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Prasidėjo Lietuvos ir 
Kremliaus konsultacijos 

M a s k v a . 1990 spalio 2. (LIC) 
— šį rytą Maskvoje prasidėjo 
konsultacijos tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos delegacijų. 

Iš Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Informacijos b iuro 
gauti pranešimai, kad dvi dele
gacijos tarėsi daugiau kaip dvi 
valandas. Po to delegacijos 
pietavo Kremliuje. Numatoma, 
kad po pietų petraukos tęsis 
konsultacijos. AT Informacijos 
biuras praneša, kad pirmos 
dienos konsultacijoms pasibai
gus, kviečiama spaudos konfe
rencija Lietuvos atstovybėje 
Maskvoje. 

Lie tuvos delegaci ja 
Aukščiausiosios Tarybos pa

tvir t intai Lietuvos delegacijai 
pr iklauso aštuoni asmenys. 
Vytautas Landsbergis, delegaci
jos vadovas, Kazimieera Pruns
kienė, Aleksandras Abišalas, 
P r a n a s Kūr i s , Romua ldas 
Ozolas, Algirdas Saudargas, 
Česlovas Stankevičius ir Ema
nue l i s Zinger is . Užsienio 
reikalų ministras Saudargas 
neda lyvavo konsul tac i jose 
šiandien, nes šiuo metu kar tu 
su Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrais lankosi New 
Yorke, kur daro spaudimą, kad 
Pabaltijo šalims būtų suteiktos 

stebėtojų teisės Helsinkio kon
ferencijos sudėtyje. 

Be aukščiau išvardintų asme
nų, iš Lietuvos pusės konsul
tacijose š i and ien t a i p p a t 
dalyvavo Bronius Kuzmickas, 
derybų ruošos komiteto pirmi
ninkas, ir Egidijus Bičkauskas, 
Lietuvos atstovas Maskvoje. 

Sovietų de legaci ja 
Sovietų delegacijai vadovauja 

Premjeras Nikolajus Ryžkovas. 
TSRS delegacija beveik tris kar
tus didesnė negu Lietuvos. Joje 
atstovaujami Užsienio reikalų 
komitetas. Ginkluotosios pajė
gos ,KGB, Vidaus reikalų minis
terija, Planavimo komitetas, 
Susisiekimo ministerija, Valsty
binis bankas, Baltarusijos mi
nistrų taryba ir kt. 

Lietuvos valdžia pabrėžia, kad 
pasitarimai tarp Vilniaus ir 
Kremliaus , kur ie prasidėjo 
šiandien, nėra derybos, o tik 
konsultacijos apie derybas. Lie
tuvos nusistatymas yra, kad 
derybos prasidės tik po to, kai 
abi pusės pasirašys protokolą, 
ap ib rėž i an t i t a s d e r y b a s . 
Lietuvos siūlomam protokole 
tvirtinama, kad derybos vyksta 
ne tarp Kremliaus ir sovietinės 
respublikos, o tarp dviejų su
verenių šalių. 

Danijos pranešimas spaudai 
J u n g t i n ė s T a u t o s . Rugsėjo 

28, 1990. — Danijos nuolatinė 
misi ja J u n g t i n ė s Tau tose 
New Yorke per Lietuvių Infor
macijos centrą a t s iuntė šį 
specialų pranešimą, kuris iš
siuntinėtas visai spaudai, kad 
Pabaltijo biuras bus įteigtas 
Kopenhagoje. 

Danijos Užsienio re ika lų 
min i s t e r i s Uffe El lemann-
Jensen ir du Pabaltijo užsienio 
reikalų ministeriai — Latvijos ir 
Estijos — Janis Jurkans ir Len-
nart Meri — susitiko šiandien 

Atidarytas biuras 
B r i u s e l i s . — Iš Europos 

pranešama, jog rugsėjo 27 d. 
Briuselyje atidarytas Pabaltijo 
kraštų krikščionių demokratų 
informacijos biuras. Iškilmin
game atidaryme dalyvavo Euro
pos Parlamento frakcijos pir
mininkas dr. Egon Klepsch, 
tarptautinės ir vietinės spaudos 
atstovai, Krikščionių Demo
kratų Internacionalo generali
nis sekretorius Andre Louis. 
Europos Krikščionių Demokra
tų Unijos generalinis sekre
torius ir Europinio Sąjūdžio 
v i c e p i r m i n i n k a s Thomas 
Jansen bei kiti. Iš lietuvių 
dalyvavo Egidijus Klumbys, 
Lietuvos Krikščionių Demo
k r a t ų partijos pirmininkas, 
Adolfas Venskus, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos vicepirmininkas ir Belgijos 
lietuviai. 

P r i e š informacijos biuro 
atidarymą įvyko spaudos kon
ferencija, kurią suorganizavo 
Europos Parlamento Krikščio
nių Demokratų frakcijos dele
gacija, kuri rugsėjo 22-23 d. 
lankėsi Lietuvoje. 

Informacijos biuras bus mate
rialiniai remiamas Krikščionių 
Demokratų Internacionalo ir 
Belgijos Krikščionių Demokra
tų (flamandų) partijos, pranešė 
Birutė Venskuvienė, kuri pran
cūzų kalba redaguoja Eltos biu
letenį. 

New Yorke. J ie susitarė dirbti, 
kad būtų įsteigtas Pabaltijo 
biuras Kopenhagoje. Danijoje. 

Danijos Užsienio r e ika lų 
minis ter is tą k laus imą su 
Lie tuvos Užs ien io r e i k a l ų 
ministeriu Algirdu Saudargu 
aptarė New Yorke spalio 1 d. 
Uffe Ellemann-Jensen numato, 
jog pirmoji Pabaltijo Informaci
jos į s ta iga V a k a r u o s e b u s 
atidaryta Kopenhagoje dar prieš 
šių metų pabaigą. Ryšium su 
atidarymu, Danijos Užsienio 
re ika lų min i s t e r i s p a k v i e s 
Pabal t i jo t r i jų v a l s t y b i ų 
užsienio reikalų ministerius į 
ministeriu konferenciją Kopen-
hagoje su š i a u r ė s k r a š t ų 
ministeriais iš Danijos, Suomi
jos. Islandijos, Norvegijos ir 
Švedijos. 

,Toks 5 plius 3 pasi tar imas 
galėtų turėti reikšmės toms pas
tangoms, kad būtų išgautas tik
ras formalus nepriklausomybės 
s ta tusas Pabaltijo respubli
koms", pasakė E l l emann-Jen 
sen po pasitarimo su savo Pa
baltijo kolegomis. 

Savo kalboje Jungtinių Tautų 
asamblėjoje prieš savaitę Dani
jos Užsienio reikalų ministeris 
išreiškė viltį, jog Estija, Latvi
ja ir Lietuva galės greitai da
lyvauti tarptaut iniame bend
radarbiavime. Danija taip pat 
pasisakė už Pabaltijo valstybių 
dalyvavimą stebėtojų satusu 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo viršūnių konferencijo
je, kuri bus Paryžiuje lapkričio 
mėnesį. 

„Šis pasitarimas bus labai 
svarbus ir turės lemiamos reikš
mės Europos ateičiai. Estija, 
Latvija ir Lietuva tur i ten būti 
reprezentuojama", paaiškino 
Danijos Užsienio reikalų minis
teris Ellemann-Jensen. 

Tai ne 1944-ųjų, o 1990 metų ruduo. Taikaus Vilniaus eatvese vel šarvuočiai. Tai rodo ..Tiesa" 
rugsėjo 20 dienos laidoje. 

Ukraina: „naujoji unijos 
sutartis — naujoji vergija" 

Kijevas. — Dešimtimis tūks- Ukraina negali pasirašyti nau-
tančių ukrainiečiai žygiavo prie josios Gorbačiovo siūlomos uni-
savo Respublikos Parlamento ir 
pirmadienį, skanduodami prieš 
Komunistų partiją šūkius ir 
reikalaudami, kad tos partijos 
vadai pasi trauktų iš pareigų. 
Minia nešė ukrainiečių tautines 
vėliavas ir protestavo prieš 
Maskvos kontrolę. 

Kai minia sus i r inko prie 
U k r a i n o s Aukšč iaus ios ios 
t a rybos rūmų į t e ik t i savo 
reikalavimus. ta i viduje vyko 
sesija ir jos metu deputatai 
reikalavo pasitraukti Ukrainos 
prezidentą Leonidą Kravčuką ir 
ministerį p i rmininką Vitalį 
Masolą. Disidentai, kurie turi 
maždaug vieną trečdalį vietų 
Ukrainos parlamente, išėjo į 
gatvę ir prisijungė prie minios, 
kai komunistų dauguma patvir
tino vyriausybės įsakymą, drau-
dž ian t į d e m o n s t r u o t i prie 
Parlamento rūmų. Donetsko 
mieste taip pa t tūkstančiai 
žmonių pareiškė savo protestą 
prieš Maskvą ir solidarizavo Ki
jevo demonstrantams. 

jinės sutarties i r kad Komu
nistų partija būtų paskelbta 
„kriminaline organizacija". 
Ruch sąjūdžio vadai sako. kad 
proteste dalyvavo daugiau kaip 
100,000 žmonių, tačiau ukrai
niečių tarptautinės sąjungos 
atstovas sakė, kad tik 75.000 
tebuvo susirinkę. „Tasso" žinių 
agentūra pranešė, kad pro
testavo tūkstančiai ir Lvove, 
Temopolio ir Ivano-Frar.kovskio 
miestuose. Plakatuose buvo 
matyti šie šūkiai: „Naujoji uni
jos sutart is yra naujc|U*ergija". 
„Motina Maskva, mes norime 
būti našlaičiais!", „Šalin unijos 
sutartį!", „Komunistų partija 
yra kriminalistų klika" arba 
„Tegyvuoja Komunistų partija 
Černobylio jėgainėje!" 

Sovietų r eakc i j a 
Ukra ina y ra viena iš 13 

Žydų emigracija 
J e r u z a l ė . — Nežiūrint, kad 

tame regione gali prasidėti 
karas, 17,494 žydai emigravo iš 
Sovietų Sąjungos į Izraelį 
rugpjūčio mėnesį. Šiais metai.-, 
jau beveik 83,000 žydų persikėlė 
į Izraelį gyventi. Persų įlankos 

respublikų, k u r i reikalauja krizė, atrodo, neturi reiškmės 
daug didesnių teisių iš Maskvos žydų emigracijai. Daugelis žydų 
savarankiškai tvarkytis . Po mano, kad didėja antisemitizmo 
Rusi jos — t a i didžiausia banga Sovietų Sąjungoje ir tai 
respublika. Demonstracijų metu yra svarbiau negu galimas kon 
KGB agentai ir Vidaus reikalų fliktas su arabais šiemet at 
ministerijos ginkluoti daliniai vyko pats didžiausias žydų 
stovėjo skersgatviuose ir stebėjo skaičius į Izraeli nuo pat 1951 
protestuotojus. Susirėmimų ne- metų. 
buvo. Sovietų spauda pranešė 
apie demonstracijas, parašy 
dama, kad jas organizavo „na 
c ;.onalistai". 

— Čekoslovakija, kuri tebėra 
Varšuvos pakto narių tarpe, 
pranešė galinti pasiųsti savo 
karius į Saudi Arabiją, kurie 
yra paruošti specialistai prieš 
cheminius ginklus. 

Komuni s t a i t i k Černobilyje 
Kiti reikalavimai buvo, jog 

ukrainiečių vyrai atliktų karinę 
tarnybą t ik Ukrainoje, kad 

Irako gąsdinimai 
Bagdadas . — Irako prez. Sad-

dam Husein grasino užimsiąs 
alyvos šaltinius Saudi Arabijo
je ir kitus arabu kraštus bei 
Izraelį, jei I rakas bus „smau 
giamas" ekonominių sankcijų, 
kurias įvedė Jungt inės Tautos. 
Po pasitarimo su kitais Irako 
vadais Husseinas išleido karini 
pareiškimą Irako vyriausybės 
Revoliucinės tarybos vardu, 
kuris dar labiau priartino prie 
karo, sako Vakarų diplomtai. 
Jis dar pasakė, jog Irakas yra 
gerai pasiruošęs ir geroje pozi
cijoje prieš bet kokią Amerikos 
karinę ataką. „Mes niekada 
neleisime niekam pasmaugti 
Irako žmonių; pirmiau smaugė
jai patys bus pasmaugti". 

Britai ir Iranas 
atnaujino /sius 

L o n d o n a s . — R« 
agentūra pranešė 
tadienį Britanija 
naujino pilnus d 
ryšius, ir tai reiški 
vyriausybė nori tur< ū geresnius 
ryšius su Vakarą-;. Taip pat 
padidėjo viltys, kad 
paleisti pagrobtum 
čius. Abu kraštai t 
ambasados vėl b; 
abiejose sos t iv 
nutraukė diplomą: nius ryšius 
1989 m. kovo mėnesį, kai 
rašytojas Rushdie išleido ne
palankią novelę apie islamą ir 
musulmonus. Britų Užsienio 
re ika lų ministeris Douglas 
Hurd Jungtinėse Tautose, kai 
b u v o pranešta apie ryšių 
atnaujinimą su Iranu, pasakė, 
„kad tai dar viena plyta stipri
nan t koaliciją prieš Iraką". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J o r d a n a s pranešė sulaikęs 
visus lėktuvų skridimus tarp 
Ammano ir Bagdado, pritarda
mas Jungtinių Tautų nutari
mui, ka i buvo paskelb ta 
lėktuvų blokada Irakui. 

— Rytų Vokietija oficialiai iš 
Varšuvos pakto sąjungos 
pas i t r aukė jau devynias 
dienas p r i e š susijungimą. 
Varšuvos pakto karo pajėgų 
viršininkas sovietų generolas 
Piotr Luševas pasirašė oficialų 
protokolą. Žurnalistai sako, kad 
tuo metu atrodė, lyg jie 
dalyvautų laidotuvėse, nors 
buvo pasikeista tostais, tačiau 
sovietų kariai neparodė jokio 
šiltesnio gesto. 

— Vak. Vokietyos Volks-
wagen mašinų firma padėjo 
pamatus naujam mašinų fabri
kui Rytų Vokietijoje, kurio 
pastatymas kainuos 3.2 bili
jonus dolerių. Kancleris Kohl 
dalyvavo kartu su tos kompa
nijos vadovu Carl Hahn pamatų 
prakasimo iškilmėse. 

— N e w Yorke dalyvavo 
daugiau kaip 70 pasaulio vals
tybių prezidentų, karal ių , 
ministeriu pirmininkų Jungti
nėse Tautose konferencijoje 
vaikų sveikatos klausimais. 

— Europos kraštų grupė, 
sudaryta iš įvairių profesijų 
žmonių,lankėsi Persų įlankos 
kraštuose, norėdami susipažinti 
su dabartinėmis sąlygomis. 
Baigę kelionę pareiškė, jog 
karas gali prasidėti už kelių 
savaičių. Belgijos atstovas Ar-
mand de Decker pasakė, kad jo 
asmeninių įsitikinimu, ,Jei 
Husseinas nepasitrauks greitai 
iš Kuwaito, tai bus tuoj karas". 

terio žinių 
og ketvir-
Iranas at-

lomatinius 
kad Irano 

.įbanas gali 
us vakarie-
reiškė, kad 
atidarytos 

e. I ranas 

JAV senatoriai vėl kelia 
Pabaltijo laisvės klausimą 

Pabaltijo vadų prašymas JAV Senatui 

„Ekologija - 90" 
Vilniuje parodų centre baigėsi 
tarptautinė aplinkos Svarinimo 
paroda, kurioje su savo eksponatais 
dalyvavo 29 Lietuvos organizacijos, 
o taip pat Estija, Ukraina, Rusija. 
Lenkija ir JAV. 

— Pietų Afrikos juodųjų ra
jone buvo rasti keturių baltų 
žmonių kūnai apoVge ir žiauriai 
sužaloti 

— Pie tų Afrika sulaikė visą 
prekyba M Iraku, įskaitant ir 
ginklu pardavimą, pranešė jų 
užsienio reikalų ministeris P. 
Botha. 

— Rytų Vokietijos policija 
suareštavo buvusį Saugumo 
viršininką Erich Mielke, kuris 
paslėpdavo teroristus, atbėgu
sius iš Vakaru 

Washingtonas. 1990 spalio 1. 
(LIC) — Informacijos centras 
praneša, jog paskutiniu metu 
pagyvėjo ve ik la Pabal t i jo 
valstybių klausimu trijose se
natorių grupėse. 

Jų laiškai buvo nukreipti pre 
zidentui Bushui. Rugsėjo 28 d. 
sen. Donald W. Riegle iš 
Michigan valstijos, demokratas, 
pasiuntė kartu su kitais 21 savo 
kolegomis laišką tiesiai prezi
dentui Bushui, pareikšdami sa
vo nuomonę , kad pa la iko 
Pabaltijo dalyvavimą lapkričio 
mėnesio įvykstančioje Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
v i r šūn ių konferencijoje ir 
ragina prezidentą „padaryti 
viską, kas yra galima, kad Esti
ja, Latvija ir Lietuva turėtų 
teisę dalyvauti istoriniame pro
cese pilnais nariais arba ir 
stebėtojais". 

Pabaltijo valstybės birželio 
mėnesį prašėsi stebėtojo statuso 
toje konferencijoje Kopenhago
je, bet buvo Danijos sekretoriato 
sulaikytos, kuris pareiškė, jog 
Sovietų delegacija tą klausimą 
vetuos, jei oficialiai jis bus 
pateiktas plenumo sesijai. 

Sen. Riegle savo la iške 
pabrėžia, jog dabar „suteikimas 
nar io teisių arba stebėtojo 
statuso toje Konferencijoje būtų 
l a b a i svarbus V a k a r ų 
demokrat i jų įsipareigojimo 
pareiškimas Pabaltijo laisvei... 
ir taip pat sustiprintų pabal-
tiečius jų pasitarimuose nepri
klausomybės klausimu". 

P r a š y m a s į te iktas 
Trijų Pabaltijo valstybių už

sienio reikalų ministeriai įteikė 
savo prašymą stebėtojo statusui 
šią savaitę New Yorke, kur yra 
susirinkę valstybių užsienio 
reikalų ministeriai išdiskutuoti 
lapkričio viršūnių konfencijos 
klausimus. Šiandien Pabaltijo 
užsienio reikalų ministeriai 
buvo pakviesti dalyvauti konfe
rencijos posėdyje kaip Danijos. 
Islandijos ir Norvegijos vyriau
sybių svečiai. 

Kitas atvejis yra, kai šeši JAV 
senatoriai pasiuntė laišką prezi
dentui Bushui, pareikšdami 
savo susirūpinimą „du plius 
ketur i" sutartimi, kadangi Vo
kietijos susijungimo sutartis 
gali turėti įtakos Amerikos 
politikai Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu. Rugsėjo 26 laiške, 
kurį organizavo demokratas iš 
New Jersey sen. Bill Bradley. 
pastebi, jog Pabaltijo vadai 
įspėjo, kad Amerikos „Du plius 
keturi" sutarties ratifikacija gali 
pastatyti į pavojų Amerikos ilgų 

— Jung t inėse Tautose , kai 
šiuo metu yra suvažiavę visų 
valstybių vadai, JAV ir Sovietų 
Sąjungos užsienio re ika lų 
ministeriai — Severdnadze ir 
Bakeris diskutavo naujos rezo 
liucijos tekstą, pagal kurią būtų 
leista panaudoti karinę jėgą 
prieš Irako diktatorių Husseiną. 
Sovietai aiškiai pasakė, kad jų 
karinės pajėgos galėtų daly
vauti tik Jungtinių Tautų ben 
droje vadovybėje. 

— Vat ikane popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį pradėjo 
pasaulio vyskupų sinodą, kurie 
d i sku tuos kun igys tės 
klausimus. 

metų nepripažinimo politiką dėl 
Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą 

Laiškas Senatui 
Pabal t i jo trijų vals tybių 

vadai, rugsėjo 28 d. susirinkę 
Rygoje, išreiškė savo susirū
pinimą, pasiųsdami laišką JAV 
Senatui. Nors Pabaltijo laiške 
pareiškiamas pritarimas Vokie
tijos susi jungimui , t ač iau 
primenama, jog Sovietų-Vokie
tijos sutarties antrame straips
nyje rugsėjo 13 d. aktas turi tokį 
principą, kur is gali bū t i 
suprastas, kaip pripažinimas 
užkariautos Pabaltijos valstybių 
teritorijos Sovietų Sąjungai. 
Todėl ir prašoma JAV Senatą 
pareikšti tik savo sąlyginį tos 
„du plius keturi" sutarties 
teisėtumą bei JAV nepripaži
nimo politikos patvirtinimą. 

Sen. Bradley savo laiške 
kreipiasi i prezidentą, jog jis 
užtikrintų dar prieš Senatui 
rat if ikuojant tą ,,dų plius 
k e t u r i " su ta r t j , kad nėra 
pakeista JAV politika Pabalti
jo kraštų atžvilgiu. 

Bet Valstybės departamento 
pa ta rė jas Robert Zoellick. 
liudydamas penktadienį Senato 
Užsienio reikalų komitete, 
pasakė, jog Busho administraci
jos pozicija bus ir toliau tęsti 
ilgų metu nepripažinimo poli 
tiką ir kad ..du plius keturi 
sutartis '" neliečia Pabaltijo 
valstybių. 

Susijungimo sutarties ratifi
kavimas Senatui buvo įteiktas 
trečiadieni, tai yra šiandien. 
Sen. Bradley mano, kad toks pa-
re i šk imas . kaip kad buvo 
Zoellick padarytas — turi būti 
įrašytas Senato rezoliucijoje, tuo 
išreiškiant savo tos sutarties 
supratimą. Jei bus reikalinga, 
sen. Bradley yra pasiruošęs 
pateikti tai sutarčiai papildymą. 

Humani ta r inė pa r ama 
Trečias dalykas, kuris 

atkreipė senatorių dėmesį, yra 
humanitarine pagalba Lietuvai. 
Senatas pritarė 10 milijonų 
dolerių paramai rugpjūčio 
menėse Bet Atstovų rūmai to 
klausimo nesvarstė. Antradienį 
įstatymų leidėjai turėjo aptarti 
ir šį reikalą ir buvo raginami 
neatsakyti tos pagalbos Lietu
vai. Šeši senatoriai, kuriems va
dovauja \Villiam Armstrong iš 
Colorado ir Daniel Patrick 
Moynihan iš New Yorko krei
pėsi į senatorių Sam Nunn, de
mokratą. Senato Ginkluotųjų 
pajėgų komiteto pirmininką ir 
jo pavaduotoją sen. John 
Warner . kad j ;e s t ipr ia i 
palaikytų tą įstatymo projektą. 
Panašius laiškus senatoriams 
Nunn ir Warner šiandien 
pasiuntė sen. Jesse Helms ir 
sen. Paul Simon iš Illinois 
valstijos 

— Liubljanoje Slovėnijos par 
lamentas pirmadieni paskelbė 
pilną suverenumą. 

KALENDORIUS 

Spalio 3 d.: Evaldas, Teresė, 
Alanta, Kristina. Remigijus, 
Milgintas. 

Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus. 
Asyžietis, Edvinas. Eivyde, Gai
lius. Mąstautas, Aura. 

ORAS CHK AGOJK 

Saule teka 6:48. leidžiasi 6 3 1 . 
Temperatūra dieną 69 1., 

naktį 53 I. 

file:///Villiam


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 3 d 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ. -KŲ R A M O V Ė 

Redaguoja j.v.s. irena Regiene. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

SUGRĮŽIMO SUEIGA 
CHICAGOJE 

Naujieji skautiškos veiklos 
metai Chicagoje kas rudenį pra
dedami iškilminga „Sugrįžimo" 
sueiga ir smagiu lauželiu. 
Laikais, kai kiekvieno tunto 
gretose žygiuodavo daugiau 
negu 200 (o „Lituanicoje" ir 
daugiau) narių, ir stovyk
laujama, ir sugrįžimo šventė 
kiekvieno tunto buvo šven
čiama atskirai. Laiko tėkmei 
keičiant gyvenimo sąlygas, neiš
vengiamai keičiasi ir veiklos bū
das. Ir ilgalaikės tradicijos 
dažnai išlieka prasmingomis, jei 
atsisakoma jų „dogmatiškumo". 
Logiška pradžia šia kryptimi 
buvo šįmetinė bendra visų 
keturių Chicagos tuntų „Atgi
mimo" stovykla su bendra va
dovybe, bendru stovyklavimu 
šakomis, bendra programa. 
Stovykla buvo sėkminga! An
tras žingsnis žengtas visiems 
kartu švenčiant „Sugrįžimo" 
švente bendra visų tuntų suei
ga praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
30 d., vykusia Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Salėje, kiekvienam tuntui 
numatytoje vietoje rikiavosi šią 
vasarą stovyklauti negalėję 
broliai ir sesės, jų vadovai,-ės. 
Susėdę šnekučiavosi mamytės 
ir tėveliai, sueigos pradžios 
laukė ir svečiai — LSS Tarybos 
vieepirm. vs Irena Kerelienė, 
ASS vadijos pirm. vs fil Danutė 
Eidukienė, LS Seserijos jūrų 
skaučių sk. vedėja jvs Dalia 
Sruogaitė, LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs Gediminas 
Deveikis ir mielas svečias 
iš Tėvynės — Lietuvos Skautų 
sąjungos tarybos pirmininkas 
vs Feliksas Šakalys. Prieš salę 
sus i r ik iavę stovyklavusieji 
broliai ir sesės arti pusvalandį 
laukė atvykstant tų, kurių, (de
ja!) tėvai šion sueigon neat
vežė... (Sueiga, (kad ir su pa
vėlavimu), pradėta smagia 
eisena, su „Atgimimo" sto
vyklos da ina ir šypsn ia i s 
lūpose, iš stovyklos grįžtančių 
stovyklautojų, vedamų stovyk
los gairės ir viršininkų — pirmo
sios savaitės viršininko vs fil 
Gintaro Plačo ir antros savaitės 
— jps Violetos Pau l i enės . 
Komanduojant s tovyklos 
komendantei vsl Daivai Paraki-
ninkaitei, stovyklautojai išsi
rikiavo ir paskutinį kartą nuai
dėjo „Atgimimo" stovyklos 
šūkis: „Pakilo trispalvė, atgijo 
dvasia — mūs Tėvynė bus lais
va!" Trumpu žodžiu į seses ir 
brolius kreipėsi abu viršininkai, 
dėkodami už pavyzdingą skau-
tavimą. o vadovams už vado
vavimą, kviesdami ir ateinančią 
vasarą vėl susitikti stovykloje. 

Vadovavimą perdavus sueigos 
komendantui ps. dr. Mindaugui 
Griauzdei, stovyklinės gretos 
buvo išformuotos. Stovyklau
tojams sugrįžus į tuntų rikiuo
tes, juos pasveikino tuntininkės 
ir tuntininkas. 

Tolimesnėje eigoje — koman
dos tvarka raportai: tuntininkų 
— sueigos komendantui, šio — 
LS Brolijos Vyriausiam skauti
ninkui, šio — svečiui, Lie
tuvos Skautų s gos tarybos 
pirm. F. Šakaliui, į kur io 
sveikinimą atsiliepė arti poros 
šimtų balsų ryžtingas ..Vis 
budžiu!". Sueigoje dalyvavę 
aukštieji LSS vadovai,-ės pa 
kviečiami vienetų inspekcijai 
Vadovai inspektuojamų vienetų 
sveikinami vienetų šūkiais. 

Tuntų įsakymus perskaitė 

tuntų adjutantai: „Kernavės" — 
v.si. Dovilė Salčiūnienė, „Auš
ros Vartų" — v. si. Vida Brazai-
tytė, „Nerijos" — g.v.v. Milda 
Rudaitytė ir „Lituanicos" — s. 
Aloyzas Mučinskas . Tuntų 
reikalams buvo numatyta po 15 
minučių. Mergaičių tuntai to ir 
laikėsi. Išimtį sudarė ,.Li
tuanicos" tuntas su eilė:? tunto 
ir LS Brolijos įsakymų skai
tymu, nusipelniusiems žymenų 
prisegimais laime, kad tie 112 
stovykloje vilkiukų jgyti spe
c ia lybių ženklų į te ik imai 
palikti draugovių sueigoms). 
Garbės žymenis ja is apdovano
tiems prisegė LS Brolijos VS Ge
diminas Deveikis ir svečias iš 
Lietuvos vs F. Šakalys. 

„Lituanicos" tun tas naujuo
sius veiklos metus pradeda su 
nauja vadovybe, tai šioje suei
goje vyko ir vadovų pasikeitimo 
apeigos. Savo vadiją nuo parei 
gų atpalaidavęs, tuntininkas vs 
fil Gintaras Plačas tunto vėlia
vą įteikė LSB VS Gediminui 
Deveikiui, kur i s ją perdavė 
dviejų metų laikotarpiui tun-
tininko pareigoms įsipareigo-
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atsikūrusią Lietuvos skautiją 
jos atstovo vs F. Šakalio asme
nyje, o LSS brolius ir seses 
sveikindamas kvietė entuzias
tingam skautavimui 1991-siais 
metais. 

Į sueigos dalyvius prabilo ir 
svečias vs F. Šakalys. Džiaugėsi 
matydamas tokį gausų skautiš
ką susibūrimą. Džiaugėsi Lie 
tuvoje atsikūrusia skautiška 
veikla ir atgimstančia Lietuva. 
Priminė, kad Lietuvai per 
amžius reikėjo kovoti už tautiš
kumą ir valstybingumą. Ta 
kova vyksta ir dabar. Ragino 
mus būti tvirtais lietuviais, nes 
tuo visi padedame Lietuvai. 
Perduodamas Lietuvos skau-
tijos linkėjimus, kvietė visus 

NAUDOKIMĖS SVARBIA 
GALIMYBE 

jančiam ps fil. dr. Robertui susitikti prie* skautiškų laužų 
Vitui. ,,Abdikuodamas" ir iš Lietuvoje. 
JAV Vidurio rajono vadeivos 
pareigų, brolis G. Plačas šių 
pareigų simbolį, sidabrinę vir
velę su švilpuku įteikė nauja
jam vadeivai ps. dr. Mindaugui 
Griauzdei, o tuntininko virvele 
— broliui Robertui. Atsisveiki-

Oficialioji sueigos dalis baig
ta vėliavų išnešimu. 

Vė l i av in inkams už d u r ų 
dingus, energingoji ps. Ramutė 
Kemeža i t ė sukvietė v i sus 
brolius ir seses ratan. Suskambo 
skautiškos dainos, šūkiai ir 

nimo kalboje brolis Gintaras išprovokuotas vyresnių brolių 
prisiminė, kad prieš 30 metų. pasirodymas. Kai jaunesnieji 
įsijungęs į „Lituanicos" tunto pradėjo rodyti nuovargio žymes, 
eiles, žygiavo jose. eidamas įvai- visus iš sustingimo pažadino 
rias pareigas; ir dabar nemanąs svečias brolis Šaka lys , 
iš tunto t raukt is . pamokydamas smagią dainelę. 

Naujasis tuntininkas, prieš o kai rateliais eidami visi 
dvidešimtmeti skautiškuoju pr ik laupimu . .gerbė" Lau 
keliu pradėjęs eiti irgi „Litu- renciją, brolis Šakalys I nors jau 
a n i c o s " v i l k iukų gretose, skaičiuojąs 80 tį ir kelis metus) 
niekad iš to kelio nebuvo iškly buvo guvesnis už kai kuriuos aš-
dęs. Savo kalboje kvietė visus į tuonmeč ius vi lkiukus. Šis 
bendrą darbą, ypač pabrėžė tėvų žaidimas buvo puiki gimnastika 
vaidmenį ir kreipėsi , pra- ir nuo sėdėjimo stingstantiems 
šydamas tėvelių talkos. Naujo
jo t u n t i n i n k o pirmuosius 
įsakymus perskaitė jo adju
tantas ps. Tomas Miglinas. 

Su iš pareigų pasitraukiančiu 
tuntininkų Gintaru atsisvei-

vyresmųjų raumenims. 
Sueiga buvo baigta ratu susto

jus supintomis rankomis gie
dant tradicinę ..Ateina naktis". 

Po sueigos tėveliai buvo pa
vaišinti kavute, o jaunimėlis — 

kino, o tuntininką Robertą su pitca. 
s imbo l inėmis dovanėlėmis Sueiga, kad ir ilgokai nusi 
sveikino visų trijų sesių tuntų tęsusi, buvo gerai suplanuota ir 
tuntininkės, gi „Lituanicos" labai sklandžiai pravesta, o 
tunto jūrų skautiją savo nau- lauželis smagus ir iš sustingimo 
jajam tuntininkui įteikė „tunto išjudinantis Daugelis, ypač 
a u k s ą " — patį jauniaus ią tėvai ir vyresnieji skautininkai, 
bebriuką. kės gėrėjosi jaunųjų vadovų 

LS Brolijos VS vs G. Deveikis puikiai pravesta sueiga ir pagei-
t r u m p u žodžiu pasveikino davo daugiau ir dažniau tokių 

LSS Tar-bos Pirmijos š.m. 
rugpjūčio 25 d. posėdyje nutar
ta 1991 metais vykdyti seniai 
planuojamu- Lietuvių Miško 
ženklo — Gilvvell'io kursus, 
kurių legalizavimui reikalinga 
gauti Amerikos skautų vadovy
bės leidimą, pripažinimą. 

Tai būtu aukščiausi skautų 
vadovu kur-ai lietuvių kalba — 
vedami lietuvių instruktorių, 
lietuviam* kursantams — pagal 
v isus t a rp t au t in ių k u r s ų 
reikalavimus. Prie to buvo 
e i n a m a pa la ipsn iu i , l a b a i 
sisteminga, Savo tarpe j au 
tur ime gilvelistų-gilvelisčių, 
galinčių tai atlikti. 

LMŽK vadovo v.s. Česlovo Ki
liulio atsakomybėje yra tiesio
ginis ryšys -u amerikiečiais tuo 
klausimi/,' vadovybės kadro 
sudarymą-, kandidatų a t ranka 
bei reprezentacija. 

Kursams praves t i r e i k i a 
turėt i b^nt 4 skiltis. Dalis 
kursantu būtų kviečiami iš Lie
tuvos ir .ižjūrio. Reikalavimai 
kursantams: baigę Ąžuolo-Gin-
taro Vadovų mokyklos kursus 
ar aktyvūs vadovai, 21 metų 
amžius. ps..-s.,-v.s. laipsnis. 
Kursai tęsis vieną savaitę. Pir
mieji l.MŽK vyktų Atlanto ra
jone. Kaina priklausys nuo 
kursantų skaičiaus. 

Kad LMŽK vedėjas galėtų 
kreiptis į amerikiečius, tur ime 
turėti pilną kursų vadovybės ir 
kursantu sąstatą, programą lie
tuvių kalba ir visus reikmenis. 
Brolis Česlovas teigiamai at
sako j visus klausimus, išskyrus 
kursantu. Čia į talką ateiname 
mes ir jūs: iki 1990 m. lapkričio 
1 d. turime pateikti sąrašą kan
didatu, kurie: 

a. Rezervuoja savo laiką kur-

sueigu. Sėkmingų veiklos metų 
broliams ir sesėms, o vadovams 
ir vadovėms neišsemiamos ener 
gijos ir entuziazmo. 

IR 

sams 1991 m. rugpjūčio pabai
goje "gruodžio mėn. turėtume 
žinoti t ikrą kursų datą); 

b. įmokėję 100 dol. registra
cijai. (Jei kursa i neįvyktų, 
pinigai grąžinami). 

Je i sugebėsime tai suorgani
zuoti ir laiku įteikti visų trijų 
šakų kandidatų sąrašą LMZK 
vedėjui, yra galimybė, kad jis 
sėkmingai atl iks savo siekį ir 
įsipareigojimą. Laiko nedaug. 
Užduotis didelė, reikalaujanti 
darbo ir pastangų — tačiau 
į m a n o m a , juo l ab i au , kad 
didesnė darbo dalis jau atl ikta. 
O b ū t ų ta i l aba i d ide l i s 
laimėjimas ne t ik mūsų Skauti-
jai , bet ir visam Lietuvos klau
simui! 

Esame tikri, kad bendromis 
p a s t a n g o m i s g a l i m e į t a i 
pozityviai atsakyti ir esame ; 

pilnai pasiryžę atlikti savo dalį. 
Ar galime to paties t ikėtis iš 
jūsų? 

Kiekvienas iš mūsų laukiame 
Jūsų greito atsiliepimo' 

BUDIME AD MELIOREM'. 

v.s . Ged iminas Deve ik i s 
LSB vyr. skaut ininkas 

v.s. t .n. Stefa Gedgaugienė 
LSS vyr. skautininke 

v.s. fil. Danutė Eidukienė 
ASS vadijos pirmininkė 

ASS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Akademinio skautų sąjūdžio 
Chicagos s k y r i a u s me t ine 
šventė vyks šių metų spalio 
12-13 dienomis. 

Spalio 12 dieną, penktadienį, 
r inks imės Lie tuvių centre , 
Lemonte. 7:15 v.v. bus au
kojamos šv. Mišios už mirusius 
narius. Po Mišių bus pakėlimai, 
kuriems vadovaus fil. Leonas 
Maskoliūnas. Prašome, kad visi 
nariai dalyvautų pilna išeigine 
uniforma 

Spalio 13 dieną, šeštadienį, 
metinė šventė vyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. Renkamės 
6:00 v.v. Iškilminga vakarienė, 
paruošta šeimininkės A. Šoliū-
nienės. prasidės 7:00 v.v. Po 
vaka r i enės bus a k a d e m i n ė 
dalis. Šokiams gros „Gintaro" 
orkestras. Vietas prašome rezer
vuoti pas fil A. Likanderienę tel. 
(312i737-9057. Da lyvav imo 
kaina 15 dol. studentams, 20 
dol. suaugusiems. Kviečiame 
visus ASS narius ir jų šeimas 
dalyvauti šioje iškilmingoje 
šventėje. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross * Christ ligoninėms 

2434 W 71 SU—t. Chicago 
Tel . (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr ketv . penki nuo 12 iki 6 v v . 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arpą (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVYFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai (708) 422-0101 
Valandos pagai susitarimą 

Pirmd 3 v. pp-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
veia uždarytaa ketvd 1-3 vpp penktd 

« šestd 9 v r - i? v p p 

6132 S. Keoila Ava. . Chlcajio 
(1-312) 925-2670 a/Pa (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speciaiyoe vidaus ir krauio ligos 
Nechi'urginis išsiplėtusių venų 

' he-noroidų gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

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

Reikalui esant atvaž;uo)u ir i namus 

Didžiausia žmogaus išmintis 
yra žinoti savo kvailystes. 

Prancūzų priežodis 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

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) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. IU. 
Tat. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ava . , Elgln, III. 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory HUia. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4053 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S ?9!h Ave Hickcy H i lK 
Tai. (708) 598-8101 
Vai. paq.il susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt. 1 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akfe. pataiko akinius 
2818 W. 71 St St. 

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

Palo* Vision Camar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 446-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezi|OS ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin. iL 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak L*wn, IL 60453-2533 

Tai. 708-536-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ave.. Sutte 324 ir 

5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 
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Karo reikia 

EKONOMIJA IR 
MORALĖ 

ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS 
LIETUVOS PRAMONES, ĮMONES 

Pasikalbėjimas su dr. Donatu 
Tijūnėliu neseniai buvusiu Lietuvoje 

Vienoje garsioje prancūzų 
dramaturgo Giraudoux dramo
je „Trojos karas neįvyks", Tro
jos Hektoras klausia Odisėją, 
kodėl graikai būtinai nori karo, 
jei šie visai sutinka su jų 
re ikalavimu jiems grąžinti 
pagrobtą gražiąją Eleną. At
sakymas, deja, yra būdingas 
visiems kraštams ir visiems lai
kams: „Kadangi graikai mato 
Trojos tur tą , jos der l ingas 
žemes, kadangi jūsų auksiniai 
bokštai spindi saulėje". 

Šitokios mintys kyla sekant ir 
dabartinius tautų vadus, jų 
veiksmus, bet jau ne tokius tie
sius atsakymus užklausėjams, 
kodėl dabar gal ir vėl vyks 
karas, nors auksinių bokštų vie
toje dabar iškyla taip reikalinga 
alyva. Ne tokie t iesūs at
sakymai reiškia išgudrėjusius 
politikus, priežastimi karui 
pasirenkant vienos mažos arabų 
karališkos valstybėlės užgro
bimą, kaip panašiai prieš 50 
metų buvo užgrobti ir po karo 
neva tai teisėtai karo sąjungi
n i n k a m s at iduot i sovietų 
valdžiai Pabaltijo kraštai. Šį 
kartą ekonominiais pagrindais 
Kuvaito užgrobimas visai nesu
tiko su didžiūnų interesais, 
įgal indamas pasipriešinimą 
užgrobimui pagrįsti moraliniais 
išvedžiojimais: ne te i sė ta i 
užėmėt nepriklausomą vals
tybę! 

• •v 
* .# * 

Moralė yra labai lankstus 
dalykas. Jau ir mūsų žmonės 
sakydavo: Kai mano karvutę 
veda, aš rėkiu, o kai tavo... Pasi
baigus antrajam pasauliniam 
karui nugalėtojai pasidalino 
grobiu, kaip tai buvo daroma 
Trojos laikais. Mūsų tautų išei
vijoje vadų spaudžiami, naujie
ji didžiūnai mielai pasirašydavo 
neteisėto užgrobimo protesto 
deklaraciją švenčių proga, nes 
nenumatė padėti kada nors pa 
sikeisiant ir nesirengė veiksmu 
tą parašą patvirtinti. Žlungant 
komunistinei Sovietų Sąjungai, 
r e ika la i pas ikei tė , buvo 
prisimintas senas kovų draugas 
ir jam skubiai buvo ištiesta 
pagalbos ranka, numatan t 
galimybę ten parduoti savo rie
bius hamburgerius ir įrengti 
pizzos restoranus. Tie veiksmai 
ir vėl yra paremiami morali
niais ramsčiais, — padedam 
atstatyti sovietų ūkį! Apka
biname buvusį priešą ir ve-
dames jį į geresnį rytojų. 

O kaip su pabaltiečiais ir ki
ta i s , norinčiais laisvės, 
nepriklausomybės ir tos pačios 
gerovės? Ne. sako vadas, 
nereikia kaišioti pagalių į 
gražiai riedantį rusiškos meškos 
vežimą, juk jie mums žada pa
dėti kovoje su arabais, dabar ne 
laikas kalbėti apie tokius daly
kus, be to, ten tie kraštai 
senovėje buvo Rusijos dalimi. O 
kur ne taip senais laikais buvo 
taip dabar s taiga parupęs 
Kuvaitas? 

Ekonomija ir moralė! Žaidimų 

vardas politikoje yra interesai. 
Jei jie keičiasi, keičiasi žaidimų i 
kryptis ir planas. Kada palie- | 
čiami Pietų Afrikos negrai, Iz- į 
raelio ir palestiniečių reikalai, j 
moralė pasidaro svarbi. Bet 
kada yra įveliama ekonomija, j 
paveikslas žymiai pasikeičia. 

— Kok iomis s ą lygomis vy
k o t e į L i e t u v ą ? 

— Atsiliepdamas į lietuvių 
kvietimą „Drauge" atvažiuoti 
padėti Lietuvos ekonominiam 
atsistatymui, pavasarį gavau iš
kvietimą iš Vilniaus Mokslo 
akademijos. Blokadai užėjus 
nebegavau vizos. Vėliau susi-

apkalbejom tų firmų stovį. 
Visur matėsi didelis entuziaz
mas pakelt i produktyvumą ir 
rasti būdų išeiti į pasaulinę 
rinką su savo produktais. Savai
me s u p r a n t a m a , vienas iš 
bendrų bruožų visos Lietuvos 
industrijos yra, kaip sudominti 
Vakarų pirkėjus, esant dabar -

darius Donato Šato profesionalų t iniam ekonominiam bei poli-

Rinkimams artėjant vėl pa
daugėja dviprasmiškų pažadų, 
spaudoje vis pasirodo už vadą 
stovinčių apklausinėjamų pi
liečių skaičiai, aiškiai sakantys, 
kad palaiko savą politiką. Ar 
jūsų nuomonės kas nors klausė? 
Užklaustųjų nuomonės tik tada 
bus tikslios, kada žinosime ką 
ir kiek jų apklausinėjo. Ar lie
tuviai nori mirti už pigesnę 
alyvą, kad mūsų in teresų 
Amerika napgynė nė vienu 
žodžiu savo naujam draugui? 
Izraelitų klausimas betgi yra 
net tiek aktyvus, kad už juos, 
atrodo, būtų verta kariauti. 
Aišku, jų Amerikoje daug dau
giau, jie turtingi, jie balsuoja ir 
įtaigoja, jų rankose beveik di
džioji dalis ekonominio gyve
nimo sėkmės. Ką Amerikai gali 
duoti pabaltiečiai? Amerikoje 
daugelis jau kelia klausimą, 
kodėl nebuvo tokios t a rp 
tautines reakcijos, kai Izraelis 
okupavo Gazos teritoriją ir i 
Vakarinę Palestinos pakrantę? 

Kad ir mūsų jaunesnioje kar- Į 
toje jau giliai yra įleidusi šaknis j 
ekonomijos pirmenybė prieš 
moralę, pacituosiu čia vieno 
mūsų inžinieriaus posakį, su- i 

grupei, vykstančiai panašiais 
t ikslais, prisidėjau prie jos. 

— Gi rdė j au , k a d s k a i t ė t e 
p a s k a i t a s . K o k i o m i s 
t e m o m i s ? 

— K a d a n g i s a v a i t g a l i a i s 
dės tau produkcijos menedž
m e n t o k u r s ą Lake Fores t 
Graduate School of Manage
ment (ir taip pat esu dėstęs De 
Paul ir IIT). kalbėjau apie 

t iniam stoviui. Tai yra kompli
kuotas klausimas, kuriam visi 
ieško atsakymo. 

— Ar galėjote j iems k u o 
n o r s p a d ė t i ? 

— Pagrindiniam klausimui, 
kaip gaut i Vakarų investavi
mų, atsakymo neturėjau. Visur 
pabrėžiau, kad atvykau ne juos 
mokyti, t ik pasidalinti.kaip pas 
mus yra daroma, ir, jei kas nors 

kamus biznio ekonomikos ir 
humanitarinius kursus. Taip 
pat būtų jiems didelė pagalba. 
jei jie gautų anglų kalba 
vadovėlių, naudojamų univer
siteto lygio kursams, pvz., 
marketing, accounting, micro-
economies. operations manage-
ment, public administration, 
quality control, business ethics, 
business law ir eilės huma
nitarinių mokslų bei ekolo
gijos vadovėlių. Siūlyčiau 
turintiems noro ir profesinio 
patyrimo aplankyti Lietuvą, 
prisidėti prie jiems reikalingų 

žinių, pas is iū lant dės ty t i 
bent vieną semestrą, arba bent 
nusiunčiant knygų. 

— A r esate girdėjęs kokių 
a tgars ių apie savo v i e šnagę 
Lietuvoje? 

— Taip. Atrodo, kad buvau ap
rašytas viename laikraštyje, 
kaip aplankęs to miesto fabriką. 
Nors mane gražiai apraše, bet 
ne visai tiksliai. Kitiems nuva
žiavusiems siūlyčiau būti atsar
giais ir žinoti, kad ir teigiami 
pasisakymai gali būti perdėti 
arba priimti ne visai norima 
prasme, pvz. komentarai apie 
produktyvumo pakėlimą gali 
būti priimti kaip ieškojimas 
..botago". Jie priduoda labai 
daug svarbos mūsų žodžiams ir 
net pa lyg inamai mažas 
komentaras pal ieka didelį 
įspūdį ir gali juos nopramatytai 
paveikti. 

LT. 

produkcijos menedžmentą, nes jiems at i t inka, tai jie patys turi 
buvome prašyti pakalbėti apie 
savo profesines pat i r t is . Iš pro
fesijos esu chemikas inžinierius 
ir dirbu Viskase korporacijoje. 

— K a s b u v o k l a u s y t o j a i s ? 
— Paskaitos buvo suorgani

zuotos Kauno Politechnikos in
s t i tuto ir Išradėju ir raciona
lizatorių draugijos. Klausytojai 
buvo didelių ir mažesnių įmonių 
valdininkai. Kiekvienoje pa
kaitoje buvo ta rp 100 ir 200 
žmonių. 

— A r t eko p a č i a m p a m a t y t i 
L i e t u v o s įmones? 

— Po paskaitų t r i s dienas 
buvome pakviest i pavieniui 
a p l a n k y t i į va i r i a s įmones , 
pasidalinti pat i r t im. Negaliu 
kalbėti už ki tus , be t man tai 
paliko daug įspūdžių. Daug 
Lie tuvos įmonių y r a labai 
didelės. Darbininkų skaičiai 

mūsų pat i r t is prisitaikyti savo 
s ą l y g o m s . Tačiau kelios 
pastabos gali būti naudingos. 
Ka lbė jom. kaip Vakarų 
pasau l io industri ja vert ina 
kokybę, kaip produktų kokybės 
įspūdį pave ik ia fabriko 
darbininkų sauga, drausmė ir 
net tokios atrodančios smulk
menos, kaip prieangio švara, 
apšviet imas ir net mandagus, 
patrauklus telefono atsakymas, 
klientui paskambinus. Kalbėjo 
me apie darbininkų motivacija 
ir atsižvelgimą į individo pro
duktyvumą. Žinoma, čia matyti 
sk i r tumai tarp Vakarų ir so
cialistinės sistemos. Eidamas 
per fabrikus mačiau didelių 
kontrastų. Vietomis darbininkų 
entuziazmas spindėte spindėjo, 
kaip pvz. Lituanicoje. bet buvo 
atvejų, ku r mačiau tris žmones 

AR BUS 
REABILITUOTAS 

TROCKIS? 
IGNAS MEDŽIUKAS 

'grįžus 'iš kelionės JS Lietuvą, I skaičiuojami tūkstančiais ; pvz. stovint prie vieno žmogaus dar 
kur jam buvo pasiūlyta pasilikti -
kuriam laikui ir mokytojauti 
universitete: „Aš nepratęs iš 
tokių sumų, kokias jie man ten 
mokėtų, pragyventi". Ar tik 
senstanti darbininkija skubės 
padėti atsikuriančiai Lietuvai? 

Besistengdami išmokslinti 
savo jaunąją kartą, ar davėme 
jiems moralės supratimą, kai 
an t svarstyklių padedama 
ekonomija ir moralė? Klau
somės žodžių savo jaunų tau
tiečių, kurie mums pas&koja 
apie tą pačią problemą da
bartines Lietuvos valdininkų 
struktūroje. \ geresnes vietas 
subėgo, kaip ir visoje vadinamo
je Rytų Europoje, pakeitę kailį 
senieji viršininkai, ypač spau
dos, žemės ūkio, kolchozų sri
tyse. Sakė čia bes i l ankąs 
Kazimieras Uoka, čia kviestas 
Amerikos Darbininkų unijų, 
namie Aukščiausios tarybos 
deputatas, tikslius ir karčius 
žodžius, kad reikės nauju vadų, 
kuriems ekonomijos svarba, 
nors ir didžiulė, nepamins po ko
jomis moralės supratimo. O 
tokius tautai teks nelaukiant 
pradėti auginti. Viltis tebėra 
nepalaužta, atgijo ten Bažnyčia, 
skautai, ateitininkija, nors vis 
dar dairomasi pro petį pakalikų 
ir priešų. Sunku atskirti nuošir
dumą nuo prisitaikymo. Per 
tiek metų mindomai moralei 
nebus lengva prisikelti. 

RKV 

Fasa pakavimo mašinų ga
mykla Marijampolėje arba Li 
tuanica batų fabrikas Kaune. 
Tarp kitko abi šios firmos man 
paliko gerą įspūdį jų vadovų 
l i e t u v i š k u m u ir no ru pro
g r e s u o t i . L i t u a n i c o s b a t ų 
gamykla bent tiek. kiek aš ją 
m a č i a u , a t rodo s t e n g i a s i 
iš laikyti Vakarų s tandar tą . 
Kitos firmos kaip Plas ta Vil-

bo, daug iau trukdant negu 
padedant. 
— Ar a p l a n k ė t e Vytau to Di
džiojo un ivers i t e tą? 

— Taip. Dalyvavau dr. A. 
Avižienio inauguracijoje, moks
lo metų atidaryme. Čia jautėsi 
didelis entuziazmas, tiek iš 
studentų, tiek iš tų profesorių, 
kuriuos susitikau. Ir VDU ir 
Kauno Politechnikos institutas 

niuje, kuri gamina plastikinius stengiasi įvesti ekonomikos ir 
produktus Lietuvai ir užsieniui. verslų vadovavimo kursų — 
nustebino savo didumu, prilygs
tančiu didesniems fabrikams 
Amerikoje. Taip pat aplankiau 
ir m e t a l o pjovimo s t ak l ių 
fabriką „Koordinatą", Alytaus 

vieni bendresni, kiti labiau in
žinieriams pritaikomi. Šitokiu, 
man atrodo, dabar Lietuvoje 
labai reikia, nes ju ekonomikos 
ir indus t r i jos s a m p r a t o s 
keičiasi. Didelė p galba būtų. mėsos fabriką . .Mais tą" i 

susipažinau su atstovais įvairių jeigu atsirastų daugiau sava 
ki tu Lietuvos firmų ir su jais norių iš Vakaru i Jošti atitin-

1940 m. rugpjūčio 20 Leonas 
Trockis, gyvenęs Meksikoje, 
buvo nužudytas kirvio smūgiu 
į galvą 26 metų ispano Ramon 
Mercader, įgyjusio Trockio pa
sitikėjimą. Manoma, žudikas 
buvęs stalinistas, nuteistas 20 
metų kalėjimo. Atlikęs bausmę 
gyveno Sovietų Sąjungoje ir 
kituose komunistiniuose kraš
tuose. Pažymėtina, kad prieš tai 
Trockį kėsinosi pro langą 
nušauti stalinistas Dovydas 
Siąueros.bet Trockis su žmona 
pasislėpė po lova ir taip išvengė 
mirties. 

Atrodė, kad praėjus 50 metų 
nuo Trockio mirties, jo vardas 
būsiąs užmirštas. Bet ne. Nese
niai apie pustrečio š imto 
kairiųjų susirinko Meksikos 
sostinėje ir paskelbė ateinančią 
socializmo pergalę. Nesvarbu 
komunizmo vadų nesėkmės. 
Nesvarbu, kad sugriuvo Berlyno 
siena ar buvo sušaudytas Ceau-
sescu. Manuelis A. Morą, Mek
sikos negausių revoliucionierių 
darbininkų partijos vadas, pa
reiškė, kad socializmą atsta 
tysią su Trockiu. Kas gi buvo 
Trockis? Trockij Lev Davidovič 
(tikroji pavardė Leiba Davidovič 
Bronštein), žydų kilmės, gimęs 
1879.XI.7 d. Janovkoje, Ukrai
noje. Studijuodamas Odesos 
universitete, įsijungė į revo
liucinę veiklą, už kurią buvo 
suimtas ir 1900 m. ištremtas į 

Sibirą. Iš čia su padirbtais 
dokumentais Lev Trockio vardu 
pabėgo į Angliją. Londone 
susipažino su Leninu. 1905 m. 
Rusijoje kilus revoliucijai, grįžęs 
įsijungė į aktyvią politinę veik
lą. Areštuotas ir vėl ištremtas 
į Sibirą. Pabėgo į Austriją. 1917 
m. grįžęs į Rusiją įstojo į 
bolševikų partiją. Trockis jau 
bolševikų revoliucijos pradžioje 
pritarė disidentinių grupių areš
tams. Jis, būdamas užsienio ir 
karo komisaro pareigose, įrodi
nėjo, kad Sovietų Sąjunga būtų 
pasaulinės revoliucijos prietil
tis. Trockis buvo priešingai 
nusistatęs komunistų partijos 
jėgų sukoncentravimui vienose 
rankose, nes tai galėtų nuvesti 
į tironiją, kas iš tikrųjų įvyko, 
Stalinui pašalinus konkurentus 
ir įtvirtinus absoliučią valdžią. 

Bet argi ne pats Trockis prisi
dėjo prie bolševikų diktatūros 
sukūrimo? Mirštantis Leninas jį 
buvo numatęs savo įpėdiniu. 
Dėl šios priežasties kilo nesan
taika tarp jo ir Stalino. Varžy
bas laimėjo Stalinas. 1927 m. 
Trockis buvo išmestas iš parti
jos ir ištremtas į Kazakstaną. 
1929 m. buvo priverstas išvykti 
iŠ Sovietų Sąjungos. Gyveno 
Turkijoj, Prancūzijoj ir Norvegi
joj. Ir gyvendamas užsienyje jis 
nebuvo pa l ik tas ramybėje. 
Pagaliau Meksikos prezidentas 
Lasar Cardenas pasiūlė jam ap

sigyventi Meksikoje ir, pagerb
damas revoliucionierių, pasiun
tė į uostą jam parvežti net spe
cialų t r a u k i n į . Tragiškas 
likimas jį persekiojo ir čia. Po 11 
metų t remties , Stalino keršto 
ranka pasiekė jį ir Meksikoje: 
stalinistas, apgaulingai prisi
gerinęs, nutaikęs tinkamą pro
gą jį nužudė. 

Meksikoje mirties penkias
dešimtmečio proga Trockis buvo 
prisimintas ka ip pertvarkos 
pranašas ir pradininkas so
cializmo su žmogišku veidu. 
Meks ikos mies to valdyba 
paskyrė 100,000 dol. atnaujin
ti namus , kuriuose Stalino 
įsakymu Trockis buvo nužudy
tas. Po to įvyko iškilmingas 
at idarymas, pirmininkaujant 
miesto merui. Socializmui, kaip 
ir kitoms religijoms, reikalingi 
šventieji ir kankiniai. 

Nežiūrint , kad Meksikoje 
Trockis buvo ta ip išaukštintas, 
labai abejotina, kad jis greitu 
laiku būtų taip įvertintas Rusi
joje, nes čia j is tebelaikomas 
„liaudies priešu" ir jo vardas 
išbrauktas iš daugelio oficialių 
dokumentų. Paskutiniuoju lai
ku Trockio vardas retkarčiais 
suminimas Sovietų spaudoje. Jo 
sūnus Sergiejus, Stalino valymo 
auka, paskutiniuoju metu po 
mir t ies buvo reabil i tuotas. 
I s to r iko Y u r i Afanasjevo 
nuomone, Gorbačiovo įtaka 
paskutiniuoju metu yra labai 
kritusi, tad labai abejotina, kad 
jis reabilituotų Trockį, nes jis 
susilauktų dar daugiau priešų 
ir jo reikalai pablogėtų. Tiesa, 
neseniai Gorbačiovas padarė 
drąsų žingsnį, grąžindamas 
Sovietų pilietybę 23 asmenims, 
iš kurių ji buvo atimta Brežnevo 
valdymo metu, tarp jų ir rašy
tojui Alekdandrui Solženicinui. 

Trockio vaikait is Esteban 
Volkov, vienas iš nedaugelio 
palikuonių, išvengęs mirties 
stovyklų ir ištrėmimo, stebi 
S ta l ino sukur tos imperijos 
subyrėjimą. Bet jis atsisako 
pagirti Gorbačiovą ir jo refor
mas arba nurašyti komunizmą 
kaip neįvykdomą. Jis tvirtina, 
kad Trockio siūlytos komuniz
mo idėjos gali pakeisti pasaulį. 
„Komunizmo dar iš viso nebu
vo, t ik s ta l in izmas . Todėl 
negalima sakyti, kad jis miręs" 
— taip kalbėjo 64 metų E. Vol
kov prie savo senelio kapo. Mek
sikos valdžia numačiusi įsteigti 
centrą šalia namo, kuriame 
gyveno ir žuvo Trockis, skirtą 
šiam revoliucionieriui pagerbti. 
Kartu šis centras tarnautų ir 
politinių pabėgėlių studijoms. 
Prie namų, kuriuose gyveno 
Trockis su savo žmona Natali
ja, ant jų antkapių yra išgra-

(Nukelta į 4 psl.) 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

A N D R I U S N O R I M A S 

nenorėtų... Gal dar ir toliau gintųsi ir išsižadėtų. Bet ūkiai, kur prasikaltę ir nuteistieji jauni žmonės galėtų 
juk nuo ano kartoją matęs nebegalėtų pasakyti tėvams laisvu darbu, nors ribotos laisves atmosferoje gydyti 
j au nepažįstąs! Tada gal prasidėtų naujas romanas, savo gendančias sielas! Tokių įstaigų yra ir dabar, bet 
Kaip būtų malonu vėl iš naujo viską pergyventi! Bet ju maža ,. Reikia daugiau. 
kažin... Kartus apsivylimas žmogumi atgrasina. Nuvargsta guvus žmogaus protas. Laiko bangos, 
palaidoja gražius jausmus... Gal ir aš jam nebejausiu tarytum jūros vilnys, nuneša mintis pasąmonėn, kur 

Bet juk myliu! 
Atleisk man. 

PREMIJA 290,000 DOL. 

Illinois universiteto profeso
riui Paul Lauterbur. 61 m. pa
skirta aukščiausia JAV mokslo 
premija - 290.000 dol. už jo 
atradimus rentgeno spindulių 
srityje. Tai bus labai naudinga 
medicinoje, ypač tiriant sme
genų auglius. 

GREITKELIO PERSKYRA 

Illinois valstija šią savaitę 
pradeda nutiesti trijų mylių 
perskvras viduriu Michiaann 

paežerės gre i tke l io p r ie 
Chicagos, kur nuo 1967 m. 
įvyko 33 mirtinos susisiekimo 
nelaimės. Perskyros bus nuties
tos tarp Walton ir Montrose 
gatvių. 

MIRĖ RAŠYTOJAS 

Northwestern universiteto 
anglų kalbos profesorius, rašy
tojas George C. Camngton, 61 
m., mirė rugsėjo 16 d. Devil's 
Lake parke kopdamas į kalną ir 
nukritęs iš 125 pėdų aukštu
mos. 

62 
— Pirmą k a r t a apie jį girdėjau t ik iš Jurgio! Tik 

šiandien. Jurgis taipogi jo nėra matęs ir nepažįsta. 
— Gal tai ir negerai. . . — Nijolė susimąsto. - Gal 

tai visai netikęs ir nevertas paramos žmogus! 
— Tikiu, kad Ju rg i s apsvarstė ir patikrino vizitą. 

J i s niekur neinvestuoja be tikslo. Ypač kam nore 
aukodamas. 

— Gali būti... Bet visiškai žmogaus net nemač'us. 
Vis dėlto jis labai t iki savo žmonėmis.lietuv ais. 
Nežinau, ar tai gal ima vadinti dorybe, ar tik aklu 
aukojimu... 

Gautoji žinia apie Vanagą, o labiau apie Vvtą, 
Nijolę vėl jaudina . Iš naujo išnyra Vyto veidas, 
pergyventa su juo meilės akimirka, laimės dienos... _ . , . . . , 
Tragiškas jo dingimas. Kar tus pavydas sužinojus kad t a s prieštarauja. Pranešta, kad Vytas gy vena su tuo 
j is pamilęs kitą . Pavydas tada vertė ieškot. Nancy vyru. Vadinasi, kažkas bendro juodu riša. O kas beri 
adreso. Galvojo pradžioje atsikeršyti jai ir Vytu, Bet dro gali būti su vagim, su sukčium gal net su plėšiku 
gėris joje laimėjo Kas iš keršto? Kam nauda^ Tada tik ir žmogžudžiu? Tikriausia jau meko n e « /Vadm 
pasisakė Vytui apie savo nėštumą. Gal ir to nereikto j is jau pasidavęs naujojo draugo .takai. Jis eina tuo 
darytt- Tegul Linukas būtų gimęs,nežinodamas t.vo... keliu, kunuo buvo pradėjęs eit, ^ ^ į j g S l 
Beje! dabar juk ta ip pat nežino.. Ateityje reik,- jam kai bandė atimt, moteriai gjryybę V a d i n a k r ū m a s 
pasakyti.. . O kaip sakys, jei Vytas kažkur su recH.vis- J O nepataisė!.. Atvirkščiai, dar labiau .trauke | » 
L i s gyvena?... Kodėl? Kaip vaikui paaiškinti- Ka.p pa- kai t imų padugnes.. Taip, kalej.ma, n e U ^ 
teisinti tėva*> baudžia, jie dar labiau sugadina silpnavalius žmones. 

Bet gal dabar pavvks Vytą susigrąžinti į tėvų Ar ne geriau būtų, jei kalėjimai iš viso būtų panaikirv 
n„mn« Ak bri būtu laimė! Žinoma, iis tai ios ti? T Ižuotiu reikia steirt, t,k nataisos namus. Didžiuliai 

meilės. Gal nebegalėčiau jo mylėti 
Myliu tą suvedžiotoją, niekšelį.. 
Viešpatie!.. 

Nebeišlaiko jausmų įtampos. Pravirksta tomis il
gai tramdomomis kančios ašaromis. Lyg užtvankos 
vanduo dabar prasiveržia pro susidariusį kantrybėje 
plyšį... Palengva ašaros nuvargina. Ji rimstajausdama 
išsisėmimą ir nuovargį... 

Kitame kambaryje Jurgis guli tamsoje atviromis 
akimis. Ir jis kovoja su jausmais. Dabar, kada taip ar
t ima galimybė vėl surasti ir pamatyti seniai išėjusį 
sūnų, jame sukyla kažkoks išdidumas, užsispyrimas. 
Lyg nebenori matyti tokį sūnų. įsivaizduoja: jis toks 
pat , kaip minėtasis recidivistas Hardy... Ar tokio 
sūnaus jis nori? Ar tokio sūnaus jis laukia?... Su
gedusio, nedoro, svetimo?.. Dieve! 

Yra dar prielaida, kad Vytas nenoromis buvo 
į t rauktas į ano nusikaltėlio kompaniją Bet kitas fak 

jos susimaišo su svajonėmis, fantazijomis ir jautriais 
nujautimais 

Plento juosta, lyg koks gelumbės ritinys, nuolatos 
išsivynioja prieš riedantį automobilį. Pravažiuojančių 
mašinų, tar tum kokių siūlų dygsnių medžiagoje, toji 
juosta atžymima. Kelio šonuose telefono stulpai, kelio 
rodyklės ar vietovių pavadinimais stulpai vis artėja, 
didėja smarkiu greičiu, e,na didyn, praūžia lyg aitvarai 
Prašvilpę vėl užpakalyje mažėdami pranyksta per
spektyvoje. Arti kelio namai, pastatai, atrodo, patys 
juda. prasilenkia su važuojančiais plentu. Tik tolimieji 
horizontai melsvuodam, oro sutirštejimu tarytum stovi 
vietoje. Lyg įrodymui, kad jie nepajudinami, tvirti , 
amžini. Kalnai, kalneliai tik labai palengva atidengta 
naujus vaizdus, lyg nenorėdami užleisti vietą 
gražesniems, lyg nenoromis keisdami gyvąją 
panoramą. 

Kuprota vokiškoji mašinėle, tarytum įterptinio žo
džio uždarymo skliaustas sakinio viduryje, mikliai, sku 
biai rieda keliu pasišokėdama ir nešdama du keleivius. 
Vairuoja tamsaus, beveik mėlyno veido vyras pamelu 
sia nosimi, tamsių akių. Salia jo sėdynėje snūduriuoja 
jaunesnes odos, tačiau vešlia barzda apžėlęs žmogėnas. 
Jo plaukai beveik moteriški, netvarkingai gula pasi
šiaušusiais kuokštais apie galvos kiaušą, sudarydami 
lyg kepurę. 

i Bus daugiau^ 
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Vita K-(Kvederaitė) ir dr. Petras V. Dičpinigaičiai 

NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Kai vieni traukiasi į pensija, 
išvažinėja į šiltesnius kraštus, 
štai NTew Yorko lietuvius pra 
džiugino nauja lietuviška šeima 
daktarų, kurie taip reikalingi. 
Birželio 23 d. Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje Elizabeth. 
N.J., susituokė medicinos dak 
taras Petras Vytautas Dičpini-
gaitis su_Vita Kristina Kve-
daraite, dar bestudijuojančia 
mediciną. Jų mo te rys t e 
palaimino kun. Antanas Saulai 
tis, S.J., lietuvių jėzuitų pro
vincijolas iš Chicagos. 

Gražios jų vestuvės buvo 
Kultūros Židinyje. Svečių buvo 
apie 200. Jie buvo suvažiavę iš 
Californijos, Floridos, Chicagos. 
Kanados ir kitų vietų. Šokiams 
grojo Gintaro orkes t ras iš 
Chicagos. Visi pasidžiaugė nau
ja lietuviška pora. 

Jaunoji Vita Kristina yra 
duktė Mildos ir Algio Kvedarų. 
Milda Kvedarienė žinoma kaip 
aukštos klasės audėja, audžianti 
lietuviškas juostas, tautinius 
drabužius. Ji rengia savo au
dinių parodas, dalyvauja bendri
nėse tautodailės parodose. 

Vita Kristina yra gimusi Eli
zabeth, augo Iselin, N.J., kur 
tėvai pastoviai apsigyveno. 
Lanke lietuvišką dr. Vinco Ku
dirkos mokyklą. Mokyklą bai
gusi, ten dar ji ir mokytojavo 
kurį laiką. Reiškęs skautų or
ganizacijoje ir tautinių šokių 
grupėje ..Liepsna". 

Baigusi gimnazija, kurį laiką 
studijavo menišką fotografiją 
Montclair valstybinėje kole
gijoje, baigė New Yorko uni
versitetą, įsigydama biologijos 
bakalauro laipsnį. Dabar jau 
treti metai studijuoja medicina 
New Yorko medicinos kolegijoje 
— Medical College. 

1979 me*ų vasarą lanke lietu
vių kalbos kursus Vilniaus uni
versitete. 

Dr Petras Vytautas Dičpini-
gaitis yra medicinos daktaro 
Juozo ir Irenos Dičpinigaičių 
sūnus, kuris 1987 labai gerai 
baigė New Yorko universiteto 
medicinos mokykla ir gavo dak 
t a ro laipsnį . I šk i lmingos 
diplomo jteikimo iškilmes įvyko 
tų metų birželio 5 d. Lincolno 
Centre Manhattane. 

Kolegijų ir paruošiamuosius 
medicinos mokslus baigė tame 
pačiame univers i te te 1983 
metais aukščiausiais pažymiais 
— Summa Cum Laude, gauda

mas bakalauro laipsnį iš bio
chemijos. 

Į šią kolegiją įstodamas gavo 
4 metams New Yorko universi
teto prezidentinę ir New Yorko 
valstybės „Regents" stipendijas. 
Per visus ketverius metus buvo 
dekano garbės sąraše ir priklau
sė studentų garbės draugi
joms: Phi Beta Kappa ir Ca-
ducean Premedical Honor Socie-
ty. Už pasižymėjimą moksle 
gavo įvairius atžymėjimus. Dėl 
savo pažangumo moksle į Me
dicinos mokyklą buvo priimtas 
,,by early decision" — tai yra 
visais metais anksčiau negu 
normaliai. 

Baigęs medicinos studijas, jis 
ir toliau pasiliko tame pačiame 
universitete vidaus ligų spe
cialybei įsigyti. 

Šių metų birželio mėnesį 
baigė trejų metų rezidenciją 
New Yorko universiteto me
dicinos centrą — Medical 
Center. įsigydamas vidaus ligų 
specialybę. Nuo liepos 1 d. pra
dėjo dirbti Mount Sinai Medical 
Center, N.Y.. Pulmonary — Cri-
tical Care Fellovvship plaučių ir 
kritiškų ligų specialybei įsigy
ti. 

Jaunavedžiams linkime kuo 
gražiausio ateities gyvenimo ir 
prašome pasilikti lietuviškoje 
bendruomenėje, nes jai taip 
reikalingi medicinos daktarai. 
Pasilikite. Atėjote per lietuviš
kas mokyklas, lietuviškas or
ganizacijas, kilę iš gražių lietu
viškų šeimų, į s i junki te į 
lietuvišką gyvenimą. Lietuviai 
gydytojai — daktarai tautinio 
atbudimo metu ir kovoje dėl 
tautos laisvės buvo vieni iš 
ak tyv iaus ių žmonių . Ir 
Amerikoje kaip gražiai reiškia
si šios profesijos žmonės, 
puoselėdami lietuvybę, organi
zuodami lietuvišką gyvenimą, 
aktyviai įsijungdami į kovą dėl 
Lietuvos laisves 

Sėkmės jums visose gyvenimo 
srityse. Visi džiaugiamės jūsų 
mokslo pasisekimais, jūsų lietu
viškumu! 

A. Ž. 

K A L B Ė J O STASYS 
LOZORAITIS 

LB-nės Bostono apylinkės 
rugsėjo 16 d. Tautos šventės mi
nėjime, surengtame So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėje, 
pagrindinis kalbėtojas buvo Sta-
sys Lozorai t i s , Lietuvos 
atstovas Washingtone ir prie 
Šv. Sosto Vatikane, o meninę 
programą atliko Bostono lie
tuvių etnografinis ansamblis 
„Sodauto", vadovaujamas Gitos 
Kupčinskienės. 

Savo kalboje Stasys Lozoraitis 
ryškino vėliausius įvykius Lie
tuvoje, siedamas juos su mūsų 
tautos praeitimi ir pastangomis 
išlaikyti savo valstybę, tautinį 
identitetą ir kultūrą bei papro
čius. Jis pasakojo, kaip prieita 
prie Kovo 11-tosios deklaracijos 
paskelbimo, kaip ir kodėl pri
imtas vad. moratoriumas, kiek 
ir kokios susilaukta iš kitų vals
tybių paramos, kodėl Sovietų 
Sąjunga delsia derybų su Lie
tuva pradėjimą, ko iš tų derybų 
galima laukti, kokia jo pozicija 
Lietuvos vyriausybės atžvilgiu, 
kiek daug išeivija yra padėjusi 
Lietuvai ir toliau turėtų padėti, 
kodėl turime didžiuotis Lietuvos 
istorija ir privalome pasitikėti 
savo jėgomis. 

Publika grausmingu plojimu 
pritarė jam, kai jis pareiškė, kad 
jis pripažįsta ir remia dabartinę 
lietuvos vyriausybę, bet virš jos 
y ra Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba, o virš šios Vasario 
16-sios aktas, kurio atstatymas 
įpareigoja mus visus. Kas veikia 
prieš šią Lietuvos vertybių gra
daciją, tam jis, kaip laisvos 
Lietuvos atstovas, nepritaria ir 
nepritars. Kalbėtojas pabrėžė, 
kad Lietuva nebijojo teisti 
Klaipėdos nacių, atmesti Hitle
rio siūlymo įsijungti į karą prieš 
Lenkiją, Lietuvos okupacijos 
metu atsisakyti sudaryti SS 
dalinį, vesti ilgą ginkluotą 
partizaninę kovą prieš Sovietų 
Sąjungą. Ji nepabūgs ir dabar 
gąsdinimų ir bauginimų. Pa
vojai nėra praėję , daug 
sunkumų dar prieš akis, bet su
tartinomis visų pastangomis 
tėvynėje ir išeivijoje Lietuva 
įveiks visas kliūtis į savo valsty
bingumo įtvirtinimą. 

Minėjimą pradėjo, pravedė ir 
užsklendė LB Bostono 
apy l inkės p i r m i n i n k a s dr. 
Romas Buivydas, talkinamas 
Gintaro Čepo, kuris informavo 
apie skubiai reikalingus atlikti 
d a r b u s Lietuvos re ika lu . 
Minėjimas išsiveržė iš nusi
stovėjusio šablono, skatindamas 
ir jungdamas visus konkretiems 
darbams, kurių atlikimo laukia 
mūsų tautos kamienas žemėje. 

DR. 
MIRĖ 

P . BIZINKAUSKAS 

Dr. Petras Bizinkauskas, iš 
Brocktono, po ilgos širdies ligos 
rugsėjo 19 d. mirė Cushing ligo
ninėje, tesulaukęs 64-rių metų. 

Palaidotas rugsėjo 22 d. Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolyno kapinėse Brocktone 
po šv. Mišių kurias už mirusiojo 
sielą aukojo aštuoni kunigai, 
giedant jo dukrai Marytei Bizin-
kauskaite-Bildienei iš Toronto, 
Kanados. 

Dr. Petras Biz inkauskas , 
gimęs So. 3ostone, Brocktone 
apsigyvena prieš 33-jus metus. 
Nuo jaunystės reiškėsi įvairioje 
lietuviškoje veikloje. 1970 m. 
baigęs mokaus daktaro laipsniu 
švietimo sr.tyje jis buvo profe
soriumi State kolegijoje Bridge-
wateryje, *ur suorganizavo 
Baltų kultūros klubą. Brock
tone jo iniciatyva ir pastan
gomis miesto švietimo rėmuose 
kurį laiką veikė lietuvių kalbos 
kursai. 

Lietuviškuose baruose stip
riausi dr. Petro Bizinkausko 
pėdsakai liko Lietuvos Vyčių 
veikloje, Šv Kazimiero lietuvių 
parapijos darbuose, Lietuvių 
Katalikų Religinėje šalpoje. Už 
darbą su jaunimu CYO suaugu
siųjų grupėje jam suteiktas 
medalis „Pro Deo et Juventate". 
Jam teko keletą metų vadovau
ti ta ip pat Sandaros 24-tai 
kuopai Brocktone, Sandaros 
klubui Brocktone ir Montellos 
Lietuvių Tautiniam klubui, būti 
LB-nės vietos apylinkės val
dyboje. 

Kapinėse atsisveikinimas su 
dr. Petru Bizinkausku baigtas 
Lietuvos Vyčių ir Lietuvos him
nais. Paliko žmoną, tris sūnus, 
dvi dukras, motiną, brolį ir sese
rį- Visus penkis savo vaikus jis, 
su žmona Veronika, išmokė lie
tuviškai ir įkvėpė jiems lietu
viškos dvasios. Jo duktė Marytė 
yra žinoma dainininkė. 

SIBIRO TREMTINĖS 
DŽIAUGSMAS 

Ona Mileikienė iš Randolpho 
gavo žinią, kad rugpjūčio 22 d. 
iš Sibiro parvežti j Lietuvą jos 
tėvo Adomo Tamošiūno palai
kai. Tuo pasirūpino jos sesuo ir 
jos vaikai. Adomas Tamošiūnas 
mirė Sibire 1953 metais, o jo 
dukra i Ona i , daba r t i ne i 
Mileikienei, pavyko pasprukti 
iš Sibiro tremties 1960 metais, 
praėjus 7-neriems metams po tė
vo mirties. Vėliau ji laimingu 
būdu pasiekė šį kraštą, ištekėjo, 
susilaukė šeimos. Dabar ji 
džiaugiasi, kad tėvo palaikai 
pargabenti į Lietuvą ir ten 
iškilmingai palaidoti. 

RENGINIAI 

— 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 konce r t a s . Reng ia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
Bostono skyrius. 

AR BUS 
REABILITUOTAS... 

(Atkelta iš 3 psl.) 
viruoti kūjis su pjautuvu. Ištiki
miems komunistams, Trockio 
pasekėjams, ši vieta tapo šventa 
k a i p pamaldiems musulmo
n a m s Meka. 

Pr is imint ina , kad Stalinas, 
norėdamas susidoroti su savo 
p o l i t i n i a i s p r i e š a i s , j u o s 
a p k a l t i n d a v o t r o c k i s t a i s , 
nukrypėl ia is nuo bolševizmo 
l i n i j o s . 1936-1938 m. p e r 
didžiuosius valymus, likviduo
j an t „valstybės išdavikus", buvo 
skelbiama, kad trockistai rengę 
sąmokslą prieš Stalino gyvybę 
ir sovietų valdžią. Visame 
pasaulyje, gal išskyrus Sovietų 
Są jungą , d a r y r a Trockio 
šal ininkų utopistų, kur ie tikisi, 
k a d jo skelbtos idėjos bus 
realizuotos. 

„Laikui b ė g a n t , v a r d a s 
t ragiško likimo beginklio trem
tinio pranašo (Trockio) auga, kai 
žudiko Stalino vis labiau panie
k i n a m a s " , rašoma viename 
straipsnyje Meksikos valdžios 
dienraštyje „EI National" . 

CLASSIFIED GUIDE 

fišj midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

Mineralų, augalu ir gyvulių 
pasaulyje aš užtinku vieno, am
žino, visagalinčio, išmintingo ir 
mylinčio Dievo pėdsakus. Nuste
bęs ir susimąstęs aš puolu ant 
kelių ir garbinu Jį. 

Linnė 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 596-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE t=J 
LENDER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MA* 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 f708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią ;sta.gą prašome 
paminėti, kad esate art>a/>onte būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

H MUL KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste • priemiesčiuose Sąi'-
ninga: patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IHCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KESZ!E 

778 2233 

Parduodame greičiau 
u i dldssns kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
ML.S kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (staiga. 

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago, I I 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 Š ima i t i s , Reaitor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7678 

LB «IS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-776-3671 arba 312-767-0600 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Gardner, Mass. 
„ D r a u g o " ska i ty to j a i i r 

rėmėjai Juozas ir Bronė Bekerai 
a t šventė savo 45 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį rugsėjo 
15 d. savo dukters ir žento 
gražiame name Durham, N.H., 
p r i e Atlanto įlankos. Juozas 
ki l imo nuo Juodupės, Rokiškio 
apskr., o Bronė nuo Krekenavos 
mies te l io , kur t ėva i turėjo 
krautuvėlę . Jiedu susipažino 
Ravensburgo stovykloj ir t en 
susi tuokė. Tetos Adelės Pata-
š insk ienės kvie t imu atvyko 
į Gardner, kur visą laiką ir 
gyveno. J ie abu priklauso lie
tuv ių klubui, ir j i s jam yra 
pirmininkavęs, o Bronė j am 
t a l k i n o . Dalyv ia i , d rauga i , 
g i m i n ė s , m o t i n a P r a n ė 
S k r u z d i e n ė , d u k t ė Violeta , 
žen tas Malcolm McNill bei 
anūkės linki sulaukti dar gražių 
dienų ka r tu bei stiprios sveika
tos ir Dievo palaimos. 

Mi rė M a r t y n a s Ruopis , 
su laukęs 95 metų amžiaus. 
Paliko du sūnus bei anūkus. 
Paskut in iu metu gyveno kitoje 
valstijoj, bet buvo parvežtas į 
Gardnerį laidoti. 

Koresp . 

„LAISVĖS V A R P A S " 

Vieninte lė l ietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės varpo" lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radio stoties WCAV - FM 98 
Jos vedėju yra Pe t ras Viščinis, 
173 Ar thur St., Brockton, MA 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 

FOR RENT 

išnuomojama* 4 karab. 1 miag. butaa 
vyr. amžiaus porai arba vienam asm. Centr 
štdymas. Pageidaujant, virykla ir šaldy
tuvas. 70 St ir Calitornia Ave. apyt, prieš 
parką. 
Skambinti vakarais 1-706-430-2137 

MISCELLANEOUS 

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

T«L 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street Į 

Tel. — GA 4-8654 
." .** 

E L E K T R O S 1 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

*s iT£r 0 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* Į Hermi* Oeckys 

T«rf. MS-4S24. 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 skrabatams, Untytė, į 
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 
454S W. S3rd St. 

Chicago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kama su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago. IL 60629 



MANO UOLA 

„Dirvos" vajaus metu Daytona Beach, Fla. Iš kairės: Vyrautas Abraitis, 
Jurgis Janusams, „Dirvo6" deimantines sukakties vyr. komit. pirm Irena 
Kriaučeliūnienė ir Kostas Žolynas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ I R „ D I R V O S ' 

J U B I L I E J U S 

Po ilgesnių vasaros atostogų 
mūsų telkinyje pirmas renginys 
įvyko rugsėjo 9 d. Tą dieną 
paminėjome Tautos šventę ir 
„Dirvos" deimantinę sukaktį. 

Abu minėjimus ruošė ALT s-
gos Daytona Beach skyriaus 
valdyba su skyr iaus narių 
talka. 

Pradžioje Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje Ormond 
Beach buvo l ie tuviams pa
maldos, kur šv. Mišias už 
Lietuvą, kovojančią lietuvių 
tautą ir katalikų Bažnyčią au
kojo kun. Ričardas Graso, savo 
pamoksle prisimindamas lie
tuvių tautą, siekiančią laisvės 
ir nepriklausomybės. Skai
tymus lietuvių kalba atliko 
inž. Kazys Barūnas. Choras Sie
tynas, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, pagiedojo keletą 
gražių, patriotinių, dienos pro
gai parinktų giesmių. 

Po pamaldų minėjimai salėje. 
Pradžioje oper. sol. Juozei Dau
gėlienei vadovaujant, muz. An
tanui Skriduliui akompanuo
jant, sugiedama JAV ir Lie
tuvos himnai. I minėjimus at
vyko „Dirvos" deimant inės 
sukakties minėjimo komiteto 
pirmininkė Irena Kriaučeliū
nienė iš Chicagos ir žymusis 
publicistas, rašytojas, žurnalis
tas Bronys Raila su žmona 
Daneta iš Los Angeles. Žymūs 
svečiai ir buvo pagrindiniai 
kalbėtojai. 

Skyriaus pirmininkas Vytau
tas Abraitis, pasveikinęs iš toli 
atvykusius svečius ir visus daly
vius, trumpai aptarė kalbėtojų 
Irenos Kriaučeliūnienės ir Bro
nio Rai los v i suomen inę , 
kultūrinę, žurnalistinę, pub
licistinę veiklą bei jų didelį 
įnašą į mūsų lietuviškosios išei
vijos gyvenimą. 

Pirmoji kalbėjo „Dirvos" ju
biliejaus komiteto pirmininkė 
I r ena Kr iaučel iūnienė . Jo s 
kalba trumpa, tik 10 minučių. 
Gera i paruošta , i šmąs ty ta , 
temą apimanti. J i išryškino 
lietuviškos spaudos uždavinius, 
jos išsilaikymo problemas ir 
didelį įnašą į išeivijos gyvenimą. 
J i citavo eilę žymiųjų žmonių 
p a s i s a k y m ų apie spaudos 
reikšmę žmonijai, tautai , vals
tybei. Išskirtinai š ia proga iš
ryškino ir „Dirvos" kelią sep
tyniasdešimties penkerių metų 
sąvartoje, jos įnašą į mūsų tau
tinio gyvastingumo išlaikymą. 
Kvietė spaudą remti , ją prenu
meruoti, skaityti. 

Bronys Raila, kaip visada, 
kalba išmąstytai, daugiausia 
liesdamas mūsų tautos neto
limą praeitį, dabarties proble
mas, siekiant laisvės ir nepri
klausomybės. Suminėjo įdomių 
pavyzdžių ir iš mūsų veiksnių 
nesėkmingos veiklos . Kri
tiškiau pasisakė apie mūsų tuos 

veiksnius, kurie save vis dar 
laiko vyriausiais, tuo tarpu jau 
pati Lietuva tur i savo vyriau
siąją valdžią, parlamentą, vy
riausybę, kur tiesiogiai ir va
duoja Lietuvą iš okupacijos. 
Savo kalboje suminėjo ir keletą 
būtinos ateityje veiklos būdų, 
kurie padėtų Lietuvai. Abiem 
kalbėtojam dalyviai audringais 
plojimais padėkojo už pareikštas 
mintis. 

Ta proga buvo vykdomas 
„Dirvai" paremti vajus. Aukas 
rinko skyr. valdybos nariai Kos
tas Žolynas ir Jurgis Janušaitis. 
Gauta aukų 1030 dol. ir trys 
„Di rvos" p r e n u m e r a t o s . 
Viešnia Irena Kriaučeliūnienė 
išplatino nemažai laimėjimų 
knygelių. Dalis šio telkinio 
lietuvių jau anksčiau aukojo 
„Dirvos" vajui arba pirkdami 
laimėjimų knygutes. 

Skyriaus narės, vadovaujamos 
Marytės Šarauskienės, Stellos 
Abraitienės, Natalijos Suba-
čienės ir kitų paruošė skanius 
lietuviškus pietus, kuriais pa
vaišinti visi minėjimų dalyviai. 
Minėjimai buvo gerai organi
zuoti, praėjo sėkmingai, palikę 
malonų įspūdį . Dėkingi 
svečiams I rena i Kriaučeliū-
nienei, Broniui ir Danetai Rai-
lams už dalyvavimą mūsų 
renginyje. Po to Irena Kriau
čeliūnienė dar paviešėjo mūsų 
gražioje kolonijoje porą dienų, 
pasidžiaugė gražiomis Atlanto 
bangomis, aplankė pažįstamus 
ir išskrido į Chicagą. 

Bronys ir Dane ta Rai la i 
paviešėjo pas Stellą ir Vytautą 
Abrai6us, Verutę ir Jurgį Janu-
šaičius, aplankė senus pažįs
tamus rašytoją Birutę Pūkele-
vičiūtę, rašytoją Andrių ir 
Onutę Mironus, Joną ir Juoze 
Daugėlus, Reginą ir Bronių 
Snarskius, kurių metu sugrįžta 
į nuskubėjusius metus ir dienas, 
p a k e l i a u t a po l ietuviškojo 
gyvenimo ir kūrybos plotmes. 

Su Joniškiu, mano gimtinės 
miestu, apylinkių miškais ir 
lygumų grožybėmis, atmintino
mis praeities dienomis dar šiaip 
taip galiu grumtis dienos kely
je ir naktį sapnuose, bet kai 
ateina Angelų Sargų atlaidų 
diena, ir tos dienos šventės 
belaukiant, ir po to sekančios — 
mane lydi širdgėla, nerimastis. 
Ilgesys ir meilė nesitveria nei 
sieloj, nei širdy. Naktį sapnai 
smaugia,kad vartai ušrakyti, ir 
aš šaukiu, o dienos žingsniuose 
per smėlynus ir ežero pakraščio 
kopas, per kiemą, sodą ir 
supantį mišką akyse vis matau 
derlingas lygumas ir juodžem} 
dervos spalvos rasos ašarose 
paskendusias. Toks tu man esi, 
mano gimtosios žemės puikuoli, 
švelnaus vėjo numylėtini, tų 
išeitų basomis kojomis pievų 
laukai ir gėlynai, takai takeliai, 
ir rankomis liesti mūrai rugių 
ir kviečių, ir tos avižos, ir tie 
miežiai, miežiai vis alumi kve
piantys. Ir tėvas sakė, ir senelis 
kartojo, sulėkę į tėviškę iš 
Amerikos, Sibiro taigų, kalė
jimų grotas išlaužę ir pančių 
geležis per laužę , k a d Tu, 
Joniški, esi sostinė mūsų gen
ties, grumsteliu buvęs širdyje,į 
uolas išaugęs. Ten nėra tamsių 
naktų, nes meilė vis šviesomis 
spindi, ten nėra šalčių, pusny
nų, nes joniškiečių meilė tirpdo 
ir ledynus. 

Ir t ik vieno bijau, tų dienų 
prieš Angelų Sargų atlaidus, 
kad joniškiečių s a m b ū r i o 
vadovai — Vytautas Ripskis ar 
Juozas Vainekis — nepasakytų 
liūdnų žodžių, kad kas nors su
k lupo kelyje, n e s u l a u k ę s 
tėviškės šventos dienos. Vieną 
dieną Vytautas Ripskis pasi
džiaugęs, kad net iš Kanados 
atvažiuoja joniškiečiai į atlaidų 

dieną, o j au vakare/ verkiančiu 
balsu paskambino, kad mirė 
O n a Š i m a i t i e n ė , nesenia i 
mirusio joniškiečių žymūno 
Liudo Šimaičio buvusi ilgų 
metų gyvenimo palydovė. 

A.a. publicistas, mielas kolega 
Bronius Kviklys, kai tik ką nors 
rasdavo įdomesnio Lietuvos 
spaudoje apie vietoves, ypa
t ingai apie Joniškį ar šiaurės 
Lietuvą, atsiųsdavo man iškar
pas. Kai ką gavau prieš jo mirtį, 
apie užmirštą Saules mūšio 
vietą, ku r i yra Joniškio apy
linkės laukuose. Eiliuotoje Lie
tuvos kronikoje aprašomas ka
lavijuočių mūšio prie Saulės 
p r a l a i m ė j i m a s — 1236 m. 
rugsėjo 22 d. Saulės mūšio vieta 
pagal J. Jurginį yra Joniškio ra
jono Jaun iūnų kaimo apylinkė

se. Prieš susikuriant Lietuvos 
valstybei, mūsų protėvia i . 
Saulės žemes gyventojai, šioje 
vietoje sutriuškino kalavijuočių 
ord ino r i te r ius . T a i įrodo 
joniškiečio Jauniūnų kaimo 
gyventojo K. Aliulio. 80 metų 
perkopusio, laukuose rasti 
metalinių ginklų likučiai ir 
k i tos iškasenos, perduotos 
Šiaulių ..Aušros" muziejui. 
Kazio Aliulionio sodyba yra prie 
Šiaulių-Joniškio plento, netoli 
tilto per Mūšą. 

Šį sekmadienį, spalio 7 d., 
susi r inkę 11:30 va i . ryte 
melsimės už joniškiečius, o po to 
Seklyčioje ka lbės ime apie 
Joniškio 700 metų sukaktį. 

Vytau tas Kasn iūnas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 3 d. 

Kalvarijos kalnas y ra meilės 
mokykla. 

Sv. Pranciškus Salezietis 

A.tA. 
Kun. dr. KAZIMIERAS RUIBYS 

Gyveno Dajtona Beach. FL. 
Mirė J. Matulaičio namuose, Putnam. CT 1990 m. spalio 

2 d., 1 vai. p.p., sulaukės 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Plungėje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Stasys Daržinskis su 

šeima Amerikoje ir sesuo Bronė Smilgevičienė su šeima 
Lietuvoje bei daug draugų ir giminių. 

Velionis buvo Tiskilwa parapijos. Peoria. IL klebonu 21 
metus . 

Kūnas pašarvotas spalio 3 d., trečiadienį J. Matulaičio 
namuose, Putnam. CT. 

Laidotuvės įvyks spalio 4 d., ketvirtadienį. Po gedulingų 
mišių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų koplyčioje, 
Pu tnam. CT velionis bus nulydėtas į Dangaus Vartų kapines, 
Pu tnam, CT. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
t a m u s pasimelst; už a.a. kun. Ruibio vėle 

Nuliūdę brolis ir sesuo su šeimomis. 

Tel. 1-203-928 2166. 

SIETYNAS VYKS I 
ST. P E T E R S B U R G Ą 

Šio te lk in io gražiai dai
nuojantis nedidelis choras Sie
tynas, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio. Lietuvių Bend
ruomenės St. P e t e r s b u r g o 
apylinkės kvietimu lapkričio 
pabaigoje koncertuos St. Pe
tersburgo lietuviams. Koncertui 
jau ruošiamasi. Pažymėtina, 
kad Sietynas savo repertuare 
turi daug gražių, gerai skam
bančių lietuviškų dainų. Taip 
pat Sietynas ruošia ir Dainų 
šventės Chicagoje repertuarą ir 
manoma, kad bent dalis cho.*;s-
tų šventėje dalyvaus. 

J u r g i s R i m t a u t a s 

P E R P I L D Y T A S 
K A L Ė J I M A S 

Cook apskr. kalėjimas Chica
goje labai perpildytas. Šimtai 
kriminalistų guli nakčia ant 
grindų. Kalinių skaičių labai 
padidino areštai dėl narkotikų. 

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lfrtuvo* Attlmlnlmal", pir
madieniai* nuo 8 iki 9 v.v. i i Seton Hali Univtrtlttto t tot lM, 
89.5 FM banga. Mualc of LKhuania" programos, vadamoa 
anglu kalba.li toa pačios atotiea. taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukaa — direktorius, 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J 07060. Tai. 201 753 - 5636. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS LAIKRAŠTIS 
„Lietuvos Aldo" Įgaliotinis JAV Bronius Juodelis, 

239 Brooksida La ne 
Willowbrook IL 60514 

Tol. (708) 986-1613 

Mieli Lietuvos laisvės rėmėjai, 

„Lietuvos Aido" pirmasis numeris išėjo 19^7 m. rugsėjo mėn 6 d. Vilniuje, dar okupuo
toje Lietuvoje. Jo leidimą nutraukė 1940 m sovietinė okupacija 

Paskelbus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymą 1990 m. kovo mėn. 11 
dieną, jau anksčiau demokratiniu būdu išrinkus Lietuvos aukščiausiąją tarybą ir sudarius 
Lietuvos vyriausybę, jai buvo reikalingas laikraštis, kuris tautai duotų Lietuvos vyriausybės 
ir Lietuvos gyvenimo bei nepriklausomybės įstatymo darbų objektyvų vaizdą. Todėl 
Maskvos blokadai slegiant, 1990 m. geguže= mėn. 8 dieną išėjo pirmasis atkurto „Lie
tuvos Aido ' numeris. Po trumpo laikotarpio.' rrs ir trūkstant būtinų priemonių, ..Lietuvos 
Aidas" jau leidžiamas dienraščiu, spausdinar' vyriausybės (statymus, nutarimus, duodant 
tikslias žinias bei kontroversines nuomones aoie padėtį Lietuvoje. 

„Lietuvos Aido" s' ^itymas išeivijoje mu~!$ yra labai svarbus informacijos gavimui 
ir ryšic palaikymui su atgimstančia Lietuva Lietuvos Aido" prenumeratos laisvajame 
pasaulyje yra ne tik materialinė, bet ir morale parama „Lietuvos Aido" redakcijai ir Lie
tuvos Respublikos vyriausybei. 

Todėl labai prašau nedelsiant užsipren,.•- eruoti „lietuvos Aidą" užpildant šio laiško 
atkarpą su tiksliu adresu ir pridedant 85 JAV ; >lerių čekį, rašant „Lietuvos Aidas" vardu 
metinei prenumeratai. Užpildytą atkarpą ir če- siųsti įgaliotiniui Broniui Juodeliui aukščiau 
duotu adresu. „Lietuvos Aido" prenumeratas yra atidaryta speciali sąskaita Standard 
Federal Banke Chicagoje. „Lietuvos Aidas r s jums siunčiamas oro paštu kartą į savaitę. 
voke sudedant penkis numerius. Be sutrų*.<mų, vokas ateina per 7 dienas. 

(galiotinto pareigas iš „Lietuvos Aido' reaktoriaus Sauliaus Stomos priėmiau be jokio 
honoraro, norėdamas prisidėti prie Lietuve Respublikos nepriklausomybės atstatymo, 
norėdamas padėti labai sunkią naštą nešanf Lietuvos vyriausybei, norėdamas patarnau
ti mieliems tautiečiams išeivijoje. 

Laukdamas iš Jūsų „Lietuvos Aido" prenumeratos, reiškiu gilią pagarbą 
Su gei šiais linkėjimais, Jūsų Bronius Juodelis 

„Lietuvos Aido" Įgaliotinis 

Siunčiu jums JAV $85.00 čekį metinei „Lietuvos '- <*>" prenumeratai ir prašau jį siuntinėti sekančiu 
adresu: 

Vardas ir Pavarde 

Adresas. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JURGIS STRAVINSKAS 
iškeliavo Amžinybėn 1990 m., rugpjūčio 24 d. Buvo palaidotas 
rugpjūčio 29 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Nuoširdi padėka kan. V. Zakarauskui už maldas 
šermeninėje, už gedulo mišias ir palydėjimą į Amžino Poilsio 
vietą. 

Esame dėkingi solistui Jonui Vazneliui už giesmes 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame Korp! Neo-Lithuania ui at
sisveikinimo pravedimą šermeninėje: pirmininkei Jasaitytei 
už prasmngą atsisveikinimo žodį, Algiui Modestui apibū
dinusiam velionio nueitą gyvenimo kelią, jauniems korporan-
tams ėjusiems garbės sargybą prie karsto, taip pat už visas 
neo-lithuanų kolegų pareikštas užuojautas žodžiu ir spaudo
je, o taip pat ir už korporacijos atsiųstas gėles. 

Dėkojame Lietuvių Bendruomenės atstovui tarusiam atsi
sveikinimo žodį. 

Ypatinga padėka Prienų gimnazijos klasės draugams 
prisiminusiems mirusį nuoširdžiu žodžiu. 

Gili padėka visiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu, raštu 
ar gėlėmis, o taip pat už suteiktą Jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Ačiū visiems karsto nešėjams. Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas šv. Mišioms, Tautos Fondui ir Lithuanian Mercy Lift. 

Šeima taip pat nuoširdžiai dėkoja laidotuvių direktoriui 
p. D. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę sesuo ir brol ia i s u šeimomis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h He rmi tpge A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te l e fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th S t r ee t - Te l . (1-312) 737 1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
1-(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 H o m e 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i no i s 

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. spalio mėn. 3 d. 

x A. a. kun. E d u a r d a s Vit-
chkosk i s , MIC, po ilgos ir sun
kios ligos Naperville ligoninėje 
mirė spalio 2 d. Velionis buvo gi
męs 1922 m. birželio 6 d. Penn-
sylvanijoje. Marijonas nuo 1942 
m. liepos 16 d. Studijavo Ma
rijonų kunigų seminarijoje Cla-
rendon Hil ls , 111., Romoje 
Angelicum universitete kur 
gavo teologijos daktaro laipsni. 
Buvo seminarijos profesorius, 
aukštesnės mokyklos moky
tojas, užėmė įvairias pareigas 
Marijonų vienuolijoje. Pasku
tiniu metu gyveno ir sielovadoje 
dirbo Plano, 111., Švč. Marijos 
parapijoje. 

x „Reąuiem Petravičiui" — 
muzika M K Čiurlionio ir D. 
Lapinsko, poezija K. Bradūno — 
bus atliktas dailininko mirties 
vienerių metų sukakties minė
jime M. K. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre šį šeštadienį 
7:30 v.v. Visi kviečiami savo 
da lyvavimu pr is imint i ir 
pagerbti dail. Viktorą Petra
vičių. 

x Dal ia i r Vladas Būtėnai 
iš Washingtono, D.C., yra atvy
kę į Chicagą apsistoję pas dr. O. 
Bakaitienę Brighton Parke. VI. 
Būtėnas yra ilgametis „Ameri
kos Balso" darbuotojas. D. 
Būtėnienė atvyko į Eichstaetto 
gimnazijos buvusių mokinių 
suvažiavimą, kur is bus šį 
savaitgalį Jaunimo centre ir 
Tautiniuose namuose. 

x Roko ansambl i s „Antis", 
iš Kauno, kuriam jau plojo 
Vakarų Europa, spalio 16 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. gros. 
dainuos, vaidins, juokins Jau
nimo centre. Bilietai: Patr ia , 
2638 W. 71 St., tel. (312) 
778-2100. 

(sk) 

x Spalio 5. d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje įvyks išeivių literatūros 
kritikos antologijos „Egzodo 
l i t e r a t ū r o s a t š v a i t a i " 
sutiktuvės. Antologija buvo 
išleista Vilniuje. Programoje 
prof. V. Kelertienės pokalbis su 
antologi jos sudarytoju L. 
Mockumi. Rengia JAV L B 
Kul tūros T a r y b a . 

(sk) 

x Pigiausi bilietai į Los An
geles , O r a n g e County aero
uostą, keliaujant tarp spalio 1 
ir lapkričio 15 d. Kaina — 
$20300. Skambinti: G. T. In
ternat ional , 708-430-7272. Kal
bėti su Anne. 

(ak) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 VV b^ St.. ChkjRO. II 60b2« 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd . Lockport, M 60441 

Tel. (?0f» 301-4866 
Valandos pagal sUMtarima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
b24~ S. Ked/ie Avenue 

Chicago. II 60620 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo Q iki 7 va', v ak 
še<tad « v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 
2591 VV. 69th St.eet 
Chicago, 1L 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 K Ogden A ve.. Ste. 1H-2 
Hintda le . II. 60521 
Tel . <70«1 325-3157 

Valandos pa^al susitarimą 

x Maria P. ir Antanas J . 
R u d ž i a i gražiai paminėt i 
„Chicago Sun-Times" „Celebs" 
skyriuje spalio 2 d. laidoje. 
Paminėtas 1941 m. Blue Island 
įsteigtas fabrikas, tarnyba lie
tuviams ir statyba Lenkijoje 
lietuviams bažnyčios. Taip pat 
priminta, kad jie abudu yra 
lietuviu kilmės ir apdovanoti už 
veiklą Bažnyčiai ir katalikybei 
popiežiaus Šv. Gr igal iaus 
ordenu ir „Pro Ecclesia et Pon-
tifice" medaliu. Taip pat jie 
buvo kardinolo Joseph L. Ber-
nardin palydovai į Lietuvą dele
gacijoje. Įdėta ir spalvota jų 
nuotrauka. 

x Algirdas Saudargas, Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe-
ris, ir Vytautas Skuodis iš 
Chicagos, dalyvaus JAV LB 
tarybos suvažiavime spalio 5-7 
dienomis Detroito Airport 
Hilton Inn. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Lemonto skyriaus tradicinis 
rudens balius bus lapkričio 10 
d., šeštadienį. Kviečiami visi iš 
arti ir toli su mumis pasilinks
minti ir praleisti malonu laiką 
su draugais. 

x S tasys Ba ra s , Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas ir 
Lietuvių muzikos šventės, 
įvykstančios 1991 m. gegužės 
men. gale. komiteto pirmi
ninkas, vyksta šį savaitgalį j 
Detroitą. 

x Spalio 7 d., sekmadienį, 
po kiekvienerių šv. Mišių 
Jaunimo centro kavinėje bus 
blynų pusryčiai. Pelnas Jau
nimo centro pagerinimui. Bly
nus keps Jaun imo centro 
Moterų klubo narės ir maloniai 
kviečia visuomenę atsilankyti. 

x „Amerika p i r ty" filmas, 
linksma komedija bus rodomas 
Pasau l io l ie tuvių centre, 
Lemonte spalio 5 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. Kviečiami at
vykti. Nesigailėsite! 

(sk) 
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) 

x Naujus Metus sutikite 
Lietuvoje! Kelionė gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991:14 naktų 
Lietuvoje, viena naktis Kopen
hagoje Kelionės kaina: iš Chi
cagos $1,895, iš New Yorko 
$1,745. Nedelskite registruotis 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , IL 60643, te l . 
312-238-9787. 

(sk) 
x J a u penk tas mėnuo kaip 

sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL raštinė VUniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuva užeiti pas ponią 
Lile Galima pasiūlyti visa e\\ę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
transportas privačiam pasi
važinėjimui į gimtines, teatro ir 
operos bilietų užsakymai, rezer
vacijos restoranuose ir visa eilė 
kitų paslaugų. Adresas Vilniu
je: Ti l to sk-gvė 8/2. Tel . 
62-81-09. 

(sk) 

x Vilniaus Kraš to Lietuvių 
są jungos Chicagos skyrius 
rengia spalio 9-tosios Vilniaus 
dienos minėjimą šių metų spalio 
7 dieną. Minėjimas prasidės mi-
šiomis Jėzuitų koplyčioje 10 vai. 
ryte. Po pamaldų Jaunimo cen
t ro sodelyje i šk i lmingas 
paminė j imas . Pag r ind in i s 
kalbėtojas bus inž. Pilypas 
Narutis. Valdyba kviečia visus 
lietuvius minėjime gausiai daly
vauti. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bo vyrų k o m a n d a šį sekma
dienį, spalio 6 d„ žais svarbias 
pirmenybių rungtynes prieš 
lenkų , ,Eag l e s " komandą. 
Numatomos aršios rungtynės, 
nes bus varžomasi dėl pirmos 
vietos major divizijoje. 
Rungtynes vyks 3 vai. p.p. Buf-
falo Grove priemiestyje. Ko
mandai svarbu lietuvių žiū
rovų dalyvavimas ir jų moralinė 
p a r a m a , todėl skubia i or
ganizuojamas autobusas norin
tiems vykti futbolo mėgėjams. 
Prašoma iš anksto registruotis 
„Lituanicos" futbolo klube, 
2614 W. 69 St. Autobusas iš 
Marųuette Parko išvyks 1 vai. 
p.p. Visi kviečiami. 

x I š Chicagos į J A V LB ta
r y b o s sesiją Detroite vyksta 
visa JAV LB krašto valdyba, 
Tarybos nariai ir kitų JAV LB 
institucijų pareigūnai. 

x Vy tau ta s Vygantas at
vyksta Chicagon. Jis skaitys pa
skaitą „Valstybinė dinamika" 
— krikščioniškas žvilgsnis" 
Ateities Studijiniame savait
galyje, kuris įvyksta spalio 
12-14 d. Chicagoje ir Lemonte. 

x Lietuvoje p a r d u o d a m o s 
mašinos : Lada 2106 - $3,500, 
Lada 2107 - $3,900, Lada 2108 
- $3,500. Lada 2109 - $3,900, 
Maskvičius - $3,700, Volga 
24-10 - $6,500, Mini autobusas 
„Latvija" dešimties vietų — 
$6,500. Visos mašinos naujos. 
Taip pat keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Perveža-
me dolerius į Lietuvą ir įteikia
me jūsų giminėm į rankas. 
Skambinti: 708-839-2899 10 
AM-4PM ir 6PM-9PM. 

fsk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk; 
x P a t r i a dovanin ių p r e k i ų 

ir elektronikos pa rduo tuvėse 
Ohicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. S iunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja . Tel. 312-778-2100. 

(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 kreipt is : 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC. . 9525 S. 79th Ave . , 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

P^TT ^ ^ ^aTL • 

mh> ŽVAIGŽDUTE 
••H^Bta^. • * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąrungus Chucagos skyriau* 

Redaguoja J. *c*s Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th PUce, Chicago, IL 60629 

ŽIOGAS MUZIKANTAS 

Dėdės Jor. sode 
Žiogas vasaroja, 
Smuikeliu Audronei 
Jis dažnai pagroja. 

Čiru — čiru — čiru 
Nuo serbentų aidi, 
Daug ga r s iu už kiemo 
Giesmininką gaidį. 

Mato Audronėlė — 
Jau lėlytė šoka, 
Ir meškiukas trepsi, 
Ką tiktai bemoka. 

Dar pabūk — svečiuokis, 
Muzikante žioge, 
Kol rugsėjc vėjai 
Saule bus pavogę! 

Jonas Minelga 

EINU I LIETUVIŠKĄ 
MOKYKLĄ 

Aš e inu ; l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą , ne; noriu išmokti 
lietuvių kalba Taip pat noriu 
kuo daugiau sužinoti apie 
Lietuvos šalį. 

Aš manau, surasiu laiko 
studijuoti lietuvių kalbą, tada 
galėsiu kalbėti lietuviškai su 
savo seneliais, mamyte ir savo 
draugėmis. 

Kristina Chiarel l i , 
dvikalbė klasė. 

Hamiltono vysk. M. Valančiaus 
lit. m-los mokinė. Kanada. 

(Juh'.iejinis leidinys) 

1989 METŲ STOVYKLA 

Vasara d\ savaites praleidau 
Dainavoje, moksleivių stovyklo
je. Kiekvieną vasarą yra man 
labai smagi; susitikti su visais 
draugais iš Chicagos, Califor-
nijos ir visos Amerikos. Aš 
susipažinau >u naujais draugais 
ir atnaujinau draugystę su se
naisiais. 

Kiekviena r y t ą būdavo 
vėliavų pakėlimas, pusryčiai ir 
įvairiausi užsiėmimai. Po to 
pietūs ir maudymasis. Prieš 
vakariene sportas ir meniški 
užsiėmimai. Po vakar ienės 
ruošdavomes vakarinei pro
gramai, šokiams, pasirodymams 
ir t.t. Po visų programų — 
nakties poilsis. 

Visiems liūdna atsisveikinti 
su draugais, kai pasibaigia 
stovyklavimas, tačiau su viltimi 
laukiame kitos vasaros, kad vėl 
visi sugrįžtume į moksleivių 
stovyklą Dainavoje. 

L iana J a n u š y t ė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m los XI sk. mokinė. 

(„Žiburio Spinduliai") 

Tarnauja šv. Mišioms. 

TARNAVAU ŠV. MIŠIOMS 

Atsikėliau šeštą valandą, nes 
septintą valandą reikėjo Mi
šioms tarnauti . Po to nuėjau į 
mokyklą ir laukiau, kol išeisiu 
Padėkos dienos atostogoms. Per 
atostogas žaidžiau krepšinį . 
Mano komanda laimėjo. Grįžęs 
namo, ėjau miegoti. Kitą rytą 
vėl tarnavau Mišioms. Vėliau 
su šeima nuvažiavau į miesto 
centrą, į Marshall Field krau
tuvę. Ten buvo lange išstatyti 
ka lėd in ia i p a p u o š a l a i . 
Trečiadienį vėl ėjau į bažnyčią. 
Po to , važiavome į Ford City ir 
Daley College. Ketvirtadienį 
buvo Padėkos diena, vėl turėjau 
tarnaut i Mišioms. Penktadieni 
po pamaldų nuėjau pas savo 
draugą. Mes ėjome į „Neringos" 
restoraną pietų valgyti. Mano 
draugas nuėjo žaisti krepšinį, jo 
komanda laimėjo. Šeštadienį vėl 
į bažnyčią. Grįžęs namo žiūrėjau 
TV. Paskiau nuėjau į krepšinio 
rungtynes, kur mano draugo ko
manda vėl laimėjo. Sekmadienį 
bažnyčioje, aštuntos valandos 
pamaldų metu, skaičiau skaiti
nius. 

A r ū n a s Bi lus , 
Marąuette Parko lit. 

m-los buvęs 8 sk. mokinys. 

Piešė Arūnai Bilus 

D I D Ž I U O J U O S I BŪDAMA 
L I E T U V Ė 

Aš l a n k a u l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą, nes kurią nors dieną 
norėčiau aplankyt i Lietuvą, 
susipažinti su giminėmis ir 
kalbėti l ietuviškai. Aš šoku 
taut inių šokių šokėjų grupėje, 
nes noriu susipažinti su kitais 
jaunais l ietuviais ir lietuvai
tėmis. M a n pa t inka studijuoti 
lietuvių kul tūrą . 

Manau, kad visiems jauniems 
l ietuviams reikėtų eiti į litu
anist inę mokyklą, šokti tauti
n i u s š o k i u s i r a p l a n k y t i 
Lietuvą, kad kit iems papasa
kotų ką ten matė , ką kalbėjo. 

Lietuva man yra tėvų žemė, 
ten kur j ie užaugo ir bėgiojo po 
žalius l aukus . Aš esu lietuvė ir 
tuo didžiuojuosi. 

Mano pareiga yra kalbėti lie
tuviškai ir mokyti jaunesniuo
sius va ikus kalbėti lietuviškai. 
Taip pa t mano pareiga mokytis 
ir tęsti savo mokslą. 

V i d a Apanavič iū tė , 
Hamil to vysk. M. Valančiaus 

Aukšt . lit. m-los mokinė. 
Kanada. 

(Jubiliejinis leidinys) 

LIETUVA 

Lietuva gaus laisvę greitai. J i 
buvo pavergta 50 metų. Visi 
lietuviai bus patenkinti , kai 
Lietuva atgaus laisvę. Ji at
siskirs nuo Rusijos ir vėl bus 
vienas patenkintas kraštas. Jau 
turėjo pirmus laisvus rinkimus 
po 50 metų. Laisvė pakeis visą 
Lietuvą. 

P e t r a s K a r u ž a , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Aš čia gyva"). 

D I E V O MOTINOS 
L A B D A R I N G U M A S 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - m a i s 
to p rodukta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 darbo dienų 
laikotarpyje. 1 0 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 dež 
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) 4308090. 

(sk) 

x Hawai i salos ir saulė lau
kia jūsų! Skrydis iš Čikagos ir 
v iešbu t i s v ienai s ava i t e i 
$529.00 pilna kaina, jeigu ke
liausite iki gruodžio 15-tos 
dienos. Vietų skaičius labai ri
botas Užsisakykite — G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7272. 
Kalbėkite su Anne. 

(sk) 

x P r i s t a tome Lietuvoje t ik 
naujus automobilius. Lada -7. i 
guli nuo $3500 iki $3900. Volga 
— $6.500 Visom* garantija. 
P a r ū p i n a m e b u t u s gimi
naičiams Skambinti iki 12 vai. 
dienos Ąžuolui (312) 434-8618. 

(sk) 
Iliustracija rašinėliui „1989 metų stovykla" 

TA ..Žiburio spindulių"( 

Spa l io mėnes į k a t a l i k ų 
bažnyčia yra paskyrusi Marijos 
garbei. Šia . **oga per keletą nu
merių spausdinsiu vieną pada
vimą. Kaip žinote, padavimai 
yra žmonių sukurti pasako
j ima i , k u r i e su rel iginiais 
faktais ne visuomet sutinka. 

Labai senais laikais, kada 
mūsų žemėje dar gyveno labai 
dideli žmonės, tada viskas 
kitaip atrodė: javai augo tankūs 
(vieni prie kito), aukšti, atrodė 
lyg miškas; varpos buvo didelės 
ir pilnos grūdų. 

Žmonės visko daug turėdami, 
gera i gyvendami , pas ida rė 
išdidūs, patvirkę ir nebenorėjo 
Dievo klausyt i . Dievas ant jų 
pradėjo pykti, biaurėjosi jų dar
bais i r vis laukė, gal pasitaisys. 
Pagaliau Dievui pritrūko kant
rybės ir n u t a r ė suna ik in t i 
žmonių giminę. 

Sujudino ir praplėšė Dievas 
debesis, iš kur ių pradėjo kaip iš 
kibiro pilti lietus. Taip Ujo per 
keturiadešimt dienų ir naktų. 

Tada buvo pati rugiapjūtė. 
Laukuose bangavo subrendę 
j a v a i , k u r i e t a r t u m prašy te 
prašė, kad nuimtų jų gausius 
vaisus. Tačiau lietus pylė ir pylė 
be sustojimo. Žaibai žaibavo, 
perkūnas griaudė, net baisu 
buvo žiūrėti ir klausyti, upės 
nebesutalpino vandens 9avo 
krantuose. . 

(Bus daugiau) 

MIŠKAIS ATEINA RUDUO 

Čia rašoma apie miško gaisrą. 
Šią novelę parašė Mar ius 
Katiliškis. Buvo du veikėjai, bet 
žinome tik vieno vardą, jis 
Eigulis Baikštys. Jis y ra gaisri
n i n k a s . Vieną ša l tą naktį 
užsidegė miškas, bet niekas 
nežinojo, kaip gaisras prasidėjo. 
Gal medžiotojas ar uogaujanti 
moteris pradėjo. Buvo labai 
blogai. Gaisro metu visur atrodė 
lyg dieną. Gaisras degdamas ėjo 
į miesto pusę. Reikėjo jį greitai 
sustabdyti. Gaisrininkai kasė 
gr iovį , k a d ugnis to l iau 
nesiplėstų. Nė tas nepadėjo. 
Ugnis persimetė į kitą pusę. Pa
galiau gaisras buvo užgesintas. 
Gyvatės bėgo iš miško į upės 
pusę . Jų namai buvo sunaikin
t i . Kur jos galėjo keliauti? Šis 
aprašymas parodo, kad Katiliš-
k iu i labai rūpėjo gyvuliai ir jų 
gyvenvietės. 

Atpasakojo Dar ius Vi tkus 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos 10 sk. mokinys. 
(Jubiliejinis leidinys) 

MEDŽIOTOJAS, LIŪTAS 
I R LAPĖ 

(Konkursinė lietuvių 
liaudies pasaka) 

Kartą gyveno vienas medžio
tojas. Išėjo medžioti ir sutiko 
liūtą, kuris gulėjo an t žemės 
prispaustas parvirtusio medžio. 
Liūtas prašo žmogų, kad j am 
pagelbėtų. Medžiotojas pakėlė 
medį ir liūtas išlindo. J is norėjo 
medžiotoją suėsti. Medžiotojas 
j a m pasakė: 

— Už ką tu nori m a n e suėsti, 
a r už tai, kad aš t a u gerą pada
r iau? 

— Eikime į teismą, — pasakė 
liūtas. Juodu eidami susitiko 
lapę ir pradėjo jai pasakoti kaip 
buvo. 

— Eikime į tą vietą, kur liūtas 
gulėjo, tada aš jums pasakysiu, 
kaip bus, — paaiškino lapė. 

Visi trys nuėjo prie to medžio. 
Liepė liūtui gultis, o žmogui 
liepė užkelti tą medį ant liūto 
viršaus. Kai žmogus užkėlė 
medį ant liūto, t a d a lapė sakė: 

— Dabar eikime iš čia toliau. 
Liūtas paliko begulįs medžio 
prispaustas. 

Ž o d y n a s . P a a i š k i n k i t e 
sakinia is šiuos žodžius: 1. 
Medžiotojas, 2 . p r i s p a u s t i 
(prispaustas), 3. užkelti (užkėlė), 
4. apraiška, 5. aprašas, 6. ap
sakymas. 7. aps iaus tas , 8. 
apsileidėlis, 9. apskritis, 10. 
apsnūdėlis. 

Klausimai: 1. Ką medžiotojas 
pamatė ir kokioje padėtyje? 2. 
Ką medžiotojas padarė? 3. Ko už 
tai jis susilaukė? 4. Kur jie 
nutarė kreiptis? 5. Ką sutiko ir 
kur jie nuėjo? 6. Kokia buvo 
pabaiga? 

G r a m a t i k a . Šiuos ben
dratimis parašytus veiksmažo-
dius parašykite keturiais lai
kais trečiame asmenyje: 1. 
žlugti, 2. virsti, 3. trukti, 4. t a p 
ti, 5. lūžti, 6. klupti (griūti, 
virsti), 7. dužti, 8. dribti, 9. 
dingti, 10. tarpti (gerai augti), 
11. siusti, 12. plūsti (tekėti 
srove). Jei kurie žodžiai būtų ne
žinomi, pažiūrėkite į žodyną. 

Su šiuo numeriu užbaigiame 
šį vasaros konkursą. Kas jame 
dalyvavo, iki spalio mėn. 15 d. 
turi atsiųsti redaktoriui spren
dimo duomenis. Jei kuris nors 
dėl svarbių priežasčių nesus
pėtų, turi pranešti redaktoriui. 

Nuo kito trečiadienio prasidės 
galvosūkių sprendimų sezonas. 
Kurie norės dalyvauti, tegul 
pradeda nuo pirmojo numerio. 


