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„LKB Kronika" Nr. 73 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padauginki 

U«tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui Gintauto Iešmanto ^ ATSR 

Vuktilo raj. Podžarjės 
gyvenvietėj, 

Laiškas 
Apie tai aš kalbėjau teisme, 

pagr įs ta i ir motyvuotai 
atmesdamas šabloniškus kalti
nimus bei išvadas, sąmoningai 
iškraipančias tiesą ir esmę. Tai 
buvo gėdingas procesas tiems, 
kurie jį surengė ir vykdė. Jis 
demaskavo juos pačius, atsklei
dė jų konservatyvumą, trukdan
tį naujo žingsniams. Kaltintojai 
susidūrė su nepajudinamu ryžtu 
ir įsitikinimų tvirtumu, bejė
giško apmaudo priepuolyje 
skubėjo didinti iš pradžių 
pasiūlytus bausmės terminus iki 
leistinos ribos. Jiems nebuvo 
svarbu nei tiesa, nei teisingu
mas. Bet apie kokią tiesą ir tei
singumą galima kalbėti, kada 
kaltinimo esmė yra įsitikini
mai, pagaliau netgi nuomonės, 
nesutampančios su tuo metu 
galiojusiais ir tiražuojamais 
standartais? Neatsi t ikt inai 
teismas tapo teisiamųjų pilie
t ine , moral ine ir dvasine 
pergale. O ką bekalbėti apie 
pačią parengtinio tardymo 
tvarką? Štai vienas iškalbingas 
atvejis. 

Parengtinio tardymo metu 
man buvo pateiktas sufabrikuo

tas kaltinimas, esą aš šanta
žavęs LKP CK pirmąjį sekreto
rių grasinimu jį nužudyti. Tar
dytojai pas i te lkė pagalbon 
daugybę ne man priklausančių 
tekstų bei pasisakymų, apsi
rūpino net grafologine eksper
tize, nors pažvelgus ir ne spe
cialisto akims, buvo aiškiai, 
matyti jos tendencingumas. Ge
rai, kad atsirado antrieji nuo 
VSK nepriklausomi ekspertai, 
kurie turėjo drąsos išstoti prieš 
VSK „specialistų" padarytas iš
vadas. Tuo nepatenkintas VSK 
kreipėsi į trečiuosius, šį kartą 
jau į (sic!) Maskvoje. Aukštoji in
stancija galutinai įrodė pir
mosios ekspertizės klaidingu
mą. O ar teismas, prokuratūra, 
kitos instancijos pasidomėjo, 
kodėl tardytojai pateikė tokią 
sąmoningai klaidingą eksper
tizę, kaip ji atsū ado, koks buvo 
jos, kaip ir paties kaltinimo, 
tikslas? Šį klausimą keliu ne 
šiaip sau. norėdamas parodyti 
kiek man reikėjo pergyventi, o 
dėl to, kad būtų pagalvota, kur 
gali nuvesti tokie tardymo 
mėginimai pateikti „sustiprin
tus k a l t i n i m u s " . 

(Bus daugiau) 

Du Gorbačiovo viršininkai 
Maskva. — Vakarų diploma

tai samprotauja, jog Gorba
čiovas tapo konservatorių kali
niu. Jis privalo klausyti Yegoro 
Ligačevo, kuris yra antruoju 
asmeniu Kremliuje ir Viktoro 
Čebrikovo, kuris yra KGB vir
šininkas. 

Kai Gorbačiovas buvo vasaros 
metu šešių savaičių atostogų, 
tie abu vyrai išleido įspėjimą, 
kad glasnost — atvirumas nuėjo 
per toli ir yra naudojamas So
vietų Sąjungos priešų. Tuo laiku 
jie suorganizavo konservaty
viųjų opoziciją prieš savo vadą. 

Nuo to meto, diplomatų anali
zė sako, Ligačevas ir Čebrikovas 
tapo Politbiuro vadais, kurie 
mano, kad kraštas turi sekti tą 
liniją, kurią buvo nustatęs jau 
miręs Yuri Andropovas, kad tik 
labai mažos reformos tegalimos. 
Negalima duoti per daug laisvės 

Opozicija apleido 
pasitarimus 

M a n a g u a . — Pasitarimai 
tarp Nikaragvos sandinistų ir 
opozicinių grupių tęsiasi jau dvi 
savaites, tačiau be jokio pro
greso. Kiekviena pusė kaltina 
nenoru susitarti. Diskusijos 
r imta i s k laus imais net 
neprasidėjo. Nutarta sudaryti 
komitetą, kuris paruoštų darbų 
tvarką ir pasitarimų taisykles. 

Pagal taikos planą, sutartą 
Gvatemaloje, opozicinės poli
tines partijos privalo pradėti 
pasitarimus su vyriausybe. Tai 
galioja visiems Centro Ameri
kos kraštams. 

Opozicinės partijos sako. kad 
sandinistai groja vis tą pačią 
plokštelę „Amerikos ambasa 
da". Jie ir išėjo iš pasitarimų 
kambario. Bet kitą dieną vėl bu
vo tęsiami pasikalbėjimai, ta
čiau dar jokių rezultatų nepa
siekta. 

Naujieji Kinijos valdytojai Politbiure pozuoja fotografams sostinėje Beijinge. Iš kairės stovi 
ministeris pirmininkas ir Komunistų partijas g^ieralinis sekretorius Zhao Ziyang, ir Li Peng, 
Qiao Shi, Hu Qili ir Yao Yilin. Sakoma, kad Kiifcjos komunistų partijoje yra 46 milijonai kinų. 
Zhao pasakė, jog kiekviena ekonominė sistema y4a galima, jei ji duoda naudos kraštui ir padeda 
jo sumoderninimui. I 

Kinija pradeda naują erą 

socialiniams, ekonominiams ir 
poli t iniams pas ike i t imams, 
kurių nori Gorbačiovas. Pasku
tiniu metu „Andropovo grupės" 
įtaka buvo labai pastebima. 

Pake i s to s televizijos 
p r o g r a m o s 

Tos įtakos ženklai buvo tai, 
jog sovietų spaudoje, o ypač kul
tūrinėje spaudoje, nebuvo rašy
ta apie Nobelio premiją laimė
jusį Joseph Brosky, arba buvo 
neleista turėt i spaudos konfe
renciją turi Afanasejevui, kuris 
yra šio meto progresyvusis. Tele
vizijos programos apie peres-
troika ir glasnost buvo pakeis
tos ir jų vietoje buvo propagan
da prieš žydus, kurie nori emi
gruoti į Ameriką ar į Izraelį. 

Į tai spalio 21 dienos Polit
biuro posėdyje stipriai reagavo 
Boris Yeltsin, kad Gorbačiovas 
per lėtai įgyvendina paskelbtas 
programas. Jam atsakė Ligače
vas ir Čebrikovas ir po to jis 
norėjo pasitraukti. O komunis
tų šventės kalboje Gorbačiovas 
darė aliuziją į tai , kad reikia 
turėti daugiau kantrybės. 

Beijing. — Nauja era prasi
dėjo komunistinės Kinijos gy
venime praėjusią savaitę, kai 
partija išrinko naujus žmones į 
vyriausią krašto vadovybę. Par
tijos kongresas prasidėjo su 
Deng Xiapoing, 83 m. amžiaus, 
oficialiu atidarymo žodžiu. Kaip 
ir buvo laukiama, jis atsisakė iš 
pareigų savanoriškai. Premjeru 
buvo jo ilgų metų sąjungininkas 
Zhao Ziyang ir šiame kongrese 
buvo išrinktas partijos vadu. Jis 
taip pat liko penkių Politbiuro 
narių tarpe, kurie sudaro parti
jos sekretoriatą. 

Anksčiau Kinijos Politbiure 
buvo 20 narių, dabar bus 17. 
Naujas partijos sekretoriatas 
sumažintas iš 11 iki penkių 
narių. Kongresas išrinko Deng 
vyriausiu Karo komiteto vadu, 
kuris vadovauja kariuomenei. 
Jo padėjėju toje komisijoje iš
rinktas Zhao. 

Nauji vadai Vakarų rūbuose 

Šiame tryliktame Kinijos Ko
munistų partijos kongrese Deng 
ir Zhao išėjo dideliais laimė
tojais, nes dauguma pasisakė už 
jų reformas, kurios jau buvo 
padarytos anksčiau. Kinijos par
tijos konservatoriai l iko 
mažumoje. Kai tik Zhao buvo 
patvirtintas, jis tuoj surengė 
keliems šimtams kiniečių ir 
užsienio spaudos žurnalistų 
pr iėmimą. Tai la ikoma 
neįprasta kinų papročiuose. Jis 
ten pristatė ir kitus keturis vy
riausiojo sekretoriato narius — 
vicepremjerą Li Peng, Qiao Shi 
ir Yao Yilin bei Hu Qili. 
Reporteriai buvo nustebę naujų 
Kinijos Komunistų partijos 
vadų draugiškumu žurnalis
tams ir spontanišku atsaki
nėjimu į klausimus. Zhao turėjo 
net vertėja, kuris jį sekė su 
bevieliu mikrofonu, kad galėtų 
visi girdėti, ką jis kalbėjo. 

Visi už reformas 

Visi penki vadai dėvėjo 
Vakarų stiliaus eilutes. Zhao 

pasiskundė, kad visos politinės 
ir ekonominės reformos, kurias 
norėjo įvesti buvęs vadas Deng, 
užtruko i lgiau negu buvę 
numatyta. Jis paneigė, kad par
tijoje buvę didesnių skilimų 
reformų reikalu; esą tik nežy
mūs nuomonių skirtumai pasi
reiškę. Pagal jį tai buvę labai 
gerai, nes skirtingos nuomonės 
išryškinusios demokratėjimo 
procesą. Iš visų penkių vadų 
konservatiškiausias esąs Li 
Peng, kuris yra už ekonomines 
reformas, kurios turi būti 
įvestos pamažu. Li yra elektros 
inžinierius ir studijavęs Sovietų 
Sąjungoje. Visi penki esą už re
formas. 

Ne visi, kurie buvo Politbiure, 
buvo naujai išrinkti. Yra naujų 
veidų ir jaunesnių, kurie visi pa
sisako už tolimesnes reformas. 
Zhao, kaip partijos sekretorius, 
vadovaus ir Sekretoriatui, kuris 
kasdien tvarkys ir praktiškai 
valdys visus komunistinės Kini
jos reikalus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Prez. Ronald Reagan priėmė poetė ir žmogaus teisių kovotoją Irina 
Ruštinskają. Prezidentas pats norėjo su ja pasikalbėti apie žmonių teises 
Sovietų Sąjungoje, pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorius Marlin PiU-
water. Ratušinskaja Šiuo metu dirba Northwestern universitete, 
Evanstone, Illinois. 

Tibetas — pavergta 
tauta 

Tibetas . — Trijų pagrindinių 
Tibeto budistų vienuolynų vie
nuoliai paragino Jungt inių 
Tautų Organizaciją paremti 
Tibeto nepriklausomybės ats
tatymo bylą. Serą, Ganden ir 
Drepung budistų vienuolynų 
nariai atkreipia dėmesį, kad 
Tibete jau 30 metų yra grubiai 
pažeidžiamos žmogaus teisės, o 
taip pat ir religinė laisvė, tarp 
kita ko, draudžiant pripažinti 
Dalai Lamą kaip vyriausiąjį 
Tibeto budistų dvasinį vadovą. 
Tibetiečiai reikalauja, kad 
okupantai kinai pasitrauktų iš 
jų krašto, kad būtų atstatyta 
Tibeto nepriklausomybė. Budis
tų vienuoliai kviečia Jungtinių 
Tautų Organizacijos atstovus ir 
žmogaus teisių apsaugojimu be
sirūpinančių sąjūdžių narius 
aplankyti Tibetą ir betarpiškai 
susipažinti su sunkia tibetiečių 
padėtimi. 

Didžiųjų gal ia 

Jungtinių Tautų sluoksniuo
se, betgi, pastebima, jog sunku 
tikėtis, kad kuri nors valstybė 
paremtų t ibetiečių 
re ikalavimus, nes visos 
didžiosios valstybės turinčios 
sunkumų su savo tautinėm 
mažumom. Kiti reaguodami į 
šią pastabą, pažymi, kad kai 
kur iuose diplomatiniuose 
sluoskniuose matomai pamirš
tama, kad Tibetas yra buvusi 
nepriklausoma i r suvereni 
valstybė, kurią 1950 metais 
Kinija okupavo ir prisijungė. 
Tad tibetiečiai su pagrindu save 
laiko ne tautine mažuma, bet 

Vyskupo Julijono 
Steponavičiaus atviras 

laiškas „Tiesos" redakcijai 
Apie tai rašo užsienio spauda 

— Maskvoje buvo pravesti 
Vakarų stiliaus žmonių apklau
sinėjimai, ar sovietų kariuo
menės daliniai tur i pasilikti 
Afganistane. Iš vieno tūkstan
čio maskviečių — 53% pasisakė 
už visišką sovietų kar ių 
išvežimą iš Afganistano ir tik 
27% buvo prieš. I klausimą, ar 
leisti išvykti sovietų piliečiams 
į užsienį, 73% pasisakė už lei
dimą emigruoti ir 18% prieš 
laisvą emigraciją. 

— Atėnuose, Graikijoje sau
gumas išaiškino, jog Sovietų 
Sąjunga per vieną graikų 
agentą išgavo Stinger nešio
jamų raketų planus ir jau pasi
gamino visai panašias raketas. 
Stinger raketą gali neštis 
vienas žmogus ir jos tiksliai 
pataiko į malūnsparnius ir bom
bonešius. 

— Ammane, Jordane susirin
ko arabų vadai savo viršūnių 
konferencijai apsvarstyti Ira
no—Irako karą ir Egipto vietą 
arabų pasaulyje. Tuo pačiu 
metu palestiniečiai pravedė 
prieš Izraelį demonstracijas 
Izraelio užimtame Vakarų 
Kranto regione. 

— M a s k v o j e bolševikų 
revoliucijos sukakties karinį 
paradą Raudonojoje aikštėje ste
bėjo ir sovietų vado Gorbačiovo 
duktė Irina su savo vyru, kurio 
vardas ir pavardė niekados 
nebuvo leista sužinoti Vakarų 
žurnalistams. 

— Izraelio vyriausybė nutarė 
nekelti bylų tiems agentams, 
kurie išgavo iš kalinių norimas 
paslaptis ir paskui melavo 
teisme, kadangi jie pasitarnavo 
valstybei. 

(Tęsinys) 
Vakar perdavėme Vilniaus 

arkivyskupijos apaštalinio ad
min is t ra to r iaus t remtinio 
vyskupo Julijono Stepona
vičiaus laiško „Tiesos" redakci
jai pirmąją dalį. Atsakydamas 
į Religijų Reikalų Tarybos 
įgaliotinio Petro Anilionio 
neteisingą ir klaidinantį pa
ryškinimą, „Kodėl vyskupas gy
vena Žagarėje" , vyskupas 
Steponavičius čia dokumen
tuotai įrodo, kad jis 1961 metų 
sausio mėnesį buvo civilinės 
valdžios ištremtas į Žagarę. Tai 
buvo tikras ištrėmimas, o ne — 
kaip suktai teigia Anilionis — 
„Bažnyčios Lietuvoje vadovų" 
įvykdytas „perkėlimas iš Vil
niaus į Žagarę". 

Antroje laiško dalyje vysk. 
Steponavičius įrodo, kad jis ne 
„įstatymus pažeidinėjo", o pagal 
Bažnyčios kanonų reikalavimus 
ir pagal savo sąžinę atliko vys
kupiškas pareigas. 

Šta i vysk. Steponavičiaus 
žodžiai: 

„Kadangi savo pasisakymu 
Petras Anilionis tur būt nori 
nuimti kaltę nuo civilinės val
džios, kuri mane ištrėmė, ir su
klaidinti visuomenę, nežinančią 
nutrėmimo priežasties, todėl pa
reiškiu, kad esu nušalintas nuo 
Vilniaus arkivyskupijos apašta
linio administratoriaus pareigų 
ir ištremtas į Žagarę ne už vals
tybinių įstatymų pažeidimą, bet 
už atsisakymą pažeisti bažny
tinius įstatymus, bažnytinės 
teisės kanonus. Tai patvirtino 
saugumo tarnautojai , pas 
kuriuos buvau iškviestas prieš 
ištrėmimą. 

Saugumiečiam pareiškus, kad 
nedelsiant turiu palikti Vilnių 
ir išvykti į Žagarę, paklausiau 
juos, už ką esu baudžiamas, ko
kį nusikaltimą esu padaręs? Ir 
jei esu pažeidęs valstybinius 
įstatymus, tai tegu tarybinė 
valdžia iškelia man bylą ir 

Libano patriarchas 
Maskvoje 

okupuota tauta, kuri reikalau
ja, kad būtų sugrąžintos jai pri-
klausančoios teisės. 

Draudžiama lankyt i s Tibete 

Tibete pas taruoju laiku 
įvykus demonstracijom už atsis
kyrimą nuo Kinijos ir nepri
klausomybę, šis kraštas yra vis 
labiau izoliuojamas nuo 
pasaulio. Kinijos valdžia 
pranešė, kad svetimšaliam 
turistam nuo dabar bus lei
džiama lankyti Tibetą tiktai su 
specialiais leidimais ir organi
zuotomis grupėmis. Visiem pa
vieniam turistam buvo įsakyta 
kelių dienų eigoje apleisti 
kraštą. Taip pat ir visiem 
užsienio korespondentasm buvo 
įsakyta 48-nių valandų laike 
išvykti iš Tibeto. Apžvalginin
kai pažymi, kad kinų valdžia 
siekia atsikratyti nuo nepa
geidaujamų — vadinamo padė
ties „normalizavimo" Tibete — 
stebėtojų. 

Roma. — Libano katalikų 
maronitų patriarchas Boutros 
Sfeir, užbaigęs aštuonių dienu 
vizitą Sovietų Sąjungoje, su
grįžo atgal į Romą, kur daly 
vavo pasaulio vyskupų Sinodo 
darbuose. Libano katalikų 
patriarchas Sovietų Sąjungoje 
pasimatė su rusų stačiatikių 
Bažnyčios vadovaujančiais dva
sininkais, aplankė svarbiausias 
stačiatikių šventoves, Maskvo
je susitiko su sovietiniais 
valdžios atsakingais pareigū
nais — aukščiausios tarybos pre
zidiumo vicepirmininku, užsie
nio reikalų ministerijos ir religi
jų reikalų tarybos atstovais. Su 
sovietinės valdžios pareigūnais 
buvo apsvarstytos galimybės 
atstatyti taiką Libane ir apskri
tai Artimuosiuose Rytuose. 

teisia mane. Tada jie man pa
sakė, kad, girdi, visas reikalas 
ir yra tas, kad nėra už ką man 
iškelti baudžiamąją bylą. bet 
blogiausia yra tai. kad esą 
negalima su manimi susikal
bėti, kad aš nevykdąs valdžios 
reikalavimų, kuriuos pateikia 
įgaliotinis. 

Tie įgaliotinio pateikti pot
varkiai ar reikalavimai buvo 
tokie: uždrausti kunigam kate-
kizuoti vaikus, besiruošiančius 
pirmai išpažinčiai ir šventai 
komunijai; uždrausti grupiniai 
egzaminuoti jau pasiruošusius 
vaikus... uždrausti nepilname
čiam vaikam dalyvauti liturgi
nėse apeigose, berniukam — 
patarnauti Mišiose, mergaitėm 
— dalyvauti procesijose, barstyt 
gėles. Uždrausti kun igam 
pravesti tikintiesiem rekolek
cijas, vykti j a t l a idus 
pa ta lk in inkaut i be rajono 
valdžios leidimo: uždrausti 
kunigam lankyti savo parapi
jiečius, uždrasuti kunigam rink
tis į vieną vietą rekolekcijom; 
palikti be parapijos, be kuni
giško darbo tuos kunigus , 
kuriem įgaliotinis atima regis
tracijos pažymėjimą; teikti ku
nigystės šventimus visiem pri
statytiem kandidatam. 

įgaliotinis reikalavo, kad tuos 
potvarkius paskirtiem kunigam 
pateikčiau raštu,nors mane 
supažindino su jais tik žodžiu. 
Be to, dar pagrasino, kad 
nesilaikantys tų potvarkių 
kunigai bus baudžiami, o vysku
pas, jei nepadės vykdyti tuos 
reikalavimus, bus nušalintas 
nuo pareigų. Kadangi potvar
kiai prieštarauja bažnytinės tei
sės kanonam, arkivyskupijos si
nodo nuostatam ir mano vysku
piškai sąžinei, todėl nepaisant 
įgaliotinio grasinimų, atsisa
kiau juos skelbti kunigam. 

Juk atsisakymas vykdyti 
religinį ir bažnytinį gyvenimą 
gr iaunančius po tva rk ius . 
Bažnyčios, tikinčiųjų ir savo 
teisių gynimas nėra įstatymų 
pažeidimas, nes Lietuvos TSR 
konstitucijos 50-tas straipsnis 
užtikrina sąžinės laisvę, tai yra 
teise išpažinti bet kokią religiją 
ir praktikuoti r e l ig in ius 
kultus". 

Trečioje atviio laiško dalyje 
vysk. Steponavičius a tsako 
dienraščiui ..Tiesa:" ir Religijų 
Reikalų Tarybos įgaliotiniui 
Anilioniui dėl tariamo nepa
klusnumo Šventajam Tėvui. 

Šiuo metu iš Paryžiaus mus 
pasiekė žinia, kad vyskupo Ste
ponavičiaus atvirą laišką yra 
paskelbęs čia leidžiamas rusų 
išeiviu la ikrašt is . .Ruskai 
Mysl". 

i Bus daugiau* 

— Michael Dukakis, graikų 
imigrantų sūnus, paskelbęs 
savo kandidatūrą į JAV prezi
den tus demokratų sąraše, 
atidarė savo rinkiminę įstaigą 
Chicagoje, kuri kontroliuos ir 
visą Midvvestern regioną jo 
išrinkimo reikaluose. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 11 d.: V e t e r a n ų 
diena. Martynas, Nimfa. Vigin-
tas. Seigūnė. 

Lapkričio 12 d.: Juozapatas, 
Sopata, Astikas. N a u m a , 
Teodoras. Galvainis. 

ORAS 

Saule teka 6:33. leidžiasi 4:35. 
Temperatūra diena 50 I.. 

naktį 22 L 

'. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. lapkričio 11 d. 
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RINKIMAMS PASIBAIGUS 
Jau pasibaigė rinkimai — 

išrinkta nauja 1988-1990 m. 
kadencijos LSS Vadovybė. Rin
kimų dalyviai išreiškė savo 
nusistatymą, balsuodami už 
pasirinktus kandidatus, o taip 
pat, nors ir negausiai, pasi
sakydami Sąjungos reikalus lie
čiančiais klausimais. Prezi
diumas ir toliau ragina rinkimu 
dalyvius rašyti — pareikšti savo 
nuomones ir siūlymus, kurie 
bus dar spausdinami paskuti
niame Biuletenio Nr. 4. 

Dabar gi, ir Jūs , mieli 
Rinkimų dalyviai,-ės, ir 
Prezidiumas, galime džiaugtis, 
žinodami, kad mūsų Sąjunga 
per ateinančius trejus metus 
bus vadovaujama ir globojama 
prityrusių vadovų. Tad, sėkmės 
Jiems Jų ateities darbuose! 

Balsavusiųjų atidumas buvo 
gan geras: buvo atmesti tik keli 
balsavimo lapai, ir atmetimo 
priežastys aiškiai apibūdintos 
balsų skaičiavimo protokoluose. 
Tik atkreipė dėmesį LSS rajonų 
sueigos balsavimai: kai kurie 
dalyviai prisiuntė tuščius bal

savimo lapus (4), arba balsavo 
uš savo ir kitų rajonų vadus (12). 

Ne visi užsiregistravę 
rinkimų dalyviai atliko savo 
pareigas — nesuspėjo atsiųsti 
savo balsavimo lapų. O jų 
susidarė ge ra šimtinė. 
Neatrodo, kad Kanados pašto 
patarnavimo sutrikimas būtų 
turėjęs didelės įtakos. 
Prezidiumas j au registracijos 
pradžioje iš pasikalbėjimų su 
Kanados vadovais žinojo apie 
gręsianti paštininkų streiką. 
Todėl prašė vadovus paraginti 
rajono dalyvius siųsti regis
tracijos ir balsavimo lapus, 
nelaukti streiko. Iš atsiųstų 
Kanados laiškų pastebėta, kad 
tik spalio mėn. išsiųstieji kiek 
vėlavo. O kur visas rugsėjis? 

Analizuojant rinkimų eigą, 
tenka pasakyti, kad įsitrauki
mas į rinkimus ir šį kartą buvo 
„ t rad ic in i s" : tik 81.25% 
užsiregistravusių prisiuntė savo 
balsus. 

Žemiau patiekiami duomenys 
rodo, kiek kurios šakos dalyvių 
buvo užsiregistravę ir kiek jų 
aktyviai dalyvavo rinkimuose: 

LSS šaka 

LS Brolija 
LS Seserija 
Akad. Sk. Sąj. 

Australijos 
Europos 
Kanados 
JAV Atlanto 
JAV Vidurio 

Registruotų 
dalyvių. 

270 
304 

50 
Rajonuose 

169 
22 
94 
82 

211 
JAV Ramiojo Vandenyno 46 

Atsiuntė 
balsus. 

214 
250 

43 

145 
19 
59 
61 

185 
38 

Balsavusių 
<7< 

79.26 
32.24 
86.00 

85.80 
86.36 
62.77 
74.39 
87.68 
82.61 

Viso: 624 507 

PUOTA JŪROS DUGNE 
Sunku beatpažinti Jaunimo 

centro didžiąją salę šį spalio 
17-sios vakarą. Žuvų keterose 
ant stalų bemirksinčias žvakes 
ir stalus gausiai apsėdusius sve
čius, lyg pasakų debesys, dengia 
baltų tinklų kaskados. Visą salę 
apgaubusiuose tinkluose supa
si margaspalvės jūrų žuvys. 
Scena išdekoruota lyg Jūratės 
rūmų veranda. Betrūksta t ik 
pačics Jūratės su šokančiomis 
undinėmis. 

Tai tradicinis Chicagos jūrų 
skautų ir jūrų skaučių rudens 
balius — puota jūros dugne. Tai 
plaukiojimo, buriavimo ir sto
vyklavimo sezono užbaigtuvės, 
į kurias susirinko ne tik gin-
tarės , budžiai, vadovai ir 
veteranai, bet ir daug linksmo 
studentiško jaunimo. 

Puotą pradėjo Brolijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjas ir Chi
cagos jūrų skautų veiklus vado
vas dr. Algis Paulius. Sveikin
damas visus puotos svečius, 
dėkodamas puotos rengėjams, 
kurių buvo ilga grandinė, 
pristatė puotos svečius — jūrų 
skautų buvusius ilgamečius 
vadovus j.v.s. dr. Kęstutį 
Aglinską ir j .v . s . Bronių 
Juodeli. 

Programos vedėja gintare 
Dana Mikužienė prisiminė va
saros malonumus melsvose ban
gose ir juos, j.s. L. Kupcike-
vičiaus surašytuose kupletuose, 
perskaitė Gailė Sabaliauskaitė. 
Milda Rudaitytė ir Vidas 
Paulius pabėrė eilę stovyklinių 
prisiminimų ir stovyklos laik
raštėlio ištraukų, o viską 
apvainikavo Danos Mikužienės 
meistriškai deklamuota stovyk-
linė poema, kuria dar meistriš-

Atžygiuoja ..Tėviškėlės" stovykloje stovyklavusios kernavietės . 

LAPKRČIO LAPAMS BYRANT 
PRISIMENAM SESĘ ONĄ 

Artimo džiaugsmui skirtieji taptų rojumi, bet prisidėti prie 
žodžiai, pasirašyti O.S. inicia- to, kad jis būtų malonesnė vieta 
lais, yra tarti v.s. Onos Sau- gyventi, t ikrai galime, 
laitienės, iškeliavusios Amži- Padiskutuokime, kokią reikš-
nybėn lapkričio 15-tą prieš mę žmonių santykiuose tur i 
aštuonerius metus. geras žodis. Iš anksto susi-

Skautininkė Ona — mokytoja, tarkime, kad nekalbėsim apie 
auklėtoja, autorė, skautiškos nenuoširdu, pa ta ikau jan t į , 
spaudos bendradarbė. Ir SESĖ 
įstabiausia šio žodžio prasme, 
visad kiekvienam radusi 
džiaugsmo, padrąsinimo ar 
užuojautos sakinį. Lapkričio 
lapams byrant, maldos žodžiu 
prisiminkime sesę Oną. per 
anksti nuėjusią Namo... 

81.25 

slidų, norintį kitu nusikratyti 
žodį. Mūsų geras žodis kils iš 
dosnios širdies, kuri pripažįsta 
ki tų pas t angas bei g e r a s 
ypatybes i r džiaugiasi su 
besidžiaugiančiais. 

Toks geras žodis būtų, pvz.: 
— Džiaugiuos, kad tau pasise

kė, kad gražiai susitvarkei, kad 
tau atėjo tokia gera mintis. 

— Sveikinu viską puikiai atli
kus , susi laukus p r i t a r imo , 
sukūrus tokią nuotaiką. 

— Ačiū, kad galėjau dalyvau
ti, ir kaip tu dar tur i laiko? 

— Tavo originalumas puikus. 
Tau tik ir kurti tokius daiktus... 

Naujakuriai rodo savo namus; 
draugai, sukandę lūpas, inspek
tuoja. Iš kambario į kambarį 
eina svečiai, ir laimingos švie
selės šeimininkų akyse ima 

Gal mes ir negalėtume taip blėsti ir visai užgęsta, kai Jonas 
paveikti pasaulio, kad jis staiga triumfuodamas sušunka: 

. « _ _ _ ^ — O čia vis dėlto popieriuje 

Ona Sauiaitienė 

SKIRKIME ŽODI 
ARTIMO DŽIAUGSMUI 

kiau parašė budys V. Macieža.' 
Kun. J. Dauginčiui palaimi

nus vaišes ir visiems skaniai 
pasivaišinus, visi tinklai susiū
bavo nuo trankios orkestro 
muzikos. Kartu bangavo ir 
siūbavo šokėjų poros, kad net 
salės grindys lingavo. 

— Visai kaip dabar mūsų jau
nimas Kaune, — šypsojosi į 
puotą atsilankęs svečias, pro
fesorius iš Kauno medicinos ins
tituto. 

— Dailus jūsų jaunimas, — 
gėrėjosi svečias, — gražios 
merginos, atletiški vyrukai, tik 
visi angliškai kalba. 

— Visi jie moka ir lietuviškai. 
— mes aiškinom. — tik savo 
tarpe, taip kaip ir universitete, 
skamba anglų kalba. 

— Geras ir orkestras. Tokį 
Kaunas labai mielai priimtų. 

— Pakvieskit į koki šaunų 

Kauno studentų balių, 
„Aidas"' ir nuskris. 

Puota tęsėsi iki vėlyvo 

gal plyšelis! Ar matėte? 
* * * 

VI- Vyksta koncertas. Gražiai in-
durnakčio ir jaunimas, kurį terpretuojamos visiems mielos 
šiaip rečiau matome Jaunimo dainos, todėl žmones patenkin

ti ploja. Tik už kelių eilių kaž
kas gana garsiai komentuoja: 

— Ar pastebėjai jo kostiumą? 
Net neišprosytas kaip reikiant! 

centre, nenoromis skirstėsi į 
namus. Liko tik rengėjams 
sunkūs salės dekoracijų su
tvarkymo darbai. Jiems vado
vavo gintare Laura La
pinskienė. Išsinešė dovanas ir 
loterijos laimėtojai, kurią 
pravedė gintare Audronė Gulbi
nienė. 

Per daug metų ruošta tradici
nė puota jūros dugne visiems 
dalyviams paliko gražius 
prisiminimus. Rengėjams pali
ko ir naujų lėšų, kad toli
mesnis Chicagos jūrinio skau-
tavimo išlaikymas finansais 
būtų užtikrintas. Belieka tik 
palinkėti gero vėjo ir tolimesnių 
puotų jūros dugne rengimui. 

Br J. 

Dana sukūrė dainelę, ir visa 
jos sk i l t i s su užs ideg imu 
dainuoja. 

— Bet melodija neskamba 
tikrai lietuviškai! Reikėtų jai 
pasakyti... 

O širdies kietumas — lietu
viškas? 

* * * 
Jei būtų man pasakę nors 

vieną gerą žodį... 
Jei būtų Tau pasakę nors 

vieną gerą žodį, kai buvai 
prislėgtas, nusiminęs, net ikras 
savim, i švargęs , v i en i ša , 

Chicagos A S S filisteriai po sueigos Balzeko Lietuviu Kultūros muziejuje. 

Nuotr. Y o l a n d o s Laas 

bekovojanti, besistengianti, -
gal daug kas Tavo gyvenime bū
tų kitaip. 

Taigi dabar, kai gali semti 
žodžius iš širdies gerumo,, 
nesigailėk jų kitiems! 

O. S. 

16-JI PASAULIO 
SKAUTŲ 

JAMBOREE 

Rodos, dar taip neseniai, 1983 
metų liepos 4-14 d., Kanadoje 
(Kananaskis , Albertos pro
vincijoje) įvyko penkioliktoji 
jamboree. Iki šešioliktosios, 
ruošiamos Australijoje, Catarac-
to Skautų parke, N.SAV., beliko 
vos porą mėnesių. Ji prasidės 
1987 m. gruodžio 30 d. ir baig
sis 1988 m. sausio 10 d. Šios di
džiosios skautų stovyklos šūkis 
— „Br ing ing the World 
together" („Sujungti pasaulį 
draugėn"). 

Cataracto Skautų parkas yra 
maždaug 70 km į pietus nuo 
Sydnejaus, netoli Cataracto 
užtvankos. Stovyklavietės plo
tas - 160 ha (395 akrai): turi 
savo kelius, vandentiekį, kana
lizaciją, elektrą. Stovykla pada
linta į 11 pastovyklių. Stovykla
vietėje gali tilpti daugiau negu 
25 tūkstančiai žmonių. 

Ši jamboree Australijoje ir pie
tiniame žemės pusrutylyje bus 
pirmą kartą. Australijos skau
tai didžiuojasi būdami pirmie
ji, pradeda švęsti Australijos 
200 m. sukaktį. 

Manoma, kad gali suvažiuoti 
iki 15 tūkstančių skautų iš viso 
pasaulio. Jau 1986 m. pabaigo
je buvo užsiregistravę 13,499 
skautai iš 69 kraštų. Didžiausią 
grupę sudarys JAV-ių skautai 
(2,960). 

„LITUANICOS" 
TUNTO SUEIGA 

„Lituanicos'" skautų tunto 
iškilminga sueiga įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Sueiga bus pradėta 9:30 vai. 
ryto šv. Mišiomis (salėjel Po 
pamaldų — iškilminga sueiga. 
Skautai sueigai renkasi 9:15 
vai. ryto.Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami. Laukiami 
visi bet kada žygiavę po „Li
tuanicos" tunto vėliava. Visi 
LSS nariai prašomi dalyvauti 
pilnose skautiškose uniformose. 

„NERIJOS" 
TUNTO SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių iškil
minga vadovių pasikeitimo 
sueiga įvyks sekmadienį, 
lapkričio 22 d., Jaunimo centro 
didž. salėje. Visos dalyvaujame 
9:15 vai. ryto šv. Mišiose Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų 
iškilminga sueiga Jaunimo cen
tro didž. salėje. Dalyvavimas 
privalomas. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

Br. R M M M M M P S V I I I M I 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7S7S 
57M Archer Ave. 

(6 blok J i į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. VUAY SAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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IR OOOS CHIRURGUA 
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BU. L DGCKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS . 
C R A H F O R D M E D I C A t BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

20SS W. 69 St. 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 
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Tel. 742-0255 
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6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
tVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OPOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURC.I1A 
Valandos pagal susitanma 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 t . Pulaski RAaO. Tel. $09-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
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DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS - karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2099 W. 99 St. CMcato 
Tai. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LICOS 

SPECIALISTĖ 
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DR. L D. PETRBKIS 
DANTV C Y I T I T O I A 
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DR. FRANK PIEČIUS 
(Kalba lietuviškai) 
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NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGĄ 

24S4 W. 71 Street 
Tol. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

lĖmniu tįstus*, flU., S.C 
Specialybė — Vidaus Imu gydytoja* 

Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą 
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JOHN F. WAITKUS, M.D., M C I 
SOCCIAUSTAS CNimillOAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tai. 927-3231 
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Ketv. Ir eenM. M M 3*7 v.v. 
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Laisvės šauksmas 

LATVIJOJE 
Mums broliška latvių tauta šį 

mėnesį švenčia savo nepriklau
somybės paskelbimo dieną. Chi-
cagoje latviai nepriklausomybės 
minėjimą su kitų tautybių at
stovais turės lapkričio 15 d. savo 
būstinėje — Latvian Communi-
ty Center, 4146 N. Elston, o pati 
Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo diena — latvių tautos 
šventė, yra lapkričio 18 d., kada 
latviai patriotai dar savo 
okupuotame krašte 1918 m. pa
skelbė savo laisvės šauksmą. 
Pats geriausias ir puošniausias 
Latvijos nepriklausomybei pa
minėti leidinys yra nuostabiai 
dailiai iliustruota, Japonijos sos
tinėje Tokyo išspausdinta anglų 
kalba knyga „Latvia". Nė 
vienas Pabaltijo kraštas dar 
tokios neturi, kas rodo išeivijos 
latvių iniciatyvą sėkmingą dar
bą. Džiugu, kad ir lietuviai 
suskato ką nors panašaus suor
ganizuoti ir darbas jau vyksta. 

Latviai turi savo informacijos 
biurą Miunsteryje Vokietijoje. 
Jų išleistas dailus lankstinukas 
skelbia, kad latviai jau apie 
4000 metų, kai yra įsikūrę Bal
tuos jūros rytinėse pakrantėse. 
Jie džiaugiasi, kad keletą šimtų 
metų gyveno laisvi, bet jau XIII 
šimtmečio pabaigoje juos užka
riavo vokiečių ordinas ir jų 
žemėse pasireiškė vokiškos 
kolonizacijos pastangos, o 
paskiau atėjo švedai, lenkai ir 
nuo 1795 m. caristinė Rusija. 
Porą dešimtmečių Latvija pasi
džiaugė nepriklausomybe. Tas 
Žemės ūkio kraštas ugdė pra
monę ir plėtė prekybą, pasiek
damas gražių kultūros laimė
jimų. Taikos sutartimi Sovietų 
Sąjunga 1920 m. visam laikui 
atsižadėjo bet kokių teisių į Lat
viją, bet jau po slapto Stali-
no-Hitlerio susitarimo 1939 m. 
ėjo Sovietų okupacija,, taip pat 
žiauri, kaip Lietuvoje. 

Anglų kalba Chicagoje latviai 
leidžia „Chicago Latvian News-
letter", kurį redaguoja Ojars 
Kalninš. Čia gana gausiai pa
teikiama žinių apie latvių 
sunkumus sovietinėje okupa
cijoje. Paskutiniuose nume
riuose skelbė apie tūkstančius 
demonstravusių Taline, Rygoje 
ir Vilniuje, reikalaujant pa
naikinti Stalino-Hitlerio 1939 
m. susitarimą, atvėrusį kel-
l ius į Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Tame pat numeryje 
buvo reiškiamas džiaugsmas 
kad 20 senatorių raštu krei
pėsi į Gorbačiovą, pra
šydami nedaryti trukdymų 
toms rugpjūčio 23 d. demonstra
cijoms. Toliau latvių biuletenis 
pranešė apie terorizavimą Ni
jolės Sadūnaitės, Roberto Grigo 
ir kun. Roko Puzono už daly
vavimą tose demonstracijose. 
Skelbiama, kaip Sovietai oku
pantai daro pastangų sukliudyti 
augantį latvių liuteronų 
Bažnyčios populiarumą: jų 
kontroliuojama konsistorija 
atleido iš pareigų teologinės 
seminarijos rektorių kun. dr. 
Roberts Akmentiš. Ta pati kon
sistorija atėmė leidimą darbuo
tis sielovadoje Kuldingos kle
bonui Modris P! te, pagaliau 
pašalintas Iš profesorių tarpo 
kun. Aivars Beimanis. Žmonės 
palaiko tuos aktyvius dva
sininkus. Parapiečiai atsisakė 
priimti naują komunistų kont
roliuojamos konsistorijos skiria
mą dvasininką, o kun. Plate 
atsisakė išvykti iš Kuldingos, 
nebent būtų jėga išgabentas. 

Išeivijos latviai stengiasi pra
siveržti amerikiečių spaudoje. 
Juris Ozols yra paskelbęs 
straipsnį laikrašty „The Vail 
Trail", kur pažymi, kad sovie
tai, plėsdami industrializaciją 
Latvijoje, atgabena rusus, ar
mėnus, gruzinus, uzbekus. Ry
goje buvo greitomis statomos 
patalpos jiems apgyvendinti. 
Atvykėliai vyrai laikraščiuose 
ėmė duoti skelbimus, ieškodami 
latvaičių nuotakų. Ozols ap
gailestauja, kad Latvijoje jau 
1982 m. iš 2.5 mil. gyventojų 
apie 45% buvo nebe latviai. 
Tiesa, Latvijoje imta gaminti 
didelė dalis Sovietų telefonų, 
motociklų, mažų autobusų, 
lokomotyvų, valytuvų, bet kar
tu su pramonės plėtimu vis 
buvo įvežami nauji kolonistai. 
Industrializacija atnešė taršą 
daugeliui Latvijos vandenų. Su 
atsiunčiamais žemos kultūros 
kolonistais ėmė augti kai kurios 
ligos, net ir encephalitis. 

Kai Washingtone spalio 6 d. 
JAV komisija saugumui ir ko-
operavimui Europoje užtikrinti 
apklausinėje tris į JAV atvyku
sius buvusius kalinius, jų tarpe 
ir mūsų V. Skuodį, latvis 
Rolanda Silaraups pripažino, 
kad dabar Latvijoje lengviau 
yra pareikšti savo mintis, palei
džiami kai kurie žmogaus teisių 
gynėjai iš kalėjimų, tačiau iš pa
grindų niekas nepasikeitė. KGB 
seka visas gyvenimo apraiškas 

tykiai. Vienas iš pirmaujančių įr telkia kaltinimus, jei kada 
latvių vadovų Chicagoje Ilmars reikėtų naujas bylas iškelti. 
Bergmanis beveik visada daly- Nėra vilties susilaukti reikia-
vaųja Vasario 16 d. minėji- mos pagarbos žmogaus teisėms, 
muose. Eilę metų jis pirmi- kol Latvijos gyventojams nebus 
ninkavo Pavergtų tautų komi- sugrąžinti laisvo apsisprendimo 
tetui, o kai šio centro vadovybę galimybė. Vykdoma rusifika-
šiemet perėmė lietuviai — pirm. cija. Vyksta masinis Sovietų 
K. Oksas, tai Bergmanis buvo kolonistų atkeldinėjimas ir jie 
padarytas garbės pirmininku, gauna specialias privilegijas. 

Chicagoje latviai turi savo Daugelis latvių negali sulaukti 
laikraštį „ČikagaaZinas", kurį reikalingo buto, o kolonistai 
leidžia Chicagos latvių or- gauna tuojau be eilės. Latvių 
ganizacijų sąjunga, o atsakoma- klubams KGB neleidžia plėstis, 
sis redaktorius yra mums pažįs- kaltindama tautiškumu. Su-

Nepriklausoma Latvija džiau
gėsi savo kultūriniu pažan
gumu, savo tautiniais kultūros 
lobiais. Skelbia apie surinktas 
60,000 savo liaudies dainų, pa
sklidusių 14200,000 variacijose, 
kurios irgi buvo surinktos. 
Latvių dainų šventės buvo gar
sios Pabaltijy. 

Latvių informacijų biuras 
skelbia, kad 1944-1945 m. nuo 
užgriūnančių sovietinių dalinių 
pabėgo apie 200,000 latvių į 
vakarus. Daugiausia jų apsi
gyveno JAV-se, bet daug 
pasiliko Vakarų Vokietijoje, įsi
kūrė Australijoje, D. Britanijoje, 
Kanadoje ir Švedijoje. Dabar 
okupuotoji Latvija užima 24,695 
kvadr. mylias (Lietuva — 
26,173) ir turi 2,589,000 
gyventojų, kaip skelbia „World 
Almanac". Gaila, kad okupan
tai į Latviją gabena kolonistus 
ir yra grėsmė Rygai ir visai Lat
vijai turėti daugiau kitataučių, 
kaip pačių latvių. 

Išeivijoje gražiai bendradar
biauja lietuvių ir latvių jau
nimas, o ir tarp vyresniųjų 
visuomenes vadų glaudūs san-

Pokalbis politinėje konferencijoje, kuria surengė Lietuvių Bendruomenė Washingtone spalio 23-25 
dienomis. Iš kairės: M. Ambrozaitienė, L. Rugionienė. I. Bublienė ir A. Kazickienė. 

Nuotr. K. A. 

TRUMPAREGIŠKUMAS AR 
NAIVUMAS POLITIKOJE 

JAV prezidento rinkimų įkarštyje (1) 
Ne tik JAV prezidento rinki

mų, bet ir kandidatų parinkimo 
datos dar yra gerokai toli. 
Tačiau jau šiandien rinkiminis 
įkarštis prasidėjo ir kasdien tiek 
atskirų kandidatų, tiek partijų 
politinė įtampa didėja. Tiesą 
pasakius, visa bėda ir yra, kad 
šios šalies visi piliečiai yra pri
versti metai iš metų veik nenu
traukiamai gyventi rinkiminėse 
nuotaikose. Dar pilnai neužbai
gus suskaičiuoti vienų rinkimų 
balsus, jau pradedama skaičiuo
ti kitų rinkimų galimybes. Dar 
ir šiandien partijos net nėra 
parinkusios savo kandidatus 
1988 metams, jau žinių tarny
bos lažosi, kokie kandidatai 
bus 1992 metais... 

Ateinantieji JAV prezidento 
rinkimai iš esmės turėtų būti 
įdomūs ir turėtų išjudinti visą 
tautą. Juk dabartinis prezi
dentas nebegali kandidatuoti 
dar vienam terminui. To jam 
neleidžia šalies konstitucija. 
Bet, jeigu jau ji ir leistų dar 
vieną kartą „bėgti" į rinki
mines lenktynes, tai vargu ar jis 
pats benorėtų? 

Tad šį kartą dar iki šiol seniai 
matytas gausus būrys entuzias
tų pradėjo skinti sau kelius į 
Baltuosius rūmus. Jie visi vi-

JONAS DAUGĖLA 

somis įmanomomis priemo
nėmis jau sparčiai pradėjo ryš
kinti savo išorinius ir vidujinius 
veidus ir skambiais pažadais 
vilioti „mokesčių mokėtojų" ir 
kitų balsuotojų širdis. 

Šiomis dienomis žinomas 
žurnalistas W. Buckley TV 
marškose suorganizavo abiejų 
partijų aspirantų pasirodymus. 

Kaip ir buvo galima tikėti, tiek 
demokratų, tiek respublikonų 
partijų kandidatai daugiausia 
lietė biudžeto subalansavimo, 
nedarbo, infliacijos ir kitas vi
daus gyvenimo problemas. 
Abiejų partijų pasirodymuose 
užsienio politikos reikalai buvo 
tik prabėgomis užsiminti. O 
mums ir kitiems pavergtųjų 
tautų išeiviams kaip tik šios 
problemos daugiausia rūpi. 
Mums ypatingai rūpi JAV 
užsienio politikos kryptys ir 
siekiami būdai savo siekimus 
įgyvendinti. 

Stebėjus šiuos mūsų žymiųjų 
JAV politikų pasirodymus ir 
klausant jų pareiškimų, tenka 
labai nustebti jų lėkštumu ir pa
viršutiniu esamos padėties ver
tinimu. Visi kartojo tas pačias 
nuvalkiotas frazes, mintis, darė 

jau seniai daugelio siūlytus ir 
nesėkmingai išbandytus pa
siūlymus. Visos diskusijos ir 
minčių pasikeitimai ribojosi tik 
šiaip sau tarpusavio asmenišku 
apsignaibymu. Nė vienas kan
didatas bent šiuo atveju nesuži
bėjo savitomis programomis ir 
nepatraukė naujais šūkiais ar 
naujomis idėjomis. 

Šiems rinkimams bus išleista 
iki šiol nematyta kelių bilijonų 
suma. Už tuos pinigus TV 
marškose iki nuobodumo bus ro
domi ne tik kandidatų, bet ir jų 
žmonų bei vaikų veidai. 
„Strohs" alaus ir „Palmolive" 
muilo reklamomis bus ryški
namos kandidatų asmenybės. 
Bet jau šiandien visi prana
šauja, kad šiuose rinkimuose, o 
ypatingai pirminiuose, daly
vaus apgailėtinai mažas procen
tas rinkėjų. 

Ne tik rinkiminėje propa
gandoje, bet ir visame gyvenime 
daugiausia vyrauja JAV ir Sov. 
S-gos santykiai ir šių didžiųjų 
galybių globalinės varžybos, ku
rios nepertraukiamai tęsiasi 
nuo pat antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Tuo netenka stebėtis, 
juk šių santykių raida tiesio
giniai liečia visą žmoniją ir jos 
išlikimą. 

Tačiau labai gaila, kad pasku
tinieji pasirodymai plačiajai šios 
šalies visuomenei parodė tik 
mūsų žymiųjų politikų naivumą 
ir vispusišką bolševikinio pa
saulio santvarkos ir jo užmačių 
nesupratimą. Diskusijose pa
aiškėjo, kad daugelis kandida
tų visai dar nesupranta tikrųjų 
bolševizmo siekimų ir tikslų. 

Veik visi prezidentiniai kan
didatai gyvena tikėjimu, kad jie, 
pasiekę Baltuosius rūmus, pir
miausia stengsis išnaudoti Sov. 
S-gos šiandieninius ekonomi
nius sunkumus ir išgaus palan-
kius tarptautinius susitarimus 
bei ilgalaikes sutartis. 

O apgailėtinas trumparegiš
kumas ar silpna atmintis! 

Nejaugi mūsų politikos va
dovai dar iki šiol neįsitikino. 
kad raudonoji imperija jau iš
tisus septynis dešimtmečius 
gyvena ekonominius sun 
kūmus. Tačiau komunistų par
tijos, ku r i jėga valdo šią 
imperiją ir tvarko visus kasdie
ninius šios imperijos gyventojų 
reikalus, šie sunkumai niekad 
nelietė ir jie į tuos gyventojų 
sunkumus niekada nekreipė nė 
mažiausio dėmesio. Politbiuro 
nariai ir kiti aukštieji komunis
tinės valdžios pareigūnai yra 
aprūpinti prabangiais butais, 
atostogauja puikiose „dačose" 
prie Juodosios jūros, veltui nau
dojasi specialių krautuvių pa
tarnavimais. Ir jiems niekada 
nerūpėjo, kad jų valdomų 
žmonių masės turi valandų 
valandomis eilėse stovėti prie 
pustuščių k rau tuv ių arba 
gyventi po t r is — keturias 
šeimas vieno miegamojo bu
telyje ir visi naudotis viena vir
tuve ir viena išviete. 

Ir kam gi jiems rūpintis jais? 
Jų valdžios l ik imas visai 
nepriklauso nuo jų. Jie visi j val
džią įkopė ir joje išsilaiko KGB 
pagalba. Tad nenuostabu, kad 
Gorbačiovas, vos tik įkopęs į 
Kremliaus sostą ir paskelbęs 
savo naujas programas, pir
miausia į politbiurą įsodino net 
keturis KGB aukštus parei
gūnus. Taip pat būdinga, kad jo 
užsienio reikalų ministerį Ša-
varnadzę, grįžtant iš užsienio 
kelionių, Maskvos orauostyje 
pasitinka ne diplomatinės tar
nybos atstovai, bet KGB virši
ninkas Viktoras Chebrikovas. 
Atrodo, kad jis yra pirmasis, 
kuriam Šavernadze turi išpa
žinti savo kelionės eigą. 

Bolševikinio pasaulio fi
nansinės sistemos niekada ne
gali palaužti beatodairinės 
ginklavimosi lenktynės. Ten 
nėra nė akcijų biržos, kurios 
svyravimai labai atsiliepia į 

dolerio vertę. Ten niekad nėra ir 
biudžeto subalansavimo pro
blemų. Ir rublio vertė niekada 
nesvyruoja. Jo vertė nė kiek 
nepriklauso nuo bendros šalies 
ekonomijos. Ta vertė nustatoma 
politbiuro posėdžiuose. Juk tik 
išimtinai komunistų partijai 
priklauso visos brangių žaliavų 
kasyklos, alyvos versmės, 
fabrikai ir tu fabriku darbi
ninkai. O pagaliau partija gali 
nevaržomai darbui naudoti ir 
Sibiro vergus — politinius 
kalinius. 

Sov. S-ga su įvairiomis vaka
rų valstybėmis yra pasirašiusi 
kelis šimtus įvairių susitarimų 
ir sutarčių. Tačiau mūsų sena
toriai ir vėl siūio pasirašyti dar 
naujas sutartis. Nejaugi jie 
užmiršo, kad Sov. S-ga išliko 
nesulaužiusi tik vienos sutar
ties. Tai yra Molotovo-Rib-
bentropo paktai. Šiais paktais 
bolševikų vergijai buvo parduo
tos Pabaltijo valstybės, rytų 
Lenkija ir dalis Suomijos. Šią 
sutartį sulaužė ne sovietai, bet 
Hiltleris. Tačiau iki šiol ne
panaikino Sov. S-ga — ji iš
tikimai jos laikosi ir tuos susi
tarimus gerbia. Šiuos aktus ger
bia ir dabartinis .,taikos apaš
talas" Gorbačiovas. 

Visos ligšiolinės taikos sutar
tys pasitarnavo ne tam tikslui, 
kuriam jos buvo iškilmingai 
pasirašytos. Jomis Sov. S-ga tik 
siekė ir šiandien siekia tik 
nuginkluoti vakarų pasaulį, 
sunaikinti karines pajėgas ir pa
laužti jų bendrą jungimąsi 
NATO karinėje sąjungoje. Ir tuo 
pačiu išstatyti i mirtiną pavojų 
visą Vakarų Europą. 

Sovietai visai užmiršo, o 
vakarų politikai-sąjungininkai 
jiems nedrįsta priminti Jaltos 
konferencijos susitarimų. Tais 
susitarimais jie pažadėjo tuojau 
po karo atitraukti karines jėgas 
iš nacių okupuotų teritorijų, 
atstatyti Europos valstybių 
nepriklausomybes, gerbti tautų 
apsisprendimo teises ir tuojau 
sudaryti sąlygas, kad visų tų 
tautų žmonės laisvais rinkimais 
galėtų laisvai pasirinkti sau no
rimą politine santvarką ir išsi
rinkti savo šalių valdžias. 

Sekant prezidentinių kandi
datų pasisakymus šiais visais 
klausimais, atrodo, kad tik 
vienas gen. Haig dar šiek tiek 
realiau pažvelgė į šias pro
blemas ir teisingai apibūdino 
Sov. S-gos pavojus vakarų pa
sauliui ir jų užmačias. Visi 
kandidatai, kalbėdami užsienio 
politikos klausimais, tik parodė 
neįtikėtiną naivumą, komu
nizmo grėsmės .nesupratimą ir 
nuostabų trumparegiškumą. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

29 

tarnas Ilmars Bergmanis, vy
riausias ir techniškasis redak
torius — Alberts Raidonis. Šis 
laikraštis prie progos nevengia 
suminėti ir lietuvius. 

varžyta kelionių galimybė, reli
ginė laisvė. Nėra spaudos lais
vės. Bet latvių laisvės viltys 
nepalaužiamos. 

Juos . Pr. 

Gilesniam vandeny murkėsi vandens 
buivolai — svarbiausias filipiniečių ūkio gyvulys, atsto
jantis lietuvio arklį. Buivolai neturi prakaito liaukų, 
jeigu nelyja, jie turi vidurdienį eiti į vandenį maudytis, 
— kitaip susirgtų. Buivolus į prūdus vedžioti yra tra
dicinis vaikų darbas. Gražu žiūrėti, kaip septynių metų 
smulkutė mergytė išdidžiai veda galbūt visą toną 
sveriantį vandens buivolą. Buivolai sulenda į vandenį, 
kyšo jų tik ragai ir šnervės ir taip tūno vandeny 
valandas. 

Vietovaizdį sudarė ryžių tvenkiniai, didingi mėlyni 
debesys ir užgesęs ugnikalnis — Mount Arayat Kai 
šis kalnas pasirodė horizonte, žinojom, kad esam netoli. 
Clark aviacijos bazė į kurią važiavom, buvo šio kalno 
papėdėje, kur bevaikščiotum bazėj, visur šone matei 
tą būdingą, su įdubusiu krateriu ugnikalnį. Prieš 
mums čia atvažiuojant, po karo Filipinuose vyko kovos 
su Huk'ais — komunistų partizanais. Mount Arayat 
tada buvo jų teritorija. Dar ir mums gyvenant buvo 
kalbama, kad Arayat'e prisilaiko užkietėję komunis
tai, nors tada jie visur jau buvo numalšinti. 

Privažiavom Angeles miestą, mūsų dukters 
„gimtinę". Nors Daina gimė Clark bazėje, filipiniečiai 
vis tiek ją skaito savo piliete ir išdavė jai Angeles mies
to gimimo metrikus. Angeles prie Clarko yra prisi
glaudęs iš kitos pusės nuo Arayat kalno. Bazės pašonė 

susideda beveik vien tiktai iš smuklių, barų ir mažų 
viešbutėlių. Važiuodami iki bazės vartų, jų pra
važiavom turbūt apie tris dešimtis. Visi jie reklamavo 
savo gražiąsias „hosteses". Tos svetingosios panelės 
man buvo netiesioginiai pažįstamos. Kai tarnavau 
bazėj, kurį laiką virš savo pagrindinės klinikos dar 
buvau priskirtas pirmadieniais padėti venereologijai. 
Po savaitgalio atostogų kareivėliai parsinešdavo iš 
Angeles ir Manilos tiek gonokokų, kad vienas daktaras 
nesuspėdavo apsidirbti. 

Prieš bazės vartus aš išsitraukiau savo dokumen
tus, Amerikos pažymėjimą, kad gerai atlikau kariškas 
pareigas. Nieko nereikėjo. Filipinietis sargybinis tik 
pamojo — važiuok. O už kilometro važiuoji pro pat 
pakilimo takus, milžiniški transportiniai lėktuvai čia 
pat už poros šimtų metrų sustatyti. Toks geras taikinys 
komunistų sabotažui. 

Pirmiausia nuvažiavau į ligoninę, kurioje teko dve
jus metus dirbti. Ligoninė tada susidėjo iš dvidešimties 
medinių barakų, dengti šaligatviai jungė atskirus sky
rius. Tos ligoninės jau neberadom. Stovėjo nauja 
ligoninė, akinančiai balta, fasadas mūrinis, bet išpintas 
kaip mezginys. Mano įpėdiniai oftalmologai mus 
priėmė svetingai. „Grįžkit vėl į Clark bazę dar dar bent 
porai metų, darbas lengvas, oras geras, amžina vasara, 
tik kartais palyja. Mes jus mielai priimsim". 

Teisybė, gyvenimas Clark bazėje buvo malonus. Dė
dė Šamas lepina savo kareivius, gal net per daug. BX 
(Base Exchange) aprūpindavo mus viskuo, netgi kalė
dines eglutes lėktuvais atskraidydavo kažkur iš šiau
rės, berods iš Korėjos. Žmonoms gyvenimas irgi buvo 
lengvas, tarnų, tarnaičių kiek tik nori. Pirmą sykį 
gyvenime mano žmona turėjo ir virėją ir vaikų auklę, o 
skalbėja ir sodininkas ateidavo kas savaitę. 
Kariuomenės tarnybinės valandos buvo pritaikytos 
klimatui. Trečią po pietų darbas užsibaigdavo ir ei
davom maudytis į baseinus. 

Nuvažiavom pasižiūrėti, kas liko iš senosios 
ligoninės. Liko tik vienas barakas, kuriame įsikūrė 
veterinarijos skyrius. Sunku buvo pasakyti, ar tai buvo 
mano senasis barakas, ar buvęs moterų skyrius, kur 
gimė mano duktė, ar gal visai kitas iš tos eilės barakų. 
Čia besidairant ir fotografuojant, iš kažkur atsirado 
aštraus žvilgsnio jaunas vyras ir paklausė, ar negali 
kuo padėti. Kai paaiškinau, kas aš ir parodžiau 
dokumentus, mandagiai atsisveikino. 

Pagal tradiciją trečią valanda nuvažiavom į ba
seiną. Kaip mažai čia viskas buvo pasikeitę. Tas pats 
karininkų klubas, restoranas, kur tiek daug sykių 
viešėta, krautuvėlė, kur vaikai pirkdavo hamburgerius 
už 15 centų. Čia mano trejų metu duktė šokdavo į ba
seiną, o paslaugūs leitenantai tai traukdavo ją iš van
dens, netikėdami, kad tokia maža mergytė mokėtų 
plaukti. Aplankėm ir savo buvusį namą. tik keli žings
niai nuo klubo. Kodėl yra toks psichologinis dėsnis, kad 
anksčiau gyventi namai prisiminimuose visuomet 
atrodo didesni negu tikrovėje. Čia sutilpdavo mūsų 
šeima su penkiais vaikais ir dviem tarnaitėm. Dabar čia 
gyveno draugiškas seržantas ?u filipiniete žmona ir 
dideliu šunimi. Kieme tebeaugo milžiniškasis mango 
medis ir spalvingieji hibiskų krūmai, tačiau nebebuvo 
papajų medžių, kurie mums tiek daug vaisių atneš
davo. Atsiminimai plaukė vienas po kito. Veranda, 
kurioje vakarais sėdėdavom, klausydamiesi cikadų 
muzikos. Per kiekviena saulėlydį cikados koncertuo
davo lygiai dvidešimt minučių. Jos čirkšdavo taip gar
siai, kad net sunku būdavo susikalbėti Cikados, vabz
džių pasaulio milžinai, puse delno užima, vaikai kar
tais pagaudavo vieną. Paprastai jos taip gerai mokė
davo pasislėpti, kad tik vakare, joms prabilus, pajus
davai, kad tūkstančiai cikadų medžiuose mus supa. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
IŠSKLEIDŽIAMAS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos Krikščionybės 600 
metų sukakt ies minėjimo 
komite tas Bostone jau 
užskleidžia savo veiklą. 
Pakutinis viešas to minėjimo 
renginys įvyko spalio 25 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
didžiojoje salėje. Tai buvo dr. 
inž. Jurgio Gimbuto paskaita 
„Lietuvos bažnyčių ir varpinių 
tipologija", iliustruota skaid
rėmis, o taipgi Gintaro Čepo su 
talkininkais paruošta paroda 
apie lietuviu bažnyčių ir vienuo
lynų veiklą Bostone ir jo 
apylinkės lietuvių telkiniuose. 
Paskaita ir paroda — kruopščiai 
paruoštos. Dalyviai reiškė 
nuomonę, kad parodą reikėtų 
net plačiau parodyti ameri
kiečiams. Šiuo reikalu turėtų 
pasirūpinti pirmiausia pačių lie
tuvių parapijų vadovybės at
skirose vietovėse. Ligi šiol 
paroda buvo išstatyta tik State 
House, kai ten pradėtas sukak
ties minėjimas. 

Paskutiniai sukakties minė
jimo komiteto darbai — tai 
sukaktuvinės lentos įrengimas 
Šv. Kryžiaus katedroje Bostone 
ir sukakties minėjimo apyskai
tos paruošimas. Pirmuoju rei
kalu esmėje jau susitarta su 
katedros administracija ir 
paruoštas reikalingas projektas, 
tad lieka tik darbą atlikti. O 
antrasis reikalas bus sut
varkytas, kai galutinai paaiškės 
visos sukakties minėjimo paja
mos ir išlaidos. 

Sukakties minėjimo programą 
sudarė: minėjimas State House, 
sol. Lilijos Šukytės ir pianisto 
Vytenio Vasyliūno koncertas, 
Vytenio Vasyliūno vargonų 
koncertas, minėjimas Šv. Kry
žiaus katedroje, banketas Lan-
tanos svetainėje Randolphe ir 
minėtoji dr. inž. Jurgio Gimbu
to paskaita bei Gintaro Čepo 
paruošta paroda. 

AKT. H. KAČINSKO 
MIRTIES METINĖS 

Rugsėjo 28 d. sukako metai, 
kai Floridoje mirė akt. Henrikas 
Kačinskas, eidamas 84-sius 
metus, anksčiau gyvenęs ir 
vaidinęs Bostone, kur tebgy-
vena jo brolis komp. Jeronimas 
Kačinksas. Tas liūdnas metines 
per radiją plačiai paminėjo Pet
ras Viščinis lapkričio 1 d. 
„Laisvės Varpo" laidoje, o 
komp. Jeronimo Kačinsko 
rūpesčiu tą pačią dieną Šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo atnašaujamos šv. 
Mišios už akt. Henriko Ka
činsko sielą. Mišių metu grojo 
komp. Jeronimo Kačinsko suor
ganizuotas instrumentinis trio, 
kuriame dalyvavo lietuvaitė 
smuikininkė Linda Veleckytė iš 
Chicagos, baigianti smuiko 
meno studijas Bostone pas prof 
J. Mazurkevičiu. 

„Laisvės Varpo" laidoje akt. 
Henrikas Kačinskas iškeltas 
pavyzdžiu retėjančios mūsų 
vyresniosios kartos, kuri ne
priklausomoj Lietuvoj buvo pa
siekusi įvairiose srityse didelių 
aukštumų ir gražių laimėjimų. 
Tai kartos retėjimas yra juo 
skaudesnis, kad neturime prie
auglio, kur is galėtų ją 
pavaduoti. 

Apie akt. Henriko Kačinsko 
darbą Amerikos Balso lietuvių 
skyriuje kalbėjo buvęs ilgametis 
to skyriaus vedėjas Alfonsas 
Petrutis. J is išryškino akt. 
Henriko Kačinsko įnašą į 
vaidinimų ir specialių prog
ramų Lietuvai ruošimą, naujų 
radijo tarnybos darbuotojų 
apmokymą ir pranešimus ypa
tingomis progomis, kaip 
Lietuvos atstovo Povilo 

Žadeikio mirtis. Alf. Petručio 
kalba pailiustruota ištraukomis 
iš akt. Henriko Kačinsko įka! 
bėjimų. Jam skirta programos 
dalis ba ig ta jo a t l i ekamu 
Kazimiero Sapiegos monologu 
iš Balio Sruogos dramos 
„Kazimieras Sapiega'. 

P. V. 

RANKDARBIŲ MUGĖ 

Lietuvių Tautodailės institu
to skyrius rengia rankdarbių 
mugę, gruodžio 6 d sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.. 
Lietuvių Piliečių dr-jos II aukšto 
salėje. Bus galima įsigyti įvairių 
audinių, juostų, mezginių, 
medžio drožinių bei deginto 
medžio darbų, šiaudinukų kalė
dinei eglutei papuošti, džiovintų 
gėlių meniškų vainikų, tapybos 
ir grafikos kūrinių, gintaro dir
binių ir kt. dovanų. Prašome 
visus pasižymėti šią datą ir 
atsilankyti į mugę, nes prieš 
Kalėdas visi ieško dovanų, o 
mugėje r a s i t e jų didelį 
pasirinkimą. 

(S. S.) 

Regina (Aleksiejutė) ir Charles Peter Audėt bando atsilaužti šiek tiek ves
tuvinio raguolio. 

KANADOS 2ESHOS 
LIUDAS JAGMINAS 

MEDICINOS DAKTARAS 

Išeivijos l ietuvių pasi
didžiavimui dar vienas jaunas 
medicinos dak ta ras Liudas 
Jagminas. Jaunasis gydytojas 
yra sūnus inžinieriaus — kons
truktoriaus Romualdo ir Marga
ritos Jagminų, gyvenančių 
Bridgewater, Mass. Medicinos 
daktaro diplomą įsigijo Brown 
universitete. Providence, R.I. 
Praktiką atliko Brown univer
siteto Miriam ligoninėje. Jo 
pagrindinė šaka — Emergency 
Medicine'aTid Critical Care. Dr. 
Liudas Jagminas dirbo Mas-
sachusetts General ligoninėje, 
Bostone. Visą laiką buvo 
veiklus lietuviškose organi-
zaciose. Priklauso Lietuvių 
Gydytojų draugijai, Lietuvos 
Vyčiams, skautams, priklausė 
lietuvių tautinių šokių šokėjų 
rateliui, yra laimėjęs pirmas 
vietas šaulių rengtose šaudymo 
varžybose; mėgsta klasikinę 
muziką, teatrą, lietuviškas 
dainas, gerai kalba lietuviškai. 
Lankėsi Lietuvoje. Labai 
jautrus Lietuvos ir lietuvių rei
kaluose. Dr. Liudo Jagmino 
mokslo apvainikavimu diplomu 
ir aukštais įvertinimais džiau
giasi jo tėvai Romualdas ir Mar
garita Jagminai, broliai Eugeni
jus (baigę techniką, savininkas 
Plumbing and Heating preky
bos Cape Cod, Mass). Brolis 
Romualdas yra baigęs technikos 
mokyklą ir turi atsakingas 
pareigas telefono kompanijoje. 

Savo vaikaičio pasiekimais di
džiuojasi Marija ir Antanas 
J u r k š t a i , o ypač močiutė 
Skučaitė ir jos artimieji išei
vijoje ir Lietuvoje. Dr. Liudui 
Jagminui šviesios ateities linki 
visi jį pažįstantieji. 

E. Ribokienė 

London, Ont. 

SUMAINĖ ŽIEDUS 

Rugsėjo 19 d. Šiluvos Marijos 
bažnyčioje klebonas kun. Ignas 
Mikalauskas, OFM, sutuokė ži
nomąją smuikininkę Reginą 
Aleksiejutę su Karoliu Petru 
(Charles Peteri Adetu. Pirmoji 
pamergė buvo Christine 
Newland, grojanti pirmu 
smuiku Orchestra London 
Canada. Pirmas pabrolis Jim 
Ford. anksčiau grojęs tame or
kestre pirmu trimitu. Palydą 
sudarė minėto orkestro dalyviai 
ir „Pašva is tės" choristai. 
Nebuvo aplenktos nė jauniau-

RENGINIAI 

Lapkričio 15 d. — K. Bradū-
no poezijos rečitalis Lietuvių 
Piliečių dr-jos Il-ro aukšto salė
je, 3 vai. p.p. 

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
tradicinis rudens pobūvis. 

Lapkričio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio 50 metų veiklos 
minėjimas. 

Gruodžio 6 d. — Rankdarbių 
mugė Lietuvių Piliečių drau
gijos II aukšto salėje nuo 12 iki 
5 vai. p.p. Rengia Lietuvių Tau
todailės instituto Bostono 
skyrius. 

Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje So. Bosto
ne tradicinė Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė. 

šios parapietės, stropiai daly
vaujančios parapijos ir kitoje 
lietuvių veikloje, kaip Elenutė 
Vilytė, Alicija Naruševičiūtė ir 
Gillian Bankaitė. Pirmos dvi — 
gėlių mergaitės, o Bankaitė 
nešė žiedus. Apeigų metu pran
cūzų ragu grojo Ron George ir 
trimitu Erick Schultz. Vargo
navo muz. Rita Vilienė ir giedo
jo jos vadovaujamas „Pašvais
t ė s " choras. Vaišės įvyko 
„Stage" restorane grojant mi
nėto orkestro kvartetui „Cla-
siąue" 

Regina atvyko iš Lietuvos 
1981 m. ir pradėjo reikštis 
Kanados muzikos pasaulyje: 
orkestruose, konservatorijoje, 
koncertuose ir 1.1. Dabar ji gro
ja antru smuiku Orchestra Lon
don Canada, o taip pat talkina 
Šiluvos Marijos parapijai ir ki
tai lietuvių veiklai. J i yra ir 
„Pašva i s t ė s" choro n a r ė . 
Minėtame orkestre groja ir jos 
vyras. 

KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTIES M I N Ė J I M A S 

Energingojo klebono kun. I. 
Mikalausko, OFM, iniciatyva 
rugsėjo 13 d. Šiluvos Marijos 
parapija surengė L ie tuvos 
krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimą. Konce-
lebracines šv. Mišias 4 vai. p.p. 
atnašavo pranciškonų vicepro-
vincijolas ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun . A. 
Simanavičius, OFM, ir aštuoni 

jauniausia ir viena iš mažiausių 
Kanados lietuvių parapijų. 

Markoni klube 6 vai. p.p. 
įvyko koncertas ir banketas. 
Koncer to p rogramą a t l iko 
torontiškiai solistai V. Veri-
kaitis ir A. Pakalniškytė bei 
londoniškė smuikininkė R. 
Aleksiejutė. Visiems akompa
navo torontiškis muz. J. Govė-
das. 

Po koncerto įvyko vaišės, 
kurių metu gausiais plojimais 
buvo pasveikinti svečiai ir 
viešnios iš Europos. Nuoširdžiu 
žodžiu visiems padėkojo klebo
nas kun. I. Mikalauskas. 

BARKAUSKAS 
DEŠIMTKOVĖS 
Č E M P I J O N A S 

Sunkumų mėtymo varžybos 
Kanadoje ka sme t t a m p a 
populiaresnėmis. Jos nieko ben
dro neturi su atletikos pirme
nybėmis, bet veikia lygiagre
čiai. Jose dalyvauja ne tik 
Kanados stipruoliai, bet taip pat 
atletai ir iš kitų kraštų. Ir ne tik 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių, bet net ir iš Australijos. 
Tose varžybose beveik kasmet 
rungtyniauja ir vienas lietuvis, 
bū ten t ž inomasis Londono 
lietuvių sporto klubo „Tauras" 
atletas Arvydas Barkauskas. 

Rugpjūčio 1 d. Maxwell, Ont., 
įvykusiose tos sporto šakos pir
menybėse jis laimėjo dešimtko-
vės pirmą vietą — čempijonatą 
visos Kanados mastu. Dešimt-
kovę (Hep ta th lon) sudaro 
dešimt įva i r ių varžybų ir 
daugiausia taškų surinkęs 
tampa jos čempijonu. Tarp tų 
varžybų yra ir 56 svarų svorio 
metimas į tolį, tokio pat svorio 
metimas į aukštį, 20 pėdų ilgio 
ir 150 svarų rąsto metimas ir 
kiti panašūs mėtymai. Barkaus
kas yra laimėjęs kelis šimtus 
įvairių varžybų, tiek kanadie
čių, t iek ir amerikiečių bei 
lietuvių rengtose žaidynėse. Jis 
dalyvavo ir antrose pasaulio 
lietuvių žaidynėse Chicagoje 
1983 m. ir apgynė savo (laisvo
jo pasaulio lietuvių rutulio ir 
disko) čempijonatus, kurių iš jo 
niekas kol kas nepaveržė. Jo 
ūgis — 6 pėdos, jo nuolatinis — 
„nepadidintas" svoris — 245 
svarai. 

D.E. 

CLASSIFIED GUIDE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park , N.Y. 11040 

H E L P W A N T 1 D 

Reikalingas „satesman" pardavinėti mėsos 
produktus. Kompanija parūpins masiną, 
benziną ir leidimą. Apiikantas turi turėti vai
ruotojo leidimą, saugaus vairavimo rekor
dą ir turi būt ..bondable". Skambinti: (312) 
722-1070 tik tarp 7 k 9 vai. ryte. 

Temporar.. lousehoki help wanted. 3 
days, 4 hre. ea. (Mon., Thur, Sat). Dif-
ferent days or hrs. may be arranged 
Mušt speak Eng';sh. Call Ms. 
Burkholder 238-5980. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRAMKZAPOLIS 
3208V2 VVes' 95th Street 

Tol. — GA 4-8854 

pasakė kun. dr. V. Skilan-
džiūnas iš Ottawos. J is pirmiau
sia pasveikino kleboną ir visą 
parapiją, išdrįsusius paminėti šį 
istorinį mūsų tau tos įvykį, 
nežiūrint sunkių mažos parapi
jos darbo sąlygų. Pamoksli
ninkas pažymėjo, kad ši šventė balandį, kai bus parapijos „reu-

REALE8TATE 

KOMPIUTERIŲ! 
galite MUKT! ar PARDUOTI 

. mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-aACE REALTORS 

MiLtMM TAI mtumucf 
6529 S KEDZte 

—opą 

onerr IR^ĄŽHUNOAI 
PATARNAUJAMI MMCM0I 

Btl PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei-
davimą. sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkei, mieata ar priemiea-
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
S. 

7S7-080O 

fundatorių salėje. Klebonas 
kun. Vincas ValkaviČius duos 
trumpą pranešimą apie lietuvių 
religinę pradžią JAV-bėse. 

Kun. V. Valkavičius baigia 
rašyti Norwood'o lietuvių is
toriją. Žada paruošti ateinantį 

PRIME REAL ESTATE 
490-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tov/nship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

UnaaOytya 

Bcoiuiis Ndnys 
Rūta SušlnskJanė 

Neapmokamai įkainuojam namus • 
SKAMBINKIT 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

436-8937 
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. 

OSS-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Mofmts Dockya 

Tel. S0S-SS24. Nuo SrylaMOv.v. 
Kalbėti lietuviikai 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Norwoodas, Mass, 
VYČIAI 27 KUOPOS 

27-os kuopos vyčiai rengia 
Lietuvos 600 metų krikščiony
bės minėjimą lapkričio 22 d. su 
lietuviškom Mišiom 8 vai. rytą. 
Kolumbo vyčiai 4 laipsnio daly
vaus su kardais ir kostiumais. 
Jų tarpe yra parapietis ir vyčių 
veikėjas Jurgis Bartonas. Po 

kunigai. Turiningą pamokslą Mišių bus pusryčiai parapijos 

Česlovas Grincavtchis 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai Ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu 88.00. IBinois 
gyv. moka 85.32. 

Užsakymus siųsti; 

4848 W. 8 J M St. 
Chicago, IL 80028 

Dr. Liudas J. Jagminas 

yra lyg atgarsis pagrindinių 
iškilmių Romoje, ku r io se 
Šventasis Tėvas l ie tuviams 
parodė didelį palankumą. J is 
taip pat priminė įspūdinguosius 
Šiluvos Marijos at laidus Lie
tuvoje, kurie esą t ikriausias 
įrodymas, koks gilus tikėjimas 
tebeegzistuoja lietuviuose. 

Bažnyčia buvo labai gražiai 
dekoruota Jud ickų šeimos 
parūpintomis b r a n g i o m i s 
gėlėmis ir pilnai užpildyta 
šventėn atvykusiųjų ne tik iš 
Londono, bet ir iš kitų apy
linkių. Prie Šventės iškilmin- m ^ m _ ^ _ ^ _ 
gumo didele dalimi prisidėjo ir 
energingosios mu*. R. Vilienės Teisingas civilizacijos pama-
vadovaujamo „ P a š v a i s t ė s " tas yra ne miestų daugumas, ne 
choro įspūdingas giedojimas, jų didumas, ne gausingi derliai, 
Mažoji Londono apylinkė gali bet žmonių rūšis, kurią kraštas 
didžiuotis turėdama tokį chorą, duoda. 
Šiluvos Marijos parapija yra Emerson 

nion ' parapieč ių i r ypač 
buvusių parapiečių. 

Sekmadienį, lapkričio 1 d., 
Stasė Gofensienė iš Brocktono 
skaitė paskaitą Norwoodo lietu
viams po lietuviškų Mišių pa
rapijos Fundatorių salėje. Kaip 
Balfo apskrities direktorė ji 
supaž ind ino dalyvius su 
vėliausiomis žiniomis apie Balfo 
veiklą ir ragino šios mažytės 
kolonijos klausytojus prisidėti 
prie tos veiklos. 

- K . 

ANGLŲ-UETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Laučfca ir A. Dautarte 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.28. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $10.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4848 W. 03rtf Str., 
Chicago, IL 80020 

VILNIAUS ARKIVYSKUPU*. R taria 
iieje V-to L n-įe sei f |e atrašyta 

araivy snapuos 1 ir 
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Lietuvių Fondo stipendininkai Fondo pokylyje su Pelno skirstymo komisijos nariais. Iš kairės 
pirmoje eilėje: Viktorija Izokaitytė, Ramoną Steponavičiūtė, Vida Brazaitytė, komisijos pirm. Sta
sys Baras, Danutė Rukšytė, Rūta Stroputė, Gailė Eidukaitė; antroje eilėje: dr. Antanas Razma 
Vytautas Volertas, Paulius Bindokas, Aldis Barškėtis. Dana Račiūnaitė, Kęstutis Boyevas, LF 
tarybos pirm. Povilas Kilius, Sofia Žutautaitė, Mykolas Drunga, LF valdybos pirm. Marija 
Remienė, dr. Gediminas Balukas. 

PAGERBTI 
LIETUVIŲ FONDO 

KŪRĖJAI 
LIETUVIŲ FONDO SUKAKTUVINIS 

POKYLIS 
A. JUODVALKIS 

Lietuvių Fondo valdyba, vado
vaujama energingosios visuo-
menininkės Marijos Remienės, 
remiant tarybai ir jos pirm. 
Povilui Kiliui bei visų komisijų 
pirmininkams, stengiasi pasiek
t i 4 milijonus dol. pagrindinio 
kapitalo ir prasmingai užbaigti 
jubiliejinius metus. Šiam tikslui 
pasiekti įdedama daug suma
numo ir darbo valandų. Para
šyta ir išsiųsta tūkstančiai 
nariams laiškų, prašant didin
t i turimus įnašus, įamžinti savo 
artimuosius, mirusius ar gyvus 
tėvus, brolius, seseris, vaikus, 
vaikaičius, draugus. Kiti tūks
tančiai laiškų pagal turimus ad
resus išsiųsti dar nesantiems LF 
nariams. Pavarčius šiuos sąra
šus, teko nustebti, kad LF narių 
tarpe nėra tokių žmonių, kurie 
maišosi visuomenininkų eilėse 
ir savo veiklai paremti prašo iš 
Lietuvių Fondo paramos. Arba 
kiti , nebūdami LF nariais, 
moko, kaip sutelkti kapitalą ir 
skirstyti gautą pelną. 

Lietuvių Fondo vadovybė 
neatlaidžiai siekia užsibrėžtų 
tikslų ir doleris po dolerio telkia 
Lietuvių Fondo nedalomą kapi
talą. Dėkinga yra tiems LF au
kotojams, kurie atsiliepia į 
vadovybės prašymus, stoja 
nar ia is ar didina tu r imus 
įnašus. Tokie reiškiniai skatina 
dar didesniu užsidegimu ir 
ryžtų siekti kapitalo didinimo, 
kad gaunamo pelno užtektų 
visai lietuviškai veiklai finan
suoti. 

Lietuvių Fondas per visą 25 
metų veiklą finansavo kitų dali
namas premijas, bet niekas 
neatžymėjo tų' žmonių, kurie 
įgal ino premijas dal in t i . 
Šiuometinė vadovybė L. Fondo 
sidabrinės sukakties proga 
žvilgtelėjo atgal ir prisiminė 
tuos žmones, kurie Lietuvių 
Fondą įsteigė, k ū r ė ir į 

visuomenę išvedė. Vieni tebėra 
dar gyvi ir nuolat sielojasi L. 
Fondo augimu, kiti jau pasi
t r a u k ė nuošal iau , bet vis 
tebeserga šia idėja, o treti, 
atlikę savo misiją, iškeliavo 
amžinybėn, bet jų darbas tęsia- . 
mas kitų. 

Nėra abejonės, kad ir dabar 
en tuz ias t inga i dirbančių 
vadovų ar aukotojų tarpe, būtų 
galima rasti atžymėtinų žmo
nių, bet nenorint nustelbti 
pradininkų nuopelnų, palikime 
ateičiai ar kitai progai. Mes at
simename nusipelniusius žmo
nes tik tada. kai iškeliau
ja amžinybėn. Tada liejame 
skausmo aša ras ir apgai
lestaujame netekimą, iškeldami 
nuopelnus vienoje ar kitoje dar
bo srityje, bet, deja, jie tų žodžių 
nebegirdi. Džiaukimės gyvai
siais ir gerbkime mirusius. 

LF prad in inkų pagerb imas 
Lietuvių Fondo sukaktuvinį 

pokylį, vykusį Martiniąue salė
je, sveikinimo žodžiu pradėjo 
valdybos pirmininkė Marija Re
mienė ir programai vadovauti 
pakvietė ekonomistą dr. Juozą 
Kazicką iš New Yorko. Progra
mos vadovas supažindino su 
soliste Birute Vizgirdiene iš 
Californijos. 

Solistė B. Vizgirdienė, akom
panuojant muzikui M. Motekai-
čiui, padainavo kompozitorių: J. 
Strauso, A. Dvorak, F. Lehar, F. 
Chopin ir R. Rodgers operų ari
jas ar dainas. Publikos šiltai 
priimta, solistė pridėjo ir bisui. 
Rengėjai solistę apdovanojo 
gėlių puokšte. 

Po koncertinės dalies kun. 
Antanui Kelpšui, MIC, sukalbė
jus invokaciją ir vakaro da
lyviams pasistiprinus Marti-
niąue restorano pateikta vaka
riene, buvo pagerbti Lietuvių 

Fondo pradininkai. Sveikinimo 
žodį pasakė tarybos pirminin
kas Povilas Kilius. Žvilgtelėjęs 
į L. Fondo praeitį, atliktus dar
bus ir į dabartinį finansinį sto
vį, pakvietė į sceną Lietuvių 
Fondo kūrėjus — dr. A. Razmą 
ir dr. G. Baluką, pasveikino juos 
ir, dalyvaujant valdybos pirm. 
M. Remienei, įteikė žymenis. į 
Tai patys pirmieji LF idėjos 
skleidėjai ir rėmėjai. 

Dr. A. Razma iškėlė milijoni
nio fondo idėją, o dr. G. Balukas, 
tuometinis Lietuvių gydytojų ri
jos pirmininkas, parėmė jauno
jo kolegos sumanymą ir pir
mosios aukos pradėjo plaukti. Į 
milijoninio fondo organizavimą 
įsijungė ne t ik gydytojai, bet ir 
kiti visuomenininkai bei spau
dos žmonės ir, susitarus su JAV 
LB k ra š to ( tuomet centro) 
valdyba, Lietuvių Fondo veikla 
plačiu mastu pajudėjo. 

Dalyvavę pokylyje L. Fondo 
steigėjai — dr. Kazys Am
brazaitis, Teodoras Blinstrubas, 
dr. Ferdinandas Kaunas ir dr. 
Balys Poškus buvo iškviesti į 
sceną ir j iems įteikti žymenys 
— plaketės. Atžymėtųjų tarpe 
buvo Vincas Ignaitis, Viktoras 
Naudžius ir dr. Jonas Valaitis, 
kur ie pokylyje nedalyvavo. 
J iems žymenys bus įteikti 
kitomis progomis. 

Pradininkai, kurie yra iške
liavę amžinybėn, bet jų darbai 
tebešviečia gyviesiems ir ska
t ina eiti jų pėdomis, buvo 
pagerbti minutės susikaupimu. 
Jie yra JAV LB krašto valdybos 
pirm. Stasys Barzdukas, rašyto
jai — Benys Babrauskas ir 
Aloyzas Baronas, visuomeni
ninkai — Alicija Rūgytė ir Vin
cas Šmulkštys. 

Pagerbtųjų vardu žodį pasakė 
L. Fondo kūrėjas ir per visus 
25-rius veiklos metus dosnus rė
mėjas bei ištvermingas darbuo
tojas dr. Antanas Razma. Jis 
džiaugėsi L. Fondo pasiekimais, 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Baltimore, Md. 

POPIETĖ SU „AIDU" 

J a u trečias koncertas šį 
rudenį Baltimorėje. Šį kartą ki
toks . Dainavo ir „Aido" 
kvartetas, ir patys klausy-
tojai.net salės lubos kilnojosi. 

Iš tikrųjų šis koncertas buvo 
smagi sekmadienio popietė, 
įvykusi Lietuvių namų Herbų 

įgalinančiais lietuvišką veiklą 
paremti ketvirčiu milijono dole
rių kasmetine parama. Dėkojo 
visiems aukotojams, vadovams, 
spaudai, radijui ir visiems 
spaudos žmonėms, kurių talkos 
dėka pasiekti nepaprasti laimė
jimai. Savo žodį dr. A. Razma 
baigė: ,,Tauta ir išeivija 
neišnyks, ji gyvuos, prisikels ir 
vieną dieną vėl laisvai trium
fuos. Tad su viltimi į ateitį, į 
darbų barus, už gyvą lietuvybę 
ir laisvą tėvynę". 

Įrodymui, kad LF remia 
gyvąją lietuvybę, programos 
vadovas dr. J. Kazickas pa
kvietė LF pelno skirstymo 
komisijos pirm. Stasį Barą 
įteikti čia dalyvaujantiems 
studentams stipendijas. Daly
vavo 11 studentų iš 36 
stipendininkų, galėjusių atvykti 
į šį pokylį: Aldis Barškėtis, 
Paulius Bindokas, Kęstutis 

j Boyevas, Vida Brazaitytė, Gai-
Į lė Eidukaitė, Viktorija Izo

kai ty tė , Dana Račiūnaitė, 
Danutė Rukšytė, Ramoną Ste
ponavičiūtė, Rūta Stroputė, 
Sofia Žutautaitė. 

Baigiant programą, pokylio 
vadovas dr. J. Kazickas su
pažindino su dalyvaujančiais 
didžiųjų organizacijų vadovais ir 
iš kitur atvykusiais svečiais, 
padėkojo programos atlikėjams 
bei visiems dalyviams, pasi
džiaugė Lietuvių Fondo vado
vybės ištverme ir sėkmingu dar
bu. Pažymėjo aukotojų dosnumą 
ir nuolatinę paramą, palinkėjo 
ir toliau nemažesniu ryžtu di
dinti kapitalą ir remti lietuvy
bės išlaikymo darbą. 

Po programos visi dalyviai 
linksminosi griežiant Vyčio 
orkestrui, vadovaujamam L. 
Dargio. 

Paminėtina sukaktuvinio 
pokylio programa, kurios viršelį 
puošia Lietuvių Fondo emblema 
— ranka, laikanti raudoną lieps
ną. Programoje atspausdinti 
sveikinimai: Lietuvos gene
ralinio konsulo Vaclovo Kleizos, 
Pasaulio lietuvių Bendruome
nės valdybos pirm. Vytauto 
Kamanto, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytauto Voler-
to ir Lietuvių Fondo kūrėjo dr. 
Antano Razmos. 

Taip pat yra trumpa LF 
veiklos apžvalga ir 1987 metų 
stipendininkų sąrašas. Nors 
neskelbiama, bet yra žinoma, 
kad programos viršelį ir 
žymenis suprojektavo dail. 
Petras Aleksa. 

kambary spalio 25 d. 2 vai. p.p. 
Šiame kambary scenos pakilimo 
nėra, tad nėra ir to tarpo, kuris 
paprastai būna tarp atlikėjų 
scenoje ir klausytojų. Todėl, kai 
Baltimorės „Aido" kvartetas 
Jane Brasauskienė, Elaine ir 
Vytas Dūliai ir Igoris Ku-
čiauskas, su savo vadove bei 
akompaniatore Marija Kra
sauskienė sustojo prie pianino, 
tuoj užsimezgė artimas ir Šei
myniškas ryšys tarp dainininkų 
ir klausytojų dėl jų artumo ir 
populiarumo. 

Pirmoj daly kvartetas padai
navo Gorbulskio „Gimtinės 
aidai", Žižiūno „Šlama šilko 
vėjas", Gorino „Arą", Petrausko 
„Vakarą", Strauss „Sodelyje", 
liaudies dainą „Sėdžiu už sta
lelio" ir Raudoniko „Mylėk ir 
lauk". j 

Po pertraukos Jane Brasaus- į 
kienė solo atliko Leharo „Vili
j a " iš operetės „Linksmoji 
našlė" ir vokiškai Rudolf Sie-
czynski „Wien, du Stadt meiner 
Traeume". Jane Brasauskienė 
studijuoja dainavimą ir ima 
pianino pamokas Catonsville 
Community kolegijoje. Toliau 
buvo atlikti trys duetai: Žilevi
čiaus „Kaipgi gražus, gražus" — 
Jane Brasauskienė ir Igoris Ku-
čiauskas, Petrausko „Geismai ir 
svajonės" — Elaine ir Vytas Dū
liai ir Bražinsko „Kur gimta pa
dangė" — Vytas Dūlys ir Igoris 
Kučiauskas. 

Po duetų visas kvartetas 
padainavo Strolios „Partizano 
mirtį", Navicko „Devynbalsę" 
ir Raudonikio „Krantų gėlė". 
Bisui dar užtraukė Liudo Kai
r io sukomponuotą skau tų 
maršą. 

Pasibaigus kvarteto progra
mai, svečiai pasivaišino sumuš
tiniais iš bufeto ir garuojančia 
kava su pyragaičiais. O tada 
prasidėjo trečioji programos 
dalis, kurioje dainavo ne vien 
t ik kvartetas, bet ir visi klau
sytojai. Traukė žinomas mielas 
liaudies daineles, kaip „Kai aš 
turėjau kaime mergelę", „Kur 
t as šaltinėlis", „Augo kieme 
klevelis" ir jau liaudies dainom 
tapusias „O atsimenu namelį", 
„Aš verkiau parimus" ir kt. 
T raukė dainas pilnomis 
krūtinėmis visas susirinkęs 
, jaunimas" maždaug nuo kokių 
35 iki daugiau kaip 75 m. 
amžiaus. Išdainavo net 20 
dainų. Tam dainavimui vado
vavo Vytas Dūlys, mikrofonu 
pradėdamas kiekvieną dainą, o 
patys klausytojai, dabar jau 
tapę dainininkais, turėjo ant 
stalų paruoštus dainų tekstus 
net su gaidom (gera buvo 
popietės organizacija). 

Tai jau nebe pirma tokia 
dainų popietė Baltimorėje. 
Lygiai prieš metus, 1986 spalio 
19 d., kvartetas buvo taip pat 
surengęs tokią pačią popietę. Ir 
buvo smagu taip susėsti ir daina 
nusikelti į paliktą tėvynę, į 
linksmos jaunystės la ikus. 
Smagu buvojęs lietuviai mėgs
ta dainuoti. 

AR 
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i\^1 midlcind Fedcrcil 
mKtKKKm Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

Lietuvių Bendruomenės surengtoje politinėje konferencijoje jaunieji dalyviai 
Washtngtone, D.C. tš kaires: Arūnas Pemkus, Rita Bureikaitė ir Gintaras 
Grušas Nuotr. A. Nelatenes 

tSEE 
LfNOER 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, jos dukrai IRENAI RIMAVIČIENEI, šeimai 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

KERNAVĖS skaučių tuntas 

Kr.Donelaičio lituanistinių mokyklų mokytojoms 
GRAŽINAI STURONIENEI, dukrai BEATRIČEI ir 
visai šeimai netekties valandoje Tėvo ir Senelio 

A.tA. 
PRANO GAIGALO 

kartu liūdi ir užjaučia 

Mokytojų Taryba ir Tėvų Komitetas 

i 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
HYPATIAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI 

mirus, dukroms HYPATIAI PETKUS, EVELYNAI 
TAGGART, sūnui prof. dr. MARTYNUI YČUI ir jo 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą 

Rita Bagdonienė 
dr. Viktorija Bernier 
Juzė Gediminienė 
Irena Kaestli 
Jadvyga Kuncaitienė 
Jadvyga Kregždienė 
Aldona Lesevičiūtė 

Evelyna Masiokienė 
Valerija Šileikienė 
Elena Rūkienė 
Salomėja Valiukienė 
Aldona Valukonienė 
Halina Bagdonienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-C7 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR ŠONUS 

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

1410 S o . 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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 

http://tojai.net
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x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos naują valdybą sudaro: pir
mininkė Evelyna Oželienė. I vi-
cepirm. Mary F. Kinčius. II 
vicepirm. John Meižis. III 
vicepirm. Sabina Henson. ižd. 
Joe Martikonis. sekr. Irene No-
rushis. rev. komis. A. Stakėnas, 
V. Samaška. tvarkos palaiky
tojas Davė Gaidas, J. Kinčius ir 
V. Utara. 

x Lietuvių Katalikų kong
reso metu penktadienio vidu-

x Kongr. Benjamin Gilman 
(N.Y.), lapkričio 18 d. žada 
iškelti klausimą, kodėl Sovietų 
Sąjunga grąžina laiškus ir siun
tinius. Gautus siųstų siuntinių 
ar laiškų neįteikimo ar įteikimo 
nuorašus prašo pasiųsti kongr. 
B. Gilmano sekretoriui Paul 
Burkowitz, US House of Repre-
sentative, Washington D.C., 
20515. Siųsti reikia kuo grei
čiau, kad gautų iki ateinančio 
trečiadienio. 

x L ie tuvos k r i k š t o 600 
metų sukakties šv. Mišios bus 
Šv. Vardo katedroje Chicagoje 
sekmadienį, lapkričio 29 d., 3 
vai. p.p. Cicero lietuviai nori 
kuo gausiausiai dalyvauti. Visi, 
kurie nori vykti autobusu, pra-

dienį, lapkričio 27 d. Šv. Jurgio šomi iš anksto registruotis Šv. 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Antano parapijos klebonijoje tel. 
Mišios, prašant pašaukimų. 
Nuo Jaunimo centro bus vyks
tama autobusais 11:30 vai. ryto. 
Po mišių bus grįžtama į Jau
nimo centrą kongreso popietinei 
sesijai. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Šia kelione norima 
pagerbti mūsų parapijų kūrėjus 
ir Lietuvių Katalikų federacijos 
pradininkus — pasauliečius ir 
dvasiškius , kurie įgalino 
tolimesnį Katalikų akcijos plė
tojimą mūsų visuomenėje. 

x „Lituanicos' skautų tun
to iškilminga sueiga įvyks 
sekmadienį, lapkričio 15 d., Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Sueiga bus pradėta 9:30 vai. 
ryto šv. Mišiomis, po kurių vyks 
iškilmingoji dalis ir tuntininkų 
pasikeitimas. Skautai renkasi 
9:15 vai. ryto. Prašoma nesi-
vėluoti. Tėveliai ir svečiai, o 
ypač visi bet kada žygiavę po šio 
tunto vėliava, kviečiami daly
vauti. Visi LSS nariai prašomi 
dalyvauti pilnose skautiškose 
uniformose. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
priešmetinis narių susirinkimas 
bus trečiadienį, lapkričio 18 d., 
1 vai. po pietų Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Bus taip 
pat ir valdybos 1988 metams 
rinkimai. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Chicago Tribūne lapkri
čio 9 d. išspausdino prel. J. 
Prunskio laišką, kuriame pasi
sakoma prie? Chicagos ir Kievo 
suporavimą. Kaip mes 
nenorėtume jungti Chicagos su 
nacių Berlynu ar su Pietų 
Afrika, taip nenorime seserys-
tės su sovietų valdomais mies
tais, kol ten pavergtos tautos, 
kol kovotojai del žmogaus teisių 
laikomi kalėjimuos, kol agresi
ja Afganistane. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . - 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9-6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
paga! susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pa^al susiturima 

652-0231 nuo 9 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų. 

x Dr. Pranutė Domanskie-
nė šj sekmadieni, lapkričio 15 
d., tuoj po 11 vai. šv. Mišių pa
teiks temą jaunų šeimų rateliui 
Lemonto misijoje. Alė Liepo-
nienė praves mažiesiems 
vaikams užsiėmimus. Visi 
kviečiami įsijungti į šios temos 
svarstymą. 

x Šakių apskrities k lubo 
susirinkimas bus sekmadienį, 
lapkričio 15 d., Anelės Kojak 
salėje. 4500 S. Talman Ave. Pra
džia 1 vai. po pietų. Yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Jaun imas yra kviečia
mas dalyvauti Loyolos uni
versiteto Lietuvių klubo rengia
mam linksmavakary. Linksma-
vakaris bus lapkričio 13 d., 
penktadienį, Northvvestern uni
versitete. Pradžia — 8 vai. vak. 
Norintieji daugiau informacijų 
gali skambinti Vijai Bublytei 
tel. 465-1449. 

x Algis Grigas, Palos Hills, 
111., G. T. International, Inc., 
kelionių biuro savininkas, Vy
tautas Starkus, Onutė Schmid, 
A. Rimkevičienė, Viktorija 
Adomaitienė, Petras Padvals-
kas, M. Andrijauskaite lankėsi 
„Drauge" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

x Melrose Parko Amerikos 
Lietuvių klubas, Melrose Park, 
111. per sekretorę Eleną Černie
nę atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką, laiške palinkėjo narių 
vardu geros sėkmės kultūri
niam darbe lietuvybės labui. 
Nuoširdus ačiū už paramą 
dienraščiui. 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubo valdyba ruošia Federa
cijos 40 m. gyvavimo sukakties 
iškilmingą minėjimą lapkr. 22 
d., sekmad. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. Vietas užsisa
kyti prašome iki lapkr. 18 d. 
skambinant 737-9483 J. Janu-
levičienei. 

(sk.) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111., 60634. Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6364169. 

(sk.) 
x Planuokite jau dabar da

lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką 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.) 

x A. a. Hypatia Yčienė-Žiū-
rienė, apie 93 metų amžiaus, 
kaip praneša iš Albuąuerąue, 
NM, po ilgokos ligos ten mirė. 
Nuliūdime liko dukterys Hypa
tia Petkienė, Evelyna Taggart, 
sūnus prof. dr. Martynas Yčas 
su šeima. Velionė buvo našlė 
Martyno Yčo ir Žiūrio. 

x Teisininkas J o n a s Dai-
nauskas skaitys paskai tą šį 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 2 
vai. p.p. Šaul ių namuose 
vyksiančiame Tilžės akto pa
skelbimo 69 metų sukakties 
minėjime. Iškilmingoje dalyje 
su vėliavomis dalyvaus šauliai, 
mažlietuviai ir kitos organiza
cijos. Meninę programos dalį 
atliks Rasos Poskočimienės 
vadovaujami „Spindulio" jau
nimo ansamblio šokėjai. Mi
nėjimą rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis. Or
ganizacijos su vėliavomis ir vi
suomenė kviečiami š iame 
reikšmingame minėjime 
dalyvauti. 

x Frank P e t r a u s k a s , 
Knights of Lithuania Supreme 
Council President, Syracuse, 
NY, atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką, kurią paskyrė Lietuvos 
Vyčių atstovų suvažiavimo 
metu Kansas mieste. Laiške 
dėkojama, už mielą bendradar
biavimą ir už pasveikinimą 
suvažiavimo proga. Nuoširdus 
ačiū mieliems vyčiams už 
lietuviško žodžio palaikymą. 

x Vytautas Eringis iš Balti 
morės, Md., Amerikos lietuvių 
bibliotekos vedėjas, atsiuntė 
509.21 dol. už „Draugo" parduo
tas knygas. Labai ačiū. 

x Vincas Derenčius, Oak 
Lawn, 111., Vanda Kulikauskas, 
Pompano Beach, Fla., V. Gailiū-
nas, Wethersfield, Conn., Ana 
Aušrota, Coconut Creek, Fla., 
Vincas Brazys, Livonia, Mich., 
įvairiomis progomis parėmė 
„Draugą" po 10 dol. auka. La
bai dėkojame. 

x Marga Zigaitienė iš St. 
Petersburg Beach, Fla., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams, pridėjo 10 dol. 
auką ir palinkėjo visam „Drau
go" personalui stipriai laikytis, 
nepavargti po sunkia dar
bo našta. Ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Antanas Zaparackas , 
Royal Oaks, Mich., išvyko 
ilgesnių atostogų į Highland 
Beach, Fla . , pake i sdamas 
adresą, pridėjo ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Poetė Zina Katiliškienė, 
Lemont, 111., Adomas Viliušis 
Chicago, 111., Adomas Zelapu-
gas, Melrose Park, 111., Vilija 
Going, Atlanta, Georgia, lankė
si „Draugo" administracijoje ir 
įsigijo naujausių leidinių. 

x Santara-Šviesa šį penk-
tad., lapkričio 13 d. 7:30 v.v. 
visus kviečia į Jaunimo centro 
kavinę, kur geografė Dalia Va-
ranka kalbės apie meninį 
senųjų Lietuvos žemėlapių 
vaizdavimą. 

(sk.) 

x 7 dienų kelionė laivu iš 
Miarai į Karibų salas 1988 m. 
sausio 30 d. Kainos iš Chica
gos, New Yorko, Clevelando, 
Detroito ir kitų miestų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami tiktai 615 
iki 715 dol. (plius 35 dol. uosto 
mokesčiai). Kreiptis į Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, ILL. 60643; tel. 
312.238.9787. ( s k ) 

x 1988 m. vasario 17 d. 
ŠLUTU radyo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
W. Western Ave., Chicago, III. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 

ŽVAIGŽDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos 

Keo^guoi* J. Macas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th PUce, Chicago. IL 60S29 

J o n a s Minelga 

INDRĖ 

Vasarą žibuoklę 
Į kasytę pyniau. 
Rudenį sodely 
Kriaušę nusiskyniau. 
— Kriaušė, Indre, skanumynas! 
Šaukė Romas mūs kaimynas. 

Gražios dienos baigės. 
Šaltis atskubėjo. 
Skraido, plazda snaigės 
Lyg žaisliukai vėjo. 
Jos baltesnės net už pieną — 
Pasigausiu kokią vieną. 

Grįš pavasarėlis. 
Paukščiai ims čiulbėti, 
O rasotos gėlės 
Deimantais žibėti. 
Jau saulelė krosnį kuria, 
Liepia Romui mest kepurę. 

DINGĄ 

Kai aš gyvenau Lietuvoje, 
turėjau šunį vardu Dingą. 
Mums ją padovanojo kaimynė. 
Aš ir sesutė iš karto ją pami
lome. Jau seniai mes norėjome 
šuns. 

Dingą buvo išmokyta. Ji 
žinojo, ką mes jai norime duoti 
arba paaiškinti. Jos kailis buvo 
juodas, rudos kojos ir pakaklė. 
J i mėgo svečius, nes tada ji ko 
nors daugiau gaudavo. Dingai 
patikdavo miegoti. Kai mes kur 
nors išeidavome ilgesniam 
laikui, ji visą laiką miegodavo, 
t ik atsigert i pabusdavo ir 
užmigdavo. 

Kai mums atėjo laikas išvykti 
į Ameriką, nuvežėme Dingą pas 
bobutę. Ji turėjo katę ,,Pūkutę", 
bet ji nebuvo tokia meili. 

Audrius Beržinskas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinys. 

VASAROS STOVYKLA 

Šią vasarą visą mėnesį aš 
praleidau stovykloje. Su manim 
kartu buvo ir mano giminaitė 
Marija iš Venezuelos. Tai buvo 
privati jaunimo stovykla Algon-
quin parke. Iš stovyklos mes 
darydavome išvykas į įdomes
nes vietas. Vienoje iš tokių 
išvykų, kurioje dalyvavo 20 
mergaičių, dalyvavau ir aš. Iš
vykai vadovavo vadovė. Jai į pa
galbą įvairiems darbams atlikti, 
buvo paskirti du fiziniai pajėgūs 
jaunuoliai. Kelionėje išbuvome 
septynias dienas. Turėjome tris 
lengvo tipo laivelius. Plaukėme 
upe, kurioje buvo slenksčiai. 
Tokiose vietose reikėdavo per
nešti laivelius per kliūtis. Visus 
sunkesnius darbus atlikdavo tie 
du vyrai. Pasitaikė ir išvirsti iš 
laivelių, buvo juokinga ir 
smagu. 

Jokių nelaimių neįvyko. 
Kiekvieną vakarą mums reikėjo 
nutraukti plaukiojimą ir ieškoti 
stovyklavietės nakvynei. Mais
tas buvo iš anksto paruostas, tik 
reikėjo jį pašildyti. 

Po savaitės laiko kelionių, 
grįžome į pagrindinę stovyklą. 
Joje mums reikėjo padirbėti, 
kad gautume tam- tikrus paty
rimo laipsnius. Stovyklavimo 
metu oras pasitaikė nelabai 
geras; buvo vėsoka. 

Praktikuodavomės plaukti: 
kartais vanduo būdavo labai 
šaltas. Atrodė, lyg būtų žiemos 
metas. Nežiūrint į visus pa
tirtus nemalonumus — sto
vyklauti buvo smagu. 

Andrėja Gutauakaitė, 
Ottawos Vinco Kudirkos 

lit. m-los mokinė. Kanada 
(„Trupinėliai") 

Lapkričio mėnuo — Kryžių mėnuo. 
Neseniai šventėme Vėlines, šiandien 
prisimename Amerikos veteranus, 
žuvusius už laisvę. 

Piešė Renata Šmulk&tytė 

SKOMANTŲ PILIAKALNIO 
LEGENDA 

(St. Petersonienė) 

Žemaitijoje prie Veviržos upės 
yra piliakalnis. Padavimas 
sako, kad senovėje ten augo 
ąžuolų miškai ir stovėjo pilis. Tą 
pilį valdė kunigaikštis Sko
mantas. J is buvo draugiškas ir 
vaišingai priimdavo svečius. 
Tačiau buvo žiaurus savo prie
šams. Ramiais laikais j i s jo
dinėjo po Žemaitijos miškus, 
medžiojo šernus, vilkus ir ki
tokius žvėris. Pasibaigus me
džioklei, žmonės kepdavo ant 
laužo kepsnius ir linksminosi. 

Legenda sako, kad vieną kar
tą Skomanto pilį užpuolė kry
žiuočiai. Vyrai narsiai gynė pilį 
ir juos atstūmė nuo pilies. 
Traukdamiesi kryžiuočiai su
griovė aukurą, užgesino šventą 
ugnį ir pagrobė jauniausią vai
dilutę Daivą. Skomanto kariai 
apie tai pranešė kunigaikščiui. 
Jis liepė tuojau kryžiuočius 
vytis ir išvaduoti vaidilutę. 
Besivydamas kryžiuočius 
Skomantas buvo sužeistas ir 
nukri to nuo žirgo. Tada 
vaivorykštė kirto kryžiuočiui į 
akis, o debesis išvadavo 
vaidilutę, iškeldamas ją į pa
danges. Vaidilutė pasidarė tau
tos dovana. Ji kėlė viltį kovose 
už tautos laisvę. 

Ir dabar Skomantų pilia
kalnyje ošia ąžuolai. Pilies tenai 
nėra, bet pačioje viršūnėje stovi 
koplytstulpis. 

Eglė Stonytė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinė 
(„Žiburio spinduliai") 

STEBUKLINGAS 
VEIDRODIS 

Vieną šaltą žiemos rytą Rimas 
atsikėlė anksti ir nuėjo valyti 
dantis. Laikydamas šepetėlį 
rankoje, Rimas pažiūrėjo į veid
rodį ir pasakė: 

— Tu esi gražus ponas. 
Staiga iš rankos jo šepetukas 

dingo. Rimas priėjo arčiau 
pažiūrėti ir įkišo savo galvą į 
veidrodį. Jis paklausė: 

— Kas čia darosi? Čia labai 
keista. Aš esu veidrodyje. Vaiz
das visiškai pasikeitė. Aplinkui 
Rimas matė mėlynus medžius, 
raudonas upes, ir žalias bež
džiones. Rimas priėjo pažiūrėti 
į tas beždžiones. Staiga šimtas 
beždžionių jį pagriebė, nunešė į 
tokį mėlyną namą ir pradėjo jį 
virti. Rimas iššoko iš puodo ir 
pradėjo bėgti. Jis buvo paklydęs 
ir nežinojo kur bėgti. Staiga jis 
išgirdo mamos balsą: 

— Rimai, greičiau valyk dan
tis. Jau laikas į mokyklą. 

— Mama, aš veidrodyje ma
čiau mėlynus medžius ir žalias 
beždžiones. 

Mama buvo nustebusi. Rimas 
sugrįžo ir pradėjo ieškoti šepe
tuką. Staiga vienas geltonas 
kiškis iššoko iš veidrodžio ir pra
dėjo ieškoti Rimo šepetėlį. 
Staiga viena žalia beždžionė 
perbėgo skersai veidrodį. J i su
stojo porai sekundžių, pažiūrėjo 
į Rimą ir tyliai nusijuokusi nu
bėgo. 

Rimas Put r ius , V sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

KEISTA ŽUVIS 
(Lietuvių tautosaka) 

Kartą žvejas, bežuvaudamas 
viename ežere, sugavo keistą 
žuvį be uodegos. Sukapojo ją ir 
susūdė (apibėrė druska). Naktį 
išgirdo bešaukiant: 

— Čiuka, čiuka, striukuode-
ge! 

Atėjo velnias prie lango ir 
sako: 

— Atiduok man kiaulę! 
Žvejas, rytui išaušus, nuvežė 

tą žuvį j ežerą ir suvertė. 

GALVOSŪKIO NR. 2 
ATSAKYMAS 

1) Vasara — graži, ruduo — 
turtingas. 

2!> Kad rankos nešaltų — var
tok pirštines. 

3) Tylėjimas yra auksas. 

GALVOSŪKIO NR. 3 
ATSAKYMAS 

1) actas, aktas, aklas, aulas, 
autas. 

2) alga, auga, auka, suka, 
sula. 

3) alkis, Algis, algos, Olgos. 

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAS 

50, 40, 30, 52, 100, 200, 110, 
111, 60, 43, 38, 26, 47. 

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAS 

J i b u v o graži. Veiksnys iš
reikštas įvardžiu, o tarinys 
veiksmažodžiu. 

GALVOSŪKIS NR. 21 
(Žiūrėkite raides su skaičiais) 

GALVOSŪKIS NR. 22 

Vienas vyras apleido Paryžių 
i r iškeliavo pamatyt i kitų 
kraštų. Jis atvyko į Bostoną, 
aplankė Paul Revere namus. 
Paskiau pasiekė New Yorką, 
apžiūrėjo Laisvės statulą, kurią 
prancūzai padovanojo Ameri
kai. Pasiekė Chicagą, bet pakly
do O'Hare aerodrome. Nuvyko 
į Kanadą. Pirmas aplankytas 
miestas buvo Torontas. Apžiū
rėjo požeminį susisiekimą. 
Paskutinis vizitas buvo Mont-
realis, didžiausias Kanados 
miestas. 

Kai grįžo į Paryžių, draugai 
prašė papasakoti kelionės įspū
džius. Draugai klausė, ar viskuo 
buvo patenkintas, ką matė. 
Keliautojas atsakė, pasiilgau 
prancūzų kalbos. Visur, kur 
keliavau, girdėjau tik anglų 
kalbą. Iš visų matytų vietovių 
ir miestų, tik Paryžiuje galiu 
girdėti savo kalbą. 

Perskaitę pagalvokite, ar 
viską teisingai keliautojas papa
sakojo savo draugams. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 23 

Kuriose JAV valstijose 
(States) galima rasti šiuos 
žodžius: 1) Koala, 2) magic, 3) 
content, 4) vinegar, 5) taxes, 6) 
Yard, 7) lamb, 8) movė, 9) shade, 
10) chute. Pvz. žodį door galima 
rasti Colorado valstijoje (tarp 
valstijos pavadinimo raidžių). Iš-
verski te į l ie tuvių kalbą 
aukščiau parašytus žodžius. Už 
kiekvieną teisingą atsakymą 
gausite po vieną tašką. 

GALVOSŪKIS NR. 24 
(Žiūrėkite brėžinį) 
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Šioje lentelėje yra paslėpti šeši 
sakiniai. Sakinių skaičius žymi
mas skaičiais. (3 ir 4 nr. sudaro 
vieną sakinį). Pvz. nr. 1 visi 
skiemenys sudaro sakinį, tik 
reikės kombinuoti iš skiemenų 
sudaryti žodį. Visus sakinius pa
rašykite ir „T.Ž." atsiusite. (5 
taškai) 

Parašykite skaitlines nuo 1 
iki 14 prie taškų virš didžiojo 
skri tul io. Ska i t l ines ta ip 
suderinkite, kad trijų skaitlinių 
suma mažame skritulyje būtų 
lygi 21. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 25 

Čia duotas St. Džiugo eilė
raštis, iš kurio yra iškritę visi 
dvibalsiai — dvigarsiai. Jų vie
toje liko tik brūkšneliai. Kas tei
singai parašys visą eilėraštį 
gaus 10 taškų, kas padarys 
klaidų — tik 5 taškus. 

Raudonviršis 

Rudenėli, tavęs pasi—g—, 
Nes be galo ištroškęs esu. 
Su tav— atkeli—s debesėli— 
J— pal—stys mane. Bus vėsu 
Gyvenu pal— mišką, pal—kėj. 
S—lė j—kias v—š mano g—vos. 
Suplu— ir vystu neuž—gęs, 
Ir —t kojų bestoviu aš vos. 
Bet pr— sodži—s v—k— sukle

gėjo. 
Pasipylė 1—k miško 1—ksmi. 
Ir užtiko jį p—mas Jonelis, 
Ir nudžiugo visi s— kdami: 

— R—donv—šis! Čion—! Pažiūrė
kit! 

P—mas pranašas, siųstas 
rud—s! 

Ir išrovė v—k— susitarę... 
Ir d—gi— jis ten— negyv—s. 
Iškritę yra: ii, au, im, ai, ie, ei, 

ir , ai, au, an, in, en su 
pasikartojimais. 




