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Gorbačiovas — 
ekonomijos caras 

Bet ekonominio plano vykdymas neaiškus 
Maskva. — Sovietų Sąjungos 

Aukščiausioji Taryba pirmadie
nį suteikė prezidentui M. Gor
bačiovui specialias teises su
tvarkyti irstančią krašto eko
nomiją savo dekretais per būsi
muosius 18 mėnesių ir leido im
tis tokių priemonių, kurias jis 
ras reikalingomis, kad būtų 
sąjungoje i š l a iky t a viešoji 
tvarka. 

Už specialių teisių suteikimą 
balsavo 305 deputatai, prieš 36, 
o 41 susilaikė. Tuo buvo baigti 
visą savaitę trukę debatai, kaip 
reformuoti ekonomiją ir kaip 
greitai pereiti į laisvo verslo 
prekybą. Tai įvyko tuo metu, 
kai Sovieetų Sąjunga išgyvena 
patį didžiausi maisto trūkumą, 
kokio nebuvo dešimtmečiais. 
Bet Taryba nepasisakė, kokiu 
būdu turė tų būti vykdomos 
reformos. Specialiu balsavimu 
nutarė, kad iš esamų trijų 
pasiūlymų, iki spalio 15 dienos 
tur i būt i sudary tas v ienas 
planas ir pradedamas vykdyti. 
Tai vėl įneša daug neaiškumų. 

į s a k y m a m s nere ikės 
pa tv i r t i n imo 

Konservatoriai komunistai 
sako, jog, jei programa bus 
radikali, ta i iššauks krašte 
politinį, ekonominį ir socialinį 
chaosą. Liberalai argumentuo
ja, jog radikalios programos yra 
nebeatidėliotinos, kad išgelbėtų 
Sąjunga^ nuo sugriuvimo. Šis 
balsavimas laikomas dar vienu 
Gorbačiovo laimėjimu — norėjo 
turėti daugiau galios, ją ir gavo. 
Iki šiol jis buvo kaltinamas, kad 
nedaro sprendimų, bet po bal
savimų pasakė, kad ilgiau ne
begalima atidėlioti sprendimų 
ekonominiuose klausimuoe. 

Dabar jam suteiktos teisės nus
t a ty t i at lyginimus, kainas, 
biudžetą, finansinę sistemą ir 
į s ta tymų sus t ipr in imą. Jo 
įsakymams nebebus reikalinga 
Tarybos pritarimo. 

Sostinėje sus t ip r in ta 
ka r iuomenė 

Taryboje buvo iškeltas klau
simas, kodėl Maskvoje padidėjo 
kariuomenės dalinių. Sergėjus 
Belozer tsevas , deputatas , 
pasakė, jog 4 parašiutininkų 
divizijos ir dvi specialios divizi
jos atsirado Maskvoje, su gink
lais, dujokaukėmis ir neperšau
namomis liemenėmis. Taip pat. 
kodėl kariuomenės personalui 
buvo atšauktos atsotogos, ar tik 
nebuvo planuojamas kariuome
nės perversmas, klausė tas 
deputatas. Tada Gorbačiovas jo 
paklausė, kas jam suteikė tas 
informacijas. Bet čia įsiterpė 
KGB viršininkas Vladimiras 
Kriučkchovas, pasakydamas, 
kad kariuomenės sustiprinti 
daliniai Maskvoje tikrai yra, bet 
jie atvykę pasiruošti revoliuci
jos šventei. 

J e l c ino žodis 
Gorbačiovo naujos galios turi 

baigtis 1992 m. kovo 31 d. Nau
jasis ekonominis planas bus pa
vadintas prezidentiniu planu. 
Bet nemanoma, kad ekonomisto 
Satalino planą galėtų suderin
ti su Ryžkovo konservatyviu 
planu. Todėl šis ekonomistas, 
Gorbačiovo patarėjas, atsisakė 
toliau bendradarbiauti, tačiau 
už jo planą pasisakė Rusija. 
Boris Jelcinas, Rusijos Respub
likos prezidentas, pasakė, jog 
Gorbačiovas nori kontroliuoti 
visą ekonomiją tik per savo 
įsakymus, kas respublikoms 
nėra priimtina. 

Kontrolieriaus Kazimiero 
Uokos veikla Amerikoje 

Karinio perversmo galimybės 

Po pasitarimų Baltuosiuose rūmuose prezidentas Bashas išlydi Pietų Afrikos prezidentą F . W. 
De Klerk, kuris taria atsisveikinimo žodį. 

Bushas ir de Klerk 
sulaužė ledus 

Pietų Afrikos prezidentas sostinėje 

Pasikalbėjimas su Bičkausku 
Washing tonas . — Praėjusį 

penktadienį per ..Amerikos 
balso" radiją buvo pravestas 
pasikalbėjimas su Lietuvos 
misijos Maskvoje vedėju Egidi
jumi Bičkausku. Perduodame 
kai kurias to pokalbio suspėtas 
užsirašyti vietas. 

Vyks t a p a s i t a r i m a i t a rp 
Lietuvos ir Sovietų atstovų del 
pristatymo reikalingų prekių 
per ketvirtąjį šių metų ketvirtį. 
Tariamasi dėl mėsos pristatymo 
iš Lietuvos Sovietų Sąjungai, o 
iš Sovietų norima gauti pašaro 
L ie tuva i . Sovietai nori 
už s i t i k r in t i , kad l i e tuv ia i 
ištesės savo pažadus, bet to 
paties norima ir iš Sovietų, nes 
dabartinė ekonominė netvarka 
kelia daug rūpesčių ir lietu
viams. Lietuvos vyriausybe 
k a l t i n a n t i Kreml ių , kad 
nesilaiko susitarimų ir mažina 
prekių pristatymą Lietuvai. 
Vi ln ius t a ip pat k a l t i n a 
Maskvą, kad vilkina derybas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
kadangi Lietuva atmeta Sovie
tų siūlymą dalyvauti sąjungoje. 

Mažiau mėsos Maskva i 
L ie tuva sumažino mėsos 

pristatymą Sovietų Sąjungai, 
kadangi jie nepris tato rei
kal ingu žaliavų j Lietuvą. 
Šiuo metu pasitarimai vedami 
tik ekonominiais reikalais, 
tačiau tai t u r i ir politinį 
atspalvį. Lietuva nesutinka. 
kad būtų vadinama .„socialis

t ine sovietų respublika" ir rei
kalauja, kad dokumentas būtu 
pasirašytas Lietuvos vyriau
sybės a t s tovo ir Sovietų 
Sąjungos ats tovo. Maskva 
sutinkanti, kad toks protokolas 
būtų pasirašytas kaip tarp 
dviejų lygių šalių. Tai reikštų, 
kad de facto pripažįstama 
Lietuvos nepriklausomybė, aiš
kino to pokalbio metu Bičkaus
kas. 

Bičkauskas tačiau nebuvo 
op t imis tas dėl politinių 
pasi tar imų su Maskva. Jo 
manymu, kai visuomenė reika
lauja Sovietų Sąjungos minis-
terio pirmininko N. Ryžkovo 
pasitraukimo iš pareigų, ku
ris yra paskirtas vadovauti 
Sovietų delegacijai pasitari
muose su Lietuva, tai jis dabar 
nėra pasiruošęs tai daryti ne tik 
fiziškai, bet ir psichologiškai. 

Išvaro diplomatus 
Bagdadas . — Irakas įsakė 

Amerikos, Europos ir Egipto 
diplomatams, išvykti iš savo 
ambasadų, pareikšdamas, jog 
tai yra vienas „tų žygių į 
laimėjimą" ir kad niekad 
n e p a s i t r a u k s iš Kuwaito. 
Valstybės departamentas pat
vi r t ino, kad t r ims JAV 
diplomatams įsakyta išvažiuoti, 
įskaitant karinį attache Irakas 
taip pat jsakė išvykti visiems 
Europos Bendruomenės kraštų 
kariniams attache. Prancūzijai 

Washingtonas . — Prez. G. 
Bushas ir Pietų Afrikos prez. F. 
W. de Klerk kalbėjosi net dvi su 
puse valandos, kas Baltųjų 
rūmų praktikoje yra didelė re
tenybė. 

Bushas, kaip praneša sostinės 
spauda, savo svečiui pasakė, jog 
jei Pietų Afrika dar daugiau 
padarytų aparteido panaikini
mui, tai jis bandytų kreiptis į 
JAV Kongresą, kad jis pakeistų 
savo nutarimą arba kad panai
kintų tas sankcijas, kurios buvo 
įvestos specialiu Kongreso aktu 
1986 m. Jei keturios sąlygos, iš 
esamų penkių, būtų įvykdytos, 
prez. Bushas imtųsi minėtų 
žygių. Baltieji rūmai praneša, 
jog Pietų Afrikos vyriausybė yra 
įvykdžiusi tik dvi sąlygas — 
leidusi veikti įvairioms parti
joms ir pradėjusi pasitarimus su 
juodųjų gyventojų atstovais. 
Tikima, kad greitai bus išpil
dytos ir kitos dvi sąlygos — 
išleisti visi politiniai kaliniai ir 
atšauktas apsiausties stovis 
Natalo provincijoje. 

Dar keliamas ir kitas klausi
mas, jog Pietų Afrikos vyriau
sybe panaikintų du įstatymus, 
kad juodieji afrikiečiai galėtų 
gyventi, kur jie nori, kadangi 
dabarjiems draudžiama gyventi 
baltųjų žmonių rajonuose, ir kad 
jų piliečiai nebūtų klasifikuo
jami pagal rasę. 

Pas i t a r imas n a u d i n g a s 
abiem pusėm 

Po pasitarimo prez. Bushas 
pagyrė prez. de Klerk už drąsą, 
kad jis pasuko Pietų Afriką ne 
atšaukiamu demokratijos keliu. 
Pasitarimas laikomas labai 
pavykusiu , nes jų m e t u 
išsiaiškinta tikroji Pietų Afrikos 
padėtis, surišta su genčių kovo
mis. „Ateina laikas, kad mes 
galėsime drąsiai bendradar 
biauti su Pietų Afrika ir aš labai 
respektuoju p rez iden tą de 
Klerk", pasakė prez. Bushas ir 
net kelis kartus pakartojo, kad 

esąs labai patenkintas pasita
rimu. De Klerk buvo priimtas 
oficialiai. 

Bushas ir de KJerk stovėjo 
kartu, kai atsisveiKiaant Pietų 
Afrikos prezidentas skaitė savo 
pareiškimą ir pasakė: „Pone 
prezidente, šianoien yra svar
bus m o m e n t a s , kai t i k r a s 
progresas buvo padarytas geri
nant mūsų kraš tu ryšius, atsi
žvelgiant į tarptautinę situacija, 
kas m u m s yra labai svarbu". 

Reikalingi darbininkai 
Viln ius . — Lietuvos ELTA 

informuoja, jog per 10,000 
laisvų darbo vietų yra Lietuvos 
pramonės ir transporto įmonėse, 
statybos o r g a n i / ' c ose, žemės 
ūkyje bei kitose ūkio šakose. 
Ypač reikalingi statybininkai, 
šaltkalviai, suvir.rvojai, tekin
tojai. Žemes ūk o įmonės , 
suteikdamos gyve: tmąjį plotą, 
gali į d a r b i n t i įp ie 200 
mechanizatorių, č įgiau kaip 
100 statybininku <20 gyvuli
ninkystės ir bevei 100 auga
lininkystės darh ;nkų. Kai 
k u r i e m s ūk iam re ikal ingi 
vairuotojai. 

Dėl įdarbinimo i -tia kreiptis 
į darbo centrus gyventojų 
įdarbinimo biuru 'ia taip pat 
yra sukaupt i du lenys apie 
darbininkų speci stų moky
mosi galimybes. perkvalifi
kav imą , a n t r u profesijų 
įgijimą, kvalifik os kėlimą 
Respublikos kur o mokymo 
kombinatuose. 

Nesiseka F žkovui 

įsakyta atsiimti 11 diplomatų, 
o kitoms valstybėms po tris a r 
keturis. Kaip Deutsche Presse 
agentūra pranešė. Saudi Arabi
ja net nepranešusi nu t r aukė 
alyvos tiekimą Jordanui už tai , 
kad jis paiaiko Iraką. 

M a s k v a . — 
Post" rašo, jog 
nisteris pirmini! 
kovas praėjusia 
atlaikyti „dideli 
tik Sovietų Au 
taryboje, be t it 
spaudoje , nes 
nusipirko vasarn 
jis pasisakė prieš 
savybę, tai spaud; 
puola. Ryžkovą -
kad j i s n e n o r . 
vyriausybės pat;i 
spauda praneša 
alga yra 1,200 ru 

ashington 
>vietų mi-
s N. Ryž-
aitę turėjo 
audimą ne 
Mausiojoje 
-ovietinėje 
-̂  ką t i k 
j . Kadangi 
ivačią nuo-
už tai labai 
>asiteisino, 
i š n a u d o t i 

;. Ta proga 
.: Ryžkovo 
i mėnesiui. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V a k a r suėjo 300 metų, kai 
1690 metais rugsėjo 25 dieną 
buvo išleistas pirmasis laik
ra š t i s Amerikoje. J is buvo 
pavadintas „Publick Occur-
rences Both For re ign and 
Domectick" ir išleistas Ben-
jamin Harris Bostone, bet po 
vieno numerio kolonijų guber 
na tonaus sulaikytas. Nuo tada 
liko vienas dalykas tas pats — 
laisvas spaudos žodis iki šių 
dienų. 

— Paryžiuje ,,Le Nouvel 
Observateur" žurnalas rašo, jog 
prancūzų kompanijos ekspor
tavo mašinas ir žaliavą Irakui 
nuo 1986 metų. kad jis galėtu 
pasigaminti cheminius ginklus 

— Azijos kraštai nubalsavo 
nepriimti Irako sportininkų į tų 
kraštu olimpinius žaidimus, 
kurie prasidėjo Kinijos sostinėje 
Beijinge. Iš 38 narių 27 balsavo 
prieš Irako dalyvavimą tol, kol 
jis nepasitrauks iš Kuwaito. 

— Jugoslavi jos respublikos 
tautybės galės pasirinkti, ar 
norės pasi l ik t i vienoje 
valstybėje, ar išsisklaidyti į 
įvairias paskiras valstybes. 
Vals tybine Tanjung žinių 
agentūra pranešė, jog Jugos
lavijos vyriausybe leis, jei kas 
nesutiks su būsima Jugoslavijos 
konstitucija, atsiskirti ir pasi
rinkti savo kelią. 

— Kinijos komunistinėje vals
tybėje, Cantono mieste, buvo 
per vieną dieną sušaudyti 65 
kriminalistai. 

— Saudi Arabijoje esanti 
egzilinė Kuwaito vyriausybė 
paskelbė, kad.atėjus metui, rei
kalaus, kad Irakas atsilygintų 
„centas j centą" už padarytus 
nuostolius kraštui ir už ,.psi 
choioginius nuostolius", kuriuos 
padarė Kuvvaito žmonėms. 

— La tv i jo s Respublika 
numato įsteigti savo garbės 
konsulatą Miunchene. Garbes 
konsulatu jis vadinsis tol, kol 
Respublika pasieks realią ne
priklausomybę. 

— D o n e t s k e , Ukrainoje, 
suvažiavo Rusijos, Gudijos ir 
Ukrainos visi miestų merai, 
kurie yra demokratišku pažiūru 
ir aptarė politinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo sąlygas. Jie 
susitarė palaikyti nuolatinius 
ryšius, kad galėtų kreipti savo 
kraštus į demokratine santvar 
ką, praneša „Ukrainiečių sa
vaitraštis". 

(Tęsinys) 

Kontrol ier iaus įstaigoje 
Po pietų įvyko beveik tris 

valandas trukę pasimatymai ir 
pokalbiai su JAV valdžios 
General Accounting Office arba 
GAO vadais. Tai valdžios 
įstaiga, analogiška Lietuvos 
valstybės kontrolės depar
tamentui, kurios vadovavimą 
K. Uoka perėmė birželio mėne
sį. Valstybės kontrolieriui 
Uokai teko maždaug 40 minu
čių pasikalbėti su pačiu JAV 
valdžios general iniu kon
trolierium Charles Bovvsher. 

Uoka pateikė daug klausimų 
Bovvsheriui bei kitiems GAO 
vadams, domėjosi kaip jie vykdo 
JAV valdžios priežiūros darbus. 
Jis reiškė nusistebėjimą, kad 
JAV ir Lietuvos valstybės 
kontrolės įstaigos savo 
organizacine struktūra bei ben
drais nuostatais tokios viena į 
kitą panašios. K. Uoka domėjosi 
ir tarptautine valstybinių kont
rolierių sąjunga INTOS AI <In-
ternatioanl Organization of 
Supreme Audit Institutions), 
kuriai GAO priklauso. J i s pra
šė, kad GAO sutiktų pasiūlyti 
Lietuvos valstybes kontrolės 
departamento kandidatūrą j IN
TOS AI. Bowsher atsake, kad su 
tuo susiję tam tikri politiniai 
klausimai, bet jis tą pra 
šymą apsvarstys. Vėliau vienas 
iš jo pavaduotojų paaiškino, kad 
INTOSAI priklauso t ik ta i 
valstybinės kontrolės įstaigos, 
kuriu šalys jau yra Jungtinių 
Tautų narės. 

Pakvietė atvykti lietuvį 

Šiaip GAO atstovai rodė 
nepaprastą palankumą Lie
tuvos kontrolieriui. Jam suteikė 
daug informacinės medžiagos ir 
prižadėjo daugiau parūpinti, 
pagal jo pageidavimus. Taip pat 
pakvietė jį pasiūlyti kandi 
datą iŠ Lietuvos atlikti kelių 

Prancūzijos prezidentas Francois 
Mitterand, kalbėdamas Jungtinėse 
Tautose New Yorke, pasakė: ..Frako 
Sadam Hussein neduoda vilčių tai 
kingam Persu įlankos krizės įšspren 
dimui". 

mėnesių darbo praktiką GAO 
įstaigoje. Jo užmegztas ryšys su 
GAO vadu Bovvsher buvo ir tuo 
naudingas, kad pastarasis taps 
INTOSAI pirmininku už dviejų 
metų , o k i tas INTOSAI 
suvažiavimas 1992 metais įvyks 
Washingtone. 

Po posėdžių GAO. K. Uoka 
nuvyko į Lietuvos pasiuntinybę 
pasitarti su Lietuvos charge 
Washingtone Stasiu Lozoraičiu. 

Su unijų v a d a i s 
Antradienį, rugsėjo 18 d., K. 

Uoka iš ryto sus i t iko su 
keliolika Amerikos darbininkų 
sąjungų federacijos (AFL-CIO) 
atstovais. J is jiems smulkiai 
apibūdino darbininkų judėjimą 
Sovietų Sąjungoje ir Pabaltijo 
šalyse, t a r ė s i su ja i s dėl 
paramos suteikimo tam judė
jimui. K. L'oka prašė, kad jie 
paremtų Lietuvoje steigiamą 
profsąjungų aktyvistų mokyklą. 
Pusę kursų dalyvių sudarys 
Lietuvos darbininkų atstovai, 
pusę aktyvistų iš kitų respub
likų. K. Uoka sake. kad JAV 
mūrininkų sąjunga bei Izraelio 
profsąjunga jau prižadėjusios 
siųsti mokytojus į tuos kursus, 
prašė, kad ir kitos JAV prof
sąjungos įsijungtų. AFL-CIO 
atstovai prižadėjo mokyklą 
paremti. 

Pietų pertraukos metu, Uoka 
buvo pakviestas nevaidinęs 
organizacijos Helsinki VVateh 
kalbėti apie Lietuvos padėtį bei 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
judėjimą. Pokalbyje dalyvavo 
keli Laisvosios Europos radijo. 
Laisves radijo atstovai, JAV 
Kongreso Helsinkio komisijos 
štabo nariai bei kiti. K. Uoka 
klausytojams pabrėžė , jog 
karinis perversmas Sovietų 
Sąjungoje yra labai r ea l i 
grėsmė. Jo nuomone, tai galėtų 
įvykti lapkričio ar gruodžio 
mėnesį, kuomet šalia dirbtinių 
maisto t rūkumų gali pritrūkti 
ir kuro. Tokio galimo karinio 
perversmo esą du variantai: 
kariuomenės vadai nuverčia 
Gorbačiovą arba Gorbačiovas 
pats pasikviečia kariuomenę 
..atstatyti tvarką". Uoka sakė. 
kad pirmuoju atveju Vakarų 
pasaulis sugebėtų suprasti ir 
tinkamai reaguoti į tai , kas 

• įvyko, bet suabejojo, ar dėl savo 
susižavėjimo Gorbačiovu Vaka
rai perprastų antro varianto 
reikšmę. 

Po pietų K Uoka iš Washing-
tono išvyko į Briuselį, kur, 
pakeliui į namus, jam buvo 
ruošiami p a s i m a t y m a i su 
t a rp tau t in ių profsąjungų 
organizacijų atstovais. 

K Uokos programą NVashing-
tone k(x>rdinavo Lietuvių Infor 
macijos Centro skyriaus vedėjas 
V. Nakas 

— Australijos ministens pir
mininkas Bob Havvke, kuris 
lengvai laimėjo ketvirtam ter
minui r i nk imus , d a r šiais 
metais, susidūrė su sunkiomis 
ekonominėmis krašto proble
momis, todėl jo populiarumas 
žmonėse labai sumažėjo. Jo opo
zicijoje yra advokatas George S. 
Brandis iš Brisbanes. 

— VarSuvoje tninisteris pi r 
mininkas T. Mazovvieckis atlei
do iš savo kabineto tris ko
munis tus minis ter ius ir 
šeštadienį turėjo ilgą pasitarimą 
su Solidarumo vadu Lech 
Walesa. 

(Pabaiga) 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 26 d.: Kipras. Graži 
na. Justinas. Vydenis. 

Rugsėjo 27 d.: Kosmas. Da
mijonas Danyla. Kovaldas, 
Adalbertas, Daugile. 

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

Saulė teka 6:41. leidžiasi 
6:43. 

Temperatūra dieną 77 1.. 
naktj .">4 1. 
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VAKARONĖ SU VS FELIKSU 
ŠAKALIU 

LSS Vadovybės pakviestas, į 
JAV-es atvyko atsikūrusios Lie
tuvos Skautų sąjungos tarybos 
p i rmin inkas vs Feliksas 
Šakalys. Svečias nuoširdžiai 
buvo sutiktas rugsėjo 15 d. Lie
tuvių centre Lemonte vyku
siame LSS Skautininkų,-ių ir 
vadovų, -ių bei skaut iško 
jaunimo suvažiavime. Suvažia
vime jis dalyvavo abi dienas, 
gyvai įsijungdamas jo eigon. 

Pirmadienį, rugsėjo 17 d., ASS 
vadovai — ASS vadijos pirm. vs 
fil Eidukienė, vs fil. E. Korzonas 
ir vs fil J. Dainauskas. bei 
Lietuviškos Skautybės fondo 
pirm. vs Č. Kiliulis stengėsi 
svečiui parodyti Chicagos pano
ramą, o taip pat ir aplankyti kai 
kurias lietuviškas įstaigas, pra
vežti pro lietuvių gyvenajnas 
miesto dalis. 

Antradienį svečiui teko pasi
supti Michigano ežero bangose, 
jam su jūrų skautininkų.-ių 
, ,Grand i s " nar ia is vakare 
išplaukus burlaiviu .,Aušra", 
kuriame vyko kelių jūrų skau-
tininkų,-ių įžodis. Vs Feliksas 
Šakalys buvo pakviestas tą įžodį 
pravesti, o vėliau dar ir pavaka
roti svetinguose jūrų skau
tininkų Leopoldo ir Marytės 
Kupcikevičių namuose, būrio 
sesių ir brolių grandiečių 
apsuptas. 

Trečiadienį, rugsėjo 19 d. vs F . 
Šaka lys j a u turėjo leistis 
tolimesnėn kelionėn pas kitose 
JAV vietovėse jo laukiančius 
brolius ir seses. Ta proga jėzui
tų vienuolyno TV7 kambaryje 

Vaišnys, buv. Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs VI. Vijeikis 
ir kiti. 

Sueigą nuoširdžiu sveikinimo 
žodžiu pradėjo vs . I r ena 
Kerelienė. 

Su svečiu atsisveikino ir 
dovanėles įteikė: LS Seserijos 
vardu vs Nijolė Užubalienė 
įteikė „LSS Seserija" — Se
serijos veiklos albumą su daly
vių parašais. LS Brolijai atsto
vaujantis vs fil A. Paužuolis 
įteikė brolių pasirašytą knygą 
„Tau, vadove". ASS vadijos 
pirm. vs fil D. Eidukienė — 
knygą „Vydūno laiškai skau
tams". „Lituanicos" tunto var
du LSS skautininkų suvažia
vimo nuotraukas dovanojo s. fil 
Robertas Vitas. „Kernavės" 
tunto tuntininkė ps Ir. Meilie-
nė, didelė dainavimo entuzias
tė — dainorėlį ir piniginę 
dovanėlę. Baden Powell ' io 
„Skautybė Berniukams", atsi
vežtą iš Lietuvos ir penketą 
dešimtmečių brangintą įteikė vs 
Halina Plaušinaitienė. Pirmos 
Tautinės stovyklos Lietuvoje 
laikraštėlio kopiją įteikė vs fil. 
Jonas Dainauskas . Vydūno 
Jaunimo fondo vardu atsi
sveikindamas žodį ta rė vs fil 
Vytautas Mikūnas. Chicagos 
skautininkių draugovės vardu 
kalbėjo s. A. Palukaitienė. 

Visiems nuoširdžiai padėkojęs 
vs Feliksas Šakalys teigė, kad 
šiltas jo sutikimas ir bendra
vimas su JAV-ėse sutiktais 
broliais ir sesėmis jį dar labiau 
uždegė dirbti skautybei Lie-

buvo surengta atsisveikinimo tuvoje, kad jos jaunimas eitų 
vakaronė. 

Pats savaitės vidurys dir
bantiems yra labai neparankus 
laikas pramogoms ar išeigoms. 
Tad šion vakaronėn tesusirinko 
arti 50 skautininkų,-ių ir kele
tas jaunesnių sesių. Chicagos 
skautiškiems vienetams ofi
cialiai atstovavo ir su svečiu 
atsisveikino vs Alė Namikienė 
— „Aušros Vartų" tunto at
stovė, jps Violeta Paulienė — 
„Nerijos" tunto tuntininkė, s. 
Irena Meilienė — „Kernavės" 
tunto tuntininkė, s. fil. Rober 
tas Vitas „Lituanicos" tunto 
atstovas ir Chicagos skau
tininkų draugovės draugininke 
s. Aldona Pa luka i t i enė . 
Dalyvavo čia ir LSS Tarybos 

šviesiuoju skautybės keliu. Jo 
troškimas skleisti skautybės 
idėją, kad Lietuvos jaunimas 
galėtų atsipalaiduoti nuo tos 
tamsios gaivalų minios, kad jis 
būtų naujos Lietuvos kūrėjas. 
„Turtėji nuo to, ką kitiems ati
duoti. Kiekvienas jūsų mane 
sušildėt. Norėčiau, kad atvyktu-
mėt visi į Lietuvą, kad pajus-
tumėt ją pačią, jos žemę", — 
baigė savo žodį svečias. 

Po to buvo daug dainuota. 
Senas skautiškas dainas, čia jau 
p r i m i r š t a s , o j a u n i m o ir 
nebemokamas , ka ip : ..Ėjo 
jaučiai", „Tas puodas". „Ėjo 
skautai iškylauti" ir kitas tvir
tu balsu pravedė svečias vs F. 
Šakalys. Vaišes šiam pabendra-

vicepirm. vs. Irena Kerelienė ir vimui paruošė Chicagos skauti-
LSS Vadovybės rinkimų prezi- ninkių draugovė, 
diumo pirm. s. fil. Leonas Mas- Viskas baigiasi. Baigėsi ir ši 
kaliūnas, vs fil kun. Juozas jauki vakaronė rate supintomis 

Po jūrų skautininkų įžodžio Michigano e:ere, į uostą grįžta Antanas Levanas, Leopoldas 
Kupcikevicius, prie vairo — „Aušros" buria.v 10 kapitonas Klaudijus Pumputis, Vacys Macieža 
ir Jurgis Lendraitis. Il-je eil. — Viligailė Lencraitienė, Marius Naris, Laura Lapinskienė, Audronė 
Gulbinienė ir įžodį pravedęs jvs Feliksas Sakinys, Lietuvos Skautų sąjungos Tarybos pirmininkas. 
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ĮŽODIS, KURIO 
NEPAMIRŠIME 

Jūrų skautininkų,-ių „Gran
dies" sueigoje Chicagoje buvo 
nutarta, kad jūrų skautininkų,-
ių įžodis įvyks rugsėjo 18 d., 7 
vai. vak,, kapitono Klaudijaus 
Pumpučio burlaivyje „Aušra", 
supamame Michigano ežero 
bangų. 

Rugsėjo 15 ir i6 dienomis 
Lietuvių centre, Lemonte, vyko 
LSS skautininkų,-ių suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo svečias 
iš Kauno — Lietuvos skautų 
sąjungos tarybos pirmininkas 
jvs Feliksas Šakalys. „Gran-

lietaus laša. . Brolis Feliksas, 
užrišęs įžoc. davusiems kakla
raištį, sve:.-:mo kiekvieną at
skirai, linkėdamas nepavargti 
lietuviškam-, visų bendrame 
t iks le : Dievui, Tėvynei, 
Artimui. 

Jūrų skau-ninku įžodį davė: 
sesės Audrone Gulbinienė, Vili
gailė Lendra;iienė ir Laura La
pinskienė. Broliai — Jurgis Len
draitis ir Vacvs Macieža. Įžodyje 
dalyvavo: jūrų budys Linas 
Lapinskas, jp- Marius Naris, jvs 

dies" vardu js Antano Levano Antanas Levanas ir jvs Leopol-
kviečiamas. svečias maloniai °-as Kupcikevicius. 
sutiko daly vauti ir pravesti jūrų 
s k a u t i n i n k ų , - i ų įžodį bei 
pabendrauti su Chicagos jūrų 
skautininkais. 

Antradienį, rugsėjo 18 d. 
vakare, rinkomės uoste. Oras 
nebuvo pa lankus — ežeras 
bangavo, o debesys pranašavo 
lietų. Nesulaukę visų dalyvauti 
turė jus ių , i šp laukėme, nes 
didelis bangavimas buvo per 
daug pavojingas prie krantinės. 
Kapitonas K. Pumputis išvedė 
, .Aušrą" į ežerą. Suradę 
užuovėją p r i e Navy Pier , 
supami didelių bangų, lietaus ir 
stiproko vėjo nelabai draugiškai 
glostomi, sudarėme tamprų ratą 
ir susikibę rankomis prieš lie
tuviškąją trispalvę pradėjome 
įžodį. „Grandies" vadovas jvs 
Leopoldas Kupcikevic ius 
pakvietė svečią jvs Feliksą 
Šakalį pravesti įžodį ir užrišti 
kaklaraiščius . Buvo tamsu, 
švilpė vėjas ir krito sodrūs 

rankomis giedant ..Lietuva 
brangi" ir „Ateina naktis". 

Laimingos kelionės ir malo
nios viešnagės JAV-ėse svečiui 
palinkėję skirstėmės. nes ryt
dieną vėl turėsime skubėti į 
darbus. 

Teko patirti , kad vienetų 
vadovų kv ieč iamas , vs F. 
Šakalys atvyks šį sekmadienį 
dalyvauti Chicagos skautų ir 
skaučių bendroje ,,Sugrįžimo" 
sueigoje Jaunimo centre. 

IR 

ASS METINĖ ŠVENTĖ 

ASS metinė šventė Chicagoje 
vyks spalio 12 ir 13 dienomis. 

Penktadienį, spalio 12 d . 7 
vakare rinksimės Lietuvių cen
tre. Lemonte. 7:15 vai. vak. visi 
dalyvausime šv. Mišiose. Po 
pa ma l dų bus vykdomi 
pakėlimai. 

Šeštadienį, spalio 13 d.. — 

Po įžodžio ourlaivis „Aušra", 
kirsdamas bangas, grįžo į uostą. 
Svečias brobs Feliksas, žvelg
damas į šviesų jūroje skęstančią 
Chicagą, sakė, kad to vaizdo 
niekados neužmirš, o mes, 
davusieji įžodį ir buvę to svar
baus įvykio iudininkais. niekad 
nepamirš.ne įžodžio, kurį pra
vedė brois iš Tėvynės. 

GrįždaTii iš uosto dar stabte
lėjome Chicagoje pas sesę ir 
brolį Lec?"'ldą ir Marytę Kupci
kevicius. kur buvome pavaišinti 
karšta kava. Buvo proga su 
mielu svečiu pasidalinti įspū
džiais ir arčiau susipažinti su 
skautiški veikla Lietuvoje. 

Sveikiname įžodį davusius 
seses ir hiolius, o broliui, jvs 
Feliksui Šakaliui linkime ..Gero 
vėjo!'* kelionėje, l ankan t 
lietuvius skautus ir skautes 
JAV. Skaut iškas ..Valio!" 
kapitonui Klaudijui Pumpučiui, 
be kurio pagalbos jūrinis skau-
tavimas butų sunkesnis. 

L.K. 

SUGRJŽIMO SUEIGA 

Chicagos skautų ir skaučių 
atskiri vienetai jau pradėjo 
poatostogines sueigas. Oficialiai 
naujieji veiklos metai bus pra
dėti sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
bendra visu Chicagos skaučių ir 
skautų tuntų iškilminga ..Su
grįžimo iš stovyklų" sueiga 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visiems ..Aušros Var tų" . 
..Kernavės", „Nerijos" ir „Litu
an icos" t u n t ų sesėms ir 
broliams dalyvavimas pri
valomas Tėveliai prašomi laiku 
atvežti sueigon skautus ir skau
tes. Visi tvarkingomis unifor
momis renkamės Jaunimo cen
tre prieš didžiąją salę 9:45 vai. 
ryto Sueiga prasidės punktu 

SUVAŽIAVIMUI 
PRAĖJUS 

Rugsėjo 15 ir 16 dienomis 
netoli Chicagos e sanč i ame 
Lemonto Lietuvių centre vyko 
LSS skautininkų,-ių suvažia
vimas, lygiagrečiai t en pat 
vykstant ir skautiško jaunimo 
suvažiavimui. 

Suvažiavimą šaukė LSS 
Seserija ir Brolija, kviečiant j jį 
ir Akademinį Skautų sąjūdį. 
Suvažiavimą globojo ir visus or
ganizavimo ir ūkinius darbus 
atliko „Nerijos" jūrų skaučių 
tunto vadovės, vadovaujant tun-
tininkei jps Violetai Paulienei, 
talka prisidedant ir LSB skau
tininkų skyriaus vedėjui vs fil 
Antanui Paužuoliui. Suvažia
vimo atidarymą pravedė „Neri
jos" tunto sesės, o uždarymą — 
„Kernavės" tunto skautininkių 
grupė, vadovaujama vs Nijolės 
Užubalienės. 

Rengėjų buvo paruošta ir pra
vesta įdomi ir aktual i pro
grama. Suvažiavimas laikomas 
sėkmingu. Jame dalyvauti iš 
a n k s t o užs i r eg i s t r avo 120 
asmenų iš įvairių JAV vietovių 
ir Kanados. Kai kuriose suei
gose dalyvavo ir nemažai nesi-
registravusių dalyvių. Australi
jai atstovavo Australijos rajono 
vadeiva ps Narcizas Rama 
nauskas, o broliams ir sesėms 
Tėvynėje — svečias iš Kauno vs 
Fel iksas Šakalys , L ie tuvos 
Skautų sąjungos tarybos pirmi
ninkas. Sesių ir šiame suvažia
vime buvo daugiau negu dvigu
bai. 

Suvažiavime daug dėmesio 
buvo skirta skautiškos veiklos 
kokybės kėlimui ir vienetų 
veiklos pagyvinimui. Svarstyta 
mūsų santykiai ir pagalbos at
gimstančiai Lietuvos skautijai. 
Nemažo dėmesio susilaukė ir 
a r t ė j an tys LSS v a d o v y b ė s 
rinkimai. Prisimintinas ir ati
tinkamai pagerbtas neseniai 
amžinybėn išėjęs vs fil. Bronius 
Kviklys. 

Platesnis šio įvykio apra 
šymas - ateinančioje „Skau-
tvbes kelio" laidoje. 

I R 

AR J A U BALSAVOTE? 

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

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ l.goninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Re*. (706)248-0067; arba (708)248-8581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

4448 So. P u t o k i Roaa 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALVBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. T«4. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v . antrd 12 30-3 v.p.p. 
trecd ližaarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd. I 

šestd 9 v.r.-12 v.p.p. 
6132 S. Kedzia Ava. . Chicago 

(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGOS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaskl Roed. 
Ta i . (1-312) 585-2602 

Valandos pagai susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p , ketv. 2-7 v.v. 

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buitding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 80120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 t . Robertą Rd., Hlckory HM* , IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Palos Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St. 
P3los Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susito'imą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 :ki 8 vai vak 
išskyrus t-ec Šešt I 2 i k i 4 v e l popiet 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas >r chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Snerman ligonine. Elgin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

metinė šventė-pokylis vyks aliai 10 vai. ryto. Sueigoje daly-
Balzeko Lietuvių Kul tūros vaus ir vpatingas svečias — vs. 
mu7.iejuje. Chicagoje. Rinksimės Feliksas Šakalys. Lietuvos 
6 va i vak . I šk i lminga Skautu sąjungos tarybos pirmi-
vakariene-pokylis prasidės 7 ninkas. Sueigon kviečiami ir 

LSS Vadovybės rinkimų 1990 
metų Prezidiumas vis iems, 
užsiregistravusiems rinkimuose 
dalyvauti, išsiuntinėjo kandi
datuojančių sąrašus, balsavimo 
lapus, biuletenį Nr. 3 ir kitą su 
rinkimais susijusia medžiagą. 
P rez id iumas v i sus r a g i n a 
neatidėliojant pabalsuoti 'prieš 
tai gerai perskaičius taisykles) 
ir siųsti užpildytus balsavimo 
lapus Prezidiumo pirmininkui . 
Balsavimo lapai tur i būt gaut i 
su ne vėlesne, kaip spalio 10 d. 
pašto antspaudą. Laiko nebe
daug. Balsuokime visi. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA -
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaakl Rd Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Jus t ice . IL 

Tai. (1-312) 585-2960 Įveikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Weat 71at Straat 

Tat (1-312) 434-1816; Rez. (708) 852-0M9 
Vai., pirm antr ketv k penkt 

3 'ki 7 v v T:k susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. M St. 
Oafc Umn, IL 00453-2533 

Ta i . 708 -638-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Ta i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

Kabineto tai . (1-312) 737-1168: 
RezM. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71»t Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 778-2860. 
Rez. (708) 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai (1-312) 585-7755 

Atsisveikinimo vakaronėje šnekučiuojasi vs H 
Užubalienė ir vs Feliksas Šakalys. 

Plaušinaitienė. vs Nijole 

vai. vak. Šokiams gros ..Gin
taro" orkestras. Visi ASS nariai 
ir jų šeimos kviečiami daly
vauti Daugiau žinių pateiksime 
kitos savaitės „Skautybės kely
je". 

visi „atsargon" išėję skauti
ninkai, ės. vadovai,-ės ir visi 
broliai ir sesės. Kaip ir visada, 
kviečiame ir tikimės sueigoje 
matyti didelį būrį mamyčių ir 
tėvelių. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)787-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai ; vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susita^ma 

Kab tai. (1-312) 585-0346. 
Rez (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. «3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Ras. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava . . 
Chicago IN. 60652 

Pirm antr ketv -r penkt 
Dagai sus>:ar>mą 

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semerttan Medical Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 C. Ogden Ava., Stirta 310, 

Neeervine IL 80583 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 589-3164; 
NariHt (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm antr . keltv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagai susitarimą 



Be lauknešėlio 

NEMIELI 
SVETELIAI 

Po kovo 11 d. įvykių, kai 
Lietuva paskelbė Nepri
klausomybės atstatymą, su 
nekantrumu laukėme, kada 
Vakarų valstybės pradės Lietu
vos vyriausybės pripažinimą. 
Kiekvieną palankesnį pasisa
kymą priimdavome beveik kaip 
pripažinmą. Pradėjo gandai 
sklisti, kad Australija ir Austri
ja jau pripažino, o Kanada ir 
Norvegija rengiasi tai padaryti. 
Kiek vėliau atsiradus ir prieš
taraujančioms žinioms, pra
dėjome nusivilti. Gal būtume 
kiek mažiau nusivylę, jeigu 
laiku būtumėme supratę, kad 
pasaulinė politika nesivado
vauja sentimentais. 

Sentimentai ir neapykanta 
gal turi tik mažą šalutinę rolę. 
Tik pažvelkime į dabartinius 
įvykius Artimuosiuose Rytuose. 
Irakas su Iranu aštuonerius 
metus kariavo, net cheminius 
ginklus naudojo ir vaikus į 
atakas siuntė. Dabar ta neapy
kanta užmiršta ir jungiasi prieš 
bendrą priešą, prieš Ameriką, 
kurią Ajatola Chomeini „Di
džiuoju Šėtonu" vadino. O Ira
kas, kurį Amerika konflik
te prieš Iraną rėmė, šiuo atve
ju yra pristatomas kaip didžiau
sias nusikaltėlis. Amerika orga
nizuoja „kryžiaus karą", kad 
būtų atstatyta Kuwaito nepri
klausomybė. 

Iš kažkurios palėpės ištraukė, 
jau gerokai apdulkėjusį, „Lais
vės ir neužpuolimo" principą. 
Principą, kuris gal tik šiam at
vejui ir tebuvo numatytas. 
Jeigu Irakas būtų okupavęs 
Kuwaitą, prileiskime pereito 
karo gale, tai nė lapė nebūtų dėl 
to sulojusi. O dėl to, kad dar 
nebuvo dviejų svarbių faktorių. 
Pirma, da r nebuvo alyvos 
telkiniai surasti, tai kas būtų 
ėjęs tų smėlynų ginti? O antra, 
tai dar nebuvo Izraelio, kuris, 
šiuo atveju yra irgi labai svar
bus faktorius. Nors jis džen
telmeniškai nuošalyje laikosi, 
tačiau galime pr i le i s t i , 
kad rankų kišeniuose nelaiko. 
O jo susirūpinimą irgi turėtume 
suprasti. 

Teisybės sąvoka visuomet bu
vo žaidimų objektas. Graikai 
teisybės deivę Temidę vaizdavo 
užrištomis akimis (nešališkumo 
ženklas). Tačiau yra tokių, 
kurie sako akys yra užrištos dėl 
to, kad nematytų ką galingieji 
daro. Šį pasakymą būtų galima 
beveik teisingu laikyti. Tik 
prisiminkime Pabaltijo, Suomi
jos ir Vidurio Europos atvejį, tai 
matysime, kad Temidė tuomet 
užsimerkusi buvo. Teisybės 
principas tuomet suaktualėjo, 
kai alyva pakvipo. Irako ir Ku-
waito alyvos telkiniai sudaro 
apie trečdalį Vakarų pasaulio 
žinomų alyvos rezervų. Tai jau 
yra objektas, dėl kurio verta ir 
skambius šūkius panaudoti. Ir 
laisvės gynėjais save prisi
statyti. 

Lietuva, pajutusi laisvesnio 

OKUPANTAS PER 
LIETUVA ŽENGIA 

oro dvelkte lė j imą, p a n i r o 
langus ir dur is a t s idary t i . 
Tačiau pamatė, kad, nežiūrint 
dainų ir vėliavų plazdenimo, 
prie durų o k u p a n t a s tebe-! 
stovėjo. Net savo a r t i m us 
kaimynus norint aplankyti per 
Maskvos kiemą reikėjo eiti. Kai 1 
pagaliau pas kaimynus nuėjo,; 
kurių daugelį metų nebuvo ma
čiusi, tai kaimyna^pamatę, kad j 
viešnia be lauknešėlio — tai prie 
stalo irgi sodinti nenorėjo. Čia 
buvo tik palyginimas. O kad 
bū tų dar va izdž iau , ta i 
prisiminkime mūsų liaudies 
pasakas, kur pasakojama apie 
jaunamartės vargus, kuri be 
kraičio į naujus namus atėjo. 

Lietuva, prekybinių ryšių su 
Vakarais ieškodama, pradėjo 
dairytis ir megzti pažintis ir 
ryšius. Tai t iktai pirmieji ir ne
drąsūs žingsniai. Pradžia labai 
sunki, kadangi bendradarbia
vimo pirmutinė sąlyga yra 
kalba. Tuojau buvo pastebėtas 
trūkumas vakarietiškų kalbų 
mokėjimo. Tai ir mes galėjome 
matyti, kai įvairūs Lietuvos 
pareigūnai lankėsi Amerikoje. 
Didieji gali svetimų kalbų 
nemokėti arba net mokėdami 
jomis nekalbėti. Tačiau mažes
nieji tų privilegijų neturi . 

Antra ir labai svarbi sąlyga 
— t a i paž in t i vaka r i eč ių 
psichologiją ir biznio metodus. 
Skaitant iš Lietuvos ateinančią 
spaudą ar besiklausant atva
žiuojančiųjų kalbų, visuomet 
galima pajausti sovietinės mąs
tysenos priegaidę. Jų pasą
monėje y ra st ipriai įsirėžę, 
tad ir neišvengiamai mini: 
planavimą, kontroles ir kainų 
priežiūrą. Tai v is sąvokos, 
kurios vakariečiams yra visai 
svetimos. Jeigu pradedama 
kalbėti apie kainų ir pelno 
kontrolę, t a i yra lengviausias 
būdas v a k a r i e č i ų dėmesio 
nustoti. 

Iš Lietuvos atvažiuojama su 
labai aiškiais pageidaujamų 
žaliavų ir prekių sąrašais. 
Buvusi L i e tuvos užsienio 
prekyba, palyginus su dabar
tiniais pageidavimais, tebuvo 
tik „pelai". Jau ir Lietuvoje yra 
operuojama mi l i j a rd inėmis 
sąvokomis, kai yra kalbama 
apie užpirkimus. Tačiau tonas 
labai nužemėja, kada pra
dedama kalbėti apie mokėjimo 
ga l imybes a r b a eksportą . 
Tuomet aiškių sąrašų jau ir 
nėra. Reikia savo klėtis ir aruo
dus peržiūrėti , t a ip pat ir 
pramonės gamybą paskaičiuoti. 
Be to, reikia labai aiškiai žinoti 
kiekvienos valstybės importą. 
Jeigu bandysime Norvegijai 
silkes (kurių, žinoma, irgi 
neturime), o Olandijai sūrius 
parduoti, tai į pasaulinę rinką 
kelias dar labai tolimas ir duo
bėtas. Europos r inka mūsų nei 
laukia, nei vartus uždaro. Tik 
reikia su pilnu krepšeliu į rinką 
eiti. 

J . Ž. 

Lietuviams nepriklausomybės 
atgavimas yra svarbiausias 
dalykas. O kaip į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
žvelgia dabar t in ia i Rusijos 
imperijos vadovai? Aišku, kad 
ne taip,kaip derėtų XX a. pabai
gos žmonėms. 

Gorbačiovo, kaip pirmutinio 
komunistinio Kremliaus šeimi
ninko, atsilankiusio Lietuvos 
žemėje, o taip pat kaip persi
tvarkymo vadovo, atvykusio į 
Lietuvą, pati pirmoji pareiga 
turėjo būti nuoširdus ir viešas 
lietuvių tautos atsiprašymas už 
savo pirmtako Stalino ir Hit
lerio slaptą suokalbį ir visas jo 
išdavas. 

O vietoje reikalavimo sumo
kėti rusiškiesiems okupantams 
už jų Lietuvos žemėje savivališ
ka i p a s i s t a t y t a s įmones, 
negailestingai eksploatavusias 
vietinius resursus bei dariusias 
didžiulę ekologinę žalą, derėjo 
atsiprašyti taip pat, kaip ir už 
sutrukdymą vystyti taut inę 
ekonomiką, už Lietuvos pa
vertimą kultūros griuvėsiais, už 
jos įstūmimą į atsilikimą. Be to, 
derėjo paskirti priklausančią 
kompensaciją, kad būtų nugalė
tas susidaręs atsilikimas nuo tų 
laisvojo pasaulio tautų, kurios 
turėjo gal imybę vys ty t i s 
netrukdomai. 

Taip turėjo būti teorijoje. 
Tačiau imperialistinė-kolonijinė 
praktika turi originalią logikos 
liniją. Ne veltui lietuvių patar
lė sako: „Vilkas iš girios yra. į 
girią ir žiūri". 

Todėl vos tiktai atvykęs į 
Lietuvą ir išklausęs nepriklau
somybės reikalaujančių lietuvių 
patriotų kalbų Vilniaus Spau
dos rūmuose, M. Gorbačiovas 
sausio 11d. pasakė: „Kai verti
nu tai, ką jūs pasakėte, man 
atrodo, kad jūs tam t i k r a 
prasme kovojate su vėjo malū
nais". Atseit, jūs esate savo 
rūšies donkichotai, norį pasi
priešinti Stalino-Hitlerio slapto 
suokalbio sukeltam uraganui, 
sugebėjus iam iš Europos 
žemėlapio visai nušluoti trijų 
nepriklausomų valstybių vardą, 
o be to, dar ir sukelti antrojo 
pasau l in io karo gaisrą. Iš 
aukščiau pateikto Gorbačiovo 
pasisakymo yra aišku ir tai , jog 
jis mano, kad blogis, kurį jis 
laiko gėriu, yra pabaltiečiams 
nenugalimas. 

Tą pačią dieną nuvykęs į 
Vilniaus kuro gamyklą ten susi
rinkusiems darbininkams taip 
ša ipės i iš l ie tuvių šven tų 

KVIETIMAS Į LAP
KRIČIO SINOIKIJĄ 

LIETUVOJE 
Kviečiame Jus atvykti į II 

religijos filosofijos ir bažnytinio 
meno studijų savaitę — „Lapkri
čio Sinokiją", kuri vyks 1990 m. 
lapkričio 3-10 d. Vilniuje, 
Kaune ir Marijampolėje. Veiks 
tokios sekcijos: teologijos, 
religijos, filosofijos, religijos filo
sofijos istorijos, e tn inės 
kultūros, bažnytinės muzikos is
torijos ir teorijos, bažnytinio 
meno ir filosofijos. 

Dalyviai aprūpinami maistu, 
nakvyne, dienpinigiais. Bilie

tais ten ir atgal prašome apsi
rūpinti patiems. I organizacinį 
komitetą įnešama 50 JAV dole
rių. Temą (pavadinimą) ir labai 
trumpą san t r auką prašome 
siųsti adresu: D. Stančienė, 
Viršuliškių 7 1 - 6 0 . Vilnius 
232056, L i t h u a n i a , telef. 
41-36-23 arba Fax 22-48-90 
SIA, Religijos studijų savaitei 
arba D. Stančienei. 

Norintieji gauti iškvietimą 
vizai taip pat nurodo savo pa 
varde, vardą, tėvo vardą, 
gimimo datą ir vietą, pilietybę, 
paso numerį, adresą, atvykimo 
bei išvykimo norimas datas. 

Religijos filosofuos ir 
bažnytinio m e n o cen t ras 

A. STATKEVIČIUS 

jausmų: „Štai čia sako: laisvę ir 
nepriklausomybę Lietuvai. Tai, 
jūs žinote, panašu į žaidimą". 

Sekančią dieną M. Gorbačio
vas Šiaulių darbininkams taip 
išvedžiojo: „Taigi paleistos į 
apyvartą tokios didelės sąvokos 
kaip „laisvė", „nepriklausomy
bė", „savarankiškumas". Kai 
kada į jas jau net nesigilinama. 
Tiesiog skrenda žodžiai: laisvė, 
nepriklausomybė, savarankiš
kumas. Ir šitai pasidarė kaip 
savotiškas testas: tu už laisvę ar 
prieš? Tu už savarankiškumą ar 
ne? Tu už nepriklausomybę ar 
ne?" Tiesiog neaišku, ką Gor
bačiovas tame normalume įžiū
ri blogo. 

O dar kitą dieną. t. y. sausio 
13; Vilniuje Gorbačiovas sakė, 
kad pertvarkos procesai „sukėlė 
ne tik protų revoliuciją, bet ir di
džiausią jų sumaištį". Reikia 
paklausti, kam sukėlė sumaiš
tį ir kodėl. Juk pavergtosios 
tautos reikalauja tiktai to, kas 
labiausiai normalu — laisvės ir 
nepriklausomybės 

Pirmasis po pirmojo pasau
linio karo buvęs Lietuvos minis-
t e r i s p i rmin inkas Augus
tinas Voldemaras, vesdamas 
pasitarimus dėl taikos sutarties 
pasirašymo su Lenino atsiųsta 
delegacija, sakė. kad Nepri
klausomybė yra pagrindinė tau
tos teisė ir ji neturi būti disku
sijų objektu. Reikia pasakyti, 
kad tai yra šventa, tvirta, 
žmogiška ir normalu. Taip pat 
normalu ir tai , kad nepriklau
somybės s iekimas vis iems 
imperinį mąstymą tiesiantiems 
subjektams kelia sumaištį. 

Anksčiau iškelti faktai pa
rodė, kad M. Gorbačiovas yra 
ypatingai įžūlu&okupantas: jis 
nepriklausomybės tema nenori 
vesti net diskusijų. Stipriai 
išvystytu moraliniu bei mate
rialiniu spaudimu siekia vien 
primesti savo amoralų požiūrį. 

Visiems žinoma, kad Sąjūdis 
siekė ir siekia vien t iktai nepri
klausomybės O kar tu su ja ir 
automat iškai įgyvendinamo 
savarankiškumo visose kitose 
veiklos srityse. Todėl visiškai 
natūralu, jei kolonijinės imperi
jos vadovui tai nepriimtina. 
Todėl jis Vilniuje, kuro aparatū
ros gamykloje nusirinkusiems 
sakė, jog „tai. kas Sąjūdyje y ra 
separatiško, ekstremist iško, 
provokacinio - šitai... reikia 
ryžtingai pasmukti . Ir nereikia 
varžytis..." (,/IVsa", 1990.1.13). 

P a s m e r k u s Sąjūdį, k u r i o 
siekimus remia visa Lietuva, 
reiktų pasmerkti visos tautos 
troškimus, pasmerkti demokra
tiją kaip tokią ir persitvarkymą 
tokį. kokio nori dauguma visų 
t a u t ų sve ika i m ą s t a n t y s 
žmonės. 

Todėl išvada aiški: M. Gor
bač iovas y ra e k s t r e m i s t a s 
destruktyvinės veiklos fronte. 
Pagaliau piktas, šmeižikiškas ir 
įžeidžiantis M. Gorbačiovo svai-
dymasis keiksmažodžiais pa
verstais žodžiais „separatistai", 
„ekstremistai" ir pan. garbės 
j a m neteikia. 

Nepriklausomybės vietoje M. 
Gorbačiovas visomis jėgomis 
stengiasi įpiršti pavergtosioms 
t a u t o m s suve renumą fede
racijoje, kuris iš tikrųjų tė
r a tik sinonimas okupacijai. 

Visi vasario 13 d. kartu su M. 
Gorbačiovu Vilniuje viešėję 
Politinio biuro nariai įkyriai lie
tuviams piršo seną koloniza
torių mintį, kad atsiskyrusi 
nepriklausoma Lietuva neiš
gyvens, kad nepriklausomybė 
bus blogos kokybės. Gorbačio
vas Vilniaus Spaudos rūmuose 
susirinkusios kūrybinės inteli-
gentjos klausė: „Argi jūs buvo
te labiau nepriklausomi, kai 
57*7r kapitalo čia buvo užsienio 
k a p i t a l a s ? J a u t ė t ė s l a b a i 
nepriklausomi?" O koks nepri
klausomumas dabar? Dabar ir 
visą laiką nuo pat 1940 birželio 
15 d. įvykdytos rusiškosios 
okupacijos lietuviai visu lOO f̂ 
yra priklausomi ne vien eko
nomiškai, bet kultūriškai, poli
tiškai bei visais kitais galimais 
požiūriais nuo juos be perstojo 
vis labiau smaugusio raudonojo 
vergvaldžio. Tai matematika. O 
ginčytis su matematikos išva
domis — tai tas pat , kas pūsti 
prieš vėją. 

Tartum kitu metodu matema
tiką savotiškai paremdamas 
deputatas — filosofas Bronius 
Genzelis teigia: „Kiekvienas 
komunistas turi apsispręsti su 
kuo jis — su tauta ar su penk
tąja kolona. Pavojus lietuvių 
tautos egzistencijai neišnyko. 
Maskvos va ldančiuose 
sluoksniuose dominuoja impe
rinis mąstymas, kurį liaudies 
deputatai junta kiekviename 
žingsnyje. O mums suteiktas sa
v a r a n k i š k u m a s p r imena į 
l aukus paleistą supančiotą 
arklį, kurį šeimininkas kiekvie
nu momentu gali vėl pririšti" 
(„Draugas". 1990.1.2 d.). 

„Aš atvažiavau tam, — sakė 

M. Gorbačiovas Šiaulių darbi
ninkams, kad k a n a pagalvo
tume. ... Čia aš galėčiau 
pateikti daug skaičių, faktų ir 
argumentų: kas buvo Lietuva 
prieš 40 metų ir kas ji yra šian
dien?" 

Pirmiausia, t ada Lietuva bu
vo laisva ir nepriklausoma, o 
dabar — okupuota, pavergta ir 
visapusiškai nualinta. Lietuva 
ir jos žmonės tada turėjo savo 
dispozicijoje visas neatimamas 
— pagrindines savo teises. Taigi 
visi buvo laisvi. O normalumą 
išreiškianti, amžina ir niekados 
nekintanti t iesa visų tautų 
lūpomis visados kalbėjo ir 
[visados kalbės: „Nieko nėra 
brangiau už laisvę!" 

Tačiau kolonijinė imperija ir 
tautų laisvė — tai du labiausiai 
nesuderinami dalykai. Pažvel
kime, kaip imperine logiką mąs
tąs M. Gorbačiovas supranta 
laisvės esmę. Vilniuje jis sakė: 
„Kai šiandien mes vykome į 
susitikimą su kariais, prie Lie
tuvos Aukščiausios tarybos pre
zidiumo rūmų piliečių grupė 
choru atkakliai skandavo man 
mintį, kad Lietuvai reikia lais
vės. Aš paklausiau: argi jūs ne 
laisvi, jei atvirai, choru tai 
sakote, giedate tartum himną?" 

Būdamas stalininiuose ir pos-
talininiuose politinių kalinių la
geriuose, mačiau, kaip grupės 
kalinių viešai reikalaudavo 
laisvės. Ir už ta i niekas jų ne
bausdavo, niekas net netrukdy 
davome. Iš stalininių budelių 
sulaukdavo visai panašaus at
sakymo į tą, kurį viln ;ečiams 
davė M. Gorbačiovas. Pagal jį 
išeitų, kad mes, būdami už 
lagerio vielų, buvome laisvi. Tai 
argi aukščiau pacituotas M. 
Gorbačiovo pas i sakymas 
nekalba už tai , kad Sovietų 
Sąjungos generalinis sekre
torius neturi net elementaraus, 
visame civilizuotame pasaulyje 
priimto supratimo, kas yra 
laisvė. O tuo pačiu ir supratimo, 
kas yra vergija. 

Kaip su Pabaltijo tautomis be
veik pusę amžiaus elgėsi visi 
Kremliaus valdovai, taip su 
jomis ir toliau planuoja elgtis M. 
Gorbačiovas. M. Gorbačiovo 
akivaizdoje Vilniuje filosofas 
Justinas Karosas sakė, kad 
„baisu ne tik prarasti laisvę, bet 
ir prarasti jos siekį". M. Gor
bačiovas kaip tiktai ir nori 
užgesinti pavergtųjų laisvės 
siekimą, šmeižikiškai jį va
dindamas tai „ekstremizmu", 
tai „nacionalizmu", tai „šoviniz
mu" ir pan 

Vilniuje sakė: „Bet štai kur 
principinis nesutarimas: mes 
sakome — reikia pertvarkyti, 
atnaujinti federaciją (kurios iš 
tikrųjų niekados nebuvo, o 

buvo vien t iktai apgaulinga jos 
iliuzija). Atskleisti visą jos po
tencialą, o jūs nusišnekate iki 
to, kad reikia išeiti iš federa
cijos. Čia ir p ras ideda 
n e s u t a r i m a s " . Gorbačiovas 
negali būti sveikai konstrukty
vus, nes jo mąstymas imperinis. 
Todėl visai natūralu, jei jo 
siekiamas idealas (koloniji-
nė-imperine federacija) yra 
destruktyvus ir tur i vien nei
giamą vertę. Imperinis per
tvarką vykdančio M. Gorbačio
vo mąstymas pirmą kartą gerai 
išryškėjo jau prieš trejus metus 
— 1987.11.19 d., kai jis, lanky
damasis Rygoje, pavergtųjų 
Pabaltijo tautų atstovų balsą, 
reikalaujantį laisvės bei nepri
klausomybės, prilygino šunų lo
jimui. Jau tada pasitvirtino A. 
Gromyko jam duota ei arak-
teristika, teigianti, kad „Gor
bačiovas moka gražiai kalbėti, 
t ač iau j i s tu r i geležinius 
dantis". 

Verta dėmesio ta i . kad M. 
Gorbačiovas, kaip nė vienas iš 
ankstesnių Kremliaus dikta
torių, rusų imperijoje niekados 
i š sprendimui nepas idavus į 
nacionalinį klausimą pradėjo 
laikyti jau išspręstu dalyku ir 
ėme jį vadinti tik nekaltu „tarp
nacionalinių santykių" klau
simu. I labai jautrią vietą ne 
vien dabar t in iam komunis
tiniam rusiškojo imperializmo 
ideologui M. Gorbačiovui, bet ir 
beveik visai imperializmo pa
siutlige sunkiai sergančiai rusų 
tautai buvo nutaikyti tokie 
Lietuvos Mokslų akademijos na
rio filosofo Jokūbo Minkevičiaus 
nepataikaujantys žodžiai, pasa
kyti M. Gorbačiovui susitikimo 
su Lietuvos partinio aktyvo na
riais metu: „Jūs čia davėte 
mums namų užduotis. Leiskite 
jums ta ip pat duoti namų 
užduotį. J i tokia: „Laisvųjų 
respublikų Sąjungą amžiams 
tvirčiausiai didžiosios Rusijos 
suburta..." Prašome, apsvars
tykite k iekvieną šios kon
strukcijos žodį ir visą sintaksinę 
prasmę. Juk jūs nuolat sakote, 
kad jums organiškai svetimas, 
nebūdingas imperinis mąs
tymas. Prašome, apsvarstykite 
šią formulę. O juk tai valstybės 
himnas" („Tiesa". 1990.1.16). 

Sovietų Sąjungos himnas savo 
mintimis bei prasme yra ne vien 
panašus, bet beveik identiškas 
vokiškajam , .Deutsch land , 
Deutschland ueber alles..." Visi 
gerai žino, kad anksčiau „tau
tų tėvas" Stalinas nuolatos 
sunkiai sirgo „ tautų gerovės" 
kėlimo liga. Dabartyje Vilniuje 
tokiu „rūpestingu" tėvu pasi
rodė esąs M. Gorbačiovas. Jis sa
kė: „Reikia tūkstantį kartų 
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— Bet ką mes galime žinoti ar ji ir toliau dirba K.aip 
gailestingoji sesuo? Gal metė tą profesiją? PagaIi m... 
Juk ji gali su Vytu jau nebegyventi! 

Jun ta — Marijai tai skaudu girdėti. Bet dar n 
skaudu visą teisybę apie Vytą sužinojus... Argi ta 
gera priemonė palaipsniui prieiti prie galutinės * 
Skausmas po skausmo nustelbs gal pačią žiaur 
žinią! 

Marija nustemba kodėl tokia dingstis jai r. 
nebuvo atėjusi į galvą! Tikrai, juk šiais laikais ta 
atsitikti! Nežiūrint didelės meilės... Nuo tos ri
jai net lengviau pasidaro Su Nancy išsiskyręs 
gal greičiau sugrįžtų pas tėvus? 

— Tu taip manai, Jurgi? 
— Negaliu nieko manyti... Tik spėlioju. Be

padaryti dar kitokių žygių... 
— Kokių? 
— Pavyzdžiui, nuvykti į dingusių asmenų p; 

jimo biurą... Arba dar geriau: pasamdyti seki). 
rasti ne tik Nancy, bet ir Vytą! Ar ne? 

Marija nušvinta. Apkabina vyrą, nes jis c oat. 
— Jurgi! Mielas mano!... Padaryk taip! Gerai? 
— Jei nori, galiu! — Jam taip lengviau. Daba , dės 

jau veikti. Mažiau teks meluoti... J is taip nenor Mari
jai sakyti netiesą... Pažvelgia į rankinį laikr <ii. — 
Dabar jau beveik ketvirta valanda... Nemanau - :-pėt», 
nes kol nuvažiuosiu, tai ištaiga bus uždaryta... Be: rftaj 
iš pat ryto galėsiu pradėti, gerai? 

aip 
lėra 
*»? 
įsią 

kad 
?ali 
ties 
t a s 

. u iu 
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— Puiku! Iš tiesų, mes juk privalome pagelbėti Vy
tui... Gal jis vargsta, nepriteklius kenčia... Gal jo vaikai 
ko nors reikalingi... Mes čia visko turime, o jis... 

Ji vėl apsiašaroja, bet jau susigraudinimo ašaromis, 
gailesčio, pasiilgimo ašaromis. Jos labiau ją ramina, 
gavus vilties, kad Jurgis ieškos sūnaus. Jurgiui išėjus 
į ki tus kambarius, viena pasilikusi Marija vis dar 
galvoja apie būsimų ieškojimų išdavas, kaip būtų 
malonu išgirsti naujienų apie numylėtą sūnų... Pro 
tarpiais verkdama, protarpiais šypsodamasi savo min
tims, lyg gerosioms ar blogosioms laumėms, išvargs
ta nuo sunkaus protavimo. Užmiega budriu, jautriu 
miegu. Kūnui reikia naujų jėgų, bet dvasia sapnuo
dama budi , ieško galimybių... Mato savo sūnų dailų, 
jauną, aukštą, tokį mylimą... Šalia jo eina kasgi? Ne 
jau ta i Nijolė? Kartu ir Linelis! Vadinasi, Nancy 
nebėra! Staiga pabudusi apsidairo. 

— Taigi, sapnavau... 

Rūpinimasis Lineliu užima visas dienas. Iš pat ryto 
atsikėlusi Nijolė pereina visą skalę tų smulkių darbų 
darbelių, susijusių su vaiko aprengimu, pa valgy -
dinimu, užėmimu naudingais žaidimais, auklėjimu, 
mokslinimu. Kartojasi valgymo ceremonijos, mokymo 
žodžiai, žaidimo šūksniai, kartais jvairinami rami
nimais, kartais bučiniais, o neretai pliaukštelėjimu per 
rankutę ar subarimu. 

Linelis dar vis kūdikis. Ketverių metų atrodo 
vyresnis, aukštesnis, tvirtesnis. J a u gana gerai kalba, 
žinoma, kol kas vaikiškai lietuviškai Mat, pašneke
sius palaiko tai motina, tai seneliai, tai Auštokai. Jau 
kurį laiką Nijolė su berniuku gyvena pas Bartonius, 
užėmusi aną trečiąjį miegamąjį antrame aukšte. Tuo 
tarpu jai daugiau ne nereikia Dideliame kambaryje 

telpa jos lova. Linelio lovutė ir kiti baldai. 
Bartoniai patys jai pasiūlė persikelti pas juos, nes 

nuolat restorane užimti Saugūnai negali prižiūrėti 
vaikaičio, Nijolei išvykstant tarnybon. Persikėlusi 
pas Bartonius ji pasijuto kaip namie. Pradžioje dar dir
bo, bet Jurgis vis piešė jai kitokį gyvenimo vaizdą. Ji 
susigundė lietuviško auklėjimo perspektyva. Metė 
tarnybą, visiškai pasišvęsdama Lineliui ir pasiduo
dama Jurgio ir Marijos globai. Kadangi dėl sveikatos 
Marija jau nebegalėjo prižiūrėti vaiko, o Jurgis, kaip 
namų galva, taip pat negalėjo mažajam skirti daugiau 
dėmesio, tai beliko toji viena išeitis — pačiai Nijolei 
perimti vaiko auklėjimą. 

— Pinigų mes turime, Nijole. Jų apsčiai ir regulia
riai ateina kas mėnesį. Mudu jau seni. Dar metai, kiti... 
Dievas žino, gal jau teks keliauti ten, kur visi keliai 
veda... Kamgi paliksime visa tai? Kiek kartų galvo
jau kam? Juk dukteriai nereikia, o Vyto nebėra, jis 
dingo... Kodėl gi mums negalima būtų pajamas skirti 
Linukui auklėti? Palikimas savo keliu, bet dabartines 
pajamos, didinančios taupymo sąskaitą, mums kone 
visiškai nereikalingos... Mes labai džiaugtumėmės, jei 
apsigyventum pas mus ir aukiėtum Vyto sūnų kaip 
gerą lietuvį... Daug geresni, kaip Linuko tėvas buvo... 
Ar sutinki? 

Kasgi nesutiktų? Saugūnai taip pat apsidžiaugė šia 
žinia. Netrukus Nijolė persikėlė. Ji kurį laiką jau pa
juto tam tikrą sūnelio lepinimą tarp suaugusių žmonių. 
Ilgai svarstė kaip turėtų sūnų auklėti, kad neužaugtų 
išlepintu vienturčiu, kaip jo tėvas... Bet Jurgis atidžiai 
stebi vaiko augimą. Ateina su nauju pasiūlymu ir 
Nijolė nebegali priešintis. . . At lygindamas jos 
atsisakymą iš tarnybos Jurgis įrašo ją dar viena namų 
tarnautoja, oficialiai užregistruodamas ir skirdamas 
a *ą (Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 

Kasmet Martyno Jankaus 
šaulių kuopa Brocktone vienu 
ar k i tu būdu suruošia Tautos 
šventės minėjimą. Ligi šiol 
dažniausiai tai buvo daroma per 
„Laisvės Varpą". Šiemet toks 
šventės minėjimas įvyko rugsėjo 
9 d. J i s buvo dviejų dalių: 1. Šv. 
Mišios už Lietuvą, atnašautos 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje, organizacijoms 
dalyvaujant su vėliavomis. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
pa?akė klebonas kun. Petras 
Šakalys, iškeldamas šventės 
religini aspektą ir maldos galią. 
2. Tuoj po šv. Mišių salėje po 
bažnyčia iškilmingas susirin
kimas, kuriame Kaune atstatyto 
V y t a u t o Didžiojo didingo 
paminklo fone kalbėjo „Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Viščinis. 
Buvo parodytas filmas apie 
tremtinių palaikų iš Sibiro toli
mųjų plotų pargabenimą į 
Lietuvą. Kalbėtojas ryškino 
šven tė s t a u t i n ę prasmę ir 
paskirtį, siedamas ia su gyve
namuoju momentu, lietuvių 
tautos vedama kova už Lietuvos 
valstybingumo atstatymą ir 
įtvirtinimą, siekimu lietuvių 
tauta i šviesesnės ateities. Jis 
ypač pabrėžė, kad Tautos šventė 
yra atremta į tautą, reikalą ją 
išlaikyti, stiprinti ir ugdyti, kad 
ji savo kūrybinėmis galiomis 
galėtų prisidėti prie tobulesnio 
pasaulio kūrimo. Kalbėtojas 
teigė, kad valstybė gali būti 
laikinai sunaikinta, bet ji vėl 
a tkur iama, jei tauta išlieka 
gyva. Taip buvo su Lietuva 
caristinės Rusijos okupacijoje ir 
komunistinio teroro siautėjime 
per 50 metų. Abiem atvejais 
Lietuva atstatyta, nes išliko ne
sunaikinta ir nepalaužta lietu
vių tauta. Tai vertinga pamoka 
ateičiai. J kalbą įpinta Švit
rigailos dramatiška priesaika 
prie Vytauto Didžiojo karsto 
Trakuose 1430 metais, kada 
visa Lietuva apraudojo jo mirtį. 
Lyg įsijungdami į tą priesaiką, 
minėjimo dalyviai išklausė jos 
atsistoję, jos pabaigoje užtraukę 
Lietuvos himną. Tuo būdu 
minėjimas išvestas iš tradicinės 
minėjimo formos, suteikiant 
j am aktualu pobūdį, jungiant jo 
dalyvius su uždaviniais, kurie 
dr iekiasi per visą Lietuvos 

OKUPANTAS 
ŽENGIA 

istoriją. Visa minėjimo pro
grama buvo trumpa, bet gerai 
išbalansuota. Jis tetruko vieną 
valandą, dvelkdamas naujų 
minėjimo būdų ieškojimu. Šia 
prasme išradingumui nėra ribų. 
Svarbu, kad būtų nesitenki
nama senomis nusistovėjusio
mis formomis, o siekiama naujų 
išraiškos būdų. 

Mar tyno J a n k a u s šaul ių 
kuopos Brocktone pirmininke 
jau kelinti metai yra Stasė 
Gofensienė. Jos vadovaujamos 
kuopos valdybos su reng tas 
T a u t o s šventės minė j imas 
gražiai pasitarnavo Brocktono 
ir apylinkės lietuviams. Šalia 
„Laisvės Varpo" programoje tą 
dieną atlikto minėjimo,tai buvo 
pirmas viešas Tautos šventės 
minėjimas ne tik Brocktono, bet 
ir Bostono apylinkėje gyvenan
tiems lietuviams. Gaila, kad į jį 
neatsilankė tiek lietuvių, kiek 
jų galėjo ir turėjo atsilankyti. 
Minėjimų svoris glūdi ne tik tų 
minėjimų programose, bet ir 
skaičiuje tų, kurie į juos atsi
lanko. 

AMERIKOS BALSAS 
RUOŠIASI MINĖTI SAVO 

AUKSINĘ SUKAKTĮ 

'Atkelta iš 3 psl.) 
pagalvoti, prieš susiruošiant 
vienai ar kitai tautai leistis į sa
varankišką dreifą. Juk nėra nei 
kompaso, nei žemėlapių, nei 
degalų atsargos, nei koman
dos.. Paliko žmones ir viskas. 
Vienas dalykas, jeigu koncep
cijos autorių grupė susėdo ant 
lyties arba plausto — tegu 
plaukia, kaip nors išgelbėsime. 
Bet su tauta taip negalima". Ar 
tai ne piktas vergvaldžio pasi
tyčiojimas iš visapusiškai api
plėšto vergo paskutiniu momen
tu , pasitaikius pirmai progai ir 
kol kas dar turimai galimybei? 

M. Gorbačiovui derėtų mažiau 
sirgti svetimomis ligomis, kurių 
iš tikrųjų nėra, o savomis chro
ninėmis labai sunkiomis ir pasi-
duodančiomis išgydymui vien 
tiktai išminties komponentą tu
rinčiu protu. Tačiau šituo pasi
girti ..vyresnysis brolis" nieka
dos negalėjo. 

Gorbačiovas nuolatos skun
džiasi, kad labai sunkiai vyksta 
persitvarkymas. Tačiau jis visai 
nenori suprasti, kad niekas taip 
nekiršina tautų ir žmonių, kad 
niekas tiek žalos nedaro persi 
tvarkymui, kaip valstybes vado
vų imperinis mąstymas bei to 
poveiky vykdoma nepopuliari, 
nežmoniškumo principu parem 
ta politika 

JAV valdžios oficialus radijas 
užsieniui — Voice of America 
(VOA) — Amerikos Balsas ui 
dviejų metų, t.y. 1992 metų 
vasario 24 dieną, švęs savo 
auksinę-penkiasešimties metų 
sukaktį . Šiam reikšmingam 
įvykiui atžymėti VOA vadovybė 
jau dabar sudarė specialią ko
misiją, kuri pradeda ruošos dar
bus — plačios apimties minėjimo 
programą. 

Tarp kitų dalykų, rengimo 
komisija numato prašyti JAV 
pašto žinybą, kad ji ta is metais 
išleistų specialų sukaktuvinį 
VOA pašto ženklą; prašo savo 
tarnautojų, kad jie peržiūrėtų 
savo asmeniškus archyvus, ar 
ten kartais nėra senų, vertingų 
dokumentų, fotografijų ir pan., 
kuriuos būtų galima naudoti 
parodoje arba atiduoti spaudai. 
Komisija kreipsis ir į privačias 
organizacijas, kurios turėjo rei
kalų su Amerikos Balso progra
momis, kad ir jos prisidėtų prie 
šakotos minėjimo programos 
paruošimo. Visas sukaktuvinis 
minėjimas užsibaigtų Washing-
tone, Kennedžio vardo menų 
centre, dalyvaujant scenos, kino 
filmų asmenybėms bei kitiems 
dignitoriams. Neabejotinai bus 
prašomas dalyvauti ir šalies 
prezidentas. 

Šia proga Amerikos Balso 
direktorius Richard W. Carlson 
specialiu laišku kreipėsi į Al
fonsą Petrutį, dabar gyvenantį 
Cape Code, buvusį Amerikos 
Balso lietuvių tarnybos vadovą 
įsijungti į planuojamą minė
jimą. Kaip žinia, 1951 metais 
vasario 16 d. VOA apimtyje 
buvo įsteigtos ir lietuvių kalba 
programos, kurios dar ir šian
dien eterio bangomis pasiekia 
Lietuvos žmones. Specialistų 
nuomone. Amerikos Balso trans
liacijos Lietuvon, sunkiausiais 
pavergtu lietuvių metais, didele 
dalimi prisidėjo prie išlaikymo 
vilties, kad vieną dieną jie 
nusikratys vergovės jungą. For
maliai tai jau yra padaryta, kai 
Vilniuje 1990 m. kovo 11 dieną 
Aukščiausioji Taryba paskelbė 
a t s t a t a n t i L ie tuvos nepri
klausomybę. 

A.P. 

UETUVAITĖ PASAULIO 
POETŲ KONVENCIJOJE 

Bostoniškė poetė La ima 
Kontautienė dalyvavo „World 
of Poetry" 15-toje pasaulio poetų 
konvencijoje, š.m. rugpjūčio 
26-28 dienomis, Las Vegas, 
Nevada. Suvažiavime dalyvavo 
daug anglų literatūros įžymių 
asmenų bei filmų-televizijos 
aktorių. Šiemet dalyvavo Bob 
Hope, Joan Rivers, John Camp
bell, Nataša Barovsky ir daug 
kitų. Apie Laimos Kontautienės 
pasirodymus anglų poezijoje 
, .Drauge" buvo r a šy t a ir 
anksčiau. Jai linkime sėkmės 
garsinant Lietuvos vardą. 

J.V.S. 

TAUTODAILININKAI 
KVIEČIA 

Lietuvių tautodailės instituto 
Bostono skyrius pradeda naujus 
veiklos metus renginiu, kurio 
programoje dalyvauja čikagietė 
Marytė Meškauskaitė-Gaižu-
tienė su keramikos paroda ir 
mišrus vokalinis-instrumenta-
linis kvartetas iš Philadelphijos 
su liaudies dainų ir muzikos 
koncertu Renginys vyks spalio 
6 d., šeštadienį. 6 vai. vakare, 
Lietuvių klubo III-čio aukšto 
salėje. Kvarteto vokalinį trio 
sudaro: Rasa Krokytė, mez-
zosopranas, Bronius Krokys, 
tenoras, ir Juozas Kasinskas — 
baritonas. Instrumentalistai: 
Brigita Kasinskienė, smuiki
ninkė, ir Juozas Kasinskas-gi-
taristas. Kviečiame Bostono ir 
apylinkių lietuvius susipažinti 
su penkiais menininkais, pirmą 
kartą pasirodančiais Bostone. 

G.G. 
RENGINIAI 

CLASSIFIED GUIDE • " • . 
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RIMAS L. STANKUS 
( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 ( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią sta.ga prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būt i 
Rimo Stankaus kiijentais Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

S ajiš KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ meste • priemiesčiuose Sąži-
n.nga: patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE^BACE REALTORS 

INCOMC TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

Bostoniškė La:ma Kontautienė 15-toje pasaulio konvencijoje paleidžia 
simbolini iškilmių atidarymo balionėlį. 

KARDINOLAS 
JOSEPH BERNARDIN 

APIE LIETUVĄ 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parauodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė Įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312)767-6655 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

59S3 S. Kedzle Ava. 
Ta i . 436-787* 

FOR R E N T 

— Spalio 6 d., 6 v.v. Bostono 
Lietuvių klubo III-čio aukšto 
salėje vyks čikagietės Marytės 
Meškauska i tės -Gaižu t ienės 
keramikos kūrinių paroda ir 
mišraus vokalinio instrumen-
talinio kvarteto iš Philadel
phijos koncertas . Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
Bostono skyrius. 

- Lapkričio 10 d, 7:30 v.v. 
Maironio Parke Shrewsbury 
prie Worcesterio Lietuviškos 
Skautybės fondo atstovai iš 
Bostono, Worcesterio ir Hart
fordo rengia to fondo 15 metu 
veiklos sukaktuvinį vakarą. 

- Lapkričio 17 d., 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tautinės 
sąjungos Bostono skyr iaus 
veiklos 50 metų sukakt ies 
minėjimas ir „Dirvos" jubilie
jaus vajaus vakaras. 

- 1991 m. kovo 24 d., 3 vai. 
po pietų First & Second Church 
salėje, Bostone, sol. Lilijos 
Šukytės koncertas, akompa
nuojant dr. Vyteniui Vasyliū-
nui. Koncertą rengia Naujosios 
Anglijos Baltų draugija. 

- 1991 m. balandžio 7 d. So 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas, 
kurio programą atliks sol. Irena 
Milkevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Lands
bergienė — visi iš Lietuvos. 

P . V. 

Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Joseph L. Bernardin vado
vavo Amerikos dvasiškių dele
gacijai Sovietu Rusijoje ir ypač 
Lietuvoje. Maskvoje jis kalbėjosi 
su patriarchu Aleksejum. Lie
tuvoje lanke įvairias vietas, 
susitiko su įvairiais žmonėmis, 
laikė šv. Mišias daugelyje vietų, 
pasakydama- pamokslą, kuris 
buvo kartu verčiamas į lietuvių 
kalbą. 

Savo kelior.es įspūdžius kardi
nolas aprašo Chicagos arki
vyskupijos .aikraštyje „The 
New World" rugsėjo 2 d. laidoje. 
J is pripažįsta, kad aplankė 
„Kryžių kraštą" ir daugiau 
sužinojo apie Lietuvos bažnyčias 
ir katalikų padėtį 50 metų 
komunizmo priespaudoje ir 
dabar turint šsek t iek daugiau 
laisvės. J is prisimena, kad 
Chicagoje yra daug lietuvių. 
Lietuvoje jis m a t ė a ša ra s 
žmonių akyse. Pats kardinolas 
pripažįsta, kad tos ašaros buvo 
skausmo, iškentėjus persekio
jimus, ir džiaugsmo ašaros, su
tikus žmones iš laisvo krašto ir 
dabar patys jau gali laisvai 
melstis savose bažnyčiose. 

Kard. J. Bernard in ypač 
prisimena, kad j a m padarė 
didelį įspūdį 95-r ių metų 
amžiaus senutė ses. Marija Bo-
risevičiūte Kalt inėnų mies
telyje, Žemaitijoje. Nors ji guli 
lovoje, bet pajėgė atsisėsti, 
kardinolą pasveikinti jam įei
nant į kambarį ir matė ant 
sienos kabantį jos brolio 
vyskupo Vincento Borisevičiaus 
paveikslą. Jis buvo komunistų 
nukankinta? 1946 m. už savo 
tikėjimą. Išeinant ses. M. Bori-
sevičiūte pamaldžiai pabučiavo 
kardinolo ranką ir žiedą. 

Taip pat laikraštyje kar
dinolas papasakoja, kad jis laikė 
šv. Mišias Vilniaus katedroje su 
arkiv. Julijonu Steponavičium, 
taip pat buvusiu ištremtu į 
nežymią vietelę už tai, kad buvo 
pašventintas vyskupu. Klaipė
dos Taikos Kara l i enės 

bažnyčioje laikė šv. Mišias su 
vyskupu Antanu Vaičium, kurį 
jau pažino iš 1987 m. buvimo 
Romoje. Bažnyčioje, apie kuria 
prieš keletą metų kard. Bernar
din rašė, kad ją turėtų atiduoti 
tikintiesiems ir jos pirmajai 
paskirčiai, žmonių buvo susi
rinkę ne tik pilna bažnyčia, bet 
stovėjo ir lauke. 

Kardinolas susitiko su Lie
tuvos vyskupais, kunigais ir 
pasauliečiais, susitiko ir su 
dabartines valdžios žmonėmis. 
Jis aplankė kunigų seminariją, 
kurioj anksčiau buvo leista tik 
25 klierikai, o dabar mokosi 
apie 200. Taip pat yra kunigų 
seminari ja Telšiuose, kuri 
ruošia kunigus Žemaičių kraš
tui. Nors šiuo metu dar nėra 
seminarijose pakankamai lietu
viškos teologinės literatūros, bet 
jau laisviau profesoriai gali 
dės ty t i t i n k a m u s dalykus , 
reikalingus kunigų pastoracijai 
parapijose. 

Kard. J. Bernardino apra
šymas apie Lietuvą, lietuvius ir 
Lietuvos Bažnyčią yra labai 
išsamus, nuoširdus, atviras. Jis 
galėjo pamaty t i žmonių 
pamaldumą, pagarbą kardino
lui ir arkivyskupui, atvykusiam 
iš tolimo Amerikos krašto. Jis 
apvažinėjo visus didesnius mies
t u s , buvo sustojęs ir 
mažesniuose. Visur jo laukė ir 
j a m pagarbą teikė minios 
žmonių, jaunų ir vyresnių, taip 
pat ir senų. kurie dėjo pasku
tines pastangas svečią kar
dinolą pamatyti ir jam, kaip 
Bažnyčios atstovui, pagarbą pa
reikšti. 

Turime būti dėkingi kar
dinolui Joseph L. Bernardinui 
už jo lankymąsi Lietuvoje ir 
Lietuvos reikalus pristačiusiam 
šio krašto žmonėms. 

Išnuomojamas vieno arba 
dviejų mlag. kamb. butas 
vyrams. Su šiluma ir namų reikme
nimis (appliances). 

Tai. 312-254-3526 

H E L P W A N T E D 

Vyraanlo amžiaus porai i 
rūkantis žmogus, kuris padėtų su namų 
ruoša ir Kasdien paruoštų maistą. Atskiras 
kamb , ..cabte" TV; namas ant ežero kran
to. 10 mylių nuo Lake Geneva. Wl. 

Skambinti: 414-27S-3S4S arba 
312-7*1-3214 

*s iTcr 0 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30°/o pigiau mokėsi t už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

mus 
FRANK ZAPOLIS 

3208V2 West 95th Street 
Tel . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

i Kra 'pt ls Į Hermis D e c k y s 
į Vai 5«5 6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 

Kalbėti lietuviškai 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė. | 
šventę, Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Meilė kaip vėjaraupiai: kas 
jais jaunystėje nesirgo, retai ar
ba ir niekad nebesuserga: bet 
jeigu suserga — tuo pavojingiau. 

A. Kotzebue 

fsft midlcind 
mmĖmr Savinas Savings and Loan Associai 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė l ietuvių greito 
vie.šo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės varpo" lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir angly kalba kiekvieną 
sekmadieni 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radio stoties WCAV - FM 98 
Jos vedėju yra Petras Viščinis. 
173 Arthur St.. Brockton. MA 
02402. telefonas: (508) 586-7209. 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S H A R L E M A V E 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 A R C H E R A V E N U E 

(1-312) 254-4470 

ESOC 
LEN0ER 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Pranas Kurai
tis. 383 psl $20.00 

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS, gyvo
sios krikščionybės apaštalas. Dr. A. Kučas. 
592 psl .. $5.00 

ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 117 psl. $6.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 9 

558 psl $10.00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių 

prisiminimai. 303 psl $10.00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE, atsiminimai. Nijolė 

Sadūnaitė 144 psl $5.00 
KELIONĖ j KAUNĄ, romanas. Andrius Norimas. 

167 psl $6.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai Nijolė 

Jankutė. 192 psl $7.00 
ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paškus. 156psl $600 
RINKTINIAI RAŠTAI. 11. Ignas Šeinius. 652 psl. $10.00 
RINKTINIAI RAŠTAI. II t. Ignas šeinius. 466 psl. $10.00 
LIETUVOS ISTORIJA. Red. A Šapoka 694 psl. $20.00 
IŠĖJUSIEMS NEGR|ŽTI. UŽUOVĖJA, romanai. 

Marius Katiliškis 575 psl $10.00 
A GUIDE TO THE BALTIC STATE lng>ida 

Kalninš. 309 psl $17.95 
MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA, novelinis 

romanas. Alė Rūta 287 psl $12.00 
ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖ. poezi|a Alf. 

Tyruolis 109 psl $6.00 

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

http://kelior.es


„Draugo" metinėje vakarienėje rugsėjo 23 d. Martiniąue salėje dalis svečių. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

KONGR. TOM L E W I S 
L A I M Ė J O RINKIMUS 

Rugsėjo 4 d. Floridos 12-to 
d is t r ik to pirminiuose r inki
muose kandidatavo du respub
likonai: Tom Lewis, kurio bai
giasi kadencija, ir jo oponen
t a s . Rinkimus laimėjo Tom 
Lewis didele balsų persvara. 

Šio distrikto demokratai nėra 
išstatę savo kandidato galuti
n i a m s r inkimams lapkričio 
mėnesį. Tuo būdu kong. Tom 
Lewis jau laikomas išrinktu se
kančiam terminui. Šią žinią su
tikom su dideliu džiaugsmu, nes 
kong. Tom Lewis remia Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės siekius savo kalbose per 
televiziją, radiją ir kitom pro
gom. 

Juno Beach lietuvių respubli
konų skyriaus pirmininkė Alice 
Solienė pasveikino kong. Tom 
Lewis ir palinkėjo geriausios 
sėkmės jo darbuose. 

LB VALDYBOS P O S Ė D I S 

Š.m. rugsėjo 5 d. A. D. Augū-
nų bute įvyko pirmas poatosto-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Gary, I N 
KLEBONO ĮVESDINIMAS 

I P R E L A T U S 

Šios parapijos ilgametis kle
bonas kun. Ignas Urbonas, nors 
jau seniai sulaukęs pensijos 
amžiaus, vis dar darbuojasi 
vienintelėje lietuvių parapijoje 
Indianoje. 

Šv. Sostas, įvert indamas jo 
darbus religiniuose baruose bei 
rūpesčius savo parapija. paaukš
tino jį į prelatus. Šiuo buvo pa
gerbtas ne tik kun. I. Urbonas, 
bet ir visa parapija. Oficialus jo 
įvesdinimas į prelatus bus š.m. 
spalio 7 d. Bažnytines iškilmes 
praves Gary. IN. vyskupijos 
vyskupas Norbert F. Gaughan 
10 vai. ryto šios parapijos 
bažnyčioje. L a u k i a m a ir 
lietuvių vyskupų bei kunigų iš 
šios vyskupijos. 

Parapija, norėdama parodyti 
prelatui dėkingumą už tiek 
metų parapijos vedimą, ruošia 
jam pagerbtuvių pietus. Jie 
įvyks 1 vai. Schervvood Country 
Club. 600 Joliet St Schererville. 
Indiana. Parapijos klubo komi
tetas prašo visus apylinkių 
lietuvius dalyvauti šiose iš
kilmėse ir pietuose. Tuo paro 
dysime vyskupui, kad ši parapi 
ja yra dar gerame stovyje. Taip 
pat Chicagos lietuviai prašomi 
paremti mūsų vienintelę lietu
vių parapiją Indianoje. Bilietus 
galima gauti pas W. Ruzgą 
219-980-0398. Laukiame visų. 

V. Vailionis 

ginis LB valdybos posėdis. Daly
vavo visi valdybos nariai, išsky
rus sekretorę Albiną Pilipa
vičienę, kuri išvykus atostogų į 
Kanadą. Pirm. Algis Augūnas 
pateikė darbotvarkę, kuri buvo 
priimta be pataisų. Svarstyta ir 
n u t a r t a r e n g t i gegužinę 
lapkričio 3 d., šeštadienį, 12 vai. 
Singer Island. toje pačioje vie
toje, kur k a s m e t būdavo 
rengiama. Rengti Naujų Metų 
sutikimą St. Paul of the Cross 
parapijos salėje. 

Buvo gautas Amerikos Baltų 
Laisvės Lygos prašymas aukų 
paremti jų veiklą. Nutar ta ska
tinti šią paramą ir gautas aukas 
tuojau pasiusti. 

Jonas Jokubauskas pranešė, 
kad kun. Andrius Senkus, kuris 
per daugelį metų Juno Beach 
lietuviams atliko dvasinį pa
tarnavimą, sunkiai serga. Lake 
Worth ligoninėj buvo padaryta 
vidurių operacija. Po operacijos 
išvežtas į Nursing Home. Ji lan
ko, prižiūri kun. Antanas 
Čepanas, kuriam kun.Senkus 
yra pareiškęs, kad po mirties jis 
būtų palaidotas Juno Beach lie
tuvių kapų sekcijoje. 

Posėdžiui pasibaigus, valdyba 
buvo pavaišinta Dalios Augū-
nienės pagamintais skaniais 
priešpiečiais. 

BRONIAUS AUŠROTO 
V A R D I N Ė S 

• 
Kaip žinia, rugsėjo 3 dieną yra 

Broniaus vardo diena. Bronius 
Aušrotas, būdamas LB valdybos 
v i cep i rmin inkas , pakvie tė 
valdyba ir keletą draugų vai
šėms į jo vardynes. Nuvykus į 
jo namus, buvom pavaišinti ska
niais, Verutės pagamintais 
priešpiečiais. Vėliau visi vykom 
į restoraną pie taut i . Iškil
mingam restorane skaniai pa
pietavus, vel visi buvom kvie
čiami grįžti į jų namus ir išgerti 

Nuotr. J . Tamulaicio 

šampaną bei pavalgyti torto į 
Broniaus sveikatą. Deja, labai 
gaila, kad mano sveikatėlė man 
jau neleido ten daly\ auti. Nuo
širdžiai linkiu mieliems kaimy
nams Broniui ir Verutei sveikų, 
ilgų ir laimingų metų. 

PABENDRAVIMO PIETUS 

Š.m. rugsėjo 9 d., Picadilly res
torane — kafiterijoj įvyko LB 
valdybos rengti pietūs. Atsi
lankė gražus būrys lietuvių. Pa
statas visai naujas. Visur švaru, 
viskas gražu. Visi buvom paten
kinti. Maistas buvo skanus ir pi
gus, pasirenkamas kafiterine 
tvarka. Ten pat ir salė, talpi
nant i 120 vietų. Valdybos 
reikalų vedėjas Vincas Šalčiū-
nas papasakojo t ik gautas per 
radijo žinias iš Lietuvos. Čia yra 
labai gera vieta susitikti su tau
tiečiais, atvykusiais iš Lietuvos 
į svečius pas gimines. Jie 
pakviečiami bent trumpai papa
sakoti apie dabartinę Lietuvos 
padėtį Neseniai tūlas kun. 
Pilipavičius kreipėsi į pirm. 
Augūną. kad jis norės susitikti 
su Juno Beach lietuviais, nors 
čia neturįs nė vieno pažįstamo. 
Jis buvo pakviestas į šiuos bend-
rus p ie tus . Kiti pietūs 
įvyks spalio 9 d., 1 vai., ten pat 
Picadilly Cafeteria, Lake Park, 
Northlake Blvd. ir 10 St. kryž
kelėje. 

TRUMPAI 

Kun. Vytautas Pikturna pra
nešė, kad jis grįžta iš atostogų 
spalio mėnesio pabaigoje. Daly
vaus Vėlinių šventėje ir laikys 
lietuviškas pamaldas lapkričio 
4 d. 2 vai. St. Paul of the Cross 
koplyčioje. 

Muz. Liudas Stukas po sun
kios, bet sėkmingos vidurių 
operacijos Jupiter ligoninėje, 
grįžo į namus ir baigia sveikti 
pusseserės Rožytės ir Albino Žu
kauskų priežiūroje. 

P. Mikšys 

A.tA. 
KLEMENSAS MARTINKUS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 24 d., 10:35 vai. ryto, sulaukęs 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Skaudvilės valsč . 

Vytogalos kaime. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė Rekašiūtė, 

dukra Kristina, sūnėnai Vytautas ir Algirdas Martinkai su 
šeimomis; daug sūnėnų ir dukterėčių Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 25 d. ir trečiadienį, 
rugsėjo 26 d nuo 2 iki 9 v. v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2355 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryt° °us atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukra ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1990 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

Tėvui 

A.tA. 
JONUI MILAŠIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų ALGI su žmona 
MILITA bei ki tus art imuosius. 

Albertas ir Rūta Bartkai 
Robertas ir Ona Čepelės 
Jonas ir Rūta Spurgiai 
Elegijus ir Aldona Kaminskai 

NEW JERSEY. NEW YORK - "Lktuvot Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seton Hali Unlvarattato atotlat, 
89.5 FM banga. "Muslc of Lithuanla" programoi, vadamo* 
anglu kalba,!* to* pačios stoties, taip pat plrmadlanlals 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunitt Dr., Watchung, N.J 07060. Tai. 201 7S3 -5636. 

Mirus mūsų jaunystės draugei 

A.tA. 
GRAŽINAI DAUGVILAITEI 

BALSIENEI 
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui VYTAUTUI, 
seserims VANDAI ir ZOTAI ir broliui JURGIUI . 

Irena Jakštienė 
Drs. Adolfas ir Elena Miliai 
Sofija Salienė 
Aleksas ir Prima Vaškeliai 

A.tA. 
GRAŽINAI DAUGVILAITEI 

BALSIENEI 
mirus, giliai liūdime ir skausmu dal inamės su seseria 
ZOT A MICKEVIČIENE ir jos vyru GEDIMINU. Gilią 
užuojautą reiškiame velionės vyrui VYTAUTUI 
BALSIUI, broliui JURGIUI DAUGVILAI ir seseriai 
VANDAI BENDORIENEI su šeima bei k i t iems 
giminėms. 

Alfonsas ir Elytė Vaičekauskai 
Kazimieras ir Katrytė Valiai 

A.tA. 
DR. JONUI BAKŠIUI 

mirus, liūdinčius žmoną JOSEFINĄ, dukrą IRENĄ. 
su n u ČESLOVĄ ir j ų šeimas bei ar t imuosius nuošir
džiai užjaučiame ir d rauge liūdime. 

Aleksandra Vidugirienė 
Vytautas ir Elena Vidugiriai ir 
krikšto duktė Diana 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARY ZIBAS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
is mūsų tarpo mylimą Motiną ir Seserį, kurios netekome 1985 
m. rugsėjo 26 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo men. 29 d. 
5 vai. vakaro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Mary. 

Nuliūdę: duktė ir seserys. 

A.tA. 
GRAŽINAI BALSIENEI 

mirus , jos seseriai ZOTAI MICKEVIČIENEI, vyrui 
GEDIMINUI ir šeimos nariams bei giminėms nuošir
džią užuojautą reiškia. 

Lietuvių Opera 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

Mokslo metų draugui 

A.tA. 
Dr. JONUI BAKŠIUI 

Amžinybėn išėjus, jo žmonai JOSEFINAI, dukrai 
IRKNAI ir sūnui ČESTERIUI reiškiu gilią užuojautą 
ir liūdžiu su jumis ka r tu . 

Elena Griškevičiūte-Veličkienė 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i 1-(3121-476-2345 

A.tA. 
Inž. POVILUI JURĖNUI 

vienam iš „Technikos žodžio" žurnalo pradininkų ir 
ALIAS Chicagos sky r i aus nariui mirus , gilią 
užu autą r e i šk i ame jo art imiesiems. 

„Technikos žodžio" 
redakcija ir administracija 
ALIAS Chicagos skyriaus 
valdyba ir nariai 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

* 



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

x A t š a u k i a m a s Dainų 
šven tės s e m i n a r a s spalio 5-8 
dienomis turėjęs vykti Dainavos 
stovyklavietėje. Svarbiausia 
priežastis — arti pusė numatytų 
dirigentų negali jame dalyvauti. 
Vietoje šio seminaro, visi chorai 
skat inami rengti rajoninius 
r e n g i n i u s , ka ip tai jau 
numatyta Floridoje. Raginame 
šaukti bendras kelių chorų 
dainų šventės repeticijas, kaip 
tai šiuo metu daroma Chicagoje, 
kur kartą per mėnesį susirenka 
visi Chicagos chorai ir dainuo
ti mėgstantieji, bet chorams 
nepriklausą asmenys. 

x Dai l in inko Viktoro Pet
rav ič iaus mirt ies metinės bus 
paminėtos su atitinkama pro
grama spalio 6 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre — M. K. Čiur
lionio galerijoje, 7:30 v.v. 

x J a n e l Norfleet, Chicagos 
pašto viršininkė, praneša, kad 
kariai iš Saudi Arabijos gali 
siųsti veltui savo artimiesiems. 
Iš Amerikos reikia užrašyti 
oficialų kariuomenės adresą. 

x „ D a b a r t i n ė Lietuvos si
tuaci ja" , ,,Ko Lietuva tikisi iš 
Amerikos lietuvių", Helsinkio 
komisijos reikalai, JAV piliečių 
demokratijos savanorių korpu
sas — tai tik kelios temos ir pri
statymai, kuriuos Washingtono 
„Darbas Lie tuvai" dalyviai 
išgirs rugsėjo 27-30 d. Semina
rą rengia JAV Lietuvių Bend
ruomene. Seminare kalbės Sta
sys Lozoraitis, Paul Goble, Roy 
Hovvard Beck, dr. Tomas 
Remeikis, Asta Banionytė, 
Arvydas Barzdukas, National 
Secur i ty Council š tabas, 
Helsinki Commission štabas bei 
kiti. 

x Yra atsiųst i i r lietuviams 
specia l ia k a i n a siūlomi žy
maus Lietuvos dailininko ir 
skulptoriaus A n t a n o Kmie
l iausko spalvotos grafikos dar
bai. Pr ieš perkant , galima 
pamatyti paveikslų nuotraukas. 
Skambinti (703) 448-6954, jei 
patogu, apie 9 v.v. Atlanto 
laiku. 

(sk) 
x Milžiniška Kristaus Ka

r a l i a u s stovyla, Sugar Loaf 
kalnas, vaizdingi Copacabanos 
ir Ipanema pajūriai - tai tik 
dalis įdomių vaizdų, kuriais 
džiaugsis „Draugo" ekskursijos 
dalyviai Rio de Janeiro mieste. 
Kelionė vyks š.m. lapkričio 26 
dieną. Informacija ir registracija 
— Amer i can Service Bureau, 
9727 So. Western Ave., Chica
go, IL 60643, tel . (1-312) 
238-9787. 

'sk) 

x P a t r i a dovaninių p rek ių 
ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamu, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš k i tų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja . Tel. 312-778-2100. 

(sk> 

x Vliko t a r y b a r u o š i a dr. 
K a z i o B o b e l i o a k t u a l ų 
pranešimą visuomenei rugsėjo 
28 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
Chicagoje. Dr. K. Bobelis šio 
mėnesio pradžioje. Lietuvos 
vyriausybes kviečiamas, lan
kėsi Lietuvoje. V i suomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti . 

x Lietuvių e v a n g e l i k ų re
formatų Bažnyč ios sinodas 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse įvyksta rugsėjo 29-30 die
nomis bažnyčios patalpose, 5230 
So. Artesian Ave., Chicagoje. 
Sinodo atidarymas bus šešta
dienį, rugsėjo 29 d., 2:30 vai. 
p.p., pamaldos sekmadienį, rug
sėjo 30 d., 10 vai. 

x Visų skau tų t u n t ų Chica
goje b e n d r a „ S u g r į ž i m o " 
sue iga vyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., 10 vai. ryto 
Jaunimo centre. Uniformuoti 
skautai ir skautės renkasi prieš 
didžiąją salę 9:45 vai. r. Vi
siems skautams ir skautėms 
d a l y v a v i m a s p r i v a l o m a s . 
Kviečiami visi tėveliai ir šiuo 
metu ..atsargon" išėję skauti
ninkai ir vadovai. Sueigoje 
dalyvaus ir svečias iš Kauno — 
Lietuvos S k a u t ų sąjungos 
ta rybos p i rm. vs Fe l ik sas 
Šakalys. Po sueigos bus pitcos 
vaišės visiems s k a u t a m s ir 
skautėms. 

x Rugsėjo 28 d „ penk ta 
dienį, pirmoji šio sezono vaka
ronė, kurios tema „Šiemetinė 
Lietuva". Vaizdajuostė St. Žile
vičiaus ir įspūdžiai poeto Kazio 
Bradūno. Vakaronę ruošia ir 
visus kviečia Jaunimo centro 
Moterų klubas. 

x Lietuvių F o n d a s — išei
vijos gyvybės šaltinis. LF remia 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą, o dabar pradėjo remti 
ir iš Lietuvos atvykstančius 
studentus. Remkime L. Fondą, 
paremsime lietuviškus reikalus. 
Aukas šisti į: L F o n d ą 3001 W. 
59th St., Ch icago , IL 60629. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose Prašome kreiptis: 
G .T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC. , 9525 S. 79 th Ave. , 
Hickory Hills. I L. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

A d \ ok.itas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV 63 St., Chicago. II h062<* 

Tel . (1-312) 776-5162 
14300 S Bell Rd.. Lockport. IL h0441 

Tel. <708i 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. kedz ie Avenue 

Chicago U b0629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo ** iki ~ \ . i! vak 

š«><tad * v.t iki I vai -i 

x VIII T e a t r o festivalio 
r eng imo komis i j a i pirmi
ninkauja JAV LB kultūros 
tarybos vicepirmininkė Nijolė 
Martinaitytė. Festivalis vyks 
lapkričio 15-18 d. Chicagos 
Jaunimo cent re . Rengimo 
komisija ruoš ia bi l ie tus , 
skelbimus, leidinį ir palaiko 
ryšius su dalyvaujančiais viene
tais: Vaidilutės teatru. Toronto 
Aitvaru, Hamiltono Aukuru ir 
Los Angeles Dramos sambūriu. 
Festivalio žymenų įteikimas ir 
vakarienė rengiami lapkričio 18 
d. 

x Žurn. S tasys Pieža iš 
Romos sveikina ,,Draugo'" 
redakciją ir administraciją bei 
visą štabą su geriausiais linkėji
mais. Jis rašo, kad kolegijoje yra 
sutikęs ir kunigų iš Lietuvos. 

x Mildos Motekaitytės kon 
certas bus rugsėjo 30 d., sekma
dienį, 3 v. p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Ji dainuos 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
ir Fr. Schumanno ciklą „Moters 
meilė ir gyvenimas". 

x Prel. J u o z a s Prunslris tu-
rist iniu la ivu Ramiajam 
vandenyne, Panamos kanalu ir 
Meksikos įlanka plauks kaip 
laivo kapelionas. \ Chicagą grįš 
spalio 12 d. 

x Visi kviečiami dalyvauti 
spalio 20 d. 7 v.v. Jaunimo cen
tre Margučio rengiamame kon
certe, kuris skirtas prieš 100 
metų gimusiam kompozitoriui 
Antanui Vanagaičiui pagerbti. 
Bilietai gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
parduotuvėje. 

x Iš Kalifornijos rašo, k a d 
dail. Marytei Strasevičiūtei 
American Art Association 
paskyrė 5000 dol. šių metų 
premiją iš daugiau kaip tūks
tančio savo darbus pristačiusių 
Spalio mėnesi bus jos dailės pa
roda Chicagoje. Boulevard 
Tovvers yra jos aštuoni pa
veikslai susipažinimui. 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to p roduk ta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d i e n ų 
laikotarpyje. 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus. 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas, 2 dež. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE. tel. 778-2233. 

(sk̂  

x Liet. Mot. Klubų Federa
cijos Čikagos klubo visuotinis 
narių susirinkimas ir nau
jos valdybos rinkimai įvyks š.m. 
spalio 7 d. 12 vai. dienos 
Balzeko muziejuje. 

(sk> 

w**^ ̂ ^ ^\* • 
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ADVOKATAS 
Vvtenis Lietuvninkas 
2501 VV 69th 
Chicago, II. 

Tel. (1-312) 7 
Valandos pagal 

St.eet 
60629 

78-0800 
susitarimą 

Redaguoja J. į>iaCas Medžiagą siųsta: 3206 W. 65tfa Place, Chicago, 

Ugnė Mažeikaitė 

B A L T I J E I BALANDŽIAI 

Žinau, kad Jėzulio 
Mamytė gera: 
Išklauso, jei prašo 
Širdelė tyra. 

— Geroji Marija. 
Aš trokštu labai, 
Kad Jėzui patiKtų 
Manieji darbai 

Kad jie suplasnotų 
Balandžiais batais, 
Kad kiltų į me.vną 
Dangų aukštai 

— Marija, padeki 
Man būti geram! 
Nuskristi pas iczų 
Lyg paukščiui vram! 

Tu Jėzaus ir rr.sų 
Mamytė esi! 
Težaidžia su Jeium 
Vaikučiai visi! 

Lietuva 

NAŠLAIČIO ' )ALIA 
LAZDYNU PriLEDOS 

RAŠTUOSE 

Lazdynų Pelėda gimė 1867 
m., mirė 1926 m. Ii rašė apie 
dvaro ir kaimo g e n i m ą . Jos 
tėvas buvo nusigyvenęs, su
vargęs dvarininkas. V y r a s 
paliko ja ir vaiku- ir išvyko 
į Ameriką. Ten jis >uvo Lazdy
nų Pelėdos kūryba buvo realis
tinė. Rašė iš gyvenimo, kurį 
mate ir pergyveni. 

S u n k i našlaičių da l i a 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n A\ f . . St»- 1H-2 
H i n s d a l r . I I . 60521 
Tel . <708i 325-3157 

Valandos patfal sus i tar ime 

x Lietuvoje reikalingą dan
tų t a i symui medžiagą galima 
gauti per „C ALIBRO CORP.", 
511 E. 127 St., Lemont. IL 
60439 (Pasaulio Liet. centre), 
tel. 708-257-8008. 

(sk) 

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

(sk) 
x P r i s t a t ome Lietuvoje tik 

naujus automobilius. Lada-Ži-
guh nuo $3500 iki $3900. Volga 
— $6.500 Visoms garantija. 
P a r ū p i n a m e bu tus gimi 
naičiams. Skambinti iki 12 vai. 
dienos Ąžuolui (312) 434-8618. 

(sk) 

Yra l a m e l i a i mieli ir brangūs... Tėviškės sodyba Lietuvoje. 

Lazdynų Pek 
ką „Joniukas" 
našlaitis ir vos 
t ė v a s išėjo į 
Namuose liko 

• paraše apysa-
Joniukas buvo 

• šerių metų. Jo 
Kar iuomenę . 

tik pamotė su 
v a i k u . Pamotė J o n i u k o 
nemylėjo. Vieną cieną „dėdė" ir 
„ te ta" atėjo pas juos. Pamotė 
pardavė Joniuką už bulvių 
maišą. Svetimuose namuose 
Joniukas jautės; blogai, nes 
„ te ta" ir „dėd*- neparodė j am 
švelnumo. JoniuEflB turė jo 
ganyti žąsis. 

Vieną diena Morkūno An
tanas pravažiavo su vežimu. 
Buvo pats mėšlavežys. J i s 
girdėjo Joniuke riūnuojant. An
t a n a s pasiūlė Joniuką pa

vėžinti, jei jis dainuos. Joniukas 
t r a u k ė visa gerkle lengvą 
dainelę. Kai jis sugrįžo, pama
tė, kad nėra dviejų žąsiukų. Sei
mininkė jį skaudžiai primušė. 
Graudžiai apsiverkęs, Joniukas 
nutaria nubėgti į namus ir 
pažiūrėti ar nesugrįžo tėvelis. 
Tėvelio nerado ir sužinojo, kad 
jis nebegrįš. Pamotė paėmė 
šluotą ir išvijo jį iš namų. 
Joniukas pirmą kartą gyvenime 
pajuto didelę neteisybę ir 
sunkią gyvenimo dalią. 
Atpasakojo Zigmas Wood-
w a r d . K. Donelaičio lit. m-los 
mokinys. 

BUTAS 

Vienas jaunas vyras, norė
damas sus i ras t i sau butą, 
vaikščiojo po Vienos miesto 
pigių butų rajonus. Pagaliau 
viename priemiestyje atrado 
butą, kuris j am labai patiko. 
Koks buvo jaunuolio nuste
bimas, kai buto savininkas už tą 
butą prašė ke tur ių šimtų 
guldenų kainą. Tokios aukštos 
kainos ligi šiol niekas nebuvo 
ten g i rdėjęs . J a u n u o l i s 
valandėlę pastovėjęs, paklausė: 

— Ar prie šio buto yra arkli
dė? 

— Kodėl tamstai reikalinga 
arklidė, juk arklių neturi? — 
paklausė buto savininkas. 

— Tiesa, man arklidė nerei
kalinga, tiktai norėjau sužinoti, 
ar ponas ją tur i , kad būtų kur 
pastatyti asilą, kuris už tą butą 
galėtų mokėti keturis šimtus 
guldenų. — nusišypsojęs pasakė 
savininkui jaunuolis. 

x J a u p e n k t a s mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL rašt inė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
t ransportas privačiam pasi
važinėjimui į gimtines, teatro ir 
operos bilietų užsakymai, rezer
vacijos restoranuose ir visa eilė 
kitų paslaugų. Adresas Vilnių 
je: T i l to sk-gvė 8 2. Tel . 
62-81-09. 

isk> 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų *eimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS. Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) Klaipėdoj* laukia iŠ Amerikos atvyks 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

A U K S A S I R P U R V E ŽIBA 

Tai l ie tuviška patarlė. Aš ją 
noriu paaiškin t i šia l ietuviška 
pasaka: 

Vieną k a r t ą gyveno ūk i 
ninkas, kur i s kirto medžius prie 
upės. Bekertant medį, nusmuko 
kirvis n u o koto ir įkrito į upę. 
Žmogus pradėjo verkti , kad ne
gali užbaigti darbo. Ėjo pro šalį 
s ene l i s , p a m a t ė v e r k i a n t į 
ūkininką, jį klausė; , JXo verki?" 
Ūkin inkas a tsakė: „Mano kir
vukas įkrito į upę, negaliu 
baigti darbo". Senelis įlindo į 
upę t r is ka r tus . Pirmą kar tą iš
t raukė auksinį, antrą ka r t ą 
sidabrinį ir trečią kartą geležinį 
kirvį. Ūk in inkas apsidžiaugė 
pamatęs savo geležinį kirvį ir 
pasiėmė. Kadangi ūkininkas 
buvo te is ingas, nenorėjo nieko 
svetimo, senelis j au padovano
jo sidabrinį ir auksinį kirvį. 
Ūkin inkas seneliui padėkojo. 

Pro šalį ėjo k i tas žmogus ir 
pamatė k a s atsitiko. J is tyčia 
įmetė geležinį kirvį į upę ir pra
dėjo verkt i . Senelis ir pas jį 
atėjo. Žmogus jam papasakojo 
savo bėdą. Senelis įlindo į upę 
ir i š t r aukė jo geležinį kirvį, 
žmogus sakė, kad tai ne jo kir
vis. Pask iau senelis i š t raukė 
sidabrinį ir tas sakė ne jo esąs. 
P a g a l i a u s e n e l i s i š t r a u k ė 
auksinį. Žmogus sakė, kad ta i 
jo kirvis. Senelis supyko a n t ne
teisingo žmogaus, pasiėmė visus 
tris k i rv ius ir dingo. 

Pa ta r l ė mus moko, jei mes 
būsime teisingi, mes išsiskirsi
me iš visų ir žibėsim kaip 
auksas. 

R i m a Ž u k a u s k a i t ė 
Buvusi Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

M A R A S U Ž N E M U N Ė J E 

Kada maras (pavietrė) 1710 
metais viešpatavo, tik viename 
Vilniuje numirė arti 100,000 
žmonių, o ka imai ir miesteliai 
liko tuš t i (pūsti). Man seniai 
pasakojo, kad iš visų šalių 
atkeliavo žmonės, kad užpildytų 
žemę, o tos vietos, ku r buvo 
anksčiau kaimai , pavirto gi
riomis, nes nebebuvo gyventojų. 
Aš po to maro esu tik ketvir tos 
k a r t o s . Nuo maro Š u n ė k ų 
parapijoje, Strielčiškių kaime 
liko dvi moterys, iš kurių viena 
buvo močiutė mano mamos, o 
visoje parapi jo je l i k o ne 
daugiau, kaip septyni žmonės. 
Tada atkeliavo daug žmonių iš 
Maskolijos (Rusijos) ir apsi
gyveno Žiūriuos, Būdvičiuos ir 
Padvariuos. Dėl to tuos t r is 
ka imus ir dabar vadina: Žiūriai 
— G u d e l i a i , Budvič ia i — 
G u d e l i a i ir P a d v a r i a i — 
Gudel ia i , nes juose gyveno 
gudai . Tie t rys kaimai yra 
Vilkaviškio apskrityje (pavietė). 
Žiūriai ir Budvičiai — Paežerių 
valsčiuje, o Padvariai — Vilka
viškio valsčiuje. Nuo tų gudų ir 
pavardės — Vosylius, ta ip pat ir 
P a e ž e r i ų valsčiuje k a i m a s 
Baziliai. nes ten gyveno gudas 
Bazilius. 

Iš d r . Balio a r c h y v o 

p a s i r u o š ė Binza? 6. K a i p 
pasiruošė vilkas? 7. Kas įvyko 
po egle ir kuo viskas baigėsi? 

G r a m a t i k a . Šias bendrat is 
p a r a š y k i t e visais k e t u r i a i s 
la ikais trečiame asmenyje: 1. 
ledėti , 2. pelėti, 3. gesti, 4. 
pleiskanoti. 5. riebėti, 6. tirštėti. 
7. s t ingti , 8. blaivytis, 9. rūdy
ti, 10. taisytis (kalbant apie 
ligonį). riminiu. 

ŠUO BINZA 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 
(Pabaiga) 

Binza sako: 
— Nedainuok, nes tu neprisi

taikysi prie žmonių balso. 
Vilkas nebeiškentė ir pradėjo 

kaukti. Išgirdo žmonės, pradėjo 
ieškoti. Atrado prie krosnies ir 
pradėjo jį mušti. Labai sumuš
tas vos spėjo išbėgti iš trobos. 

Vilkas supyko ant Binzos, kad 
labai sumuštas vos gyvas liko. 
Binza jam atsakė; 

— Ar aš tau nesakiau, kad tu 
nepriderinsi savo balso prie 
žmonių balso. 

Vilkas visai neklausė ką jam 
Binza sakė, tik pabėgdamas 
pasakė; 

— Rytoj bus teismas! Ateik su 
savo liudininkais. 

Binza pasikvietė katiną ir 
gaidį, o vilkas — mešką ir šerną. 
Vilkas su savo liudininkais 
laukė miške ateinant Binzą. 
Kai ilgai nesulaukė, vilkas liepė 
meškai lipti į eglę ir iš tolo 
žiūrėti. Po valandėlės meška 
pranešė vilkui: 

— Kūmai, ateina baisūs plė
šikai: vienas pagaliu nešinas, 
antras šautuvą laikydamas, o 
trečiasis akmenis rinkdamas, — 
pradėjo meška aiškinti vilkui. 

— Slėpkimės, atrodo bus blo
gai, — pasakė vi lkas liu
dininkams. 

Meška paliko eglėje, šernas 
įlindo į skruzdėlyną, o vilkas į 
sausų šakų krūvą. Kai Binza su 
savo liudininkais atėjo prie 
eglės, kur buvo susitarę susi
tikti, nieko nerado. Valandėlę 
sustoję laukė. Tuo metu šernui 
į užpakalį pradėjo lįsti skruzdės 
ir ėmė kąsti. Nebeiškentėdamas 
skausmo, pradėjo su uodega 
plakt skruzdėlyną. 

Katinas kapt už uodegos. 
Šernas išsigandęs šoko iš skruz
dėlyno ir ėmė bėgti tolyn. 
Gaidys, buvęs netoli skruzdė
lyno, išsigando šerno ir įlėkė į 
eglę šaukdamas; 

— Paduok man jį! 
Meška išsigandus gaidžio, 

šoko iš eglės ant sausų šakų 
krūvos, kur buvo pasislėpęs 
vilkas. Vilkas pagalvojo, kad 
jau jį užpuolė, šoko iš krūvos ir 
pasileido bėgti. M°5ka paskui 
vilką. Binza su liudininkais 
paliko vieni ir taip pasibaigė 
teismas. 

Žodynas. Paaiškinkite saki
niais šiuos žodžius: 1. Troba, 2. 
ąsotis. 3. lakti (išlakė), 4. kentėti 
'nebeiškenčiu). 5. prisitaikyti 
'neprisitaikysi). 6. spėti (spėjo), 
7. Derintis (neprisderinsi), 8. 
teismas. 9. rinkti (rinkdamas), 
10. skruzdėlynas, 11. plakti. 

Klaus imai : 1. Ar vi lkas 
paklausė Binzos patarimo taip 
nedaryti? 2. Ką vilkas darė? 3. 
Kas jam atsitiko? 4. Ką vilkas 
vėliau pasakė Binzai? 5. Kaip 


