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„LKB Kronika" Nr. 73 

(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Kla ipėdos raj . Gargždų para
pi jos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Šių metų rugsėjo 9 d. Klaipė- religinę laisvę kalba 50 str. Tai 

dos rajono laikraštis „Banga" nėra tik apsirikimas, sumaišant 
atspaudino straipsnį antrašte skaičius. Ar ne gėda sekretorei 
„Niekam nevalia pažeidinėti nepažinti Konstitucijos ir leng-
įstatymų", kuriame Gargždų vapėdiškai ja žaisti? Tokio lygio 
miesto Liaudies deputatų tary- yra ir „Bangos" redakcija, kuri 
bos vykdomojo komiteto sekre- tai spausdina. Jei jau su Kons-
torė J. Surplienė kalt ina mane titucija taip elgiasi, tai ką 
ir tikinčiuosius už laidotuves ir kalbėti apie religines tiesas, 
vaikų ruošimą išpažinčiai ne kurias straipsniuose iškraipo 
pagal įstatymus. Kreipiamės į kartu su religiniais analfabe-
Jus , tikėdamiesi teisingesnio tais? Tikintieji turi tylėti, kai 
sprendimo. Todėl paaiškiname 
straipsnį. 

1. Ci tuojame s t ra ipsn io 
įžangą: „L ie tuvos TSR 
Konstitucijos 96 str. skelbia, 
kad „Piliečių sąžinės laisvei 
užtikrinti Lietuvos Tarybų So
c ia l i s t inė je Respubl ikoje 
bažnyčia atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo bažnyčios. 
Religinių kultų atlikimo laisvė 
ir antireliginės propagandos 
laisvė pripažįstama visiems pi
liečiams'.'. Toliau ji tvirtina: 
„Niekur net mažiausia dalele ti
kintysis neišskiriamas nuo neti
kinčiojo". 

(1) 96 Konstitucijos straipsnis 
įsako: „Deputatas privalo už 
savo darbą ir tarybos darbą 
atsiskaityti rinkėjams...", o apie 

ateistai tur i visus laikraščius, 
jie — nė vieno. Todėl prieš juos 
rašo visokius absurdus ir šmeiž
tus... 

(2) Sekretorė teigia, kad dėl 
tikėjimo piliečiai neskriau-
džiami. Pagal Konstituciją 
turėtų taip būti. O, jei taip būtų, 
tai tikintieji turėtų savo laik
raščius ir spausdintų knygas 
visai tautai , bet jie neturi nei 
vieno laikraščio, nei vienos 
knygos apie tikėjimą. Tiesa, 
atspausdino maldaknygių ir 
katekizmų: suaugusiems po 
keletą tūkstančiui, o vaikam 
katekizmai spausdinami slap
tai . Tuo tarpu ateistai turi 
spaudą: taigi, ne vienas ti
kintysis skriaudžiamas, bet visi. 

'Bus daugiau) 

Išmestas Gorbačiovo rėmėjas 

M a s k v a . — Boris Yeltsin, 
stropus Gorbačiovo politikos rė
mėjas Politbiure, buvo atleistas 
iš Maskvos komunistų partijos 
vado pareigų, nes padaręs labai 
daug klaidų. I jo vietą paskirtas 
Lev Zaikov, pilnas Politbiuro 
narys, kuris žinomas kaip at
sargus reformų palaikytojas, 
daug atsargesnis negu kad buvo 
Yeltsin ar, kad yra ir pats Gor
bačiovas. Yeltsin atleidimas ir 
iš Politbiurio nario pareigų, 
kaip rašo „Baltimore Sun" dien
raštis, yra didelis akibrokštis 
pačiam Gorbačiovui. J is šiuo 
metu nebekalba apie reformas, 
o jei kai kada užsimena, tai jau 
žymiai atsargiau. 

Pagal vieną Vakarų diplo
matą, esą svarbus klausimas, ar 
Gorbačiovas laimės šį žaidimą 
toliau, ar jau prasideda jo pra
laimėjimas. Naujasis Maskvos 
komunistų partijos vadas prieš 
jo paskyrimą toms pareigoms 
buvo ka r i škos industr i jos 
reikalų tvarkytojas. Kremliuje 
jaučiama nervinga nuotaika, 
„mes esame labai įdomiame lai
kotarpyje, kur nėra pastovu
mo", sako vienas sovietų rei
kalų stebėtojų, prašąs neskelbti 
jo pavardės. 

„Pol i t inė k l a i d a " 

Niekas nežino kokia bus 
Yeltsino ateitis. Jis tame po
sėdyje, spalio 21 d., pasakė, kad 
visa perestroika (persitvarky
mo) eiga yra pavojuje. Tada tuoj 
du Politbiuro nariai — Nr.2 
Kremliuje Yegor Ligačevas ir 
KGB viršininkas Viktor Čebri-
kovas smarkiai kritikavo jį ir 

Gorbačiovas nusimovė 
pirštines 

Areštai, kaip Stalino laikais 

Lai dzivo briva Latvija! 

Jei būtų laisva, šiandien Latvija švęstų šešiasdešimt devintąja laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo sukaktį. 

Masinių protesto demonstracijų prieš sovietus detalė prie Laisvės paminklo pavergtos Latvi 
jos sostinėje Rygoje, kai latviai prasiveržė pro policijos dalinį rugpjūčio 23 dieną. 

VLIKo Seimo nutarimai 

sakė, kad jis neatlieka savo pa
reigų. Tada pasakė Yeltsin, kad « 
jis pasitrauks iš savo pareigų. 
Praėjusio trečiadienio politbiuro 
posėdyje, kaip sako „Tass" žinių 
agentūra, Yeltsin buvo vienbal
siai nubalsuotas pašalinti, kaip 
nebetinkamas savp pareigose. 
Taip pat jo kalba tame minė
tame posėdyje buvusi „politinė 
klaida". Gorbačiovas taip pat 
kalbėjo posėdyje, tačiau „Tass" 
nepraneša jo kalbos turinio. 

Poli tbiuro trijulė 

Maskvoje manoma, kad Liga
čevas, Čebrikovas ir Zaikovas 
esą politbiuro vadai ir jie maną, 
kad Gorbačiovo reformos per 
greitos. Jie yra vadinami „An
dropovo grupe, nes jis norėjęs 
tik labai moderuoto ekonominio 
progreso. Ta grupė atmeta 
Gorbačiovo glasnost nusitei
kimą ir demokratizacijos pro
cesą, kuris vedąs į palaidą balą, 
nes esą nebegalima sukontro
liuoti sovietų tautybių reikalo. 
Yeltsin savo pareigose buvo nuo 
1985 m. ir labai pakeitė Mask
vos biurokratiją ir aptvarkė įsi
galėjusią korupciją. J i s , 
būdamas Uralo srities vadovu, 
tą sritį taip pat „pastatė ant 
kojų", tačiau Maskvos biurokra
tija jį sužlugdė. 

Šiuo metu Gorbačiovo kalbose 
esą jaučiamas prisitaikymo 
tiems Politbiuro nariams tonas. 

Santykiavimas su okupuota 
Lietuva 

VLIKAS taria, kad 1974 m. 
spalio mėn. Wbite Plains, N.Y., 
visų dalyvių veiksnių 
sutartos išvadose, liečiančiose 
tarp kitko, ir lietuvių bend
ravimo klausimą, pasisakyta už 
puoselėjimą ir plėtimą ryšių 
išeivijos su pavergtoje Lietuvo
je gyvenančiais lietuviais. 
Pasiskayta taip pat, kad 
vengtina bet kurių veiksmų 
kurie galėtų pakenkti Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui. Nuro
dyta vadovautis sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu. 

Seimas ir šiuo metu pritaria 
lietuvių santykių puoselėjimui. 

Seimas su apgailestavimu 
kreipia dėmesį į santykių atve
jus, kuriais išeivijos lietuviai 
sveikos nuovokos neparodė, ir 
randa reikalo iš naujo priminti 
White Plains, N.Y. sutarimus, 
kad nebūtų pažeistas kultūrinių 
ryšių plėtros ar bet kuriais 
kitais motyvais aukščiausias 
tikslas — Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymas. 

Lietuvio tautinės sąmonės 
ugdymas 

Seimas yra susirūpinęs, kad 
kultūrinio darbo pasireiški
muose yra kai kurių reiškinių 
vedančių į apsiribojimą 
lietuvybės išlaikymu, nesiejant 
jos su Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo vilti
mis. 

Seimas randa, kad siekimas 
Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės turėtų reikštis ne 
tik politinėje veikloje, bet ir li
tuanistiniame švietime ir pla
čioje kultūrinėje veikloje. 

Seimas mano, kad lituanisti
nėse mokyklose tu r i būti 
kreipiamas didesnis dėmesys į 
lietuvio sąmonės ugdymą ir 
pavergto Lietuvos krašto 
reikalus. 

sveikina Valdybą už šiuo 
reikalu padarytus žygius ir ypač 
įsteigimą Informacijos Biuro 
Strasburge, kuris latviams ir 
estams pritarus, buvo išplėstas 
ir dabar veikia kaip Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos Infor
macijos Biuras, ragina Valdybą 
ir toliau šią veiklą plėsti ir 
stiprinti. 

Mažosios Lietuvos reikalu 

VLIKAS jau 1950 metais, 
savo didžiajame memorandume 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos diplomatijos šefas 
dr. Stasys Bačkis praneša, kad 
pasitraukia iš Charge d'Affaires 
pareigų YVashingtone. Jo parei
gas perima Stasys Lozoraitis. 
Dr. S. Bačkis lieka pasiuntiny
bės patarėju ir diplomatijos šefu. 

— Maskvoje Gorbačiovo žmo
na Raiša sako, jog kasdien gau
na daug amerikiečių laiškų, ku
rie prašo, kad kai Gorbačiovai 
atvyks į Ameriką, aplankytųjų 
miestus ir miestelius, ūkius, 

Ryga. — Latvijoje rugpjūčio 
23 dienos rytą milicija 
patruliavo prie laisvės simbolio 
— paminklo ir kontroliavo kiek
vieną, kuris bandė prieiti prie 
paminklo, neleisdami prie jo 
sustoti. Latviai galėjo po vieną 
arba ne daugiau kaip trys ar 
keturi žmonės prieiti ir padėti 
gėles. Kiekvieną kartą, kai 
būdavo dedamos gėlės, stovin
tieji tol iau plojo. Penk tą 
valandą po pietų Helsinkio 86 
komiteto nariai atėjo padėti 
gėlių prie Laisvės paminklo. 
Tuo metu didelė minia žmonių 
jau buvo susirinkusi. Po ilgų 
ginčų su milicija, kurie norėjo 
leisti tik du asmenis prieiti prie 
paminklo, jie leido jiems padėti 
savo gėles. Tada jau žmonių 
galėjo drąsiai būti tarp 7,000 ir 
10,000, rašo Latvių žinių laik
raštis. 

Raudona , bal ta , r a u d o n a 

Norėdami sutrukdyti latvių 
demonstraciją, sovietai uždarė 
Gorkio gatvę, kuri prieš sovietų 
okupaciją buvo vadinama Kris-
tijana Valdemera gatve, ir 
nukreipė judėjimą į Lenino 
bulvarą, kuris nepriklausomy
bės laikais buvo vadinamas 
Laisvės bulvarų. Padidėjęs t a 
gatve judėjimas turėjo tikslą 
išsklaidyti žmones, kad j ie 
neprieitų prie Laisvės pa
minklo. Atvyko autobusai , 
kurie dalinai užbarikadavo 
priėjimą prie paminklo. Milici
jos buvo apie 500 vyrų ir jie 
stengėsi neprileisti žmonių prie 
paminklo. Bet milicijos vyrai 
pražuvo minioje ir Laisvės 

Areš ta i , ka ip Stalino laikais 

Milicija suareštavo jauną vy
rą, kuris turėjo plakatą, reika
laujantį,kad būtų paskelbtas 
Molotovo-Ribbentropo paktas. 
Kitas vyras taip pat buvo sua
reš tuo tas ir jo filmavimo 
a p a r a t a s sudaužy tas , kad 
negalėtų nufilmuoti demons
tracijų. Demonstracija vyko 
tva rk inga i . Minia giedojo 
sovietų uždraustą Latvijos 
himną ir tautines dainas, kurios 
dabar tapo tautinėmis giesmė
mis. Dienos metu Helsinkio 86 
na r i a i buvo susir inkę 
pasitarimui, bet juos tuoj ap
supo milicija. KGB agentai įsi
veržė j tą butą ir suėmė 
žmogaus teisių komiteto narius. 
Nė vienas iš tų KGB agentų ne
kalbėjo latviškai, bet tik ru-
siš 

ir valstijas ir jų namus. Kai kurie paminklas buvo'apipiltas gėlių 
jūra. Gėlių puokštės turėjo 
latvių tautines spalvas: rau-

JAV, D. Bri tani jos 
Prancūzijos vals tybių vy- su pakvietimu atsiunčia net 
riausybėms pabrėžė savo nusis- savo namų durų raktus. Bet 
tatymą, kurio jis laikysis kol abi jinai pasakė, kad šį kartą nebus 
Lietuvos dalys, ir Didžioji ir Ma- jai progos aplankyti amerikie-
žoji, vėl atgaus laisvę. 

Vilniaus arkivyskupijos 
reikalu 

Seimas, imdamas dėmesin 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio pareiškimą dėl Vil
niaus arkivyskupijos įteisinimo 
Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
ribose, ir išklausęs šio Sąjūdžio 
atstovus ir taip pat VLIKO 
Valdybos pirmininko ir jos 
narių paaiškinimus konstatuo
ja, kad Rytų Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis pilnai pritaria 
Valdybos nusistatymui. Seimas 
ragina VLIKO Valdybą neatidė 
liojant puoselėti šio klausimo 
išsprendimą siekiant Lietuvai 
naudingų rezultatų ir paruošti 
tuo reikalu lietuvių visuomenei 
pareiškimą platesne ir aiškesne 
forma. 

čių namų. 
— Prancūzų žinių agentūra 

Agence France skelbia, jog 
Pabaltijo tautų rezistencija 
prieš sovietų komunistinį 
režimą gali lengvai kieky
biškai būti sukontroliuota. Ne
žiūrint, kad Pabaltijo respub
likos visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų skaičiuje reprezentuoja 
tik maždaug tris procentus, bet 
politinių kalinių skaičiumi 
pabaltiečiai sudaro net 30 
procentų — Vakarų kultūros 
žmones sunku pavergti. 

dona, balta, raudona. Gėlių par
duotuvės tas gėles pardavinėjo 
savikaina. 

Paskirtas konsulu 
Los Angeles. — Aivars Jeru

manis paskirtas nauju Latvijos 
konsulų Los Angeles mieste. Pa
skyrimą padarė dr. A. Dinbergs. 
kuris yra Latvijos Charge d'Af 
faires Washingtone. Jerumanis 
pakeis Leo Allis Anderson, 
kuris po 53 metu tarnybos pa
sitraukė į poilsį. Los Angeles 
yra vienintelis miestas, kuris 

Aivars Jerumanis, naujasis Latvijos 
konsulas Los Angeles mieste. 

ilgų metų nepripažinimo Pabal
tijo valstybių prijungimo į So-

— Vak. Vokietijos televizija 
perdavė vaizdus iš l a tv ių 
demonstracijos, kurie atvyko 
prie Berlyno gėdos sienos pro
testuoti prieš Sovietų okupaciją. 
Latvijos Jaunimo organizacija 
Europoje su savo tautinėmis 
vėliavomis ir plakatais žygiavo 
du ki lometrus iki S ta l ino 
aukoms pagerbti paminklo, kur 
pareiškė protestą prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri tebelaiko pa
vergtą Latviją savo replėse. Ant 
Berlyno sienos jaunimas įrašė 
šūkius, reikalaujančius, kad 
sovietai pasitrauktų iš Latvijos. 

— Managvoje Nikaragvos 
žinių agentūra praneša, kad ten 
įvyko žemės drebėjimas, kuris 
palietė ir Salvadoro valstybę. 
Radijo stotis pranešė, kad 
sugriuvo vienas namas, tačiau 
sužeistų ar žuvusių nėra. 

— Genevoje, likus tik trims 
savaitėms iki viršūnių konfe
rencijos, dar nesusitarta dėl 
patikrinimo sąlygų vidutinio 
nuotolio raketų srityje. Max 
Kampelman, amerikiečių dele
gacijos vadas, veda intensyvias 
derybas su sovietų užsienio 
ministerio pavaduotoju Yuli Vo-
rontsovu, bet sovietai nepasako, 
kur jų raketos yra išdėstytos, 
kad jų sunaikinimą būtų galima 

Suimta ir dviejų metų 
dukre lė 

KGB agentai tą dieną suareš
tavo Ida Grantin, kurios vyras 
Linards Grantins yra Helsinkio 
86 komiteto steigėjas, šiuo metu 
jis yra kalėjime, kar tu buvo su
imta ir dviejų metukų dukrelė. 
Kiti suimtieji yra Janis Roz-
kalns. Juris Žiemelis. Arijs 
Tomsons. Martins Bariss ir jo 
žmona, kun. Maris Ludviks, 
Demunds Cirvilis ir Janis Bar-
kans. kuris šiuo metu vadovau
ja Helsinkiui 86. 

Areštai buvo brutaliai atlikti. 
Du vyrai pagriebė Edmundą 
Cirvil į . Šį 60 metų vyrą 
pagriebė už plaukų ir perlenkę 
prie nugaros atgal ištraukė iš 
buto į sunkvežimį. Barisso 
žmoną nustūmė laiptais žemyn 
ir neleidę jai atsistoti įmetė į 
mašiną. Dviejų metų dukrelė 
buvo nusviesta į mašiną. Po ilgų 
tardymų, penki. įskaitant ir 
dukrelę, buvo paleisti, bet Tom-
sons. Bariss su žmona, Žiemelis 
ir Ludviks buvo išlaikyti dau
giau negu savaitę laiko ir 
nebuvo leista sužinoti, kur jie 
vra. 

— Seoule Pietų Korėjos 
prezidentas Chųn Doo Hvvan 
formaliai paskelbė, kad gruo
džio 16 dieną bus prezidentiniai 
rinkimai. 

y r a V i e n i n t e l i s iiiicnocas, n u i i a u ju va i» i ju i i4 pi i j U > . g . . . . . . , ,„., . . „ „ j „ ., 
Politinės veiklos plėtimas t u r j v į s u t r į j ų Pabaltijo tautų vietų Sąjungą politikos. Naujo vėliau patikrinti. 
Seimas, išklausęs Valdybos konsulus. Jerumanio paskyri- Latvijos konsulo kredencialai — Denveryje Continental 

pranešimų ir prisimindamas mas buvo Valstybės depar- bus pristatyti Californijos lėktuvas apsivertė ore ir suskilo 
VLIKO Seimo Londone 1986 tamento patvirtintas. Tuo būdu gubernatoriui George Deukme- į tris dalis. Lėktuve buvo 82 
metais išreikštus pageidavimus yra parodoma, kad Amerika jįan ir diplomatinio korpuso žmonės, iš kurių 26 jau mirė. o 
plėsti VLIKO veiklą Europoje, savo užsienio politikoje laikosi dekanui Los Angeles mieste. 56 sunkiai sužeisti. 

Laisvė Latvijai! 
Vakarop atvažiavo trys gais

rininkų mašinos į demonstra
cijos vietą ir sustojo prie Laisvės 
paminklo taip. kad nebūtų 
galima padėti daugiau gėlių. 
Temstant pradėjo važiuoti 
gatvių plovimo mašinos ir lieti 
vandenį, kad išsklaidytų minią. 
Tuo metu gal koks tūkstantis 
žmonių prasiveržė pro milicijos 
eiles ir apsupo Laisves pa
minklą ir susiėmę rankomis jas 
iškėlę aukštyn šaukė laisvės 
šūkius . 86 asmenys buvo 
suareš tuot i . Keliems buvo 
iškelti teismai ir jie nubausti. 

Ir visa tai vyksta Gorbačiovo 
glasnost laikais. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 18 d.: Latvijos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s šventė. 
Salomėja, Lizdeika. Odonas. 
Ledrūna. 

Lapkričio 19 d.: Matilda. 
Pontijonas, Audronis. Severiną. 
Dainotas, Rimgailė. 

ORAS 
Saulė teka 6:42. leidžiasi 4:29. 
Temperatūra diena 43 1.. 

nakt; 35 1 
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Pradedant Lietuviškosios 
Skautijos 70-čio Sukaktuvinius 
metus, sveikiname Seses ir 
Brolius ryžtingai einančius 
Dievo, Tėvynės ir Artimo keliu, 
kad augtų naujos kartos tvirtų 
ir principingų lietuvių, pasi
ryžusių kovoti už savo Tėvų 
žemę, pavergtos tautos laisvę ir 
žmogaus teisę tikėti, rinktis ir 
spręsti. 

Širdingai sveikiname savo 
pirmūnus, sugebėjusius įžvelg
ti giliąją Skautybės prasmę, su
būrusius apie save entuziastus 
ir Vilniaus kalvose įžiebusius tą 
negęstantį žiburį. Sveikiname 
juos sekusius, kurie taip sle
giančio nepastovumo ir ne
tikrumo dienose atkūrė viene
tus karo eigos tremtyje, ir tuos, 
kurie svečių kraštų išeivijoje — 
pirm negu užsitikrino sava ma
terialine padėtimi — atsivežta 
žarija kūrė Lietuviškosios Skau
tijos laužą. Sveikiname ir savo 
jauniausiąjį prieauglį, kurie — 
patys tiesiogiai neišgyvenę 
tautos tragedijos — aktyviai jun
giasi į bendrą darbą žengdami 
skautiškuoju keliu. 

Tyliai, beveik nepastebėtai, 
atsivertė sukaktuvinių metų 
lapas, atskleisdamas plačią, 
septynerių dešimtmečių pano
ramą. Būrelis entuziastų išau

go į tvirtas, besitęsiančias, jau 
kelerių generacijų gretas, savo 
įnašu, darbu ir siekiu neatski
riamai susijusias su atsikūrusia 
Lietuva ir jos laisvės kova. 
Tyliai, be didelių iškabų, tęsia
si darbas toliau ir Lietuviškoji 
Skautija be abejonių, nesvy
ruodama žengia pasirinktuoju 
keliu. 

VTI Tautinė stovykla ir vėl su
jungs skautiškąją šeimą didžia
jai šventei — deja, dar vis ne 
laisvoje Lietuvoje. Tačiau nuo 
mūsų pareis, kaip didingąjį bus, 
kokią leisime ją matyti kitiems 
— savo patiems jauniausiems, 
mūsų svečiams ir mus stebintie
siems. 

Tad, pradedant Sukaktu
vinius metus, širdingai linkime 
visiems geriausios sėkmės pasi
ruošime prasmingai Tautinei 
stovyklai, kad ji tikrai su
spindėtų Lietuviškosios Skauty
bės neabejotina gyvastingumo 
manifestacija ir, tarytum de
gančio laužo liepsnos pilies kuo
re, prabiltų pasauliui mūsų 
ryžtą nepaliauti kovojus prieš 
skriaudą žmogui ir Tėvynei. 

DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTI 
MUI 

BUDĖKIME! 
vs tn Stefa Gedgaudienė 

Vyriausia Skaut in inke 

Akademikių skaučių draugovės Chicagoje valdyba 1987-88 metams. Iš k.: Lina Didzbalytė, Ramu
nė Gaižutytė, Renata Variakojytė — pirm., Dana Didzbalytė, Vilija Gudaitė ir fil. Gailė Eidukaitė. 
Trūksta Rimos Stroputės ir Kristinos Likanderytės. Nuotr.J. Tamulaičio 

A.S.D. VEIKLA CHICAGOJE 

TAUTINEI STOVYKLAI 
BESIRUOŠIANT 

• ~ 

Clevelande įvyko VII Tauti
nės stovyklos reikalų aptarimo 
posėdis, kuriame dalyvavo LSS 
TP pirm. Petras Molis, Seseri
jos VS Stefa Gedgaudienė ir 
būsima VSP Meilė Mickienė, 

anksto būti jiems pasiruošę. 
Pastovyklių viršininkai — virši
ninkės yra labai prašomos per
žiūrėti savo programas ir 
pranešti Seserijos vadijai, kokia 

Chicagos A.S.D. skyr ius 
1986-87 darbo metus užbaigė 
A.S.S. skyriaus narių sueigoje ir 
naujus 1987-88 darbo metus 
pradėjo dalyvavimu A.S.S. aki
vaizdiniame suvažiavime. 

Penktadienį, spalio 16 d., 7:30 
v.v. įvyko junjorų ir narių 
pakėlimai. Į senjorus pakelti 
buvo: Darius Dirmantas, Aud
rius Rūbas ir Tomas Žukauskas. 
I filisteres pakeltos buvo: Alė 
Jonuša i tė -Lel ienė , Neris 
Pupiūtė-Palūnienė, Ramunė 
Gaižutytė ir Ramoną Stepo
navičiūtė. Paskautininko įžodį 
davė fil. Antanas Rauchas. Fil. 
Aldona Rauchienė ir fil. Nijolė 
Maskaliūnienė A.S.S. pirmi
ninko fil. Kęstučio Jėčiaus buvo 
apdovanotos žymenimis. A.S.D. 
narės džiaugiasi savo narių 
pasiekimais moksle ir sąjūdžio 
veikloje. 

Šeštadienį, spalio 17 d., po 
oficialaus A.S.S. suvažiavimo 
atidarymo vyko A.S.S. skyrių 
pranešimai ir diskusijos. Žodžiu 
pranešimus pateikė skyrių at
stovai iš Clevelando, Chicagos, 
Los Angeles, San Francisco, 
VVashingtono ir Toronto. Raštu 
pranešimus atsiuntė Atlanto ra
jonas ir Australija. TurimelO 
skyrių, kuriuose veikia A.Š.D. 

Buvo nagrinėjamos įvairios 
temos. Diskutavome metodus, 
naujų narių pritraukimą ir kal
bėjome apie reikšmingesnę sąjū
džio veiklą. Diskusijose daly
vavo nemažai A.S.D. narių, 

medžiaga (kaip pvz. virvės) ir kurios išreiškė savo rūpesčius 
Brolijos VS Kazys Matonis bei kiek bus reikalinga, kad būtų bei troškimus organizacijai. 
būsimi VS Gediminas Deveikis 
ir VSP Gintas Taoras — šiuo 
metu einąs TS Ūkio skyriaus 
vedėjo pareigas. ASS Vadijos 
pirmininkas Kęstutis Ječius ir 
TS pareigūnai: iždininkas 
Vytautas Staškus ir adminis
t ra torė Vilija Klimienė. 
Sekretoriavo ps. Ona Silėnienė. 

Darbingas posėdis užsitęsė 
veik pusantros dienos, palie
čiant pagrindinius klausimus. 
Džiugu, kad be rezervų priimtas 
tarpusavio kooperavimas ir 
pastovyklių programų 
suder inimas. Priimta 
provizorinė 'čia jungiama) ben
droji stovyklos programa, kuri 
bus galutinaii pristatyta 1988 
m. sausio 24-23 d. Chicagoje, 
Vadijų posėdžiuose pareigų 
pasikeitimo metu. 

VII TS Ūkio skyrius, 
vadovaujamas s. Ginto Taoro. 
s tengiasi numatyti visus 
galimus reikalavimus ir iš 

galima tai iš anksto geriau
siomis sąlygomis parūpinti. 
Svarbu taip pat žinoti, kokia 
medžiaga bus reikalinga pione-
rijos projektams, nes dalį mums 
parūpins s tovyklavietės 
vadovybė, o kitą nurodys kiek 
ir kur galima patiems susi
rinkti. Pavasarį žinosime, kokia 
natūralia gamtos turtų pasiūla 
galėsime pasinaudoti pasipuoši
mams. Svarbu, kad pastovyklės 
žinotų kokius projektus norės 
įgyvendinti (modelių pagamini
mas gali būti graži planavimo, 
apskaičiavimo ir metų darbo 
dalis!) 

Dalyvavę Il-je Tuntininkų 
konferencijoje tu r i gerą 
nuovoką, kokios galimybės bus 
ateinančioje stovykloje. Dabar 
svarbu tik sukelti entuziazmą, 
kad neliktų nė vieno nepara
ginto, nepaskatinto dalyvauti, 
kad SEPTYNIADEŠIMTOJI 
SUKAKTIS galėtų tikrai būti 
VISOS SKAUTUOS ŠVENTĖ! 

Vakare įvyko tradicinė A.S.S. 
metinė šventė ir vakarienė 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus salėje. Buvusios Chi
cagos valdybos atsisveikino ir 
buvo pristatytos naujos 1987-88 
metų valdybos. 

Nauja Korp! Vytis valdybą su
daro: Algis Korzonas — pirmi
ninkas. Andrius Dapkus — 
vicepirm.. Linas Žukauskas — 
vicepirm., Audrius Rūbas — 
iždininkas, Vytas Dirvonis — iž
dininko pavaduotojas, Tomas 
Žukauskas — junjorų socialinių 
reikalų vadovas. 

1987-88 metų A.S.D. valdybą 
sudaro: Renata Variakojytė ~ 
pirmininkė, Vilija Gudaitė — 
vicepirm., Ramunė Gaižutytė — 
vicepirm., Dana Didzbalytė — 
vėliavininke, Lina Didzbalytė — 
iždininkė, Rima Stroputė — sek
retorė, Kristina Likanderytė — 
socialinių reikalų vadovė, Gailė 
Eidukaitė — korespondentė. 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" tunta i gruodžio 6 d., 
sekmadienį, 5 vai. p.p. Dievo. 
Apvaizdos parapijos salėje 
ruošia skautiškas kūčias. Kiek
viena šeima prašoma prisidėti 
prie kūčių stalo paruošimo, atsi-
nešant po lėkštę šiai šventei ati
tinkančio maisto. 

Kūčios yra lietuvių šeimos 
t radicinė šventė, todėl 
kviečiame visus ir visas „Gabi
jos" ir „Baltijos" tuntų ne tik 
dabartinius, bet ir buvusius,-ias 
narius,-es, kad, lgy viena šeima, 
susėdę prie bendro kūčių stalo 
galėtume pabendrauti, pasi
dalinti prisiminimais ir pasi
džiaugti dabar skautaujančiu 
mūsų jaunimu. 

Žadantieji dalyvauti (o taip 
pat ir maisto reikalais), prašomi 
kreiptis į šio įvykio organizatorę 
ps. fil. Valentiną Bulotienę, tel. 
(313) 255-0863. Kviečiame -
ateikite! Uždekime Kalėdų 
švenčių liepsnelę, kad ji nu
šviestų mūsų skautiškąjį kelią. 

Visi skautai ir skautės daly
vauja išeiginėse uniformose. 

AKADEMIKIŲ DĖMESIUI 

Akademikių skaučių drau
govės (ASD) sueiga-arbatėlė 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
22 d., 12:30 vai. p.p. pas fil. 
Gailę Eidukaitę, 4629 So. Mo-
zart St. , Chicagoje. Tel. 

sesių. Apie t un to sueigą 376-2153. Visos tikrosios narės 
daugiau informacijų suteiks ir studentės, norinčios kandida-
vienetų vadovės ir „Skautybės tuoti, kviečiamos dalyvauti, 
kelias". Visos laukiamos! 

A.S.S. suvažiavimas baigėsi 
sekmadienį šv. Mišiomis ir 
simpoziumu „A.S.S. pasirengi
mas 1994 metams". 

Pirmoji šių veiklos metų 
A.S.D. sueiga įvyko spalio 30 d. 
pirmininkės Renatos Variako-
jytės namuose. Susirinkusios 
narės aptarė A.S.S. suvažiavime 
iškeltas mintis ir diskutavo 
idėjas ateities veiklai. Yra 
numatyta kas antras mėnuo 
kviesti tikrųjų narių ir kandi
dačių sueigas. A.S.D. valdyba 
siekia stipresnės veiklos, 
įdomesnių darbo metų, bet tai 
pasiekti mums reikia visų narių 
dalyvavimo visose sueigose. 

Antroji A.S.D. sueiga-arbatėlė 
įvyks sekmadienį, lapkričio 22 
d., 12:30 v. pas Gailę Eidukaitę, 
4629 S. Mozart. Tel. 376-2153. 
Šioje sueigoje — pabendravimas 
ir susipažinimas su norinčiomis 
kandidatuoti į A.S.D. draugovę. 

t.n. Gailė Eidukai tė 

NUKELIAMA „NERIJOS" 
TUNTO SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
iškilminga sueiga nukeliama į 
gruodžio 6 d. Šj sekmadienį 
numatytą sueigą tenka nukelti 
dėl didelės tunto narių dalies 
dalyvavimo Milwaukee mieste 
ruošiamos tautybių mugės, 
kurios meninėje programoje 
dalyvaus nemažai ir mūsų 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

U.S.A 
Kanadoje ( U S A ) dol. . . 
Užsienyje 
Savaitinis (Šest. pried.) . 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

metams W metų 3 mėn. 
$60.00 $3500 $20.00 
$60.00 $35.00 $20.00 
$60.00 $35.00 $20.00 
$35.00 $20.00 

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

Omahos „Romuvos" vietininkijai ID-je Tuntininkų konferencijoje atstovavusi 
ketveriukė. Iš k.: s. J. Lileikis, vietininkė s. I. Reškevičienė, s. I. Lileikienė 
ir s. St. Radžiūnas. 

Skautu vadovybės suvažiavime Clevelande VH-sios Tautinės stovyklos reikalais tarėsi LSS 
Tarybos pirmijos, LS Seserijos, LS Brolijos ir Akademinio sk. sąjūdžio atstovai K. Matonis, G. 
Taoras. G. Deveikis, P. Molis, M. Mickienė, S. Gedgaudienė, K. Ječius ir V. Staškus. 

Nuotr . V . Bacev i č iaus 

AŠTUONIOLIKA 
ŠIMTŲ MYLIŲ 

Tarp į Hl-ją Tuntininkų konfe
renciją ir skautų vyčių bei 
vyresnių skaučių sąskrydį, 
spalio 9-11 d., vykusių (Beau-
mont, OH) ir mes'keturi oma-
hiečiai — „Romuvos" vieti
ninkuos vietininkė s. Gražina 
Reškevičienė, komendante s. 
Irena Lileikienė, Dariaus-Gi
rėno skautų vyčių būrelio atsto
vas s. Jonas Lileikis ir norintis 
žinoti „kas anapus kalno" — čia 
rašantysis. 

Sugrįžta su šiais įspūdžiais: 
labai puikiai suplanuota konfe
rencijos programa; negaišinan
tis laiko atidarymas; kruopščiai 
paruosti ir įdomiai pateikti 
pašnekesiai ; skautaramos 
klausimai verčiantys giliai susi
mąstyti; talentingai praves
toje vakaronėje ir lauže 
nebuvo laiko žiovauti, o tik dai
nuoti, krykšti ir vyresniems 
atjaunėti; pašnekesyje pradėtos, 
o kelionėje į stovyklavietę 

tęsiamos ir užbaigtos, atpintu 
galu ir kilpa virvutės įjungimas 
į giliai prasmingą uždarymą 
(ak, ta sesė Vanda, kas ją pavys, 
kas ją aplenks); motinišku 
rūpes t ingumu paruošti 
naktipiečiai, vis kitokie, vis 
tokie įmantrūs (bučinys į 
rankelę sesei Onutei). 

Prie namų, susirinkęs „rakan
dus", brolio Jono sunkvežimė-
liui kumštelėjau į šoną, ištver
mingai į abu galus nurie
dėjusiam mažne aštuoniolika 
šimtų mylių. 

Parsivežta neįkainojamo ir 
neprarandamo turto. 

Ketvir t is tuzino ,,Valio"! 
rengėjams, pravedėjams, glo
bėjams ir dalyviams! 

Pasimatysime Vll-je Tau
tinėje stovykloje. 

s. Stasys Radžiūnas 

•r. RMMMMM Povilams 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 7»7-7S7S 
5 7 M Archer Av«. 

(6 b loko i vakaru* nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2780 W. 7 1 * St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

ML VUAY SAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augiai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2404 W. 71 Stree*, C t U M f 
TeL 424-0040 (veikia 24 vai.) 

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

Of* . te l . LU 5-0349; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 

Of* . 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DfCRYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGO* 

2055 W. 00 St. 
Tai. 770-0001 

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

3000 W. 00 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Of*. tel. 471-3300; re*. 442-0207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kertate Ave., 
Chlcego, m. 000S2 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buikjing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

f 132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 48«-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS l IC.OS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
\ blandos pj£al susitarimą 

Namu 584-5527 
M . AlfilS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS 1 IC.OS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. ChicaRo. UI. 

Tel . 925-2*70 
1185 Dundee Ave., Eljon, I I I . t>O120 

Tel. 742-0255 
V.il.indos p.iKal •iusitarim.i 

OR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Necbirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaeki Road. Tel. 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Tel. ttmmmi 5-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3025 Weet SOth Street 

Vai: pirm , antr.. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir seat uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415* 

DR. f. KISIELIUS 
CVDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki ? vai vak 

išskvrtis treč §ešt ! 2 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETRBKIS 
D A N T Ų C.YDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Horlem Ave 
Te l . 563-0700 

Va!andi»s pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
i Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contatt lenses" 
2618 W. 71st St. - Te l . 737-5149 

Vai pagal >usitanma U/darvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė - Chirurgi ja 
2454 Wesf 7H t Street 

Tel. 434-1818 - Re i . 852-0889 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T ik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus i r plaučiu ligos 

M M « . 7 ie t Ot.. CMceee. m. 
Tel.: 434-0100 

1101 

111) M1-44M :»1J) M1-4)322 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTrCS - karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2050 W. 50 St. CMceffO 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8U t Street 

OfiM) tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SIMUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 p p i r ketv. 2-5 p p 
Sėst pagal susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

24S4 W. 71 Street 
Tol. 4344777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo ofisą pereme 
OR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12, Penkt 2-7 

IsansMli Užtins, MD„ S.C 
Specialybė — Vidaus l i tų gvdytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austmi 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7758 

JOHN R. WAITKUS, M.D., FACS 
5P1CIAU0TA0 CHIRURGAS 
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Pabėgo iš 

SOVIETŲ AMBASADOS 
Šiais Sovietų revoliucijos su

kak t i e s meta i s nega l ime 
praleisti negirdomis tokio fak
to, kaip jų tarnautojos Yeienos 
Mitrochinos pabėgimas iš Sovie
tų ambasados Washingtone. 
Baimindamasi kruvinos KGB 
rankos, ji kurį laiką slapstėsi, 
prisidengusi Alexandros Costos 
slapyvardžiu, tačiau jos vardas 
iškilo spaudoje ir dabar ji ryžosi 
savo išgyvenimus paskelbti 
knygoje „Stepping Down from 
the Star: A Soviet Defector's 
Story". 

Knygoje daug asmeniškų iš
gyvenimų, šeimos reikalų, įsi
jungimo į Amerikos gyvenimą 
aprašymų, tačiau knyga intri
guoja, atskleisdama nemažai so
vietinio gyvenimo paslapčių ir 
pravesdama palyginimą tarp so
vie t inės ir amer ik ie t i škos 
kasdienybės. 

Reikšmingas jos žodis knygos 
įžangoje: „Aš mylėjau Rusiją ir 
dar tebemyliu, bet tikiuosi, kad 
amerikiečiai, kurie skaitys šią 
knygą, supras bent vieną 
dalyką: kaip jie yra laimingi 
gyvendami laisvame krašte, 
politinėje sistemoje, kuri ne
verčia piliečių r inkt is tarp 
meilės savajam kraštui ir tarp 
jų troškimo būti laisvais, pa
tiems kontroliuoti savo gyve
nimą. Laisve tai didžiausia do
vana, kurią kraštas gali duoti 
savo piliečiams". Washingtone 
jos vyras ambasadoje turėjo 
rangą pirmojo sekretoriaus. Jie 
augino du vaikus ir ją ėmė 
graužti susirūpinimas vaikų 
ateitimi. Gyvendama trejus 
metus JAV-se, ji ėmė žavėtis 
tuo, kad čia žmonės patys gali 
kaip nori savo gyvenimą tvar
kyti. Prieš atvykdama į JAV, ji 
jautė^ kad jos gyvenimas yra 
kitų kontrolėje. „Ko trūko mano 
gyvenime, tai galėjimo pačiai 
daryti pasirinkimo sprendimus. 
Tai paprastai neįmanoma taip 
kietai reguliuojamoje, biurokra
tinėje sovietinėje santvarkoje... 
Sovietų Sąjungoje mano gyve
nimas buvo kontroliuojamas su
varžymų ir jų dogmų. Ten 
visada kas nors kitas nuspręs
davo, kaip aš turiu savo gy
venimą tvarkyti. O dabar aš 
galiu pati pasirinkti". 

GORBAČIOVO POLITIKOS ATGARSIAI 

Autorė su aukštuoju išsilavi
nimu. Savo disertacijai ji pasi
rinko lyginamąją studiją — kaip 
moters profesinis darbas atsi
liepia į šeimos gyvenimą JAVr 
se, Švedijoje ir Sovietų Są
jungoje. 

Ji rašo, kaip Maskvoje jai 
buvo atdaros durys į specialias 
aukš t ies iems p a r e i g ū n a m s 
krautuves, kur ji galėjo pasi
rinkti nemažai iš užsienio im
portuotų gaminių. Washingtono 
Sovietų ambasados tarnautoja ji 
tapo 1975 m. Jai visų pirma 
krito į akis, kad Washingtone ji 
galėjo viską supirkti vienoje 
parduotuvėje. Pirkiniai jai buvo 
supakuojami į maišelius, ji 
galėjo nusinešti į automobilį ir 
per valandą grįžti namo. Mask
voje dažnai ji turėjo eiti į atski
ras parduotuves — maisto, ke
pyklų, kitų produktų bendrą 
krautuvę. Net ir didesnėse par
duotuvėse, buvo atskiri padali
niai maisto, atskiri kepyklos ir 
visur reikėjo stovėti eilėje, kad 
ji net linko apskaičiuoti, kiek 
laiko gyvenime ji turi praleisti 
stovėdama pirkėjų eilėje. 

Nusipirkti automobilį Sovietų 
sąjungoje tai jau didelis darbas, 
kurį reikia iš anksto suplanuoti. 
„Reikia tai išgyventi, kad 
patikėtumei", sako ji. Sunku
mai su užsienio valiuta, skelbia 
ji, verčia pirktis kino filmus, kai 
jie jau pasenę, kai jau visame 
pasaulyje buvo aprodyti ir kai 
leidimą re Jyti Sovietuose gali
ma gauti pusvelčiui. 

Su valiuta turi sunkumų ir 
Sovietų ambasados tarnautojai. 

Pasitaikė, kad keletas tarnau
tojų apalpo. Patikrinus pa
aiškėjo, kad kaltas buvo men
kas maitinimasis. Kasmet būna 
keletą atsitikimų, kad Sovietų 
ambasados moterys yra pagau
namos bevagiančios iš 
parduotuvių. 

„Butų klausimas Sovietų 
Sąjungoje, rašo ji, yra didelis pa
juokos šaltinis. Tai paliečiama * 
draminiuose veikaluose, fil
muose, bet šiame reikale dau
giau tragiškumo, kaip juokingu
mo. Nesuskaitoma daugybė šei
mų suyra vien todėl, kad nau-
javedžių poros yra priverstos il
gus metus gyventi su vyro ar 
žmonos gi inėmis, su kuriais 
pasidaro priešai ir pradeda prieš 
vieni kitus veikti kyšiais, šan
tažu, anonimiškais raštais val
džios žmonėms, net skundais 
apie politinę neištikimybę, kad 
tik gautų tą butą..." 

Vietomis būdavo butuose tiek 
žiurkių, kad autorės motina 
eidama į tualetą pasiimdavo 
brauningą ir porą kartų nušovė 
ten įsibraunančias žiurkes. Tar
naudama kariuomenėje, moti
na buvo šaudymo čempionė. Jų 
šeima turėjo naudotis bendra 
virtuve, kuri buvo maždaug 40 
jardų nuo buto ir taip dažnai ten 
tekdavo lakstyti prižiūrint pa
ruošiamą maistą. Atsirado 
gyventojas, kuris norėjo jų 
šeimą išstumti. Kadangi ben
droje virtuvėje ir jis galėjo be 
kliūčių maišytis, jis nekartą 
pakeldavo ugnį ir maistas 
sudegdavo arba net buvo ran
dama pašalinių dalykų įbrukta 
į jų maistą. Tokius sunkumus 
Sovietų šeima turėjo pakelti. 

Sovietinės statybos butus j i 
taip apibūdina: sienos išlipintos 
bjauriu popierium, buvo sausio 
pabaiga, o šildymas labai nepa
kankamas, kambariuose šalo. 
Langų rėmai netiko ir jie leido 
šaltį. „Mes nuolat buvome su 
apsiaustais". Gaivinosi nuolat 
turėdama šilto vandens kavai 
pasidaryti. „Kraštas bent dvi
dešimčia metų atsilikęs nuo 
Vakarų". 

Būdama Washingtone, ji daly
vavo iškilmėse, minint 200 m. 
sukaktį nuo JAV įsisteigimo. J i 
pažymi, kad čia niekas nevarė 
į mitingus, o žmonės patys gau
siai plaukė. Ji visko buvo taip 
paveikta ir rašo: „Kai visa 
minia įsijungė į giedojimą ,God 
Bless America', pajutau ašaras 
akyse. Man pačiai buvo staig
mena, kad aš pajutau tyliai be
dainuojanti tuos pačius žodžius 
su jais". 

Yelena Mitrochina išryškina 
savo knygoje, kaip Sovietų 
ambasados tarnautojams ski
riami ir kiti uždaviniai — įsi
jungti į šnipinėjimą. Autorė 
skelbia, kaip Sovietų gyventojai 
yra priversti naudotis „antra 
ekonomija" — juodąja rinka, 
kuri irgi turi sunkumų padėti 
aprūpinti gyventojus. 

Visa tai atgrasi komunistinė 
sistema privertė ją pabėgti iš So
vietų ambasados. Jai įsikurti ir 
įsigyti profesiją padėjo ameri
kiečių įstaigos. Sovietų parei
gūnams buvo leista su ja, jau pa
bėgusia, pasimatyti. Kai ji atsi
sakė grįžti, jie prapliupo grasi
nimais: „Žinai, kas įvyksta iš
davikams!". Nei šių grasinimų, 
nei gąsdinimų represijoms prieš 
šeimą ji nepabūgusi ir pasiliko 
laisvame krašte. 

Mitrochinos aprašyta prie
spauda, ekonominis atsilikimas 
kaip tik ir bus paskatinęs Gor
bačiovą ieškoti naujų posūkių 
išvesti kraštą į kiek šviesesnes 
dienas, bent truputį atleidžiant 
varžtus, sudaryti sąlygas pasi
reikšti laisvesnei žmonių inicia
tyvai. 

Juoz. Pr . 

Prieš porą metų stojus prie 
Sovietų Sąjungos vairo Gor
bačiovui, jis tuojau ėmėsi skelb 
t i reikalą pertvarkyti sustaba
rėjusį sovietų ūkį. Tam tikslui 
j i s iškėlė du pagrindinius 
šūkius: glasnost (atvirumas, 
viešumas) ir perestroika (refor
mavimas, pertvarkymas). 

Laikui bėgant, spaudoje 
pasirodė vis daugiau ir daugiau 
straipsnių, kritikuojančių sovie
tines negeroves kaip girtuoklia
vimą, kyšininkavimą, biurokra
tizmą ir t.t. Kilo klausimas, 
kokios apimties yra atvirumo 

, politika. Anot Michel Tatu glas
nost turi du aspektus. Pirmas 
yra išplėtimas reikalų, kurie ga
li būti viešai svarstomi ir kri
tikuojami: alkoholizmas, demo
grafija, aplinka, kultūra ir šiek 
tiek istorijos. Antras aspektas 
tai apribojimai: krašto gynimo 
reikalai , užsienio politika, 
KGB, partija. Taigi glasnost 
nėra atitikmuo žodžiu „lais
vė". Atrodo, kad ir teisė, kas ga
li kelti spaudoje įvairius klau
simus, yra racionalizuota. 
Sovietų spauda, radijas ir tele
vizija, anot Bukovskio, buvo nu
stojusi bet kokio patikimumo. 
Glasnost padėjo atgauti skai
tytojus ir klausytojus. Dr. Pipes 
teigia, kad glasnost yra vidaus 
politikos reikalas pasiekti di
desnio našumo ekonomikoje. 
Galbūt, patikimiausias glasnost 
supratimas — naujas galvojimo 
būdas persvarstyti sovietinės 
sistemos ribose socialinio, 
ūkinio ir politinio gyvenimo 
reiškinius, neprisilaikant trafa
retinių frazių. 

Liepos mėnesį Sergei Gre-
goryant ir kiti sovietų disidentai 

DR. D. KRIVICKAS 

Politbiuro nario 2 nr. Jis dažnai 
pasisako prieš griežtą kritiką. 
Kai kurie vakariečiai laiko, kad 
Ligačevas yra vadovaujantis 
asmuo Sovietų vadovybėje. Jis 
remias „atsinaujinimą, bet su 
didesniu a tsargumu negu 
Gorbačiovas". Ligačevas laiko, 
kad trūkumų kritika yra pozi
tyvi tik tada, kai ji yra su
der in ta ir sušvelninta su 
socializmo pasiekimais ar „per
sunkta socialinio optimizmo" 
dvasia. Jis dar taip neseniai, 
kalbėdamas Maskvos priemies
tyje, pabrėžė Stalino eros gran
diozinius laimėjimus ir įspėjo re
daktorius prieš perdėtą kritikos 
naudojimą. Jis taip pat pasmer
kė tuos, kurie siekia „rinkos 
ekonomijos, ideologino pluraliz-
mo ir Vakarų stiliaus demokra
tijos". Jo nuomonę palaiko KGB 
šefas Čebrikovas, Politbiuro 
narys. Savo kalboje 1987 m. 
rugsėjo 10 d. kaltino Sovietų 
Sąjungos priešus, kad jie bando 
pastūmėti atskirus reprezentan
tus menininkų, inteligentijos į 
kri t iškumą, demagogiją ir 
nihilizmą. 

Pereitą vasarą JAV Kongre
so delegacija lankėsi Maskvoje 
ir turėjo progą, ko anksčiau ne
būdavo, pasikalbėti su politbiu
ro nariais. Sovietų Sąjungos va
dovai kartkartėmis įtikinėjo 
amerikiečius , kad Sovietų 
Sąjunga neatsisako socializmo 
ir neplanuoja įvesti Vakarų 
stiliaus demokratijos. Jie nori, 
anot Ligačevo, daugiau ir 
geresnio socializmo. Atstovas 
Hoyer, kuris lankėsi Maskvoje, 
įspėja: mes turime būti atsar-

išleido žurnalą „Glasnost", gūs, kad glasnost nenukreiptų 
kurio vertimas yra pasirodęs ir mūsų dėmesio nuo nuolatinio ir 
anglų kalba. Tai pirmas ban- svarbaus rūpesčio, būtent žmo-

Į dymas, kiek toli gali eiti glas- gaus teisių. Mes neturime duo-
nost (atvirumas). Pirmoji reakci- t i per daug reikšmės nei glas-
ja atėjo ir „Večernja Maskva", 
kur Anatoly Rusovski pareiškė, 
kad leidinys yra „nemoralus ir 
nereikalingas" ir kad oficialio
ji spauda nėra reikal inga 
konkurencijos ir todėl nėra 
reikalo turėti kitokio atvirumo. 

Jau antri metai kaip svars
tomas naujo spaudos įstatymo 
paruošimas. Įdomi yra šio pro
jekto 6-ji dalis, kurioje nusta
tomos taisyklės kritiškos me
džiagos skelbimui. Tuo būdu 

nost, nei perestroikai. 
Gorbačiovo reforma nėra koks 

tai naujas ir išimtinas reiškinys. 
Jau 1920 m. Leninas įvedė nepą 
— naują ekonominę politiką. 
Vėliau Chruščiovas bandė re
formuoti sovietų ūk inę ir 
politinę sistemą. Jo reformos 
buvo daug platesnio pobūdžio 
negu Gorbačiovo. J i s paleido 
šimtus tūkstančių ištremtųjų, 
kalinių, praplėtė sąjunginių res
publikų kompetenciją. Bet kai 

bandoma sudaryti „atvirumo jis pabandė reformuoti partiją, 
mechanizmas" ir pagaliau 7-je b u v o nušalintas. 
dalyje — spaudos cenzūros 
funkcija ir kontrolė. 

Gal didžiausios reikšmės toli
mesniam glasnost taikymui yra 
kalbos pasakytos Igor Ligačevo, 

Gorbačiovas, naudodamasis 
praeities kritika, bandė sukelti 
entuziazmą naujoms reformoms 
ūkinei stagnacijai pašalinti. 
Tačiau tik palengva pradėjo 

išryškėti šios reformos pa
grindai. Tiesa, jau 1986 m. 
lapkričio 19 d. Sovietų Sąjungos 
aukščiausia taryba dekretu nu
statė, kad yra leidžiama priva
tinio darbo tam tikros formos, 
būtent atskirų individų, šeimos 
narių ir kooperatyvų. Šis dekre
tas įsigalėjo 1987 m. gegužės 1 
d. Tačiau rezultatai kol kas yra 
menki. Tam yra daug prie
žasčių, būtent biurokratinė pro
cedūra ir obstrukcija leidimui 
gauti atidaryti individualinę ar 
šeimos įmonę ar sudaryti priva
tinių asmenų kooperatyvą. Yra 
ne tik sunku gauti leidimą, bet 
ir gavus leidimą, jis gali būti 
atšauktas, kaip ta i atsitiko 
Maskvoje atidarius kirpyklą 
(esamų pakanka) ar sudarius 
Krasnojarske šoferių kooperaty
vą (per daug uždirba). Platesnės 
apimties Gorbačiovo gairės bu
vo pateiktos komunistų parti 
jos plenumui birželio 25-26 d. 

Anot Gorbačiovo „Laikas, kad 
valdymas tebuvo vien tik 
įsakymai, draudimai, ragi
nimai, nuėjo į praeitį. Dabar jau 
visiems aišku, kad tokiais me
todais dirbti nebegalima. Jie tie 
siog neefektyvūs. Sukurti galin
gą motyvų ir paskatų sistemą, 
kuri visus darbuotojus skatintų 
vispusiškai atskleist i savo 
sugebėjimus vaisingai dirbti, 
efektyviausiai naudoti gamy
binius išteklius — toks laiko 
reikalavimas". Anot jo „ra
dikalios valdymo reformos 
prasmė ir kryptis iš principo 
aiškios. J a s išreiškia formulė: 
daugiau socializmo, daugiau de
mokratijos". 

Ekonomikos demokratiza
vimas neatskiriamai susijęs su 
aktyviu valstybės nuosavybės ir 
ka r tu įvairių kooperacijos 
formų, individualios darbinės 
veiklos naudojimu. Siūloma 
valdymo pertvarkymo koncep
cija, kurios tikslas perorientuoti 
ekonomikos augimą nuo tarpi
nių į galutinius, socialiai reikš
mingus rezultatus, į visuomenės 
poreikių tenkinimą, visapusiš
ką žmogaus vystymąsi, paversti 
moksline-techninę pažangą 
svarbiausiu ekonomikos au
gimo veiksniu, sudaryti pa
tikimai veikiantį sąnaudų ma
žinimo mechanizmą. 

Radikalius ūkio mechanizmo 
pertvarkymus mes pradedame 
nuo pagrindinės ekonomikos 
grandies — įmonės ir susi
vienijimo, turėdami galvoje 
p i rmiaus ia sudary t i jiems 
pa lankiaus ią ekonominę 

aplinką. įtvirtinti jų teises ir 
kartu padidinti atsakomybę ir 
tuo pagrindu i? esmės pakeisti 
visų aukštesniųjų ūkio valdymo 
grandžių veikla. 

Būtina parengti nauja kon
cepcija centralizmo, pagrįsto 
darbo žmonių aktyvumu ir 
įmonių savarankiškumu, tai 
yra leniniškai suprasto tikrai 
demokratinio centralizmo, 
turinčio nepalyginamai didesnę 
galią, negu central izmas 
įklimpęs mėginimuose reguliuo
ti absoliučiai viską. 

Iki šių metų pabaigos numa
toma priimti visą ..pakieta" 
konkrečių nutarimų svarbiau 
šiais valdymo pertvarkymo 
klausimais, kad centralizuotas 
valdymas atitiktų įstatymą dėl 
įmonės. 

Nuo ateinančių 1988 metų 
naujais principais dirbs įmonės 
ir susivienijimai, gaminantys 
maždaug du trečdalius visos 
pramonės produkcijos, taip pat 
visa mašinų gamyba, metalur
gija, didžioji dalis kuro ir ener
getikos šakų, chemijos, miško, 
lengvosios maisto, žuvies 
pramonės įmonių, visų rūšių 
transportas. O 1989 metais 
perėjimas prie naujų ūkininka
vimo sąlygų turi būti už
tikrintas" (Gimtasis kraštas). 

Reformos, paskelbtos Tasso, 
atidengė radikalią programą, 
kuri per ateinantį penkmetį 
turėtų pakeisti Sovietų Sąjungą 
iš centralizuotos ekonominės 
sistemos į sistemą, tvarkomą 
sutartimis tarp konkuruojan
čių įmonių. 

Kompartijos plenumas priėmė 
„pakieta" konkrečių nutarimų 
svarbiausiais valdymo per
tvarkymo klausimais , kad 
centralizuotas valdymas ati
tiktų įstatymą dėl socialistinės 
įmonės ir 11 projektų liečiančių 
reorganizaciją, kainų nusta
tymą technologinį tyrinėjimą, 
ekonomines statistikos suda
rymą ir kitas sritis. 

Programoje numatyta suda
ryti „teritorines tiekimo ir par
davimo agentūras, kad pakeis
tų milžinišką tiekimo agentūrą 
Gosnab, kuri dabar kontroliuo
ja tiekimą. Šios agentūros bus 
nepriklausomos ir save išlai
kančios įmones aptarnaujančios 
smulkius gamintojus ir varto
tojus. 

Kainų nustatymo sistema bus 
reformuota tiktai po „plačių 
diskusijų krašte, imant dėmesin 
jos politinę ir socialinę 
reikšmę". Anot Aganbegyan da
bart inė sistema esant i 
neracionali. 

Gairėse numatyta suteikti di
desnį vaidmenį teritorinėms or
ganizacijoms ir vietos valdžiai 
suteikiant joms teisę kontroliuo
ti vidutines ir nedideles įmones. 
o taip pat aprūpinti gyventojus 
vietos produktais. 

Pagrindinė sistema ekonomi
nio paskirstymo bus tvarkoma 
sutartimis sudarytomis tarp 
valstybės ir įmonių ir kolekty
vinių ūkių. įmones ir kolekty
viniai ūkiai bus tvarkomi savi
stovumo baze. kuri leis paskirs
tyti pelną, atskaitant nuola
tines valstybės išlaidas. 

1987 m. birželio 21 d. Gor
bačiovas, kalbėdamas Maskvos 
priemiestyje, siūlė pakeisti at
lyginimo sistemą pagal atliktą 
darbą vietoje lygaus uždarbio. 
Kiekvienam pagal darbą, tai 
pagrindinis socializmo prin
cipas". 

Reforma nesukelia didesnio 
entuziazmo tiek valdančios biu
rokratijos tarpe, tiek darbi
ninkų tarpe. Nors tiesioginių 
oponentų nėra, tačiau yra žino
ma, kad kai kurie nesupranta 
reformos esmės ir laukia pat
varkymo iš viršaus, kiti — skep
tikai, kurie netiki reformos 
sėkmingumu, o dar kiti tiesiog 
klausia, kodėl aš tur iu dabar 
pasitempti ir kokia man nauda 
iš to. Tai pastebėjo ir pats Gor
bačiovas: „Spaudos medžiaga, 
susipažinimas su padėtimi 
vietoje, gaunama informacija ro
do, kad viešumas, demokra
tizmas plečiamas sunkiai, kai 
kur net skausmingas. Kai kurie 
draugai nesupranta ir bijo 
demokratinių permainų". 

„Gorbačiovo reformos yra 
pačioje sistemoje, bet ne sis
temos reformos. Neskaitant 
bendrų pareiškimų apie rei
kalingumą demokratijos, jis nie
kuomet nepaminėjo demokra
tijos kaip ideologinio politinio 
pliuralizmo. Jo akcija yra nau
jas tarpsnis sovietų sistemos 
vystymosi. Visam pasauliui yra 
svarbu ir ypač sovietų tautoms, 
nes ji sudaro naujas galimybes 
sovietų bendruomenei". 

Be to, Djilas ta ip pat pa
stebėjo, kad mes turime at
s imint i , kad centra l izuota 
politinė struktūra daugiatautės 
sovietų valstybės, o taip pat 
besitęsianti inercija ir uždaras 
šios sistemos bruožas, daro bet 
ku r i a r ad ika l i nę reformą 
sunkia i įvykdomą t rumpu 
laiku. 

Kas neis iš namų surasti blogį 
ir nutrinti jį nuo žemės pavir
šiaus, pas tą blogis pats ateitis ir 
stes prieš jo veidą. 

Ad. Mickevičius 
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Tą vakarą tik turėjom laiko susirasti viešbutį ir 

Pasukom iš Bagdado gatvės į Muskato gatvę. Čia 
beveik gatvė susidėjo iš odos krautuvių, marguliavo 
spalvoti indiški sandalai, rankinukai. Dar toliau buvo 
pintinių ir krepšių kvartalas. 

Tokia jau Singapūro sistema, vienodos krautuvės 
rikiuojasi viena šalia kitos. Vėliau, vaikščiodami po 
miestą, užtikom gatvių blokus, kur buvo par
davinėjamos vien tik plokštelės ir juostelės už jų eilė 
akvariumų krautuvių, o pusė bloko buvo skirta baltų 
vestuvinių suknelių parduotuvėms. Akį veriantis jau
nosios rūbas čia kainavo 150 amerikietiškų dolerių, 
nuotaka čia galėtų atskristi, nusipirkti visą savo krai
tį ir turbūt sutaupytų daugiau negu lėktuvo bilietą. 

apsitvarkyti. Viešbučių sistema Oriente labai patogi. 
Kiekvienam aerouoste yra agentūra, kur malonios Autobusu pervažiavę modernišką miesto dalį, 
panelės parodo albumus su viešbučių fotografijomis, a t s e i t » b r i t u k v a r ta lą , patekom į kiniečių miestą. 
kainomis ir čia pat telefonu užsako kambarį, kai Kiniečiai Singapūre buvo gausiausi, anksčiau jie bū-
pasirenki. davo užėmę visą miesto centrą, bet dabar matėsi kaip 

Kitą rytą išėjom žiūrėti Singapūro. Pirmiausia moderniški dangoraižai skverbėsi, triuškindami senus 
pataikėm į Arabų kvartalą. Tam kvartale turbūt kinietiškus namus. Tačiau dar pakankamai senovės 
nebuvo nė vieno tikro arabo, bet jis nuo senovės taip D U V 0 išlikęjčia dar buvo autentiška Kinija. Ir ne Kini-
buvo vadinamas. Ten buvo susispietę muslimai iš jos Kinija, o Hong Kongo ir Taiwano Kinija. Gatvėse 
Pakistano, Javos, Sumatros ir Malajų. knibždėjo smulkūs pirkliai ir amatininkai)jie čia pat 

Jie čia perkėlė savo gyvenimo būdą, pasistatė krautuvėlių prieangiuose triukšmingai iškalinėjo 
didžiulę mečetę, bazarus. Ateini iš moderniškos mies- metalinius ornamentus, lankstė popierinius namukus 
to dalies ir už kvartalo žiūri, kad jau eini nebe šąli- i r automobiliukus, skirtus sudeginimui per kiniečių 
gatvių, o per krautuvės vidų. Šaligatvis su stogeliu ir laidotuves. Cia j ie virė makaronus ir kinietiškas bulku-
iš abiejų pusių tave supa prekės, o siauri takeliai veda t e s " d i m s u m " ' kabojo nupeštų ančiukų virtinės ištysu-
į krautuvių vidų. Visai kaip Damasko bazare. O prekių s i a i s kaklais. Nuo viršutinių aukštų kybojo krautuvių 
gražumas neišpasakytas, šilkai, aksomai, batikai, išsiu- i š k a b o s s u d i d e l ė m kinietiškom raidėm, visokie kvapai 
vinėtos staltiesės. Arabai pirkliai liūdnais veidais sėdi stumdėsi vienas su kitu, užkliūdami už nosies. Tokių 
ant žemų taburečių ir niekad nesišypso. O tačiau reginių Kinijos žemyne mes nematėm. Taip, kaip visi 
pardavėjai jie gudrus. Moka sudaryti įspūdį, jog tu pats gyventojai buvo įvilkti į mėlynas uniformas, taip ir 
save nusiskriausi, jei iš jo nepirksi. Viskas taip pigu, n a m a i t e n b u v 0 vienodai pilkai juodi, be iškabų, be 
pagunda didelė, nors lagaminai ir leistinas svoris jau papuošimų, 
išnaudotas. Dar už keleto kvartalų Singapūras pasidaro indiš

kas miestas. Akį patraukia indų šventyklos — aukš
tos piramidės su nupjautom viršūnėm, visas jų pa
viršius apsodintas figūrom ir figūrėlėm. O jų spalv
ingumas net akį rėžia, primena Disney world. 
Bajadėrės. piemenaitės, ūsuoti rūstūs kareiviai, arkliai, 
drambliukai, krokodilai, gyvatės. Višnu, Brama, Kali 
ir kiti dievai — visi grūdasi vienas prie kito iki pat 
bokštų viršūnių. J šventyklą įeinant reikia nusimauti 
batus ir kojines. Vaikščiojom mes abudu basi per šiltą 
akmenį, o pro vartus į mus žiūrėjo susigrūdęs turistų 
būrys, nedrįstantis vaikščioti be batų. Keista, žmonės 
važiuoja taip toli, kad susipažintų su kitų žmonių 
gyvenimu, bet kai reikia, nedrįsta į tą gyvenimą 
pasinerti. 

Prie šaligatvio restoranuose be sienų indai valgė 
prie žemų staliukų. Indiškai valgant reikia dešine 
ranka nusukti ryžių rutuliuką ir padažyti jį į visokias 
prieskonių košeles, fer būtinai tik dešine ranka. Kai in
das valgo, jo kairioji ranka kabo lyg paraližuota. Kai
rioji ranka skirta tualeto reikalams ir su ja, šiukštu, 
negalima paliesti maisto. Žiūrėjau ar jiems valgant ne
trykšta iš akių ašaros, bet ne Kai aš Hong Konge susi
gundžiau valgyti geram indiškam restorane, patys pir
mieji kąsniai nudegino lūpas ir gomurį, o akys paplū
do ašaromis. Burna buvo taip gerai anestezuota, kad 
likusią vakarienės dalį valgiau nejausdamas jokio 
skonio. 

Iš visų Indijos valgių, kuriuos bandžiau prieš daug 
metų važinėdamas po Indiją, tiktai čapati man buvo 
savas ir malonus. Čapati tai minkštas blynas, pana
šus į meksikietišką tortilą. bet ir skoniu ir išvaizda 
identiškas su aukštaitiškais lakštiniais, kuriuos prieš 
labai daug metų valgydavau pas tetą Pauliną Alsetos 
kaime. Kokie gardūs jie būdavo padažyti į spirgučių 
padažą. (Bus daugiau-
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BOSTONO ŽINIOS 
NELAIMĖJO RINKIMŲ 

Lietuvis Juozas Casperas 
nelaimėjo lapkričio 3 d. vykusių 
rinkimų į Bostono miesto tary
bą. Tai nesėkmė ne tik jo. bet 
visų vietos lietuvių kelyje į poli
tinį šio krašto gyvenimą. Atro
dė, kad jis yra kvalifikuotas, 
populiarus, daug rėmėjų turįs 
kandidatas, kurio konservaty
vesnė programa patinka gyven
tojams. Kaip mokyklų komiteto 
rinktas narys, jis rodė daug 
sveikos iniciatyvos, radusios 
reikalingą atgarsį spaudoje, ra
dijuje ir televizijoje. Bet rinkimų 
rezultatai parodė, kad kiti kan
didatai, jo konkurentai, surinko 
daugiau balsų už jį. Jo laimėji
mui reikėjo daug didesnio įsi
jungimo lietuvių ne tik darbu ir 
lėšomis rinkiminėje kampa
nijoje, bet taip pat geriau or
ganizuotu ir platesniu įtai-
gojimu l ietuvio kandida to 
naudai kitų tautinių mažumų 
eilėse ir savo draugų bei bendra
darbių amerikiečių tarpe. 

AUKSINE SUKAKTIS 

Onos Ivaškienės suorganizuo
tas ir nenuilstamai vestas Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
šokėjų sambūris šiemet mini 
savo sėkmingos veiklos auksinį 
jubiliejų. Jis savo sėkmingą ir 
reikšmingą darbą pradėjo 1937 
m. Nuo to laiko sambūris veikia 
be jokios pertraukos, burdamas 
vis priaugančias lietuvių jau
nimo kartas lietuviškojo šokio 
puoselėjimui ir populiarinimui. 
Tai vienintelė lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupė, ne tik išei
vijoje, bet netgi Lietuvoje, kuri 
gali pasidžiaugti tokiu gražiu 
jubil iejumi. .Jos sėkminga 
veikla rėmėsi grupės organiza
torės ir pagrindinės vadovės 
Onos Ivaškienės entuziazmu, 
pasišventimu, kantrybe ir suge
bėjimu dirbti su jaunimu, o taip 
pat jaunimo polinkiu į šokį, žais
mingumą ir bendravimą. Tin
kamai sujungus šias dvi aplin
kybes, gautas žavus rezultatas. 
Metams slenkant, mūsų jau
nimo eilės keičiasi, bet sam
būris veikia. Dalyvaudamas 
sambūryje, mūsų jaunimas 
arčiau susipažįsta, sukuria 
šeimas, susilaukia vaikų, kurie 
tą sambūrį nuolat papildo nau
jais nariais. Ir tai be jokio ragi
nimo, prievartos, grynai na
tūraliu keliu. 

Sambūrio vaidmuo Bostono ir 
apylinkės lietuvių gyvenime 
reiškiasi tuo, kad jis buria lie
tuvių jaunimą ir pratina jį lie
tuviškai veiklai, praturtina 
įvairių renginių programas savo 
spalvingu, žaismingu ir grakš
čiu pasirodymu, bet taip pat 
gražiai atstovauja lietuviams ir 
jų tautinei kultūrai kitataučių 
tarpe , ypač margaspalvėje 
amerikiečių visuomenėje, kuri 
įvairiomis progomis tą sambūrį 
dažnai kviečia. įvairūs ame
rikiečių festivaliai neapsiei
na be sambūrio pasirodymo. 
Dažnai, labai dažnai ameri
kiečiai žino lietuvius ir jų tau
tinę kultūrą tik pagal sambūrio 
atliekamus mūsų tautinius 
šokius. O kai savo pasirodymais 
sambūris dar nepraleidžia pro
gos atkreipti dėmesį į dabartinę 
lietuvių tautos būklę okupa
cijoje, tai tam tikra prasme jis 
atlieka ir politinį darbą. Dau
gelyje tokių amerikiečių 
rengiamų festivalių sambūris 
išeina pirmos vietos laimėtoju. 
O tai vėl atkreipia spaudos, tele
vizijos ir radijo dėmėsi teigiama 
prasme. 

Visose lietuvių rengiamose 
tautiniu šokių šventėse sambū
ris dalyvavo beveik pilname 
savo sąstate, pasireikšdamas 
įvairiose grupėse. įdomu, kad 
sambūris sugebėjo tai atlikti 

beveik iš imtinai savo su
telktomis lėšomis, tik retais at
vejais lietuvių visuomenės ar jos 
organizacijų paremiamas. Tai 
vėl rodo sambūrio vadovų suge
bėjimą tinkamai paruošti su vis 
besikeičiančiais sambūrio na
riais mūsų tautinius šokius ir 
pavyzdingai tvarkyt i jo 
organizacinius ir finansinius 
reikalus. 

Sambūrio širdimi buvo ir te
bėra Ona Ivaškienė, kuri tą" 
sambūrį suorganizavo, suce
mentavo ir labai sėkmingai per 
ilgus metus vedė bei tvarkė. 
Dabar jos pavaduotoju labai gra
žiai reiškiasi jos sūnus Ge
diminas. Administracinius ir fi
nansinius sambūrio reikalus 
tvarko renkama valdyba. Taip 
suorganizuotas sambūris tapo 
visų Bostono ir apylinkės lie
tuvių pasididžiavimu. Kitų 
mėginimai organizuoti panašias 
tautinių šokių šokėjų grupes 
neišlaikė konkurencijos, liko tik 
lyg atsitiktinis blykstelėjimas. 

Auksinė sambūrio sukaktis 
bus paminėta lapkričio 28 d. 5 
vai. po pietų. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje specialiu renginiu, 
kurio programą atliks visos 
sambūrio grupės —jaunių, stu
dentų ir veteranų. Tai bus di-
ažioji visų lietuvių šventė, jun
gianti visas mūsų kartas. 

MOKYKLOS VAKARAS 

Tradicinis Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
vakaras įvyks lapkričio 21 d. 6 
vai. vakaro So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje. Jame bus karšta vaka
rienė, meninė programa ir 
šokiai. Programą atliks dainos 
vienetas „Serenada" iš Toronto, 
kurį sudaro Ramūnas Underys, 
Vaidotas Vaičiūnas ir Edmun
das Norkus. Šokiams gros 
latvių orkestras. 

Šiemet mokykla veikia nau
jose patalpose, už kurias bran
gokai mokėti. Rengiamo vakaro 
tikslas — ne tik sudaryti kul
tūrinę pramogą lietuviškoje 
nuotaikoje, bet ir sutelkti bent 
kiek lėšų, reikalingų mokyklos 
išlaikymui. Lietuviškas švie
timas ir auklėjimas nėra vien 
vaikų tėvų reikalas, tuo turėtų 
rūpintis visa mūsų patriotinė 
visuomenė, kaip tai daro kitos 
tautinės grupės ar religinės 
bendruomenės. 

KUN. A. BALTRUSUNO 
SUKAKTIS 

Šiemet sukanka 50 metų, kai 
kunigu buvo įšventintas An
tanas BaltruŠūnas, buvęs Šv. 
Petro lietuviu parapijos kle
bonas, populiarus, energingas ir 
visų mėgiamas kunigas. Dabar 
jis yra jau pensijoje, bet mielai 
padeda vietos klebonui kun. Al
bertui Kontautui, dalyvauja 
lietuvių renginiuose, yra 
BALF'o direktoriumi. Jubilie
jines šv. Mišias jis atnašaus 
gruodžio 20 d. 3 vai. po pietų Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone. Tuoj po Mišių 
pagerbimo banketas vyks Lan
taną restorane Randolphe. 

CLASSIFIED GUIDE 

Kun. Jono Borevičiaus, SJ, kunigystės auksina jubiliejų minint spalio 25 d. Iš kairės: sol. Vaclo
vas Momkus, programos vedėjas sol. Stasys Baras, jubiliatas kun. Jonas Borevičius, sol. Marga
rita Momkienė ir sol. Jonas Vaznelis, atlikęs meninę programą. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

ALRK Moterų sąjungos 
Naujosios Anglijos suvažia
vimas įvyko lapkričio 1 d. Put-
name seselių vienuolyno patal
pose. Dalyvavo Moterų sąjungos 
centro vald. pirmininkė Aldona 
Shumvvay, centro garbės pirmi
ninkė Julia Mack ir 89 atstovės 
iš visų Naujosios AnglijosVkuo-
pų ir keletas viešnių. 

Dienos programą pradėjome 
11 vai. šv. Mišiomis už gyvas ir 
mirusias sąjungietes. Mišias 
aukojo ir pamokslą sakė sese
lių vienuolyno kapelionas kun. 
V. Cukuras. 

Po pamaldų seselės Paulės pa
kviestos, rinkomės į didžiąją 

Mišių salėje po bažnyčia iškil
mingas susirinkimas, kuriame 
bus paryškintas komp. Juliaus 
Gaidelio vaidmuo ir įnašas mū
sų kultūriniame gyvenime, o 
meninę programą atliks jo ves
tas choras ir sekstetas. 

ŠEŠTADIENIO 
VAKARONĖ BROCKTONE 

Martyno J a n k a u s šau l ių 
kuopa lapkričio 28 d. 6 vai. vak. 
Sandaros salėje, 30 Interval. St., 
Brocktone, rengia „Šeštadienio 
vakaronę". Bus kultūrinė pro
grama ir vaišės. įėjimas laisva 
auka. Visuomenė kviečiama. 

RENGINIAI 

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

salę pietums. Pietų metu suva
žiavimo dalyves sveikino kun. 
Cukuras, seselė Paulė ir Moterų 
s-gos Connecticut apskrities 
pirmininkė A. Lipčienė. Pasis
tiprinusios ėjome į salę po 
koplyčia posėdžiams ir tolimes
nei programai. Suvažiavimui 
pirmininkavo A. Lipčienė, o 
sekretoriavo Worcesterio 5 kuo
pos narė Bernadeta Miliauskai-
tė-Harris. Sekretorė perskaitė 
protokolą praeito suvažiavimo, 
kuris įvyko 1986 m. ir jam va-
.dovavo Worcesterio 5 kuopa. 
"- Suvažiavimo pag r ind inė 
kalbėtoja seselė Igne įdomiai 
paaiškino krikščionybės 600 
metų reikšmę lietuviams tėvy
nėje ir išeivijoje. Centro vald. 
pirmininkė Aldona Shumway 
padarė išsamų pranešimą iš 
rugpjūčio mėn. Chicagoje 
įvykusio 42-ro sąjungos seimo. 
Tarp kitų reikalų seime buvo 
svarstomas ir pomirtinis sky
riaus uždarymo klausimas, bet 
dėl to su draudimo kompanija 
nebuvo susitarta ir visas rei
kalas pasilieka kaip buvęs. 

Dėl laiko stokos ne visos 
kuopos galėjo pranešti apie savo 
veiklą vietose, o numatytoms 
diskusijoms bei klausimams vi
sai neliko laiko, nes 3 vai. turėjo 
prasidėti koncertas. Programą 
atliko trečios kartos lietuvaitė 
Diana Vaitelytė, sopranas, iš 
New Haven. Conn. J i padainavo 
keletą lietuvių kompozitorių 
kūrinių. Akompanavo muz. 
Eleonora Miniukienė. 

Solistei ir akompanuotojai 
rengėjos įteikė po puokštę rožių, 
o suvažiavimo dalyvės dėkojo il
gais plojimais. 

Šį suvažiavimą kvietė ir 
globojo Moterų s-gos Connec
ticut apskrities valdyba, o kitas 
suvažiavimas bus 1988 m. ir jį 
globos VVorcesterio 5 kuopa. 

Em. Š. 

komitetas, kuriam esame 
dėkingi už dvasinę atgaivą. 

Liaudies dainų ir šokių origi
naliai perduota pynė sukėlė 
gilius pergyvenimus bei dalyvių 
įjungimą su programos atlikė
jais drauge dainuojant ir 
šokant, kai „Sodauto" nukel
davo sceną prie dalyvių stalų. 

„Sodauto" yra skirtingas, vie
nintelis. Pralenkdamas vien 
žodinius mūsų tėvų bei protėvių 
pagyrimus, šis ansamblis pakar
toja Lietuvos kaimo žmonių 
papročius stiprybei semtis iš 
praeities. Tai lyg ir išsipildęs 
Maironio troškimas ,,... ir 
išgirsti bent vieną žodelį ir se
novės laikų". Tos senos dainos 
išdainuotos ta rmėmis — 
Aukštaitijos, Suvalkijos, 
Dzūkijos, Žemaitijos — labai 
daug pastangų pareikalavo iš 
jas atlikusių. Ir kauniečiai 
išmoko žemaitiškai, dzūkiškai. 
Jų beklausant prisiminė jaunos 
dienos, o kai kam — jauniesiems 
tkuriuos, deja, vienos rankos 
pirštų užteko suskaityti) jų 
anksčiau negirdėjus — pravėrė 
duris į jų tėvų gimtinę. 

Tautos kūrybingumas jau se
niai žavėjo ir kitataučius. Ir 
dabar tebežavi, ar tai būtų audi
niai, medžio drožiniai ar žodžio 
muzikos garsų kūryba. Ir ne tik 
girdėtos ansamblio dainos malo
niai nuteikia, bet, kad ir vadovė 
ir atlikėjai yra jaunesnės bei 
viduriniosios kartos atstovai. 

A. Valiuškis 

KOMP. J. GAIDELIO 
MIRTIES SUKAKTIS 

Ateinančių metų sausio 6 d. 
sukaks jau penkeri metai, kai 
mirė Julius Gaidelis. Tą liūdną 
sukaktį paminės jo vestas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
choras sausio 10 d. Minėjimas 
bus trijų dalių: 1) speciali pro
grama per „Laisvės Varpą", 2) 
10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Brocktone šv. Mišios už komp. 
Juliaus Gaidelio sielą, 3) tuoj po 

Lapkričio.28 d. So. Bostono p r o v i d e n C e R J 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje ' 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio 50 metų veiklos 
minėjimas. 

ŠOKOME IR DAINAVOME 
SU „SODAUTO" 

Gruodžio 6 d. — Rankdarbių 
muge Lietuvių Piliečių drau
gijos II aukšto salėje nuo 12 iki 
5 vai. p.p. Rengia Lietuvių Tau
todailės ins t i tu to Bostono 
skyrius. 

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

Pasigendame skir t ingumo 
renginiuose. Vienodumas nusi
bodo — pasigirsta balsai spau
doje. Deja, be apčiuopiamų pa
siūlymų, kaip patraukti didesnį 
dalyvių dėmesį įvairumu, kito
niškai. 

Lapkričio 7 d. „Sodauto" e tno 
grafinis ansamblis iš Bostono 
vaidino Providence, R.I. 
Vakaronę surengė Lietuvių 
piliečių klubo pagelbinis moterų 

VIENUOLE-ADVOKATE 

Domininkone seselė Mary 
Louis Russley tapo advokate, 
gavo teisę praktikuoti Illinois 
valstijoje ir dabar pasiryžusi pa
dėti neturtingiesiems. Ji turi 52 
m., teisės studijas baigė Loyolos 
universitete. 

PARAMA CHICAGAI 

Illinois valstija paskyrė 5 mil. 
dol. Chicagos mokykloms, bet 
tai nebus pakankama ir reikės 
kai kuriuos tarnautojus atleis
ti. Taip pat paskyrė 350,000 dol. 
pradėti darbus Chicagos prie
miesčius apsaugoti nuo 
potvynių. 

SVEIKATOS RŪPESČIAI 

Svarstant naują Chicagos biu
džetą, sveikatos komisionierius 
L. C. Edvvards pareiškė, kad dėl 
lėšų stokos miestas nėra pasi
ruošęs kovoti su ligomis, kaip 

salmonella, kai jos plačiau pa
plinta su užkrėstu maistu. 

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 i i L P W A M T E D 

TRUCKERS 
OVVNER/OPgRATORS 

Lease Purchase Available 
Needed to puii our traiters. We offer m.leage pay. 
discount fuel. teamster benefrts and more 
Recruiter avariat*. toc appltcatioo and :nterv.ew 

Call 312-354-4200 Ex 211 
Mušt speak fluem Englisri 

egual opportunity empioyęr m/f 

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 uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vt W M ' 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

REAL ESTATE 

KOMPIUTERIŲ* 
pagalba galite MUKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

mCOtii TAX - MKAMNCT 
6529 S KEDZIE 

779-2233 

GREIT IR^ĄŽHMNOAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
V tautas Taras 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gyly* 
Algis ueponls 

G. Petras Ueponis 
Bronkis Nainys 

Rūta Susinsklen* 
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 . . 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

•S5-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

6841 S. Talman Ave., $59,900, par
duodamas labai gražus 4 mieg. kamb 
namas su valgomuoju kamb.; ištisas rūsys, 
2 auto. garažas; arti šv M. Marijos Gimimo 
bažnyčios ir mokyklos, šv. Kryžiaus ligo
ninės ir lietuviškų krautuvių. Priimami kon
kretūs pasiūlymai. Skambinkite Baeky, 
Cokh»si Bankar R—I Estete 424 4000. 

FORRENT 

T A I S O M E 
SKALSIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptle Į Harmla Deckys 

T«L M S - M 2 4 . Nuo 6 ryto NU • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Išnuomojamas 1 mieg. kamb. butas, 
2a., Villa Park; arti traukinio. Nuoma 
$350.00 į mėn. Parūpinama šiluma ir 
virtuvės įrengimai. Tel. 941-8991. 
Skambinti vakarais. 

„RUGIAPJŪTĖ" 
LIETUVIAI ŠOKĖJAI MILVVAUKEE, VVISCONSIN 

HOLIDAY FOLK FAIR 
Pasirodys 40 tautybių, tarp jų GINTARO šokėjų grupė 

iš Toronto, SPINDULYS iš Lemonto ir KLUMPĖ iš VViscon-
sin. Tuo pačiu metu vyksta tautinės parodos, tarptautinė 
mugė, visokių valgių ragavimas ir daug daugiau... Lietuviai 
šįmet pasirodys ypatingame vaidmenyje, kaip pagrindiniai 
šokėjai ir kultūrinių eksponatų paruošėjai. 

ŠOKIŲ SPEKTAKLIAI VYKSTA: 

PENKTADIENI, lapkričio 20 
•:00—S:30 v.v. 

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 21 
1:304:00 p.p. 

SEKMADIENI, lapkričio 22 
1:00-6:30 p.p. 

.GINTARO" ŠOKĖJV GRUPĖS SPEKTAKLIS 
ŠEŠTADIENI, lapkričio 21 

5:00 v.v. 

VAIKŲ PROGRAMA 
SEKMADIENI, lapkričio 22 

3:00 p.p. 



LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. lapkričio 18 d. 

Simpoziumo dalyviai ir prezidiumas. Iš kairės: Algis Korzonas, Dalia Barzdžiūtė, Danutė Molytė, 
Sigitas Miknaitis, Gilė Liubinskaitė, Kęstutis Ječius, Juozas Liubinskas, Albertas Tuskenis ir 
Alfa Juodikis. 

Daytona Beach, Fla. 

INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS 

Tuojau po pamaldų, kaip 
įprasta, parapijos mažoje salėje 
įvyko šios kolonijos Lietuvių 
klubo narių ir apylinkėse toliau 
gyvenančių svečių informacinis 
susirinkimas. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla susirinkusius su
pažindino su svečiais, kurių 
tarpe buvo keletas iš okup. Lie
tuvos, šiuo metu viešintys pas 
savo gimines. Pasveikino ir se
selę Igne, kuri padarė trumpą 
pranešimą iš Lietuvos krikš
čionybės minėjimo bei prisiminė 
palaimintąjį arkivysk. Jurgį 
Matulaitį ir prašė dalyvius pa
siimti apie šiuos įvykius li
teratūros. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla trumpai painformavo 
ir apie Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus minėjimą, ren
giamą mūsų kolonijoje. 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
ISTORINĖ PARODA 

Šių metų Padėkos dienos 
savaitgalį Chicagos lietuviai 
skiria Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai paminėti. Šia proga 
jie ruošia keletą labai svarbių ir 
įdomių renginių. Vienas jų — is
torinio pobūdžio vaizdinė 
dokumentinė paroda.,Krikščio
niškoji Lietuva". Ji įvyks lap
kričio 26-29 dienomis Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

Parodai atrinkta daugiau 
kaip 1500 eksponatų — istorinio 
pobūdžio nuotraukų, dokumen
tų, žemėlapių, retų knygų, 
žurnalų, laikraščių. Įdomus 
senų maldaknygių bei religinio 
turinio raštijos rinkinys. Se
niausia knyga — Alberto Vijūko 
Kojaiavičiaus „Historia Litva-
niae" (Lietuvos istorija), išleis
ta Lietuvos jėzuitų 1650 m. (ori
ginalas). Kitas įdomus ir retas 
eksponatas — Lietuvos D. kuni
gaikštijos karininko originali 
kepurė su Lietuvos vyčio 
ženklu. Religinio turinio me
dalių rinkinys. Eilė įvairių 
lietuviškų senienų ir kt. 

Ant sienų pakabintuose sky
duose, kurių bus apie 100, pa
teikiamos nuotraukos, doku
mentai, Lietuvos žymių žmonių 
autografai, paveikslai, vaiz
duojantieji visus Lietuvos krikš
to periodus nuo karaliaus Min
daugo laikų ligi paskutinio Lie
tuvos krikščionybės minėjimo 
Romoje. Ši medžiaga vaizduoja 
karaliaus Mindaugo, didžiųjų 
kunigaikščių Jogailos, Vytauto 
vykdyto krikšto momentus, 
dokumentus, senąją lietuvių 
raštiją. Čia išskirt inai 
minėtinas pirmųjų lietuviškų 
poterių tekstas iš XV a. pra
džios, kaip jis buvo neseniai 
atrastas vienoje Vi lniaus 
bibliotekoje. 

Specialūs gražiai apipavi
dalinti skydai paskirti 8-ioms 
Lietuvos vyskupijoms: Vilniaus, 
Žemaičių, Vygrių-Seinų, Kau
no, Telšių, Panevėžio, Vilkaviš
kio, Kaišiadorių. Pavaizduotos 
ryškesnės lietuvių šventovės. 
Ypač daug medžiagos paskirta 
Mindaugo katedros Vilniuje, Šv. 
Petro ir Povilo, Šv. Onos ir ki
toms šventovėms, Kryžių 
kalnui, Žemaičių Kalvarijai. 
Čia pat mūsų šv. Kazimieras, 
palaimintasis Jurgis Matulaitis. 
Įdomios Lietuvos kryžių, rūpin
tojėlių, koplytėlių nuotraukos. 

Nepamiršti ir dvasininkai — 
Lietuvių tautinio atgimimo ža
dintojai. Reta Kražių skerdynių 
medžiaga. Daug vietos skirta 
lietuviams rašytojams, poetams, 
filosofams, visuomenės veikė
jams, valstybininkams. Ne
pamirštos lietuviškos vie
nuolijos, krikščioniškos organi
zacijos. Ypatingas dėmesys skir
tas ir daug vietos paskirta 
pastarojo meto religijos 
persekiojimui. Lietuvoje. Čia 
bus okupantų uždarytų bei 
naikinamų bažnyčių nuotrau
kos, plati dvasininkų martirolo
gija atskiromis vyskupijomis — 
kunigų kalinių, kankinių foto
grafijos. Pagaliau religinė rezis
tencija, jos veikėjai, pogrindžio 
spaudos originalai, krikščio
nybės sukakties minėjimo 
atgarsiai okup. Lietuvoje ir su 
jais susijusi autentiška medžia
ga. Šiai parodai dail. Pijus Bra
zauskas atsiuntė didelio for
mato dailiai nutapytą paveikslą 
, ,Baptismus lituanorum 
1385-1987". 

Kadangi Lietuvos krikštas 
nesiribojo vien tik katalikais, 
tai nepamiršta pavaizduoti ir 
Lietuvos evangelikų liuteronų, 

f\^1 midlcincl Padarai 
• • • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

Minėjimas ivyks gruodžio 
12-13 d. Gruodžio 12 d., šeš
tadienį, viename restorane 
ruošiamas iškilmingas vyskupo 
Pauliaus Baltakio pagerbimas. 
Programoje vysk. P. Baltakio 
kalba, meninėje dalyje 
programą atliks choras 
„Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, ir litera
tūrinėje dalyje savąją ir kitų 
poetų kūrybą skaitys poetas 
Kazys Bradūnas. Sietynas 
ruošia tam įvykiui naujų dainų 
ir giesmių repertuarą. 

Gruodžio 13 d. 2:30 vai. 
iškilmės Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje Ormond 
Beach. Iškilmingas Mišias kon-
celebruos vysk. Paulius Bal
takis, koncelebruojant drauge 
su kun. dr. K. Ruibiu ir kitais 
kunigais. Šv. Mišių metu giedos 
„Sietyno" choras, vadovaujant 
muz. A. Skriduliui. 

Po iškilmių kuklios vaišes 
mažoje parapijos salėje. 

Dedama pastangų, kad šiame 
minėjime dalyvautų kuo 

reformatų bažnyčias, jų ryškes
nius veikėjus, rašytojus K. 
Donelaitį, Vydūną. Bus pateik
tas tam tikras skaičius jų nuo
traukų, knygų, maldynų gies
mynų originalų. Nuotraukomis 
pavaizduotos ir žymesnės bei 
ryškesnės Lietuvos stačiatikių 
bei sentikių cerkvės. 

Šią parodą globoja Lietuvos 
krikščionybės komitetas, vykdo
mojo komiteto pirmininko Jono 
Kavaliūno vadovaujamas. Pa
rodos vadovu buvo pakviestas 
„Lietuvos bažnyčių" knygų au
torius Bronius Kviklys, kuris 
šiai parodai iš savo gausių 
rinkinių atrinko minėtą me
džiagą. Techniškuosius parodos 
eksponatų apipavidalinimo dar
bus atliko ir gražiai paruošė 
Liudas Kairys iš Chicagos. Pa
rodos plakatą paruošė ir kitais 
būdais talkino Čiurlionio gale
rijos direktorius dail. Vincas 
Lukas. Bus išleistas ir specialus 
parodos leidinėlis. 

Šios parodos atidarymo 
iškilmės bus lapkričio 26 d., ket
virtadienį, 6 vai. vak. Chicagos 
lietuviai ir jų svečiai kviečiami 
parodą aplankyti šiomis die
nomis: X1.26, ketvirtadienį, 4-8 
vai. po p., X1.27 penktadienį, 
10-12 ir 2-6 vai. po p. X1.28, šeš
tadienį, 2-6 vai. vak., X1.29, 
sekmadienį, 10-2 ir 5-8 vai. vak. 
Parodos uždarymas bus sekma
dienį 8 vai. vak. Visi kviečiami 
parodą aplankyti. Roresp. 

Jei žmogaus ranka nėra 
sužeista, ji gali paliesti gyvatės 
nuodus — nuodai nepavojingi 
sveikai rankai; tik tam ne
kenksmingi blogi darbai, kas 
pats jų nedaro. 

Budos išmintis 

įsnc 
(9UMMU9C 
LEN0ER 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 
Buvo Dabar 

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE -
Mykolas Krupavičius. 719 psl. 1961 $7.00 $3.00 

KOL ESU ČIA — Jurgis Jankus. Pasakojimai. 376 psl. 
1979 $8.00 $4.00 

KIŠKUČIO VARDINĖS - Stasys Džiugas. Eilė 
raščiai mažiesiems. II laida, 60 psl. 1976 $2.50 $1.50 

KARALIAI IR BULVĖS - Liudas Dovydėnas. 
Apysakos. 212 psl. 1973 $4.50 $2.00 

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. I Dalis. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC. 226 psl. 1966 .. $5.00 $2.00 

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. U dalis. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC. 357 psl. 1969 .. $5.00 $2.00 

KULTŪRINES GELMĖS PASAKOSE, m dalis. 
Vytautas J. Bagdanavičius, MIC. 282 psl. 1983 

$9.00 $4.00 
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA - Mykolas 

Krupavičius. 163 psl. 1948 $1.00 $0.50 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE - Vysk. V. 

Brizgys. 191 psl. 1977 $4.00 $2.00 
LAISVOS ATOSTOGOS-J. Savasis. 192 psl. 1980 $6.00 $3.00 
LIETUVIU BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, I 

dalis. Red. Bern. Brazdžionis. 608 psl. 1957 . $7.00 $5.00 
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA - sudarė J. 

Aistis ir A. Vaičiulaitis. 832 psl. 1952 $6.00 $4.00 
LIETUVIŲ APYSAKOS - Herman Sudermann. 132 

psl. 1970 $3.00 $1.50 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI - Jurgis 

Gliaudą. Premijuotas romanas. 304 psl. 1969 . $4.00 $2.00 
LUKŠIŲ J AI — Antanas Giedrius. Autoriaus gimtojo 

kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigiasi 
realybė ir prasideda pasaka. 121 psl. 1959 $2.50 $1.50 

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE, IH dalis. An 
tologija. 1945-1971. Redagavo K Bradūnas. 671 
psl. 1971 $13.00 $10.00 

LIETUVIŠKOS PASAKOS - dr. J. Balys. 307 psl. 
1976 $2.50 $1.00 

LAIPTAI I TOLUMAS - Liudas Zeikus. Romanas. 
242 psl. 1954 $2.50 $1.00 

MOTINA IR MOKYTOJA - Šv. Tėvas Jonas XXIII. 
Enciklika. 115 psl. 1962 $2.00 $1.00 

MANO PASAULĖŽIŪRA - Red. kun. dr. J. Praus
kis. 352 psl. 1958 $3.50 $1.50 

MAČIAU DIEVO TARNĄ - J. Vaišnora, MIC. 31 
psl. 1962 $0.50 $0.25 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišno
ra, MIC. 439 psl. 1958 $5.00 $1.00 

METŲ VINGIAI — Alfonsas Tyruolis. Lyrikos 
rinktinė. 176 psl. 1963 $3.00 $1.00 

MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Petras 
Maldeikis. 273 psl. 1970 $5.00 $2.50 

MANO LAIMĖS IR NELAIMĖS LIETUVOJE IR 
AMERIKOJE - Juozas Ratkus. 231 psl. 1977 $3.50 $1.00 

MARIJOS ŽEMĖ - Alfonsas Tyruolis. Lietuvių 
poetu Marijos eilių vainikas. 23 autorių rinkinys 
apie Mariją. 63 psl. 1959 $1.00 $0.50 

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE - J. 
* Kralikauskas. Romanas. 307 psl. 1976 $6.00 $3.00 

MIGUEL MANARA - O. V. Milašius. 94 psl. 1977 $4.00 $2.00 
NEBAIGTOJI SIMFONIJA - Adolfas Markelis. No

velių rinkinys. 126 psl. 1981 $6.00 $3.00 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA - Birutė Pūkele-

vičiūtė. Premijuotas romanas. 183 psl. 1974 .. $4.50 $2.50 
NARSA GYVENTI - Jurgis Gliaudą. Romanas. 310 

psl. 1978 $6.00 $2.00 

NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI - vysk. V. 
Brizgys. Žmogus, pasaulis, Dievas. 264 psl. 1982 $5.00 $2.00 

NEGESINKITE AUKURŲ - vysk. V. Brizgys. 
Šeimyninio gyvenimo jautrios problemos. 211 psl. 
1959 $2.00 $1.00 

NEGĘSTANTI ŠVIESA - Pranas Garšva, MIC. 
Tėvų Marijonų 50 metų veikla Amerikoje. 351 psl. 
1964 $3-50 $1.50 

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT - Rapo
las Skipits. Atsiminimai. 440 psl. 1961 $5.00 $3.00 

OŠIANČIOS PUŠYS - Halina Didžia-
lytė-Mosinskienė. Atsiminimai. 176 psl. 1968 $2.50 $1.00 

ORA PRO NOBIS - Jurgis Gliaudą. Romanas. 448 
psl. 1953 $4.00 $2.00 

OI, NEVERK NERINGA - Litą Lanka. Eilėraščiai 
vaikams. 76 psl. 1966 $1.25 $0.50 

Pastaba: Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaita. Šį sąrašą išsikirpkite ir pasilaikykite. 

daugiausia ne tik pačių 
lietuvių, bet ir kitų tautybių 
žmonių. 

Orlando vyskupas Thomas 
Grady dėl nepatogaus ir lie
tuviams nepriimtino laiko 
minėjime nedalyvaus. 
Vyskupui iškilmėse atstovaus 
Prince of Peace parapijos nau
jasis klebonas. 

Būtų tikrai gera, kad šios nau
sėdijos ir plačiųjų ir tolimųjų 
apylinkių lietuviai parodytų 
išskirtiną dėmesį šiam jubilie
jui ir gausiai dalyvautų vysk. P. 
Baltakio pagerbime — vaišėse ir 
pamaldose. 

Minėjimo išlaidoms padengti 
šios kolonijos lietuviai nuošir
džiai aukojo ir aukų jau 
surinkta daugiau kaip 1200 dol. 
Visiems aukojusiems priklauso 
nuoširdi padėka. Aukas rinko 
dr. Serafiną Sakaravičienė, 
kuriai taip pat už šį nedėkingą 
darbą priklauso išskirtina 
padėka. 

PRISIMINTAS 
A.A. BALYS MACKIALA 

Lapkričio 4 d. suėjo vieneri 
metai nuo a.a. Balio Mackialos 
mirties. Velionis Daytona 

Beach - Ormond Beach lietu
vių kolonijoje buvo išgyvenęs 
penkerius metus ir prieš pat 
savo mirtį persikėlė į St. Peters-
burgą. 

Velionis, gyvendamas mūsų 
kolonijoje, buvo aktyvus Lie
tuvių klubo narys, kasmet buvo 
išrenkamas į klubo kontrolės 
komisiją, per lietuviškas pa
maldas bažnyčioje rinkdavo ir 
visokeriopai talkino kultūrinėje 
veikloje. Jis buvo paslaugus, 
malonaus būdo ir pasižymėjo 
svetingumu. 

Jo mirties metinių proga ve
lionio žmona Dalila Mackia-
lienė užprašė šv. Mišias, kurias 
už velionio sielą atnašavo kun. 
dr. K. Ruibys lapkričio 8 d. 
Prince of Peace katalikų baž
nyčioje, Ormond Beach. Šv. 
Mišių skaitymus atliko viešnia 
iš Putnam seselė Igne Mari-
jošiūtė. Choras „Sietynas", va
dovaujamas muziko Antano 
Skridulio, pamaldų metu giedo
jo gražias, lietuviškas giesmes. 

Pamaldose dalyvavo daug šios 
kolonijos ir apylinkių lietuvių ir 
maldoje prisiminė šį garbingąjį 
velionį. 

Jurgis Janušaitis 

Dr. HENRIKUI VENCLAUSKUI, 
jo sūnui a.a. ARŪNUI mirus, gilią užuojautą reiškia 

Jonas Petrulis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

I^AIDOTUVIU DIREKTORIAI 

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

V A S A l T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. lapkričio 18 d. 

x Marijai ir Antanui Ru
d ž i a m s už jų plačią vi
suomeninę veiklą 1988 m. sau
sio 10 d. 5 vai. vak. Martinique 
pokylių salėje yra rengiamas pa
gerbimas. Pagerbimą rengia 
komitetas, kurį sudaro Algis 
Brazis, Albinas Dzirvonas, Salo
mėja Endrijonienė, Birutė Ja
saitiene, J. Kuzas, Faustina 
Mackevičienė, Sofija Stephens, 
Vladas Šoliūnas, Komitetui pir
mininkauja Irena Kriaučeliū-
nienė. 

x Prof. dr. V y t a u t a s Var
dys , Oklahomos universiteto 
politikos departamento va
dovas, pro Chicagą išvyko į 
Vokietiją, kur ska i tys dvi 
paskaitas Eichstaetto universi
tete Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį minint, Vokie
tijoje žada pabūti apie savaite 
laiko. 

x „The Chicago Cathol ic" 
lapkričio 13 d. laidoje plačiai pa
minėtas Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimas. Straips
nyje duodama visa minėjimo 
programa. Siame numeryje taip 
pat paminėtas Lietuvos Vyčių 
ve ikėjas . Jonas P a u k š t i s , 
kuriam pagerbimas rengiamas 
The Landmark banketų salėje. 
lapkričio 20 d. 

x „Grandies" taut in io an
sambl io jaunimas ir vadovė 
Irena Smieliauskienė kviečia 
visus šokėjų tėvus, gimines, 
pažįstamus ir draugus daly
vauti tradiciniame metiniame 
vakare, kuri* bus šį šeštadienį 
Jaunimo centre didžiojoje salėje. 
Šiuo metu ansamblyje yra dau
giau kaip 100 šokėjų. An
samblyje veikia moksleivių, stu
dentų ir vyresniųjų grupės. Po 
tradicinio vakaro ansamblis 
kitų metų kovu mėnesi rengia 
koncertą, kurio programos 
didelę dalį atliks ukrainiečiu 
profesionalų šokėjų grupė, o 
liepos mėnesio pradžioje an
samblis dalyvaus VIII Tautinių 
šokių šventėje Hamiltone. 

x Kviečiame visą l ietuviš
ką jaunimą i Padėko- dienos 
šokius lapkričio 26 d. 7 v.v. Jau
nimo centre. Ruošia Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos Chi-
cagos skyrius. Gros ..Aido" ir 
..Gintaro'" orkestrai. 

x Dr. Rūta J a u n i š k i e n ė , 
Fort Salonga. N.Y., apmokėda
ma sąskaitą, surištą su jos vyro 
a.a. Mečio Jauniškio mirtimi 
rugsėjo 27 d. pridėjo ir 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. Kartu 
reiškiame užuojauta. 

x Liet. Mot. Fed. Č ikagos 
k lubo valdyba ruošia Fede
racijos 40 m. gyvavimo sukak
t i e s i ški lmingą minėj imą 
lapkr. 22 d., sekmad. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. Vietas 
užsisakyti prašome iki lapkr. 18 
d. skambinant 737-9483 J. Ja-
nulevičienei. 

<sk.) 

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 

x C h i c a g o s Angl i jos lie
tuvių klubo narių susirinkimas' 
bus šį sekmadienį, lapkričio 22 
d., 12 vai. Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave. 

x L B Vid. Vakarų apygar
dos valdybos rūpesčiu au
tobusai į Šv. Vardo katedrą išeis 
lapkričio 29 d. 1:45 vai. p.p. 
punktualiai nuo Marquette Par
ko parapijos. Autobuso bilietai 
gaunami Marąuette Parko pa
rapijos klebonijoj, 6820 So. 
\Vashtenaw Ave. Autobuso 
bilietais p r a s m e apsirūpinti iš 
anksto. 

x Stefanija (Stirbytė) ir Al
g imantas Vaznel iai lapkričio 
5 d. susilaukė pirmagimės duk
relės, kuriai parinko Kristinos 
Jūratės vardus. Naujagime 
džiaugiasi jaunieji tėvai ir se
neliais tapę Josefina ir Kazimie
ras Stirbiai bei Natalija ir Jonas 
Vazneliai. 

Advokatas Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 77W»00 
Kasdien 9-6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. O S T I S 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60521 

Tel. 325-3157 
V;)!;md«s patia! susit;ir:m;i 

x K r i k š č i o n y b ė s jubi l ie
jaus iškilmingas Mišias, kurias 
sekmadienį, lapkričio 29 d., Šv. 
Vardo katedroje Chicagoje su 
lietuviais vyskupais ir kunigais 
koncelebruos kard. J. Bernar-
din. vysk. Paulius Baltakis pra
ves krikšto pažadų atnaujinimo 
apeigas. Šioms apeigoms „Gran
dies" ansamblio jaunimas, vado
vaujamas I. Smieliauskienės, 
atliks įspūdingą eiseną, su žva
kėmis prie altoriaus. Tai bus 
neužmirštamas tikėjimo sąmo
ningumo atnaujinimo momen
tas kiekvienam lietuviui. 

x J u l i u s Širka, Kristijono 
Donelaičio aukšt. ir žemesnio
sios lituanistinės mokyklos di
rektorius, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, prašė „Draugą" 
siuntinėti nauju adresu ir pri
dėjo 25 dol. auką. J. Širkai, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
rėmėjui, tariame nuoširdų ačiū. 
Naujas adresas: 9804 S. Keeler 
Ave.. Oak La\vn. Illinois. 

x K A S A auga ir plečiasi. 
Klientų pageidavimu HICKO-
RY HILLS įstaigos valandos 
prailginamos pradedant š.m. 
lapkr. 16 d.: pirmad. 12-7 v.v.; 
antrad. uždaryta; trečd. 3-7 v.v.; 
ketvirtd. 3-7 v.v.; penktd. 12-7 
v.v.; šeštd. 9-1 v. p.p. KASA 
Lithuanian Federal Credit 
Union , 9529 S. 79th Avenue 
4A, Hickory Hills, IL 60457, 
Tel: 598-1333. 

(sk.) 

x Reikal inga moteris leng
vai n a m ų ruošai f namu valy
mui samdomas kitas asmuo) ir 
prižiūrėt i tris mokykl in io 
amžiaus mergaites bei vieną, 
dar kūdikį, su kuria reikia būti 
namie. Sąlygos: gyventi duo
damas atskiras namelis su vi
sais patogumais ir maistu. Turi 
kalbėti šiek tiek angliškai. 
Gyventi reikėtų pietų Kalifor
nijoje, kur nėra žiemos. Dėl atly
ginimo ir kitų sąlygų skam
binti: 1-619-485-7879. 

(sk.) 
x 7 d ienų kel ionė laivu iš 

Miami i Karibų s a l a s 1988 m. 
saus io 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. V/estern Ave . , Chica
g o , ILL. 6 0 6 4 3 ; t e l . 
312-236-9787. , . , 

(sk.) 

x Lietuvos Vyčių pirminin
kas Frank Petrauskas at
vyksta iš Sycacuse, New Yorko, 
dalyvauti Katalikų federacijos 
kongrese ir krikščionybės jubi
liejaus iškilmėse Padėkos die
nos savaitgalį. F. Petrauskas 
bus vienas iš skaitytojų jubi
liejinėse Mišiose Šv. Vardo ka
tedroje lapkričio 29 d. Lietuvos 
Vyčiai yra didžiausia organiza
cija iš sudarančių Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų federa
ciją. 

x J o n a s Kaval iūnas vado
vauja Lietuvos krikšto minė
jimo komitetui. Jis padarys įva
dą Romoje vykusio krikšto 
minėjimo vaizdajuostei, kuri 
bus rodoma šio penktadienio 
vakaronėje Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaronę lapkričio 20 d. 
7:30 v.v., ruošia Chicagos atei
tininkai sendraugiai. 

x A. a. Vac lovos Bagdona
vičienės testamentinio paliki
mo procentas 50 dol. „Draugui" 
įteikė giminaičiai Vincas ir E. 
Kačinskai, gyv. Sawyers, Mich. 
Nuoširdus ačiū. Velionė V. 
Bagdonavičienė gyv., Lemonte, 
111., buvo nuolatinė „Draugo" 
skaitytoja ir nuoširdi rėmėja. 

x Henrikas Bajelis iš Los 
Angeles, Cal„ mūsų bendra
darbis, rėmėjas, lietuviškos 
spaudos palaikymui atsiuntė 
„Draugui" 50 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Dr. V. Dubinskas , Chi
cago, 111., daugelį metų „Drau
go" nuoširdus rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
visą šimtinę. Dr. V. Dubinskui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už mielą paramą labai 
dėkojame. 

x B. Krakaitis Iš Romeo, 
Mich., parėmė „Draugą" 25 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. B. Krakai-
tį skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą lietuviš
ko žodžio dėkojame. 

x Juozas Skomantas , Be-
verly Shores, Ind., mūsų rėmė
jas, garbės prenumeratorius, at
siuntė 30 dol. dienraščio pa
ramai ir kartu pratęsė pre
numeratą vieneriems metams. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už lie
tuviško žodžio palaikymą. 

x L. Puskepalait ienė, Dear-
born, Mich., dažnai „Draugą" 
paremia aukomis, pratęsdama 
prenumeratą ir šį kartą pridėjo 
25 dol. auką. L. Puskepalaitienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už palaikymą savos spau
dos labai dėkojame. 

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

(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 
RdM Palos Hills, 111.60465, tel • 
(312) 430-7272. 

(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 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
ooO"4J169. 

(sk.) 

Piacas. 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąpmgos Chicagos skyrimus 

65tti Ptace, Chicago. IL 60629 

Piešė Renata Šmulkstytė 

J o n a s Mine lga 

S P O R T I N I N K A S 

Aš sportuoti mėgau. 
Visą rytą bėgau 
Mūsų parko takučiu 
Tuo vingiuotu, neplačiu. 

Bėgti nusibodo. 
Aikštėje, už sodo. 
Margu sviediniu žaidžiu. 
(Tapt Saboniu pats geidžiu). 

Plaukt išmokau puikiai, 
Net pavydi zuikiai. 
Ežerėlis — atgaiva, 
Dangų mena jo spalva. 

O saulutė šviečia, 
Šokt per kupstą kviečia. 
Kur iškęsti — negaliu! 
Šuoliui kojas jau keliu. 

R U D U O 

Ruduo spalvotas. 
Ruduo gražus, 
Ruduo saulėtas 
Ir smagus. 

Raudoni lapai 
Krenta lėtai, 
Maži vaikučiai 
Žaidžia linksmai 

Atšalo žemė, 
Tušti laukai, 
Išskrenda paukščiai — 
Sudiev, vaikai! 

Artūras Ger ingas 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinys (Maironio 
mokyklos metraštis) 

V A S A R I O 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

GIMNAZIJA 

Vasario Šešioliktosios lietuvių 
gimnazija yra vienintelė lie
tuviška gimnazija laisvajame 
pasaulyje. Ji yra Vakarų Vokie
tijoje, mažame Huettenfield'o 
miestelyje. Ją lanko nedaug 
mokinių, bet jie visi yra lietu
viai, domisi lietuvybe ir naujais 
draugais. 

Gimnazijos plotą sudaro: pilis, 
klasių pastatas, mergaičių-ber-
niukų bendrabučiai ir didelis 
parkas. Prieš keletą metų pilis 
degė, ji dabar perstatoma. Šiuo 
metu yra pastatytas naujas ber
niukams bendrabutis. Prieš 
daug metų parke buvo egzotinių 
augalų ir gyvulių. Dabar jų 
nėra. Parkas yra labai gražus. 
Ten mokinia i ga l i pasi
vaikščioti, pailsėti, paišdykauti, 
o žiemos metu čiuožti ant prū
do ledo. 

Mokiniai atvyksta iš visų pa
saulio kampų. Jie atvyksta iš 
Austral i jos , Afrikos, P ie tų 
Amerikos, JAV, Kanados ir Eu
ropos. Visi dalykai dėstomi 
lietuvių kalba, tik Amerikos is
torija angliškai, o vokiečių 
kalba vokiškai, anglų kalba 
angliškai. Gimnazijoje yra or
kestras, choras, taut inių šokių 
šokėjų grupė. Tam tikromis pro
gomis būna koncertai Huetten-
fieldo miestelyje ir kituose 

Vokietijos miestuose. Praėju
siais metais koncertavo Vienoje. 

Nors Vasario Šešioliktosios 
gimnazijoje nėra labai daug mo
kinių, bet jie visi gerai su
gyvena. Tos draugystės pri
s i m i n i m a i l ieka v i sam 
gyvenimui. 

Nida Gedgaudai tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

VANCOUVERIO EXPO - 86 

Pasibaigus mokslo metams, aš 
jaučiausi prislėgta. Mūsų šeima 
turėjo netrukus pers ike l t i 
gyventi į Ottavvą. Be to, man 
reikėjo skirtis su visomis savo 
draugėmis. Džiaugiausi tik 
todėl, kad buvo jau atostogos. Po 
keletos dienų mano visos drau
gės išvažinėjo kur nors atosto
gauti. Aš likau viena. Man buvo 
nuobodu. 

Mūsų šeima nutarė važiuoti į 
Vancouverį, į Expo-86. Žinojau, 
kad ten bus smagu ir įdomu. 
Taip norėjau greičiau išvažiuo
ti. Pradėjau ruoštis kelionei. 
Turėsim skristi lėktuvu. Man 
tai bus pirmas kartas. 

Išvykimo dienos rytą aš buvau 
labai susijaudinusi. Kai jau sė
dėjome lėktuve , aš nusi
raminau. Man labai patiko 
skristi, jaučiausi smagiai. Nu
skridome laimingai. Visi ėjome 
apžiūrėti Expo. Ten buvo daug 
ko žiūrėti, jaučiaus patenkinta, 
tik gerokai pavargusi. Iš ten 
laivu plaukėme į Viktorijos 
salą. 

Viską apžiūrėję, grįžome lai
mingai į Torontą. Savo kelionės 
įspūdžius papasakojau savo 
draugėms. Jos labai domėjosi, 
klausinėjo, gal ir pavydėjo. Man 
labai patiko š ios vasaros 
atostogos. 

Kristina Sakutė , 
Ottawos Vinco Kudirkos lit. 

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

GALVOSŪKIO NR. 6 
ATSAKYMAI 

1) Teisingas. 2) Neteisingas; il
gus karčius turi tik vyriškos 
giminės liūtai. 3) Neteisingas; 
beždžionės šimpanzės lizdus 
miegojimui daro medžiuose iš 
šakų. 4) Teisingas. 5) Teisingas. 
6) Neteisingas; galima išmoky
ti kalbėti varnas, kranklius (ra-
vens), papūgas, varnėnus, gal ir 
kitus paukščius. 7) Teisingas, 8) 
Neteisingas; Štrausas negali 
skristi, bet gali bėgti iki 60 my
lių per valandą. 9) Neteisingas; 
pirmas gyvulys, kurį žmogus 
prisijaukino buvo šuo. 10) Netei
singas: banginis nėra žuvis, bet 
jūrų žinduolis (mammal). 11) 
Teisingas. 12) Teisingas. 13) 
Neteisingas; didysis mėlynasis 
banginis turi didžiausias akis. 
Jo akies lėliukė turi apie penkis 
inčus skersmens. 14) Teisingas. 

GALVOSŪKIO NR. 7 
ATSAKYMAS 

Brėžinyje yra 26 kvadratai. 

GALVOSŪKIO NR. 8 
ATSAKYMAS 

1). Maironis, 2) Krėvė, 3) Ku
dirka, 4) Donelaitis, 5) Lazdynų 
Pelėda, 6) Vaižgantas, 7) Pieta
ris, 8) Žemaitė, 9) Brazdžionis, 
10) Valančius. 

Pennsylvania. 6) Rhode Island. 
7) Massachusetts, 8) Minnesota. 
9) North Dakota. 10) West Vir-
ginia. 

GALVOSŪKIS NR. 26 

Ėjo vyras su žmona ir brolis su 
seseria. Jie išalko valgyti. Nusi
pirko tris riestainius ir visi po 
vieną suvalgė (nelaužė). Kaip 
tai atsitiko? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR.27 

(Žiūrėkite piešinėlį) Čia ma
to te nupieš tą ka t inė l į s u 
ak in ia i s . L ie tuvoje s e n a i s 
laikais sakydavo: „Tinka kaip 
katinui akiniai". Kam šis paly
ginimas tinka? Kaip suprasti tą 
posakį? Kas teisingai atspės šio 
palyginimo reikšmę, gaus 10 
taškų, o kas apytiksliai pa
aiškins — gaus tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS N R 28 

Yra angliškas žodis Facetious. 
Atrodo paprastas žodis kaip ir 
visi kiti žodžiai. Tačiau tam 
tikru atžvilgiu (ne prasmės, bet 
formos) yra labai specialus. K a s 
čia yra ypatinga, kodėl šis žodis 
yra išskirtinis? Pirmiausiąjį iš-
verski te į l i e t u v i ų kalbą. 
Paskiau parašykite, kuo šis 
žodis yra ypatingas formos 
atžvilgiu. Kas teisingai atspės, 
gaus 10 taškų, kas padarys klai
dų — tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 29 

DĖKINGA TĖVELIAMS 

Aš esu labai laiminga, kad 
mano abu tėvai lietuviais gimę. 
Mano mama ir tėtė išmokė 
mane lietuvių kalbos, kai buvau 
dar labai maža, net negaliu atsi
minti, kada jie pradėjo mokyti. 
D a u g i a u s i a tėva i pradeda 
kalbėti su savo vaikais lietuviš
kai, kai tik jie gimsta. Aš esu 
dėkinga, kad jie mane lietuviš
kai išmokė. Dabar galiu su ki
tomis lietuvaitėmis pertraukų 
metu lietuviškai pasikalbėti. 
Lietuvių kalba yra labai graži. 
Ji yra viena iš seniausių kalbų 
pasaulyje. Mokantis lietuviškai, 
sužinome Lietuvos istoriją, geo
grafiją, taip pat gramatikos tai
sykles. Vaikai, kurie žino dau
giau negu tik vieną kalbą, yra 
daug gudresni. Jiems yra daug 
lengviau visas kitas kalbas 
išmokti. 

Aurelija Kapočiūtė, 
Buvusi Marųtiette Parko 

lit. m los mokinė. 

GALVOSŪKIO NR. 9 
ATSAKYMAS 

29,786 
850 
850 

31,486 

Pirmoji \i dešinei $uma ro
do , /rad n tyįui S arba O.kai 
n = 5"/tai t+z+e.+1-iOk+t, 
c t a i rxf<is»/Jfa,nfs i.€*tm 
<įaf{būii nei 0,r)tilo Jbdil 
ry^o C-rl-T- PtnKtcįl tarpi
nė s«ma s = f +l,n<t> Ketvirto-
i i įamd qaf> duoti nt dau-

Iii 
Vienoje modernaus meno pa

rodoje bus išstatytas šitoks 
piešinys, žinoma, daug didesnio 
formato. Apačioje buvo parašyta 
jo reikšmė. Kas atspės, koks ten 
buvo parašas? Ką vaizdavo šis 
piešinys? 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 30 
(Žiūrėkite piešinėlį* 

to/- rf atf+i <-io,pn OM-
tjj<}tfs i, Kad »$ KttmtiMt* 
Su mes susidarytų, uįo&ffmi 
boio^kitYiaus Ų{tnttat, turi 
luti Q£% arba Ą.Uihūtno-% 
tra\ 1-0, bet i niro Itfin O t 
hfS t)-Q Jutime ,K*d o^ir 

ib vcur 7.t-fl-r+t, x nito (<j 
4«s 0,1,S, 9 ; r £ f. Tuomt 

A ~7l. tf a d\m a S i. t lytui 1 ar-

l-"*)', ir tad a būtų pajudėt! 
Sit'hKattMtvfS 0,1,^5,1'%4) 
rdidiw4&j ir 5 tintų 2, Y irt-
ft«t Ui ptirttsnuHt (tfętfiti 
% * f+1. f oi ji t-K; tua*eir*7 
U K-zf.Mu/HKf pasteblti,**J 
ra ietim j- ir 5 U<K9 uitriinkliėi 
ctUt\& i (• * a, 5 - 3 • Pti]»lia« 

GALVOSŪKIS NR. 10 
ATSAKYMAI 

11 Oregon. 2* New Hampshire. 
3) Wisconsm, }) Pclaoaie . 5) 

Čia yra nupiešta viena JAV 
valstija (statė). Pirmiausia, kaip 
vadinasi ši valstija? 2) Pavadi
nimo kilmė. 31 Žemės plotas. 4) 
Apytikris gyventojų skaičius. 5) 
Sostinės pavadinimas. 6) Kada 
įsijungė į Uniją? 7) Kelintoji iš 
eilės) 8) Ar yra kas nors ypa
tingo lietuviams? Už visus tei
singus atsakymus 10 tškų, už 
apytikrius — tik 5 taškai. 
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