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Prezidentas Jungtinėse 
Tautose 

Daug skirtumų tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos 

New Yorkas. — Pirmą kartą 
prez. G. Bushas kalbėjo Jungti
nėse Tautose kaip Amerikos 
prezidentas, kur jis yra buvęs 
JAV ambasadoriumi. Savo 
kalboje jis akcentavo cheminių 
ginklų pavoji ir pasiūlė dras
tiškai sumažinti ir ar visai at
sisakyti cheminių ginklų varto
jimo jei su tuo sutiks ir Sovietų 
Sąjunga. 

Didžiosios valstybės tuoj pat 
tu rė tų pradė t i tų ginklų 
mažinimo procesą. Amerika gali 
tuoj pat juos sumažinti 20%. 
Sovietai, manoma, tokių ginklų 
turi žymiai daugiau. Preziden
tas pasiūlė uždrausti tų ginklų 
gaminimą pasauliniu mastu ir 
kad tuo reikalu valstybės 
pasirašytų raštišką susitarimą. 
Amerika galinti sunaikinti 98% 
savo turimų cheminių ginklų 
per 8 metus, jei tai padarys ir 
Sovietų Sąjunga, o tuoj pat ji 
galinti sunaikinti 80%. Genevo-
je tuo klausimu kalbasi 40 
valstybių atstovų, bet progreso 
dar nėra. Viduriniuose Rytuose 
ypač šios rūšies dujas gamina 
Libija ir Iranas. Prezidentas 
viešai ragino Sovietų Sąjungą 
prie jo pasiūlymo prisidėti. 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze 
atydžiai klausėsi jo kalbos, 
kuris po jo kalbos pasakė, kad 
sovietai pozityviai priims jo 
siūlymą. 

Pasmerktas terorizmas 
Saugumo tarybos viršininkas 

Brent Scowcroft atsisakė 
pasakyti žurnalistams, kiek 
Amerika turi cheminių ginklų 
vienetų, bet manoma, kad apie 
30,000 tonų nuodingų dujų. 
Sovietai sakosi turį maždaug 
50,000 tonų, tačiau Vakarų 
ekspertai skaičiuoja, kad So
vietų Sąjunga turi daugiau 
negu 300,000 nuodingųjų dujų. 

Pradžioje savo kalbos prezi
dentas pasmerkė terorizmą ir 
pagerbė nužudytąjį amerikietį 
William Higgins, kuris buvo 
pagrobtas Libane ir pakartas, 
nes jis kovojo už visos žmonijos 
taikos reikalus. Jis ragino 
Jungtines Tautas pasmerkti jo 
žudikus, kurie net nesugrąžino 
nužudytojo kūno šeimai. 

Rytų Vokietijoje 
reikalauja reformų 
Bona. — . Vakarų Vokietijos 

vyriausybė pareiškė, jog Veng
rijos sprendimas leisti tūkstan
čiams vokiečių iš Rytų Vokieti
jos išvykti į Vakarus neišspren
džia tikros problemos. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ragina Rytų Vo
kietiją daryti reformas. Ten 
gyveną žmonės mato reformas 
Lenkijoje, Vengrijoje ir Sovietų 
Sąjungoje. Jie klausia, kodėl 
nėra reformų čia, sako 
kancleris. Taip pat ministeris 
Rudolph Seiters pasakė televizi
joje, jog Bona duotų dar daugiau 
paramos, jei Rytų Vokietija 
įvestų reformas. Šiuo metu 
Rytų Vokietija gauna kasmet iš 
Vakarų Vokietijos maždaug 3.5 
bilijonų dolerių. „Jei jie mano 
sulaikyti pabėgėlių išvykimą, 
tai geriau tegu pagalvoja apie 
tai dukart", pareiškė Vak. 
Vokietijos kanceliarija. Parama 
gali būti nutraukta. 

Laisvė — dar ne visuotinė 
Prez. Bushas pasidžiaugė lais

vėjimo pažanga Europoje, kai 
Vengrija nugriovė savo Vaka
rus skiriančią sieną ir leido 
laisvai žmonėms emigruoti ir 
keliauti. Taip pat ir Lenkija, 
kurioje įsigali pliuralizmas ir 
Komunistų partija nebeturi 
monopolio. Paminėjo ir Sovietų 
Sąjungą, kurioje žmonės nebe
bijo kalbėti ir reikšti savo teises, 
kad jie patys nori valdytis. Lais
vėjimo prošvaistės matomos ir 
Lotynų Amerikoje, kur diktatū
ros praranda masių pasitikė
jimą. Tačiau laisvė nėra dar 
visuotina. Kai kur dar vyriau
sybės nesuteikia teisių žmo
nėms patiems valdytis. Daug 
despotų pražuvo praeityje, 
pražus ir dar esantieji. Laisvės 
meilė yra įrašyta žmogiškoje 
širdyje, kalbėjo prez. Bushas. 

Skirtumai dideli 
Prezidentas dar kalbėjo apie 

pavojų aplinkai pasauliniu 
mastu, kai yra visur teršiamas 
oras, žemė ir vandenys. Buvo 
prisiminti ir neturtingieji 
trečiojo pasaulio kraštai, iš 
kurių Amerika perka pusę ju 
pagamintų prekių. Ragino ir 
kitas šalis pasekti tuo 
pavyzdžiu. Ypač sveikino 
Kolumbijos vyriausybę, kuri 
pradėjo kovą su narkotikais 
plačiu mastu, kuriai ir Ameri
ka padeda. Jis taip pat paiietė 
ir regionalinius konfliktus, 
kurie tebegrasina taikai. Čia jis 
pagyrė Jungtinių Tautų genera
linio sekretoriaus Javier de 
Cuellar sėkmingą veiklą. 

JAV prez. George Bushas kalba 
Jungtinių Tautų sesijoje New Yorke. 

Baigdamas savo žodį, prezi
dentas pasakė, jog yra padaryta 
pažanga pasi tarimuose su 
Sovietų Sąjunga, nes ji pašalino 
daug kliūčių, kad būtų susitar
ta strateginių ir konvencio-
nalinių ginklų klausimais. 
Tačiau pabrėžė, kad su Sovietų 
Sąjunga rimti skirtumai dar 
tebėra. Jis taip pat pasakė, kad 
kitų metų pavasarį susitiks su 
Sovietų Sąjungos prezidentu M. 
Gorbačiovu. 

Mažėja Sovietų 
reikšmė 

Ukraina esąs pagrindinis įų rūpestis 

Violeta Barrios de Chamorro, opozicinių Nikaragvos partijų prašoma, sutiko kandidatuoti į 
Nikaragvos prezidento vietą. Ji, kuri matoma centre, yra opozicinio laikraščio „La Prensa" leidėja. 
Dešinėje matyti teisininkas Virgilio Godoy Reyes, kuris sutiko kandidatuoti į viceprezidento vietą. 3, kįiris 

Laikraščio leidėja į prezidentus 
Managva. — Nikaragvos opo

zicija pasirinko Violetą Barrios 
de Chamorro, vieną žinomiau
sių asmenų visame krašte, kan
didate į prezidento postą, kurio 
rinkimai bus vasario 25 d. 

Violeta Chamorro yra 59 m. 
amžiaus, opozicijos laikraščio 
leidėja, kurios vyras buvo 
sandinistų nužudytas, kai jie 
pasigrobė valdžią. „La Prensa" 
laikraščio leidėją pasirinko 14 
partijų po dviejų dienų įtemptų 
pasi tar imų. Viceprezidento 
vietai partijos parinko advokatą 
Virgilio Reyes, Nepriklausomos 
Liberalų partijos narį. 

Gera demokra tė 
Chamorro buvo viena moteris 

penkių žmonių juntoje, kai 
sandinis tų vadovaujama 
revoliucija laimėjo 1979 m. Ji iš 
juntos pasitraukė 1980 m., kai 
iškilo skirtumai tarp sandinistų 
ir kitų juntos narių dėl Nika
ragvos valdymo sistemos. Opo
zicija mano laimėsianti šiuos 
rinkimus. Amerikos vyriausy
bės pareigūnai giria Nikaragvos 
opozicijos pasirinkimą,nes ponia 
Chamorro yra stipri demokrati
jos gynėja. ,,Mes nikaragva-
jiečiai nugalėjome žiaurią 
d ik ta tūrą , bet sandinis ta i 
išdavė mus, užkraudami mark-
sistinę-leninistinę tironiją", 
kalbėjo Chamorro pirmame 
savo pasirodyme kaip kandidatė 
į prezidentes. „Mes kovojame už 
demokratiją, ka ip žmonės 
Lenkijoje ir kitur pasaulyje. 
Užmirškite sandinis tus . jų 
nebus". 

Jei bus išrinkta, tai tuoj 
paskelbs amnestiją visiems poli
tiniams kaliniams ir panaikins 
naujokų ėmimą į kariuomenę ir 
paskirs visas savo jėgas su
griauto krašto atstatymui, 
pasakė sutikdama kandidatuoti 

Sandinistų kand ida ta s 
Sandinistų partija praėjusį 

sekmadienį pabaigė savo su
važiavimą ir nominavo vienin
telį pasiūlytą Daniel Ortega 
savo kandidatu į prezidentus, 
kuris neseniai sugrįžo iš Libijos, 
aplankęs diktatorių Quaddafį. 
Chamorro niekada nepriklausė 
jokiai politinei partijai ir nie
kada nedalyvavo jokiuose rin
kimuose. Jos vyras ir visa šei
ma kovojo pr ieš Samozos 
režimą. Sandinistai tuo pradėjo 
vesti didelę propagandą prieš ją. 

nes jie turi savo rankose visas 
komunikacijos priemones. Dau
gelis Nikaragvos gyventojų taip 
pat giria partijas, kad pasirin
ko Violetą Chamorro. 

Prieš 3 metus prez. Ortega yra 
kalbėjęs, kad Violeta Chamorro 
yra išdavikė ir grasino ją 
uždaryti 30 metų>į kalėjimą. Jos 
leidžiamas laikri*r.is „La Pren
sa" tik neseniai vėl buvo leistas 
spausdinti. J i tada atsakė Orte
gai labai griežtu laišku: „Jūs 
neįtikinsite nė vieno, kad aš esu 
savo krašto išdavikė arba kad aš 
esu gavusi pinigų iš CIA". Ji 
Ortegai rašė: „Juk Nikaragvoje 
vyksta tokie pat dalykai, kaip 
ir kitusoe kraštuose, kurie vra 
komunistų diktatūroje, nes 
kiekvieną dieną yra tiek daug 
melagysčių, ir todėl, kai vieną 
dieną jūs sakysite ką nors tei
singo, niekas jums vistiek 
netikės". 

Jos šeimos tragiką 
Kaip ir ne viena Nikaragvos 

šeima, taip ir Chamorros šeima 
išgyvena politinį suskaldymą. 
Du jos vaikai yra sandinistai, o 
kiti du kovoja prieš sandinistus. 
Viena yra „La Prensa" laikraš
čio vyriausia redaktorė,'o sūnus 
Pedro yra vienas Contras vadų 
ir negyvena Nikaragvoje. Į 
žurnalistų klausimą, ar ji tikrai 
yra pasiruošusi būti prezidente 
ir išvesti kraštą iš bankroto, ji 
nedvejodama tuojau atsakė: 
„Taip. aš esu". Ir pastebėjo: „Aš 
tvirtai pasitikiu Dievu. Jis 
apšvies mane ir parodys ką da 
ryti ką mano sąžinė man padik
tuos atlikti". 

Sandinistai žada „rojų" 
Sandinistai savo konvencijoje, 

kurioje dalyvavo maždaug 1,750 
delegatų, pnemė platformą, 
kurioje pažadėjo, kad ekonomi
ja bus žymiai ceresnė, visi turės 
darbus ir pragyvenimas tuoj pat 
pagerės, kasmet bus statomi 
namai, mokyklose mokiniai bus 
aprūpinami maistu, tiesiami 
nauji keliai, sumažinamas 
vaikų mirtingumas, žodžiu. 
Nikaragvoje prasidės naujas 
palaimos gyvenimas. Tačiau 
Chamorro nežadėjo tokių 
gėrybių greitai, bet aiškiai 
kalbėjo, kad pradžioje teks 
pakęsti suvaržymus ir tik po 
kelių metų pradėsiąs gerėti 
gyvenimas demokratinėje 
santvarkoje. Vieną ji pabrėžė, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Senatoriai susitarė, kad 
kovai prieš narkotikus būtų pa
skirtas vienas bilijonas dolerių 
daugiau, negu prez. Bushas 
prašė — 7.9 bil. dol. 

— Hugo, neseniai praūžusio 
uragano,nuostoliai siekia bilijo
nus dolerių. Apdraudos kom
panijos turėsiančios sumokėti 
daugiau kaip bilijoną dolerių. 

— Kremliuje naujai įrengtoji 
elektroninė balsavimo sistema, 
kai pirmą kartą reikėjo pirma
dienį balsuoti, sugedo. Delega
tai turėjo pakelti rankose savo 
asmens korteles. 

— Montrealyje pranešama, 
jog Quebeko balsavimuose pra
laimėjo Parti Quebecois, kuri 
norėjo atsiskyrimo iš Kanados. 
Laimėjo Liberalų partija. 

— Wastaingtone 65 senatoriai 
pasirašė laišką Valstybės sekre
toriui James Bakeriui III, kad 
neduotu PLO vadui Arafatui 
įvažiavimo vizos į Ameriką, 
kuris nori dalyvauti Jungtinių 
Tautų sesijoje ir čia pasakyti 
kalbą. 

— Prancūzijoje reiškiamas 
žmonių nepasitenkinimas, kad 
prancūzų televizijoje per daug 
vartojama anglų kalba. Reika
laujama iš prancūzų kalbos 
išvyti angliškų žodžių vartoji
mą. 

— NASA agentūra pirma
dienį pasiuntė į erdves pasku
tinę be žmonių raketą, kuri ten 
paliks žinių rinkimo satelitą. 
Nuo dabar panašius skrydžius 
atliks privačios kompanijos. 

— Sovietų Sąjungos parla
mentas pradėjo savo rudens 
sesiją šį pirmadienį. 

— Japonijoje viceprez Dan 
Quayle pasakė japonams, kad 
retkarčiais iškylą prekybos 
ginčai su amerikiečiais netu
rėtų mesti šešėlio geriems ry
šiams tarp Amerikos ir Japoni
jos. 

kad Nikaragvai nereikalinga 
kariuomenė, nes niekas jai 
negrasina ir čia jau pirmaisiais 
metais būtų daug sutaupyta 
lėšų žmonių gerovei. 

Amerikos vyriausybės parei
gūnai yra patenkinti Chamor
ros sutikimu kandidatuoti į 
prezidentės postą. Ji esanti 
geriausia kandidatė, kokią tik 
opozicijos partijos galėjo 
pasirinkti. 

Maskva . — Antrą kartą, kai 
Gorbačiovas išvyko atostogų, 
įvyko nenumaty t i įvykiai. 
Šiemet toks atvejis buvo su 
Baltijos tautoms pasiųstu įspė
jimu. Bet taip pat, kai jis 
sugrįžta iš atostogų, vyksta ir 
dideli pakeitimai partijos va
dovybėje Politbiure ir sekreto
riate. Šiemet, kai tik baigėsi 
dviejų dienų Centro komiteto 
pasitarimai, įvyko jau paskelbti 
penkių Politbiuro narių pakei
timai. 

Dabar pranešama, kad šiam 
pakeitimui pranešti buvo labai 
atsargiai parinkti žodžiai, jog 
Ukrainos Komunistų partijos 
vadui Ščerbitskiui, žemės ūkio 
reikalų specialistui Nikonovui 
ir buvusiam KGB viršininkui 
Čebrikovui buvo leista rezig
nuot i iš tų pareigų, kai 
Talyzinas ir Solovjevas buvo 
atleisti, neduodant jokių viešų 
paaiškinimų, rašo „Christian 
Science Monitor" dienraštis. Šie 
pakeitimai yra tokios pat reikš
mės, kaip ir prieš metus Gor
bačiovo padarytieji. 

Poli tbiuro veikla nebe 
ta pat i 

Du didieji konservatoriai — 
Ligačiovas ir Zaikovas tebėra 
Politbiure. Ligačiovas buvo ką 
t ik oficialiai išteisintas nuo 
kaltinimų korupcija, kuriuos 
buvo įteikę du buvę prokurorai, 
kurie šiuo metu yra deputatai ir 
artimi Boris Jeltsino bendradar
biai. Visi atkreipė dėmesį, kad 
Gorbačiovo viceprezidentas tei
sininkas Anatolijus Liukiano-
vas iš kandidatu Politbiure 
nebuvo paaukštintas tikru Po
litbiuro nariu. 

Politbiuras vis labiau pra
randa savo svarbą Sovietų peli
tiniame gyvenime, kai pradėjo 
veikti parlamentinio pobūdžio 
rūmai. Sekretoriatas nebėra 
daugiau kaip atskira nepri
klausoma įstaiga. Didžiausia 
opozicija dabar Gorbačiovui yra 
reiškiama iš radikaliųjų Centro 
komiteto narių. Naujasis KGB 
viršininkas .Kriučkovas kalba 
jog KGB atsiribojo nuo Stalino 
masinių žudynių. Bet kai buvo 
klausiama, kokia buvo KGB 
rolė 1960 ir 1970 metų disiden
tų persekiojimuose, atsakė, kad 
saugumas tada t ik vykdė 
egzistuojančius įs tatymus 
Paskutiniu metu Čebrikovas 
tvarkė ir Centro komiteto 
teisinius reikalus. Jis kaip tik 
parodė griežtą nusistatymą 
prieš tautybes ir manoma kad 
jis buvo vienas iš tų, kurie 
paruošė griežtą įspėjimą Balti
jos respublikoms. 

Latvis Politbiure 
Manoma, kad naujasis Polit

biuro narys J. Masliukovas nėra 

— Maniloje Sovietų ambasa
dorius Oleg Sokolovas pasakė, 
jog Amerikos bazės Filipinuose 
„reiškia šaltojo karo palikimą". 
Tai pasakyta išvakarėse, kai 
ten atvyko JAV viceprez. Dan 
Quayle su oficialiu vizitu. 

— Kinijos komunistų vyriau
sybė pareiškė protestą Prancū
zijos vyriausybei, kad leidžia 
kinų pabėgusiems studentams 
rinktis Paryžiuje ir demons
truoti už demokratiją Kinijoje. 
Demokratija Kinijoje nebū
sianti niekada įvesta 

Baltijos respublikų draugas. Jis 
buvo Planavimo komiteto pir
mininkas ir paskutiniu momen
tu sulaikė kai kurias ekono
mines autonomijos teises Balti
jos žmonėms. Geru ženklu laiko
ma Eugenijaus Primakovo, aka
demiko ir buvusio žurnalisto, 
paskyrimas į Politbiurą. Kitas 
naujas Politbiuro narys yra lat
vis Boris Pugo. Jis yra buvęs 
Latvijos KGB viršininkas ir va
dovavęs Latvijos Komunistų 
partijai. Jis į pirmuosius latvių 
taut in ius pasireiškimus 
reagavo švelniai. Be to, jis 1987 
m. pasiūlė Stalino nužudytiems 
pastatyti paminklą, kai dar 
nebuvo Maskvoje Stalinas ofi
cialiai smerkiamas. 0 Ukraino
je masiniai susirinkimai bei 
demonstracijos, kaip užsienio 
žurnalistai rašo, bus pagrei
tinusios Ukrainos Komunistų 
partijos vado rezignaciją. 

Ukraina kelia baimę 
rusams 

„Tautiškumas Ukrainoje gali 
greitai būti mūsų pati svarbiau
sia problema, jei Ukraina išslys 
iš mūsų rankų", kalbėjo vienas 
Centro komiteto narių praėju
sios savaitės plenumo posėdyje. 
„Jei ten tautiškumas išvirs į 
ekstremizmą, tai bus tik viena 
kryptimi nukreiptas — prieš 
rusas". Praėjusį penktadienį 
Ukrainos Komunistų partijos 
vadovybė buvo susirinkusi 
išrinkti savo naują partijos 
vadą. Ukrainos tautinio sąjū
džio vadai nori. kad juo būtų 
dabartinis antrasis sekretorius 
Vladimiras Ivaško. 

Kirgizijos žmonių 
prašymas 

Kirgizija. — Praneša Kirgizi
jos miesto OŠ liaudies demo
kratinio fronto iniciatyvinės 
rėmimo grupės pirmininkas 
Tolianbek Beikanbajev, kad 
1989.08.25 demokratinės Kirgi
zijos liaudies frontas padavė pa
reiškimą OŠO Vykdomajam 
komitetui, prašydamas leisti 
sušaukti steigiamąją konferen
ciją, kurios dienotvarkėje yra: 

Demokratinio Kirgizijos liau
dies fronto įstatų ir progamos 
patvirtinimas ir DKLF vado
vaujamų organų rinkimai. 

Po pareiškimo įteikimo Ošo 
Vykdomojo komiteto pirminin
kas A. Budnik pradėjo akciją 
prieš DKLF narius, kurie kas
dien kviečiami j Ošo Saugumo 
rūmus:, o keli priversti keisti 
darbotvarkes 

DKLF pritaria Pabaltijo, 
Ukrainos, Baltarusijos liaudies 
frontų siekiams ir prašo mate
rialinės ir moralinės pagalbos. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 27 d.: Kozmas, 
Damijonas. Adalbertas, Daugi-
!ė. Kovaldas, Danyla, Tautri-
mas. 

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, 
Saliamonas. Vientautė. Tautvy
das, Visgirde. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:42. leidžiasi 6:41. 
Temperatūra dieną 64 L, nak

tį 44 1. 
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Šią vasarą JAV-ėse lankėsi 
atsikūrusių Lietuvos skautų 
vadovybės nariai: Brolijos Vy
riausias skautininkas s. Riman
tas Ulevičius, jo pavaduotojas s. 
Laimonas Daujotas, Seserijos 
Vyriausios skautininkės pava
duotoja s. Monika Girčytė ir LS 
Tarybos narė s. Lukrecija 
Malkevičienė. 

Po lietuvių skautų vadovų 
Ąžuolo ir Gintaro mokyklų sto
vyklos Los Angeles apylinkėse, 
svečiai lankėsi Chicagoje ir 
trejetą dienų praleido Atlanto 
rajono ..Varpo" stovykloje 
Bolton, Mass. Stovyklai pasibai
gus, jie atvyko Bostonan, kur 
sekmadienio popietę, daly 
vaujant Bostono skauti
ninkams, židinietėms su šei
momis, praleido s. Irenos ir Bru 
tenio Veitų namuose, Miltone. 
jiems suruoštame priėmime. 

Po skanių vaišių, paruoštų s. 
Irenos Veitienės su talka, 
kalbėjo Vyriausias skauti
ninkas s. R. Ulevičius ir kiti su 
juo atvykę vadovai. Susirinku
sieji domėjosi Lietuvos skautų 
atsikūrimu ir jų veiklos sąly
gomis. Buvo daug klausimų, i 
kuriuos Lietuvos skautų vado
vai atsakinėjo, paaiškindami 
esamas sąlygas ir ateities viltis. 
Bendros dainos jungė visus susi
rinkusius. Priėmimui besibai
giant ir svečiams besiruošiant 
skirstytis, Daiva (taip pat 
viešnia iš Lietuvos ir buvusi 
Bolton stovyklos dalyvė*, padek
lamavo gražia dzūku tarme 
įdomų feljetoną. 

Kitą dieną svečiams buvo 
aprodytas Bostonas. Jie. kiek 
laikas leido, aplankė Kennedy 
Library, Freedom Trail, State 
House. Quincey Market ir kitas 
įdomesnes vietas. Kitos dvi 
dienos buvo skirtos Cape Codui. 

Išvyka į Cape Codą, paplau
kiojimas jūroje inž. Br. Mar-
keliūno jachta. Kennedy na
mų ir paminklo. New Seabu-
ry ir kitų įdomesnių vietų 
apžiūrėjimas baigėsi v.s. G. 
Treinienės paruošta vakariene 
ir nakvyne Mashpee. Maudy
masis atviram Atlante, golfas ir 
pasigrožėjimas apylinkėmis 
buvo antros dienos programoje. 
Po dviejų dienų teko vėl skubėti 
Bostonan. Čia atvykus ir 
aplankius kelias krautuves, po 
išleistuvių Jimmy's restorane, 
paragavus austrių ir vėžiu, teko 
su Bostonu atsisveikinti ir 
pasukti Putnamo link. kur 
svečių su pietumis laukė seselė 
Igne. 

Svečiais iš Lietuvos Bostone 
rūpinosi ir juos globojo v.s. 
Česlovas ir Laima Kiliuliai. 

Svečiams linkime saulėtų 
dienų keliaujant ir laimingos 
kelionės namo grįžtant. 

(k.n.) 

*;*0 

Atžygiuoja „Kernavės ' t un to ..Gerojo Aitvaro" stovyklos š tabas . Pirmoji žygiuoja viršininkė s. Mary tė Utz. 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

KAS NAUJO „KERNAVĖS 
MENĖSE? 

•* 

„Kernavės'* tuntas pradėjo 
veiklos metus rugsėjo 16 d. tra
dicine ..Sugrįžimo iš stovyklos" 
sueiga. Su daina atžygiavo sto
vyklautojos, vedamos ,,Gerojo 
Aitvaro"' stovyklos viršininkės 
s. Marytės Utz. 

Šią vasarą pas „Gerąjį Ait
varą" stovyklavo 43 kerna-
vietės, kur ių nemažą dalį 
sudarė paukštytės, gražus tun
to prieauglis. 

Grįžtančios stovyklautojos 
šūkiais ir plojimais pasitiktos. 
Himną sugiedojusios, įsakymus 
išklausiusios kernavietės pa
sveikino į vyresniškumo laipsnį 
— vyr. skl. — pakeltas darbščias 
ir pareigingas seses: Kristiną 
Bielskutę, Vidą Damijonaitytę 
ir Danutę Penčylaitę. Vida ir 
Danutė buvo pasipuošusios dar 
ir ASD spalvomis, nes tikromis 
narėmis jos tapo rugsėjo 15 d. 

Svarbiausias šios sueigos 
momentas buvo tuntininkių 
pasikeitimas. Po našaus dviejų 
metų darbo, s. Rita Penčylienė 
..Kernavės'" tuntą perdavė vyr. 
skautei vyr. si. Irenai Meilienei. 

Kadangi buvusios tuntininkės 
niekada neišeina ,,į pensiją", o 
tik šiek t iek pakeičia darbų 
apimtį tunte, tai ir atsisveiki
nimai — neliūdni. Taigi, sesė 
Rita tik „atsikvėps", ir toliau 
žygiuos kar tu , kaip Garbės 
Skiltininkė. Tą šaunų ženklą jai 
prisegė pirmoji . ,Kernavės" 
tuntininkė v.s. H. Plaušinai-
tienė, įjungdama sesę Ritą į 
. .Kernavės" tunto ,.Garbės 
Skiltininkių" skiltį! 

Sesei Irenai, naują skautiško 
darbo barą pradedančiai (ir var
dines švenčiančiai!), kernavietės 
sugiedojo .,Ilgiausių metų". Ją 
sveikino v.s. 0. Riliūnienė. 
kernaviečiu Mamunėlė, tunto 
kapelionas v.s. J. Vaišnys, SJ, 
..Nerijos"" tunto tuntininkė jps. 
V. Paulienė. Jautrus ir gražus 
momentas buvo. kada buvusios 
ir naujos tuntininkės dukros, 
abi vyr. skautės, pasveikino ir 
padėkojo savo mamytėms, iteik-
damos gėlių puokštes. 

Visos kernavietės linki: 

Sesei Ritai — „atsipūsti", 
Sesei Irenai — neuždusti 
Po „Kernavę" bebėgiojant, 
Bedainuojant, berikiuojant... 
Daug čia skautiškų darbų — 
Juos nuveikti — bus smagu! 
Štai ir pradedam naujus 

metus: su nauja tuntininkė ir 
nauja jos pavaduotoja — v.s. 
Vanda Alekniene. Sesei s. 
Ramunei Lukienei, buvusiai 
tuntininkės pavaduotojai, „lei
džiame" tik giliai atsikvėpti ir 
vėl — į kernaviečiu ratą! 

Sesė N. 

JEI NORIT BŪTI 
SKAUTĖMIS 

Jei esate draugiškos, darbš
čios ir linksmos lietuvaitės, 
mėgstate žaisti, dirbti ir dainuo
ti, norite padėti artimui ir nuo
širdžiai mylėti Dievą ir Tėvynę, 
esate kviečiamos įsijungti į 
„Kernavės" tunto veiklą. Mes 
kas šeštadienį renkamės Jau
nimo centre po pamokų lituanis
tinėse mokyklose. Sueigų pra
džia 1:30 vai. p.p. Paskambin
kite vadovei s. Marytei Utz, tel. 
423-0307 ir sužinosite visas 
detales. Skambinkite ilgiau 
nelaukdamos. 

G e r a vadovė n e s i k r a t o jok ių p a r e i g ų . Kaziuko m u g ė s v i r tuvė je 
„s tažuojančios" darbščios ke rnav ie tės su viešnia LS Seserijos Vyriausia 
s k a u t i n i n k e . Iš k.: nuola t inė „Kernavės" talkininkė I r ena Put r ienė , LSS 
V y r i a u s i a skau t i n inke vs t n Stefa Gedgaudienė ir vyr. s k a u t ė v.sl. Irena 
Mei l ienė , naujoji „Kernavės" tunto tunt ininkė. 

VADOVŲ KURSAI AUSTRALIJOJE 

Atlanto rajono „ V a r p o " stovykoj*- sus i t iko vadovai iš „š iapus ir a n a p u s " . Iš 
k. Lietuvos Vyr. skau t in inko pavaduoto jas s L a i m o n a s Daujotas , L S S Vyr. 
skaut in inkas vs Gediminas Deveikis. I„SS Tarybos pirm. vs fil Petras Molis. 
Lietuvos Vyriausias s k a u t i n i n k a s s R i m a n t a s U W t r i i i « ir T „SS Vyr. skau 
tininko pavaduotojas s. fil. G i n t a s Taoraa . 

Birželio 10-tą dieną Chelsea 
priemiestyje susirinko 15 
skau tų į Vadovų kursus, 
kuriuos suorganizavo Rajono 
vadeivė s. Rasa Statkuvienė. 
Kursuose dalyvavo keturi 
adela idiškia i , viena iš 
Ballarato, septyni melbur-
niškiai ir keturi vadovai. 

Kursai prasidėjo vėliavų 
įnešimu. Buvo išdalinti rudi 
kursų kaklaraiščiai, kursuose 
visi buvo lygūs. Prasidėjo 
pamokos. Pirmoje eilėje buvo 
mokoma, kaip pradėti organi
zuoti sueigą. Buvo suteikta 
apsčiai žinių, kurios padės 
ateityje būti gerais vadovais, 
net stovyklą organizuojant. 

Dienos metu atvažiavo keli 
skautininkai pravesti užsiėmi
mus bei pokalbius. Man geriau
siai patiko „lauko virimas", 
kur į pravedė s. Danutė 
Uynikienė. Ji mokė iškepti 
„Damper" ir „Bananą Boats". 
Aš manau, kad visiems patiko 
ta pamoka. Klausimas buvo: ar 
skautai prisivalgę galėtų vaka
rienės valgyti? Dėl to nebuvo 
jokių problemų. 

Po vakarienės, pamokos tęsė
si. Dainavome ir buvo rodomi 
filmai iš praėjusių skautų 
stovyklų. 

Kitą rytą sekmadienį, diena 
buvo saulėta. Dieną pradėjome 
vėliavos pakėlimu. Po pusryčių 
vėl pamokos. Atvažiavo daugiau 
pravedėjų. Pasiruošėm šv. Mi

šioms, kurias atnašavo skauti
ninkas kun. dr. Pr. Dauknys. Ir 
šiandien pamokos vyko ir po 
vakarienės. Trys grupės pasi
ruošė pravesti dalį laužo 
programos. 

Pirmadienis — paskutinė 
vadovų kursų diena. Pamokos 
vyko lauke. Buvo palapinių sta
tymas užrištomis akimis ir 
mazgų rišimas. Po pietų buvo 
nuleistos vėliavos ir tuo pasi
baigė vadovų kursai. Visiems 
šie kursai patiko ir dabar 
laukiame antros kursų dalies, 
kuri įvyks per Rajoninę 
stovyklą. 

Dėkojame Rajono vadeivei 
sk. Rasai Statkuvienei už labai 
gerai suorganizuotus Skautų 
Vadovų kursus . 

O. P. (kursų virėja) 
Iš „Tėviškės Aidai" 

JŪRŲ SKAUTAI IR 
SKAUTĖS KVIEČIA 

Visi berniukai ir mergaitės, 
mėgstantieji vandens užsiėmi
mus ir sportą bei susidomėję 
skautiška veikla, yra kviečiami 
jungtis į „Nerijos" jūrų skaučių 
tuntą ir „Lituanicos" tunto jūrų 
skautų vienetus. Sueigos vyks
ta šeštadieniais po lituanistinių 
mokyklų Jaunimo centre Chica
goje ir Maironio lituanistinėje 
mokykloje Lemonte. Sueigų 
pradžia 1:30 vai. p.p. Dėl in
formacijos ir naujų narių regist
racijos prašoma kreiptis į jps 
Violetą Paulienę ir į js dr. Algį 
Paulių tel. 584-5527. 

SKAUTINTNKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

Chicagos skautininkių drau
govės pirmoji poatostoginė 
sueiga įvyks pirmadienį, spalio 
9 d., pas Jievą Paulauskienę, 
7150 S. Mozart, Chicagoje. 
Draugininke s. Aldona Palukai-
tienė neseniai grįžo iš apsilan
kymo Lietuvoje ir, tikriausiai, 
tur i daug įdomių įspūdžių 
papasakoti. Kviečiamos visos 
skautininkės. Prašoma atsinešti 
nario mokestį už 1989/90 
veiklos metus. 

VAKARONĖ SU 
BURIUOTOJAIS 

Su Lietuvos buriuotojais, 
transatlantinėje kelionėje New 
Yorkas-Klaipėda, plaukė ir 
septynetas buriuotojų iš JAV, 
šeši jų iš Chicagos. Jų tarpe 
ir keli jūrų budžiai. Sį 
penktadienį, rugsėjo 29 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje 
ruošiama vakaronė, kurioje 
mūsų buriuotojai pasidalins su 
visuomene savo pergyvenimais 
plaukiant Atlantu ir įspūdžiais 
iš ju sutikimo Lietuvoje. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

KVIEČIAMI VISI 
BERNIUKAI 

„Lituanicos" tuntas kviečia 
visus berniukus smagiam skau-
tavimui. Sueigos šeštadieniais, 
po lituanistinių mokyklų, 
vyksta Jaunimo centre Chica
goje ir Lietuvių centre Lemonte. 
Sueigų pradžia 1:30 vai. p.p. Dėl 
informacijos ir registracijos 
Chicagoje prašoma skambinti 
ps. Viktorui Puodžiūnui, tel. 
778-1813 arba vs Gintarui 
Plačui tel. 523-8889. Lemonte 
kreiptis į s. vytį v.sl. Vytautą 
Januškį, tel. 257-5078. 
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AR JAU 
UŽSIREGISTRAVOTE 

LSS Seserijos ir Brolijos kvie
čiama IV-ji Tuntininkų konfe
rencija įvyks 1989 m. spalio 6-8 
d. Beaumont stovyklavietėje, 
Rock Creek, Ohio, netoli 
C leve lando. 

Kviečiami tuntininkai,-ės, vie
tininkai,-ės, jų pavaduotojai,-os, 
adjutantai, draugininkai,-ės, 
skautininkų,-ių ir židiniečių va-
dovai,-ės, Rajonų vadai, vadei-

0r. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
57»0 Archer Ave. 

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

vos,-ės, Seserijos ir Brolijos va-
dija ir Pirmija. 

Konferencijos mokestis — 
JAV 50 dol. Registruotis iki 
spalio 1 d., įmokant 20 dol., pas 
s. Oną Šilėnienę, 24301 Oakhill 
Drive, Euclid, Ohio 44117. Tel. 
(212) 531-8207). 

Užsiregistravę iki spalio 1 d. 
moka 45 dol. 

Atvykstantieji lėktuvais ir 
reikalingi transportacijos iš 
aerodromo apie tai praneša 
registratorei. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Street, Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofe. 735-4477; 
Re* . 246-4067; arba 246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr. 12-6; penkį 10-12; 1-6. 

Kab. ta i . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos 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. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

- hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, I I I . 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Ta i . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Ta i . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Vadovų kursų Australijoje lektoriai. Ift k : Dana Baltutytė, Ona PraSmutienė, 
Narcizas Ramanauskas . Rasa Sutkuvienė ir Biru te P ra smuta i t ė 

D R . P E T R A S V. K IS IEL IUS 
D R . E U G E N E McENERY 

DR. J A M E S BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
Tai. 565-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 i t Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Razid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71»t St. — Tai. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Peloa Vlaion Centar, 7152 W.127th St. 

Palos Hgts.. III. Ketv. vai. 3-6 v.v. 
Tai. 448-1777 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weat 71 t t Straat 

Tai . 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai : pirm., antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Or. Tumaaonlo kabinetą peramO 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71tt Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 at St., Chteago, M. 

Tai.: 4364)100 
11800 Southaraet Mgharay 
Patoe MelghU, M. 60483 

(312)361-0220 (312)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 83rd Straat 

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

Kabineto tai. 776-2880, raz. 448*5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. 585-7755 



Karo sukaktis 

SKATINIMAS PRIEŠ 
KARUS 

Vokiečių nacių pradėtam 
karui 1939 m. rugsėjo 1 d. 
prisiminti po 50 metų Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II išleido specialų 
laišką, kuriame pasmerkia 
karus , žmonių nesantaiką, 
piktumą ir meilės stoką. Karai 
kyla, kai žmogus nepasitiki 
žmogumi, t au ta nepasitiki 
t a u t a . Svarbiausias noras 
užgrobti svetimas žemes ar pasi
dalinti jomis tartum savomis. 

Šv. Tėvas savo laišką pradeda 
psalmės žodžiais: „Tu padėjai 
mane į gilią duobę tamsybėje, 
prarajoje" (Ps. 88, 7). „Kaip 
dažnai kentėjimo šauksmas kilo 
iš milijonų širdžių vyrų ir mo
terų, kurie nuo 1939 m. rugsėjo 
1 d. iki 1945 m. vasaros buvo 
susitikę su viena iš didžiausių 
griaunančių mūsų istorijoje 
žmogiškų tragedijų". Tai sako 
popiežius pačioje pradžioje, 
norėdamas parodyti ir primin
ti praėjusio karo baisumus. 

Europa buvo išgąsdinta, kai 
Vokietija užėmė Austriją, 
Čekoslovakijos dalį, kai buvo 
užkariauta Albanija. Vokietija 
iš vakarų, o Sovietų Rusija iš 
Rytų užpuolė Lenkiją, pasidali
no žemėmis, kurios nė vienai tų 
valstybių nepriklausė. Žmonių 
žudynės, miestų griovimas, pra
eities kultūrinių kūrinių naiki
nimas, barbariškas elgesys 
užimtuose kraštuose buvo tik 
karo išdavos žiauriausiu žmonių 
nevertinimu. 

Tai iš vienos pusės darė bedie
viški naciai, iš kitos pusės bedie
viški komunistai, kol tarp savęs 
susikovė ir pradėjo žudyti vieni 
kitus. Qabar, net neskaičiuojant 
žuvusių, kelios dešimtys mili
jonų žmonių abiejų kraštų spe
cialiai buvo naikinami žmonės 
ir tautos, kad padarytų tuščios 
vietos žemėje. 

Joks karas, popiežiaus žo
džiais, nebūtų galimas pava
dint i pasaulio k a r u , bet 
totaliniu. Buvo naikinama 
viskas, kas pakeliui vienam ar 
kitam kariaujančiam pasitaikė. 
Po šio karo pranyko daugelio 
t au tų vardai. Žuvusių ne
skaičiuojama, nes negalima net 
suskaičiuoti, nežinant jų vardų 
ir jų kapų. Tai karas, kuris 
turėtų būti pamoka visai žmo
nijai, ypač pamoka kariavu
sioms šalims. 

Šv. Tėvas jaučia pareigą po 
penkiasdešimt metų priminti 
tautoms ir žmonėms apie buvu
sio karo baisumus. Jis pats ir 
visos tautos į praėjusį karą ir 
žmonių žudynes žiūri su pasibai
sėjimu ir su gailesčiu. Gaila tų, 
kurie karus sukėlė, nes jie pa
smerkti istorijos ir žmonių. 
Gaila ir nuo karų nukentėjusių, 
nes jų net ir vardų negalima 
sužinoti. Milijonai žmonių 
susimaišė su žeme. Iš dulkių 
žmogus yra atėjęs, bet jį su 
dulkėmis sumaišė ne gamtos 
įstatymai ar Dievo sprendimai. 
Jį sumaišė piktų žmonių norai 
parodyti savo galybę ir pasi
grobti svetimas žemes ir 
svetimus žmones. 

Karo metu popiežius Pijus XII 
nuolat priminė, kad karą reikia 
stabdyti, kad geriausias būdas 
kalbėtis ir derėtis. Bet jo balsas 
buvo šaukiančio tyruose. Nė 
vienas priešas nepripažino 
Dievo balso ir jo atstovo žemėje. 
Jis tegalėjo tik gelbėti tuos, ku
riuos vieni ir kiti priešai perse
kiojo ir žudė, norėdami išnai
kinti ištisas tautas. Tai darė 
vokiečiai naciai, tai darė ir rusai 
komunistai. 

Reikia tik prisiminti netolimą 
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praeitį, kad pamatytumėm tuos 
baisumus, kuriuos sukėlė karas 
ir karo pasėkos. Užtat ir šis Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II primena, 
kad reikia atsiminti blogumus, 
kuriuos karas, žmonių pyktis ir 
neteisingumas yra padaręs 
žmonijai, neskaitant paskirų 
tautų ir tų tautų, kurios į karą 
buvo įtrauktos. 

Po Yaltos konferencijos, 
kurioje buvo išparduota pusė 
Europos, popiežius Pijus XII 
kardinolams 1945 m. kalbėjo: 
„Valstybės, ypač mažos ir vidu
tinio dydžio, nori, kad joms būtų 
leista tvarkyti savo likimas... 
Savo sąžinės gilumoje tautos 
jaučia, kad jų vadovai sukeltų 
savimi pačiais nepasitikėjimą, 
jei jie pasiduotų jėgos hegemo
nijai iš blogo nusiteikimo ir jie 
išduotų įstatymo pergalę". Bet 
tai padarė ne dėl savo vadų, o 
dėl svetimųjų nugalėtojų blogos 
nuotaikos. Tautoms vadovavo 
išdavikai, pastatyti svetimųjų. 
Taip karas pribaigė tautas ir 
valstybes dėl vakariečių 
neapdairumo ir dėl komunistų 
nežaboto agresyvumo. 

Įstatymo ir teisės pergalė ne
buvo pagerbta net po karo. Isto
rija nenori pakartoti karo, kuris 
viską naikina. Griuvėsių niekas 
negalės atstatyti, nors jau ir pa
statė naujus namus, išvedė nau
jas gatves, sumodernino mies
tus. Kultūrinis palikimas, kuris 
buvo vienoje ar kitoje tautoje su
naikintas, niekada nebus at
gautas. Tautos nesuras nei savo, 
nei kitų tautų, kurios buvo 
kaimyninės ar priešai, praeities, 
kuri parodytų tautos didybę. 
ir pralaimėjimas. Juk kiek
viena tauta išauga iš praeities 
ir eina į ateitį, tik pasiremdama 
praei t ies laimėjimais ir 
kūriniais, sukurtais pavienių 
žmonių ir pasisavintais visos 
tautos. 

Svarbiausią dalyką primena 
Šv. Tėvas savo laiške — tai žydų 
specialų naikinimą ir totalizmo 
padarymą savotiška religija. 
Religija buvo padaryta vokiškas 
nacizmas, išskiriant rases iš 
kitų tautų, norint išauginti 
antžmogį (Uebermensch). To
talizmo religija buvo ir yra 
padarytas rusiškas komu
nizmas, kuris naikina tautas ir 
žmones, kovodamas prieš nepri
pažįstamą ir iškreiptą Dievą, 
nenorėdamas suprasti tikrojo 
Dievo ir tikrosios religijos 
prasmės. Abi religijos turi savo 
misijonierius, norinčius pa
daryti prievartą tikinčiaisiais 
vienus nacizmu ir rasizmu, ki
tus ateistiniu dievišku vadu ir 
komunizmo partija. 

Prisimenant praėjusio karo 
padarytus materialinius ir 
žmonių nuostolius, reikia 
būtinai auklėti jaunimą ir da
bartines kartas nekęsti karo, 
naikinti neteisybę, padaryti 
įstatymą žmonių sugyvenimo 
pagrindu. Žmogaus žmogui 
meilę, tautos su tauta taikus 
kalbėjimasis, nemėginimas 
vadų padaryti žemės dievais, 
bet tik vadovaujančiais žmo
nėms yra būtina pačiai žmo
nijai. Išlaisvinti pavergtos 
totalitarizmo religijos tautas ir 
suteikti joms galvojimo ir 
veikimo laisvę tai tikras kelias 
į žmonijos ir tautų sugyvenimą. 
Tikroji taika turi būti ne tik 
žmonių troškimas, bet ir 
pastangos, kad taika būtų pir
miausia kiekvieno širdyje, 
paskiau bus įgyvendinta ir 
aplinkoje. 

A. D. 

Besikurdami šiame krašte pa
tekome į skirtingas gyvenimo 
sąlygas. Po darbo savaitgaliais 
nesitenkindavome laikraščiu ar 
knyga, bet ieškodavome širdžiai 
artimos ir mielos pramogos — 
lietuviško teatro. Detroito lie
tuviams nusišypsojo laimė. Nuo 
pat pirmųjų imigracijos dienų 
atsirado moteris, kuri, susiradu
si jaunų žmonių būrelį, pakėlė 
scenos uždangą. Tai aktorė 
Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė, 
kurios 100 metų gimimo proga 
atskleisiu jos gyvenimo ir 
teatrinės veiklos įvykius. 

Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė 
gimė 1889 m. rugpjūčio 25 d. 
Šiauliuose. Mirė 1973 m. spalio 
2 d. Detroite. Palaidota lietuvių 
tautinėse kapinėse Chicagoje. 

Zuzana augo keturių vaikų 
šeimoje. Jos tėvelis mirė, kai ji 
buvo sulaukusi septynerių 
metų. Zuzana labai norėjo 
mokytis, bet tais laikais vyravo 
pažiūra, kad mergaitėms 
mokslas nereikal ingas. Iš 
vyresnio brolio pramoko 
skaityti ir rašyti. Apsukrumo 
dėka pateko į pradžios mokyklą. 
Buvo gera mokinė ir sugebėjo 
gerai deklamuoti. Motina apie 
jos tolimesnį mokslą nenorėjo nė 
girdėti. Siūlė dukrai išmokti 
siūti ir tapti siuvėja. Tačiau 
Zuzana svajojo tapti mokytoja. 
Slaptai išlaikė egzaminus į pen-
sijoną (privat inė mokykla 
maždaug progimnazijos lygio). 
Po atkaklaus prašymo gavo 
motinos sutikimą ir pradinę 
paramą tęsti mokslą. 

Jai mokslas sekėsi gerai. 
Paskutiniais mokslo metais 
susigundė 1905 m. revoliucijos 
idėjomis ir buvo pašalinta iš 
pensijono. Jos artimiesiams 
padėjus dideles pastangas, jai 
buvo leista mokslą baigti. Nors 
Zuzana norėjo tapti gydytoja, 
bet negalėdama tęsti mokslo 
pradėjo mokytojauti švietimo 
draugijos „Žvaigždės" mokyklo
je Rygoje. Tik 1915 metais baigė 
gimnaziją Petrapilyje. Po to 
buvo Petrapilio ir Carskoje Selo 
lietuviškų mokyklų mokytoja ir 
vedėja. 

Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė 
susidomėjo lietuvišku teatru, 
pakviesta sufleruoti, statant 
Stanislovos Venslauskienės 
veikalą „Audra giedroje". 
Pirmą vaidmenį, Onytės rolėje 
atliko Fromo Gužučio veikale 
„Ponas ir Mužikai". Daug teat
rinės patirties įgijo dalyvau
dama lietuviškoje scenoje Rygo
je, Šiauliuose ir Petrapilyje. 
1919 m. buvo pakviesta į Vil
niaus dramos teatrą aktore. 
Lenkams okupavus Vilnių, 
persikėlė į Kauną ir dirbo 
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valstybiniame dramos teatre. 
1931 m. išėjusi į pensiją, aktorės 
darbą tęsė iki pat pasitraukimo 
iš Lietuvos. Vaidino „Mūsų 
Teatre", „Žvaigždikyje" bei 
„Jaunojo Žiūrovo" teatruose. 
Gyvendama Vokietijoje, Ingol-
stato pabėgėlių stovykloje, suor
ganizavo vaidintojų būrelį ir 
buvo jo režisierė. 

Z.A. Mikšienė 1949 m. liepos 
1 d. atvykusi į Detroitą nedels
dama pradėjo teatrinę veiklą. Ji 
susirado keletą vyrukų ir 
merginų, kurie mielai sutiko 
pabandyti aktorišką darbą 
lietuviškojo teatro scenoje. Pir
masis jos režisuotas veikalas 
buvo Alės Rūtos ,,Pasimaty
mas", pastatytas 1949 m. spalio 
pabaigoje. Spektaklį globojo 
SLA 352 kuopa, veikianti 
Detroite. Po to Z.A. Mikšienė 
buvo kviečiama įvairių organi
zacijų. Publika mėgdavo jos 
režisuotus vaidinimus, organi
zacijos gaudavo pajamų, o 
režisierė su vaidintojais sceninio 
darbo... 

Po šešerių metų pajutusi,kad 
jai organizuojant spektaklius 
labai reikalinga pagalba ir, 
pasitarusi su savo vaidintojais, 
suorganizavo Detroito Dramos 
mėgėjų sambūrį. Publika jau 
anksčiau šį vienetą vadindavo 
Z. Arlauskaitės Mikšienės 
dramos mėgėjais atskirti nuo 
Detroite veikiančio „Alkos" 
dramos sambūrio. Z A. Mikšie
nė per 20 teatrinės veiklos metų 
pastatė 43 veikalus Detroite. 
Namie ir išvykose suvaidino 98 
kartus. Gastroliavo Clevelande, 
Chicagoje, Londone, Toronte, 
Windsore, Hamiltone, New 
Yorke, Grand Rapids, Rodney ir 
Delhi lietuvių, kolonijose. Jos ir 
dramos sambūrio darbo vaisiais 
pasinaudojo daug organizacijų: 
Balfo 76 skyrius, Organizacijų 
centras, Rezistencinė santarvė, 
Kultūrof klubas, Vasario 16 
gimnazija, Lietuvių Bendruo
menė bei kitose kolonijose vei
kiančios organizacijos. Organi
zacijoms buvo statomos leng
viausios sąlygos: globoti 
spektaklį ir padengti faktiškas 
pastatymo išlaidas. 

Režisierės darbo sąlygos buvo 
gana sunkios. Spektaklio repe
ticijoms sutelkti visus dalyvius 
atsirasdavo įvairių kliūčių. 
Vieni dirbdavo iš ryto, kiti va
kare, o dar kai kurie šeštadienį 
ar skemadienį. Retkarčiais pasi
taikydavo, kad ir generalinėje 
repeticijoje negalėdavo daly
vauti pagrindinės rolės atli
kėjas. Režisierė sumania i 

nugalėdavo visas kliūtis, net ir 
tuomet, kai, susirinkus išvykti 
į gastroles, vienas spektaklio 
dalyvis nepasirodydavo... 

Z.A. Mikšienė 1968 metais 
prieš pat teatro festivalį 
Chicagoje, kuriame planavo 
dalyvauti „Pinigėlių" pasta
tyme, kaip režisierė ir 
pagrindinė aktorė, sunkiai 
susižeidė ir ilgai sirgo. Jos 
teatrinė veikla baigėsi 1969 m. 
Jos sceninio darbo 60 metų 
sukakties proga Detroito 
organizacijos surengė jai šaunų 
pagerbimą. Rengėjai šią sukaktį 
atžymėjo specialiu leidiniu su 
labai daug sveikinimų už pasi
darbavimą išeivijos lietuviškam 
teatrui. Kultūros klubas jai 
įteikė garbės narės diplomą. Ji 
atsisakė jai įteiktos piniginės 
dovanos ir ją paskyrė Vasario 16 
gimnazijai, kurią nuoširdžiai 
rėmė ir buvo vieno rėmėjų 
būrelio vadovė. 

Dar vienas jos pagerbimas 
įvyko, jai švenčiant 80 metų 
amžiaus sukaktį. Tada buvo jos 
sambūriečių pabendravimas su 
savo režisiere. Jame dalyvavo 
rašytojas Vytautas Alantas ir 
aktorius Vitalis Žukauskas. Ji 
buvo laiminga galėdama susi
tikti su lietuviškos scenos savo 
mokiniais, kurių tarpe buvo 
užsipelniusių aktoriaus vardo. 
Kelerius metus iki mirties ji 
labai ilgėjosi lietuviško teatro 
scenos ir niūniuodama dainą 
„Karvelėli mėlynasis" grau
džiai kartodavo „Vai ilgu, vai 
ilgu"... 

Kada Zuzanos Arlauskaitės-
Mikšienės buvo paskutinis 
spektaklio uždangos nulei
dimas, nepasisekė sužinoti. 
Tačiau jos gyvenimo uždanga 
nusileido 1973 metų spalio 2 
dieną. Su ja atsisveikindami jos 
veido nematėme. Ji ilsėjosi 
uždarame karste. 1978 m. vė
lyvą rudenį minėjome savo reži
sierės penkerių metų mirties su
kaktį. Tada rašytojas Vytautas 
Alantas pasakė, kad išeivijos 
teatro reikalai taip susiklostė, 
kad ilgiausiai ir patvariausiai 
lietuviškojo teatro pakeltą 
uždangą išlaikė trys moterys — 
Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė, 
Dalila Mackialienė ir Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė. Zuza
na pasitraukė iš scenos, tačiau 
kitos dvi moterys tebedirba. 
Tada jis pabrėžė, kad Zuzana 
buvo originaliausia moteris, 
kokią jam teko sutikti gyve
nime. Ji buvo labai geros šir
dies, išlaikė kristalinį patrio
tizmą ir liko ištikima savo misi
jai iki paskutinio gyvenimo mo
mento. 

Dešimties metų Z.A. Mikšie-

Režisierė ir aktorė Zuzana Arlauskaitė Mikšienė. 

nės mirties minėjimą suorga
nizavo Detroito Dramos mėgėjų 
sambūris, atlikdami dramos 
veikalų ištraukų ir poezijos 
skaitymo rečitalį talentingu 
pasirodymu pagerbdami savo 
režisierės atminimą. 

Dar tenka paminėti Z.A. 
Mikšienės 20 metų sceninio dar
bo rezultatus. Pirmiausia, kad 
ji sugebėjo suorganizuoti Det
roito Dramos mėgėjų sambūrį ir 
jį išlaikyti gyvą dvidešimt metų. 
kol ji galėjo su juo dirbti. Viena 
sambūrio dalyvė — Rasa Lisaus
kaitė — pasiekė profesionalės 
aktorės karjerą. New Yorko 
teatralų sluoksniuose ji yra 
žinoma Allan Kazlas vardu. 
Vaidina teatro bei televizijos 
pastatymuose ir režisuoja. 
Teatro festivalyje Chicagoje 
žymiausia aktore buvo išrinkta 
Danutė Racevičiūtė-Jankienė, 
Detroito sambūrio aktoriumi 
Marius Sajauskas-Sajum. Dau
giausia vaidyboje pasižymėjo 
Vincas Žebertavičius, Karolis 
Balys, Aleksas Gubilas, Irena 
Laurinavičienė, Kazys Gricius 
ir Dalia Mikaitė-Navasaitienė. 
Pralenkę mėgėjišką lygį buvo 
Algirdas Pesys. Algis Glad-
kauskas, Paulina Heiningienė, 
Vanda Banytė-Vaitienė, Bronė 
Gaivelienė, Leopoldas Hei-
ningas. Henrikas Dūda, Stasys 
Geldys, Petras Deveikis, Birutė 
Rackaitė-Sverienė, Placidas 
Balynas, Juzė Giciuvienė, 

Kazys Ražauskas, Juozas Janec-
kas, Stepas Iljasevičius ir Irena 
Šulcaitė. Tai vardai, kurie buvo 
suaugę su sambūriu ir scena. 
Dar sambūrio pastatymuose 
dalyvavo apie 80 asmenų, 
t a l k in inkaudami po vieną 
kartą Dekoracijas yra piešę 
dai l . Antanas Melnikas ir 
V y t a u t a s Ogilvis, o prie 
dekoracijų ilgus metus dirbo 
Stepas Iljasveičius. Daugiau kaip 
100 asmenį} dirbo ar padėjo Z.A. 
Mikšienės sukurtam teatrui. 
Bet iš jų visų išsiskiria savo 
pagalba ir darbu padėjusi reži-
sieraiai ir kartu savo motinai 
Nijolė Mikšytė, kuri savo 
motiną rūpestingai globojo, 
išlaikė ir rūpinosi įos sveikata 
ir visur jai padėjo iki paskuti
nės jos gyvenimo minutės. 

Z.A. Mikšienė sisidūrė su 
t inkamų lietuviškai scenai 
veikalų trūkumu. Jos prašomas 
rašytojas ir dramaturgas Vytau
tas Alantas parašė: „Visuome
nės veikėjai". „Šiapus uždan
gos", „Sąmokslas prieš savuo
sius'", ..Žmonos portretas", 
„Saulėgrąžų sala" ir „Kyla 
vėtra ūkanose". Jos sūnus 
Žibuntas Mikšys specialiai 
sambūriui išvertė L. Fuldos 
„Glušą*", to paties autoriaus 
„Stebuklingi vaistai"' ir A. 
Bison „Nežinomąjį". Algis 
Galdkauskas išvertė A. Strin-
bergo „Tėvą". O Wilde „Svarbu 

(Nukelta į 4 psl.) 

Kur mokslas niekinamas, ten 
kvailiai laikomi galvočiais. 

Gray 

Paprastai, mirštame, kai 
išmokstame gyventi. 

Anonimas 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

10 
Už gero bloko pamatau gerokai sulysusį juodbėri 

arkliuką, kuris ramiai vaikštinėja ir ieško pusryčiams 
užkąsti žolės. Ir jis taip pat nesidomi manimi ir ramiai, 
nuleidęs galvą, prikibęs prie žolės. Dar ne viskas. Einu 
gan tolokai ir žiūriu pievos dauboje vaikštinėja dvi 
karvutės ir bėgioja trys ožkos, o po dideliu medžiu prisi
glaudęs mulas. Išgirdau ir gaidį traukiantį rytmečio 
giesmę, kuris priminė man Lietuvos laikus. Bet ten 
nemačiau asilų, o tik juodmargių karvių bandas, avių 
kaimenes, žąsų pulkus ir gražiausių juodbėrių, sarčių 
bei šyvų žirgų vaikštinėjančius po plačias pievas ir 
pamiškes, o rytmečio gaidžiai traukdavo sutartines 
giesmes, kad skambėdavo jų balsai per kelis kaimus 
ir atsimušdavo pagirėse jų skambesys. 

Čia kas kita, ne Lietuva, o didžioji Brazilijos šalis, 
laukai, kalnai, kalneliai, žalieji miškai, kavos planta
cijos, cukrinių nendrių žalia banguojanti jūra. Man tai 
svetimas šitas kraštas, bet jis užbūrė mane savo 
pasakišku grožiu. 

Brazilija yra laisva ir demokratinė valstybė. Graži 
šalis. Žaviuosi jų laisve ir gyvenimu, bet kartu matau 
ir dideli skurdą. Žioplinėju gatvėmis saulėto ryto metą 
ir einu toliau ir toliau į turtingų rezidencijų kvartalus, 
kurie skęsta žalių medžių pavėsiuose. Apėjau daug 
gatvių ir mačiau modernias rezidencijas ir statomus 

naujus viešbučius, kurie sparčiai plečiasi kurortiniame 
miestelyje. 

Nuėjau gal kokius penkis kilometrus. Šaltį veik 
nugalėjau ir geriau jaučiausi. Grįžtu atgal tomis 
pačiomis gatvėmis. Rytas gražus. Dangus mėlynas, 
kaip perlas, o saulutė sėja savo auksinius spindulius 
po plačią apylinkę, bet ji salta, nes čia dabar žiema. 
Jau 9 vai. ryto. Prieinu Silių rezidenciją. Pasibeldžiu 
į duris, jas atidaro Klera. Pasisveikinu. Šeimininkė ir 
13 metų tarnaitė sukasi apie stalą ir ruošia pusryčius. 
Sėdame prie stalo. 

Po pusryčių važiuojame pasivažinėti po kurortinį 
miestelį. Sustojame prie pašto nusipirkti ženklų, nes 
noriu pasiųsti laiškų į Ameriką ir Europą. Nuvažia
vome pažioplinėti po krautuves. Miestelis senoviškas, 
turi siaurąjį susisiekimui geležinkeliuką, traukinėlį. 
Centras senoviškas, skurdus, o tos krautuvėlės mažos 
ir sugrūstos vienoje siauroje gatvelėje ir prie šaligatvių 
statomi automobiliai. Miesto centras nesudaro jokio 
įspūdingo vaizdo. Jis turi tik gražią apylinkę, gamtą 
turtingas naujas rezidencijas bei viešbučius, kuriais 
naudojasi turistai ir pasiturintys braziliečiai žmonės. 

Apie 2 vai. po pietų važiuojame pas lenkų šeimą, 
kuri mus užkvietė pietų. Mus pasitiko stambus seny
vo amžiaus vyras ir blondinė ponia. Susipažįstame ir 
kviečiami į vidų. 

Namas skoningai įrengtas ir puošniai dekoruotas 
meniškais paveikslais. Vyras kalba laisvai lenkiškai, 
vokiškai, portugališkai ir jo žmona jugoslaviškai, vokiš 
kai, portugališkai. Kalba laisvai rusiškai ir vokiškai. 
Mes kalbėjomės keliomis kalbomis, o kur nesupratau, 
tai Sihus vertė iš portugalų kalbos į lietuvių. 

Bendrai kalbos buvo mišinys ir dėl to turėjome 

daug juoko ir malonumų. Šiaip žmonės labai simpa
tiški. Paruošė puikius pietus ir davė įvairių stiprių 
gėrimų. Išgėriau tik dėl naujos pažinties. Taip pralei
dome maloniai apie tris valandas laiko... Šeimininkas 
paprašė manęs, kad jam iškeisčiau į cruzeirus 1000 dol. 
Už 1000 dol. gavau 1900 cruzeirų. Tai jau tokia bra-
ziliečių mada. Juoda birža visur naudojama. Už tai 
niekas nebaudžia, nes yra laisva rinka... 

Gerai pasivaišinę, vakarop grįžome namo. Ir vėl 
nuėjau gulti į tą šaltą gražų kambarį. Užmigau ir vėl 
atbundu, bet kenčiu ir bijausi, kad neperšalčiau, nes 
mano sveikata nėra tvirta. Todėl persišaldymo turiu 
visuomet saugotis. Pagalvojau, jeigu turėčiau telefoną 
kambaryje ir mokėčiau susikalbėti, tai pasišaukčiau 
taksį ir tikrai būčiau su daiktais pabėgės j viešbutį: 
ten kambariai šilti ir gali ramiai miegoti. Nemoku 
portugalų kalbos, nėra telefono, tai, brolyti, kentėk, 
kaip už nuodėmes. 

Atsikeliu. Rytas gražus, šaltas. Skubiai apsirengiu 
ir šaunu pro duris į lauką, nes lauke šilčiau negu kam
baryje. Jau 6 vai.ryto. Atsistoju sodelyje prie namo 
sienos saulutėj, kad gaučiau nors kiek šilumos. Stoviu, 
kaip įkaltas. Nejudu iš vietos, bet saulutės spinduliai 
tik šviečia, bet nešildo. Galvoju, velnias čia mane 
atnešė taip toli į tuos šaltus kalnus, kurortinį mies
telį Campos Do Jordao, bet vel raminuosi, juk esu Silių 
svečias, tai turiu sutikti su visomis skirtomis sąly
gomis. Čia atvykau gražiai praleisti savo atostogas tas 
4 dienas. Reikia išlaikyti gerą vardą ir džaugtis. kad 
priglaudė keliauninką, nors pinigų turiu kiSenėse, bet 
čia ne pinigų klausimas. Galvoju ir einu į pakalnę. 

<Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
MIŠIOS UZ AKT. 

A. KAČINSKĄ 

Jau treji metai praėjo, kai 
Sunny Hills, Floridoje, mirė 
žymusis mūsų aktorius Henri
kas Kačinskas. Už jo sielą 
rugsėjo 28 d. 7 vai. ryto Šv. 
Petro l ietuvių parapijos 
koplyčioje, 7-toje gatvėje, So. 
Bostone, parapijos klebonas 
kun. Alber tas Kontautas 
atnašaus šv. Mišias. Tai komp. 
Jeronimo ir Elenos Kačinskų iš 
So. Bostono auka. 

INŽ. J. DAČIUI 85 METAI 

Rugsėjo 10 d. sukako 85-ri 
metai inž. Juozui Dačiui, buv. 
Tautinės sąjungos Bostono sky
riaus pirmininkui. Tokio bran
daus amžiaus proga sukaktu
vininką pasveikinti jo namuose 
Norwoode buvo susi r inkę 
šeimos nariai ir artimi bičiuliai. 
Sukaktuvininkas inž. Juozas 
Dačys tebėra guvus, žvalus ir 
kupinas energijos. 

„LAISVĖS VARPO" 
KONCERTAS 

Tradicinis „Laisvės Varpo" 
rudens koncertas įvyks spalio 1 
d. 3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. Tai bus jau 61-sis 
„Laisvės Varpo" kultūrinis 
renginys, organizuojamas šūkiu 
„Pažinkime ir remkime savo 
ta len tus" . Jame programą 
atliks sol. Laima Rastenytė-La-
pinskienė (mezzosopranas), 
jaunas smuikininkas Aras La
pinskas ir kompozitorius-pianis-
tas Darius Lapinskas, kurie 
neseniai lankėsi Lietuvoje su 
Dariaus Lapinsko opera „Dux 
Magnus". Koncertui paruošta 
įvairi ir įdomi programa. 

Po koncerto programos trauki
mo keliu bus paskirstytos ver
tingos dovanos „Laisvės Varpo" 
piniginio vajaus dalyviams. 
Dovanų paskirstyme galės daly
vauti kiekvienas, paaukojęs 
pagal specialius aukų pakvie-
tavimus bent 1 dol. To vajaus 

tikslas — sudaryti bent dalį 
lėšų, reikalingų tolimesnei 
„Laisvės Varpo" veiklai. 

Koncerto metu veiks lietu
viškos spaudos stalas, prie kurio 
kiekvienas galės įsigyti 
norimus leidinius. Spaudos 
stalą tvarkys Antanas Šeduikis 
iš Brocktono, uolus lituviškos 
spaudos platintojas. 

Kaip visuomet, koncertas pra
dedamas punktualiai. 

ENCIKLOPEDIJA I 
LIETUVĄ 

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius, tarpininkaujant prof. 
Leonui Griniui iš Vilniaus 
universiteto, ėmėsi iniciatyvos 
organizuoti Juozo Kapočiaus 
išleistos išeivijoje Lietuvių En
ciklopedijos siuntimą į Vilniaus 
universitetą. Norintieji tą 
enciklopediją paaukoti mi
nimam reikalui kreipiasi į 
Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus pirmininką Romą 
Veitą. Prie šio darbo pakviesta 
prisidėti Bostono lietuvių jau
nimo sekcija. Numatoma 
sudaryti 20 pašto maišų po 60 
svarų kiekviename. Pašto 
išlaidas padengs Tautinės 
sąjungos Bostono skyrius. 

Bostone lankėsi Lietuvos skautų vadovai. Juos Tėvynėn grįžtančius išlydi 
Bostono lietuvių skautų vadovai. Iš k.: klūpo — s. Vytautas Dilba, vs Laima 
Kiliulienė, ps. Danutė Dilbienė. Stovi vs Česlovas Kiliulis, Lietuviškosios 
Skautybės fondo pirm., s. Rimantas Ulevičius, Lietuvos Vyriausias skau
tininkas ir greta jo pavaduotojas s. Laimonas Daujotas, s. Birutė Banaitienė, 
Kauno skautijos atstovė s. Lukrecija Malkavičienė, Aldona Jurgėlienė ir ps. 
Vytautas Jurgėla. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito vie
šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
„Laisvės Varpo" lietuvių radi
jo programa. J i perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiek
vieną sekmadienį 9:00 - 10:00 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV 
- FM 98. Jos vedėju yra Petras 
Viščinis, 173 Arthur St„ Brock-
ton, MA 02402, telefonas: (508) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti į radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 

REMKIME SAVO 
KANDIDATĄ Į MIESTO 

TARYBĄ 

Lietuvio Juozo Caspero kandi
datūrai į Bostono miesto tarybą 
paremti Gintaras Čepas organi
zuoja pagalbinę grupę, kuri pa
dės Juozui Casperui rinkiminėje 
kampanijoje, rūpindamasi jo 
kandidatūros populiarinimu, 
reikalingų lėšų sudarymu ir t.t. 
Kad Juozas Casperas būtų iš-j 
rinktas, būtina jam laimėti 
pirminius rinkimus. Tad labai 
svarbu, kad visi lietuviai patys 
balsuotų ir kitus paragintų 
pirminiuose rinkimuose savo 
balsus atiduoti už Juozą Caspe-
rą. 

KAI UŽDANGA 
PAKILDAVO 

(Atkelta iš 3 psl.) 
būti r imtam" ir R. Goetz 
„įpėdinę". 

Be minėtų veikalų dar buvo 
pastatyt i šie A. Gustaičio 
„Sekminių va in ikas" , P. 
Vaičiūno „Tuščios pastangos" ir 
„Naujieji žmonės", K. Binkio 
„Atžalynas", S. Kymantaitės-
Čiurlionienės „Pinigėliai" ir 
,.Aušros Sūnūs" , J.Grušo 
„Tėvas", K. Inčiūros „Dr. Vin
cas Kudirka", J. Strazdo „Sugrį
žo", T. Williams „Stiklinis 
Žvėrynas", T. Brandon „Karolio 
t e t a " , R. Bracco ,,Pietro 
Caruso", D. Niccodemi „Gatvės 
vaikas", H. Ibseno „Nora" ir 
kiti. Kiekvieneriais metais 
scenoj išvysdavome po du naujus 
pastatymus. Per Z.A. Mikšienės 
teatrą praėjo apie šimtas scenos 
mėgėjų. 

Savo režisierę pagarbiai prisi
mena smbūriečiai, ypatingai 
tie, kuriems ji padėjo išmokti 
taisyklingiau vartoti lietuvių 
kalbą. Prisimena ją ir plačioji 
visuomenė, pasiilgusi lietuviško 
teatro. Danutė Jankienė yra 
išsamiai aprašiusi Detroito 
Dramos mėgėjų sambūrio veik
lą „Draugo" kultūriniame 
priede 1969 m. Gruodžio 20 d. 
Todėl šiame rašinyje sambūrio 
veiklą paminiu tiek, kiek reikia 
išryškinti Zuzanos Arlauskai-
tės-Mikšienės teatrinę veiklą. 
Rašydamas naudojausi Nijolės 
Mikšytės medžiaga ir Danutės 
Jankienės informacija. 

SPORTININKŲ VEIKLA 

Bostono lietuviai sportininkai 
jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus organzuojamai sporto 
šventei Bostone, kuri įvyks 
ateinančiais metais. Numa
toma, kad joje dalyvaus lietuvių 
sporto komandos iš JAV-bių, 
Kanados ir Lietuvos. 

Rugsėjo 10 d. savaitgalį du 
Bostono lietuvių laivai: „Vėtra" 
ir „Žilvinas" dalyvavo regatoje 
iš Hyannis į Nantacket salą ir 
atgal. Savo grupėje „Vėtra" 
laimėjo trečią vietą. 

RETAS KONCERTAS 

RENGINIAI 

Spalio 1 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje „Laisvės Varpo" rudens 
koncertas. 

Spalio 7 d. 5 vai. po pietų 
Fontbonne Academy salėje | 
Miltone „Volungės" koncertas, 
rengiamas Tautinės sąjungos 
Bostono skyriaus, o 8 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose 
priėmimas koncerto programos 
atlikėjams. 

Spalio 8 d. — Literatūrinė po
pietė Lietuvių klubo IlI-me 
aukšte. Pradžia 3 v. p.p. Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

Spalio 28 d. 7 vai. vakaro 
Maironio parke Shrewsburyje, 
prie Worcesterio minėjimas Lie
tuvos Saulių s-gos 70-ties metų 
sukakties. Minėjimą rengia 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė. 

Lapkričio 11 d. 6:30 v.v. 
Balfo 72 skyriaus pobūvis San
daros salėje Brocktone. Pradžia 
6:30 v.v. 

Lapkričio 18 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje Lietuvos kariuo
menės a tkūr imo sukakties 
minėjimas, rengiamas LKVS-
gos Ramovės Bostono skyriaus. 

Gruodžio 3 d. Rankdarbių 
mugė. Rengėjai — Bostono LTI 
skyriaus tautodailininkai. 

1990 m. balandžio 22 d. Lan
taną restorane Randolphe meti
nis Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone banketas. 

1990 m. gegužės 6 d. Brock
tone kun. Alberto Abračinsko 
kunigystės 50 metų jubiliejus. 

P. V. 

LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

Kviečiame visus atsilankyti į 
Lietuvių Tautodailės instituto 
skyriaus rengiamą literatūrinę 
popietę, š.m. spalio 8 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Lietuvių 
klubo IlI-čio aukšto salėje. Pro
gramą atliks pasauliniame 
PEN klubo kongrese Kanadoje 
dalyvaujanti lietuvių rašytojų 
grupė: G. Baužytė-Cepinskienė, 
R. Gavelis, R. Kašauskas, A. 
Krasnovas, Regina ir Romu
aldas Lankauskai, K. Platelis. 
Tuo pačiu metu vyks taip pat ir 
Gintaro paroda. 

<g.g.) 

ATŠAUKIAMAS POEZIJOS 
REČITALIS 

Dėl įvairių įsipareigojimų po
etas Henrikas Nagys š.m. spalio 
8 dieną negali at 'kti į Bostoną. 
Planuotas jo poezijos rečitalis 
atšaukiamas. 

Laiškas 

LIETUVIŲ KALBA IR... 
ADATA 

Pastabus žurnalistas, be
vaikščiodamas po Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus pa
talpas, pasidžiaugęs gausiu 
būriu klausytojų, išgirdo dėsty
tojos mokomą žodį „adata". Jis 
įdomiai užklausia: „Kiek sykių 
metuose šį žodį naudojame?" 

Pasistengsiu į šį klausimą at
sakyti. Kad kartodama žodį 
„adata" nenoriu išmokyti nei 
siūti, nei adyti, nei batus lopyti, 
yra visiems aišku. Bet tas 
mažas, aštrus dalykėlis yra ir 
šiandien labai reikalingas. 
Užtenka tik paklausyti pra-
važiuojančios greitosios pagal
bos ūkavimo ir gali įsivaizduoti, 
kad žmogaus gyvybei adatos 
labai turi daug reikšmės. Retas 
gali didžiuotis nebuvęs 
ligoninėje, kur mažoji adata 
teikia maistą, kraują, vaistus ir 
prailgina gyvenimo valandas. 
Žmogaus gelbėjimo ir apsaugoji
mo profesijoje šis įrankis yra la
bai reikšmingas. 

Lietuvių kalboje jis mums 
svarbus, nes yra net trys raidės 
„a". Tik pamėginkime atversti 
pirmojo skyriaus vadovėlį „Gin
t a r ė l i u s " . Tai l ietuviškai 
kalbančiojo vaiko pirmasis 
žodis. Jam lengva sujungti gar
sus, kai jie pasikartoja. At
skleiskime kitą labai svarbų 
nemokantiems lietuvių kalbos 
vadovėlį „Lietuviais esame mes 
gimę" dr. D. Tamulionytės. Čia 
mokant raidyną, duodamas vėl 
pirmasis paveikslėlis su adatėle. 
Dėstytojos tikslas yra išmokyti 
ištarti, sujungti ir parašyti žodį. 
Tikiu, kad mano mokiniai gana 
greitai galės paskaityti mūsų 
„Draugo" puslapius ir įdomias 
žurnalistų pastabas. 

Gailutė Valiulienė 

CLASSIFIED GUIDE 

ŠIMTAMETĖ 

Rose Zion Chicagoje išgyve
nusi 93 metus, dabar mirė Fox 
Lake vietovėje, sulaukusi 109 
metų. Buvo ištekėjusi ir namų 
šeimininkė. 

Nori susirašinėti su Amerikos lietuviais: 
(Visi gyv. Lietuvoje, išskyrus Nr. 13) 
(Adresuojant voką, užrašyt Lithuania) 

1. Alvydas, Onutė Vaselkai 30-28 m. 
Inžinierius. Vilnius 232001 ,P1llas g. 
42-11. 

2. Jolanta Vaičiūnaitė, 14 m. Vilnius 
232015, Skroblų 5-5. 

3. Algirdas Masys, 31 m. 
elektronika, žmona Vilma — choro 
dirigentė „Perkūnas". Kaunas 
233000, Kalniečių 128A • 401. 

4. Ilona Bujauskaitė, 13 m. 
Marijampolė 234520, St. Pusinio 
7-20. 

5. Jurgita Balčiūtė, 14 m. Naujoji 
Akmanė 235464, Tarybų 0-38. 

6. Nijolė Maksimaitienė, 29 m. moka 
angliškai, dirba vertėja. Vilnius 
232010, Šasklnas 09-37 

7. Veronika Rubinšteinienė, 64 m. 
našlė Kaunas 233005, J. Gvardijos 
1-14 

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius organizuoja koncertą, 
jo programą atliks Toronto 
lietuvių ansamblis „Volungė", 
vadovaujamas Dalios Viskon-
tienės. Koncertas įvyks spalio 7 
d. 5 vai. po pietų Fontbonne 
Academy salėje Miltone (ta pati 
vieta, kurioje vyko „Ratilio" 
koncertas). Pasibaigus koncer
tui, 8 vai. vakaro So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
rengiamas priėmimas koncerto 
programos atlikėjams. 

Paskutiniu metu mus dažnai 
aplanko menininkai iš Lietuvos. 
Jų koncertai labai gausiai 
lankomi. Tai labai gerai, nes 
mums būtina palaikyti ar
timesnis ryšys su tautos kamie
nu. Bet tai darydami, mes ne
galime užmiršti taip pat savų 
meninių vienetų, kurie pa
stoviai palaiko ir stiprina 
lietuvybe svetimoje aplinkoje. O 
„Volungė" yra vienas iškiliau
sių tokių vienetų. 

f?<\ miclkincl Padarai 
• • • • ^ Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 
UEN0ER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

m MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

a/teiT 
PARDUODA 

m 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba<norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Chlcago, IL 6M29 

Tel. 436-7878 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 375-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1 * West 95th Street 

Tai . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. 

Su šiluma. 
Tel. 436-9401 

- * • - ' r ~ 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai, 
j parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
i kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
k laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

• sa idf 

8. Ineza Leiiugaitė, 18 m. Plungė, 
L. Atfomauako 32 

9. Feliksas, Marytė Adeikiai Šiauliai 
235401, Lelijų 5-2 

10. Edmundas, Daina Poškai 30 m. 
Šiauliai 235048, DuabJJo* 11-17 

11. Eglė Stasiulionytė pirmų metų 
studentė, bibliografija. Kaunaa 
233045, Urbto 1-25 

12. Nijolė Žakauskienė Kaunaa, 
Partizanu. 28-59 

13. Darius Statkauskas, jūrininkas, 
kareivis iš Klaipėdos. Grįžęs tęs studi
jas, 20 m. 420031 U.S.S.R. Kazan -
31 b/r 83778 

14. Eugenijus Grigorukas 
Panevėžy* 235300, Statybininkų 
5-38 

KRYŽKELĖS 
Bronio Railos ketvirtasis radijo prakalbų į Lietuvą 

rinkinys, apimantis 1986-88 metų laikotarpį ligi vėliausių va
saros įvykių Lietuvoje. Rinkinyje sudėta 111 įvairios tema
tikos kalbų tekstai, pokalbiai su rašytojais bei papildomi 
autoriaus pasisakymai. 

Knyga padalinta į 9 skyrius, kur ryškiai, principingai ir 
glaustai nagrinėjamos temos apie naująjį gorbačiovinį „mąs
tymą" ir „perestroiką", apie nepranykusius sovietinius 
šešėlius Lietuvoje, mūsų istorijos prievartavimus ir klastotes, 
apie tarybinės buities krislus ir rakštis bei daugelį kitų margo 
Lietuvos gyvenimo akimirkų. Atskiri skyriai apie lietuvių rezis
tencijos didybę ir tragiką, apie kai kurias užsienio ir Lietuvos 
rašytojų knygas su aptarimais ir kritika, ir dar apie daugelį 
kitų „klajonių per siaubo šiukšlynus". 

Stambus veikalas, 480 puslapių. Gera dovana giminėms 
ir draugams iš Lietuvos. 

Kaina su persiuntimu JAV kainuoja 12.50 dol. , Illinois 
gyv. dar prideda 80 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„Draugas" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60628 

^T-r-p 
,#$» 

VONONAS 

TOHIAUSj 
O 

ENDOS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrlkas Songlnas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60829 

* 



LKB KRC 
Apie kronikas kalbės: 
kun. A. Saulaitis, S.J. 
kun. V. Stakėnas, atvykęs iš Lietuvos 

ATLAIDŲ ŠVENTĖ BE 
A.A. LIUDO ŠIMAIČIO 

i i 

Joniškiet is poe tas Alb inas 
Briedis, atvykęs į tėviškę pa-
parapijos Angelų Sargų atlaidus 
švęsti, sakydavo, kad , t ik gim
t inę aplankęs, l a u k ų grožybes 
jausmingai išgyvendamas, iš
girsti iš žemės grumste l ių žo
džių muzikos garsus ir ritmus. 

Dail. Adomas Varnas , su ku
riuo tolimai, be kraujo giminys
t ė s g imin iavomės nuo pro
senelių metų, su ilga vedybų 
virtine ir per a t l a idus susit ik
davome giminės šventėje, saky
davo, kad tėviškės vaizdų pieš
t i nereikia, patys dažai drobėje 
išsilieja, širdies mei lės vedami. 

Tėvelis, ap lankęs daug kraš 
tų, n iekur neradęs „savo l aukų 
kvapo gardaus" m u m s va ikams 
sakydavo, kad maža tėviškę 
mylėti, jos ilgėtis, be t re ik ia ir 
ją labai gerbti . K u r bū tum, k u r 
gyventum, ką da ry tum, vis at
simink, kad esi joniškiet is . O 
kad g imt inės žemę šven ta i 
mylėtumėm, ją t a i p pat labai 
gerbtumėme, e idami l anky t i jo 
tėvelio gimtąjį Balkaičių kaimą, 
priartėję prie ūk io ribos, turė
davome nus iaut i b a t u s i r persi
žegnoję mes k e t u r i v a i k a i , 
susikabinę rankomis , eidavo
me basomis kojomis. 

Seneliai sakydavo, kad joniš
kiečiai išaugo Angelų Sargų 
maldos žodžiuose ir džiaugėsi jų 

Philadelphi ja 
ir apyl inkės 

Į D O M U S P A R E N G I M A S 

American Folklore Society, 
kuri buvo įs te igta pr ieš 100 
metų, savo sukakčia i paminė t i 
pasirinko — Philadelphia Folklore 
Project, t.y. p l a tų užmojį 1989 
spalio mėn. supažindint i Phila-
delphijos visuomenę su įvairių 
tautybių skri t ingomis etninė
mis tradicijomis, jų ku l tū r in iu 
s a v a i m i n g u m u , iš s e n o v ė s Į 
paveldėtais papročiais , sava 
tautodaile, muzika, daina, liau
dies šokiais ir t . t . 

To didelio uždavinio įvykdy
mui buvo pakvies ta apie 40 
vietinių organizacijų bei institu
cijų, jų tarpe i r Lietuvių Tau
todailės inst i tuto Philadelphijos , 
skyrius. Bendrojon renginių ( o ; 
jų susidarė 121) programon jis 
įsijungia su įvair ia tautodai lės 
paroda, k u r i a taip pa t nori 
p a m i n ė t i i r savo s k y r i a u s 
veiklos dešimtmetį . 

Paroda r eng iama Lietuvių 
ku l tū ros cen t r e , 2715 Eas t 
Allegheny Ave. , Pbiladelphia, 
PA 19134 (įėjimas iš Tilton 
gatvelės). P a r o d a tęs i s visą 
spalio mėnesį. Ją bus galima 
lankyt i šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 12 vai. iki 5 vai. 
p.p. p r a d e d a n t spal io 7 d. 
Oficialusis parodos a t idarymas 
bus spalio 8 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. At idarymo proga bus 
pademonstruotos l ietuvių liau
dies dainos, ku r i a s a t l iks Pen-
nsylvanijos valstijos paramą 
gavusieji Bronius Krokys ir 
m u z i k a s J u o z a s K a s i n s k a s , 
ta lkinant smuikininkei Brigitai 
Pumpulytei-Kasinskienei ir so
l is tei Rasa i Krokyte i . Atsi
lankiusieji b u s pavaišinti punšu 
ir kava. P e r du v idur in ius 
mėnesio savai tga l ius (14-15 ir 
21-22 d.) b u s galima nusipirkt i 
tautodai lės dirbiniu ir lietu
višku kepinių. 

A. a. Liudas Šimaitis 

dienos draugyse. Tiek daug į 
t u o s du žodžius — Angelų 
Sargai — sudėta maldos ir 
mei lės , t ikė j imo i r vi l t ies , 
pa sako j imų ir i šgyven imų , 
garsų ir vaizdų, kad j ie liko jo
n i š k i e č i ų n e a t s k i r i a m a 
gyvenimo dalis. 

Joniškiečiai iš tėviškės rašy
tuose laiškuose džiaugiasi, kad 
tėvynainiai ir toli nuo tėvynės 
žemės gyvendami nepamiršo 
gražiųjų tradicijų. Šia is metais 
joniškiečiai pirmą k a r t ą laisvai 
suvažiuos iš visų pakraščių į 
Angelų Sargų a t la idus ir po 
pamaldų susiburs tau t inėms 
iškilmėms prie a ts ta ty to Nepri-
klausomybės paminklo. 

Gaila, kad Joniškyje tėvynai
n ių tarpe nebus a.a. Liudo 
Šimaičio, kur is , būdamas gim
nazijoje su ki ta is draugais , sa
vo rankomis s lapta , nakt ies ; 
metu aptvėrė tvora aikštę mies
telio turgavietėje, kur buvo 
n u m a t y t a s p a s t a t y t i Nepri
klausomybės paminklas . Pr ieš 
šį sumanymą labai priešinosi 
k i t a t a u č i a i . O J o n i š k i e č i ų 
sambūris, susir inkęs Chicagoje 
minėti Angelų Sa rgų šventę, 
taip pat pirmą kartą pasiges a.a. 
Liudo Šimaičio, vieno iš sambū
r io steigėjų. Pe rna i meldėmės, 
kad Liudas pasveiktų, o Šįmet 
melsimės už jo vėlę bažnyčioje, 
žemės saują pabersime ant jo 
kapo, nuklysime mint imis į jo 
n u e i t ą g y v e n i m o ke l ią . 
Retenybė, kad koplyčioje rožinio 
metu ir atsisveikinime su velio
niu a.a. Liudu Šimaičiu daly
vautų 8 žymių lietuviškų or
ganizacijų, l i tuanist ikos moks
lo, religijos ir spaudos atstovai. 
Visi jie iškėlė a.a. Liudo didelius 
nuopelnus, mokyt. Stasės Peter
sonienės žodžiais: „Medį geriau
siai išmatuosi, k a i jis nukirs
tas". Daug kas nė nežinojo, kaip 
aukštai t a s ąžuolas — Liudas 
buvo iškilęs, ka ip plačiai jo 
šakos buvo išsišakojusios. Atsi
sveikinimą pravedė prof. dr. 

Tri 'mtinui dukros df-monst.racijos*" u* 
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0NIKOS DVIEJŲ f 
Ruošia Lietuvos Kronikos Są 

sekmadieni, 3 v. p.p. Jaunimo ce 

Jonas Račkauskas, Pedagogikos 
instituto rektorius, kalbėjo kun. 
J. Gutauskas, S.J. jėzuitų ir 
kun. Krištanavičiaus fondo var
du, Salomėja Endrijonienė — 
Jaunimo centro direktorė ir val
dybos pi rmininkė, kun. Jonas 
Duoba — Marijonų v a r d u , 
mokyt. Stasė Petersonienė — 
Pedagogikos ir lituanistikos in
s t i tu to d i rektorė , Danguolė 
Valentinaitė, Socialinių reikalų 
tarybos direktorė, dr. A. Darnu
sis — Lituanistikos tyr imo ir 
studijų tarybos pirmininkas, Jo
nas Levickas — Lietuvių Bend
ruomenės vardu. 

Liudas Šimaitis gimė ir augo 
senos l i e tuv ių g i m i n ė s — 
Žiemgalių žemėje, kur išskir
t ina i darbščių ir s u m a n i ų 
žmonių buvo išplėtoti aukštes
nio gyvenimo pasiekimai. Tai 
dabart inis Joniškis ir plačios 
apylinkės. Žemė derlinga, ir tą 
Dievo dovaną ūkininką' suma
nia i naudojo . L iudas nuo 
vaikystės dienų buvo pasirinkęs 
ūkininkavimą, ir, s iekdamas 
mokslo, dar įžvalgiau siekė užsi
brėžto tikslo. Joniškio gimnazi
joje buvo pavyzdingas mokinys, 
aktyviai įsijungęs; moksleivių 
ir jaunimo visuomeninę veiklą. 
Kur t i k buvo reikalinga pa 
galba, kuriant nepriklausomo 
gyvenimo pirmuosius metus, j 
Liudas buvo pirmųjų eilėse. 
Vėliau mes jį matėme įvairiose 
ū k i n ė s e organizaci jose , fi
nans inėse įstaigose, bankų 
va ldybose , va l s č i aus savi 
valdybėje. 

Pareigingas, darbštus, suma
nus j is visiems tiesė pagalbos 
ranką, kur t ik jautė, kad savo 
darbais , veikla gali prisidėti. 
Tokį Liudą mes pažinojome Jo
niškyje ir Amerikoje. Draugiš-

! k ū m a s buvo jo gyvenimo kelro
dis. Šv. Pauliaus žodžiais, „Žiū
rėk, kad vykdytum tarnystę , 
kurią gavai Viešpatyje", tarnys
tė žmogui lydėjo ir jo gyvenimo 
metus . Artimo meilės įstatymu 
p lakė jo širdis. Jis i r mirė, dar 
stiprios sveikatos amžiuje, padė
damas art imui. 

J i s savo veikla daug prisidėjo 
pr ie Joniškiečių sambūrio įstei
g i m o , t ėv i škės t r ad i c i j ų 
puoselėjimo. Kad tėvynainių 
veikla nebūtų atžymėta vien tik 
j au t r iu tėviškės pasiilgimu, bet 
įsijungtų ir remtų bendrą lie
tuvių judėjimą. Liudas su kitais 
organizavo, ir pats stambiom su
mom parėmė, su Joniškiečių 
vardo įnašais tūkstančiu į Lie
tuvių fondą, dviem tūkstančiais 
Jaun imo centrui. 

A. a. Liudas savo darbais 
įamžino gyvenimo kelią. Buvo 
labai kuklus. Jaunimo centro 
pertvarkos didieji darbai atlikti 
jo rankomis. Ėjo nepavargs
tanč iu gyvenimo keliu, lyg sku
bėdamas atiduoti j a m skirtą 
tarnystę kitiems. Visiems malo
nus , draugiškas, šypsena pasi
puošęs, vis su naujais sumany

mais žengė į rytojau 
J a m t a l k i n o , buvo 
dvasinė ir meilės r 
žmona Ona. Ir judvi 
vaikai — Angelė, Eug 
Vaidotas išaugo kiln 
tuviškoje dvasioje, 
aukštąjį mokslą, dab; 
mokslinius darbus. Ir a 
Gytis ir Vytis seka 
pavyzdžiu. 

Joniškiečiai Angek 
atlaidus švęs šį sekmad 
lio 1 d. Šv. Mišias už i 
ir gyvus joniškiečius z 
Jėzuitų koplyčioje 12:4! 

\i laisve I.iotuvnje 
Nuotr D a l i o s Sum«tk>t<^ 

MAGDIL 
Gyveno Chicag 
Mirė 1989 m. i 
Pasiliko didelia 

penki anūkai ir d( 
Kūnas buvo 

koplyčioje, 7901 S 
Laidotuvės įvy 

į Queen of the Un 
kurioje 9:3Q v. ryt 
sielą. Po pamaldų 
kapines. 

Nuoširdžiai kv 
tarnus dalyvauti š 

Nuliūdę sūnų; 

Laidotuvių dir 

VIENERIŲ I 
MIRTIES SU* 

A.tA. 
Mokyto; 
BRONI1 

PRIALGAl 

Jau suėjo vier 
iš mūsų tarpo my 
1988 m. spalio 1 

Už jo sielą šv, 
Jėzuitų koplyčioj 

Po Mišių ka 
kapinėse, blokas 

Maloniai kvu 
pamaldose dalyvi 

Nuliūdę: žmoi 
Margarita J ū r a 

Nepakeič iaman 

VIKT( 

mirus , jo dukrai 
gilią užuojautą 

ALDON 

per anksti apU 
teriams ALDON 
bei visiems kitie 
užuojautą. 

A 
Č 

NYGŲ SUTIKTUl 
unga spalio 1 d . , 
įtro didžiojoje salėje. 

dieną, 
jodine, 
ispirtis 
jų t rys 
tiijus ir 
jje lie-
iasiekę 
r dirba 
ūka i — 
senelių 

BYLOS D Ė L N A R K O T I K Ų 

Chicagos te i smus užplūdo 
bylos dėl narkotikų vartojimo ir 
spekuliacijos. Rugsėjo 11 d. 
Cook apskr. teismuose buvo 
6,511 neišspręstų bylų. Apie 
44% neišspręstų bylų buvo dėl 
narkotikų. Perpildyti kalėjimai. 

Sargų -
•nį, spa- pietėje. Giedos solistė Dana 
irusius S tankai ty tė , vargonais gros 
našaus muzikas Antanas Skridulis. 
vai. po- V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

A.tA. | 
ENA OSKIELUNAS 
je. 
igsėjo 24 d., sulaukusi 93 m. amžiaus. 
le nuliūdime sūnus Adam, marti Sharon. 
yni proanūkai. 
ašarvotas rugsėjo 26 d. Mclnerney 
Komensky Ave., Chicago. 
s rugsėjo 27 d. Iš koplyčios bus atlydėta 
erse parapijos bažnyčią 71st ir Hamlin. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės 

bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuviu 

jčiame visus gimines, draugus ir pažįs-
>se laidotuvėse. 

marti, anūkai ir proanūkai . 

kt. Munley Mclnerney. Tel. 585-0703. 

[ETŲ 
AKTIS 

tri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
mą Vyrą, Tėvelį ir Senelį, kurio netekome 
1. 
Mišios bus atnašaujamos spalio 1 d. Tėvų 

11:15 vai. ryto. 
K) aplankymas Šv. Kazimiero lietuvių 
0. 
:iame gimines, bičiulius ir draugus šiose 
iti ir kartu su mumis pasimelsti. 

a Stasė, sūnus Vytautas ir šeima, duktė 
2 Goslin ir šeima. 

musų kūrybinio polėkio įkvėpėjui 

A.tA. 
DAILININKUI 
RUI PETRAVIČIUI 

[ZIDAI ir sūnui LINUI su šeimomis 
e iškiame. 

Lietuvių Dailininkių draugija 

I 
Cape 
Pran 
Mam 

P 
dema 
Audr 
Laud 
gimii 

j u 

Pi 

A.tA. 
AI TAMOŠIŪNIENEI 

įdusiai šią žemę, brangiems filis-
M, VIDAI, ANTANUI ir ŠARŪNUI 
ns giminėms reiškiame akademišką 

'.ademinio Skautų Sąjūdžio 
kagos skyrius 

Meninę programą atliks jaunimas 
Vaišės kavinėje 

Bilietai prie įėjimo 

Rudens varsom apsirengė klevai, 
Beržai ir gluosniai, 
Latakais neblaša gyvybės kupina sula, 
Ir Tavo kambarėly — Tavo troškuly gyventi -
Tokia rūsti, tokia skaudi tyla... 

S. Santvaras 

A.tA. 
PETRAS AUSIE JUS 

lūsų brangus Tėvelis netikėtai mirė š.m. rugpjūčio 26 d. 
Cod ligoninėje. Centerville, Mass. Jis ilsisi ramybėje Šv. 
ciškaus Ksavero kapinėse šalia mūsų neužmirštamos 
ytės, kurios mes netekome 1987 m. rugsėjo 12 d. 
asiliko giliame liūdesyje duktė Rita Ausiejūtė-Hei-
inn, sūnus Linas Ausiejus. anūkės Monika Heidemann, 
a ir Alaną Ausiejūtės, seserys Angelė Venclovienė, Vita 
inskienė. brolis Kipras Ausiejus Muenchene ir Mamytės 
lės Lietuvoje. 

Duktė Rita Ausiejūtė-Heidemann, sūnus Linas Ausie 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
^TARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S ! 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523 -0440 

P E T K U S 

V1ARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C ice ro 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

ally Donald M., J 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . C i c e r o I l l i n o i s 
ATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOS 

T e l . 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

x Sol. Dana Stankai ty tė 
giedos šv. Mišių metu šį sek
madienį, spalio 1 d., 12:45 vai. 
p.p. Jėzuitų koplyčioje. Vargo
nais gros iš Floridos atvykęs 
muzikas Antanas Skridulis. Tą 
dieną joniškiečiai mini Angelų 
Sargų atlaidus. Daug tėvynai
nių rengiasi a tvykt i iš 
tolimesnių vietovių. 

x Daiva Meilienė pradėjo 
dirbti Amerikos Lietuvių Tary
bos reikalų vedėjos pareigose. 
Buvusi reikalų vedėja Nijolė 
Gierštikienė pereina dirbti 
mokykloje ir rengiasi magistro 
laipsniui. D. Meilienė turi paty
rimo vesti įvairius reikalus 
įstaigoje. 

x D a i n o s Ti jūnė ly tės ir 
Donato Siliūno užsakai prieš 
santuoką eina Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Nekalto Prasidėj imo pa
rapija Brighton Parke duoda 
pilną finansinę apyskai tą 
bažnyčios pataisymų, mokyklos 
išlaidų ir pajamų iki šių metų 
liepos mėnesio. 

x Rugsėjo 29 dieną, penk
tadienį, 7:30 vai. v a k Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
Bronius Nainys skaitys paskai
tą: „1939 m. Hitlerio - Stalino 
suokalbio anuliavimas — ar tai 
veiksnys Lietuvos nepriklau
somybei atkurti?". Jo reda
guojamas „Pasaulio lietuvis" 
specialioje laidoje paskelbė 
didelį pluoštą dokumentų apie 
Hitlerio-Stalino suokalbį. 
Bronius Nainys yra įžymus išei
vijos veikėjas, buvęs JAV ir 
Pasaulio Bendruomenės pirmi
ninkas . Po vakaronės bus 
vaišės. 

x Lemonto bažnytinio cho
ro repeticijos prasidės rugsėjo 
27 d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
koplyčioje Lietuvių centre. Dau
giau informacijos galima gauti 
pas choro vedėją Rasą Poskoči-
mienę tel. 257-7071. 

x Arvydo Povilaičio su Ma
ry Millard užsakai prieš mo
terystės sakramentą eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

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

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

x A. a. Nikodemas Kviklys, 
iškalėjęs Sibiro gulaguose 25 
metus, mirė Utenoje, sulaukęs 
87 metų amžiaus. Paliko nuliū
dime dvi dukteris ir seserį 
Eleną su šeimomis. Chicagoje 
gyvena jo jauniausias brolis, 
buvęs „Draugo" redaktorius 
Bronius Kviklys su šeima. 
Pa la idotas rugsėjo 24 d. 
Daugailiuose prie savo anksčiau 
mirusios žmonos Teofilės, tėvų 
ir kitų artimųjų. 

x Ateitininkų Federacijos 
valdybos ir sąjungų atstovų po
sėdis įvyks spalio 1 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų Ateiti
ninkų namuose Lemonte. 

x J a u n u č i ų a t e i t i n i n k ų 
susi r inkimas bus spalio 1 d., 
sekmadienį, po 10:30 vai. ryto 
šv. Mišių lietuvių misijoje 
Lemonte. Susirinkimas Ateiti
ninkų namuose. Kviečiami na
riai ir naujieji nariai susi
rinkime dalyvauti. 

x Šv. Pranc i škaus seserų 
rėmėjų seimas bus šį sekma
dienį, spalio 1 d., Marijonų 
koplyčioje ir salėje. Šv. Mišios 
bus 11 vai. ryto Marijonų 
koplyčioje. Pietūs bus salėje 12 
vai., o po to seimo posėdžiai. Visi 
nariai ir svečiai kviečiami daly
vauti. 

x J aun imo centro Moterų 
k lubas pavaišins skaniais bly
nais spalio 1 d., sekmadienį, 
Jaunimo centro kavinėje nuo 9 
vai. ryto. Visi kviečiami pus
ryčiuose po šv. Mišių dalyvauti. 

x Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyrius spalio 1 d., 
sekmadienį, turės susirinkimą 
11:30 vai. Seklyčioje. Po susi
rinkimo bus išvyka į Botanic 
Gardens, Glencoe, 111. Norintie
ji susirinkime dalyvauti dėl 
maisto kiekio prašomi pranešti 
iš anksto. Taip pat prašomi iš 
anksto pranešti norintieji daly
vauti išvykoje Rasai Miliauskai
tei tel. 245-1672 dienos metu ir 
523-6065 vakare. 

x Ieškoma lietuvė prižiūrėti 
vaikutį 5 dienas savaitėje ir kar
tu gyventi . Kreiptis: te l . 
871-7510 nuo ryto iki 4 v. p.p. 
ir palikti savo tel. numerį. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a elektrinė li
gonio lova ir važiuojama kėdė. 
Kreiptis, tel. 964-0803. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $200 Feliksas ir 
Janina Bobinai, po $100 Valen
tina Barulis, Janina Merkienė, 
Leokadija Packauskas, Jonas ir 
Vanda Prunskia i , Marija 
Remienė, Edvardas ir Zuzana 
Skiočiai, Danguolė Smith. Lie
tuvių Fondas visiems nuošir
džiai dėkoja ir prašo aukas siųs
ti ir spalio 21d. vajaus pokyliui 
bilietus įsigyti LF būstinėje — 
3001 W. 59th St.. Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Arvydas Juozaitis, Lietu
vos Persitvarkymo sąjūdžio 
seimo tarybos narys, yra 
atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Chicagoje A. Juozai
tis viešės spalio 2-8 dienomis. 
Penktadienį, spalio 6 d., 7 vai. 
v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje darys pranešimą Chica
gos lietuviams. Visi kviečiami. 

x Vida ir Robertas Kosmo-
nai, Lee's rūbų parduotuvės sa
vininkai Evergreen Plazoje, 
kiekvieneriais metais pratur
tina Marijos Nekalto Prasi
dėjimo rėmėjų ruošiamą madų 
parodą savo salono nepaprastai 
gražiais ir įdomiais rūbais. 
Spalio 15 d. Jaunimo centre 
Lee's salono drabužius mo
deliuos Lisa Kosmonaitė-Bei-
gienė, Rima Lizdenytė-Sell ir 
Dalia Bartkienė. 

x Ladas Tulaba, „Mano 
Dieve, vis arčiau prie Tavęs" 
knyga jau išėjo iš spaudos. Tai 
religinių pasiskaitymų knyga, 
paremta teologais ir asmenine 
patirtimi. Knyga turi 364 psl., 
gražiai išleista „Draugo ' ' 
spaustuvėje. Platina ir „Drau
go" administracija. 

x Vaikų šv. Mišios bus 
spalio 1 d. 9:30 vai. ryt° Lemon
to lietuvių misijoje. Kviečiamos 
jaunos šeimos su vaikais šv. Mi
šiose dalyvauti. 

x Albina Lipčienė, Putnam, 
Conn., R. Miliūnas, Dovvners 
Grove, 111., E. Sakalauskas. 
Ellicott City, Md., Joseph Ber-
not, Union, N.J., Alf. Leparskas, 
Warren, Mich., VI. Matulionis, 
Cleveland, Ohio, Auksė Anta
naitis, Chicago Rl., Andrew Sen
kus, Lake Worth, Fla., Albinas 
ir Gabrielė Dzirvonai, Chicago, 
111., Petras ir Elena Jokubkos, 
Chicago, 111., R. Geidutytė, Ha-
milton, Kanada, grąžino lai
mėjimų šakneles su 12 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Nuoširdžiai dėkojame 
Algirdui i r Vidai Keblins-
kams, paskolinusiems 10,000 
dolerių be nuošimčių Pasaulio 
Lietuvių centrui steigti. PLC 
valdyba. 

(sk) 

x LDK Birutės draugijos 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyks spalio 1 d. 12 vai. 
„Dainos" restorano mažojoje 
salėje. Narės kviečiamos daly
vauti. 

(sk) 

x Lietuva Parcel Service 
praneša, kad dirbame naujoje 
vietoje. Darbo vai.: pirmad.-
antrad. 11 v. r. - 5 v. p.p., trečd. 
1 v. p.p. - 6 v.v., ketvirtd.-
penktd. 10 v.r. - 5 v. p.p., šeštd. 
10 v.r. - 3 v. p.p. Pagal susi
tarimą. Taip pat prekiaujame 
elektronikos dalykais tinka
mais Lietuvoje. Siunčiame 
kargo grįžtantiems į Lietuvą. 
Nuo rugsėjo 10 d. vėl sumažėjo 
muitas elektronikos dalykams 
daugiau, negu per pusę; taip pat 

Sk. ŽVAIGŽDUTE 
į„* J* • * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja J. Ptacas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 86th Place, Chicago, IL 60629 

Piešė Arista Strungytė 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinė. 

BAIBOKELIS 

Turiu šunį iš Baibokų. 
Jį aš kalbinu kaip moku: 
— Vingir eikš, vingir čia, 
Vingir vingir o čia čia... 

Ei, Baibokai, Baibokėli, 
Baibokuti laidokėli! 
Vingir marš, vingir bėk, 
Vingir pievon paskubėk! 

Greitai bėga man šunytis — 
Nei pralenkti jo, nei vytis; 
Vingir sprikt, vingir str ikt — 
Vingir teks man atsilikt... 

— Ei, Baibokai, Baibokėli, 
Nepabėgsi, laidokėli! 
Vingir trinkt, vingir t rankt — 
Aš tur iu tave pralenkt! 

Vingir vingir vingiriuko, 
Baibokėlis jau nurūko: 
— Vingir aš, vingir štai! 
Vingir vingir ar matai? 

— Ei, Baibokai, Baibokėli, 
Tai laimėjai, laidokėli! 
Vingir jau, vingir jau, 
Aš tavęs neprivijau... 

Leonardas Žitkevičius 

BŪSIU ŽURNALISTĖ 

Už dešimties metų aš būsiu 
baigusi žurnalistiką ir pasira
šysiu gerą kontraktą su „Natio
nal Geographic" žurnalu, kuris 
mane siuntinės po visą pasaulį 
rinkti žinių ir aprašyti įdomiau
sias vietas ir įvykius. Jei bus 
galima, važiuosiu dažnai į 
Lietuvą kaip korespondentė ir 
pasauliui pranešiu, kas mūsų 
tėvynėje vyksta. Mano vyras 
bus gražus fotografas, kuris su 
manimi keliaus. Mudu gyven-

avalynei, medžiagoms, paltams, sime Steven'o Speilberg'o dvare, 
kosmetikai. Kreiptis: J a n i n a Californijoje. 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-983^1130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffato ir 
kt. pietvakariu Michigano lietuvius 

x PATRIA pa rduo tuvės 
pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
rasi te didelį pasirinkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje vartoti t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į kitus Amerikos 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 
St., Ch i cago , IL, tel. 
312-778-2100. 

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS, 

namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Greit parduodu vieiios ir'. 
I dviejų šeimų namus Chicagoje 
I ir apylinkėse. Skambinkite 

RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

Juodvalkienė, 4108 S. Archer 
Ave., Chicago, IL. 60632, tel. 
254-2817, namų 847-2614. 

(sk) 

x Kargo visą laiką siunčia
me į VDnių arba į Maskvą pra 
neša Romas Pūkštys. Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 

x Darome nuot raukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Westem Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. {vairus pasirin
kimas. Transpak, 2655 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Adr iana Karka i t ė , 
Toronto Maironio aukšt. lit. 

m-los 10 sk. mokinė Kanada. 
(Jubiliejinis metraštis) 

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

GIMNAZIJA 

Aš žinau, kad aš lankysiu Va
sario Šešioliktosios gimnaziją 
ateinančiais metais. Mano sesuo 
Teresytė pernai ten buvo. Jai la
bai patiko, ji ragina ir mane ten 
vykti. Aš labai noriu, nes 
manau, kad lietuvių kalbą labai 
pagerinčiau. Tai yra labai svar
bu, nes „be kalbos nėra tautos". 
Mano draugai Petras ir Darius 
taip pat žada vykti. Aš savo 
gitaras su savim pasiimsiu. 
Mano manymu, visiems reikėtų 
ten vykti, nes yra labai didelis 
pergyvenimas kūnui ir sielai. 

Vincas Giedrai t is , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

aukšt. lit. m-los mokinys 
(Jubiliejinis metraštis) 

NEUŽMIRŠK 

Vieną vasaros dieną Rimas sė
dėjo verandoje ir skaitė knygą. 

— Rimai, ar nereikia pakar
toti eilėraštį? — pašaukė mama. 

— Ne, mama, aš jau jį atmin
tinai moku, — atsakė Rimas. 

— Jei nekartosi — užmirši,— 
vėl pakartojo mama. 

— Neužmiršiu, — pasakė Ri
mas ir toliau skaitė knygą. 

Kai pradėjo temti, Rimas įėjo 
į vidų. Sėdėdamas kambaryje 
ant lovos krašto, jis girdėjo lakš
tingalos giesmę. Pažiūrėjęs 
pamatė, kad tai graži laumė. 

— Aš esu Ardrida, proto lau
mė. Rimai, aš tavim pasitikiu ir 
perduodu tau šią paslaptį. Da
bar gerai įsiklausyk. Tau reikia 
tąją paslaptį nunešti dievui Į 
Marsriogaliui, — tą pasakiusi — 
išnyko. 

Rimas staiga atsirado kitame 
pasaulyje. Jis girdėjo balsą jam 
sakant: „Rimai, tik neužmiršk 
paslapties". 

Rimas pradėjo eiti. Jis ilgai ėjo 
ir ėjo. Eidamas galvojo apie 
paslapties reikšmę. Tai buvo 
paslaptis apie pasaulį. Kas 
sužinotų šią paslaptį, galėtų 
pasaulį valdyti. Rimas nežinojo, 
kad blogasis karalius Lentioliu-
sis irgi norėjo šią paslaptį 
sužinoti. Rimas > taip galvo
damas, pamatė didelę pilį. Jis 
pagalvojo, kad tai ir bus dievo 
Marsriogalio pilis. Jis įėjo į 
pilies vidų ir paklausė sargo, 
kur yra dievas Marsriogalis, nes 
jis norįs jam perduoti vieną 
paslaptį. 

Sargas Rimą atlydėjo į vieną 
didelį kambarį, kurio viduryje 
buvo ilgas stalas, apkrautas 
įva i r iaus ia is valgiais ir 
skanumynais. Sargas Rimui 
pasakė, kad jis čia palauktų, o 
jei alkanas — galėtų ir valgyti. 

Rimas nekantriai laukė ir už
kandžiavo, nes po ilgos kelionės 
buvo alkanas. Neilgai trukus, į 
tą kambarį įėjo aukštas, stam
bus vyras su ilga barzda. 

— Labas, Rimai,—jis pasakė. 
— Aš tavęs labai laukiau. Atsi
sėsk patogiai ir pavalgyk. 

Rimas pavalgė ir tik tada 
pasakė šiam vyrui paslaptį. 
Staiga kambarys pasidarė 
šaltas ir tas vyras pasikeitė... 
Jis buvo Lentoliusis. Jis Rimą 
užrak ino kalėjime. Dabar 
Rimas ten sėdi, o Lentioliusis 
valdo visą pasaulį. Ką Rimui 
daryti? Jis turi pašalinti iš val
džios Lentioliusį, bet kaip? 

Rimas Putr ius, 
Marąuette Parko lit. m-los 

7 sk. mokinys. („Vyturėlis") 

UŽKEIKTAS SKAPIŠKIO 
VARPAS 

Yra eilėraštis apie varpą, 
kuris nuskendo ežere. Žmonės 
gabeno tą varpą per ežerą laivu. 

Kai kurie Žmonės norėjo tą 
varpą iš ežero ištraukti, bet kiti 
neleido, nes Dievas nenori. Jei 
Dievas norėtų, jis pasakytų ir 
varpas būtų iškeltas. 

Kasmet per švento Lauryno 
šventę visi prisimindavo tą 
varpą ir kas jam atsitiko. 

Varpas ežere girdėjo kitus 
varpus skambant, jis jiems pa
vydėjo ir galvojo, gal kada nors 
ir jis skambės, kaip ir kiti 
varpai. 

D. Memėnaitė, 
Detroito ,.Žiburio" aukšt. 

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

PALYGINIMAI 

Angis (gyvatė) 
1) Skustuvas kaip angis (labai 

aštrus). 2) Ji turi liežuvį, kaip 
medų, o pati kaip angis (pikta, 
bloga). 

Anglis 

1) Kojos baltos kaip sniegas, 
o galva juoda kaip anglis 
(baravykai). 2) Baltas kaip 
anglis (pajuokiančiai). 3) Jo 
juodos kaip anglys akys degė 
narsumu ir su pasididžiavimu 
žiūrėjo aplinkui (iš Jono Biliū
no raštų). 4) Šunies juodybė — 
kaip anglis! 5) Neišpasakytas jo 
veido juodis — kaip anglis. 6) 
Pjauna dobilus, kaip anglis 
dobilai tie juodi (labai geri) (pa
tarlė). 7) Stovi kaip ant karstų 
anglių (neramiai). 

NE VIENODA KAINA 

Kartą rusų diktatorius — 
komunistas atvyko į Angliją. 
Diplomatų lydimas išėjo pasi
vaikščioti į Londoną. Bevaikš
čiodamas, vienos krautuvės 
lange pamatė kiaulės galvą . 
Pagalvojo, kad reikia nusipirkti, 
nes žmona išvirs šaltienos. Įėjo 
į krautuvę visi: Chruščiovas, 
anglas ir amerikietis. Anglas ir 
amerikietis nieko nenorėjo 
pirkti, įėjo tik iš mandagumo. 
Chruščiovas paprašė, kad jam 
įpakuotų vieną kiaulės galvą. 
Anglui ir amerikiečiui buvo 
nepatogu nieko nepirkti, tad ir 
paprašė parduoti po vieną 
kiaulės galvą. Kai pardavėjas 
supakavo visiems po kiaulės 
galvą, pasakė kiek reikės 
mokėti. Kaina buvo nevienoda, 
nors visos kiaulės galvos buvo 
vienodos. Chruščiovas turėjo 
mokėti pigiausiai, o amerikietis 
brangiausiai. Tada anglas nuėjo 
pas pardavėją ir tyliai, niekam 
negirdint, paklausė, kodėl ne
vienoda kaina. Pardavėjas pa
aiškino: amerikiečio kiaulės 
galva yra su visais smegenimis, 
jūsų — su puse smegenų, o 
Chruščiovo galva visai be 
smegenų. 

Eisi šunims blusų kaustyti 
(Šakiai). Silpno charakterio. 

Dėk grūdą prie grūdo — pripil
si aruodą (Palanga). 

AVIS 
(Konkursinė lietuvių liaudies 

pasaka) 

Viename ūkyje buvo daug mo
terų: žmona, dukterys, marti. 
Tos moterys lauko darbus dirbo 
ir rugius su pjautuvais pjovė. 
Vieną šeštadienį visos išėjo 
rugių pjauti. Pjovė iki sutemos. 
Jau tamsu ir dar šeštadienio 
vakaras, dukros ir sako motinai: 

— Eime (eikime) namo! 
Motina sako; 
— Vaikeliai, neskubėkime, 

dar suspėsime. 
Dukterys jau supykusios sako; 
— Meskime (baikime) grei

čiau darbą! 
Tada visos baigė darbą ir pra

dėjo eiti namo. Jau labai 
sutemo, vos tik kelią matė. Be-
eidamos sutiko avį. Motina 
sako: 

— Vaikeliai, sugaukime tą 
avį! 

Dukterys atsiliepė: 
— Gaudykime! 
Jos pradėjo avį gaudyti ir 

gaudė per visą naktį. Kai tik pa
gauna, avis vėl nuo jų pabėga. 
Ir išaušo tą avį begaudant. 
Pagaliau avis išnyko ir vietoj jos 
atsirado ledokas (velnias). 
Dukterys ėmė pykti ant mo
tinos, kodėl ji dukterų neklau
sė ir nėjo anksčiau namo prieš 
sekmadienį. įpykusios dukterys 
pasakė: 

— Kad tuos rugius, kuriuos 
pjovėme, perkūnas sudegintų! 

Greitai, po tų žodžių, užėjo 
didelė audra. Perkūnas labai 
trankėsi ir nutrenkė tą dukterį, 
kuri rugius prakeikė. Motina 
labai gailėjosi dukters ir taip 
pasakė: 

— Daugiau prieš šventą 
dieną nedirbsime jokių darbų! 
Už tai mus Dievas nubaudė. 

(Seniau toks paprotys buvo, 
kad šeštadienio vakare 
anksčiau baigdavo darbus. Tą 
pasaką papasakojo Antolka 
Šelkevičienė 1896 m. iš Valki
ninkų). 

Klausimai: 1) Kas visus dar
bus ūkyje dirbo? 3) Kaip ilgai jos 
šeštadienį dirbo? 3) Ką jos 
pamatė ir gaudė? 4) Kas 
paskiau atsitiko? 5) Ką viena 
duktė pasakė ir kuo viskas 
baigėsi? 

Žodynas: 1) Marti, 2) sutemo, 
3) suspėti — suspėsime, 4) 
išaušti — išaušo), 5) išnykti — 
išnyko, 6) prakeikti — prakeikė, 
7) anga, 8) angina, 9) anyta, 10) 
anketa. 

Gramatika: Pirmiau suskai
dykite šiuos žodžius skieme
nimis, paskiau reikšminėmis žo
džių dalimis t.y. priešdėliu, 
šaknimi, priesaga, galūne, pvz.: 
pa-sa-ky-mas ir pa-sak-ym-as. 
Žodžiai: lenta, lentyna, palangė, 
skaitiniai, sąjunga, įrašas, 
knygelė, beržynas, nubėgti, nu
bėgo. Ne visi žodžiai turi visas 
reikšmines dalis, parašykite tik 
tas, kurias turi. 

P.S. Šis vasaros konkurso dar
bas yra jau paskutinis. Kas dar 
nepradėjo ar nebaigė šio 
konkurso uždavinių spręsti, dar 
turi dvi savaites laiko. Visus 
sprendimus redaktorius turi 
gauti 1989 m. spalio 18 dieną. 
Jei kas negalėtų iki tos dienos 
užbaigti, tas svarbias priežastis 
turi redaktoriui pranešti. Re
daktorius gali atsižvelgti ir 
prailginti laiką grąžinimui. 

P\p<w Lina (iriRaityte 

Laukas (balta kakta ar baltu 
snukiu) arklys per vartus žiūri. 
(Mėnulis). 

Lėkiau, kaip angelas, puoliau, 
kaip velnias. (Sniegas arba lie
tus) 




