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Sovietai baigė pirmąją 
savo sesiją 

Gorbačiovas buvo nuosaikus 
Maskva. — Praėjusį šešta

dienį Aukščiausio Sovieto 
nariai baigė savo posėdžius ir 
išsiskirstė į savo gyvenamąsias 
vietas. Tai buvo šios naujos vy
riausybės šakos pirmoji sesija. 

Ši sesija tęsėsi šešias savaites, 
542 nariai svarstė įvairius 
įstatymus bei projektus ir visus 
nustebino savo augančiu parla-
mentarinu sugebėjimu, praneša 
New York Times biuras Mask
voje. Vienas iš tų narių, Lenin
grado advokatas Anatolijus 
Sobčakas, t iksliai išreiškė 
esamą padėtį: „Šiuo metu mes 
esame dar diletantai, nesame 
tam pasiruošę, bet mes čia at
vykome garbingai spręsti tas 
žmonių problemas, kur ias 
mums įsakė žmonės". 

Kitoje sesijoje — biudžetas 
Po atostogų ir pasitarimų savo 

vietose su savo balsuotojais, šie 
Aukščiausio Sovieto nariai vėl 
susirinks rugsėjo 25 d. il
gesniam laikui, kurio metu bus 
aptariami ir priimami nauji 
įstatymai, įskaitant ir iki šiol 
didžiausioj paslapty laikytą 
Sovietų Sąjungos biudžeto 
klausimą. Kai šis įstatymų 

Pasigėrėtina Valuko 
veikla 

Chicago. — JAV Teisingumo 
departamentas paskelbė, jog vy
riausybė apkaltino 46 prekių 
įkainuotojus ir prekybininkus, 
kurie pakartotinai apgaudinėjo 
savo pirkėjus, pavogdami jiems 
priklausantį pelną ir nemokė
dami valstybinių mokesčių. 
Federaliniai valdžios agentai 
sekė dvejus metus dviejų di
džiausių šiame krašte prekių 
pasikeitimo — Chicago Board of 
Trade ir Chicago Mercantile Ex-
change kasdien daromą milži
nišką prekybą. FBI agentai 
įsifiltravo į šio verslo viršūnes 
ir slapta užrašė sukčių pasikal
bėjimus. Visai šiai akcijai 
vadovavo federalinis prokuroras 
Anton Valukas. Jis pasakė, kad 
buvo apgaudinėjami tūkstančiai 
žmonių. Ir tai nebuvo tik tech
ninia i prasi lenkimai , be t 
plataus masto vagystės visame 

Illinois federalinis prokuroras 
Anton Valukas 

krašte. Iš viso čia yra maždaug 
6,000 brokerių. Šiame Valuko 
pranešime dalyvavo Teisingu
mo departamento vyriausias 
prokuroras Diek Thornburgh. 
Jis ypač iškėlė Valuko suge
bėjimus. Vėliau dar buvo 
apkaltinta keliasdešimt kitų 
prekiautojų, kurie melavo, neat
siskaitė su Mokesčių tarnyba ir 
dalyvavo suokalbių apgavystė
se. Teisingumo departamentas 
tęsia toliau tardymus. 

leidžiamas vienetas buvo suda
rytas iš 2,250 Liaudies 
Kongreso narių, tai daugelis 
manė, kad tai bus tik „palankus 
seimas", kaip kad buvo Stalino-
Brežnevo laikų Aukščiausiasis 
Sovietas ir kaip teigė istorikas 
Juri Afanasyevas. Tačiau taip 
nebuvo — šio vieneto nariai 
parodė skirtingas nuomones, 
priešingas Gorbačiovui net 
keliais atvejais. Buvo ir taip, 
jog, kai Gorbačiovas pamatė, 
kad jo pasiūlymas nepraeis, tai 
jis jį pakeisdavo visiems priim
tina prasme ir pasiūlymas bū
davo balsų dauguma priimtas. 

Nepasinaudojo sava galia 
Gorbačiovas, kaip Komunistų 

partijos vadas, galėtų įsakyti 
laikytis partijos disciplinos savo 
85% deputatų, kurie yra komu
nistai, bet jis iki šiol nepa
sinaudojo ta galia. Jis leido ir 
jiems pasisakyti taip, kaip jie 
nori, ir ne pagal vienodą parti
jos liniją. Tame krašte, kur 70 
metų Aukščiausioji taryba buvo 
tik marionetinė rankų pakėlėja 
visuose klausimuose, šios sesi
jos eigą reikia laikyti žymia pa
žanga sovietų gyvenime. „Dau
gelis jų tapo visai kitais žmo
nėmis", pasakė ministeris 
pirmininkas Nikolajus Ryžko
vas. Keli jo pasiūlyti kandidatai 
į vyriausybės vietas buvo 
atmesti. „Šie delegatai pradėjo 
galvoti apie krašto ateitį", sako 
jis. 

Sesijos baigiamojoje kalboje 
Gorbačiovas pastebėjo, jog nau
joji liberalų grupė, kuriai va
dovauja Boris Jeltsinas, nežinia, 
ar ką gero padarys. Bet jis 
nebuvo priešingas patarimui, 
kad sovietų respublikoms būtų 
leista dar šiais metais išsirink
ti savo aukščiausiąsias tarybas. 
Po to liberalų grupė pareiškė, 
jogjie yra patenkinti Gorbačio
vo pozicija, kad bus dar labiau 
demokratiški rinkimai ir kad 
nepriklausomieji kandidatai 
laimės visame krašte. 

Žymiausias sprendimas 
Šios sesijos žymiausias 

nutarimas buvo, kaip užsienio 
žurnalistai pripažįsta, leisti 
Pabaltijo respublikoms 
išbandyti laisvos ekonomijos 
būdą, eliminuojant kai kurią 
centrinę kontrolę tų kraštų in
dustrijai ir leidžiant jiems 
išleisti akcijas, palengvinti 
mokesčių sistemą privačiai 
gamybai, padidinti pensijas 
milijonams neturtingųjų 
žmonių ir pakeičiant įstatymus, 
draudžiančius „priešvalstybinę 
veiklą". Kaip ir kiekvienas 
parlamentas pasaulyje, jie 
lengviau išleido pinigus, negu 
juos surinko, nors min. pirm. 
Ryžkovas juos įspėjo būti 
taupiais ir prisiminti esamą 
deficitą. 

Delegatų spaudimu, buvo 
nutarta paleisti iš kariuomenės 
175,000 kareivių studentų, 
kurie turėjo palikti univer
sitetus, kad dabar vėl galėtų 
grįžti prie savo studijų, nors 
Gynybos ministeris Jazovas tam 
labai priešinosi, sakydamas, 
kad tai pakenks sovietų apsigy
nimo reikalams. 

Gi laikraščių redaktoriai pa
stebėjo, jog sumažėjo gyventojų 
skundai spaudoje. Žmonės 
dabar pradėjo su savo skundais 
kreiptis į savo išrinktuosius de
legatus. 

Voldemaro laiškai Stalinui 
ir Berijai 

Senatoriai pasikeičia nuomonėmis prieš balsavimą, kai buvo patvirtintas prez. Busho projektas 
taupymo ir skolinimo bendrovių išgelbėjimui, paskiriant 166 bil. dol. Iš kairės pusės matyti 
Michigano sen. Donald Riegle, Maine sen. George Mitchell, Kansas sen. Bobe Dole ir Utah sen. 
J a k e Gar n. 

Amerikos Kongresas išsiskirstė 
atostogų 

Washingtonas. — Šeštadienį 
12:06 va i . ryte Atstovų 
r ū m ų speaker i s Thomas 
Foley paskelbė rūmams , 
jog pagaliau patvirtino pre
zidento planą 166 bilijonų 
dolerių sumoje, kad būtų 
išgelbėtos taupymo ir skolinimo 
bendrovės. Panašiai pasisakė ir 
Senatas. Po šito svarbaus spren
dimo, Kongresas išsiskirstė 
atostogų ir vėl susirinks t ik po 
Darbo dienos. 

Kongresas dirbo 7 mėnesius, 
bet nieko daug nepadarė. Daug 
laiko sutrukdė buvusio Atstovų 
rūmų speakerio Jim Wright 
byla. Vėliau pasikeitė Senato ir 
Atstovų rūmų vadai. Nedaug 
naujų įstatymų tepriimta. 

Išgelbėtos taupymo 
bendrovės 

Kai Kongresas sugrįš, jo 
laukia federalinės programos 
nustatymas vaikų aprūpinimui, 
peržiūrėjimas visos aplinkos ap
saugos programos ir pakeitimas 
rinkiminės kampanijos įsta
tymo. Tačiau priėmimas tau
pymo ir skolinimo bendrovių 
akto yra laikomas svarbiu 
finansinio klausimo išspren
dimu. Tai buvo pats sunkiausias 

Nijolė Prancūzijoje 
Paryž ius . 1989 rugpjūčio 4. 

(LIC) — Nijolė Sadūnaitė, pran
cūzų krikščionių susibūrimo 
„Dievas su mumis" kviečiama, 
rugpjūčio 1 d. a tvyko į 
Prancūziją. Šiuo metu ji 
dalyvauja 4000 maldininkų 
konferencijoje Paray 1 'Moniale 
miestelyje. Ten 17 amžiuje 
Kristus apsireiškė šv. Margari
tai Marijai Alacoąue, iš kurios 
kilo Švč. Jėzaus Širdies garbi
nimas. Sadūnaitė išbuvo Paray 
1 'Moniale iki rugpjūčio 6 d. 

Pasak Sadūnaitę, „Dievas su 
mumis" organizaciją istegė 
popiežius Jonas Paulius II, o 
Prancūzijoje — kard. Jean-
Marie Lustiger, kuris gegužės 
mėn. lankėsi Lietuvoj. 

Tai yra „Šventos Dvasios 
ypatingi garbintojai... Jų čia 
labai daug", pasakojo Sadūnai
tė. „Ir jaunimo, ir vaikų, ir 
pasauliečių, dvasiškių, vienuolių. 
Jaučiasi šv. Dvasios veikimas: 
bendra meilė, džiaugsmas, 
ramybė". 

Rugpjūčio 13-20 d. Sadūnaitė 
dalyvaus tikinčiojo jaunimo 
konferencijoje Santiago, Ispani
joje. I šią konferenciją atvyksta 
ir 18 ateitininkų iš Lietuvos. 

Kongreso sprendimas — išpirk
ti niekada Amerikos istorijoje 
dar nebuvusio tokio sunkaus fi
nansinio išnaudojimo, kurį 
įvykdė neatsakingi menedžeriai 
ir „baltakalnieriai nusikaltė
liai", atnešę kraštui daugiau 
kaip 100 bil. dol. nuostolio. 
Kongresas garantavo, jog 
taupytojai šį kartą nepraras nė 
vieno dolerio. < 

Padengs mokesčių mokėtojai 
„Tai ne išpirkimas, bet per

sitvarkymas", pasakė konr. 
Henry Gonzalez iš Texas, kuris 
vadovauja Atstovų rūmų Bankų 
komitetui. 166 bilijonai dolerių 
bus išlyginti per dešimt metų. 
Finansininkai sako, jog tai yra 
skirtingas atvejis nuo 1971 m., 
kai buvo išgelbėta Lockheed 
korporacija arba 1979 metais 
išpirkta Chryslerio korporacija. 
Iždas tada nepanaudojo mokes
čių mokėtojų pinigų. Bet tau
pymo ir skolinimo bendrovių 
reikalas yra visai skirtingas. 
Bendrovių vadovai buvo 
pakeisti naujais žmonėmis, 
kurie griežtai turi laikytis 
federalinių taisyklių. Tų bend
rovių akcininkai ir garantuo-
tojai prarado savo investuotus 
pinigus, o kai kurios bendrovės 
bus likviduotos. 

Bet svarbiausia, kad bus 
reikalinga didelės sumos pinigų 
iš mokesčiu, kurios turės 
padengt i taupytojų tose 
bendrovėse taupytus pinigus, 
kurie buvo neatsargiai išduoti 
paskolomis ir gauti nuostoliai 
dėl blogo ta'-pymo bendrovių 
vadovavimo. į skai tant ir 
apgavystes. 

„Mažvydas" itališkai 
Vilnius. — >*e kartą Lietuvo

je lankėsi italų poetas ir kalbi
ninkas Pietro Dinis. Jis dirba 
Potenco universitete. Jis Italijo
je išleistai Pasaulinės literatu 
ros enciklopedijai 1987 m. yra 
parašęs strapsnius apie Vaiž
gantą, Baltrušaitį, Bretkūną. 
Baranauską Biliūną, Krėvę. 
Maironį, Sruogą, Binkį, Myko
laitį-Putiną ir kitus. Jis yra 
išvertęs į italu kalbą Mačernio. 
Nykos-Niliūno, Apučio, Kon-
droto, Mušinsko ir ki tu 
kūrinius. Paskutiniu metu P. 
Dinis išvertė Justino Mar
cinkevičiaus 16 eilėraščių ir 
ištraukas i ; poetinės dramos 
„Mažvydas '. Tie tekstai 
išspausdirti lietuvių ir italų 
kalbomis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kabule partizanų iššautos 
raketos užmušė 10 žmonių ir 
sužeidė daugiau kaip 25 
asmenis, kai sprogusios raketos 
sukėlė gaisrus. Sovietai 
pranešė, kad raketos sprogo ir 
Sovietų Sąjungos ambasados 
kieme, bet nesako, ar buvo už
muštų. Paskutiniu metu ypač 
pagyvėjo afganų laisvės ko
votojų puolimai. 

— Japonijos valdančioji 
partija išrinko Toshiki Kaifu, 58 
m. amžiaus buvusį Švietimo 
ministerį, savo partijos vadu, 
kuris turi pakeisti susikom
promitavusį ministerį pirminin
ką Sousuke Uno. Tai bus jau 
antras japonų ministeris pir
mininkas dviejų mėnesių laiko
tarpyje. 
— Tela mieste, Hondūro vals
tybėje, vyksta Centro Amerikos 
penkių valstybių prezidentų 
pasitarimai taikos reikalais 
šiame regione. Sprendžiamas 
Nikaragvos laisvės kovotojų 
Contrų likimas. 

— Washingtone FBI agentū
ra paskelbė, jog televizijoje 
parodytas pakartojo amerikiečio 
Higgins kūnas buvo tikrai jo, 
bet manoma, kad jis galėjo būti 
nužudytas daug anksčiau. 
— Lyric Opera Chicagoje savo 
35-jj sezoną pradeda rugsėjo 16 
d. su Puccini „Toscos" operos 
spektakliu, kuriame dainuos 
Eva Morton, Luciano Pavarot-
ti, Siegmund Nimsgern ir Italo 
Tajo. Kitos septynios operos 
šiame sezone yra: Strausso „Der 
Rosenkavalier". Mozarto „La 
Clemenza Di Tito". Saint-Seans 
„Samsonas ir Dalila", Verdi 
„Don Carlo". Rosinio ..Sevilijos 
Kirpėjas", J. Strausso.Jr., 
operetė ..Die Fledermaus" ir 
pirmą kartą čia atliekama A. 
Thomas opera „Hamletas". 

— Kabule, Afganistano sos
tinėje, atsirado Sovietų Užsienių 
reikalu ministeris E. Shevard-
nadze. Aerouoste ji pasitiko 38 
laisvės kovotojų raketos, kurios 
tuo metu apšaudė savo sostinę. 
Devyni žmonės žuvo, o 35 buvo 
sužeisti. Keturios ligoninės pra
nešė, kad turi 52 sužeistuosius. 
Partizanai supa iš visų pusių 
sostine Kabulą. 
— New York Times, VVashing-
ton Post, Chicago Tribūne. The 
Christian Science Monitor, šios 
savaitės pradžioje spausdina 
plačius savo kolumnistų ap
žvalginius straipsnius apie Pa
baltijo respublikas ryšium su 
artėjančia Stalino-Hitlerio akto 
grobuoniška sutartimi. 

Vilnius. (Tęsiame vakar pra
dėtą apžvalgą). 

Smetona jo priešas 
Grįždamas į Lietuvą, sustojęs 

Berlyne ryšium su Smetonos 
pabėgimu, bet vokiečiai juo 
nepasinaudoję. „Juk pats pik
čiausias mano priešas buvo 
Smetona. Jis daugiau kaip 
dešimt metų bandė atimti iš 
manęs viską: gerą vardą, kuklų 
turtą, sveikatą ir patį gyveni
mą. Jis laikė mane tremtyje, 
kalėjime, emigracijoje.". Laiške 
jis klausė, iš kur sovietai gavo 
žinias, kad jis turėjęs ryšius su 
vokiečių žvalgyba, ir pats tame 
laiške atsako, Lenkai visur kal
bėję, kad Lietuvos valstybė — 
vokiečių prasimanymas. Esą 
visi, kas kovoja už nepriklau
somą Lietuvą, tai vokiečių 
agentai. Gyventojai jokios Lie
tuvos valstybės nenori, tik sva
joja apie prisijungimą prie 
Lenkijos. Jis rašo, jog jo pavardė 
tame „vokiečių agentų" sąraše 
buvusi garbingoje vietoje. 
Lenkai labai atidžiai skleidę šį 
prasimanymą. Kai Smetona 
suartėjęs su Lenkija, jis norėjęs 
jį pasodinti į kalėjimą, kaltinda
mas jį germanofilija. Iš tos 
propagandos Smetona gavęs 
politinį pelną. „Vaizduodamas 
save vokiečių priešininku, šio 
triukšmelio priedangoje jis 
galėjo susitarti su jais dėl savo 
pabėgimo iš Lietuvos". 

Tikėjęs sovietais 
Vokietijoje Smetona ir 

lenkiškoji grupė norėjusi 
Voldemarą likviduoti. „Sme-
tonininkai visaip stengėsi, kad 
Tarybų vyriausybė padarytų 
mano atžvilgiu tai, ko jiems pa
tiems nepavyko". Jis sakė, jog 
Tarybų Sąjunga turėjusi būti 
įsitikinusi, kad tarp jos piliečių 
nėra Vokietijos šalininkų. Todėl 
reikia ir apie jį patį viską 
išaiškinti. Ir Voldemaras sako, 
kad jo tikėjimas sovietine vy
riausybe nėra išblėsęs. Jis jau
dinosi, kad negalįs būti nau
dingas dviejų pasaulių kovoje. 

Voldemaras, baigdamas rašy
ti komisarui, sakėsi, jog neturįs 
žinių dabar, jo suėmimo metu, 
tad nežinąs, ar pavyko Lietuvą 
išvaduoti nuo vokiečių. „Jeigu 

Minėjo Amerikos 
šventę 

Vilnius. — Lietuvoje pirmą 
kartą viešai buvo paminėta 
JAV nepriklausomybės šventė. 
„Žinijos" draugijos lektoriumo 
salėje įvyko JAV nepriklauso
mybės šventės paminėjimas lie
pos 4 d., kurį surengė Lietuvos 
— JAV draugija. Minėjime daly
vavo tos draugijos nariai, moks
lininkai, menininkai, visuome
nininkai, kultūros ir švietimo 
įstaigų atstovai, daug miesto 
jaunimo ir Lietuvoje kai kurie 
viešintys amerikiečiai lietuviai. 
Minėjimą pradėjo Vilniaus uni
versiteto prorektorius Jonas 
Grigonis. Pranešimą apie 
Amerikos nepriklausomybės 
kovas ir jos konstitucijos isto
rinę reikšmę padarė Lietuvos — 
JAV draugijos pirm. Edmundas 
Juškys. Apie Lietuvos ir JAV 
ryšius kalbėjo inž. Vytautas 
Šliupas iš Californijos ir 
čikagietis Edvardas Tuskenis. 
kuris Vilniaus universitete 
klauso lituanistiką. Dalyvavo 
daug ir universiteto dėstytojų. 

dar nepavyko, tai Smetona 
tikriausiai ruošiasi sugrįžti, 
kaip jis prieš metus žadėjo 
kalboje per Karaliaučiaus 
radiją. Kokios keršto scenos 
tada vyks! Į visa tai norėčiau 
atkreipti jūsų, kaip valstybės 
saugumo liaudies komisaro, 
dėmesį. Noriu, kad mano garbe 
būtų tikima. Tik tokiu atveju aš 
galiu būti naudingas Sovietų 
Sąjungai". Laišką pasirašė 
Augustinas Voldemaras 1941 
m. "iepos 15 d. Ordzonikidzėje. 

Sovietų pusėje 
1941 m. liepos 24 d. Volde

maras rašo Saugumo komisarui 
papildomą laišką, patikslinda
mas savo pareiškimus pirmame 
laiške. Jis primena, kad jau 
1940 m. liepos 23 d. Maskvoje 
tiksliai pasakęs, kad stovįs 
Sovietų pusėje ir dabar negalįs 
sėdėti sudėjęs rankas, kai 
vykstanti mirtina kova. Sakėsi 
nevengiąs ir paties kukliausio 
darbo, tačau nurodo tas sritis, 
„kurios man geriausiai žino
mos, kur aš turiu tam tikrą 
autoritetą ir kur galėčiau būti 
labiausiai naudingas Sovietų 
Sąjungai". 

Pirmiausia, tai tarptautinė 
politikos sritis. Ir čia jis šiame 
laiške aiškina savo nuomonę 
karo meto politiniame darbe, 
kad būtų laimėtas karas ir kad 
tuo pačiu metu būtų ruošiami 
būsimosios taikos pagrindai. 
Čia jis iškelia glaudaus bendra
darbiavimo klausimus su Angli
ja, o ypač su Amerika. Jis 
iškelia ir kreditų reikalą, ku
rie bus reikalingi gauti iš 
Amerikos. Jis manąs, kad 
Sovietų vyriausybė galinti 
spausti prez. Rooseveltą, kad 
padėtų sovietams. Jis sakosi 
pažinęs didžiųjų valstybių 
politikus. „Man atrodo, jog, 
mezgant Sovietų Sąjungos bend-
radarbiavimą su Didžiąja 
Britanija ir Amerika, mano pa
tyrimas gali būti panaudotas". 
Toliau jis sakosi turįs daug 
patyrimo finansų srityje, nes 
praktiškai tvarkęs Lietuvos fi
nansus. J is sakosi sugebėjęs 
subalansuoti Lietuvos biudžetą 
su saldo balansu., Jleguliuojant 
finansinius ir ekonominius san
tykius su šalimis, su kuriomis 
Sovietų Sąjunga yra viename 
kariniame bloke, aš galėčiau 
būti naudingas bendradarbis". 

Ruošiantis būsimajai taikai 
esą svarbu, kad būtų tikra 
taika, bet ne naujo karo pradžia. 
Todėl jo patyrimas ir dalyvavi
mas tokiame darbe būsiąs nau
dingas Sovietų Sąjungai. Jis 
taip pat siūlėsi padėti ir be
laisvių klausime, nes sakėsi 
mokąs daug užsienio kalbų. Ta
čiau jis sakosi netiktų dirbti pro
pagandos srityje. Pagaliau 
galėtų dėstyti universitete. Bet 
ir vėl rašo apie pasitikėjimą, 
kurį norėtų įrodyti savo darbu. 

(Tęsinys rytoj). 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 9 d.: Romanas. 

Gražutė, Malvina, Pilėnas, Min-
tartas, Rolandas, Tarvilė. 

Rugpjūčio 10 d.: Laurynas, 
Astra. Laima. Tautenis. No-
rimantas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:51, leidžiasi 8:00. 
Temperatūra dieną 801.. nak

tį 59 1. 
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„GEROJO AITVARO" 
STOVYKLA 

Rako stovyklavietėje liepos 
8-22 d. vykusioje „Gerojo ait
varo" stovykloje stovyklavo 43 
„Kernavės" tunto sesės. Jos 
buvo čia suskridusios iš visur, 
Chicagos, Floridos, net iš Lietu
vos. 

Stovyklos vadiją sudarė Ma
rytė Utz — viršininkė, Rita 
Penčylienė — tuntininkė, Gailė 
Butts — komendante, Gintarė 
Kerelytė-Thaus ir Rima Saka-
laitė — paukštyčių vadovės, 
Gailė Butts, Lilė Gelažiūtė ir 
Vilija Meilytė — skaučių 
vadovės, Kristina Bielskutė — 
prityrusių skaučių vadovė, 
Dainė Kerelytė — vyr. skaučių 
kandidačių vadovė, Aldona Pla-
čienė — rankdarbių instruktorė 
L ina Izokaitytė — sporto 
vadovė, Irena Meilienė 
vyriausia šeimininkė — jai 
padėjo Nijolė Izokaitienė, Milda 
Harris ir Indrė Tijūnėlienė. 

Šių metų tema buvo „Gerasis 
aitvaras". Kiekviena skiltis 
turėjo išsirinkti mitologinį var
dą. Skilčių vardai buvo: 
„Mėnul ia i" , „Laumės" , 
„Žemynos", „Laikrodžiai", 
„Žaibai" , „Kipš iukai" , 
„Vaidilutės", ir „Deivės". 
Vėliavas keliant skambūs jų 
šūkiai aidėjo Rako miške. Ypač 
garsiai skambėjo stovyklos 
šūk is — „Stovyklaujame 
linksmai, laimę neša aitvarai!" 
Stovyklos dainos melodija buvo 
Sąjūdžio dainos „Balnokit, 
broliai, žirgus". Visos sesės ją 
dainavo bet kur žygiuodamos — 
į dainavimo pratybas, į bendrus 
vėliavų pakėlimus, dirbdamos... 

Pirmą savaitė buvo darbo 
savaite. Visos kandidatės ruo
šėsi įžodžiams. Jos labai kant
riai laukė ir savaitgalyje davė 
įžodžius. Vidurinį šeštadienį, 
liepos 15 d., bendrose vėliavų 
nuleidimo iškilmėse skaučių 
įžodį davė keturios mergaitės iš 
Lietuvos — Jurga Liutkevičiūtė, 
Aušra Mačiulytė, Kristina ir 
Marija Maželytės. Kartu su 
jomis džiaugėsi jas įžodžiui 
paruošusios Aldona Plačienė, jų 
vadovė Kristina Bielskutė ir 
visa „Gerojo aitvaro" stovykla. 
„Gerojo aitvaro" atovykloje 
vėliavų nuleidimo iškilmėse 
skaučių įžodį davė: Krista 

Augiūtė ir Dalia Bendoraitytė. 
Prityrusių skaučių įžodį davė 
Lina Augiūtė, Lydia Bendorai
tytė, Vita Pūdimaitytė ir 
Karina Žilinskaitė. Kitu laiku 
Gailė Butts, Lina Izokaitytė ir 
Vilija Meilytė davė vyr. skaučių 
įžodį. 

Užsiėmimai stovykloje buvo 
įvairūs. „Savivaldos" diena, 
, Atbulinė" diena ir šokiai visas 
smagiai nuteikė. Sesės išmoko 
buriuoti, statyti vartus ir virti 
lauko virtuvėje. Vakarai buvo 
užimti laužais ir šokiais. Kun. 
Antanas Saulaitis pravedė 
žvaigždžių stebėjimo pratybas. 
Visoms buvo įdomu matyti 
planetą Saturną ir mėnulį per 
teleskopą. 

Mergaitės išleido laikraštėlį. 
Ten atspausdintos jų nuomonės 
apie stovyklą yra ir įvairių 
piešinių. Vieną vakarą seserija 
susirinko „Kernavės" pastovy-
klėje kur sesė Rita Penčylienė 
pravedė susimąstymo vakarą 
tema „Lietuva", kuris visas 
suartino ir sujaudino. 

Tikimės kad sesės iš Tėvynės 
parsiveš į Lietuvą skautiška 
nuotaiką, kuri lydės per visą 
gyvenimą . Tikimės, kad 
užmegztos draugystės tęsis il
gus metus. Laukiame visų sesių 
sueigose rudenį ir tikimės 
susitikti su visomis atovykloje 
kitą vasarą, kad galėtumėme ir 
vėl linksmai stovyklauti. 

Stovyklaujančių nuotaika, 
taip kaip ir oras,buvo šilta ir 
giedri. Skambėjo dainos, juokas, 
visus ir visas jungė draugiš
kumas. 

Gailė Butts 

„Gerojo a i t va ro" stovykloje skaučių įžodį davusios sesės iš Lietuvos. 
Nuot i . J . T a m u l a i č i o 

BIRUTES" STOVYKLA RAKĖ »» 

Tegul dega ir liepsnoja 
Aukuro ugnis, 
Ir Tėvynei tegul plaka 
Skautiška širdis 

— stovyklos šūkis — 
Šiais metais „Aušros Vartų" 

skaučių t u n t a s stovyklavo 
„Birutės" stovykloje. Stovyklos 
vardas buvo parinktas paminėti 
pirmąją skaučių draugovę, 1919 
metais įs te igta Lietuvoje. 
„Birutės" vardu pavadinta ir 
viena iš pirmųjų draugovių 
1950 m. Chicagoje įsteigto 
„Aušros Var tų" tunto. Ši 
draugovė gražiai veikė Cicero 
miestelyje. Toje draugovėje savo 
skautišką gyvenimą pradėjo ir 
šių metų stovyklos viršininkė 
vyr. si. fil. Nida Bichnevičiūtė. 

Stovyklos komendante buvo 
vyr. si. t .n . Daiva Para-
kininkaitė, o sporto vadovė vyr. 

skautė Melisa Mackevičiūtė. 
Laužus ir dainavimą su tikra 

skautiška energija pravedė 
sesės iš Califprnijos: t.n. 
Andrytė Giedraitytė ir t.n. 
Dalia Navickaitė. Taip pat 
įvairiose pareigose reiškėsi vyr. 
skautė Julija Minkūnaitė iš Cle-
velando ir vyr. skautė Tina 
Petrušytė iš Californijos. Antrą 
savaitę laikraštėlį redagavo vyr. 
skautė Lina Grigaitytė. Pirmą 
savaitę ps. Julija Valaitytė pasi

šventusiai dirbo slaugės darbą. 
Stovykloje stovyklavo tik 19 

sesių. Stovyklos nuotaika buvo 
nuoširdi, skautiška. „Birutės" 
skautiškoje šeimoje — buvo 
sesių iš įvairių vietovių: Vyr. 
skautė Nadia Trinkūnaitė — 
Dzigam iš Brazilijos, Juli
ja iš Clevelando, seses Andrytė, 
Dalė ir Tina iš Californijos, vieš
nia Skaistė Statkevičiūtė iš Lie
tuvos ir sesės Nida, Daiva, Juli
ja, Lina, Melisa, Nida Januš-
kytė, Vilija Januškytė, Ramunė 
Barkauskaitė, Kristina Mažei
kaitė, Kristina Mučinskaitė, 
Jeniffer Antanaitytė, Aura 
Reitnerytė ir Olivija Mačiulytė 
iš Chicagos. 

Visos sesės gražiai dirbo 
nuoširdžiai ir vieningai. 

Su mumis stovyklavo ir visų 
mylimas Tėvas A n t a n a s 
Saulaitis. 

Virtuvėje pirmą savaitę dirbo 
s. Regina Vaitkevičienė, o antrą 
savaitę — ps. Asta Reitnerienė, 
Onutė Antanaitienė ir Zita Bal-
tramonaitė. 

Stovyklos gyvenimo 
nuotrupos 

Pirmą sekmadienį stovyk
lautojos suruošė iškylą į White 
Pine Village, Ludingtone. Ten 
vyko Amerikos Pilietinio karo 
atkūrimas. Taip pat buvo daug 
parodėlių apie Ludingtono 
vietovės praeitį. Vienas iš 
parodų vadovų pažinojo net 
mūsų stovyklavietės savininką 
Frank Raką ir sesėms trumpai 
papasakojo apie jo gyvenimą. 

Antradienį, kartu su „Litua-
nicos" skautų tunto „Liūto" ir 
„Kernayės" tunto „Gerojo ait
varo" stovyklomis „Birutės" 
sesės važiavo prie Hamlin ežero. 
Diena buvo karšta, todėl buvo 
labai malonu praleisti ją prie 
ežero. Prieš grįžtant atgal į 
stovyklą, sustojo . Dairy 
Queen pasivaišinti ledais. 

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS 
ŽEMAITIJOJE 

Kęstučio draugovės 
veikla 

Mažeikiuose yra susikūrusi 
Kęstučio draugovė, kuri susi
deda iš keturių skilčių. Tai 
„Vilkų", „Lapinų", „Vanago" 
skiltys ir nedidelė sesučių „Stir
nų" skiltis. Mūsų veikla įvairi 
— platiname Sąjūdžio spaudą, 
susipažįstame su rajono, Lie
tuvos vietovėmis. Lavinamės, 
ugdome savyje pastabumą, tvir
tumą, miklumą. Per -avino 

rišką veiklą kiekvienas būsimas 
skautas, ar jau esantis skautų 
gretose, tvirtina savo charak
terį, aštrina protą, tobulėja. 

Dabar trumpai apie vienos 
skilties išvyką. Birželio 22-ąją 
išvykome į Maigų kaimą, kuris 
„randasi" tarp Viekšnių ir Kra
kių. Auksodės kolūkio lau
kuose, ten kur seniau buvo kai
mas, stūkso kelios fermos ir 
dar neužakęs ežerėlis. Iškylos 
tikslas — pažinti vietovę ir su-

3^,,;^^.,. 
„Aušros V a r t ų " tunto , 3 i r u t ė s " stovyklos stovyklautojos. 

Nuotr . Nidos R i c h n e v i č i ū t ė s 

- • * 

K<rn«vps' t u n t o „(>r')](j a i tvaro" «rt/ivyk lo* stovyklautojo* 
Nu'-t.r .1. T a m u l a i č i o 

tvarkyt i senas apleistas 
kapinaites. 

Atvykę į vietą,kaip tikri skau
tai, išžvalgėme vietovę, radome 
ežere įmerktą brakonierių 
tinklą, kurį sudeginome lauže. 
Apžiūrėjome kapinaites. Darbo 
daug, bet tikslas turi būti 
pasiektas. Priruošę malkų nak
čiai, ėmėmės darbo. Vargais ne
galais atkėlėme du šimtakilo-
graminius paminklus. Užrašai 
bylojo, kad paskutinis — Vincas 
Keršis — čia palaidotas 1944 m. 
lapkričio 24 dieną. Po darbo 
„Lapinų" skiltis tylos minute 
pagerbė mirusių atminimą ir 
išvyko prie palapinių. Diena ėjo 
vakarop. Prieš miegą, skirstant 
sargybą, visi susirinkome prie 
laužo, aptarėme praėjusios 
dienos įvykius ir ką gero pa
darėme. Prie „Lapinų" skilties 
b'r. o prisijungę keletas vaiki
nukų, kurie ateityje gali būti 
mu^i broliais. 

Stovvkla Žemaitijoje 
Birželio 12-18 dienomis Ma

žeikių rajone, Leckavos pušyne, 
buvo susirinkę visos Žemaitijos 
-kautai. Mūsų buvo nedaug, nes 
Žemaitijos krašte šis jaunimo 
j'.iriujimas nėra gerai suprastas, 
o gal tam trukdo žemaitiškas 
būdas... daugelis atvyko į sto
vyklą iš Mažosios Lietuvos, kur 
birželio 7-11 dienomis skautai 
stovyklavo Svenselėje. 

Mūsų stovyklą rengti pradėjo 
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Keletą kartų sesės su broliais 
virė pietus Tėvo Saulaičio 
puikiai įrengtoje lauko virtu
vėje. Vieną dieną lijo, bet sesės 
vis tiek virė lauke. 

Vieną vakarą, Tėvas Saulaitis 
rodė visiems skaidres iš Lie
tuvos skau tų suvažiavimo 
Vilniuje. Sekančią dieną, „sesės 
Birutės" rašė laiškus Lietuvos 
skautams. 

Kartu su kitų tuntų sesėm 

0r. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarime 

ir broliais, „Birutės" bendra-
darbiavio, dainavo, sportavo ir 
dalyvavo skautoramoje. 

Stovykla buvo sėkminga,ir 
sesės grįžo į namus su smagiais 
įspūdžiais, maloniais prisimini
mais. 

fil. Nida Bichnevičiūtė 
STOVYKLOS 

Rugpjūčio 13-26 d. — 
Kanados lietuvių skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje". 

Spalio 6-9 d. - IV-toji Tunti-
ninkų konferencija Beaumont, 
OH. 

DR. VIJA Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tat. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-4)067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 S o . Putoki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

žvalgų būrys. Čia darbavosi 
šiauliškių „Volungės" ir „Apuo
kų" skiltys ir stovyklos šeimi
ninkai. Stovyklos ruošimas — 
pats sunkiausias ir atsakingiau
sias darbas, nes nuo jo priklau
so, kokia dvasia gyvens kiekvie
name skautuke visą savaitę. 

Pirmą kartą po Antrojo 
pasaulinio karo Lietuvoje buvo 
iškastas skautiškas stalas. Šalia 
plevėsuojančios vėliavos ir 
ąžuolo lapais papuošto kryžiaus 
sulipdytas aukuras. 

Birželio 14-ąją dalis stovyk
lautojų vyko į Mažeikius pa
gerbti tremtinių atminimo. Nuo 
banko pastato lydėjo garbės sar
gyboje angelaičių pulkel į . 
Minėjimo metu sutikome iš 
JAV į Mažeikius atvykusią sesę 
Almą Matvekaitę, kuri nuo 
sekančios dienos stovyklavo 
kartu su mumis. 

Vakarais dalindavomės įspū
džiais, sesė iš Amerikos išmokė 
skautiškų dainų, žaidimų. 

Birželio 17 diena. Tai prieš
paskutinė stovyklos diena, 
kurią vainikavo mitingas prie 
Naftos perdirbimo įmonės 
administracinio pastato. Vaka
re kartu su Mažeikių etnogra
finiu ansambliu linksminomės 
Leckavos pušyne. 

Skirstydamiesi iš stovyklos, 
linkėjome vieni kitiems geros 
kelionės, sakėm: „Budėk!". 

Skautininkas MEŠKA 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 478-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 585-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71«t St. — Tol. 737-8149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 et Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 et Street 

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

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
R. S. LAL 

SPECIALNBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St, Chicago, M. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghvray 
Palos HelghU, M. 80463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, re*. 448-8841 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
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Parapijų problemos 

IR VILTYS 
KOMUNISTAI TURI 

ATGAILAUTI, BET NEATGAILAUJA 
Su meile mes žiūrime į išei

vijoje lietuvių pas ta ty tas 
bažnyčias, bet su grauduliu su
ninkame išdygstančius parapijų 
sunkumus ir problemas. Vyks
tant rasiniams pasikeitimams 
miestuose, lietuvių jaunajai 
kartai įsigyjant specialybes bei 
keliantis arčiau savo darbo
viečių, lietuvių kolonijos tuštėja 
ir mūsų parapijos ima nykti. 
Chicagoje ir apylinkėse 
anksčiau turėjome apie trylika 
lietuvių parapijų, dabar beliko 
Švč. M. Marijos Gimimo Mar-
ąuette Parke, Nekalto Prasi
dėjimo Brighton Parke, Šv. An
tano Cicero. Į šv. Kryžių dar 
važinėja jėzuitai su lietuviš
komis Mišiomis, Šv. Jurgio 
parapijoje dar gyvena lietuvis 
kunigas pensininkas. Tai ir vis
kas. Gerai, kad lietuviai jėzui
tai turi reguliarias pamaldas, o 
ir marijonų koplyčioje prie 
„Draugo" yra lietuviškos 
pamaldos. 

Lietuvių bažnyčias statė, 
parapijas kūrę papras t i 
kasyklų, skerdyklų, siuvyklų 
darbininkai. Jie sunkumus nu
galėjo. Dabar, tu r in t iems 
šeimoje po vieną ar po du au
tomobilius, reikia atvažinėti į 
lietuviškas parapijas ir jų tęsti
numą palaikyti. Tai daug leng
viau, negu turėjo sunkumų 
bažnyčių statytojai. 

Auga grėsmė kunigų atžvil
giu. Dabar išeivijoje daugumas 
lietuvių kunigų jau yra sep
tintoj, aštuntoj ar net devintoj 
metų dešimty. Greit jie iškris iš 
apyvartos. Padėties sunkumą 
gali pavaizduoti faktas iš 
Australijos. Šią vasarą iš ten 
atvykęs lietuvis dak ta ras 
pasakojo, kad jų kolonijoje ne
bėra reguliariai pareigas galin
čio eiti kunigo. Yra tik vienas, 
laikomas prieglaudoje, dėl se
natvės ir ligos gerokai praradęs 
atmintį. Bet lietuviai nori nors 
kartkartėmis turėti lietuviškas 
pamaldas, tai atsiveža tą liguis
tą senelį kunigą. Jis aukoja šv. 
Mišias, bet prie jo būna gerai 
apeigas žinąs lietuvis. Jei kuni
gas kur užsimiršta, susimaišo, 
jam primena, kad dabar reikia 
tą ir tą daryti. Šiaip jau jis 
sąmonę turi ir jo vykdoma kon
sekracija tikra. 

Taip gali atsitikti ir kitur. 
Svarbu, kad mūsų jaunimo or
ganizacijos, šeimos ugdytų nau
jus pašaukimus. Geras lietuvis 
kunigas gali labai daug savai 
tautai pasitarnauti. Tai didžiai 
kilnios pareigos ir verta joms 
aukotis. Net ir vedusieji, 
vyresni, gali tapti diakonais, o 
jie jau turi teisę pamokslus 
sakyti, krikštyti, laidotuves 
atlikti, šv. Komuniją dalinti, 
parapijos reikalų tvarkyman įsi
jungti ir pan. Net ir pajėgesni 
vyresnio amžiaus lietuviai 
kunigai turi nesiskubinti iš lie
tuviškų kolonijų keltis, o būti 
arčiau savųjų, dalyvauti reli
giniuose patarnavimuose, lietu
viškuose renginiuose. Net ir 
toliau nublokštieji dar galėtų 
įsijungti į lietuvišką spaudą. 
Visur reikia darbininkų ir talki
ninkų. 

Šioj niūrioj tikrovėj atsigau
name stebėdami labai gražias 
prošvaistes. Prisiminkime tik 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapiją Clevelande, 
Ohio. Jau tik pavarčius jos turi
ningą biuletenį, matome, kiek 
ten sutraukiama kultūrinių 
jėgų, lietuviškų katalikiškų or

ganizacijų veiklą palaikyti, lie
tuviškoje dvasioje mokyklą 
išlaikyti. Parapija pasidariusi 
dideliu, stipriu lietuviškojo reli
ginio sąjūdžio centru. Čia ji 
ruošia lietuviškus koncertus, 
įtakingų lietuvių paskaitas, ste
bina kitu lietuvybės veikimu. 

Atkreipia ypatingą dėmesį 
savo lietuviškais leidiniais. 
Parapija, siekdama lietuvius 
įtraukti į lietuviškų giesmių 
giedojimą, išleido patrauklų 
giesmynėlį tik su lietuviškomis 
giesmėmis, duodant ir jų gaidas. 
Duodama keliasdešimt giesmių, 
su specialiu skyriumi „Jaunimo 
giesmės". Leidinys pavadintas 
„Prabilkit stygos". 

Parapija yra išleidusi specialų 
maldyną, skirtą Marijos garbei. 
Čia yra maldos ir giesmės su 
gaidomis, susikaupime kreiptis 
į Žemaičių Kalvarijos Mariją, į 
Pažaislio ir Šiluvos Dievo Mo
tiną, į Aušros Vartų Mariją. 
Įjungtos ir tremtinių maldos, 
pasiaukojimo tekstai. 

Ypatingas dėmesys skiriamas 
priaugančiai kartai. Išleistas 
specialus leidinys „Žiburėlių 
maldos" pritaikytomis maldo
mis, giesmėmis mažiesiems ir 
paaugesniems vaikams. Su 
iliustracijomis, tulpių puošme
nomis Lietuvos šventų Marijos 
garbei skirtų vietų paveikslais 
praturtintas leidinys. 

Visi šie leidinėliai meniškai, 
rūpestingai papuošti daili
ninkės J. Paukštienės. Įjungti ir 
Vytės Nemunėlio susikaupimo 
kūriniai. Šių leidinių apipavi
dalinimas moderniškai patrauk
lus. Puslapius atskleidus patogu 
laikyti. Maldų, giesmių tekstai, 
iliustracijos parinkta ir iš kitų 
lietuviškųjų leidinių. 

Pati Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčia išpuoš
ta lietuviškomis skulptūromis. 
Aušros Vartų, Žemaičių Kalva
rijos, Šiluvos, Pažaislio Ma
donos, šv. Kazimiero, šv. 
Juozapo, Šv. Pranciškaus, 
Rūpintojėlio statulos sukurtos 
skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko. J i s taip pat š iai 
bažnyčiai sukūręs Kryžių 
Kalno, Trijų Kryžių reljefines 
skulptūras bei Kryžiaus Kelio 
stacijas ir bareljefinius altorių 
ornamentus. Taigi pravestas 
meniškas, skulptūrinis naujas 
šventovės atgimimas. 

Didelis priedas — specialus 
„Lietuvos Madonų šventovės" 
leidinys, paruoštas Balio Gai-
džiūno, duodant tų Šiluvos, Auš
ros Vartų, Žemaičių Kalvarijos, 
Pažaislio šventovių istorines 
apžvalgas bei išryškinant jų 
dvasinę svarbą mūsų tautai. Tų 
visų kūrinių, užmojų siela, or
ganizatorius, pravedėjas didelio 
religinio ir lietuviško entuziaz
mo žmogus kun. Gediminas Ki-
jauskas. Įtraukta arch. E. Kers-
nauskas, dail. seselė Mercedes, 
paruošusi knygai viršelį ir 
aplanką. Taigi darbai atlikti ne 
atkištinai, o labai rūpestingai, 
lietuviškoje nuotaikoje. 

Besidžiaugiant šiais laimė
j imais, negalima praei t i 
nepaminėjus ir besikuriančio 
naujo lietuvių religinio centro 
Lemonte. Čia jau yra bažnytėlė 
lietuvių žinioj. Žinoma, dar 
daug ko reikia ir tos apylinkės 
lietuviai nusipelno visų lietuvių 
talkos ir paramos, kaip to 
susilaukdavo kuriamos kitos 
ankstesnės lietuvių parapijos. 

Juoz. P r . 

Kadangi visai genocidą 
plačiai praktikavusiai raudono
sios valstybės mašinai dirigavo 
komunistai, tai normalu, jei vis 
dažniau yra girdėti balsų, rei
kalaujančių komunistus atsi
prašyti, atgailauti. 1989.1.21 d. 
išleistame Tautinės tarybos in
formaciniame biuletenyje, tary
bos narys J. Volungevičius 
kvietė atgailauti komunistus. 
Kalbėjusiojo žodžiais tariant, 
būtent jie „atvedė mūsų tautą 
į darbartinę būklę ... Lietuviai 
komunistai talkininkavo Stali
nui žudant Lietuvą 1940-1941 
m. ir po karo".... „Tik nuoširdi 
vieša atgaila padės jiems gauti 
lietuvių tautos atleidimą!" ... 
Tačiau , J-.KP Vilniaus komiteto 
ir Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pareiški
mas, surašytas sausio 11 d., 
parodė, kad komunistai iš tiesų 
nesiruošia a tga i lau t i . Jų 
nuomone kvietimas išpažinčiai' 
yra priešiškas socializmo tiks
lams. Tai esąs respublikos 
vadovų įžeidinėjimas". 

Teisingumo įgyvendinimo 
šalininkai su tuo nesutinka. 
Laikraštyje „Gimtasis kraštas" 
(1989.VI.15) buvo ra-oma: 
„Reikės ilgos ir nemeluotos 
atgailos tūkstančiams perso
nalinių ir šimtams dabartinių — 
generolų, ministrų, sekretorių. 
Pripažinimų ir prisipažinimų. 
Su viltimi šito laukia ilgai 
tylėjusi ir paklusniai galvą 
linkčiojusi Lietuva". 

Tokios mintys labiau negu 
kas kita erzina raudonuosius 
hitlerininkus, vis dar vadi
nančius save komunistais. Jos 
nepriimtinos iš tolo. Todėl 
Liaudies deputatų suvažiavime 
savo baigiamajame žodyje 
1989.VI.9 d.' M. Gorbačiovas 
sakė: „Aš, kaip komunistas, ka
tegoriškai atmetu išpuolius 
prieš partiją". 

Kodėl? Todėl, kad pagal jį par
tija tebeturi privilegijuotumo 
imunitetą ir yra nepakaltinama 
net po to, kai viešai įrodyta, kad 
ji padarė istorijoje niekad negir
dėto dydžio nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, prieš tautas, prieš 
žmogų, prieš taiką, prieš ateitį. 
Po viso to ko galima laukti iš 
žmogaus taip suprantančio tei
singumą? 

Partijos Kauno miesto pirma
sis sekretorius P. Mikelionis ne 
be nusivylimo teigia: „Aš labai 
tikėjausi, kad TSKP CK Gene
ralinis sekretorius M. Gorba
čiovas kovo plenume partijos 

DR. ALGIRDAS 
STATKEVIČIUS 

vardu nuoširdžiai atsiprašys 
žemdirbių, paminės kardinalias 
agrarinės politikos klaidas ir 
buvusį avant iūr zmą. To 
neįvyko" („Tiesa", 1989.VI.27). 

Sekdamas Kremliuje sėdinčio 
savo šeimininko pėdomis, ta 
pačia neišmintingumo dvasia 
prabilo ir neuž1 a r n a u t a i 
daugiau kaip 80% populiarumo 
turįs A. Brazauskas Jis LKP 
CK plenume 1989.VI.24 d. sakė: 
„Šiandien daugelis mūsų opo
nentų atkakaliai reikalauja, 
kad partija atgailautų, kad tik 
ji viena prisiimtų visą atsako
mybės naštą už pastarąją pusę 
amžiaus. Taip, kla:dų buvo. 
Labai sunkių ir labai skaus
mingų. Tačiau šiandien LKP 
yra tik apie 500 komunistų, tu
rinčių 50 m. partinį stažą. 
Didžioji dauguma Lietuvos ko
munistų nešioja partinį bilietą 
penkiolika ir mažiau metų. Už 
ką jiems atgailauti? ' („Tiesa", 
1989.VI.25). O argi per tuos 15 
m. stalinizmo jau nebuvo? 

Labai gaila, kad tiktai tokį vai
kišką, pilnu debiliškumu dvel
kiantį, netgi ir naivuolį įtikinti 
nepajėgiantį paaiškinimą tesu
gebėjo pateikti LKP CK pir
masis sekretorius. O jeigu jau 
viską vadinti tikraisiais var
dais, kaip to iš komunistų 
griežtai reikalavo jų labiausiai 
garbinamas 27-tasis partijos 
suvažiavimas, tai vietoje žodžio 
„klaidos" būtina rašyti nusikal
timai ir be to sąmoningi, apgal
voti, planingi, rafinuoti. Tad 
kieno pareiga atsiprašyti ir at
gailauti už juos? Tokių nėra! 
Raudonieji antižmonės visai 
baigia prarasti reahimo jausmą, 
net ir tą, kurį iki šiol turėjo. 

Neužmirškime, kad komunis
tai netgi iš niekuo nekaltų 
žmonių greitai ir labai lengvai 
mokėjo padaryti kaltus. Netgi 
maži vaikai ir kūdikiai savo 
„kaltę" turėjo išpirkti bado ar 
nukankinimų mirtimi Sibiro 
platybėse ar Šiaurės lediniuoto 
vandenyno salose. 

Šiuo atveju neatsiprašyti už 
save ar už visą savo partiją gali 
tiktai iš raudonojo fanatizmo 
svaigulio dar neišsivadavęs ir 
sveiką logiką visai praradęs 
subjektas. Gali t iktai tikras 
bailys ar ypatingai užkietėjęs 
niekšas. Atsisakymas atsipra
šyti ir a tga i l au t i re iškia 
žmoniškumui būdingos sąžinės 

degradaciją arba jos neturėjimą 
iš viso. Dargi gyvuliai jaučia są
žinės graužimą. Austrų moks
lininkas etnologas K. Lorenz 
aprašė šunis, kurie labai per
gyveno dėl to, kad per apsiri
kimą įkando savo šeimininkui. 
Komunistai savo šeimininką — 
liaudį — „įkando" netgi ne 
pagal apsirikimą, o iš piktos 
valios. 

LKP CK plenume Lietuvos 
rašytojų sąjungos partinės 
organizacijos sekretorius R. 
Gudaitis sakė: „O juk partijai 
šiandien tenka ne tik atgailauti, 
bet ir imtis atsakomybės naštos 
už aktyvų direktyvų vykdymą, 
likviduojant tautos valstybin
gumą, už tautos interesų, Lietu
vos nepriklausomybės išdavys
tę, už stalinizmą, už apgau
lingus stagnacijos metus, atve
dusius prie ekonominės katas
trofos slenksčio. Kas akimirką, 
kasdien partija degraduoja. ... 
Dori žmonės vis labiau nusivi
lia partija, nusigręžia nuo jos, 
a ts isveikina su ja. 
Grąžindami sekretoriui bilietą 
taria: nenoriu būti apsimelavu-
sioje, susikompromitavusioje 
partijoje, partijoje praradusioje 
pasitikėjimą. Leiskite man 
būti vienoje partijoje, kurios 
p a v a d i n i m a s — Lietuva" 
(„Tiesa", 1989.VI.27). 

Ir stebėtis reikia ne dėl to, kad 
daugėja bėgančių iš partijos, o 
tuo, kad jos eilėse dar taip daug 
begėdiškumo, sulaikančio daug 
ką vis dar likti partijos eilėse. 
Juk kiekvienas stojimas į 
partiją buvo užsimojimu savo li
kimą surišti su seniai pagarsė
jusia ypatingai piktybiška 
nusikal tė l ių gauja, reiškė 
bridimą į dvokiantį purvyną 
tam, kad dėl kokių tai siaurų 
egoistinių išskaičiavimų jame 
pasilikti ir gyventi nedorą, 
begėdišką gyvenimą. Tiktai šis 
begėdiškumas ir leidžia laikyti 
save nesusitepusiais. Tas pats 
A. Brazauskas prieš vieną 
mėnesį LKP CK plenume sakė: 
„Mes atvirai ir tiesiai pareiš
kiame, kad šiandieniniai 
Lietuvos komunistai stovi vie
noje gretoje su visais dorais žmo
nėmis" („Tiesa", 1989.VI.25). 
Tačiau reikia neužmiršti, kad 
buvusių žmogžudžių, tėvynės 
išdavikų, nežmoniškumo prak-
tikuotojų, kaip ir plėšikų gaujos 
narių, joks protingas žmogus 
niekad nesutapatino su dorais 
žmonėmis. 

Visiems yra gerai žinoma, 
kokį nuosprendį Niurnbergo 
procesas paskelbė ..dorai" 
Vokietijos nacionalistų partijai 
ir visiems jos nariams Toks pat 
ir nė kiek ne švelnesnis nuo
sprendis turi ateiti ir visai ko
munistų part i jai bei jos 
nariams. Jie to ne tik visiškai 
užsipelnė, bet visu dabartiniu 
savo elgesiu kažko panašaus tie
siog prašyte prašosi. Todėl 
Vilniaus universiteto teises 
fakulteto docentas J. Prapiestis 
meno, kad „Gal ir būtų priimti

na siūloma krikščioniškai tauri 
pozicija, jei buvę budeliai 
stengtųsi parodyti supratę savo 
kaltę, ieškotų kelių įtikinamai 
a tgai laut i Tačiau tokio 
prašymo, atgailos ne teko 
girdėti, nors laiko ir būdų tam 
netrūko. Mūsų į s ta tymai 
draudžia atleisti tiems, kurie 
nelaiko save kaltais. Tokiais 
atvejais būtinas tyrimas, teismi
nis nagrinėjimas ir tik po to gali 
būti sprendžiamas atleidimo ar 
nubaudimo k l a u s i m a s " . 
(„Tiesa", 1989.VII.1). 

KULTŪROS MUZIEJUS IR 
GALERIJA „NEMUNAS" 

1987 metų birželio 27 dieną, 
iškilmingai buvo atidarytas 
„Nemuno" Galerijos kultūros 
muziejus. Ta pačia proga buvo 
ir Tautodailės instituto dešimt
mečio paroda. Parodą ir šį 
kultūros muziejų aplankė daug 
žiūrovų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Ši vietovė yra labai 
patraukli turistams. Nuostabi 
Švento Lauryno upė (St. Law-
rence River) su savo tūkstančio 
salų daugybe ir daugeliu isto
rinių vietovių visus vilioja ją 
aplankyti. Jos turistiniame 
žemėlapyje yra pažymėta ir 
Lithuanian Museum and Art 
Gallery. 

Šį lietuviškos kultūros centrą 
suorganizavo ir įkūrė Petras 
Regina, pritariant jo žmonai 
Jacąueline. Daugiau kaip prieš 
dešimtį metų, tik pripuolamai 
važiuojant pro šią įdomią 
turistine, kurortinę vietovę, kilo 
mintis, kad tai būtų puiki vieta 
įrengti lietuvišką kultūros 
centrą, parodyti pasauliui lie
tuvių ir Lietuvos kultūrą. Ta
čiau tai buvo tik svajonė. 

Svajonė virsta tikrove! Tik 
pradėjus organizuoti, gauta 
didelis pritarimas jau iš antros, 
trečios ir maišytų lietuviškų 
šeimų, kur dabar daugelis jų ir 
atsilanko. Ypatingai didelę pa
galbą atnešė ankstyvesnių 
kartų lietuviai iš Scranton, PA. 
Ypač dr. Juozas ir Irena Gustai
čiai perleisdami muziejui daug 
paveikslų, knygų, Velykų mar
gučių ir kitų muziejinių daiktų. 
Prisideda lietuviai iš visos Ka
nados Amerikos ir iš Lietuvos. 
Jokūbas Dagys iš Toronto gana 
daug medinių skulptūrų leido 
muziejui įsigyti, tai ir padarė 
svarbią šio muziejaus pradžia. 

Sparčiai augančiam muziejui 
ir galerijai, buvo reikalas 
planuoti didesnį projektą. Ar
chitekto dr. Alfredo Kulpavi-

čiaus dėka pirmas projektas jau 
yra padarytas. Būtent didieji 
įvažiavimo vartai ir paminklas. 
Visas šis projektas bus ar
chitekto dr. Kulpavič iaus 
koordinuojamas. Visas pro
jektas apima 70 akrų žemės, tai 
bus daug įvairių pastatų visoke
riopoms funkcijoms. Tikimasi 
greitu laiku gauti leidimą pir
mam mūsų projektui ir šios va
saros gale pradėti statybą. 

Kviečiame kiekvieną lietuvį 
prisidėti prie šio projekto, ar tai 
renkant muziejinius ar archy
vinius daiktus, ar bent kokiu 
kitokiu būdu tapti šio organi
zavimo dalyviais. Bus pasis
tengta viską gerai ir kruopščiai 
užregistruoti, kad būtų viskas 
įtraukta į istorinę knygą. Būtų 
labai gerai surinkti prisidedan
čių aprašymą ir nuotraukas. Vė
liau bus paruošta tam tikri la
peliai, kur bus užpildomi ir 
tokiu būdu bus surinktos tiks
lios informacijos. 

Norintieji gali jau ir dabar ap
lankyti, tik reikia iš anksto susi
tarti skambinant telefonu arba 
pranešti raštu atvykimo datą: 
„Nemunas" RR2 Gananoąue 
Ont., K7G 2V4 Canada, tel. 
1-613-382-4366 a r t a 382-
2331. 

VĖL AUDRA 

Chicagoje nakčia į rugpjūčio 5 
d. vėl buvo audra, užtvindžiusi 
daugelį rūsių, pervažų, kai kur 
nutraukusi elektros tiekimą. 
Bene blogiausia buvo Resurec-
tion ligoninėje. Užtvindžius rū
sius, sugedo elektros generato
riai. Nustojo veikę keltuvai bei 
kiti elektros reikalingi įrengi
niai. Sveikesni ligony s buvo 
paleisti namo. o apie 150 
perkelta į kitas artimesnes 
ligonines. 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
kaip gydytojas nesiliko kaime ir grįžo į miestą, Baka-
nauskų šeima ir keletas kitų šeimų ir jaunimas. 

Rytdieną su keliais pabėgėliais grįžau į miestą. 
Visus kelius kontroliavo esesininkai (SS). Nors buvau 
su sutana, vis tiek esesininkai iščiupinėjo visas kišenes 
ir, nieko neradę, leido važiuoti. 

Alytuje buvo baisus vaizdas. Gatvės užverstos tele
fonų ir elektros stulpais ir laidais. Vienur kitur dar 
baigė degti namai. Gatvėse matėsi žuvusių žmonių ir 
kareivių lavonai. Klebonija ir visi parapijos namai buvo 
sudegę. Ant kiemo tysojo užmušti klebono gyvuliai. 
Diena buvo labai karšta. Visur sklido apdegusių lavonų 
kvapas. Sveikieji vyrai buvo pavaryti rinkti žmonių 
palaidus gabalus, nutraukytas kūno dalis ir neatpažįs 
tarnus, nei tautybės, nei religijos, visus vertė j vieną 
didelę kapuose iškastą duobę. Kun. Buškiui ir man te
ko bent duobę laiminti. Žmonės veržėsi į bažnyčią, kuri 
zakristijono Jono Venterio dėka išliko nesudegusi. Teko 
sėsti į klausyklą tik su baltiniais, stulą užsidėjus. 

Taip prabėgo pirmoji karo diena. Nakčiai mes, ku-

ATSIMINIMAI 

KUN. J. ADOMAITIS 

2 
Anksti sekmadienio rytą, visiems bemiegant, smar

kiai subildėjo durys. Išbudęs pamaniau, kad enkavedis
tai beldžiasi. Nesikėliau, maniau, tegu šeimininkas 
„svečius" sutinka. Tuo metu antrą kartą smarkiai 
subildėjo durys. Kun. Alb. Krūvelis, prasivėręs duris 
į mano kambarį, riktelėjo: „Juozai, karas!" Visi suki
lome. Išėję į lauką pamatėme bombarduojamą geležin
kelio stotį ir patį Alytų. Tai buvo pirmasis vokiečių 
skrydis į Lietuvą, užpuolant komunistinę Rusiją. 

Pamaldos buvo sutrumpintos. Neatvykus tai dienai 
pamokslininko, teko kalbėti man. Pamoksle paprašiau 
po pamaldų nedelsiant tuojau skubėti į namus ir gel
bėti, kas dar galima išgelbėti. Ir ūmai supratau, ką nigai, susirinkome į kun. Jakščio nameli Lelijų gatvėje O pakalbintas atsakydavo: ..Šiandien mums. rytoj -
reikia sakyti, — pamokiau, kaip elgtis nesant kunigui pas mokytoją Juozą Narijauską. Naktis buvo labai jums". Surinktus baldus: lovas, sofas, spintas, veidro-

nerami. Vėl prasidėjo šaudymai iš kulkosvaidžių, 
šautuvų, rusų ieškojimai. Pasirodė nauji gaisrai. Taip 
visą nakti prabudėje. rytą išgirdome skaudžių dalykų: 
vokiečiai sušaudė visus Pulko gatvės vyrus (apie 30 
žmonių) ir abudu Alytaus I kunigus: dekaną kun 
Paulavičių ir vikarą kun. Kazimierą Pivariūną. Mat 
Pulko gatvėje kažkas iššovė į vokiečių karius ar radę 

bėglį. Tuomet jį ir abu kunigus išsivarė į šventorių ir 
šūviais į pakaušį nužudė. Nužudytojo vikaro sesers 
prašomas, ryžausi kunigus palaidoti. Nuėjau leidimo. 
Komendantas leido, bet įspėjo, kad nesirinktų žmonių. 
Jei žmonės rinksis, tai ir man taip būsią, kaip aniems 
kunigams. Rizikavau. Ten pat Alytaus I šventoriuje 
vyrai iškasė bendrą duobę ir abudu kunigus, atlaikęs 
gedulingas pamaldas, palaidojau. 

Frontas slinko tolyn į rytus. Pavojai buvo praslinke. 
bet atsargumo dar reikėjo laikytis. Mat. keletą kartų 
buvo ieškomi vietiniai kunigai, nežinia, kokiais 
reikalais. Bijota, kad nebūtų ..suvedamos sąskaitos" 
dėl kokių nors buvusių neaiškumų. 

Liūdna buvo žydų padėtis. Juos iš visur — ne tik 
Alytaus, bet ir kitų vietovių — Simno, Seirijų rinko 
į vieną vietą. Iš ten imdavo darbams: gatves valyti nuo 
degėsių ir lavonų, duobes kasti, taisyti išdaužytus 
kelius. Rinkti ir krauti į sandėlius žydu daiktus, baldus 
ir kt. Gaila buvo žiūrėti, kaip vakarykštis mokytojas 
ar moksleivis, šiandien yra gatvių valytojas, šlavėjas. 

Saugokimės nedraugiškų 
pedantų, kurie priversti nueiti 
į subuvimą, sugrįžę sako, „kad 
jeigu tai būtų buvusios knygos, 
jie nė vienos nebūtų atvertę". 

John Morley 

Prisimink multimilijonieriaus 
Carnegie žodžius, jam išdalinus 
savo turtą; „Mirti turtingam 
yra gėda; palikti pinigus 
vaikams — nusikaltimas". 

Vytautas A. Dambrava 

mirties atveju. Žmonės tuojau išsiskirstė. 
Po pietų, žmonėms besiteiraujant, kas daryti, kaip 

laikytis, atbildėjo keletas vežimų su pabėgėliais. Tai 
buvo žydeliai nuo Seirijų. 

I pavakarę, galėjo būti apie 4 valandą, pamatėme 
plentu Simnas-Alytus vokiečių tankus ir kitą karo 
techniką bei kariuomenės dalinius. Tuo metu pama
tėme bekrintančius, degančius du lėktuvus. Vėliau pa
aiškėjo, jog tai buvo vokiečių pašauti rusų bombonešiai. 

Atsisveikinęs su klebonu ir kun. Krūvelių 
nuošaliais keliukais grįžtu į Alytų. Bet greitai ir čia 
pasiveja vokiečių tankų daliniai. Teko atsisakyti min
ties grįžti, tad apsistojau kaime apie 5 km. nuo Aly
taus. Ten buvo susirinkę ir daugiau pabėgėlių Alytus 
degė. Pabėgėlių tarpe buvo ir daktaras Kudirka, kuris 

pasislėpusį rusų kareivį, užtat surinko visus vyrus -
ir be jokios atrankos ar kas kaltas ar nekaltas visus 
sušaudė. O ten buvę visi lietuviai šauliai, turėję 
pažymėjimus. Kunigai žuvo todėl, kad jiems su 
žmonėmis susirinkus į bažnyčią ir besimeldžiant, įbė
gės į bažnyčią vokiečių kareivių vejamas komunistas. 

Atėję vokiečiai paklausė: ar niekas čia nepasislėpęs. 
Žmonės atsakę, kad niekas. Tada jie ėmę ieškoti ir radę 

džius, kėdes, sudarytas komitetas dalino nukentėju
siems. 

Suvežtus žydus būriais varydavo į Vidzgirį ir ten 
kulkosvaidžiais šaudydavo. Gyvendamas Vytauto 
gatvėje pas Barzdaičius. kitur nebuvo kur gyventi, nes 
klebonija buvo sudeginta, kasdien matydavau būrius 
žydų, varomus i Vidzgirį ir girdėjau nuolatinį kulko
svaidžių tratėjimą. Taip praleidęs pas Barzdaičius apie 
mėnesi laiko išvykau i Vilkaviškio kuriją gauti infor-
cijų ką man veikti. Gavau paskyrimą vykti į 
Marijampole mergaičių gimnazijos tikybos mokytojo 
— kapeliono pareigoms eiti. Grjžęs j Alytų, pasiėmiau 
savo menką, nuo gaisro likusi ..turtą" ir gero alytiškio 
Petro Kunevičiaus vežamas išvykau į Marijampolę. 

(Bus daugiau) 

i 
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Dr. Dalia (Garunaitė) ir dr. Linas Sadauskai 

NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

Gegužės 27 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioj buvo 
pa la imin ta dr. Dalios Garūnai-
tės ir dr. Lino Sadausko sutuok
tuvės . 

Dalia, dr. Onos ir dr. Albino 
Garūnų duktė, baigė North-
vvestern universitete medicinos 
mokslus (honor program). Rezi
denciją atliko Northwestern 
universi teto ligoninėje anes
teziologi joje . A t l i k o sub-
specialybę skausmo gydymo ir 
širdies operacijų srity. Taip 
pa t baigė Pedagoginį lituanis
t ikos insti tutą ir y ra ateiti
n inkų Gajos korp. valdyboje. 

Linas, a.a. dr. Jono ir Bronės 
Sattaaskų sūnus, baigė Illinois 
universitete medicinos mokslus. 
Rez idenc i ją a t l i k o N o r t h 
Carol ina universi tete Chapel 
Hill , gaudamas psichiatrijos 
specialybę. 

Parapijos chorui ir solistei 
Danai Stankaitytei giedant, per 
bažnyčią ėjo 5 pamergės: dr. 
N a n c y K a p l i t z , dr . D iane 
Lefebre, dr. Dana Saliklytė, 
Ri ta Rachmil Kupcikevičiūtė ir 
p i rmoj i p a m e r g ė j aunos ios 
sesutė Rūta Sula-Garūnaitė. Jas 
s u t i k o 5 pabro l i a i : Wayne 
Kagani , dr. Wayne Nadamoto 
(abu atvykę iš Havajų), dr. 
Amos Stoil, dr. Mike Larson ir 

pirmas pabrolys dr. Raimundas 
Sidrys. Žiedą nešė Lino brolio 
vaikai Jus t inas ir Viktorija Sa
dauskai . Krepšelį gėlių nešė 
Dalios krikšto dukra Audra 
Kazlauskaitė. 

Mišias atnašavo prel. Juozas 
Prunskis ir klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Pamokslą pasakė 
jaunosios dėdė prel. J. Prunskis. 

Vaišės vyko Sabre Room 
Hickory Hills, kur susirinko 
apie du šimtai penkiasdešimt 
svečių. Žaviam orkestrui gro
jant , į salę įžengė vestuvinė 
grupė. Pro juostų vartus praėjo 
Linas ir Dalia. Juos sutiko jau
nosios tėvai ir jaunojo motina su 
duona, druska ir vynu, linkė
dami daug laimės. Programą 
puikiai pravedė Dana Mikužie-
nė. Dalios tėvelis dr. Albinas 
Garūnas pasveikino susituoku
sius ir pasidalino mintimis apie 
vedybinį gyvenimą. Visi svečiai 
linksminosi, šoko, gėrė, valgė ir 
skanėjosi Lietuvninkienės paga-
m i n t a i s py raga i s a n t 
saldumynų stalo. 

Vestuvinei puotai besibai
giant, pirmoji pamergė jaunosios 
sesuo Rūta nuėmė jaunosios 
veliumą, o pirmas pabrolys už
dėjo jaunajam šiaudine kepurę 
ir įdavė pypkę. 

NUGRIAUTAS 
PAMINKLAS 

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno istorinio skrydžio per 
Atlantą 56-rių metų sukaktis 
iškėlė p r i e š Brocktono ir 
apylinkės lietuvius ne t ik tų 
naujų l a i k ų m ū s ų t a u t o s 
d idvyr ių t r a g i š k ą m i r t į 
Lietuvos labui, bet taip pat 
pastatyto Brocktone jiems pa
minklo l iūdną likimą. Tai 
reikalas 1937 m. vietos ir 
apylinkės lietuvių pastangomis 
ir lėšomis Brockton Fair plote 
pastatyto jiems paminklo lietu
viškos bakūžės forma. Tame 
plote kasmet vykstant žemės 
ūkio ir pramonės parodoms, Lie
tuvių bakūžėje buvo įrengiamos 
lietuvių tautodailės parodos, 
kurias aplankydavo dešimtys 
tūkstančių amerikiečių. Taip 
Lietuvių bakūžė supažindin
davo kitataučius su Dariaus-Gi
rėno skrydžiu, lietuvių tau ta , 
jos siekiais ir kul tūr inėmis 
vertybėmis. 

Kai Brocktone apsigyveno eilė 
aktyvesnių naujų ateivių, jų ini
ciatyva bakūžė buvo atnaujinta, 
joje rengiamoms lietuvių tau
todailės parodoms buvo kvie
čiami iš Kanados dailininkai 
Antanas ir Anastazija Tamo
šaičiai su savo darbais, kaip lie
tuv išk i k i l i m a i , l ie tuviški 
baldai, audimo demonstravimas 
ir t.t. I bakūžės dekoravimą 
buvo įsijungęs dail. Viktoras 

• 

Vizgirda, vėliau joje buvo su
reng ta dail . Kaz imie ro Žo-
romskio dailės darbų paroda. 
Ilgainiui bakūžėje buvo planuo
jama įrengti pastovų lietuvių 
tautodailės muziejų. Bet stai
giai prieš keletą metų viskas 
neaiškiu būdu sugriuvo. 

Brockton Fa i r plotą pertvar
kant, Lietuvių bakūžė nugriau
ta, nors lietuviai turėjo su to 
ploto s a v i n i n k a i s s u d a r y t ą 
sutartį, dalis įsigytų dalykų 
dingo, liko t ik dail. Anastazijos 
Tamošaitienės austos užuolai
dos ir keli kil imėliai , kurie 
vėliau parduoti . Aišk inant i s 
bakūžės nugriovimo aplinkybes, 
nauji Brockton Fair savininkai 
teisinasi , k a d apie bakūžės 
nugriovimą jie pranešę Brock
tono Lietuvių Tarybai, kurios ži
nioje buvo bakūžė, bet nuo jos 
negavę jokio a tsakymo. Tada 
kreiptasi į advokatą, perduo
dant j a m turė tą sutar t į , kad jis 
pareikalautų atlyginimo už nu
griautą bakūžę. Daba r aiški
nama, kad advokatas perdavęs 
tą bylą ir sutart į k i t am advoka
tui, ku r i s sakosi ne tu r į s jokių 
pėdsakų apie tą bylą ir sutartį . 

T a i p s u g r i a u t a s D a r i u i -
Girėnui pastatytas paminklas ir 
dingo be žinios to paminklo 
dokumenta i , kur ie turėjo jį 
apsaugoti nuo nugriovimo. 

Tai liūdna istorija, ku r i Da
riaus-Girėno tragiško skrydžio 
s u k a k t į n u d a ž o d a r l iūd
nesnėmis spalvomis. 

SVEČIŲ IŠ LIETUVOS 
PASISAKYMAI 

Bostono ir apylinkės lietuvius 
aplanko vis daugiau svečių iš 
Lietuvos. Vieniju atvyksta savo 
g imin ių a p l a n k y t i , o k i t i 
užsuka, norėdami susipažinti su 
vietos lietuvių veikla ir akty
vesniais jos dalyviais bei mūsų 
kūrėjais ir menininkais. Ypač 
daug pasirodo jaunesnės kartos 
atstovų, kuriems pirmą kartą 
tenka savo akimis pamatyti 
laisvojo pasaulio gyvenimą. 
Jiems atrodo, kad tai neįtikė
tina pasaka. Laisvės Varpas 
stengiasi jų įspūdžius perduoti 
savo klausytojams jų pačių 
balsu. Dar įdomiau, kai svečiai 
pasisako įvairiais aktualiais 
Lietuvos reikalais. Taip liepos 
30 d. laidoje filologijos mokslų 
kandidatas Algimantas Vaiš
noras iš Vilniaus buvo užklaus
tas Lietuvos ekonominio sa
varankumo ir jo galimybių 
re ika lu . Savo a t sakymuose 
Algimantas Vaišnoras įdomiai 
ir įtikinančiai dėstė, kad Lie
tuva visko turi . J a i t rūksta t ik 
nepriklausomybės. Kai ji bus at
gauta, tai per 10 metų Lietuvos 
ekonominis gyvenimas bus 
atstatytas. Ekonomistai jau da
bar numato visą eilę pajamų 
pastovia valiuta, kas greitai pa
keltų visą Lietuvos ūkį. Bet be 
pol i t inės l a i svės ir nepr i 
klausomybės ekonominis sava
rankumas negalės pilnai pasi
reikšti. Lietuvai reikia ne dali
nės, bet pilnos nepriklausomy
bės. 

P . V. 

CLASSIFIED GUIDE 

SĄJŪDŽIO POKALBIAI SU 
VOKIEČIŲ POLITIKAIS 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba-nonte būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

13 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

770-2233 

BURBANK 
Burbank Tavern for sale 

incl. 2 apts. Est. for over 40 years. 
Neighborhood trade incl. property & bldg.. 
tavern, equipmt. and liquor license, or will 
separate. Good income property. 

Tai. 425-5488 

Vasaros me tu , Vokietijoje 
besi lankant įvairiems Lietuvos 
Pe r s i t va rkymo sąjūdžio va
dovams, buvo užmegzti ryšiai su 
vokiečių politikais. 

Sąjūdžio seimo tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis po 
Europos lietuvių dienų, birželio 
27 d., ka r tu su dr. Jonu Nor-
ka i č iu a p l a n k ė Vokiet i jos 
par lamento užsienio politikos 
komisijos pirmininką dr. Hans 
S te rcken . Pokalbio pradžioj 
prof. V. Landsbergis vokiečiui 
į t e ikė raš tą , r e i k a l a u j a n t į 
paskelbti Molotovo-Ribbentropo 
sutart į negaliojančia nuo pat 
pradžios. Dr. Stercken pabrėžė, 
kad vokiečių vyriausybė yra 
kelis kar tus aiškiai pasisakiusi 
dėl Molotovo-Ribbentropo su
tar t ies neteisėtumo ir 50 metų 
sukakt ies proga nežada kokios 
nors akcijos. Dr. Stercken žadėjo 
prof Landsbergiui pristatyti 
dokumentaciją vokiečių val
džios pasisakymų dėl minėtos 
su tar t ies . 

PLJS suorganizuoto jaunimo 
sąskrydžio Vasar io 16 gim
nazijoje metu Sąjūdžio seimo 
tarybos narys Zigmas Vaišvila 

susitiko su Žaliukų partijos 
atstove Eva Maria Krueger. 

Vokiečių socialdemokratai 
šiuo metu nedraugiškai nusi
teikę Pabaltijo kraštams. Užsie
nio p o l i t i k a i a t s a k i n g a s 
soc ia ldemokra tų vadovybės 
narys Carsten Vogt net viešai 
yra pareiškęs, kad vokiečiai 
neturėtų remti Pabaltijo kraštų 
a t s i s k y r i m o nuo Sovie tų 
Sąjungos. Dėl šio pasisakymo 
Vokietijos LB reikalų vedėjo J. 
L u k o š i a u s rūpesčiu buvo 
sukviestas pokalbis su vietos so
cialdemokratų atstovu Vokie
tijos pa r l amente dr. Klaus 
Kueb le r , l ie tuvių d r a u g u , 
dažnai padėjusiu gimnazijai. 
Pokalbyje liepos 10 d. dalyvavo 
Sąjūdžio atstovai Alvydas Me-
dalinskas ir Zigmas Vaišvila, 
PLB valdybos vicepirm. Gabija 
Petrauskienė, Amerikos Balso 
liet. skyriaus vedėjas Romas 
Sakadolskis ir Vokietijos LB 
valdybos atstovai Vincas Bartu
sevičius, Andrius Šmitas, ir Jus
t inas Lukošius. Par lamento 
nariui buvo išreikštas nepasi
t enk in imas socialdemokratų 
laikysena. Dr. Klaus Kuebler 

f\^ midlcind Padarai 
• •asaaw Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai ilci $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BFHDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

BŪT f=r 

Pokalbio dalyviai su Vokietijos parlamento atstovu dr. Klaus Kuebler liepos 10 d. Vasario 16 
gimnazijoje. Pirmoj eilėj iš kairės: A. Medalinskas ir J. Lukošius, antroj eilėj: G. Petrauskienė, 
R. Sakadolskis, V. Bartusevičius, Z. Vaišvila, A. Šmitas ir dr. Kuebler. 

Nuotr. M. Šmitienės 

bandė paaiškinti šį nusistatymą t a s informacijas perduoti parti- atstovai, būtų pravedami pokal-
baime nepakenkt i Gorbačiovo J o s v a d u i dr. J. Vogei ir siūlė, biai su socialdemokratų partijos 
politikai. Pasiinformavęs apie k a d ateityje Vasario 16 gimna- atstovais, 
padėtį Lietuvoje, jis žadėjo gau- zŲ°Je> ypač kai vieši Lietuvos A. Šmitas 

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

5953 S. Kadzla Av«. 
Chlcago, IL 60529 

Tai. 436-7878 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

FOR RENT 
MtSCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
•• . • > — į 

Dažymas iš lauko ir vidaus; kam
barių remontai; elektros ir 
vandentiekio taisymas. 
Skambinkite Vytui: 925-5300 

Išnuomojamas vienas mod. 
butas Marquette Parko apyl. 4V2 
kamb., 2 mieg., pirmas aukštas. 
Su šiluma ir oro vėsinimu. Suau
gusiems. Skambinti 598-8193 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

; duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, 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., 
Chlcago, IL 60629. 

I0UNI 
LENDER 

KRYŽKELĖS 
Bronio Railos ketvirtasis radijo prakalbų į Lietuvą 

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

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

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

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

4545 W. S3rd St. 
Chlcago, IL 60629 



POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
KVIEČIA MELSTIS UŽ LIETUVĄ 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 9 d. 

Pirmoji A.L.R.K. Moterų sąjungos centro valdyba. Iš dešinės: sėdi F. Macijauskaitė-Šatienė -
vicepirm., U.T. Jokubauskaitė - pirm., M.L. Gurinskaitė - rast. Stovi - S.A. Šlakienė - daktarė, 
kvotėja, A. Nausėdienė - ižd., K. Varanavičienė - iždo glob. F. Nutautaitė-Aleksienė - rast. 
pagelbminkė. A.L.R.K. Moterų S-gos Deimantinis Jubiliejus bus švenčiamas 43-jame S-gos seime 
šj savaitgali, rugpjūčio 9-12 dienomis vyksiančiame Worcester, MA. 

SOLIDARNOSC APIE LIETUVĄ 
Birželio mėn. pabaigoje 

pasiekė mane glėbys Solidar-
nosc laikraščių. Tai į Lenkijos 
seimą ir senatą rinkimų proga 
išleisti dienraščiai „Gazeta 
wyborča" (viso 28 nr.) bei tos or
ganizacijos trys savaitraščiai 
„Tygodnik Solidarnosc". Pirmo
jo kaina 50 zlotų, savaitraščio 
140 zlotų (juodojoje rinkoje 1 dol. 
= 2,000zl.) Abu leidiniai plačiai 
mini Lietuvą ir lietuvius, tad 
svarbesnes žinutes perduodu 
tuoj pat, o ilgesnius straipsnius 
teks apibūdinti vėliau, kadangi 
kai kurie jų liečia Lenkijos poli
tiką Lietuvos ir kt. Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu. 

Gegužės mėn. 15 d. „Gazeta 
vyborea" (su pridėtu šūkiu „nie-
ma wolnosci bez Solidarnosci — 
nėra laisvės be Solidarnosc) pir
mame psl. talpina Lecho Wale-
sos atsišaukimą mažumų klau
simu. Organizacijos pirm. rašo, 
kad šiandieninėje Lenkijoje kar
tu su lenkais gyvena ukrainie
čiai, gudai, lietuviai, žydai, 
slovakai, vokiečiai, čekai, 
armėnai ir totoriai (šia tvarka 
išvardytos mažumos) stačiati
kiai, reformatai bei kt. religijų 
piliečiai. Tai tik buv. Žečpospo
litos likučiai. Šie žmonės ant 
savo pečių taip pat neša įvairius 
krašto sunkumus. Tačiau labai 
svarbu, kad jie lenkiškoje ap
linkoje neprarastų savo tapaty
bės, savo kultūros, mokyklų ir 
šventovių (swiątani). 

L. Walesa primena popiežiaus 
žodžius, pasakytus mažumų 
klausimu, kartu atkreipiant 
rinkimų metu dėmesį į tas 
mažumas bei gerbiant jas. L. 
Walesa primena, kad bendroje 
istorijoje bū ta abipusiškų 
skriaudų ir nesusipratimų. De
ja, jie ir dabar gyvuoja. Tačiau 
L. VValesos pageidavimas — kad 
tie jausmai neviršytų vieno 
gražaus vienybės tikslo. 

Po trijų dienų t.y. gegužės 
mėn. 18 d. dienraštis patalpino 
platų Balstogės vaivadijos 
korespondento straipsnį, minint 
jame ir Suvalkų vaivadijoje 
gyvenančius lietuvius. Povilas 
Smolenskis rašo, kad Punskas 
jokių rūpesčių neturi . J is 
kalbėjosi su vietos parapijos 
klebonu, kuris iš Varšuvos 
laukia lietuviškų proklamacijų 
(ulotki). 

„Punskas — penkių tūkst. gy
ventojų miestelis, kurio dau
gumą sudaro lietuviai" — rašo 
korespondentas. Pusmilijoninė-
je Suvalkų vaivadijos rinkėjų 
skalėje, jų balsai neturi didelės 
rekšmės. Tačiau, išrinkus Pun
sko lietuvį — tas turėtų didelę 
moralinę vertę, kadangi lietu
vių — lenkų santykiai nevi-
suomet buvo geri. Lenkijos 
l ietuviai t ikrai spaudžia 
nykščius (kciuki) už „Sąjūdžio" 
pasisekimą — rašo toliau kores
pondentas — kadangi jis atsto
vauja Lietuvos nepriklausomy
bės aspiracijas. Tuo tarpu 
„Sąjūdis" labai dažnai ir 
griežtai pasisako prieš lenkų 
mažuma Lietuvoje. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Toliau kalba Andrius Vidlins-
ki, Suvalkų piliečių komiteto 
pirm.,pareikšdamas, kad jie sva
joja apie Lietuvos nepriklau
somybę, žinodami, kad daugu
mas Lietuvos lenkų be jokio 
entuziazmo pr i imtų tokią 
vysktymosi eigą. Lenkai labai 
dažnai remia rusus. Tačiau 
Lenkijos lietuviai supranta, kad 
„Solidarnosc" siūlymai yra 
jiems (lietuviams — K.B.) būtini 
ir tie siūlymai gali taip pat 
padėti Lietuvai. Toliau autorius 
liečia Balstogės vaivadijoj gy
venančius gudus ir ukrainie
čius. 

Gegužės mėn. 20 d. mažumų 
klausimu rašo D. Varšavskis 
savo straispnyje „Wspolnu 
Polska — bendra Lenkija" auto
rius daugiausia liečia gudus ir 
ukrainiečius, tač iau pats 
straipsnis papuoštas didele nuo
trauka „Litvvinki z Punską — 
Punsko lietuvaitės". Tai mūsų 
jaunoji karta, mergaitės tauti
niais rūbais. Greičiausiai ši nuo-
t rauka redakciją pasiekė 
vėlokai, nes ji tiko ankstyves
niam, gegužės mėn. 18 d. 
straipsniui. 

Dienraštis, pranešdamas rin
kimų duomenis rašo, kad Su
valkų vaivadijoj daugiausia 
balsų į senatą surinko Andrius 
Vajda (žinomas režisierius), o į 
seimą Br. Germekas ir Jurgis 
Petkevičius. 

Gegužės mėn. 29 d. sporto sk. 
rašoma apie numatomas vyrų 
krepšinio žaidynes, dalyvau
jant Suomijos, Švedijos, Nor
vegijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos rinktinėms, pavadinant 
j a s „Baltijos žaidynėm". 
Primename, kad prieš Il-ąjį 
pasaulinį karą krepšinis džiau
gėsi dideliu susidomėjimu bei 
aukšto lygio žaidimu dėka lietu
vių ir latvių žaidėjų. 

Birželio 18-19 d. (šeštadienio 
— pirmadienio laida) dienraštis 
trumpai mini 1941 m. birželio 
mėn. 14 d. trėmimus Pabaltijo 
valstybėse. Visose bažnyčiose 
gedulo ženklan, skambėjo var
pai, o Vilniuje Trijų Kryžių 
kalne vėl buvo atidengti ir kard. 
V. Sladkevičiaus, asistuojant 
keturiems vyskupams, trys 
kryžiai pašventinti. 50 tūkst. 
minioje dalyvavo 200 asmenų 
Lietuvos lenkų s-gos atstovų 
delegacija. Trumpas pranešimas 
papuoštas geležinkelio bėgių, 
vedančiu į Naująją Vilnią 
nuotrauka, dedant gyventojams 
gėles ant jų. Tais bėgiais 1941 
m. buvo tremiami į rytus 
tūkstančiai lietuvių ir lenkų. 

Žymiai plačiau apie trėmimus 
rašo birželio mėn. 24-26 d. laida. 
Straipsnyje (yra taip pat nuo
trauka) „Dni žaloby i nadziui — 
gedulo ir vilt ies dienos" 
Lietuvos korespondentas „Soli
darnosc" dienraščiui rašo, kad 
lietuviai daug „mitinguoja", 

susitikdami birželio mėn. 11d. 
Vingio parke su išrinktais 
tautybių atstovais ir birželio 
mėn. 14 d. Kaune ir Vilniuje, 
prisimindami 1941 m. trėmi
mus. Laikraščio bendradarbis 

cituoja dalį KP sek. A. Brazaus
ko kalbos, kurioje jis ne tik 
priminė trėmimus, bet taip pat 
raudonosios armijos įžygiavimą 
Lietuvon. „Atsikėlėme naujam 
gyvenimui" — sakė A. Bra
zauskas — steigiamos naujos 
organizacijos, draugijos. Žmonės 
kalba teisybę ir nori ją išgirsti. 
Tačiau ne iš karto pavyks pasta
tyti naują lietuvišką namą. Bet 
jis yra reikalingas, kadangi 
negalima pasitenkinti kapitali
niais remontais. 

Vilniaus katedroje buvo 
konsekruota tremtinių koply
čia. Po pietų, Katedros aikštė 
je buvo atlaikytos gedulingos 
šv. Mišios, celebruojamos kard. 
V. Sladkevičiaus ir dalyvaujant 
miniai žmonių. Kauno kunigų 
seminarijos auklėtiniai pradėjo 
gedulingas Mišias egzekvija 
arkivysk. M. Reinio intencija. 
Arkivysk. buvo nužudytas Vla-
dimirovo kalėjime. 

Tikiu, kad šis dienraštis 
anksčiau aprašė šį liūdną įvykį, 
tad paimsiu tik Vilniaus lenkų 
dienraščio Červony Standar" 
ištrauką, kurioje rašoma, kad 
visa Lietuva šias dienas 
pergyveno gedulo ženkle, tačiau 
kartu ir vilties. Šimtmečių 
Lietuvos istorijoje įvyko daug 
nelaimių, tačiau jokia kronika 
nekalba apie represijas ir 
baisumus, suorganizuotus vals
tybės vardu ir apėmusios kraštą 
pačiame XX š. viduryje. 

Toliau dienraštis rašo, kad 
l ietuviai yra užsispyrę ir 
atkaklūs, reikalaudami kraštui 
savivaldos ir demokratijos.Stali-
ninės džiunglės kaip ir Lietuvos 
miškai, yra labai tankios, pilnos 
raistų, o kelmų rovimas vyksta 
labi sunkiai, vienok eina pir
myn. Tas pastebima aiškiai 
kiekvieną dieną, einant iš susi
rinkimo į susirinkimą. 

„Solidarnosc" dienraštis rašo. 
kad katedros aikštėje badauja 
keli jauni žmonės, reikalaudami 
anuliuoti Ribbentropo-Molotovo 
sutartį, kadangi tai yra kelias 
į Lietuvos suvernitetą, apie kurį 
kalbama vis garsiau ir aiškiau. 

Birželio mėn. 20 d. dienraštis 
praneša, kad visuomeninė ir 
kul tūr inė Lietuvos lenkų 
draugija, savo pirmame suva
žiavime nutarė persi formuoti 
į autonominę, nepriklausomą 
sąjungą. Ji remia naujos Lietu
vos konstitucijos projektą, 
tačiau kartu įvedė pataisas, 
užtikrinančias lenkų teises į 
tautinę autonomiją. Reikalau 
jama lenkiškų šv. Mišių Vii 
niaus katedroje, taip pat 
grąžinant uždarytas bažnyčias. 

Priimtos rezoliucijos tėvynai
niams Lenkijoje bei pasaulyje, 
lietuvių tautai ir Lietuvos len
kams. 

Lietuviams skirtoje rezoliuci-

Jau antri metai, kai pop. 
Jonas Paulius D vyksta trum
pam poilsiui į kalnus. Pernai 
praleido kelias dienas Dolomi
tuose, o šiais metais ilsisi Aosto 
slėnyje. Sekmadienį, liepos 16 d. 
aplankė ir meld* si Dievo Moti
nos šventovėje Oropa. Čia 
dažnai melsdavosi palaimintas 
Jurgis Frassati Palaimintojo 
sesuo ištekėjo ž iš Lietuvos 
kilusio Gaurons ;io, kuris buvo 
Lenkijos pasiuir nys prie Itali
jos vyriausybės. Gauronskienė 
atvyko į Oropa pasveikinti po
piežiaus. Iš Or -pa šv. Tėvas 
nuvyko į Pollone pasimelsti prie 
palaimintojo Jurgio Frassati 
kapo. O iš čia dar nuvyko į 
Quart vietovę pašventinti naują 
karmeličių vienuolyną ir klau
zūroje pastatytą Gailestingumo 
Dievo Motinos statulą. 

Visur šv. Tėvą sutiko ir su 
juo meldėsi bažnytinės ir civili
nės valdžios atstovai ir gausi 
minia tikinčiųjų Visur į visus 
šv. Tėvas prabilo iš anksto 
paruošta ar improvizuota kalba. 
Quart, pašvent'ięs Gailestin

gosios Dievo Motinos statulą, 
popiežius Jonas Paulius II 
pasakė trumpą kalbą ir jos 
pabaigoje kvietė vienuoles 
karmelites ir visus Aostos slėnio 
tikinčiuosius melstis už Lietu
vą, kuri taip pat labai garbina 
Dievo Motiną ir k u r i o s 
sostinėje Vilniuje y r a garsi 
Gailestingosios Dievo Motinos 
šventovė. „Kada nors, sakė šv. 
Tėvas, jūsų seselės ir jūs visi 
turėtumėte kaip maldininkai 
aplankyti šį kraštą, kuris yra 
labai reikalingas mūsų bendra
vimo maldoje su šia drąsia ir 
g i l ia i ka t a l ik i ška t a u t a . " 
(L'Osservatore Romano C XXIX 
168 17/18 VII, 1939,6). Tai dar 
vienas brangus įrodymas, kiek 
popiežius Jonas Paulius II myli 
ir rūpinasi katalikiška Lietuva 
ir kiek jis meldžiasi už mus į 
Aušros Vartų Mariją. Gal tai 
pačios Dievo Motinos galingu 
užtarimu išmelsta dangaus 
dovana mūsų tautai. 

L. Tulaba 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

MUZ. VINCAS MAMAITIS 

„Antrosios Jaunystės" choro 
ilgamečio vadovo V. Mamaičio 
vardadienis ir gimtadienis, at
švęstas liepos 19 d. Sunny Hills 
Community salėje, praėjo itin 
jaukioj ir linksmoj nuotaikoj. 
Tai buvo bene pirmas viešas 
renginys po ilgokai užtrukusio 
salės remonto. Pobūvį suruošė 
Viktorijos Dėdinienės ir Anelės 
su Klemensu Žukauskų koordi
nuojami choristai, sukviesdami 
visą lietuviškąją visuomenę. 
Susirinko veik visi Sunny Hills 
lietuviai pagerbti savo mielą, 
vis jauną ir darbingą vargoni
ninką muz. V. Mamaitį. 

joje rašoma: esame įsitikinę, 
kad stoka abipusiško supratimo 
ir tolerancijos yra aiškiai pa
stebima paskutiniu metu Lietu
voje, tikint, kad tas yra tik 
pereinamo laikotarpio. Kaip 
patriotai mūsų bendros tėvynės 
turime prieiti — ir t ikrai 
prieisime — prie susitarimo. 
Lietuvos gerbūvis yra mūsų 
bendras tikslas. Atsišaukimas į 
Lietuvos lenkus taip baigiamas: 

1) Esame lenkai, 2) Lietuva — 
tėvynė, Lenkija — mūsų motina 
gimdytoja <macierna), 3) Tėvų 
žemė — mūsų žemė, 4) Protėvių 
kalba ir tikėjimas — vaikaičių 
kalba ir tikėjimas, 5) Lenkas 
yra brolis ne vien lenkui, bet 
visiems žmonėms. 

Gausių vaišių metu taikliai ir 
su humoro niuansais pravedė 
choro pirmininkas Klemensas 
Žukauskas. Kun. Leonardas 
Musteikis jautriai pasakė kele
tą sveikinimo žodžių ir palai 
mino puotos stalus. Svečių tarpe 
buvo matyti naujai apsigyvenęs 
kun. Izidorius Gedvilą. 

Choro vardu su poezija ir 
šiltais linkėjimais sveikino Valė 
Zubavičienė. LB vardu sveikin
dama Onė Adomaitienė pabrė
žė, kad muziko Mamaičio dėka 
mūsų apylinkėj šventės yra 
šventiškesnės, o minėjimai 
iškilmingesni. Palinkėjo svei
katos ir jėgų mus ir toliau savo 
sugebėjimais džiuginti. Lau
kiame ateinančios Floridos apy
gardos Dainų šventės, kurioje 
žadame dalyvauti, jei tik mus 
paruoš. Pats solenizantas išdavė 
savo jaunatvės paslaptį — sakė
si be reikalo gydytojų nelankąs, 
o tur įs labai gerą globėją savo 
visada linksmą ir energingą 
žmoną Olgą, kuri jį rūpestingai 
prižiūri. 

Buvo ir meninė dalis — Jonio 
Adomaičio paruoštos ir akor
deonu palydėtos dvi humoris
tinės dainos, sudainuotos choris
čių Genės Beleckienės ir Onės 
Adomaitienės, tarpais padedant 
Alfai Velavičiui su Joniu. 

Sugiedojus Ilgiausių metų 
prasidėjo šokiai ir žaidimai, gro
jant mūsų nuolatiniu muzikan
tu tapusiam Jonui Vyšniauskui. 
Skambėjo bendros dainos ir 
įvairūs linksmi pokalbiai dar 
ilgą laiką. 

Onė 

A.tA. 
JONAS KULIKAUSKAS 
Gyvenęs Pompano Beach, FL. 
Mirė 1989 m. liepos 31 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Liko nuliūdime žmona Vanda, dukterys Nijolė Žu

tautienė ir Vida Mikalonienė su šeimomis. 
Velionis palaidotas Detroite. 

A.tA. 
VYTAUTUI BUTKUI 

mirus, jo žmonai ROMAI, sūnums ANTANUI ir RO
BERTUI ir kitiems giminėms reiškiu gilią užuojau
tą ir kartu liūdžiu. 

Justinas Dėdinas 

Žmogus, kuris gyvenime 
nieko nesigaili, turi arba šlu
buojančią atmintį arba iš viso 
sąžinės neturi. 

Anonimas 

Yra žmonių, kurie šaiposi ir 
kritikuoja kitų dorybes, kad 
pateisinti tų dorybių neturėjimą 
savyje. 

S 

p-

A.tA. 
Elena (Helen) Venclovienė 

ŠIRMINAITĖ 

Gyveno Chicagoje, West Lawn. anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 7 d., sulaukusi 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, dukros: Lucy 

Botica, žentas Robert, Irene Beisiegel, žentas William, Don-
na VVyskiel, žentas Kenneth; anūkai: William, Stephen, Lisa 
Beisiegel. 

Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Tauragės, Zarasiškių, 
Medžiotojų-Meškeriotojų ir kitiems klubams. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 8 d. ir trečiadienį, 
rugpjūčio 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 10 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukros, anūkai ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69 th S t ree t - Te l . RE 7-1213 
11028 Southvves t Hwy. - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd. - Te l . 430-5700 

1 
1 

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A ve.. C i ce ro I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 
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x „ D r a u g o " an t r ad i en io 
laida dėl spausdinimo mašinos 
sugedimo buvo per vėlai 
išspausdinta ir j paštą išvežta 
tik antradienio ryte. Administ
racija skaitytojų atsiprašo. 

x Vaclovas Povilonis, gyve
nąs Toronte, Kanadoje, prieš 
porą metų pas i t raukęs iš 
okupuotos Lietuvos, a t l iks 
meninę lietuviškų liaudies 
dainų programą „Draugo" 
banketo metu. „Draugo" ban
ketas bus rugsėjo 24 d., sekma
dienį, Martiniąue pokylių 
salėje. Bilietus jau dabar galima 
įsigyti pas „Draugo" renginių 
komiteto narius ir administra
cijoje. 

x Saulius Galadauskas iš 
Lietuvos, aktyvus atsikuriančių 
lietuviškų organizacijų veikėjas, 
viešįs šiuo metu Chicagoje, šį 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d., po 
11 vai. šv. Mišių Lietuvių cen
tre Lemonte padarys trumpą 
pranešimą, apibūdindamas 
jaunimo organizacijas Lie
tuvoje. 

x Jul ius Šmulkštys žvelgs į 
„Teisingą visuomenės san
tvarką Markso ir Engelso teo
rijose ir dabartinę padėtį Lie
tuvoje" Santaros-Švesos 
suvažiavime rugsėjo 7-10 d. Ta-
bor Farm, Sodus Mich. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė ieš
ko savanorių, kurie turėtų savo 
automobilius ir išvežiotų maistą 
reikalingiems ir negalintiems 
ateiti ligoniams. Galintieji būti 
savanoriais skambina tel . 
471-7300. 

x J u o z a s Pu l t inev ič ius , 
Omaha, Nebraska, dažnai pa
remia „Draugą" aukomis. Grą
žindamas laimėjimo šakneles, 
pridėjo 30 dol. auką su prierašu: 
„... pridedu ant ,Draugo' žiedu, 
kurių kvapas plečiasi su meile 
lietuviškom širdelėm"... Nuošir
dus ačiū už viską. 

x Danutė Vidžiūnienė, Chi-
cago, 111., „Draugo" gegužinės 
metu lankėsi administracijoje ir 
ta proga paaukojo 15 dol. Nuo
širdus ačiū. 

x Balfo Beverly Shores 
skyrius rengia gegužinę 
rugpjūčio 13 d., sekmadienį. 1 
vai. p.p. inž. Kazimiero ir 
Elenos Pocių ąžuolyne. Numa
tytų pamaldų Šv. Onos bažny
čioje tą dieną nebus. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

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

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
papai susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogd«n A v e . Ste. 1H-2 
Hinndale. II. 60521 

Tel. 325-:n.V7 
Valandos pagal susitarimą 

x Linas Kojelis, buvęs prez. 
Reagano asistentas, dabar yra 
valstybės departamento parei
gūnas ir rūpinasi ryšiii, su 
imigrantų reikalais. Linas Ko
jelis, daug kartų dayvavęs LFB 
stovyklose Dainavoje, ir šiemet 
LFB studijų ir poilsio savaitėje 
kalbės apie lietuviško politinio 
centro VVashingtone svarbą, 
tikslus ir siekius. Paskaita vyks 
rugpjūčio 18 d., penktadienį. 

x „Lietuvių Balsas" laikraš
tis rengia gegužinę sekmadienį, 
rugpjūčio 13 d., 1 vai. Grinių 
sodyboje Lockporte, 111. Dėl 
informacijos ir autobuso iš Mar-
ąuette Parko į gegužinę skam
binti redakcijai 776-3399. Visi 
kviečiami pasivaišinti gamtoje. 

x Sol. Algirdas Brazis po 
gražiai praėjusio gausaus vyčių 
suvažiavimo, atvykęs poilsio su 
žmona Aldona, pažadėjo talką šį 
sekmadien į Balfo Beverly 
Shores skyriaus rengiamai 
gegužinei Pocių ąžuolyne. Dėl 
vasaros atostogų numatytų pa
maldų Sv. Onos bažnyčioje ne
bus. I gegužinę pažadėjo atvykti 
didelis būrys Lietuvos Vyčių, 
kur ie y ra nuoširdūs Balfo 
rėmėjai. 

x P o v i l a s S a v i c k a s , J. 
Lukšys, Alfonsas Eitutis, Jus
tinas Stanaitis, R. Memenąs, Ig
nas Pakulis. Jonas Balskus, A. 
G. Kikilas, V. Leščinskas, L. 
Kazlauskas, Ed. Praninskas, 
Sam Mikšėnas, V. Butvydas, V. 
Samatauskas, atsiuntė po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių, pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. Labai 
dėkojame. 

x Muz. J e r o n i m a s Kačins
kas, Al Končius, M. Gurėnas, P. 
Jurėnas, Birutė Šonta, G. Ži
donis, S. Rudokas, Br. Ange-
leika, Rūta Šakienė. Rand Vis
kanta, pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas at
siuntė po 10 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai dėkojame. 

x Po 10 dol. a u k ą a ts iuntė 
įvairiomis progomis Vladas Jo
mantas, Br. Pabarčius, K. Dau
nys, VI. Žemaitis, M. Polterai-
tis, P. Karosas, Julia Navakas, 
J . Kairienė, A. Ileikis, Aldona 
Umbrasas. Visiems tariame 
ačiū. 

x Algimanto Kezio foto pa
roda atidaroma šį penktadienį, 
rugsėjo 11d. nuo 5 v. p.p. iki 8 
v.v. Ruth Volid galerijoje 225 W. 
Illinois St. 

(sk) 

x Anglijos lietuvių k lubo 
gegužinė bus šį sekmadienį, 
rugpjūčio ?3d. Šaulių namuose. 
Visi nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami į gegužinę atsilanky
ti. 

(sk) 
x Ieškoma Agnieška Dauk

ša i t ė , gim. Jurgaičių km., 
Švėkšnos valsč.. Tauragės 
apskr. (pirmo vyro pavardė Bal-
chen, antro — Molzen), gyv. 17 
Crescent Ridge Rd.. Manwah. 
New Jersey 07430. Taip pat 
ieškomi jos sūnūs: Alfonsas ir 
Artūras. Ieško sesuo: Adelė 
Mat i joša i t ienė , L i thuan ia , 
Klaipėda 235815, Taikos pro
spek tas 137-42. Prašo atsiliep
ti ar, apie juos žinantieji, rašyti 
A. Matijošaitienei. 

(sk) 

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

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western A ve., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Inž. Kazimieras Račiū
nas, pasižymėjęs aktyvumu 
rašydamas okupuotą Lietuva 
liečiančiais klausimais laiškus 
politikams, Kongreso atsto
vams, nuoširdžiai remia Balfą. 
Rengiant Balfo Beverly Shores 
skyriaus gegužinę rugpjūčio 13 
d. pasižadėjo talkinti. 

x Visus maloniai kviečia
me į Toronto jaunimo an- • 
samblio „Atžalynas", kuris iš
skrenda į Lietuvą koncertams, 
ir Chicagos jaunimo ansamblio 
„Grandis" rengiamą koncertą 
rugsėjo 23 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Abiejų ansamblių 
šokėjai atliks įdomią programą: 
suksis „malūnas" skambės 
„lenciūgėlis", trepsės Atžalyno 
ir Grandies porelės. Bilietus į 
koncertą iš anksto galima įsigy
ti pas ansamblio komiteto na
rius ir pas Danutę Puodžiūnie
nę (darbo valandų metu Kasoje 
Marąuette Parke). Visi kviečia
mi, visi laukiami! 

x Dr. Žibutė Zaparackas, A. 
Antanavičius, Chicago, 111., Vin
cas Klova, Bell Gardens, Cal., 
Arnold ir Aldona Chesnai, 
Melrose Park, 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
pridėjo po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x V. Vai (Mr. ir Mrs.), Oak 
Brook 111., Halina Bagdonienė, 
Oak Lawn, 111., Algis Jonušas, 
Palos Park, 111., Marija Noreika, 
Putnam, Conn., grąžindami 
laimėjimo šakneles, pridėjo po 
25 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. ' 

x Regina ir Jurgis Jogai , 
Torrance, Cal., Mr. ir Mrs. Z. 
Korius, Aušrinė Karaitis, Ever-
green Park, 111., parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka ir kartu 
grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū. 
x E. Diminskienė , Hot 

Springs Village, lietuviško žo
džio rėmėja, grąžindama 
laimėjimų šakneles atsiuntė ir 
50 dol. čekį dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Vincas Žiobrys, Hickory 
Hills, 111., Mažosios Lietuvos 
veikėjas, su žmona lankėsi 
. .Drauge" ir už gautus 
laimėjimo bilietus įteikė 17 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Jūsų pinigai į Lietuvą 
siunčiami per banką į „dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nėra. Romas Pūkštys, 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 
x JUOZAS RACEVIČIUS, 

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

(sk) 

S k ŽVAIGŽDUTE 
•L <#^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. PiaCas. Medžiagą siusti 3206 W. 85tfa Hace, Chicago, IL 60629 

ESU LIETUVAITĖ 

Mes visi sakome, kad esame 
lietuviai, bet ar suprantame 
šitų žodžių reikšmę? Ar suvo
kiame, kas iš viso yra lietuvybė 
ir ko yra reikalaujama iš 
mūsų. 

Iš pat mažens lietuvybė turėjo 
daug įtakos mano galvosenai ir 
elgesiui. Tėvai išmokė mane 
kalbėti lietuviškai pirmiau, nei 
pradėjau mokytis angliškai. 
Kūčių ir Velykų metu šeimoje 
buvo išlaikytos lietuviškos 
tradicijos. Jaučiu dėkingumą 
savo tėvams, kad jie atliko savo 
pareigas kaip lietuviai, iš
laikydami savyje lietuvybę ir 
perduodami mums —jaunesnia
jai kartai savo tautiškumą. 
Dabar, kai esame pasiekę 
jaunuolių amžių, patys turime 
nuspręsti, kaip elgsimės ir ką 
darysime, kad išlaikytume tėvų 
perduotą lietuvybės dovaną. 

Man atrodo, kad mes čia gy
vendami Kanadoje, pirmiausiai 
turime kreipti savo akis į bro
lius ir seseris lietuvius Lie
tuvoje. Jie kovoja ten už reli
ginę, politinę ir ekonominę 
laisvę. Mes, būdami išeivijoje, 
turime jiems padėti, kur ir kaip 
tik galima. Turime suprasti ir 
įvertinti jų darbą ir pasišven
timą. 

Jaučiu, kad mūsų pareigos, 
gyvenant išeivijoje, turėtų būti: 
išlaikyti savo kalbą ir nesi
gėdyti išreikšti savo meilę mūsų 
tėvynei. Yra būtina įsijungti į 
lietuviškas organizacijas, išlai
kyti lietuviškas tradicijas, 
nepamiršti Lietuvos istorijos, 
mylėti visus lietuvius ir niekad 
neleisti lietuviškai liepsnelei, 
kuri dega mūsų širdyje, užgesti. 

J a n e Macijauskaitė, 
Toronto Maironio aukštesniųjų 

lituanistinių kursų studentė 
(Maironio jubiliejinis metraštis) 

Stovykloje smagu kartu su draugėmis gyventi, dirbti ir draugauti. 

OBELAITĖ 

Obelaitė graži, 
Obuoliukai maži. 
Tai skanu, dievaži! 
Nesvarbu, kad maži. 

Obuoliuką kremtu 
Ir dairausi, kur tu. 
Jei čia būtum kartu, 
Gautum pusę ir tu. 

Tu mokyklą lankai, 
O mane palikai. 
Ten linksmučiai vaikai — 
Ir tu pats toks likai. 

Aš po sodą lakstau, 
Obuoliuką kramtau. 
Nors tavęs nematau, 
Bet paliksiu ir tau. 

Leonardas Žitkevičius 

o o 

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

(sk) 
x Greit parduodu vienus ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x PATRIA praneša, kad kol 

kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air, mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatų nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba grįžtantiems į Lietuva 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių, Lietuvoje pagei
daujamu, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 2638 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-778-2100. Sav. A. 
ir F. Siutai. 

(sk) 

Piešė Ada Valaitytė 
Marquette Parko lit. m-los I sk. mokinė 

MEILE VISADA GYVA 
Aš norėčiau jum papasakoti 

pasakėlę. Tai įvyko prieš 
daugelį metų, kai aš dar 
jaunuoliu buvau. Bet kas įvyko, 
to aš niekados neužmiršiu, visą 
gyvenimą atsiminsiu... 

Aš ėjau į mišką medžioti. Su 
savimi nešiausi šautuvą ir 
spąstus. Mane sekė mano šuo 
Pilkis. Staiga pamačiau stirną 
tolumoje prie vieno tokio 
ąžuolo. Aš greitai pasislėpiau 
tarp aukštų žolių. Prisidėjau 
šautuvą prie peties ir taikiau į 
stirną. PYKŠT* Kulka skrido 
kaip žaibas ir pataikė į stirną. 
Stirnutė krito. Pilkis nuėjo pa
žiūrėti, ar tikrai buvo negyva. 
Aš nusišypsojau. Bus stirnienos 
pietums. Šaukiau Pilkį, kad 
grįžtų atgal pas mane. Pilkis 
neatbėgo. Jis kažką ten prie 
stirnos uostinėjo. Uodega jo 
judėjo į šonus. Jis ten buvo ką 
radęs. Greitai nubėgau per žoles 
ir krūmus pažiūrėti, ką jis ten 
radc. Kai pamačiau, aš labai nu
stebau. Ant žemės gulėjo mažas 
kiškelis, dar aklas ir beveik be 
plaukų. Pilkis tą kiškelį kiek 

vienu momentu suėstų. 
Staiga, lyg iš dangaus, at

sirado suaugęs kiškis. Jis tuoj 
pat puolė prie Pilkio, susisuko 
į kamuoliuką ir gulėjo ten 
ramiai. Supratau tada, kas 
įvyko. Tas kiškis buvo to 
mažiuko mama. Ta mama taip 
karštai mylėjo savo vaiką, kad 
ji pasiaukojo tam, kad tik jos 
vaikas gyventų. Pilkis turbūt 
jautė šitą meilę, nes jis tik pa
žiūrėjo į didelį susigūžusį kiškį, 
pauostė jį ir apsisukęs paliko 
juos abu ramybėje. Aš iš 
džiaugsmo ir iš nustebimo 
pravirkau, pasilenkiau paglos
tyti Pilkį ir abu nuėjome, palikę 
stirną. 

Aš po to įvykio daug kartų 
ėjau atgal į tą mišką medžioti su 
savo sargu Pilkiu, bet niekad 
nesu matęs tų kiškių, niekad 
nesu matęs tokios meilės. Jau 
dabar senukas esu, bet žinau 
meilė visada yra gyva. Ji 
niekados nemiršta. Meilė 
pakeičia žmones ir net gyvulius. 
P a p a s a k o j o 

A u d r a Gaižiūnaitė, 5 kl., 
K. Donelaičio lit. m-la. 

BAUBLYS 
(Konkursinė lietuvių liaudies 

pasaka) 
(Tęsinys) 

Atėjus vakarui, senelis su 
svečiu pavalgė vakarienę. 
Paskiau senelis parodė svečiui 
savo dukterį. Ji buvo labai 
graži. Po to nuvedė į jaują, kur 
buvo daug javų sukrauta. Kai 
senelis išėjo, brolis labai 
nusiminė, nes tiek daug javų, 
kaip jis vienas per parą gali 
iškulti. Ėmė melstis į dievą Per
kūną, kad jam padėtų. Kai 
pabaigė melstis, užėjo saldus 
miegas. Tuo metu jo ausyse 
pasigirdo didelis ūžimas. Tai 
buvo bitės, kurias išgelbėjo iš 
degančio medžio. Brolis jas pa
matęs labai apsidžiaugė ir ėmė 
jų prašyti pagalbos. Jos visos 
sulėkė į jaują. Vienos kulia 
javus, kitos šiaudus verčia ir 
krato, o dar kitos grūdus į vieną 
krūvą kasa. Visos labai skubėjo, 
kad iki dienos visus javus 
iškultų, šiaudus į vieną vietą 
sukrautų, grūdus visus į svirno 
aruodą supiltų. Ir tą visą darbą 
bitės iki dienos atliko. 

Senelis išmiegojęs atėjo į 
jaują pažiūrėti. Net išsigando 
tokio stebuklingo darbo. Ap
sikabino Baublį ir pabučiavo. 
Su dideliu džiaugsmu priėmė į 
savo žentus ir visą dvaro prie
žiūrą jam pavedė. Senelis buvo 
160 metų amžiaus. Dar ilgai 
gyveno Baublio prižiūrimas ir 
globojamas. Senelis buvo geras 
Baubliui. Visuose ūkio reika
luose patarė. Baublys visus pa
tarimus priėmė ir vykdė. Po se
nelio mirties Baublys vienas su 
savo žmona valdė dvarą. Susi
laukė dvynių sūnų. Tuos sūnus 
augino padoriai ir gražiai. 
Tačiau juos per daug lepino ir 
labai mažai jiems darbo davė. 
Neturėdami mokslo ir užsiėmi
mo — išdyko. Pradėjo užpuldi
nėti žmones ir juos apiplėšti. 
Susirado sau naujų draugų, 
kurie padėjo jiems plėšikauti. 
Žmonės ėmė skųstis valdžiai. 
Valdžia atsiuntė kariuomenę ir 
visus plėšikus sutvarkė. 

K laus ima i : 1. Kur po 
vakarienės senelis nuvedė 
Baublį? 1. Ką jis darė pamatęs 
tiek daug darbo? 3. Kas jam 
atėjo į talką atlikti visus dar
bus? 4. Kaip senelis jam at
silygino? 5. Kiek vaikų Baublys 
turėjo ir kaip juos augino? 6. 
Kokie jie vėliau pasidarė? 7. Ar 
tingėjimas yra žmogui 
naudingas? 

Žodynas: 1. Sukrauti, 2. 
kratyti, 3. priežiūra, 4. krūva, 
5. aruodas, 6. lepinti, 7. vykdyti, 
8. užpuldinėti, 9. padoriai, 10. 
versti, 11. svirnas, 12. apiplėšti. 

Nuotr. Gintarės Kerelytės-Thaua 

SAULIAUS RŪPESTIS 

Mokykloje prasidėjo pamoka. 
Visi mokiniai susėdo į suolus, 
tik Sauliaus draugo nebuvo. 
Mokytoja lentoje piešė tauto
dailės piešinį. Saulius paklausė 
mokytoją, ar jis gali išeiti, kad 
surastų savo draugą. Mokytoja 
neleido. Saulius dar kartą prašo 
ir aiškina, kad e idamas į 
mokyklą, nerado draugo prie jo 
namų, nežino kas su juo atsiti
ko. Mokytoja paklausė: „Sau
liau, kodėl taip tau svarbu su
rasti savo draugą?" Saulius aiš
kina: „Vakar vakare aš ėjau 
pas Kęstutį ruošti pamokas. 
Pabaigęs ruošti, ėjau namo. Tik 
vėliau atsiminiau, kad pas jį 
pamiršau savo knygas, bet buvo 
jau vėlu nueiti ir pasiimti. 
Kadangi aš jo šiandien klasėje 
nematau, todėl esu be knygų. 
Aš noriu jį su r a s t i , kad 
negaučiau dvejetuko". Mokyto
ja jį nuramino. 

Kar ina Paul iu tė , 
Dariaus Girėno lit. 

m-los VIII sk. mokinė. 

MARK TWAIN 

Mark Twain yra parašęs daug 
knygų, tarp jų ir „Tom Sawyer". 
Kartą jis nuėjo į bažnyčią, į 
pamaldas. Po pamaldų susitiko 
su kunigu, kuris laikė pamal
das. Priėjęs jam tarė: „Puikų 
pamokslą šiandien pasakei. 
Kiekvienas jūsų žodis yra 
užrašytas vienoje mano knygo
je, kurią turiu namuose". 

„Ats iprašau" , — pasakė 
kunigas Mark Twain'ui. „Tai 
negali būti! Šį pamokslą aš pats 
vakar vakare parašiau". 

Twain tam kunigui nunešė 
kopiją iš didžiojo žodyno (en
ciklopedijos) nu ra šęs , kad 
įtikintų jį, kad žodis žodin 
atatinka jo pamokslui. 

Piešė Lina Grigaityte 

Gramatika: Buvo du daik
tavardžiai. Kažkas juos 
nutrynė, paliko tik jų galūnes — 
ų ir a. Kurių linksniuočių buvo 
tie daiktavardžiai, jei pirmasis 
buvo vyriškos giminės, o antra
sis moteriškos giminės? 

Konkurso taisyklės nurodytos 
..Draugo" 134 numeryje. 




