą kurį grįžę galės paka
binti savo kambaryje. 

Pavalgę pietus visi rinkosi 
pastogėje. Keli pastebėjo, kad 
vėl iava nebekabėjo s t iebe. 
Nijolė Zelvvinder paaiškino, kad 
kryžiuočiai užpuolė stovyklą ir 
pagrobė vėliavą. Stovyklautojai 
suda rą dvi k o m a n d a s — 
Kęstučio ir Vytauto, sekė kelio 
ženklus per pievas ir rinko 
laiškelius. Vvtauto k o m o n ^ 
rado vėliavą ir grįžo į stovyklą 
ją iškelti. P. Nijolė pranešė, kad 
nors viena komanda vėliava 
surado, Kęstučio komanda 
surado visus laiškelius ir jie 
laimėjo. Po to vyko „mūšis" su 
skutimosi kremu. Sis žaidimas 
buvo visiems gera priežastis 
i š s imaudyt i . ypač 
tuntininkams! 

Priešpiečiu metu visi puošė 
s ausa in iu s įvair ių spalvų 
kremu ir saldainiais, o paskui 
juos skaniai suvalgė. Vėliavų 
nuleidime sesė Vida pristatė 
stovyklos gairelę, suprejektuotą 
sesės Almos. Pilna įspūdžių 
diena baigėsi pastogėje visiems 
linksmai dainuojant. 

Trečiadieni anksti iš ryto 
atvažiavo vadovai ps. Kristina 
B u t k ū n a i t ė . ps. Alma 
Butkūnienė ir sk. vytis Algis 
Rugienius. J ie visą stovyklą 
išvedė dienos iškylai. Iškyloje 
vyko įva i rūs užs iėmimai , 
kuriuose stovyklautojai turėjo 
progos parodyti naujai įgytas 
žinias. 

I šky la ba igės i prie 
laužavietės . S tovyklautoja i 
sus iski rs tę bū re l i a i s patys 
gaminosi pietus lauželiuose. 
Skaniai pavalgę visi grįžo į 
stovykla poilsiui. 

P r i e š m a u d y m ą s i visi 
pastogėje puošė stovyklinius 
m a r š k i n ė l i u s r e g a t a i . 
Priekinėje pusėje nudažė savo 
vardus, o nugaros pusėje — 
stovyklos ženklą. Marškinėliai 
bus regatos uniforma. 

Po v a k a r i e n ė s buvo 
švenčiamas Antanuko Adair 
pirmas gimtadienis. Visi jam 
sugiedojo „ilgiausių metų" ir 
vaišinosi jo mamytės atvežtais 

gimtadienio tortu ir ledais. 
Po įdomaus l aužo , 

stovyklautojams sumigus, vyko 
vyr. skautės įžodis. Naujajai 
vyr. skautei si. Renatai Ratni-
kaitei po įžodžio buvo suruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo visi 
vadovai. Įžodyje dalyvavo ir sesė 
Pečiūrienė atvažiavusi praleisti 
vakarą stovykloje. 

Ketvi r tadienio ry tą vyko 
s k a u t o r a m a . P a s i s k i r s t ę į 
keturias grupes stovyklautojai 
a p l a n k ė k e t u r i a s s t o t i s , 
parų nŽBius pagal specialybių 
p r o g r a m a s . S to tys buvo : 
kelrodis, meškeriotojas, dvira
t i n i n k a s i r fotografas. Po 
skautoramos kiekvienas gavo 
kepuraitę — „visor", ant kurios 
išrašė stovyklos vardą. 

Po pietų visi stovyklautojai 
r inkosi p r i e v i r t u v ė s su 
marškinėliais, kepuraitėmis ir 
savo padarytais laiveliais — 
regatai. Laiveliai lenktyviavo 
dviejuose grioveliuose. 

Vadovui sušvilpo, skautai sa
vo jėgomis pūtė savo laivelius 
nuo vieno galo iki kito. Taip visi 
stovyklautojai, net mažasis 
Algytis Kasputis, lenktyniavo, 
kol liko du laimėtojai. Antrą 
vietą laimėjo giliukas Dovas 
Kaunelis, o pirma vietą — 
paukštytė Lora Maier. Jie buvo 
apdovanoti. Regatai pasibaigus, 
viršininkė sveikino dalyvius ir 
visus apdovanojo ai tvarais . 

Vakare po laužo mažiesiems 
sugulus, skautai ir skautės, 
vedami vadovų M a n v y d o 
Šepečio ir sesės viršininkės, 
nuėjo s t ebė t i žva igždynų . 
Skautai tą vakarą atl iko visus 
astronomijos specialybės užda
vinius. 

Penktadienio rytą lynojo ir 
stovykla užsiėmimams rinkosi 
pastogėje. Skauta i lipdė iš 
makaronų paveiksliukus ir juos 
dažė. kiti siuvinėjo, treti gamino 
stovyklos ženklelį. Patyrimo 
laipsnių ir specialybių pro
gramos buvo užbaigtos iki 
vakarienes. 

V a k a r i e n ė s m e t u buvo 
švenčiamas skautės Kristinos 
Dėdinaitės gimtadienis. Visi 
Kristinai sugiedojo ..Ilgiausių 
metų" ir vaišinosi tėvelių 
atvežtais pyragaičiais. 

Vakare, perkūnui dundant, 
stovyklautojai rinkosi pastogėje 
pasilinksminimui. Visi garsiai 
dainavo ir bandė nuga lė t i 
audrą. Išvargę visi sugulė . 
Pradėjo vėl žaibuoti. Žaibavo 
dažnai — protarpia is buvo 
šviesu kaip dieną. Radijo žinios 
perspėjo kad artinasi smarki 
audra. Vadovai nu ta rė visus 
stovyklautojus su miegmaišiais 

III-JI TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA 

Visu greitumu atskuba IlI-ji ' 
Tunt in inkų konferencija, kvie
čianti taip pat ir kitus, norinčius 
ir galinčius talkinti VH-sios 
Tau t inės stovyklos rengime ir 
pravedime. Gretimai vyks ir 
skau tų vyčių, — vyr. skaučių 
s u v a ž i a v i m a s . Iš g a u t ų 
a t s i l i e p i m ų a t rodo , kad 
susidomėjimas yra ir vienintelis 
rūpest is telieka — kad užtektų 
savaitgalio valandų! 

Tikime, kad visos vietovės ir 
vienetai (užjūris t ikriausiai bus 
su mumis mintyse ir širdim!) 
bus atstovaujami, ir ne po 
vieną! Kuo daugiau t i k r a i 
suinteresuotų — tuo geriau, nes 
nagrinėjami klausimai lies mus 
v i s u s laba i k o n k r e č i a i ir 
v i s o k i a u s i o s t a l k o s t i k r a i 
reikės. Nepamirškite miegmai
šio ir t inkamos aprangos, jei 
pasitaikytų vėsenis ar lietingas 
oras. Lankysime stovyklavietę 
— vaikščiojimui patogūs batai 
p i rmas reikalavimas! 

Būt ina atsivežti ATSAKO
MYBĖS ATPALAIDAVIMO ir 
dak ta ro užpildytą SVEIKATO 
TOS PAŽYMĖJIMO lapus , 
kurie galioja vienerius metus. 
Dabar ta i yra PRIVALOMA 
turėt i visose stovyklose, išky
lose ir suvažiavimuose. 

Belaukiant jūsų — iš t ikro yra 
užsaky tas geras oras. daug 
žadąs mėnulis ir tūkstančiai , 
tūks tanč ia i žvaigždžių! Sesė 
Marytė ir brolis Algis suka pro
gramos ratą visu smarkumu. 
T a u t i n ė s s tovyklos ūkio 
k o m i t e t a s persijoja v i sus 
tu r imus duomenis pristatymui, 
o sesė Onutė jau beveik pradėjo 
maišyti sriubas vakaronėms, 
b e l a u k d a m a g a l u t i n i o 
besiregistruojančių antplūdžio. 
S k a u t i n i n k i ų d r a u g o v ė 
neišduoda paslapties ką planuo
j a , be t — jeigu spręs t i iš 
žvilgančių akių ir prasmingų 
n u t y l ė j i m ų — t u r ė t ų būt i 
n e b l o g a i ! M a t y t u m ė t ka ip 
smagu, kai kar tu su rūpesčiu 
bei dėmesiu driekiasi ir pluoštai 
humoro pakaitomis! IR TIKRAI 
L A U K I A M E J Ū S Ų VISŲ 
BEAUMANT STOVYKLAVIE
T Ė J E spalio 9-12 dienomis! 

A S S AKIVAIZDINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
akivaizdinis suvažiavimas vyks 
Chicagoje, spalio 16-18 d. Būtų 
g e r a , j e igu p a r a g i n t u m ė t e 
vyresniąsias skautes ir gintares 
dalyvaut i jame ir iš arčiau 
su s ipaž in t i su Akademin io 
sąjūdžio veika. Kaip Akade 
m i k i ų skauč ių d raugove i 
y ra naujų narių prieauglis, taip 
Seserijos rūpestis yra išlaikyti 
s t u d i j u o j a n č i a s seses 
s k a u t i š k a m e kelyje, savoje 
šeimoje. Paskatinkime, paragin
kime, kad jos drąsiai r inktųsi 
naujų pakopą savo pačių ir 
Skautybės gerovei. 

TIKDIRBDAMI KARTU IR 
PADĖDAMI VIENI KITIEMS 
M E S G A L Ė S I M E T I K R A I 
AUGTI IR STIPRĖTI! 

nunešt i į virtuvę. Ten visi buvo 
suguldyt i . Dauguma per šį 
„kraus tymąsi" net nenubudo. 
Visus sumigdę vadovai pasidali
no sargybos pareigomis. Vieni 
klausėsi radijo žinių ir t ikr ino 
miegančius, o kiti grįžo į pala
pines, bet pakilus dideliam vėjui 
ir smark ia i lyjant, visi vadovai 
subėgo į pastogę ir nutarė ten 
pasilikti kol audra praeis. Taip 
visi l iko iki ryto. Nubudę 
stovyklautojai viena kito klausi
nėjo, kaip jie atsirado virtuvėje. 
Vadovai šypsojosi patenkinti , 
kad visi saldžiai pramiegojo tą 
audringą naktį. 

(Bus daugiau) 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

M 767-7575 
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Ofs. 735-4477; 
Re7. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St. 
Tai. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 • 2 v . p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Ta i . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK ŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. ta i . 471 -3300 ; r«z . 442-6297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzla Ava. , 
Chicago, III. 6 0 6 5 2 

Pirm , an t r , ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac O iagnos i s , L td . 
Marque t te M e d i c a l Bu i l d i ng 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS L IGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

Te l . 925-2670 
185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
V.ilandc^s pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 48<>-444I 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURUIA 
V.iUndtv- panai susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirirgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tai. RE-llancs 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wstt 59th Straat 
Vai.: pirm . antr. ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Trec ir žešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYmTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
K.isdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tilteliai plokšteles *r bendroj' praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪPIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV 81st StrfPt 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4611 

DR. L D. PETRDKIS 
D A N T Ų C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia 1 vakarus nuo Harlem Ave 
I ei. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contait lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumjsopii ' ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė - Chi rurgha 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialvbė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2836 W. 71st St., CMcaae, M. 
M L 4364100 

11600 Souttmest Htgrraray 
Palos lUItfhU. M. 06463 

312)361-6220 1312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 pp , 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LA L 

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt. 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Straat 
ML 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C 
Specialybe - Vidaus ligg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7756 

J O H N P. V V A I T K U S . M . D . , F A C S 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W . 4 3 St., T a i . 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr . 
Ketv. Ir pankt. nuo 3-7 v.v. 



Tautų muziejus ir 

LIETUVOS 
„ĮSIJUNGIMAS" 

SOVIETINĖ SPAUDA APIE 
DEMONSTRACIJĄ 

Vilniuje leidžiamas komunis
tų centro — aukščiausios tary
bos ir ministrų tarybos organas 
„Tiesa" rugpjūčio 25 d. paskel
bė, kad 1989 m. Vilniuje numa
tyta atidaryti Tautų draugystės 
muziejų, „kuris atspindės toles
nį mūsų šalies tautų nacionali
nių santykių tobulinimą, prisi
dės prie broliškų tarybinių 
respublikų draugystės ir 
bendradarbiavimo stiprinimo". 

Draugystę stiprina ne muzie
jai, o žmoniškas elgimasis su 
įvairiomis tautomis. Ką galės 
padėti muziejus, jeigu tuo pat 
metu įvairių tautų laisvės ir 
teisių gynėjai bus kankinami la
geriuose, kalėjimuose, beprotna
miuose? Siekiant stiprir/' drau
gystę reikia draugiškai elgtis 
su žmonėmis, pagerbti jų teises. 
jų laisves. 

Jeigu Lietuvoje bus vykdomas 
rusinimas, jeigu tikinčiųjų tei
sės bus varžomos, jeigu rašytojai 
negalės laisvai savo kūryboje 
reikštis, tas labai atgrasinančiai 
veiks į santykius su Maskvoje 
didžiausią balsą turinčia tauta 
ir jokie muziejai čia neišgelbės 
padėties. Muziejus bus tiek įta
kingas, kiek jis bus paremtas 
tikrove. Ar jame bus vietos 
atžymėti trėmimus į Sibirą, 
išvežtųjų išgyvenimus svetimoje 
šiaurėje? O ten juk buvo daugy
bės tautų rinktiniai žmonės: lie
tuviai, latviai, estai, lenkai, 
ukrainiečiai ir daugybė kitų. 
Jeigu visa tai bus nuslėpta ir 
muziejus bus paremtas melu, 
kokios palaimos jis galės atneš
ti į tautų draugystę? 

Tautų draugystė yra kuriama 
teisingumu ir pagerbiant kiek
vienos tautos teises. Didžiausia 
draugystės kliūtis yra apgaulė 
ir melas. Labai gaila, kad kaip 
tik šiuo keliu eina komunistai 
panašiai, kaip naciai. Minėtoji 
„Tiesa", taigi komunistų parti
jos ir dabartinės sovietinės 
okupuotos Lietuvos vyriausybės 
organas, šių metų rugpjūčio 2 d. 
nr . 178 vedamajame pava
dintame „Rytoj sukanka 47 
metai, kai Tarybų Lietuva pri
imta į LTSR Sąjungą", rašo: 
„Prieš keturiasdešimt septyne
rius metus Lietuvos darbininkų 
klasės, vargingųjų ir smulkiųjų 
valstiečių pažangiosios inteli
gentijos valia Lietuva tapo 
lygiateise didžiosios Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos nare. Demokratiškai iš
rinktas Liaudies seimas, vykdy
damas šią valią 1940-ųjų liepos 
20 dieną priėmė istorinę dekla
raciją. Joje sakoma, kad tik įsto
jimas į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos sudėtį 
užtikrins „tikrą Lietuvos vals
tybės suverenumą, pramonės ir 
žemės ūkio pakilimą, tikrą kul
tūros pražydėjimą, visišką me
džiaginių ir dvasinių liaudies 
jėgų išsivystymą". 

„TSRS Aukščiausios Tarybos 
VII sesija 1940 metų rugpjūčio 
3 dieną patenkino Lietuvos TSR 
prašymą ir priėmė ją į Tarybų 
Sąjungos sudėtį". 

Tai nuostabiai gėdingas me
las. Kas sakinys, kas žodis tai 
žiaurus komunistinis melas. 
Tomis dienomis mes buvome 
Lietuvoje. Sekėme visus įvy
kius. Matėme, kaip Lietuvą 
okupavo sovietų daliniai, Lie
tuvos keliais ir miestų gatvėmis 
riedėjo sovietiniai +,ankai, aero
dromus pripildė sovietų kariniai 
lėktuvai. Kad suterorizuotų 
laisvę mylinčius gyventojus, jau 
greit komunistai pradėjo įtakin
gųjų žmonių areštus. Rinkimai 
į seimą buvo tokie, kad visus 
kandidatus parinko komunistų 
partija, nors ir užsimaskuodama 
kitais vardais. Rinkimuose 

tebuvo į kiekvieną pareigavietę 
įstatyta tik po vieną kandidatą. 
Ar kas balsuos ar nebalsuos — 
vis tiek bus išrinkti. Visur buvo 
paskelbta, kad kas neb-^suoja, 
tas liaudies priešas. Balsavimai 
buvo atžymimi pase. Taigi per 
prievartą žmonės buvo varomi 
,rinkti" kandidatus, kurių tik 
po vieną į kiekvieną postą buvo 
pastačiusi komunistų partija. 
Toks „seimas" jokiu būdu ne
ats tovavo tautos valios. 
Posėdyje, kur įvyko tariamas 
nusprendimas jungtis į Sovietų 
Sąjungą, tarp tų tariamų dele
gatų buvo primaišyta enka
vedistų. I "remlių pranešti 
žinią apie „įsijungimą" buvo 
parinkta delegacija iš Maskvai 
ištikimų žmonių, o ne atstovau
jančių Lietuvos žmonių pažiū
roms. Lietuva į Sovietų Sąjun
gą buvo įjungta jėga, apgaule, 
smurtu. Tą labai gerai žino 
komunistai. Ir dabar kalbėti, 
kad Lietuvos žmonės savo noru 
įsijungė Maskvos kontrolėn, yra 
žiaurus melas. Jeigu Lietuvos 
gyventojai buvo taip prielankūs 
Sovietams, kaip meluoja 
„Tiesa", kodėl reikėjo išvežti 
daugiau negu kas dešimtą Lie
tuvos gyventoją į Sibirą, vis sie
kiant suterorizuoti žmones? 

Koks gi suverenumo užtikri
nimas buvo įjungiant Lietuvą į 
Maskvos kolonialinę sistemą? 
Koks žemės ūkio suklestėjimas, 
jeigu iš darbščių Lietuvos ūki
ninkų buvo atimta žemė ir jie 
suvaryti bernais į valdiškus 
kolchozus, kurie taip nusmukdė 
žemės ūkį, kad Rusija, net caro 
laikais eksportavusi grūdus, 
dabar turi pirktis duonai javus 
iš vakariečių, gindamasi nuo 
bado? Koks tautinės kultūros 
pražydėjimas, kad lietuvių 
kūrybą kontroliuoja ir cenzū
ruoja okupantų pastatyti sveti
miems tarnaują pareigūnai? 
Koks dvasinių jėgų išsivys
tymas, jeigu iš viso dvasinis 
gyvenimas pavergtas, net ir 
švenčiausi religiniai įsitiki
nimai palenkti okupanto kie
tiems suvaržymams? 

Šitokiais melais, kaip čia ci
tuojame „Tiesos" vedamajame, 
tautų draugystė nekuriama. 
Draugystės pagrinde turi būti 
tiesa, laisvė, kito teisių supra
timas ir branginimas, kitaip bus 
vergija, ne draugystė. 

Tautinius jausmus išreišku
sios lietuvių, latvių ir estų de
monstracijos trijose Pabaltijo 
valstybių sostinėse buvo plačiai 
aprašytos viso pasaulio spau
doje. Daug dėmesio joms skyrė 
ir sovietinė spauda. 

Lietuvių kalba leidžiami 
sovietiniai laikraščiai demonst
raciją Vilniuje aprašinėja senu 
stiliumi, kaip būtų aprašę ir 
Stalino laikais: marksizmas-le-
ninizmas turi aiškią pirmenybę 
prieš tiesą. ..Glasnost" poveikis, 
jei toks iš tikro yra, Vilniaus dar 
nėra pasiekęs. Keturias dienas 
prieš demonstraciją, rugpjūčio 
19 d. korespondentas Balys 
Vaitkus „Tiesoje" paskelbė 
straipsnį „Kaip ir kam spen
džiami spąstai". Perskaičius 
straipsnį, pasidaro aišku, kad 
neseniai iš koncentracijos lage
rio grįžusiam rezistentui Anta
nui Terleckui spąstus spendė 
Balys Vaitkus, jei jau ne KGB 
agentas, tai aiškus bendradar
bis. 

Įvadiniais paragrafais jis ban
do sudaryti įspūdį, kad nežino, 
kur Terleckas gyvena, tad 
tenka gerokai paieškoti, kalba 
apie „tankias obelių šakas", 
„popietės saulę", „dvi žaliuojan
čias vejas", bet kai įeina į 
Terlecko namą, sutikta moteris 
tuoj jį atpažįsta: „Tai pas jį". 

Vos įėjęs į kambarį, „žurnalis
t a s " iškart pamato, kad 
Terlecko „radijo aparatas su 
visų bangų diapazonais". Čekis
tas veda skaitytoją prie Terlec
ko „nusikaltimo", — jis klau
so užsienio radiją ir vykdo užsie
nio agentų nurodymus. Vaitkus 
neslepia, kad Terleckų namus 

Z. F. BALČIŪNAS 

sukaustė baimė: ..Stojo tyla. 
Dar tyliau buvo anapus kamba
rio durų, ir galima tik spėlioti, 
ką apie mudviejų susitikimą 
galvojo Terlecko šeimos nariai, 
dėl jo tikriausiai patyrę nema
žai visokių rūpesčiu. Gal todėl 
tvyrojusi tyla man atrodė 
ausyla ir kartu iškalbinga". 
Taip. ta tyla nemažiau iškal
binga visiems, kūne yra patyrę 
bolševikų ir nacių terorą. 

Terleckas paneigė, kad pasi
rašęs atsišaukimą dalyvauti de
monstracijoje. Dėl „bauginan
čios tylos" Juozas Keliuotis 
1971 ..Kultūros baruose" ir 
1972 „Literatūroje ir mene" 
smerkė užsienio „diversantus" 
ir skelbė, kad Lietuva laisva ir 
laiminga, bet tikrąsias savo 
pažiūras išsakė slapta pa
rašytuose prisiminimuose 
..Dangus nusidažo raudonai". 
Kaip ir Keliuotis, j lagerį grįžti 
Terleckas irgi nebenori. 

Vaitkus čiulba: „Šiais demok
ratijos plėtojimo laikais senieji 
kitaminčiai keičia savo požiū
rius, viešai atsisako klaidingų 
pažiūrų", bet juk iki šiol ta pati 
„Tiesa" kiekviename numeryje 
skelbė, kad Sovietų S-goje esan
ti tobuliausia demokratija, 
vienintelė pasaulyje tikrai lais
va šalis, kurioje laisvai 
kvėpuoja „čalaviekas", ir komu
nistų partija neklaidinga. Taip 
ir neaišku, kas seniau buvo ne
gera bolševikinėje ..demokra
tijoje", kas tie „kitaminčiai", 
kokios buvo ..klaidingos 
pažiūros". 

Lankstūs bolševikai popie
riuje, bet „komunistinėje tikro

vėje" lietuviui Lietuvoje tebėra 
užčiaupta burna. 

„ V a s a r o s sekmadienis 
Vilniuje" 

Rugpjūčio 25 d. visą puslapį 
„Tiesa" skiria demonstracijos 
dienai. Puslapis didelis, kaip 
„Draugo", tik daugiau prirašy
tas, mat. mažesnis šriftas ir la
biau sugrūstas. Tos dienos gyve
nimas Vilniuje pavaizduotas be
veik idiliškai. Prie Neries 
„tūkstančiai" saulinasi, valgo 
ledus, geria vaisvandenius ir ga
zuotą vandenį. Kiti ,.tūks
tančiai" Vingio parke vien 
šašlikų ir pyragų suvalgę už 
septynis tūkstančius rublių. 
„Tūkstančiai" susirinko į ..Žal
girio" stadioną. Tą sekmadienį, 
„19 tūkstančių" vilniečių buvę 
išvaryti dirbti į Vilniaus, Va
rėnos, Šalčininkų kolūkius. Bet 
daug iaus i a i vietos sk i r i a 
..mažam lietui" prie Šv. Onos 
bažnyčios. Pagal „Tiesą" čia 
rinkosi „nacionalistai", „religi
niai ekstremistai", „erkės ant 
sveiko mūsų visuomenės kūno", 
„nacionalistiniai atskalūnai", 
„tarybinės tikrovės šmeižikai", 
amerikiečių „Centrinės žval
gybos valdybos" agentai, gir
tuokliai, iš kurių burnų „tren
kia r a u g a l u ' ' , ,.naujojo 
gyvenimo ir mūsų ateities prie
šininkai". Leksikonas tikrai 
stalininis. 

„Tiesa"' nesako, kiek jų susi
rinko ir ar jie buvo senosios 
„tarybinės tikrovės" draugai. 
Korespondentas Arnoldas 
Čaikovskis sugalvoja tokią 
pasakėlę: esą „New York Ti
m e s " korespondentas Bill 
Keller („Viljamas Keleris" > jam 

Minėtoji „Tiesa" 1987 m. va
sario 21 d. nr. 44 išspausdino 
ilgą straipsnį „Tarnavau Afga
nistane". Tai lietuvio pasako
jimas apie išgyvenimus būnant 
nuvežtam su sovietiniais kari
niais daliniais į Afganistano 
frontą. Ar tai tokią draugystę 
Maskva atnešė lietuviams, kad 
bruka mūsų tautos žmones 
Maskvos kolonialiniams užka
riavimams net į tolimus Azijos 
kraštus? Mobilizuoti žmones 
užimtame krašte ir dar juos 
siųsti į grobuoniškus karus yra 
prieš tarptautinę teisę, kurią 
Maskva žiauriai laužo su kru
vinais padariniais l ietuvių 
tautai. Šitokiais pamatais tau
tų draugystė nekuriama. 

Tarp Sovietų Sąjungos ko
munistų centrinio komiteto pa
skelbtų gegužės mėnesio pirmai 
dienai šūkių buvo ir šis: „Tegy
vuoja neišardoma broliška mūsų 
daugianacionalinės Tėvynės 
draugystė". Broliška draugystė 
reiškia palikimą teisės gyventi 
lair.vėje, nepriklausomybėje, 
gerbiant tautos teises, o kai 
viskas pareina nuo dominuo
jančios Maskvos, yra ne drau
gystė, o vergija, kurios kiekvie
na tauta, laikoma diktatūrinėje, 
policinėje prievartoje, kratosi. 

Juoz. Pr. 

Los Angeles Šv. 
mokiniais. 

Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytoja Angelė N"lsipnė su savo klasės 

pasakęs, kad jis buvęs įlipęs į 
priešais stovinčio namo antrą 
aukštą fotografuoti, kada iš 
tikro ..N.Y. Times" dienraštyje 
Keller rašė apie sovietų 
saugumą, filmavusį iš antro 
aukšto lango. 

Kita pasakėlė — esą koks tai 
Arūnas Baraznauskas iš Mask
vos tą rytą skridęs i Vilnių kar
tu su užsienio žurnalistais, 
kurie „studijavo Vilniaus planą, 
o jame buvo pažymėta demonst
racijos vieta". Tas Arūnas Čai-
kovskiui atrodęs „kultūringos 
išvaizdos jaunuolis". Galima 
pridėti, kad ir labai akylas. 

Kas labiausiai j aud ina 
maskvėnus? Į tai atsako Čai
kovskis: demonstrantai rsiekė 
sukiršinti tautas, apjuodinti 
Tarybų valdžios atkūrimą Lie
tuvoje ir jos įstojimą į TSRS". 

Tame pačiame puslapyje pa
talpintas Noreikos. Marazo ir 
Mastauskienės pareiškimas 
„Nesikiškite į mūsų reikalus, 
ponai kongresmanai". Kiek
vieno jų t i tu las užima po 
penkias eilutes, — taigi reikš
mingi žmonės. Maišydami 
kongresmanus su senatoriais, 
kurie kolektyviniu laišku 
kreipėsi į Gorbačiovą, prašyda
mi nepersekioti demonstracijos 
dalyvių, trys sovietų aukšti pa
reigūnai teigia, kad „tas jau 
k iš imasis į mūsų vidaus 
reikalus, kas prieštarauja ir 
t a rp tau t inėms normoms ir 
oficialaus VVashingtono, taip pat 
ir Amerikos kongreso siekimui 
vystyti normalius santykius 
tarp mūsų valstybių". 

Kišimuisi i kitų valstybių 
reikalus prieštarauja tarp
tautinė teisė, Amerikos vyriau
sybė ir kongresas ir visas civili
zuotas pasaulis. Tad Sovietų 
Sąjunga, kuri 1940 okupavo ir 
1944 reokupavo Pabaltijo vals
tybes, nusikalto tarptautinei 
teise i. Šiandien sovietai bando 
okupuoti Afganistaną. Ofi
cialiais Amerikos prezidentų pa
reiškimais ir kongreso rezoliu
cijomis, Amerika Pabaltijo 
okupacijos nepripažįsta, o 
Afganistano laisvės kovotojams 
teikia pagalbą. Nijolė Sadūnai-
tė savo kalboje prie Šv. Onos 
bažnyčios irgi kalbėjo, kad kiši
masis į kitų valstybių reikalus 
yra nusikaltimas. Sovietai į Pa
baltijo valstybių vidaus reikalus 
įsikišo pačia brutaliausia forma. 
Tad ko jaudintis ir pykti dėl 
Sadūnaitės kalbos? 

Ko mokė Leninas? 

Algimantas Čekuolis, nauja
sis „Gimtojo krašto" redakto
rius, rugsėjo 10-16 d. numeryje 
pakartotinai teigia, kad prie 
Mickevičiaus paminklo buvo 
susirinkę tik trisdešimt. Dar 

galėję būti dvidešimt „pasyvių 
dalyvių". Taigi Čekuolis jau 
apie 10 kartų sumažina, paly
ginus su TASS agentūros pa
duotu skaičiumi. Žinant Tass 
neobjektyvumą ir prileidus, kad 
bent penkis kartus demonstran
tų skaičių sumažino, prie Šv. 
Onos bažnyčios galėjo būti susi
rinkę apie pusantro tūkstančio. 

Čekuoliui perėmus „Gimtojo 
krašto" redagavimą, tarsi pasi
rodė posūkis į geresnę pusę: ne-
bekeikiama išeivija, duodamas 
geras žodis išeivių rašytojams, 
daugiau informuojama apie reli
ginį gyvenimą Lietuvoje, talpi
namos laisvam žmogui įdomes
nės nuotraukos. Kai kas išei
vijoje tuos nuopelnus priskyrė 
Čekuolio iniciatyvai, tarsi 
nežinotų, kad Sovietų laikraščio 
krypties nelemia redaktorius. 
Dar komiškiau tas ..pasikei
timas" atrodo, žinant faktą, kad 
iki šių metų ..Gimtojo krašto" 
Lietuvoje niekas užsisakyti 
negalėjo. 

Pats Čekuolis saugumo ir li
teratūros išsilavinimą įgijo Ru
sijoje, gana ilgą laiką keliavo 
žvejybos laivuose kaip 
vyriausias saugumietis, gyveno 
Kuboje, aprašinėjo ..kapitalis
tinių šalių darbo žmonių išsiva
davimo kovą, demaskavo buržu
azinę moralę". Straipsnyje „Dėl 
demonstracijos" pirmiausiai 
apkaltina Ameriką dėl įvykių 
Afganistane ir pateisina Staliną 
dėl ..Molotovo-Ribbentropo" 
pakto. O rugpjūčio 23 d. de
monstracija buvusi „anti
tarybinė, antisocialistinė, anti-
istorinė". „Juk tikrieji tris-
dešimtuko lonzugai labai 
aiškūs: separatizmas, buržuazi
nis nacionalizmas". Dėl per di
delio įsikarščiavimo jis pabara 
ir savo „kolegas ir bičiulius 
žurnalistus". Neaišku, ar į jų 
tarpą priskiria minėtus 
Čaikovskį ir Vaitkų. Jis save 
laiko leninizmo ekspertu ir 
moko. kaip vesti dialogą: „Dia
logas su kitaip mąstančiu tikras 
dialogas. Su religingu, su 
emigrantu. Taip, ir su klasiniu 
priešu — nesitaikstant su juo, 
bet suprantant, kad jis turi pa
grindo stovėti savo klasės pozi
cijoje taip, kaip ir mes savo. 
Leninas to mokė bolševikus". 

Matyt, paklausę Čekuolio, 
Lietuvos bolševikai po demonst
racijos vedė „dialogą" su „sepa
ratistais" ir „buržuaziniais na
cionalistais": Nijolę Sadūnaitę, 
kun. Roką Puzoną. Robertą Gri
gą ir kitus naktimis tampė po 
Gudijos miškus , grasino 
sušaudyti. Puzoną ir kitus su
mušė, Grigui išmušė dantis. 

Tai buvo bolševikinis dialo
gas. „Leninas to mokė bolševi
kus". 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

3 
Po vakarienės išėjom su Giedre pasivaikščioti po 

tamsią alėją prieš mūsų viešbutį. Kitoj pusėj alėjos, 
kiek atokiau, statė dar didesnį viešbutį negu Baltasis 
Debesys. Tarp abiejų viešbučių ryškia šviesa žėravo 
„Friendship Store", atseit dolerinės krautuvės langai. 

Pirma naktis Kinijoj, bet ar čia Kinija? Šita 
viešbučių kolonija buvo atokiau nuo miesto. Kantonas 
matėsi tik švelniai žėruojančia elektros pašvaiste ir ret
karčiais alėja iš tos pusės atvažiuodavo būreliai 
kiniečių su dviračiais. 

Per visas mūsų pasaulio keliones pats įdomumas 
būdavo vakare išeiti į nepažįstamą miestą, susirasti 
patinkamą restoraną vakarienei, pavaikščioti po 
gatves, pasižiūrėti į krautuvių langus, kavines, paklau
syti kaip žmonės klega neįprasta kalba. Po tokio 
vakaro, ar tai būtum Paryžiuj ar Kyoto ar Rio de 
Janeiro, pajusdavai, kad šitas miestas jau yra tavo. kad 
jo atminimas yra tavo gyvenimo dalis. Taip r dėjosi 
ir šį vakarą pasinerti į Kantono gyvenimą, pavu kščio-
ti po jo gatveles, patirti kasdieninį Kinijos vakarą. Ta 
čiau Kantonas buvo tik pašvaistė, nuo kurios mus 
skyrė kilometrai tamsos. Ką mes šiandien jame matėm. 
tai buvo istorinė Kinija: muziejus, pagoda, Sun Yat-

Sen rūmai iš prieškarinio laikotarpio. Dabartinės Ki
nijos gyvenimą galėjom stebėti tik iš autobuso lango 
ir per tą pusvalandį, kol laukėm pietaujančio šoferio. 
Skverbėsi mintis, ar ir toliau šitoj kelionėj Kinijoj 
liksim taip izoliuoti nuo Kinijos. 

Gailiu 
Po trumpo apsilankymo Kantono zoologijos sode 

gražu saulėta rytą išskridom į Guiliu. Nekantriai 
laukiau šito miesto. Planuodamas kelionę į Kiniją aš 
atmečiau tuos kelionlapius, kurie aplenkdavo Guiliu. 
Šis miestas iš apylinkės yra gamtos unikumas, vienin
telis pasauly Kinija jį pavertė savo gamtovaizdžio sim
boliu. Kas matė tipišką kinietišką paveikslą, vaiz
duojantį stačius kalnus, gilias pakriaušes, su viena, 
kita nusvirusia skurdžia pušele, viskas apgaubta 
švelnaus rūko — tas žiūrėjo į Guiliu gamtą. 

Mes dabar žiūrėjom į tuos kalnus iš lėktuvo. Žemė 
buvo nusėta tūkstančiais kalnelių, kiekvienas kilo 
atskirai, neisglausdamas prie kaimyno, lvg būtu iie di
džiulės šieno kupetos, milžinų sukrautos. Nusileidus 
aerodrome, tie kalnai atrodė kaip vaikiškas piešinys, 
— tiesi kaip liniuotė lėktuvų tako linija ir už jos 
horizonte, kiek akis užmato, eilė atskirų kalnų su 
apvalainom viršūnėm. 

Mus pasitiko draugas Sun, mūsų vietinis vadovas. 
Kiekvienam mieste mus lydėjo du vadovai, Johu — 
mūsų nuosavas vadovas iš Hong Kong keliavo su 
mumis per visus miestus, visur vertėjavo, skaičiavo 
mus kaip aveles, kad kas nors kur nepasiliktų, mokė 
kinietiškų valgymo taisyklių. Jis buvo savas žmogus, 
vakarietis su kuriuo galėjai pasišaipyti iš komunistinės 
tvarkos. Kiekvienam mieste mus dar lydėdavo ir vie
tinis vadovas. — šeimininkas, kuris supažindindavo su 
savo miesto įdomybėmis. 

Draugas Sun teisingai nusprendęs, kad mes alkani, 
pirmiausia nuvežė mus į restoraną, o iš ten į Nendrinių 
fleitų urvą. Kiek keista, kad, atvažiavę žiūrėti kalnų, 
pirmiausia įlindom į urvą. Tačiau niekas nesiskundė, 
urvas buvo nepaprastai įdomus. Jis buvo toks erdvus, 
kap Mamuto urvas Kentucky valstijoj, ir tiek puošnus 
fantastiškais stalagmitais, kaip Carlsbado kavernos 
New Mexico. Vykęs apšvietimas nuspalvavo stalag-
mitus ryškiom spalvom. Vadovas skatino mūsų vaiz
duotę įpavidalinti negyvas figūras. Čia buvo raitelis 
ant žirgo, ten erelis, čia vėl nardančios žuvies uodega, 
bet žuvis didumo kaip banginis. 

Gražiausias vaizdas buvo raudonos šviesos fone 
miesto siluetas, pilnas dangoraižių, visai kaip Chicaga 
saulėlydy. Vadovas papasakojo legendą, kaip čia kovojo 
beždžionių ir slibinų karaliai. Slibinų karaliaus karei
viai buvo sraigės, daug jų žuvo ir suakmenėjo — 
mes į jas dabar žiūrėjom. 

Išlindę iš Nendrių Fleitų urvo, nuvažiavom prie 
Suklostyto Šilko kalno. (Kinietiški vietovardžiai vi
suomet labai poetiški). Tai buvo kalnas, kylantis iš pa
ties miesto vidurio, paverstas įdomiu parku. Papėdėje 
buvo gražūs paviljonai, įtartinai panašūs į budistų 
šventyklas, bet be Budos statulų. Kiek pakilus pra
eidavai pro urvus, kuriuos puošė iš akmens iškalti 
bareljefai, daugiausia legendarinio pobūdžio. Visas 
kalnas buvo įmantriai išraizgytas takais ir laiptais, 
kurie vedė į viršūnę. Viršūnėj tirštai knibždėjo turis
tai, buvo australų grupė, su kuria mes vėliau regulia
riai susitikinėdavom per visą Kinijos kelionę, ir dar 
japonų grupė. Prie vienos uolos, gražaus gamtovaizdžio 
fone susidarė japonų eilutė — visi norėjo prie jo nusi
fotografuoti. Vaizdas buvo tikrai įdomus, visur aplinkui 
apvalainų kalnų viršūnės, tarp jų apačioj skverbėsi 
miesto namai, vingiavo upė. 

(Bus daujriau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. spalio mėn. 7 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
M1RE 

I)R. STASYS JASAITIS 

Rugsėjo 22 d. Dorchesteryje 
mirė dr. Stasys -Jasaitis. Velio
nis palaidotas rugsėjo 26 d. 
Forest Hills kapinėse. Atsis
veikinimą su juo Caspero lai
dotuvių namuose pravedė LB 
Bostono apygardos pirmininkas 
Česlovas Mickūnas. maldoms 
vadovavo kun. Albertas Kon-
tautas. kalbėjo LB Bostono 
apylinkės vardu Brutenis Vei-
tas. Lietuviu Gydytojų s-gos 
Bostono skyriaus vardu dr. 
Vaitkus, draugu vardu dr. 
Juozas Girnius. N'eponset Field 
Medical Center vardu dr. Phyl-
lis Bear. Moterų federacijos Bos
tono klubo vardu Elena 
Vasyliūnienė, šeimos vardu 
sūnus Jurgis Jasai t is . Sv. 
Mišios už mirusiojo sielą 
atnašautos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Kapinėse apeigas 
atliko kini. V. Cukuras: kalbėjo 
Antanas Gustaitis, o koplyčioje 
menine programą atliko jaunes
nieji mirusiojo draugai — Linda 
Veleckyte ir David Hims. 

VEIKLA SU NUOSTOLIU 

Rugsėjo 24 d. įvyko ALT San
daros 24-sios kuopos. Montellos 
Lietuviu Tautinio klubo ir San
daros klubo Brocktone 
pusmetiniai sus i r inkimai , 
kuriuose išklausyta finansinė 
apyskaita, kontrolės komisijos 
pranešimas ir priimta eilė 
nutarimu, pagal kuriuos toliau 
bus tvarkomi tų organizacijų 
reikalai. Pirmas pusmet is 
baigtas didoku nuostoliu I Vi im
ta eilė nauju, jaunesnių narių. 
Nuo spalio 1 d. Sandaros klubo 
virtuvėje pradėjo dirbti Jonas 
Stankus, anksčiau vedęs So. 
Bo<tono Li'tuviu Piliečiu d-jos 
užkandine. 

STAMBI AUKA 

Julija Leščinskienė iš Dor-
chesteno paaukojo Lietuvių 
Fondui savo mirusios sesers 
Teresės S tankūna i tės at
minimui 10.000 dol. Tai pras
mingas paminklas asmeniui, 
kuris nuoširdžiai mylėjo Lie
tuvą ir pagal galimybe dirbo jos 
naudai. Jis iiud>s ateities kar
toms apie Teresės Stankūnaitės 
gyvenimo užbaigimą toli nuo 
savo tėvynės, jos sesers Julijos 
Leščinskienės gilu patriotizmą 
ir padės stiprinti lietuvybe už 
Lietuvos ribų. Kaip žinoma. 
Lietuvių Fondas gaunamomis 
palūkanomis remia lietuvišką 
švietimą, jaunimą ir visas kitas 
lietuviško kultūrinio pobūdžio 
apraiškas. 

A. MATIOSKOS 
FONDAS AUGA 

Mirusio Antano Matioskos at
minimui inašai i Lietuvių 
Fondą tebeplaukia. Paskutiniu 
metu tuo pagrindu Lietuvių 
Fondas gavo: Antano Mažiulio 
išSo. Bostono 15 dol.,nuo Juzės 
Matioškienės iš Cape Codo 210 
dol. ir nuo Apolonijos Kuda-
baitės Chesnulienės iš Ne\v Me-
xico 50 dol. Paskutinioji yra 
vilnietė, pr is imenant i A. 
Matioskos veiklą Lenkijos 
okupacijos metu Vilniuje. Tuo 
būdu dabar Antano Matioskos 
atminimui Lietuvių Fondas yra 
gavės jau 2.015 dolerius. Įnašai 
jo atminimui siųstini: Mr. P. 
Viščinis. 173 Ar thur St., 
Brockton. MA. 02402, arba tie
siog Lietuviu Fondui. 3001 W. 
59th ST.. Chicago. IL 60629. 

DOVANU LAIMĖTOJAI 

..Laisvės Varpo" vykdytas 
piniginis vajus užbaigtas 
dovanų paskirstymu to vajaus 
dalyviams. Tai atlikta traukimo 
keliu po .,Laisvės Varpo'" 
rudens koncerto rugsėjo 20 d. 

Pirmąją dovaną sudarė So. 
Bostono Savings Bank skirta 
100 dol. taupa. Ją laimėjo Ed-
ward Shakalis iš Plymouth. An
troji dovana — Juozo Kairio, 
F i tzmaur ice Motor Sales 
savininko ski r ta 100 dol. 
grynais pinigais teko Valteriui 
Beržinskui iš Cape Codo. Tre
čioji dovana buvo 100 dol. pini
gais, kuriuos skyrė Sandaros 
klubas iš Brocktono. Ji teko An-
driukui Mikoniui iš Cape Codo. 
Jadvygos Tumavičienės švie
siam atminimui paaukoti 25 
dol. sudarė ketvirtąją dovaną. 
Ją laimėjo Stasė Gofensienė iš 
Brocktono. Valteris Beržinskas 
savo laimėtą dovaną paskyrė 
..Laisvės Varpo" tolimesniam 
išlaikymui ir tobulinimui. 

P R A D Ė J O DARBA 
Bostono aukštesnioji litu

anistinė mokykla pradėjo nau
jus mokslo metus rugsėjo 19 d. 
šv. Mišiomis. kurias atnašavo 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone klebonas kun. Albertas 
Kontautas. Vėliau vyko moki
nių registracija ir paskirstymas 
klasėmis. Šiemet mokykloje 
veiks vaikų darželis, bus mo
koma tautinių šokių ir daina
vimo. Mokyklos vedėja yra 
Daiva Matulionytė-De Sa Pe-
reira. Mokykla veikia naujose 
patalpose Cantone. 

ETNOGRAFINIS 
ANSAMBLIS 

Gitos Kupčinskienės vadovau
jamas Bostono lietuvių et
nografinis ansamblis „Sodauto" 
vis dažniau kviečiamas j 
įvair ias l ietuvių kolonijas 
atlikti programą rengiamuose 
koncertuose. Neseniai jis buvo 
nuvykęs į Chicagą. o spalio 11 
d. vyksta i Torontą, kur jo kon
certą rengia ,,Volungės" an
samblis. Sodauto ansamblį 
sudaro viduriniosios kartos 
atstovai. 

VYKSTA Į SUVAŽIAVIMĄ 

Spalio 17 d. Chicagoje įvyks 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
47-tas suvažiavimas. Jo proga 
spalio 18 d. šaukiamas Tautinės 
s-gos tarybos ir skyrių pirmi
ninkų pasitarimas. į kurį iš 
Bostono vyksta vietos skyriaus 
pirmininkas Juozas Kapočius iš 
Cape Codo ir tarybos narys 
Vaclovas Senūta iš Brocktono. 

TAUTODAILĖS PARODA 
Spalio 10 d. nuo 10 vai. ryto 

ligi 6 vai. vakaro Sandaros 
salėje. 30 Intervale St.. Brock
tone rengiama l ietuvių 
tautodailės paroda, kurioje bus 
išstatyti gintaro dirbiniai, me
džio drožiniai, audiniai, juostos, 
margučiai, lietuviškos knygos ir 
kt. Parodoje su savo darbais 
dalyvaus Regina Petrutienė iš 
Cape Codo. Jonas Gedraitis iš 
Norton. Elžbieta Ribokienė iš 
Brocktono. Irena Radzevičiūte 
iš Brocktono ir kiti. įėjimas 
nemokamas. 

AKTUALI PARODA 

Bostono viešosios bibliotekos 
Fields Corner skyriuje. 1520 
Dorchester Ave. vyksta įdomi 
paroda vaizduojanti pavergtų 
tautų — Lietuvos. Latvijos. Esti
jos. Vengrijos. Lenkijos. 
Čekoslovakijos vėliausių laikų 
istorinius įvykius. Parodą su
daro turtingas spaudos iškarpų 
r inkinys , sudary tas latvių 
istoriko ir knygų autoriaus 
Osvvaldo Akmentinš. Paroda 
tesis iki spalio 15 dienos. 

P O E Z I J O S REČITALIS 

Bostono lietuvių tautodailės 
instituto skyrius š.m. lapkričio 
15 d., sekmadienį. 3 vai. p.p.. 
rengia K. Bradūno poezijos 
rečitalį. Apie poetą kalbės dr. J. 

ANTRO KAIMO 
PASTOGĖJ 

— Lazdienė ne taip jau 
paprastai mirė. sesele. Ją 
kažkas nužudė. Peiliu i krūtine 
— demonstruoja Eugenijus Bu
tėnas nusigandusiai Indrei 
Toliušytei. 

— ... Baisu ir. pagalvoti, kad 
čia pas mus Lemonte... Toks 
ramus kampelis,, kad per tris
dešimt metų čia nieko pana
šaus, — guodžiasi Indrė, matyt 
vaidinanti sesele Šventosios Šei
mos viloje. 

Vida Gilvydienė dar miega 
supamoje kėdėje, bet tuojau pat 
pribudinama, ir tada pasakoja 
apie ką tik įvykusio nusi
kaltimo auką: 

— Giminių tai ji tik mane 
viena... Ir draugės buvome ge
riausios... Testamentą ne kartą 
žadėjo perrašyti... 

Visa ta i , žinoma, vyksta 
Playhouse scenoje, kur trečia
dienio vakare Antras Kaimas 
ruošiasi naujajai premjerai. 

— Tai mūsų dar tik antroji 
repeticija savoje scenoje. Iki šiol 
repetuodavom Gintare, malo
niems šeimininkams (Ąžuolui ir 
Eduardui) sutikus leisti mums 
naudotis jų sale ir scena, nes 
Playhouse visą vasarą trečia
dieniais, mums visiems pato
giausią vakarą, būdavo 
uždarytas... Ir dabar, premjerai 
jau sparčiai artėjant. Playhou
se šeimininkai 'Robertas ir Kor
nelija* tik de! mūsų trečia
dieniais atidaro. — aiškina An
t ro kaimo prievaizda Algirdas 
Titus Antanaitis trumpos per
traukėlės metu. 

— Atrodo, kad yra pasikei
timų jūsų sąstate... Nematau 
bent poros veidų, per eile metų 
giliai įsirėžusių atmintin... 

Eugenijus Butėnas: turbūt 
galvojate apie Jūratę Jakš-
tyte-Landsfield. Ji pasiėmė 
vienus metus ..neapmokamų 
atostogų", kaip ten Hondūre 

Girnius. K. Bradūnas žada 
atvežti naujausią savo poezijos 
rinkinį. Po programos bus 
galima jsigyti ..Krikšto vanduo 
Joninių naktį" knyga su poeto 
autografu. Rečitalis vyks 100 
tautinių lėlių parodos fone. 
Pirmą kartą bostoniečiai galės 
pamatyti keturis lėlių rin
kinius vienoje parodoje. Jie 
sudaro: Kupiškėnų vestuves. 
Aukštaičių vakarone, Egle 
žalčių karaliene ir Liaudies 
muzikos ansamblį. 

sakoma... Ir jas pertraukti 
sutiko tiktai lapkričio 8 dienos 
gastrolėms į Torontą, kur pasi
rodysim su kiek pertvarkyta 
pernykšte programa.. Tiesa, dėl 
pasikeitusių valandų darbe 
negalėdamas lankyti repeticijų 
šiemet nebevaidina ir Arvydas 
Vaitkus, bet užtai, va turime 
seną an t raka imie t į Romą 
Stakauską... 

— Tikras malonumas senus 
draugus matyti, ir tave, Romai, 
ir Vidą... O kaipgi nauja pro
grama atrodo veteranų akimis? 

Vida Gilvydienė: šių metų 
programa, manau, bus kiek 
trumpesne negu ankstyvesnės. 
Truks ne ilgiau kaip dvi valan
das. Bet užtai kokybė, ponas!.. 
Klasika, detektyvinės pjesės!.. 
O žiūrovai galės minute-kitą il
giau prie baro... Bet aš savo 
rolėmis esu patenkinta. Turiu 
progos vėl sukurti keletą nemir
t ingų charakterių plačioje 
skalėje nuo senmergės iki žila
galvės senelės... 

Romas S takauskas : Pasku
tinius du metus dalyvavau vien 
kaip ,,svečias«žvaigždė", taigi 
scenoje nedaug tepasirodžiau... 
Sunku būtų viena programą su 
kita lyginti, kada ir tas pats 
skitas vienam aktoriui (ar 
žiūrovui* gali būti nuodai, o 
kitam — medus. Šių metų pro
grama su pernykšte turi bendro 
gal tik tiek. kad pernai buvo 
įscenizuota Vinco Krėvės novelė 
..Išsibarė" ir Kazio Binkio sa
tyr inė poema ,.Tamošius 
Bekepuris", o šiais metais — 
Mariaus Katiliškio apsakymas 
..Kaip surandamos žmonos". 
Visi trys yra mūsų klasikai ir jų 
kūryba nuo mūsų įprastinės 
kabaretinės medžiagos gerokai 
skiriasi. Šiemet ir aš turėsiu 
progos tokiame rimtesniame 
gabale pasireikšti... 

— O kaip gi viskas tau 
atrodo. Indre? 

Indrė Toliušytė: Taip, kaip ir 
visuomet. Dauguma rolių ir vėl 
atiteko vyrams, o mes moterys 
turime, taip sakant, vegetuoti jų 
šešėliuose!.. Nežinau' ar tas 
mūsų prievaizda kada nors liau
sis diskriminavęs mus — mo
teris... Kada mes visos vieną 
kartą imsim ir sustreikuosi m, 
tai gal susipras... Pradedu 
galvoti, kad ir Jūratės „ato
stogos" buvo ne kas kitas, kaip 
protestas prieš Antro kaimo 

'S.S.) diskriminacinę politiką... 

(Grėsmingam murmėjimui iš 
vyrų pusės garsėjant diploma
tiškai keičiu pokalbio temą) 

— Norėtųsi jaunesniųjų pa
klausti: Kaip pasikeitė įspūdis 
apie Antrą kaimą pamačius jį 
iš arčiau ir iš vidaus? 

Edvardas Tuskenis: Pasa
kyčiau, kad, žiūrint iš publikos 
Antras kaimas atrodė kažkaip 
net „bauginantis", vien pagal
vojus kiek darbo į kiekvieną pa
statymą reikia kiekvienam 
įdėti. Iš tikrųjų, kada jį mėgsti, 
tas darbas nėra toks sunkus... 
Siekdami prajuokinti kitus ir 
mes patys, kaip čia sakoma, 
turime ,,gerus laikus"... Ir rim
tai žiūrėdami į scenos darbą 
nepraleidžiame progos patys iš 
vienas kito pasijuokti... O 
publiką prajuokinti — pats di
džiausias malonumas!... 

Alida Vitaitė: Aš maniau, 
kad Ant ras ka imas prieš pasi
rodant scenoje vien tik repe
tuoja, dirba ir prakaituoja, bet 
tai nėra teisybė. Dabar pama
čiau, kad jiems to nė nereikia. 
Ir tai dėl to, kad Antram kai
mui priklauso geriausi aktoriai 
pasaulyje. Tai žvaigždės 
persikūnijusios, kad niekas 
nepažintų ir netrukdytų... Indrė 
Toliušytė iš tikro yra Mėrly-
na Monrovaitė , Edvardas 
Tuskenis — Klintas Ystvūdas, 
Eugenijus Būtėnas — Marlonas 
Brendas, o Vida Gilvydienė — 
Dorisė Diena (Day)... Romas 
Stakauskas tai ne kas kitas, 
kaip Elvis Prėslauskas... 

— Užteks fantazuoti. Visus 
prašau į sceną, — nutraukė 
pokalbį prievaizda Titus Anta
naitis. — Darysime antrą dalį 
nuo pat pradžios. 

Eugenijus Butėnas: (Alidai) 
Tave kaip debiutante prievaiz
da labiausiai lepina, tad bepigu 
ir gudrauti... Pažiūrėsim ką 
sakysi po premjeros ir gastrolių 
Toronte. 

O premjera Playhouse salėje 
jau šį šeštadienį, spalio 10 
dieną. Tada — dar keturi pasta
tymai: spalio 11,17,18 ir 24 die
nomis. 

koresp . 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

PAIEŠKOMA SUAUGUSI MOTERIS 
Prižiūrėti naujagirrų ir atlikti lengvą namų 
ruošos darbą — gyventi vietoje (Burr 
Ridge): 5 d (pirm -penkr); kamb.. pragyve
nimas ir atlyginimas; tun šiek tiek kalbėti 
angliškai Dėl inform. skambinti dienomis 
tel 666-1800, ext. 242 ir prašyti Pat. 

FACTOPY 
MAITENANCE 

MECHANIC 
••FLUENT ENGUSH REOUIRED" 

Our well establisheo rapidly growmg Chicago 
company has a staole opportumty for a 
Maitenance Mechamc We are seekmg an in-
dividual with several years expenence trouble-
shooting electrical & mechanical manufactunng 
equipment. ideally punch press and threading 
mach.nery. Bjilding maintenance knowledge and 
expe'ience necessary Candidate mušt speak. 
read & wrte fluent Enghsh. This position offers 
outstanrting compensation and Denefits. Over-

time s avaMable Cail cur recuiter at 

738-6843 
eoe 

REAL ESTATE 

DRIVERS 
NOW HIRING DRIVERS 

* *MUST SPEAK FLUENT E N G U S H * * 
Gelco Distribution Services is now hiring 
drivers for fiatbetd operation. 
Mušt be at least 25 years of age. have 2 
years verifiable over-the-road expenence. 
and a good drivmg record We offer a com-
petitive wage & benefit package. If in-
terested apply in person to. 

Gelco Distribution Services 
5330 W. 39th St. Cicero, IL 60650 

656-7077 
An Egual OpportunHy Employer 

MISCELLANEOUS 

CHEMINIS 
SAULE DEGINIMASIS 

Arizonos universiteto moksli
ninkai, vadovaujami Victor J. 
Hruby, yra pagaminę tepalą, 
kuris, pagal juos, leis žmonėms 
įsigyti gražiai rusvą, saule 
nudegusią odą saugiai, visai be 
saulės šviesos ir nenaudojant 
dažų. Šie chemikai pagamino 
žmogaus kūno gaminamo mela-
nocitus sužadinančio hormono 
sintetinius variantus. Nor
maliai saulės spinduliai suža
dina odoje esančias ląsteles, 
vadinamas melanocitais, ga
minti melaniną, kuris duoda 
odai rudą spalvą. 

Ligšiol šių dirbtinių hormonu 
bandymai laboratorijos gy
vuliuose rodo, kad jie veikia 
daug stipriau negu natūralusis 
hormonas ir kad jų pagamintas 
melaninas daug ilgiau išsilaiko 
negu saulės spindulių pagamin
tasis. Taipogi šie sintetiniai 
hormonai ligšiol nėra parode 
jokio nuodijančio poveikio. 
Užtepti ant odos, šie dirbtiniai 
hormonai pro ją prasisunkia į 
kraujo apytaką ir tuo būdu 
iššaukia viso kūno odos pa-
tamsėjimą. Dabar Hruby ir jo 
kolega MacHadley yra padavę 
prašymą pradėt i ty r imus 
žmonėse. Jei dirbtiniai hor
monai veiks žmonėse taip, kaip 
veikė gyvuliuose, jie bus didelė 
paguoda šviesiaodžiams, kurie 
niekuomet negalėdavo nudegti 
dėl savo odos jautrumo saulės 
spinduliams. 

PASENUSIOMS 
SESELĖMS 

Kardinolas Bernardin pa
rūpino 40,000 dol., kad būtų 
sudarytas fondas paremti įvai
rių vienuolijų pasenusias , 
liguistas seseles. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
~ ; s 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u* 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9Sth Street 

Tel. — GA 4-8654 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

M 565-6624. Nuo S ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

JUOZAS KELIUOTIS 
DANGUS NUSIDAŽO 

RAUDONAI 
Pirmosios tremties memu

arai, pasiekę Vakarus, kai 
autorius buvo dar gyvas. Kny
goje rašoma apie paskutines 
vokiečių okupacijos dienas 
Kaune, antrosios sovietų oku
paci jos pradžią, areštą, 
kalėjimo žiaurumus, tremtį ir 
grįžimą tėvynėn. Juozas Keliuo-
tis. žurnalistas ir rašytojas. 
..Naujosios Romuvos" redak
torius, visa tai pasakoja jautriai. 
atskleisdamas savo vidinius 
pergyvenimus ir tuo suteikda
mas knygai literatūrinę vertę. 

Leidėjas — | Laisvę Fondas 
l ietuviškai kultūrai ugdyt i . 
Aplankas dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės Spaudė 
..Draugo" spaustuvė. 360 psl. 
Kaina su persiuntimu 

Minkštais vir
šeliais $13.00 (Illinois gyv. 
moka $13.96). 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. 

" H ' * * * KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI, 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 ' 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomo; apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

PRSME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS-
vis parūpins geriausias sąlygas!' 

Linas Gylys 
Alg is L iepon is 

G. Petras L i epon i s 
Bron ius Nainys 

Rūta Suš insk ienė 
Neapmokamai (kainucjam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

F O R R E N T 

6 9 ir A r t e s i a n — i š n u o m o j a m a s 5 
kamb butas: 2- t ram a u k š t e , apši ldo- ' 
mas. šviesus ir sau lė tas — ga l ima tuoj 
pat už imt i . JA^. 

4 6 0 - 4 0 5 5 

f 

MAff=tOWS 
-f% I U 
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HU0 BIRUTĖS KALNO 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuv ienės. Iš le ido 
,.Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

AUKORMirALTORUl 
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ANATOLIJUS KAIRYS 

Naujas tautiniais m e t m e n i m i s religi
niais a taudais poez i jos r ink inys Lietu
vos Kr ikšto sukakč ia i a t žymė t i . 

Knyga g a u n a m e D R A U G E . Kama 
— S5 0 0 . su pe rs i un t imu — $6 25 — 
Ill inois gyvento ja i m o k a S6 65 . 



PHILADELPHIA IR APYUNKĖS 
nešime išryškėjo, kad skyrius 
turi net trijų rūšių narius: 
patarėjus, rėmėjus ir tikruosius 

Tarpe kitų organizacijų Phila- narius. Anksčiau turėjo du pata-

TAUTODAILININKIU 
VEIKLA 

delphija gali didžiuotis net 
dviem moterų telkiniais — Lie
tuvių moterų klubų federacijos 
ir Lietuvių tautodailės instituto 
Philadelphijos skyriais. Jie abu 
žymiai pagyvina mūsų kolonijos 
gyvenimą, papildo k i tų 
organizacijų darbus, prisideda 
prie tautinės dvasios ugdymo. 
Kaip kitų organizacijų, taip ir 
jų darbai išryškėja metiniuose 
narių susirinkimuose. Tauto
dailės skyriaus toks susibė
gimas įvyko rugsėjo d. 20 Romos 
ir Antano Krušinskų, plačiai 
besireikškiančių visuomeninėje 
veikloje, namuose. Pirmą kartą 
a ts i lankius, ypačiai į akis 
krito tų jaunų žmonių savo 
židinio skoningas išdekora-
vimas mūsų dailininkų pa
veikslais. 

Genovaitė Mačiūnienė, ilga
metė skyriaus pirmininkė, 
pasveikinusi gana gausiai 
susirinkusius, supažindino su 
dabartine valdyba, kurią, be jos, 
sudaro Darija Dragūnienė — 
vicepirm., Roma Krušinskienė 
— vicepirm. ir sekr., Juzė 
Krokienė — ižd., Vanda Janku-
vienė — narė spec. reikalams. 
Tolimesniame pirmininkės pra-

rėjus — grafiką Romą Viesulą ir 
skulptorių Petrą Vaškį. Pirma
jam mirus, liko tik P. Vaškys. 
A.a. Viesulas buvo pagerbtas 
susikaupimo minute. Rėmėjai, 
kurių dabar yra 7, prisideda 
darbu, pinigine auka ir kito
kiais būdais. Žinant, kad mūsų 
organizacijų nariai mažėja, 
buvo malonu išgirsti jog pasta
ruoju laiku j skyrių įsirikiavo 
net trys naujos narės: Genovaitė 
Dilbienė, Danutė Gečienė ir 
Ieva Kazokaitienė. Tokiu būdu 
skyrius dabar turi 30 tikrųjų 
narių. 

Iš iždininkės pranešimo paaiš
kėjo, kad finansiniu atžvilgiu 
skyrius laikosi gana gerai: šiuo 
metu kasoje turi per 700 dol. 
Kalbant apie metinę veiklą, G. 
Mačiūnienė konstatavo, kad 
pernai prieš Velykas buvo su
ruošti margučių dažymo kursai, 
kurių instruktoriai buvo Irena 
Matonienė ir Edmundas Binkis. 
Romos Krušinskienės rūpesčiu 
pernai prieš Kalėdas Philadel-
phijoj plačiai žinomame 
viešbutyje Franklin Plaza tarpe 
kitų tautybių stovėjo ir gražiai 
šiaudinukais papuošta lietuvių 
eglutė. Įvairių formų ornamen-

MŪSŲ KOLONIJOS varg°ninkė- šv- Mišiu metu 
parapijos klebonas kun. J. Perry 

Cape Cod, Mass. 
PALAIDOJOM 

ADĄ AUSIEJIENĘ 
Sunkios vėžio ligos išvarginta 

rugsėjo 12 d. į amžinybę iškelia
vo tauri lietuvaitė, Cape Codo 
Liet. Bendruomenės narė a.a. 
Ada Ausiejienė-Veličkaitė. 

Ada gimė Lietuvoje, Dzūkijos 
krašte, Alytaus apskrityje 1914 
m. Lankė Alytaus ir Zarasų 
gimnazijas. 1940 metais ištekėjo 
už Petro Ausiejaus ir apsigyve
no Kauno priemiestyje Biruliš-
kėse. Karo audrų nublokšta, 
gyveno Vokietijos lageriuose ir 
1949 metais su šeima persikėlė 
į Ameriką. Apsigyveno Bostone 
ir vertėsi bizniu. Išėję į pensiją 
ir sulikvidavę biznį Bostone, 
persikėlė nuolatiniam gyveni
mui į gražią vasarvietę Cape 
Cod, Centerville, Mass. 

A.a. Ada buvo pašarvota 
Doane, Beal and Ames laidotu
vių namuose, Hyannis, Mass., 
kur rugsėjo 13 d. 8 v.v. po kun. 
John Perry sukalbėtų maldų, 
LB Cape Codo apylinkės pir
mininkas V. Židžiūnas tarė at
sisveikinimo žodį. At
sisveikinime dalyvavo, be vietos 
lietuvių, šeimos draugai bei pa
žįstami iš Bostono, Arlingtono, 
Brocktono, Avono. Lowellio, 
Nonvoodo ir kitų vietovių. 

Rugsėjo 14 d. 10 vai. Our Lady 
of Victory bažnyčioje, Center
ville, Mass. gedulingų šv. Mišių 
metu giedojo solistas baritonas 
Benediktas Povilavičius ir 
sopranas Susan Krueger , 
vargonais palydėjo parapijos 

pasakė labai turiningą atsis
veikinimo ir užuojautos 
pamokslą, pr imindamas 
sunkias gyvenimo sąlygas, 
kūrimąsi svetimame krašte be 
kalbos ir turtų ir gražiai į 
pamokslą įpynė Lietuvos 600 
metų krikšto jubiliejų. Po 
pamaldų iš įvairių vietovių ilga 
automobilių kolona a.a Adą 
Ausiejienę palydėjo į St. Fran
cis Xavier kapines, Centerville, 
Mass., kur visi dalyviai sugie
dojo giesmę Marija, Marija. 

Nuliūdime liko a.a. Ados 
vyras Petras Ausiejus, dukra 
Rita, sūnus Linas ir trys anūkės 
— Monika, Audra ir Allana, o 
Lietuvoje Ados motina, dvi sese
rys ir brolis su šeimomis. Visi 
yra buvę Sibiro tremtiniai. 

Cape Codo Lietuvių Bend
ruomenės valdyba ir nariai 
reiškia gilią užuojautą a.a Ados 
vyrui Petrui, dukrai Ritai, 
sūnui Linui su šeimomis ir 
visiems giminėms, draugams 
bei pažįstamiems. 

Vietoje gėlių dalyviai 
Lietuvių fondui suaukojo 900 
dolerių. vž 

tus padarė skyriaus narės. Lie
tuvių tautodailės institutui šiais 
metais švenčiant dešimties 
metų veiklos sukaktį, Petro Re
ginos namuose, pavadintuose 
„Nemuno" galeri ja, 
tur is t iniame miestelyje 
Gananoąue, Kanadoje, Ont., 
įvyko tautodailės ir kitų meno 
darbų paroda. Iš Philadelphijos 
skyriaus margučių kolekciją 
pasiuntė Irena Matonienė, 
inkrustacinį darbą Danutė 
Surdėnienė, 3 tuzinus šiaudi
nukų Vanda Jankuvienė, keletą 
juostų bei kaklara išč ių 
Genovaitė Mačiūnienė ir tris 
meniškus kryžius narys rėmėjas 
Jonas Skladaitis. Paroda tęsėsi 
nuo birželio iki rugsėjo mėn. Pas 
mus besilankančiai seselei Ignei 
sugestijuojant, sk. valdybos 
rūpesčiu E. Ribokienė, gyvenan
ti Brocktone, išaudė gražią 
tautinę juostą su įrašu: „1987 
Lietuvos krikščionybės atsinau
jinimo metai". Ji dabar puošia 
Šv. Andriejaus bažnyčios stalą, 
prie kurio yra laikomos Mišios. 
Yra siūlymų juostą krikščio
nybės sukakties minėjimo pro
ga (lapkričio 1) perkelti į Šv. 
Petro ir Povilo katedrą . 
Kultūros centrui suruošiant 
dail. M. Gražutienės parodą, 
skyriaus narės suorganizavo 
vaišes ir pelną paskyrė centrui. 
Vasario 16 proga gražiai 
sutvarkė minėto centro 
patalpas. 

Metant žvilgsnį į ateities 
planus, pirmininkė pastebėjo, 
kad ateinančių metų pavasarį 
pasirodys dail. Antano Tamošai
čio knyga „Juostos". Ją skyrius 
platins ir suruoš jos supa
žindinimą su visuomenę. Sąly
goms leidžiant, ta proga Phi-
ladelphijoj bus suorganizuota 
abiejų Tamošaičių dailės darbų 
paroda. Franklin Plaza viešbu
čiui prašant, vėl bus paruošta 
kalėdinė eglutė. Yra užsimota 
Vyrų dainos vienetui išausti 
tautinius kaklaraiščius. Prieš 
Kalėdas Kultūros centras deko
ruos eglutę ir suruoš vaišes, 
kurių pelnas bus skiriamas cen
trui. Kovo mėn. įvyks foto
grafijų paroda. Bus daromi 
žygiai Kult. centre įruošti 
vitriną, kurioje bus išstatyti 
narių darbai pardavimui. 

Priartėjus klausimams ii su
manymams, A. Krušinskas, 
aktyvus Lietuvių namų dar
buotojas, kvietė sk. nares 
įvykstančios namų mugės metu 
suorganizuoti tautodailės darbų 
parodą. Ji prisidės ne tik prie 
didesnio žmonių pritraukimo į 
mugę, bet ir a tskle is 
kitataučiams mūsų liaudies 

meną. Pasiūlymas susilaukė 
pritarimo. Nusiskųsta, jog vis 
mažiau, nors ir prašant, iškil
minguose pasirodymuose narės 
dėvi tautinius rūbus. Buvo 
siūlymas priimti nutarimą, kad 
minėtais atvejais visos narės 
pasipuoštų tautiniais rūbais. 
Kai kurios susirinkimo daly-

A.tA. 
VYTAUTUI ŽUKAUSKUI 

m i r u s giliausią užuojautą re iškiame žmonai 
GRAŽINAI ir seseriai HALINAI TRAPIKIENEI su 
šeima. 

Lionė Vykintienė 
Viola Tamošiūnienė su šeima 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR1DGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EHE 
E0UMHOU5HC 
LEN0ER 

vės čia įžiūrėjo prievartą ir 
pasilikta prie stipraus pagei
davimo, kad tuos gražiuosius 
rūbus narės dėvėtų kiek galima 
didesniu skaičiumi. 

Sus i r inkimas buvo 
pa įva i r in tas vaišėmis ir 
nuotaikingu pabendravimu. 

Bronius Vaškaitis 

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. spalio mėn. 7 d. 

f\£| midlcind Fcdcral 
mKMKtr Savinas and Loan Association 

A.tA. 
VINCAS IZOKAITIS 

A M E R I K O S A V I A C I J O S V E T E R A N A S 

Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Brighton Parko 
apylinkėje. 

Tragiškai mirė 1987 m. spalio 3 d., vakare sulaukęs 50 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Gepnerytė); 

brolis Rimas, žmona Aušrelė ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. 

Velionis buvo a.a. Viktoro ir Eugenijos Izokaičių sūnus. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 9 v. ryto iki 10:15 

v. ryto Gaidas-Damid koplyčioje, 4330 So. California Ave. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 9 d. Iš koplyčios 10:15 

vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdus žmona. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
JOSEPH ŽEMGULIS 

II Pasaulinio karo veteranas 
Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje. 
Staigiai mirė 1987 m. spalio 5 d., 2:53 vai. p.p. sulaukęs 

61 m. amžiaus. 
Gimė Chicagos, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Blažytė); 

dukterys Laura, Diana ir Maria Mitrofski, vyras George; 
anūkė Julytė, brolis Walter Žemgulis, žmona Martha ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį nuo 3 iki 4 v.v. Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 8 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona ir dukros. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

P E N K E R I Ų M E T Ų 
MIRTIES S U K A K T I S 

A.tA. 
J O N A S VIŠČIUS 

Buvo gimęs 1919 m. kovo mėn. 8 dieną. Mirė 1982 m. 
spalio mėn. 9 dieną. 

Prabėgo jau penkeri liūdesio meteliai, kai netekau Tavęs 
Brangus Jonai, bet Tu tebesi gyvas mano širdyje ir mintyse 
ir būsi gyvas tol, kol aš gyvensiu. Aš matau Tave Jonai ir 
girdžiu Tavo balsą, Tu esi tarp žvaigždynų, tarp sapnų ir gyve
nimo dulkių širdy, Tu tarp laimės miražų auksinių ir uždus-
tančio skausmo širdy. 

Jo brangiam atminimui, liūdnos sukakties proga, už Jo 
sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Bridgeporte, spalio mėn. 9 dieną, 8 vai. ryto. 

Liūdinti Valerija 

A.tA. 
KAZIMIERAI ŽIBIENEI 

mirus, jos vyrą VLADĄ ŽIBĄ, sūnų ALGI, dukrą 
RITĄ TOBACK, seserį R. MIKAILIENE su šeimomis 
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

V. ir B. Aušrotai 
J. Jokubaitienė 

A. ir J. Jakubauskai 
M. ir Z. Strazdai 

A.tA. 
KAZIMIERAS RUBINAS 
Gyveno Beverly Shores. Indiana. 
Mirė 1987 m. spalio 5 d.. 8:15 vai. ryto sulaukęs 67 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Jucevičiūte); 

duktė Ruth Novak. vyras Victor; sūnus Walter Sangaila, 
žmona Mary Ann; 4 anūkai; sesuo Zosė Balsevičienė su šeima 
Lietuvoje; brolis Alfonsas Bubinas Rusijoje ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 
rinktinei ir prie daugelio kitų organizacijų. 

Kūnas pašarvotas antradienį nuo 4 iki 9 v.v. ir trečiadienį 
nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 8 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Society. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona, duktė ir sūnus. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
VYTAUTUI ŽUKAUSKUI 

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame jo žmoną GRAŽI
NĄ, seserį HALINĄ ir visą jos šeimą bei kitus gimines 
ir k a r t u liūdime. 

J. Antanaitienė 
L. ir E. Andriai 
J. Gruzdąs 
J. ir T. Karveliai 
V. Šukienė 
Dr. V. ir dr. A. Taurai 
J. ir J. Žebrauskai 
Ir daug kitų Miami lietuvių. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S U N Ū S 

2533 West 71 St. , Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So . 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

—I 

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x T e o d o r a s B l i n s t r u b a s , 
atstovaudamas Amerikoes Lie
tuvių Tautinei sąjungai, spalio 
9 d. išvyksta dalyvauti VLIKo 
seime Montrealyje. Iš seimo grįš 
spalio 12 d. Taip pat išvyksta 
Mykolas Pranevičius, kuris 
atstovaus Amerikos Lietuvių 
Tarybai. 

x Dail. An tano Tamošaič io 
Ex Libris paroda atidaroma 
spalio 9 d. 7 v.v. Carleton uni
vers i te te Ottawoj, Ontar io , 
Kanadoje. Paroda tęsis iki 
spalio 30 d. Parodą suorgani
zavo Viktoras Priščepionka. 

x Dr. J a n i n a Jakševič ienė , 
Chicago, 111., vaikų ligų spe
cialistė. ,,Draugo" nuoširdi ir 
dažna rėmėja , , ,Draugo ' ' 
metinio banketo metu rugsėjo 
27 d. Martiniąue salėje trau
kimo būdu laimėjo 100 do!. 
premiją, bet. gavusi čekį, jį 
grąžino ..Draugui" su prierašu: 
„Grąžinu 100 dol. čekį su nuo
širdžiais linkėjimais .Draugui' 
visada, visada gyvuoti ir mus 
lankyti ". Nuoširdus ačiū už 
mielą auką ir gražius linkėji
mus. 

x Sv. Kazimiero seserų vie
n u o l i j o s rėmėjų draugi ja 
kviečia visus dalyvauti metinėje 
vakarienėje, kuri bus spalio 25 
d., sekmadienį, 1:30 vai. p.p. 
Presman's salėje. Kedzie ir 57 
St. Rezervacijas galime užsi
sakyti tel. 776-1324. Bus skanūs 
valgiai ir linksma popiete. Re
zervacijos priimamos iki spalio 
19 dienos. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
p a turės metinius šampano pus
ryčius Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje šeštadienį, 
spalio 18 d., nuo 11 vai. ryto iki 
2 vai. po pietų. Pirmininkaus 
Julie Zakarka. kuri priima ir re
zervac i jas . Rezervaci joms 
galima telefonuoti 425-6014 ar
ba Julie Zakarka tel. 434-7785. 
Numatoma, kad vyčiams ir jų 
svečiams bus malonus pabend
ravimas ir svarbūs reikalai. 

x Mykolas D r u n g a kalbės 
apie savo patyrimus Lietuvoje, 
galimus ir negalimus ryšius su 
tauta, okupanto naująją politiką 
ir mūsų laikyseną jos atžvilgiu 
šį penktadienį, spalio 9 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro mažo
joj salėj. Po paskaitos — klau
simai ir diskusijos. Visuomenė 
kviečiama išgirsti informaciją 
apie t am tikrus kontroversiją 
sukėlusius įvykius iš pirminiu 
šaltinių, juose tiesiogiai daly
vavusiojo lūpų. 

x Sa lomėja Le ipus , Chi
cago, 111., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. S. Leipų skelbiame 
garbes prenumeratore, o už pa
ramą labai dėkojame. 

x „Ateities'" žu rna lo vaka
r a s bus Jaunimo centre Hallo-
ween vakare (šeštadienį, X.311 
Šilta vakarienė, jaunimo premi
jos, muzika. Kvietimai 15 dol. 
suaugusiems. 8 dol. jaunimui. 
Vietas užsakome skambindami 
p. Irenai 434-2243. 

(sk.) 

x I š p a r d u o d a m a p r i v a t i 
dai l . ADOMO GALDIKO dar 
bų kolekcija. Suinteresuoti pra
šomi skambinti 201-763-7622 
nuo 8 iki 10 v.v. 

(sk./ 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkime 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

'sk.) 
x Kviečiame visus gausiai 

da lyvau t i Lemonto Maironio 
Lituanistinės mokyklos golfo 
iškyloje, kuri įvyks spalio 18, 
Old Oak Country Club. Kaina, 
20.00 dol. asmeniui. Iškyla pra 
sidės 11:30. Prašome skambinti 
rez. Linui Norušiui (349-3866) 
arba Ramunei Sadauskienei 
(231-5851). r sk_, 

x Poetas Stasys Santvaras, 
skaitęs paskaitą Margučio 
surengtame komp. St. Sunkaus 
100 metų gimimo sukakties 
minėjime, kelioms dienoms su
stojo muz. A. Kučiūno šeimoje. 
A. Kučiūno lydimas, svečias iš 
Bostono aplankė ..Draugo" re
dakciją, pasikalbėjo apie savo 
planus. St. Santvaras dar žada 
pora dienų pabūti Chicagoje. 

x Dr. Jonas Račkauskas , 
Lietuvių Dailiojo Meno instituto 
tarybos pirmininkas ir dr. Ge
diminas Balukas. instituto val
dybos pirmininkas, išvyko į 
Vokietiją Prano Domšaičio 
meno reikalais. Lankys visą eilę 
dailės galerijų ir muziejų. 
Taipgi lankysis Vasario 16 
gimnazijoje, kur turės pasi
tarimus su Lietuvių Kultūros 
instituto vadovybe. 

x Margarita ir Vaclovas 
Momkai giedos, muz. Dariui 
Lapinskui paiydint vargonais, 
spalio 25 d. per koncelebruotas 
šv. Mišias, kun. J. Boreviėiui 
minint auksinį kunigystės ju
biliejų. Paskambinus 925-6193. 
galima gauti daugiau informa
cijų. 

x V. ir A. Kosmonų. dviejų 
rūbų salonų savininku Ever-
green Plazoje. garsių rūbų pro
jektuotojų drabužiai bus mo
deliuojami Putnamo seselių 
rėmėjų ruošiamoje madų paro
doje Jaunimo centre šį 
sekmadienį, spalio 11d. Pakvie
timus dar galima įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Sen. Paul Simon iš Illi 
ttois, pretenduojąs būti prezi
dentiniu kandidatu atei
nančiuose rinkimuose. į laišką, 
kuriame prašomas užtar t i 
įkalintus Sovietų Sąjungoje lie
tuvius.atsakė, kad jis rūpinasi 
žydais, o apie lietuvius nieko ne
kalba. Lietuviai rinkėjai tai turi 
atsiminti. 

x Operos tradicinis balius 
įvyksta lapkričio 7 d. Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje. 6500 
S. Pulaski Rd. Balius rengiamas 
tam, kad Lietuvių Opera galėtu 
tęsti kultūrinę ir meninę veiklą. 
Todėl prašome visus kaip galint, 
gausiau dalyvauti naujoje ir 
puošnioje vietoje. Prašome sta
lus užsisakyti Operos vicepirm. 
Vaclovo Momkaus telefonu 
925-6193. Paskambinus jam. 
bus suteiktos visos informacijos. 
Ta pati vakarą bus ir laimin
gųjų bilietų traukimas. Todėl 
prašome jau dabar, kurie dar 
negrąžino tų bilietų šakneles, 
atsiųsti jas Operos adresu. 
Visiems jau gražinusiems Opera 
nuoširdžiai dėkoja. Prie Balzeko 
muziejaus mašinoms pastatyti 
yra daug vietos. 

(pr.> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

2.>01 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Ka-dien 9-6 vai. vak. 

."v^tadieniais ir vakarais 
pairai susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogdcn Av«-.. St«-. 18-2 
HinsdaU-. II. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos payai susitarimą 

x Mokytojų streikui Chica
goje p a s i b a i g u s , Kr. 
Donelaičio l i tuanis t inės 
mokyklos mokslą tęs toliau 
McKay mokyklos patalpose, 
6901 So. Fairfield Ave., nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai. p.p. Spalio 10 
d. dar vyks mokinių registra
cija. Pradinėje mokykloje veikia 
vaikų darželis, 6 skyriai ir 
nekalbančių lietuviškai skyrius. 
Aukštesniojoje — keturios 
klasės ir nekalbančių lietuviš
kai suaugusių klasė. 

x Padėkos lietuviškos Mi
šios palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio garbei bus atna
šaujamos šių metų lapkričio 26 
d. Padėkos dieną, Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Cicero mieste, švenčiant Lietu
vos krikščionybės jubiliejų. Si 
bažnyčia buvo pašventinta 
tuometinio vysk. Jurg io 
Matulaičio. 

x Antras Prez. A. Stulgins
kio ateitininkų kuopos susi
rinkimas bus sekmadienį, spalio 
11 d., pas Ramonius, 26 Oak 
Court, Lemont, 111. 60439, tel. 
257-5958. Visus prašome daly
vauti Ateitininkų namuose šv. 
Mišiose, kurios bus 11 vai., o po 
to bus susirinkimas minėtoje 
vietoje. 

x Vytautas Janulai t is po 
operacijos Santa Monicos, Cal., 
St. Joseph ligoninėje, pabuvęs 
pas sūnaus šeimą ir sutvirtėjęs, 
grižo į savo namus Oak Lawn, 
111. Jis dabar pamažu baigia 
sveikti savo namuose. 

x Rašyt. Eduardas Cinzas 
iš Belgijos yra atvykęs pas savo 
sesers šeima- Šeštadienį, sesers 
Sofijos Geležinienės ir Kara
lienės lydimas, jis buvo atvykęs 
į ..Draugo" redakciją, pain
formavo apie Belgijos lietuvių 
gyvenimą ir savo planus apie 
porą mėnesių pagyventi 
Amerikoje ir aplankyti savo 
draugus ir rašytojus. 

x Marija Bytautė-Kizienė ir 
Antanas Kizis iš Palm Spring. 
Cal., kurie važinėja po Ameriką 
ir Kanadą praleisdami atosto
gas ir apžiūrėdami įdomesnes 
vietoves. Marija Kizienė yra 
viena iš Hanau gimnazijos stei
gėjų. Jie aplankė ..Draugo" 
redakciją, lydimi A. Eivienės. 

x A n t a n a s Kl imavič ius , 
Union Pier, Mich., lietuvių 
veikėjas, pakeitė adresą. Jo da
bartinis adresas yra: 34 So. Ber-
rien St.. Ne\v Buffalo, Mich. 
49117. 

x J o n a s Rejeris, Oak Lavvn. 
111.. nuolat inis , ,Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. J. Rejeriui už 
nuoširdų rėmimą ir palaikymą 
lietuviško žodžio tariame didelį 
ačiū. 

x Bronius Kasakaitis, Chi
cago. 111., nuoširdus rėmėjas 
lietuviškos spaudos bei veiklos. 
..Draugo" garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Br. Kasakaičiui už 
dažną paramą tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū. 

x LIETUVOS DUKTERŲ 
ruoš iamas balius jau čia pat 
— šeštadienį. 7 v.v. Jaun. cen
tre. Programa atliks M. ir V. 
Momkai ir D. Lapinskas. 
Vaišės, laimikiai, Ą. Stelmoko 
muzika šokiams. Bilietai dr-jos 
raštinėje. 2735 VV. 71 g-vėje kas
dien 10-5 v. Prašome paaukoti 
fantų ir atvykti! 

(sk.) 

x Planuokite jau daba r da
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotiška ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra 
ziliją. Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, 111. 60465. tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

mik ŽVAIGŽDUTĖ 
l^^rifltoJL* * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Redaguoja J. PULUS. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 
IL 60629 

Jonas Minelga 

EŽYS 

Pukum-pukum prie agrastų, 
Kad Rainiukas nusigąstų. 
Ne vaiduoklis čia — ežys, 
Kiškių piškių kraitvežys. 

Nors spygliuotas, o nebijom 
Iš sodelio neišvijom. 
Kam bevyti — toks taikus, 
Matos, myli jis vaikus. 

Dygliai aštrūs — rankon duria, 
Gali smigtelt į kepurę... 
Kas ežiuką skriaust bandys — 
Jis badys 

MALDA 

Viešpatie. Tu esi labai geras. 
Laimink mane, mamą ir tėtę. 
Aš dėkoju už visą gerą ir mel
džiu, Viešpatie, kad man padė
tum per visą mano gyvenimą. 

Audrius Pupius, 
Abu Los Angeles Sv. Kazimiero 

lit. m-los mokiniai. 
(„Jaunystės garsai") 

MES TURIME DAUGIAU 

Aš esu laiminga būdama 
lietuvaite. Lietuvių kalba yra 
labai graži ir viena iš seniausių 
visoje Europoje. Knygose rašo
ma, kad lietuvių kalba maždaug 
septynių tūkstančių metų 
senumo. Būtų gėda nemokėti 
lietuvių kalbos. Aš džiaugiuosi, 
kad moku antrą kalbą ir galiu 
kitiems pasigirti. 

Lietuviai turi daug dalykų, 
kurių kiti neturi. Pagalvokite. 
Ar meksikiečiai turi tokį Jauni
mo centrą? Ar jie turi šešta
dieninių mokyklų, kuriose gali
ma susidraugauti su vaikais ir 
išmokti daugiau apie savo tėvų 
šalį? Ar jie turi minėjimų? Mek
sikiečiai neturi savo ateitininkų 
ar skautų. Ar meksikiečiai turi 
tautinių šokių grupes kaip 
„Lazdynas"? Pagalvokite, kaip 
mes esame turtingesni už kitų 
tautų žmones. Mes visi turime 
būti laimingi ir džiaugtis, kad 
gimėme lietuviais! 

Aušrinė Bagdonaitė, 
Baigusi Marąuette Parko 

lit. m-lą. 

MANO GIMINĖ 

Mano močiutė dr. Albina 
Prunskienė išbėgo iš Lietuvos 
būdama dar maža. Vokietijoje ji 
pradėjo mokytis ir studijuoti 
mediciną. Ten ji sutiko savo 
būsimą vyrą dr. Vladą Prunskį. 
Vėliau apsigyveno Amerikoje. 
Turėjo tris vaikus: Teresę, 
Mariją (mano mamą) ir Joną. 
Senelis mirė 1958 m., bet mo
čiutė tebegyvena sveika Chi
cagoje. 

Alina Colemanaitė 

Mano senelis yra labai 
įdomus. Jis man duoda saldai
nių ir papasakoja įdomių 
pasakų apie Rusiją, Lietuvą ir 
karus. Jis pasakoja, kaip jis 
bėgo nuo rusų ir miegojo griovy
je. Aš jį labai labai myliu. 

Rimas Put r ius 

Mano keturi seneliai gimė 
Lietuvoje. Išjos išbėgo nuo rusų, 
kada mano mama ir tėvelis 
buvo labai maži. Visi jie dar 
gyvi. Aš jvc3 dažnai aplankau. 
Aš myliu savo senelius, nes jie 
dar yra linksmi ir smagūs, o mo
čiutės labai skaniai paruošia 
valgyti. Aš jų ir mirusių 
niekada neužmiršiu. Aš žinau, 
kad jie manęs ir niekada neuž
mirš. 

Lina Modestaitė 

Mano močiutė, mamos mama, 
mane labai lepina. Ji su seneliu 
gyvena Highland, Indianoje. Aš 
juos dažnai aplankau. Kiekvie
ną kartą kai aš atvažiuoju, jie 
abu mane lepina, o tas man la
bai patinka. 

Ingrida Mart inkutė 
(Iš „Spygliukų ir dygliukų") 

LĖKTUVAI 

Labai seniai žmonėms kilo no
ras skraidyti. Jie pasidarę spar
nus šokdavo nuo pačių aukš
čiausių bokštų. Nemažai jų 
užsimušė. Paskiau du broliai 
pradėjo statyti lėktuvą. Jie tą 
lėktuvą pastatė iš stiprios me
džiagos. Pastatę jį išbandė, tik 
labai trumpai skrido, bet gerai 
skrido. Vėliau pradėjo statyti 
dar stipresnius lėktuvus. Tie 
lėktuvai turėjo du ar tris spar
nus. Tokius lėktuvus naudojo 

Verpstė Piešė La ima 

Parodoje. 

Pirmajame pasauliniame kare. 
Tie lėktuvai neturėjo auto
matiškų šautuvų. Pilotas turėjo 
paleisti vairą, kad galėtų šauti. 

Vėliau pradėjo gaminti dar di
desnius ir stipresnius lėktuvus. 
Išrado, kad lėktuvui užtenka tik 
vieno sparno. Atėjo Antrasis pa
saulinis karas. Tada jau naudojo 
bombonešius. Pavyzdžiui, vie
nas bombonešis subombardavo 
Japoniją. Jis vadinosi „B-29, 
Superfortress". Šitas lėktuvas 
nunešė ir atominę bombą, kurią 
numetė ant Japonijos. Jei dabar 
kiltų karas, tai būtų naudojami 
dar s t ipresni ir grei tesni 
lėktuvai, kaip „Tomcat", F—15, 

'—111. Aš manau, kad karo ne
bus. O kaip tu manai? 

Darius Viskontas 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinys. Kanada 
(Maironio m-los metraštis) 

KODĖL AŠ ESU 
KATALIKĖ 

Aš esu katalikė, nes mano 
tėvynė Lietuva yra katalikiškas 
kraštas, mano seneliai ir tėvai 
yra katalikai. Esu katalikė dar 
ir dėl to, kad aš tikiu į Dievą. 
Jeigu aš netikėčiau į Dievą, aš 
būčiau pagonė, tas man nepa
tiktų. Esu katalikė, nes kalbu 
poterius ir einu į bažnyčią. Aš 
padedu žmonėms, kai jie serga, 
ar kai neturi vaikai žaislų. Esu 
katalikė dar ir dėl to, kad 
ka ta l ikų tikyba man yra 
ger iaus ia , nes yra Dievo 
apreikšta per Jėzų Kristų. 

Vilija Tompauskaitė 

SKAUTŲ STOVYKLA 

Aš stovyklavau šią vasarą 
pirmą kartą. Tai buvo skautų 
stovykla „Romuva". Ji yra prie 
Huntsville miestelio, netoli To
ronto. Su manim kartu buvo ir 
mano broliukas Andrius. Buvo 
ir mūsų mamytė, ji pagelbėjo 
stovyklos virtuvėje šeiminin
kėms. 

Stovykloje yra ežeras. Aš 
galėjau irkluoti ir plaukti 
baidare. Reikėjo laikytis sau
gaus elgesio taisyklių. 

Jokių nelaimių stovykloje 
neįvyko. Kiekvieną vakarą 
buvo laužas. Laužai man labai 
patiko. Aš priklausau Kanados 
skautų organizacijai. Lietuvių 
skautų Ottawoje nėra. Aš džiau
giuos galėjęs pamatyti lietu
višką skautų stovyklą. 

Aleksas Čeponkus, 9 m. 
Ottawos Vinco Kudirkos lit. 

m-los mokinys. Kanada 
(„Trupinėliai") 

TĖVYNĖ LIETUVA 

Ta gražioji Lietuva — 
Tėvynė mano nematyta; 
Dega mano širdyje, 
Kaip liepsnelė ugnyje. 

Tu man graži ir didelė, 
Lietuva, tėvyne mano; 
Būsi su manim visada, 
Nes aš esu Tavo dukra. 

Žmonės meldžiasi slapta. 
Tėvynė visa yr užimta. 
Visi lietuviai nuskriausti, 
Daug jų Sibiran išvežti. 
Mes norim, kad Lietuva būtų 

laisva! 
Vida Gaižutytė, 

Marąuette Parko lit. 
m-los buvusi mokinė. 

KONKURSINĖ LIETUVIŲ 
LIAUDIES PASAKA 

Damartas ir pyragai 

(Tąsinys) 
Kai duktė nešė grąžinti pūrą, 

truputį paliko pinigų, kad 
turtingasis kaimynas priim
damas pūrą žinotų, kad ne pelus 
matavo. Kai kaimynas sutren
kė į žemę pūrą, iškrito ant 
žemės auksinių pinigų. Tada 
Damartas pats vienas sų savim 
kalbėjo: 

— Žiūrėkit, tas tik pupomis 
maitindamasis ėjo į pragarą ir 
rado daug pinigų. O kai aš 
nueisiu pyragus valgydamas, 
gausiu dar daugiau. 

Damartas nuėjo pas savo ne
turtingąjį kaimyną paklausti, 
kokiu būdu jis gavo tuos pinigus 
pragare. Kaimynas kitaip jam 
paaiškino, nepasakė tiesos, kaip 
gavo pinigus. Pasakė, kad 
pragare jam pasisekė gauti 
daug pinigų. Atsisveikino su 
kaimynu ir parėjo namo. Liepė 
žmonai kepti daug pyragų. Kai 
žmona iškepė, tada sėdo ir 
valgė. Prisivalgė iki soties, 
prisidėjo pilną maišą pyragų, 
prisikišo pilnas kišenes, atsis
veikino su žmona ir vaikais ir 
iškeliavo pyragus valgydamas į 
pragarą. Ejo per tą pačią didelę 
girią, susitiko tą patį senuką 
Laimą. Senukas paklausė 
Damartą. 

— Kur eini, ar į pragarą? 
— O kas t a u da rbo kur aš 

einu! Matai, dar senis manęs 
klausinės, — supykęs atsakė 
Damartas. 

Kai nuėjo į pragarą, daugiau 
nebesugrįžo į namus. Niekas 
nieko nežino, ar jis gyvena 
pragare, ar po pasaulį klajoja. 
Tik tokios žinios apie Damartą 
ir jo pyragus. 

Ši pasaka užrašyta 1883 
metais. Paserbenčio kaime, 
Raseinių valsčiuje. Papasakojo 
Keparutienė. 

Tamsesnėmis raidėmis iš
spausdintus žodžius paaiš
kinkite. 

Paaiškinkite patarlę: „Kieno 
vežime sėdi, to ir giesmę giedi". 

Iš šių žodžių išrinkite daikta
vardžius: medinis, medis, geležį, 
geležinį, raš tas , rašymas, 
rašinys, rašome, kalnas , 
kalnelyje, kalnuotas, protingas, 
protas, džiaugtis, džiaugsmas, 
ilgesys, mintis. 

Su šia pasaka ir šiais uždavi
niais baigiamas vasaros sezono 
konkursas. Konkurso darbus 
atsiųsti terminas — spalio mėn. 
15 d. Kurie pradėjo ir nebaigė, 
dar turi laiko užbaigti. Kai bus 
patikrinti visi darbai, bus pa
skelbti rezultatai. 

Dabar prasidės galvosūkių 
sprendimo konkursas, pasiruoš
kite dalyvauti. 


