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Stasys Lozoraitis 
Lietuvos televizijoje 

Nuomonės Valstybės departamente 
Washingtonas. — „Chicago 

Tribūne" žiniomis, Lietuvos 
televizijos sąstatas pravedė 
pasikalbėjimą su Lietuvos 
pasiuntinybės viršininku Stasiu 
Lozoraičiu. 

Iki šiol Lietuvos televizija, 
kuri yra Sovietų vyriausybei 
priklausanti , nieko bendro 
nenorėjo žinoti apie Lozoraitį. 
Nuo 1940 metų, kai Sovietų 
Sąjunga prarijo Baltijos 
valstybes, rašo Ray Moseley, 
Lietuvos pasiuntinybė buvo dip
lomatine anomalija, pripažįsta
ma Amerikos, reprezentuojanti 
vyriausybę, kuri daugiau ne
egzistuoja ir kuri neturi kon
takto su Lietuva. 

Korespondentas rašo, jog pa
siuntinybė išėjo į šviesą, kai 
Baltijos žmonės atsistojo 
Sovietų tautybių vadovaujan
čioje pozicijoje atsiskirti nuo 
Maskvos ir nori užmegzti ryšius 
su amerikiečiais. Panašiai esą 
ir su Latvijos bei Estijos pasiun
tinybėmis. 

Lozoraičio atsakymas 
Lozoraitis pasakęs, kad 

„Lietuvos TV paklausė mane, 
kokią Lietuvą aš norėčiau 
matyti. Aš atsakiau jiems, kad 
realią, tikrai nepriklausomą 
Lietuvą, demokratišką kraštą, 
kurioje visos partijos "galėtų 
išreikšti savo nuomones. Jie 
perdavė kiekvieną mano žodį, 
kur į aš pasakiau". Kai 
šiuo metu esą galima kita 
sovietų karinė intervencija ir 
kai buvo įspėti Baltijos sąjūdžiai 
dėl savo veiklos, kad jie einą per 
toli, tai Lozoraitis esąs dėl to 
ramus. Jis tikįs kad pamažu 
prasidėjusi evoliucija į naują 
politinę sistemą, kurioje Baltijos 
valstybės bus ekonominiai pa
vyzdžiai Sovietų Sąjungai, galį 
savo būdu išaugti ir pasitar
nauti tarp Vakarų ir Rytų, taigi 
kažkas panašaus kaip Hong 
Kongo būsimoji rolė Kinijoje. 

Viename narve 
Laikraštyje rašoma, kad Vals

tybės departamento oficialūs pa
reigūnai su tuo sutinka. Jie tikį, 
jog Gorbačiovas tęs ir toliau 
pabaltiečių barimą, kai jis 
manys, kad jie nesilaiko 
nustatyos linijos, panašiai kaip 
kad daro tėvas jaunuoliui. Taip 
pasakojo vienas oficialus parei
gūnas. Bet jie nemano, kad 
Sovietai naudos jėgą sutramdyti 
sąjūdžiams, o taip pat kad ten 
įvyktų riaušės. „Baltiečiai nėra 
bombų mėtytojai. Aš žinau juos 
esant švelniais ir taikingais 
žmonėmis narve su meška. Jie 
žino, kad negali supykinti 

meškos", kalbėjo koresponden
tui oficialus pareigūnas iš 
Valstybės departamento. 

Lozoraitis jam pastebėjęs, jog 
niekas nebuvo užmuštas ar 
sužeistas beveik per dvejus 
metus, kai pabaltiečiai 
demonstruoja už nepriklauso
mybę. Nebuvo ir provokacijų. 
Einama prie tikslo pamažu, tai
kingai, su reikalingu atsar
gumu. 

Amerika negalinti daug 
padėti 

Valstybės departamento pa
reigūnas sakęs, kad Baltijos 
valstybės Gorbačiovui yra 
dilema. Jis pasakęs KGB slap
tajai policijai, kad pabaltiečiams 
būtų leista tam tikra laisvė. Už 
tai buvusios grąžintos kai 
kurios bažnyčios, įskaitant ir 
Vilniaus katedrą. Kaip tas pa
reigūnas sako, visi nori ten tai
kingo evoliucinio pasikeitimo. 
Ir jis nemanąs, kad pabaltiečiai 
norėtų išvaryti rusus — „Jie 
taip nekalba". Tas pareigūnas, 
kurio pavardė neskelbiama, 
pasakęs korespondentui, kad 
Amerika toje situacijoje 
negalinti daug padėti. „Tai yra 
labai jautri situacija ir yra svar
bu, kad tuo klausimu Amerikos 
vyriausybė nekalbėtų per daug. 

Dienraštis rašo, kad Baltijos 
valstybės, kaip Sovietų 
Sąjungos dalis, negali prasyti ar 
gauti Vakarų vyriausybių 
paramos, kaip kad yra su Lenki
ja arba Vengrija. Bet Valstybės 
departamentas pasakęs, kad 
privačios grupės Amerikoje, 
kilusios iš Baltijos kraštų, 
pradėjusios remti medicinišką ir 
švietimo dalykų paramą. Balti
jos žmonės turį daug sveikatos 
sunkumų, nes tūkstančių 
sveikata sunaikinta Sovietų 
kalėjimuose. Aspirino tabletė 
ten kainuoja rublis, t ad 
pabaltiečiai esą reikal ingi 
mediciniškos pagalbos. Priva
čios grupės bandančios 
mediciniškai padėti. 

Estai esą finansiškai padeda, 
kad studentai iš Estijos galėtų 
čia studijuoti. 

Laikraščio korespondentas 
pastebi, jog Valstybės depar
tamento pareigūno pasakymu, 
Baltijos pasiuntinybių tarnauto
jai gyvena kukliai. Lozoraitis 
pasakęs, jog amerikiečiai, kurie 
nori prekiauti su Baltijos 
respublikomis, turėtų tai pra
dėti, nes tai nebūtų padėjimas 
Sovietų Sąjungai, o ypač ap
siginklavimui. Tačiau tai esąs 
pavojingas dalykas, be t 
galimas. 

Atgyja Irano-Contrų 
byla 

Washingtonas. — Advokatas 
Frederick Robinson pasakė fe-
deraliniam teisėjui, kad buvęs 
prez. R. Reaganas ir dabartinis 
prez. G. Busbas buvo informuo
jami apie Irano-Contras veda
mus reikalus, nes yra užrašai, 
kurie tai tikrai įrodo. Visa 
tai pradeda konstitucinę kovą, 
kad Reaganas ir Busbas atiduo
tų turimus dokumentus ir patys 
liudytų buvusio Saugumo tary
bos viršininko John Poindexte-
rio byloje, kuri šiuo metu yra ei
goje. Robinsonas yra Poindexte-
rio advokatas. 

Vidaus priešai kenkia 
persitvarkymui 

Gorbačiovo įspėjimas Sąjūdžiams ir 
konservatoriams 

Dar vienas vaizdas Vilniuje iš „Baltijos kelio" rugpjūčio 23 dienos vakare, kai kelyje ; laisvę 
susijungė lietuviai, latviai ir estai. 

~ 

Kremlius privalo baigti 
okupaciją 

— Washingtone pranešama, 
kad pasiųstas diplomatinės te
legramos Sovietų Sąjungai ir 
Kinijai, kad Busho vyriausybė 
nebesipriešins jų įstojimui į 
GATT pasaulinę organizaciją, 
kuri tvarko tarptautinę preky
bą ir sprendžia tų valstybių pre
kybinius ginčus. Tai labai nu
stebino kitas pasaulio vyriau
sybes. 

— Miunchene Reuterio pra
nešimu, vyksta slapti pasita
rimai ukrainiečių klausimais. 
Manoma, kad galįs būti suras
tas sprendimas Ukrainiečių Ka
talikų Bažnyčios padėčiai, kuri 
prieš 43 metus buvo įjungta į 
Rusų Ortodoksų Bažnyčią. 

Londonas. — Anglijoje lei
džiamas „The Independent'" 
dienraštis rašo apie Sąjūdžio 
surengtą Hitlerio ir Stalino 
pakto 50 m. paminėjimą ir rei
kalavimą pilnos nepri
klausomybės iš Sovietų 
Sąjungos. Savo apžvalginį 
straipsnį Rupent Comwell pa
vadino „Kremlius privalo baigti 
okupaciją". 

Laikraštis pamini Sąjūdžio 
Seimo priimtą rezoliuciją, jog 
Lietuva turi būti kaip demo
kra t inė ir nepriklausoma 
respublika. Jos ryšiai turi būti 
grindžiami 1920 metų liepos 
mėnesio sutartimi, kuria Leni
nas pripažino Lietuvą suverenia 
valstybe šalia Sovietų Sąjungos. 
Nors Sąjūdžio Seimas atmetė 
siūlymą tuojau pat pasitraukti 
iš sąjungos, tačiau kalbėtojų 
buvo pabrėžta ta pati mintis, 
kad Lietuva turi būti laisva nuo 
Sovietų Sąjungos jurisdikcijos ir 
jos administratyvinės sistemos. 
Sąjūdis ragina Maskvą paskelb
ti okupacijos baigimą Lietuvoje. 

Sąjūdžio įtaka 
Laikrašt is , kaip ir kiti 

Europos laikraščiai perduoda 
„Pravdos" puol imus ant 
Sąjūdžio, kuris demoralizavęs 
vietinius par t ieč ius . Tie 
straipsniai papras ta i yra 
parašyti partijos ideologiniame 
skyriuje. Paskut in iu metu 

„Vakarai... vėl mus 
išduoda" 

Tblisis. Rugsėjo 2 d. 
Tblisyje, Rustavelio aikštėje, 
įvyko mit ingas, kur iame 
dalyvavo 5,000 žmonių. 
Mitingas, kur į organizavo 
Gruzijos Liaudies Frontas, buvo 
skirtas „TSKP CK pareiškimo 
dėl padėties Pabaltijo 
respublikose" apsvarstymui. 
Mitinge priimtoje rezoliucijoje 
rašoma: „Gruzinų demokratinė 
visuomene pasipiktinusi sutiko 
TSKP CK pareiškime išreikštą 
grasinimą Pabaltijo tautų 
adresu. Šis grasinimas mus 
įtikino, kad imperija nesiruošia 
daryti jokių nuolaidų. Vakarai, 
drebantys prieš imperiją, vėl 
mus išduoda. Nežiūrint į tai, 
šiandien atsitraukimas lygus 
mirčiai. Laukia sunki kova. 
Jinai teisinga. Negali būti, kad 
pergalė galų gale neliktų teisi. 
Gruzijos Liaudies Frontas, kaip 
ir visi progresyviai mastantys 
žmonės, pareiškia savo brolišką 
solidarumą su Latvijos, Lietu
vos ir Estijos tautomis jų teisin
goje kovoje už laisvę ir nepri
klausomybę. Mes visada su 
jumis draugai! Tepadeda Jums 
Dievas!'* Tblisis. 3 rugsėjo. 

Sąjūdis kaltinamas ekstremiz
mu ir Gorbačiovo programos 
principų išdavimu. „Pravda" 
įspėja, kad vyksta didelė krizė 
ir kad ateityje gali būti daug 
blogiau. Kaltinamas ir Sąjūdžio 
pirm. Vytautas Landsbergis už 
pareiškimą, kad atsiskyrimo 
galimybė esanti visai reali. 

35,000 kareivių 
Spaudimas Sovietams baigti 

okupaciją kasdien didėja. 
Laikraštis rašo, jog 1.4 milijonai 
žmonių jau pasirašė peticiją, rei
kalaudami, kad Raudonosios ar
mijos daliniai pasitrauktų iš 
Lietuvos. Šiuo Jaetu ten esą 
35,000 kareivių. Dienraštis 
iškelia specialios komisijos 
pareiškimą, kad Stalinas įvykdė 
agresiją ir okupavo Baltijos 
kraštus. Taip pat ir Sovietų 
paskelbtas dekretas, kad 1940 
m. rugpjūčio 3 d. „priėmė"' 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą yra 
neteisėtas aktas. 

Dienraštis rašo, kad lietuviai 
jau dabar turi naujas Demo
kratų , Socialdemokratų ir 
Krikščionių demokratų partijas. 
kurios vieningai pasisako už 
nepriklausomybę. Tuo pačiu 
metu Lietuvoje Komunistų par
tijoje auga nusistatymas 
atsiskirti nuo Maskvos partijos. 
Atsiskyrimas turėtų padėti ko
munistams rinkimuose. Kores
pondentas be abejonės pasisako 
už sovietinės okupacijos 
baigimą Baltijr s kraštuose. 

Utenos rajone, ant aukšto kalno, 
šalia Vyžuonų miestelio, buvo at
nauj in tas Vytauto Didžiojo 
paminklas. Žmones jis pasitinka 
jame įrašytais /.odžiais „Lietuva — 
Tėvyne mūsų" Paminklo autoriai 
yra Stasys Gučms ir Pranas Žabu 
lionis. 

— Winnipege SVIT kompa 
nijų organizacija pasirašė su 
dviem Ukrainos prekybos agen
tūrom prek>bos sutartį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Passau mieste, Vak. 
Vokietijoje, iš Vengrijos 
pabėgėlių atsirado žymiai 
daugiau, negu 7,000, kaip vakar 
buvo skelbta. Čia pranešama, 
kad iš Rytų Vokietijos pabėgo 
8,510 vokiečių. Tokio exodo 
pokariniais metais Europoje dar 
nebuvo. Vakarų Vokietija 
pasiuntė šimtus autobusų kurie 
atveža pabėgėlius iš Austrijos. 

— Vengrijos Užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad dau
giau, kaip 60,000 vokiečių at
vyko praėjusį sekmadienį kaip 
turistai ir nežinia kiek iš jų grįš 
atgal į Rytų Vokietiją. 

— Budapešto radijas pra
nešė, kad dar 16,000 vokiečių 
atsirado Čekoslovakijoje, kurie 
vyksta į Vengriją. Taip pat t ie 
vokiečiai, kurie atostogavo Bul
garijoje ir Rumunijoje, kai buvo 
paskelbta, kad Vengrijos 
vyriausybė laikinai suspendavo 
Varšuvos pakto šalių 
susitarimą grąžinti pabėgėlius, 
nebegrįžo į Rytų Vokietiją, bet 
atvyko į Vengriją, kad galėtų 
išvykti į Vakarų Vokietiją. 

— Valstybės sekretor ius 
James Baker III sutiko priimti 
Amerikoje esantį Sovietų politi
ką Boris Jeltsiną, kuris čia bus 
aštuonias dienas. Neaišku, ar 
prez. Bushas jį priims, nors 
Jeltsinas kelis kart pasakė, kad 
jis nori vizituoti Amerikos pre
zidentą. Manoma, kad prez. 
Busbas nenori padaryt i 
nemalonumo Gorbačiovui. 

— Rytų Vokietijos Komu
nistų partijos vadas Erich 
Honecker sunkiai serga 
ligoninėje ir esą praradęs norą 
gyventi. Jo pareigas eina Po-
litbiuro narys Herman Axen, 
griežtosios komuni^ų Unijos 
atstovas, buvęs ka l in tas 
Buchenwaido koncentracijos 
stovykloje. 

— Maskvoje Sovietų žinių 
agentūra „Tassas" sako. jog 
Vakarų Vokietijos spauda ragi
na Rytų Vokietijos vokiečius 
„nelegaliam veiksmui" ir pažei
džia tarptautines normas. Ypač 
pyksta, kad Vak. Vokietijos vy
riausybė jiems išduoda asmens 
dokumentus, vos tik atvykus į 
Vakarus. 

— Vak. Vokietijos Krikščio
nių demokratų partija Bremene 
perrinko kanclerį Helmut Kohl 
savo vadu dar vienam terminui. 
Suvažiavime dalyvavo 738 dele
gatai ir prieš Kohl balsavo 147. 

— Romoje Sovietų ambasado
rius vakar patvirtino žinią, kad 
prez. Gorbačiovas lapkričio 
mėnesį tikrai vizituos popiežių 
Joną Paulių II Vatikane. Tai 
bus pirmas iš viso toks 
pasimatymas. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas, kalbėda
mas pirmą kartą po mėnesio 
atostogų, pasakė šeštadienio 
televizijos programoje, jog jo 
pe r tva rkos p rograma y ra 
statoma į pavojų vidaus priešų, 
kurie kursto viešą netvarką. 

Sovietų vadas kaltino protesto 
streikus, kurie išsiplėtė keliose 
respublikose ir pripažino, kad 
konservatoriai ir radikalai ban
do stumti kraštą prie netikru
mo. „Šitame daugelio balsų 
chore mes galime girdėti atei
nančio chaoso pavojų ir grasi
nančias perversmo kalbas, net 
ir civilinio karo garsus", pasakė 
Gorbačiovas. „Yra faktas, kad 
kai kurie žmonės norėtų sukurti 
visuomenėje aliarmuojančią at
mosferą, tokį jausmą, kad nėra 
išeities, netikrumo jausmą". 

Įspėjimas tautiniams 
judėjimams 

„Mes neturime pasiduoti 
t a m " , sakė j i s , „Mes 
neturėtume susilaikyti savam 
kelyje, bet tęsti užplanuotus 
pakeitimus". Jo kalbos tonas 
buvo niūrus ir 25 minučių 
kalboje buvo jauč iamas 
įspėjimas t a u t i n i a m s sąjū
džiams, kurie kritikuoja Komu
nistų partijos autoritetą, ir kon-
se rva to r iams , ku r i e t ik i 
išlaikyti centrinėje valdžioje 
visą kontrolę. 

Žurna l i s t a i mano, kad 
Gorbačiovas savo komentaruose 
turėjo galvoje vyresniuosius 
partijos konservatorius Viktorą 
Čebrikovą ir Jegorą Ligačiovą, 
du Politbiuro narius, kurie buvo 
prieš dvi savaites iniciatoriai 
išleisto pareiškimo prieš tau
tinių grupių pavojų. 

Komunistų pasmerk imas 
„Pravdoje" buvo atspausdinta 

Ligačiovo kalba, kurioje jis 
sako, jog, jei t au t i n i a i 
neramumai ir streikai tęsis, tai 
„Sovietų Sąjungos respublikų 

Rusai reikalauja 
autonomijos 

Leningradas. — Rugsėjo 6 d. 
18 vai. Konstitucijos aikštėje 
Rusijos partijos organizacinio 
komiteto, rusų rinkėjų sąjungos. 
Nacionalinės demokratinės par
tijos ir kitų mitingas. Buvo 
keliami rusų padėties kitatau
čių tarpe, Rusijos vietos TSRS 
Sąjungoje k laus imai , buvo 
renkami parašai po kreipimusi 
į TSRS Aukščiausią Tarybą ir į 
Ii uidies deputatų suvažiavimą, 
p rašan t su te ik t i Rusijai 
autonominės respublikos 
statusą, suteikiant jai lygias 
teises su kitomis, į RTFSR 
sudėtį įeinančiomis autonomi
nėmis respublikomis. Kreipi
mesi taip pat prašoma patvir
tinti baltą-mėlyną-raudoną vė
liavą nacionaline vėliava. 

— Amerikos 64 kolegijų stu
dentai rugpjūčio 16 d. išvyko į 
Sovietų Sąjungą, kur studijuos 
1 metus. Tai kursas studentų 
pasikeitimo programoje. Jie bus 
paskirstyti 16-je universitetų, 
įskaitant Maskvą, Irkutską ir 
Alma-Atą. Išbrauktas Tbilisi 
universitetas. Studentai jau 
turėjo šiek tiek mokėti rusų 
kalbą. 

susiskaidymas yra neišvengia
mas" . ,,New York Times" 
reporteris B. Keller sako, jog 
Gorbačiovas savo kalboje 
specialiai neįvardino Baltijos 
nepriklausomybės sąjūdžių, 
kurie paskutiniu metu Krem
liaus puolami, bet jie buvo tik
riausiai jo mintyje. Jo atostogų 
metu kaip tik ir pasirodė 
neteisingasis Centro komiteto 
pareiškimas prieš sąjūdžius ir 
pats Gorbačiovas telefonavo A. 
Brazauskui susilaikyti nuo atsi
skyrimo minties. 

Streikų pavojai 
Rusiškai kalbančios mažumos 

pyksta dėl naujų įstatymų 
įvedant tautines kalbas į viešąjį 
gyvenimą respublikose ir suvar
žant balsavimo teises, dėl ko 
buvo suorganizuoti streikai 
Estijoje ir Moldavijoje. Pasku
tiniu metu jau yra suorgani
zuoti streikų komitetai ir 
Lietuvos fabrikuose, kaip kores
pondentas sako, su vietinių 
Komunistų partijos pareigūnų 
pritarimu. 

Azarbaidžane daug kur 
fabrikai tušti ir traukiniai 
sustoję, solidarizuojant su ten 
veikiančio sąjūdžio reikala
vimais politinės autonomijos ir 
griežtesnės laikysenos respub
likos teritorijos dalies prijun
gimo prie Armėnijos klausimu. 
Gorbačiovas pasakė, kad tokie 
reikalai yra netoleruotini. „Jei 
mes tokiu būdu spręsime pro
blemas, tai gali būti šiai visuo
menei labai pavojingos išvados. 
Tos problemos tu r i būti 
išspręstos kitais metodais, 
atėjus laikui, kad visa tai 
neišsiplėstų ir neįgautų 
piktybinio charakterio". 

Nauja sesija rugsėjo 25 d. 
Šios Gorbačiovo pastabos iš

reikštos tada, kai Komunistų 
parti jos Centro komitetas 
ruošiasi specialiai plenariniai 
sesijai šio mėnesio gale, kad pa
tvirtintų partijos platformą 
tau tybių klausimu, kuri 
suteikia respublikoms ir vieti
nėms vyriausybėms didesnę 
ekonominę ir politinę autono
miją. Tačiau kelių respublikų 
tautinių sąjūdžių vadai pri
pažįsta, kad Maskva nori 
pasilaikyti sau dar daug teisių. 
kad galėtų kontroliuoti respub
likų gyvenimą. Tačiau Gorba
čiovas pripažino, jog per
tvarkoma ekonomija dar neat
nešė patenkinamu rezultatų ir 
pasakė, jog teks įvesti naujus 
nuosta tus , kad ekonomija 
pradėtų geriau veikti. 

Jis neminėjo, kokie tie nuo
statai turėtų būti. Sovietų par
lamentas susirenka rugsėjo 25 
d. ir tos sesijos metu turėtų būti 
priimti nauji įstatymai. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 13 d.: Jonas Auksa
burnis, Eulogijus, Barvydė, Bir-
mantas, Tolminė, Vilfreda. 

Rugsėjo 14 d.: Krescencijus. 
Asta. Margiris, Eisvi ias, Not-
burga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:06. 
Temperatūra dieną 65 1., nak

tį 46 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoa ).v.s. Irena Reg.ene, 2652 W. 65th St., Chicago. IL 60629 

CALIFORNIJOS SKAUTŲ 
STOVYKLOJE 

Californijos lietuvių skau
tų ir skaučių „Atgimė Tėvynė" 
stovykloje aukštai plevėsuojanti 
Lietuvos trispalvė ugdė stovyk
lautojų tautinį sąmoningumą. 
Šiemet ši vėliava mums nebe
buvo tik tolimas tautinis sim
bolis, bet artimas ir savas 
dvasios stiprintojas. 

Stovykla vyko rugpjūčio 12-19 
dienomis (tuoj po „Ąžuolo" ir 
„Gintaro" vadovų,-ių mokyklos) 
netoli Los Angeles kalnuose 
esančioje nuosavoje, Jtambyno" 
stovyklavietėje. Dalyvavo 40 
stovyklautojų. Jų tarpe du buvo 
iš New Yorko ir du labai ypatin
gi svečiai iš Lietuvos. 

Stovyklos vadovybę sudarė: 
Gražina Tompauskienė — virši-
ninkė, jai teko stovyklai 
vadovauti ir visą tvarką joje pri
žiūrėti. Sesė Lina Baipšytė ir 
brolis Augis Gedgaudas buvo 
pastovy kliu viršininkai. Prity
rusiems skautams ir skautėms 
vadovavo sesė Vida Čekanaus
kaitė ir brolis Aleksas Baipšys, 
skautams ir skautėms — Lidija 
Tompauskaitė ir brolis Jonas 
Baipšys; paukštyčių vadovė 
buvo sesė Undinė Mulokaitė, o 
vilkiukų — Romas Jarašūnas ir 
Andrius Reškevičius. Laužave-
džiai — Auris Jarašūnas ir Tere-
sytė Giedraitytė. Visus skaniai 
ir sočiai maitino rūpestingos šei
mininkės Rūta Mulokienė ir 
Aldona Kudirkienė. O sveikata 
rūpinosi paslaugioji slaugė 
Aldona Venckienė. 

Dar „Gintaro" ir „Ąžuolo" 
stovyklos dvasioje, stovyklau
tojai aptvarkė rajonus, statė 
bokštus, pastoges, tvėrė tvoras. 

Stovyklos buvo įdomi ir įvairi 
programa. Viena iš įspūdingiau
sių dienų buvo „Draugystės" 
diena. Ji apjungė ir suartino 
visus stovyklautojus. Jaunes
nieji tą dieną parašė laiškus ir 
paslėpė juos draugų palapinėse. 
Vyresnieji drožinėjo kaklaraiš-
čiams žiedus, kiti paruošė gra
žias gėlių puokštes. Turėjom ir 
įdomias rankdarbių pamokas. 
Ypač visiems patiko dekoruoti 
permatomus puodukus. Paukš
tytės akis nuo saulės saugojo 
savo papuoštais priesnapiais 
(„visors"). Mergaitės dėvėjo 
savo tapytas marškinėlius. Pri-
tyrunema skautams nebuvo 

reikalo naktimis iškylauti, jie 
savo lovutes iš palapinių per
kėlė į lauką ir miegojo po atviru 
dangumi. 

Džiaugėmės savo tarpe 
turėdami du ypatingus svečius 
iš Tėvynės. Tai buvo Lietuvos 
Vyriausias skaut in inkas 
Rimantas Ulevičius ir jo pava
duotojas Laimis Daujotas. Jie 
buvo labai malonūs ir draugiš
ki, su jais galėjai kalbėtis kaip 
su gerais artimais draugais. 
Abu pavyzdingai praktikoje iš
gyvena skautų šūkio reikala
vimus — „Tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir ar t imui". Apie 
Lietuvą daugiau išgirdome iš 
šią vasarą Vilniaus universitete 
kursus lankiusių Romo ir Aurio 
Jarašūnų ir sesės Nidos 
Gedgaudaitės. Jie pravedė 
įdomų pašnekesį papasakodami 
savo įspūdžius bei apibūdin
dami įvykius ir problemas Lie
tuvoje. 

Svečias iš Lietuvos, buvęs 
Sibiro kalinys kun. Alfonsas 
Svarinskas ir visų mylimas 
Tėvas Antanas Saulaitis pralei
do su mumis tik kelias dienas, 
bet paliko mums neužmirštamą 
įspūdį. Kun. Svarinskas papa
sakojo savo pergyvenimus Sibi
re ir ten patirtus vargus ir nuo
skaudas. Tėvas Saulaitis buvo 
lyg erdvių gidas, parodydamas 
mums tolimąsias žvaigždes, 
kalnuotą mėnulį ir net Saturno 
planetą. 

T u n t i n i n k o įs ipareigojimą b a i g d a m a s Los Angeles „Ka ln i šk ių" skautų tun
to t u n t i n i n k a s ps. Albinas S e k a s pare igas ir vėliava perduoda naujajam tunti-
n i n k u i p s . T a d u i Dabš iu i . 

„Atgimė Tėvynė" stovykla 
buvo sėkminga. Stovyklos 
viršininkų ir brolių iš Lietuvos 
dėka šioje stovykloje pravestas 
tautos susimąstymo vakaras 
išjudino ir sujaudino stovyk
lautojus taip, kaip ir pačią 
atgimstančią Tėvynę. Stovyklos 
ilgai neužmiršime. 

Tere8ytė Giedraitytė 

NAUJAS RAJONO 
VADEIVA 

LS Brolijos Vidurio rajono 
vadeivos pareigoms pakviestas 
skautas vytis, s. fil Gintaras 
Plačas. Naujasis vadeiva pasie
kiamas: raštu - 2622 W. Mont-
gomery, Chicago, IL 60632. Tel. 
523-8889. Brolis Gintaras parei
gas eiti pradėjo rugpjūčio 15 d. 

„PILĖNŲ" TUNTO 
VEIKLOS METŲ PLANAI 

„ P i l ė n ų " skautų t un t a s 
Clevelande rugsėjo 18 d. prade
da sueigas, kurios vyks kiek
vieną pirmadienį, 7-9 v.v. Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje 
salėje. Priimami giliukai nuo 5 
metų amžiaus, vilkiukai nuo 8 
metų. „Pilėnų" skautų tunto 
vadovybė, be eilinių sueigų, yra 
numačiusi didesnių renginių 
kalendorių; štai jis — 

Rugsėjo 24 d. — tunto iškyla 
baidarėmis. 

Spalio 14-15 — vyresnių 
skautų iškyla. 

Gruodžio 17 d. — skautų vyčių 
/vyresnių skaučių kūčios. 

Gruodžio 18 d. — „Neringos" 
ir „Pilėnų" tuntų bendra kalė
dinė sueiga. 

Gruodžio 30 d. — žiemos 
iškyla. 

Vasario 10 d. — Blynų balius. 
Kovo 25 d. — Kaziuko mugė. 
Balandžio 22 d. — Šv. Jurgio 

šventės iškilminga sueiga. 
Birželio 4 d. — veiklos metų 

užbaigimo sueiga. 
Tunto vadovybę sudaro: R. 

Belzinskas — tuntininkas; kun. 
G. Kijauskas — kapelionas, L. 
Biliūnas ir Rimas Biliūnas — 
giliukų vadovai; A. Spirikaitis 
— vilkiukų draugininkas; A. 
Belzinskas ir V. Apanavičius — 
skautų draugininkai; R. Bel
zinskas — prityrusių skautų ir 
skautų vyčių draugininkas; G. 
Mat ienė — tėvų komiteto 
pirmininkė; E. Jakulis, V. 
Bacevičius, V. Staškus, ir A. 
Miškinis — vadijos nariai. 

„NERIJOS" 
TUNTO SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
iškilminga sueiga šaukiama 
šeštadienį, rugsėjo 23 d., 1:30 
vai. p.p. Jaunimo centro maž. 
salėje. Visoms sesėms dalyva
vimas privalomas. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami. 

JŪRŲ SKAUTĖS 
PRADEDA SUEIGAS 
„Nerijos" jūrų skaučių 

vienetų sueigos pradedamos šį 
šeštadienį, rugsėjo 16 d. 
Chicagoje sueigaujančių vie
netų sueigos vyks Jaunimo 
centro naujesnės dalies Il-ro 
aukšto klasėse. Lemonte suei
gos vyks Lietuvių centre 
veikiančioje Maironio litu
anistinėje mokykloje. Abejose 
vietose sueigos vyks po pamokų 
lituanistinėse mokyklose, 1:15 
vai. p.p. Kviečiamos visos 
lietuvaitės įsijungti į prasmingą 
ir įdomią jūrų skaučių veiklą. 
Priimamos mergaitės nuo 5 m. 
amžiaus. Naujos narės prašo
mos atvykti tiesiai į sueigą. 
Visos kviečiamos ir maloniai 
laukiamos. Informacijai kreiptis 
į tuntininkę Violetą Paulienę, 
tel. 584-5527, arba į t-kės 
pavaduotoją Audronę Gulbi
nienę, tel. 448-8641. 

„KERNAVĖS" 
TUNTO SUEIGA 

„Kernavės" skaučių iškil
minga tunto sueiga įvyks šį 
šeštadienį, rugsėjo 16 d., 1:30 
vai . p.p. Jaun imo centro 
mažojoje salėje. Iškilmingai 
baigsime vasaros sezoną, 
padėkosim už darbą ir rūpestį 
pareigas perduodančiai tunti-
ninkei ir pasveikinsim naująją. 
Pasidžiaugsim gražiai praėjusia 
vasaros stovykla ir su nauju 
ryžtu pradėsime naujus veiklos 
metus. Visoms kernavietėms 
dalyvavimas privalomas. Daly
vaujame uniformuotos. Tėveliai 
ir svečiai kviečiami. Sueigoje 
laukiame visų, bet kada žygia
vusių po „Kernavės" tunto vė
liava. 
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ASS SUKAKTUVINĖ 
ŠVENTĖ 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
65 metų sukakties šventė vyks 
šį savaitgalį (rugsėjo 15-17 
dienomis) Chicagoje. Šventei 
numatyta dienotvarkė: 

Rugsėjo 15 d„ penktadienį, 
8 vai. vak. ASS iškilminga 
sueiga ir pakėlimai Lietuvių 
centre, Lemonte, 511 E. 127th 
St„ Lemont, IL. 

Rugsėjo 16 d„ šeštadienį, 
6:30 vai. vak. iškilminga va
karienė Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicagoje. 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 
12 vai. vidudienyje, šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro, Chicagoje. 

Informacijas teikia ir rezerva
cijas vakarienei priima Aldona 
Rauchienė, tel. (312) 598-7438. 

PASVEIKINO 
KSAVERĄ ŽILINSKIENE 

Skautininke Ksavera Žilins
kienė, 1935-40 metais vadova
vusi Lietuvos skaučių Seserijai, 
rugpjūčio 27 d. sulaukė 93-čiojo 
gimtadienio. Ta proga, pasiųs-

DRAUGAS 
T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays follovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera t a mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

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

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

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Chicagoje 

Rugsėjo 16 d. — „Kernavės" 
tunto sueiga Jaunimo centro 
maž. salėje. 1:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 30 d, - „Aušros 
Vartų" tunto 40 metų veiklos 
jubiliejinė vakarienė ir šokiai 
Lietuvių centre, Lemonte. 

0r. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Spalio 14 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautijos tradi
cinis vakaras Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto 20 metų 
veiklos minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre. Rengia 
skautai akademikai. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm., an t r . ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. te l . 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. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, IN. 60652 

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

Naujos paukš ty tės , naujos l ie tuviškų knyeel ių skaitytojos! „ K e r n a v ė s " tun
to „Dubysos" draugovės sesės davusios įžodį. Iš k.: Dalytė Š a t a i t ė , Birutė 
Ankutė , Eglė Milavickaitė, L i n a Čepėnai tė , Rima Gr iauzdytė , Natal i ja ir 
Nina Padal ino , d raugin inke s. Mary tė Utz . N u o t r N # č e p ė n i e n ė s 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquet te Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te l . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.DJ 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

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

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . ant r . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. RoberU Rd., Hickory HIRs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.1271h St.] 

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

Lie tuvo je a t s i k ū r u s i o s S k a u t ų 
sąjungos Vyriausios skaut in inkės pa
vaduotoja Monika Girčytė kalba susi
t i k i m o s u C h i c a g o s s k a u t i j a 
vakaronėje. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

damos gėlių ją pasveikino dr. 
Sigita Ramanauskienė, Sigita 
Karašienė ir Birutė Kožicienė. 
Sesė Ksavera Žilinskienė yra 
ligonė ir šiuo metu negali būti 
asmeniškai lankoma. Ji gyvena 
pas savo dukrą Vitą, Daytona 
Beach, Floridoje. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

S635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0669 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2638 W. 71st St., CMeage, M. 

Tel.: 4364109 
111 

(312) 361 •0220 (312) »61-OSt» 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. M r d Street 

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

Kabineto tel . 776-2880, rez. 449-SS49| 

Dr. Tumasonio kabinetą perame 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. $85-7755 



Religinė šalpa 

IŠEIVIJOJE IR 
LIETUVOJE 

Lietuvių ka t a l i kų religinės 
šalpos organizacija tur i savo me
t i n į s u s i r i n k i m ą P u t n a m e , 
Conn., rugsėjo 12-13 dienomis. 
Ta i t i k žvilgsnis į nuveiktus 
darbus ir atei t ies užsimojimus. 
Šios katalikų organizacijos svar
b iaus ias uždavinys yra pagel
bėt i kenčiančiai Lietuvos Baž
nyčiai ir toms bažnyčioms, ku
rios dėl karo, dėl bolševikinio 
s a v i v a l i a v i m o , dė l žmonių 
p i k t u m o y ra nukentė jus ios . 
Tokių bažnyčių Lietuvoje y ra 
daug. Ypač daug, kurios ne tur i 
bū t inų l i turginių re ikmenų, 
l i turginių rūbų a r religinių 
simbolių. Religinė šalpa, įkur
t a 1972 m., Lietuvos parapijų 
b a ž n y č i o m s page lbė jo t i k 
keliems vadovams žinomais bū
dais, negal imais dėl daugelio 
pr iežasč ių a t s k l e i s t i visuo
menei , nors iš tos visuomenės 
t enka prašyti aukų ir paramos. 

Religinės šalpos įstaiga, pir
miau veikusi prie parapijos 
Maspethe, savo veiklą išvystė, 
kai galėjo persikel t i prie lietu
vių pranciškonų įsteigto namo 
ir „Darb in inko" spaustuvės. 
J au j a i vadovavo kun. Kazi
mieras Pugevičius, paskolintas 
iš Bal t imorės ir savanoriškai 
apsiėmęs sunkų ir nedėkingą 
darbą. 

Nuo 1976 m. d i rbdamas jis 
per tvarkė šią įstaigą, kad ji 
būtų verta pažiūrė t i ir dar ver
tesnė savo darba is ir t ikslų 
siekimais. J i s jau buvo įsigijęs 
p r a k t i k o s p a s t o r a c i n i a m e 
darbe, radijo ir propagandos 
srityje Baltimorės arkivyskupi
joje. Tą savo pat i r t į pr i ta ikė 
naujam darbui, pasiaukodamas 
nepažįs tamam kraš tui ir mažai 
pažįstamiems lietuviams. Kun. 
K. Pugevičiaus idealizmas jį 
nuvedė ir į išimtinai ameri
kiečių vyskupijas ir parapijas, 
kur ių pagalba t a ip pat buvo 
naudinga kenčiančiai ir per
sekiojamai Lietuvai . 

Si lietuvių ka ta l ikų religinės 
šalpos įstaiga nebuvo supran
t a m a visiems, bet tik t iems, 
kurie žinojo iš savo patir t ies , 
kad pavergtam kraštui pagalba 
reikalinga. Įs ta igai vadovavo 
vysk. V. Brizgys, dabar vysk. P. 
Baltakis , be t visiems reika
l a m s yra pas iaukojęs kun . 
K. Pugevičius. 

Susir inkimai ir svarstymai 
n e p a d e d a s u r i n k t i lėšų, 
r e ika l ingų Lie tuvos bažny
čioms. Jie t ik padeda planuoti , 
pasiekti parapijų klebonus, pa
tirti , kurie klebonai kenčiančiai 
Bažnyčiai nori pagelbėt i ir 
kur ie tuo nesirūpina. J u k vi
suomet buvo parapijų ir jų va
dovų, kurios ir kur ie buvo užsi
darė tik savo kiaute, kaip tie an
čiukai nežiną, kad už tvoros dar 
yra kitas pasaul is . Buvo ir yra 
tokių, kurie nematė tol iau už 
savo veiklos ribų. Kenčiamieji, 
persekiojamieji ir tremiamieji 
yra pertoli, jų reikalai permažai 
supran tami . Susi r inkimai ir 
padeda tokius atskir t i , kaip 
tuos, Kr is taus pasakymu, blo
guosius nuo gerųjų. 

Nors dabar jaučiamas paverg
t a m e kraš te laisvėjimas bent 
religiniu atžvilgiu, bet pagalba 
Lietuvos bažnyčioms nė kiek 
nesumažėjo. Priešingai, ji dar 
labiau prašoma, jos dar daugiau 
laukiama, ji dar plačiau ple
čiasi. Tas v iskas gula an t reli
ginės šalpos įstaigos, jos tarnau
tojų ir rėmėjų, kurie nori savo 
pamirš tam kraš tu i pagelbėti. 

Dabar lengviau galima pa
siųsti ir l i turginių reikmenų, ir 

AR TIKRAI JIE MIRĖ DĖL TAUTŲ 
LAISVĖS IR TAIKOS 

l i turginių drabužių, i r kitų li
turginių simbolių, žadinančių 
šviesą tamsoje daugiau kaip 
keturiasdešimt metų laikytoje 
tautoje. Bet t a s pasiuntimas ne
būtų galimas, nors energingiau
sių vadovų, jeigu nebūtų tokių, 
kur ie atsimintų, kad religinė 
šalpa Lietuvai būt ina, ir ta i 
būt ina, kad ją visi išeivijos lie
tuvia i atsimintų. 

Vienas atvykęs iš rusų oku
puotos Lietuvos priminė savo 
pranešime, kad būtų mirtina 
nuodėmė , j e i k a s i šmestų 
knygas, kurios taip reikalingos 
Lietuvos l ietuviams. Lietuvių 
religinė šalpa per savo būstinę 
tu r i ne tik progą, bet ir galimu
mą pasiųsti Lietuvon bet kokių 
knygų, kad ir nureligėję ir nu-
kultūrėję tautiečiai galėtų rasti 
religinių minčių ir t ikros kūry
bos ženklų. Knygos išeivijoje 
šiuo metu yra lyg deficitinė 
prekė, bet tokia nėra ir dar il
ga i nebus Lietuvoje, kurią 
okupantas norėjo paversti tam
sia ir ateistiška. Pagalba knygo
mis kiekvieno išeivijos tautiečio 
y r a būtina. 

Reikia taip pat atsiminti, kad 
religinė šalpa padarė didelę pa
žangą ne t ik organizaciniu 
žvilgsniu, padidindama būtinas 
patalpas, bet ir įsivesdama 
lietuvių informaciją, kuri pa
siekia didžiąsias agentūras, di
džiuosius l a ik ra šč ius , ypač 
lietuvišką spaudą. Kun . K. Pu
gevičiaus pagelgininkai y ra 
Mar ian Skabe ik ienė , Gintė 
Damušytė, Daiva Izbickaitė, 
stažistai Gytis Liulevičius, Rasa 
Raišytė, vakarais dirbantieji 
Andrius, Rasa ir Ramunė A-
dams. Pagrindiniai tarnautojai, 
kaip kompiuterių specialistė 
Marian Skabeikienė, informa
cijos direktorė Gintė Damušytė 
a r įvairių aparatų darbininkė 
Daiva Izbickaitė vadovauja 
informacijai, reikalingai lais
vėjančiai Lietuvai. Jos reikia 
ypač išeivijos lietuviams, bet ir 
svetimtaučiams, iki šiol buvu
siems ka r tu su komunistais 
tylos suokalbyje. 

Informacija, e inant i iš New 
Yorko ir VVashingtono (vedėjas 
Viktoras Nakas), reikalinga di
delių ir nuolat inių lėšų, kad 
galėtų veikti ir būt i naudinga 
pačiai Lietuvai ir pasauliui. Lie
tuvių katalikų religinė šalpa ne
atskiriamai nuo savo darbų ir 
savo tikslų turi pagelbėti ir 
informacijai apie Lietuvą. Reli
ginei šalpai padeda šiek tiek 
Kunigų Vienybės organizacija. 
Labai daug reikia šiai įstaigai 
išleisti, norint patarnauti Lietu
vos bažnyčioms, reikalingoms 
pagalbos, duodant žinių pa
sauliui ir saviems žmonėms. 
Religinės šalpos informacija 
didina viltis ateit imi ir skatina 
remti savo tautą ne svajonėmis 
ir tuščiais žodžiais, bet tikrais 
darbais ir t ikra parama. 

Šiuo metu svarstomi religinės 
šalpos ir informacijos reikalai. 
Vienas nuo kito dabar nėra 
a t sk i r i ami , nors jas remia 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. Reikia pripa
žinti, kad, be nuolat skelbiamų 
maldų, nes pasitikima Aukš
čiausiojo valia, dar reikia ir 
nuolatinės paramos, kad galėtų 
tarpti Lietuvos parapijos, būtų 
naud inga ž iniomis iš lais
vėjančios Lietuvos. Neturime 
laukti pasikeitimų, bet sutelkti 
visas pajėgas šią instituciją 
išlaikyti dabar ir ateityje, nes 
tai mūsų gyvybės apraiška. 

Pr. Gr. 

Prieš pusę šimto metų dviejų 
diktatorių — Stalino ir Hitlerio 
— susitarimas pasidalinti jiems 
nepriklausančias teritorijas bu
vo įvadas į antrąjį pasaulinį ka
rą, pareikalavusį 50 milijonų 
žmonių gyvybių. Šio suokalbio 
pasėkoje neteko laisvės Pabal
tijo t au tos ir iš abiejų pusių 
buvo sudraskyta Lenkija. 

Kai 1945 m. Amerikos kariai 
susitiko su sovietiniais prie 
Elbės upės ir sveikino vieni 
kitus, džiaugdamiesi pergale 
prieš vokiškuosius nacius, buvo 
naiviai galvojančių, kad tada 
prasidės ramybės laikotarpis. 
Bet ne t rukus paaiškėjo, kad, 
ku r t i k raudonoj i a rmi ja 
įžygiavo, paskui ją sekė stalinis-
tinis komunizmas su visais jos 
baisiais palydovais: žudynėmis, 
areštais, trėmimais, ūkinės sis
temos griovimu ir skurdu. Tuo 
n e p a s i t e n k i n d a m i sovie ta i , 
prisidengę veidmaininga kauke, 
mėgino išplėsti savo įtaką Euro
pos ir kituose kontinentuose, tik 
prabudus amerikiečių sąžinei, 
daug k u r buvo sulaikyta toli
mesnė jų ekspansija. 

J e i g u j ie galėtų prabilti 

Kai tur i s tas apsilanko Šiau
rės Prancūzijoje, prie garsiosios 
Maginot sutvirtinimų linijos, 
ten Saint-Avold vietovėje atsi
veria įspūdingas vaizdas — pa
vyzdingai sutvarkytos Ameri
kos karių, žuvusių antrame 
pasaul iniame kare 113.5 akrų 
kapinės, priglaudusios 10,489 
jaunų vyrų kūnus. Prie tų 
kapinių stovi memorialinis pa
s ta tas , kurio koplyčioje yra 
p r a s m i n g a s įrašas: „Mūsų 
tautiečiai, daug ištvėrę, atidavė 
viską, kad žmonija galė tų 
gyventi laisvėje ir taikoje. J ie 
įsijungia į tą garbingą eilę 
herojų, kurie išėjo anksčia"" . 

Šio pastato sienoje y ra spalvo
tos n u o t r a u k o s k i t ų šeš ių 
amer ik i eč ių karių kap in ių 
Europoje, o po tomis nuotrau
komis generolo Dwight Eisen-
hoverio pasakyti žodžiai: „Čia 
mes ir visi, kurie po to gyvens 
laisvėje, prisimins, kad mes 
t iems vyrams ir jų draugams 
tur ime skolą grąžinti su dideliu 
dėkingumu dėl jų kilnaus pasi
aukojimo su tvirtu pasiryžimu, 
kad tikslas, dėl kurio jie žuvo, 
visada išliks atmintyje". 

Tai labai prasmingi žodžiai. 
Bet koks cinizmas! Dar karui te
beeinant ir Amerikos kar iams 
tebeliejant kraują „dėl žmonių 
laisvės ir taikos", JAV prezi
dentas Franklin D. Rooseveltas, 
išsimiegojęs Sovietų ambasado
je Teherane, pataikaudamas 
Sta l inui , mažai k re ipdamas 
dėmesio į Churchilio nuomonę 
ar net vienas susitikinėdamas 

IGNAS MEDŽIUKAS 

su S ta l inu 1943.XI.28-XII.1 
aptarė pokario planus ir teri
torinį į takomis pasiskirstymą, 
kuriuo daugelį rytų ir vidurio 
Europos t au tų pavedė šio bai
saus t i r o n o globai . Ir to 
pasekmėje milijonai nekaltų 
žmonių, jų tarpe ir daugybė pa-
baltiečių, buvo sunaikinti gula
guose. Remian t i s garsiuoju 
romėnų rašytojo Juvena l io 
posakiu „Mens sana in corpore 
sano", daryt ina išvada, kad 
Rooseveltas, būdamas paliegęs, 
jau negalėjo blaiviai galvoti, 
jeigu jis padarė tokias nuolaidas 
žmogžudžiui Stalinui. (F. D. 
Rooseveltas mirė 1945.IV. 12, 
būdamas 63 metų). 

Ši k la ida nebuvo ati taisyta ir 
vėlesnėje Jaltos konferencijoj 
(1944 vasario mėn.), taip pat ir 
Pottsdamo. Nors Jaltos konfe
rencijoj p r i imta deklaracija 
daug ką žadėjo: tautos, kurių 
suvereninės teisės užgrobtos, jas 
atgaus, kiekviena tauta tur i 
teisę pasirinkti savo valstybinę 
san tva rką . Buvo kar to jami 
A t l an to c h a r t o s p r inc ipa i . 
Pasižadėta gerbti Jungt in ių 
Tautų deklaracijos įsiparei
gojimus, kurie tarnautų taikai, 
laisvei ir saugumui. Bet viskas 
buvo tik apgaulė ir mulkinimas. 
Kažin ką tie herojai, žuvę už 
žmonijos t a i k ą ir l a i svę , 
pasakytų, jeigu jie iš kapų 
galėtų prabilti! O tokių JAV 
karių, žuvusių antrojo pa
saulinio karo laukuose, buvo 
292 tūkstančiai . Ne be reikalo 
Edvvard R. Stettinius, buvęs 
JAV valstybės sekretorius, savo 
parašytoje knygoje „Roosevelt 
and the Russians" tą dekla
raciją pavadino vienu iš veid-
ma in i šk i aus ių t a r p t a u t i n i ų 
dokumentų. 

Jonas Mikelinskas „Litera
tūra ir menas" savaitraščio Nr. 
35 sake: „... yra pakankamai pa
grindo cokiu aklumu apkalt int i 
ir daugelį demokratinių valsty
bių lyderių bei jų patarėjų, 
kurie Staliną laikė didžiu poli
tiniu veikėju, liaudies, žmonijos 
labui padariusiu daugiau negu 
kas k i t a s pasaulyje. Bene pir
miausia tokiu fatališku aklumu 
reikėtų apkaltinti Frankl iną 
Delaną Rooseveltą, kad jo akys 
skyrė ir smerkė t ik rudą spalvą, 
o raudoną kėlė į padanges, kad 
net savo galybės apogėjuje jis nė 
piršto nepajudino besaikiam 
Stalino apetitui sutramdyti . 
Pagaliau tokiu aklumu reikėtų 
a p k a l t i n t i i r kone visą 
amerikiečių naciją, kad ji , 
n e p a i s y d a m a savo lyder io 
fizinio luošumo ir dvasinio 
aklumo, tris ka r tus iš eilės, 
kaip jokį kita žmogų. Jungtinių 
Amerikos Valstybių istorijoje, 
išsirinko savo prezidentu". 

Kur y r a ta ika ir la isvė? 

Kaip sena yra žmonija, taip 
seni yra ir karai. Bet civilizaci
jai kylant, karai t ampa žiau
resni ir pareikalauja daugiau 
aukų , ne t ik karių, bet ir visų 
gyventojų, o karams vesti išlai
dos didėja. Skaičiuojama, kad 
Ju l iaus Cezario laikais (100-44 
pr. Kristų) užmušti priešo karį 
kaštavo mažiau negu 1 doleris. 
Napoleono laikais ta kaina 
pakilo iki 2000 dol. Pabaigoje 
pirmojo pasaulinio karo išlaidos 
padaugė jo kele tą k a r t ų , 
pasiekdamos 17,000 dol. Laike 
antrojo pasaulinio karo ši kaina 
siekė 40,000 dol., o Vietnamo 
k a r e 1970 m. nužudyti priešo 
kar į JAV kainavo 200,000 dol. 

Dvidešimtame amžiuje įvyku
siuose karuose žiauriai y ra 
nukentėję ir visi beginkliai, 
nekalt i gyventojai. Prisimin
k ime tik Dresdeno bombar
davimą 1945.11.14-15, kuriame 
žuvo apie ketvirtis milijono 
žmonių. 1945 m. rugpjūčio 
numes tos atominės bombos 
sprogimas Hiroshimoje pavertė 
viską pelenais. Tas sprogimas 
buvo toks stiprus, kad kilusios 
liepsnos sunaikino 4.4 kv. mylių 
p lo tą . 12 ki lotonų bomba 
nužudė 80 tūkstančių gyventojų 
ir sužalojo ar padarė invalidais 
daugiau kaip 70 tūkstančių. Ki
t a numesta ant Nagasaki mies
to bomba rugpjūčio 9 d. nužudė 
40 tūkstančių ir tiek pat suža
lojo, paversdama 7.7 kv. mylių 
plotą tyrais. 

Nežiūrint šių baisių pasekmių, 
žmonija nepasimokė, kad karais 
negalima išspręsti tarptautinių 
konfliktų. Karai viską naikina, 
be t nieko nestato, o konfliktų 
šaknys anksčiau ar vėliau išky'a 
i r gresia saugumui. Kas galėjo 
galvoti ir tikėtis, kad, 1945 m. 
karui pasibaigus, nepraėjus nuo 
to laiko nė 50 metų. šiame laiko
tarpyje įvairiuose kontinen
tuose bus vedama daugiau kaip 
150 karų. Kas tada galėjo pa
tikėti, kad po to daugybė karių, 
įvairių tautybių mirs už laisvę 
ir taiką. Bet kur yra ta taika ir 
laisvė, už kurią žuvo ir tebežūs-
t a daugelis jaunų vyrų? 

P a s k u t i n ė imperi ja 

Po antrojo pasaulinio karo 
vyko varžybos dėl įtakos ta rp 
Sovietų Sąjungos ir JAV. Tai 
buvo ideologijų konfl iktas, 
primenąs kryžių karus. Tačiau 
Sovietų Sąjunga ir jos satelitai 
šiose varžybose pajuto eko
nominį išsekimą, nepajėgumą 
p a g a m i n t i r e i k i a m ą kiekį 
kasdienio vartojimo prekių. 
Maisto ir aprangos trūkumas, 
t echno log in i s a t s i l i k i m a s 
parodė komunistinės sistemos 
t rūkumus. Dėl to kilo nusivy-

Philadelphijos lit. mokyklos vedėja Jūrate Stirbienė su savo dukrelėmis Rasa 
ir Gaja Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje. 

Nuotr. V. Kučo 

limas ilgai lauktais pažadais. 
Sovietų vadovai apsižiūrėjo, kad 
koncen t rac i j a į sunk ią ją 
pramonę ir apsiginklavimą iš
šaukė sklerotinius reiškinius 
krašto ekonomijoj. Todėl jie 
buvo priversti eiti į kompromi
sus, siūlydami sumažinti apsi
ginklavimą. Kai išrasti ato
miniai ginklai, tai vargu galima 
tikėtis pilno laimėjimo ginkluo
to susirėmimo atveju. Tad karš
tasis karas ta rp didžiųjų jėgų, 
vartojant t a n k . s , artileriją, 
lėktuvus, buvo keičiamas į 
šaltąjį — politinės derybos, 
propaganda, šnipinėjimas, sub-
versija. 

Jei antrame pasauliniame ka
re kariai kraują liejo dėl tai
kos ir laisvės, tai politikai savo 
klaidingais sprendimais rytų ir 
centrinės Europos, Pabaltijo 
tautas atidavė vergijai ir su
naikinimui. Tik dabar jos be
veik po 50 metų keliasi, t a r tum 
po sunkios ligos sveikstantis 
ligonis. Joms yra reikal inga 
efektyvi Vakarų pagalba. Tai 
bus atsakas ir kompensacija į 
antrajam pasauliniam karui 
baigiantis padarytas nedovano
tinas klaidas. 

Nors Sovietų Sąjunga yra atsi
dūrus i akligatvyje, bet jos 
karinė jėga yra stipriausia pa
saulyje. Patrick J. Buchanan, 
buvęs Baltųjų rūmų komunika
cijos direktorius, r a šo (L.A. 
Times rugpjūčio 30), kad Mask
vos krizė y ra gili. be t Lenino 
part i ja ir Stalino imperija 
ramiai nesubyrės. J i s sako. 
konfliktas artėja. Ir t a i įvyksią 
ateinančiais metais, bet pri
deda, jog daug kas nenustebtų, 
jei įvyktų daug greičiau. Bet A. 
Sacharovas, konstatuodamas, 
kad Sovietų Sąjunga yra pasku
tinioji mūsų planetos imperija, 
nurodo pavyzdį Britų imperijos, 
kuri užsibaigė taikingai. 

Prof. V. Landsbergis, lanky
damasis Maskvoje su LPS dele
gacija pasikalbėjime su Sovietų 

Sąjungos Aukšč. tarybos pirmi
ninko pavaduotoju A. Lukjano-
vu dėl naujos konstitucijos, tei
singai ir drąsiai pareiškė: „Mes 
jokių sutarčių nepas i rašėm, į 
TSRS neįs tojom, o buvome 
įjungti" ( .A tg imimas" Nr . 15). 

JAV prezidentas George Bush 
pasirašytame atsišaukime, skel
b ianč iam Paba l t i jo La isvės 
dieną, pareiškė, kad Lietuvos, 
Latvi jos ir Es t i jos žmonės 
reikalauj-. ir nusipelno, kad jų 
pagrindinės te isės būtų garan
tuotos visiems la ikams. J i s dar 
k a r t ą p a b r ė ž ė , k a d JAV 
v y r i a u s y b ė n e p r i p a ž į s t a ir 
nepripažins g ink lu įvykdyto 
vienašališko Pabaltijo valstybių 
į Sovietų Sąjungą įjungimo. Jis 
išreiškė solidarumą su tomis 
tautomis , r ag indamas Sovietų 
Sąjungą-klausytis jų laisvės ir 
apsisprendimo reikalavimų. 

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

O K T O B E R F E S T 

Jau pradėti didžiausios pa
saul io r u d e n s p ramogos — 
Miuncheno „Oktoberfest" pasi
ruošimo darbai ka r tu prane
šant, kad šiemet 1 ltr. alaus kai
nuos 7 m. (rugpjūčio mėn. 4 d. 
1 J A V dol. = 1 m. 87 pf.). Be 
alkoholinių gėr imų bus pieno 
b a r a s (tėvų page idav imas ) 
bei k i t i nealkoholiniai gėrimai. 
Šios a laus pramogos direktorius 
spaudai pareiškė, kad „Oktober
fest" palapinėse a laus kainą 
teko gerokai pakel t i , kadangi jo 
g a m y b o s k a i n a t a i p pa t 
padidėjo. 

Gerai pr is imenu kai 1960 m. 
atvykęs atostogų iš Kanados 
..Teresės pievoje" (ten vyksta 
„Oktoberfest") už 1 ltr. alaus 
mokėjau tik 1 m. ir 25 pf. Ką gi 
— ..tempora mutan tu r" . . . 

K. B a r o n a s 

KOMPLIKUOTAS 
REIKALAS 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ 

ŠIMAITIENĖ 

Mokslas be sąžines tėra tik 
sielo« *r1uTėtiai. 

Fr. Rable 

Kalbėdamas apie kitus, žmo
gus parodo, kas j is pats yra. 

Hofmeister 

— Taip — linktelėję galvas patvirtinom. 
— Noriu jums pranešti, kad tas kūdikis auga fiziš

kai ir protiškai labai atsilikęs. Konsultantai nustatė, 
kad kūdikio mentalitetas niekados neviršys keturių 
metukų vaiko protą. Dėlto dabar kūdikio tėvas, seneliai 
ir kiti giminės kaltina apsileidimu ne tik ligoninę, 
kurioj jis gimė, bet ir mus visus. Netgi grasina teismu! 
Tik kūdiko motina tai jų idėjai nepritaria, priešinasi. 
Ar jai pasiseks juos perkalbėti, mums paaiškės vėliau. 
O tuo tarpu mes tur ime būti pasiruošę visam kam. 

Kadangi jūs esate atvykę iš Europos, kur tokie 
teismai nėra praktikuojami, todėl aš jaučia pareigą 
pranešti jums, kad šiame krašte advokatai, kaip vana
gai puola gydytojus. Jie naudoja visokiausias prie
mones laimėti prieš juos bylas, nes už ta i gauna milži
niškus honorarus. Esu t ikras , kad jie bandys sueiti į 
kontaktą su jumis. Bet Dieve gink! Neprasidėkit su 

jais, nes galite ne tik save inkriminuoti, bet ir ligoninę. 
Lengviausias būdas jais atsikratyti yra pasakyti „I 
don't know". 

Mūsų advokatas gins mūsų reikalus. Į jo duotus 
jums klausimus turėsite atsakyti. Bet apie tai pakal
bėsime, kai iškils reikalas. 

Padėkojome dr. G. už taip mums reikšmingas 
informacijas. Paskendę mintyse apie bylą. prislėgta 
nuotaika, liūdnais ištysusiais veidais apleidome jo ka 
binetą. 

Eidama svarsčiau, kaip skaudu, kad kai kurie žmo
nės neįvertina gydytojų darho. Argi ne jie budėdami 
dieną ir naktį , lyg angelai sargai, prailgina jų bran
giausią žemišką turtą — gyvybę ir palengvina 
skausmus? Juk ligos nežiūri nei laiko, nei švenčių, nei 
atostogų! Poilsis gydytojui beveik nežinomas, nes po 
darbo namie jo laukia krūvos mediciniškos literatūros 
su naujausiomis mokslo žiniomis. Jis turi jas sekt. 
Kas neina pirmyn, tas žengia atgal. Medicinos moks
lui galo nėra . 

Dažnai kai kas galvoja, kad gydytojas nesisieloja 
savo paciento likimu. Matyt, jie nežino, kad gydytojas 
dalinasi su ligoniu džiaugsmu, kai jam pasiseka pasta
rajam palengvint i skausmus arba prailginti jo 
gyvenimą. Ir kenčia, kenčia, kai pralaimi lenktynes 
su mirt imi. Tada jis net suabejoja. Ar tikrai nebuvo 
galima išvengti mirties? 

Ir vel sukosi laiko ratai,nunešdami praeitin valan
das, savaites, mėnesius... 

Vieną rytą prieš ligoninių vizitavimą dr. G. pakilia 
nuotaika prašneko: 

- Neiškenčiu nepasidalinęs su jumis džiugia žinia. 
Mūsų advokatas ką tik pranešė m a n . kad Rh-negaty-
vios gimdyvės giminės n u t a r ė m u m s bylos nekelti. 

Įtempimas, kur i s keletą mėnesių slėgė mus. stai
ga atslūgo. Nuotaika pagerėjo. Ir vėl mūsų gyvenimas 
ėmė plaukti įprasta srove. 

Ateis pavasaris . Savo pas lap t inga jėga jis išsklai
dys šaltas debesų kasas ir atskleis pilną giedrios švie
sos bei grožio gamtos peizažą. Žaliais žėlimais užžels 
parudavusi žemė. Medžiai ir k rūmai apsipils spalvo
tais, kvepiančiais žiedais. į juos suskris šimtai didelių 
ir mažų paukštel ių. Ir į tempę savo balso stygas vieni 
ulbėdami, kiti čiulbėdami, da r kiti švilpaudami giedos 
savo svajingas sonatas . Pabaigę jas , urmu pakils į orą 
ir sparneliais plasnodami kops į neišmatuojamas beri
bes. Žaismingai šokinės nuo smilgos ant smilgos 
frakuoti žiogeliai. Sparneliais t r indami, jie gros savo 
nesudėtingų melodijų posmus. Baltų ir raudonų 
dobiliukų galvutėse dūzgės bitutės. Visokie visokiau
si vabalėliai čežės laukinių gelių žieduose. 

Augs fiziniai ir protiniai atsil ikęs kūdikis. Bet... 
ar jis savo keturių metukų mental i te tu pajėgs suprasti 
žemės ir dangaus grož)'/ Ir gilumoj širdies pajutau jam 
neapsakomą gailestį. 

(Pabaiga) 
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BOSTONO ŽINIOS 
TAUTOS ŠVENTES 

MINĖJIMAS 
Stasės Gofensienės vadovauja

ma Martyno Jankaus šaulių 
kuopa š.m. rugpjūčio 27 dieną 
Sandaros salėje, Brocktone, 
surengė Tautos šventės minėji
mą. Jame apie Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune atkūrimą 
kalbėjo prof. Liucija Baškaus
kaitė. Ji buvo nuvykusi į Lietu
vą dalyvauti konferencijoje, 
svarsčiusioje atkūrimo galimy
bes ir laisvojo pasaulio lietuvių 
profesorių įsijungimą i reikalin
gų dėstytojų tarpą. Po jos prane
šimo buvo parodytas filmas iš 
VlII-sios tautinių šokių šventės 
Kanadoje, o taip pat pateiktos 
video ištraukos iš įvairių tele
vizijos kanalų, atskleidusių vė
liausius įvykius Lietuvoje. Mi
nėjimas baigtas vaišėmis, ku
rias paruošė kuopos valdyba. 
Minėjime dalyvavo gana gražus 
būrys Brocktono ir apylinkės 
lietuvių. Martyno Jankaus šau
lių kuopa yra viena veikliausių 
organizacijų Brocktone. 

JUOZO MATERO AUKA 
Papildomus 500 dolerių į Ful-

gento ir Marijos Janonių stipen
dijų fondą, veikiantį Lietuvių 
Fonde, per „Laisvės Varpą" 
įnešė Juozas Materas iš Califor-
nijos, Marijos Janonienės iš 
Brocktono sūnus. Tai gražus 
pavyzdys, kaip galima ir reikia 
jaunesniajai ir viduriniajai 
mūsų kartai jungtis į lietuvišką 
veiklą bent pinigu, jei neįma
noma darbu, kuris taip reikalin
gas įvairiose šakose. Juozas Ma
teras yra daugelio lietuviškų 
organizacijų rėmėjas. Sunkio
mis sąlygomis baigęs mokslus 
šiame krašte, jis neužmiršta, 
kad kiekvienam reikia prisidėti 
prie lietuviškų reikalų. 

SUSITIKIMAS SU 
SKAUTAIS IŠ LIETUVOS 
Rugpjūčio 27 d. Brutenio ir 

Irenos Veitų sodyboje Miltone 
įvyko susitikimas su skautų va
dovais iš Lietuvos, besilankan
čiais JAV-ėse. Dalyvavo Atlan
to pakraščio lietuvių skautų sto
vykloje. Tai buvo Rimantas Ule
vičius, vyriausias skautininkas; 
Laimonas Daujotas, vyriausio
jo skautininko pavaduotojas; 
Monika Girčytė, vyriausios 
skautininkės pavaduotoja; Luk
recija Malkevičienė, Kauno ra
jono skaučių atstovė. Į susiti
kimą su jais atvykęs taip pat 
latvių skautų Bostono apylinkės 
vyriausias skautininkas Vilis 
Treimonis. 

Pokalbio metu paaiškėjo, kad 
jau nuo 1988 m. lapkričio mėn. 
Lietuvoje atgaivinta skautų są
junga. Dabar veikloje dalyvau
ja 1,500 skautai,-ės. Norinčiųjų 
būti skautais yra daug dau
giau, bet vadovybė nustatė 
ribas, kol paruoš daugiau vado
vų. Vadovybės nuomone, svar
biau kokybė, negu skaičius. 
Daugiausia skautų yra Vilniaus 
ir Klaipėdos miestuose. 

Rimantas Ulevičius, pagrindi
nis skautų organizatorius, yra 
taip pat Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio narys. Jis mano, 
kad skautai yra pati geriausia 
organizacija Lietuvoje auklėti 

DAUG ATKRINTANČIŲ 
STUDENTŲ 

Illinois valdiniuose universi
tetuose arti 45% naujai įstojusių 
studentų a tk r in t a , nebe
baigdami savo studijų. 

DAUGIAU GAILESTINGU 
SESERŲ 

Mercy ligoninė ir medicinos 
centras Chicago gavo 40,000 
dol. auką padėti apsirūpinti 
didesniu gailestingųjų seserų 
skaičiumi. 

jaunimą tautinėje dvasioje. Pa
vyzdžiui, kai buvo suorganizuo
ta paukštytės ir vilkiukai, ta i 
jie tuoj buvo įjungti į įvairius 
konkrečius darbus. Lietuvos 
skautų geras darbelis Tėvynei 
— tai dalyvavimas demonstraci
jose, Sąjūdžiui parašų ar lėšų 
rinkimas ir kiti panašūs darbai, 
susiję su aktualiais Lietuvos rei
kalais. 

Lietuvos skautai jau ruošiasi 
1993 metų Jubiliejinei stovyk
lai Lietuvoje, kurioje tikisi viso 
pasaulio Lietuvių skautų daly
vavimo. 

PRASMINGAS MIRUSIOJO 
ĮAMŽINIMAS 

Rugpjūčio 25 d. Cape Code mi
rusio Petro Ausiejaus šermeny
se lankytojai suaukojo 545 dol. 
jo įamžinimui Lietuvių Bend
ruomenės skelbtame vajuje pa
dėti kovojančiai dėl savo laisvės 
Lietuvai. Pagal tą įnašą Petras 
Ausiejus tampa to vajaus mece
natu. Tai prasmingas mirusio
jo įamžinimas lietuvių tautos 
pastangose atgauti išplėštą 
Lietuvos laisvę. 

PAKEISTA PAMALDŲ 
TVARKA 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje Nonvoode pakeista 
šv. Mišių tvarka. Pradedant 
rugsėjo 17 d. lietuviškos pamal
dos toje bažnyčioje bus 8 vai. 
ryto, o antros Mišios angliškai 
— 11 vai. ryto. Parapijos klebo
nas kun. Vincas Valkavičius 
kviečia visus Nonvoodo ir apy
linkės lietuvius prisiderinti prie 
naujos Mišių tvarkos ir gausiai 
dalyvauti sekmadieniais lietu
viškose pamaldose. 

SKUBI INFORMACIJA IŠ 
LIETUVOS 

„Laisvės Varpas" vis daugiau 
skubių informacijų pateikia 
apie vėliausius įvykius Lietuvo
je. Sekmadieninėse laidose jau 
susilaukia atgarsio tai, kas 
įvyko tų laidų išvakarėse, t.y. 
šeštadieniais. Tos informacijos 
lietuvių spaudoje Bostono ir 
apylinkės lietuvius pasiekia 
maždaug po dviejų savaičių. Pa
vyzdžiui, Vytauto Didžiojo 
universiteto arkūrimo iškilmės 
įvyko rugsėjo 1 d., o pranešimas 
apie tas iškilmes Kaune per
duotas rugsėjo 3 d. „Laisvės 
Varpo" laidoje. Panašiai yra su 
vietiniais įvykiais. Ypač greitai 
ir plačiai buvo informuojama 
apie reakciją Lietuvoje dėl 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto pareiš
kimo ir gąsdinimų dabartinių 
įvykių Lietuvoje pagrindu. 

gęs vyras, priimtas studijoms 
Harvardo universitete, kur jam 
paskirta stipendija. 

Šiuo koncertu „Laisvės Var
pas" tęsia savo tradiciją remti 
jaunuosius talentus. Jis yra 
surengęs koncertus ar įjungęs į 
jų programos atlikimą tokius ta
lentus, kaip sol. Daiva Mongir-
daitė, sol. Lilija Šukytė, pianis
tas Vytas Bakšys ir kiti. I juos 
kreiptas dėmesys tuo metu, kai 
jie buvo pradėję dar tik skleis
tis. Tai vienas „Laisvės Varpo" 
veiklos reikšmingų aspektų. 

RENGINIAI 

Juozaitis iš Lietuvos. Minėjimą 
rengia LB Bostono apylinkė. 

Spalio 1 d. — „Laisvės Var
po" rudens koncertas 3 vai. p.p. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos salėje. 

Spalio 8 d. — Henriko Nagio 
poezijos rečitalis ir Gintaro 
paroda Lietuvių klubo salėje. 
Pradžia 3 vai- p.p. 

Spalio 28 d. — Lietuvos 
Šaulių s-gos 70 metų sukakties 
minėjimas 7 vai. vak. Maironio 
parke, Shrevvsburyje prie Wor-
cesterio. Minėjimą rengia Nau
josios Anglijos šaulių „Trakų" 
rinktinė. 

Rugsėjo 17 d. — Tautos šven- Lapkričio 11 d. — Balfo 72-ro 
tės minėjimas: 10:15 vai. pamal- skyriaus pobūvis Sandaros salė-
dos Šv. Petro lietuvių parapijos j e > Brocktone. Pradžia 6:30 vai. 
bažnyčioje So Bostone; 1 vai. po v a į 
pietų iškilmingas susirinkimas Gruodžio 3 d- Rankdarbių 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- m ugė . Rengėjai — Bostono LTI 
jos salėje. Kalbėtojas — Arvydas skyriaus tautodailininkai. 

Balandžio 22d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos Bostone banke
tas, Lantaną restorane, Ran-
dolph, MA. 

Gegužės 6 d. — Kun. Alber
to Abračinsko kunigystės 50 
metų jubiliejus, Brocktone. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiekvie
ną sekmadienį 9:00 -10:00 vai. 
ryto iš radijo VCAW - FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA. 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stotį tele
fonu: (508) 587-9898. 

P . V. 

CLASSIFIED GUIDE 

NAUJAS TALENTAS IR 
SPAUDA KONCERTE 

Spalio 1 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje į vykstančiame „Laisvės 
Varpo" rudens koncerte veiks 
lietuviškos spaudos stalas su 
įvairiais leidiniais — knygomis, 
žurnalais ir laikraščiais. Nei 
Bostone, nei jo apylinkėse ne
sant pastovios nuolatinės vietos, 
kur galima būtų įsigyti lietuviš
ką spaudą, tai reikšmingas pa
tarnavimas lietuvių visuomenei 
ir mūsų spaudos leidėjams. Mi
nimą lietuviškos spaudos stalą 
tvarkys Antanas Šeduikis iš 
Brocktono, kuris uoliai platina 
Lietuvišką spaudą. 

Koncerte meninę programą 
atliks dainininkė Laima Raste
nyte Lapinskiene, jaunas smui
kininkas Aras Lapinskas ir 
kompozitorius-pianistas Darius 
Lapinskas. Koncertui ruošiama 
įvairi ir įdomi programa. Tai 
bus retas trio pasirodymas. Be
ne prieš 10 metų jie jau yra da
lyvavę „Laisvės Varpo" koncer
to programos atlikime. Tada 
smuikininkas Aras Lapinskas 
buvo vaikas, o dabar jau suau-

Kviečiame įsigyti Pasaulio lietuvių centre nuosavybę 

„C O N D O M I N I U M" 
Virtuvė bus gražiai, skoningai ir moderniai Įrengta 
Gerai apšviesta 
Daug patogiai pasiekiamų spintelių 
Dviguba sinka 
Naujas šaldytuvas 
Nauja elektrinė virimo krosnis 

Prausykla/vonia bus pritaikyta vyresnio amžiaus žmonėms 
Bus: 
Graži spintelė su stalčiais, kuri derinasi prie virtuvės spintelių 
Balta sinka 
Virš sinkos gerai apšviestas veidrodis 
Patogi vonia su ranka laikomu ir prie sienos pritaisomu dušu 
Keramikinių plytelių grindys 
Didelė spinta rankšluosčiams ir paklodėms susidėti 

Stengiamasi sudaryti Jaukią, patogią, lietuvišką aplinką gyventojams 
Bus: 
Salonas, valgomasis ir miegamasis iškloti gražiais, geros kokybės kilimais 
Langai uždengti baltom 1 " „Mini Blinds" 
Daug spintų ir spintelių daiktų susidėjimui 
Papuoštos bendrų koridorių sienos lietuviškais audiniais ir paveikslais 
Skalbykla apačioje 
Keltuvas aptarnaus tris aukštus 
Apačioje 4' x 6' privatūs sandėliai didesniems daiktams susidėti 

Pramatyta kad, „Condomlnium" mėnesinis mokestis įskaitys: 
Sniego kasimą 
Žolės pjovimą 
Bendrų koridorių, skalbyklos ir keltuvo priežiūrą 
Šiukšlių išvežimą 
Ir kitus bendrus aptarnavimus. 

Pasaulio Lietuvių centro „Condomlnium" savininkai galės: 
Kas sekmadienį ir net kasdien dalyvauti lietuviškose pamaldose 
Dalyvauti PLC lietuviškoje kultūrinėje veikloje 
Pasidžiaugti gražia gamta ir ramia užmiesčio aplinka 
Turėti privilegiją priklausyti ir naudotis pramatomu PLC klubu 

Ar Jūs nenorėtumėt čia gyventi? 

Bet, paskubėkit, nes jau daug butų rezervuoti 
Kainos yra: 

studio, $40,000; 1 miegamojo, $55,000; 1 miegamojo su raštine, $70,000 
Pirmenybė nuosavybę įsigyti bus duodama centro nariams ir vyresnio 
amžiaus žmonėms. 

PIETŪS 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

ra MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste " priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEIL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

m aus. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 
Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 

One stop Real Estate 

RIMAS U. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
pamindti. kad esate art>a.norite būti 
Rimo Stankau* kliįentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

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

5953 S. Kadzla Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7876 

FOR RENT 

Išnuomojamas didelis kamba
rys su teise naudotis virtuve 
Marquette Parko apyl. Skambinti 
po 5 v.v. 436-1395. 

House for Salo by Owner 
West of Orland Park 

Spacious 3 bedrm. plūs home on 
vvooded lot across from Old Oak 
golt course. Redecorated & ready 
to movė in. Immed. occ. $121,900 

To l . 3 1 2 - 3 0 1 - 1 3 7 2 

MISCELLANEOUS 

HELP VvANTED 

DIETARY AIDĖS 
Full tirne, ALL SHIFTS. Benefits availabte, free 
meal. Mušt be availabte weekends Mušt read. 
write & speak Fluent English. Call Marge 
Schnetder. 10 AM to 2 PM for appomtment 

354-7300 
FAIRVIEW HEALTH CARE CENTER 

LaGranga Park 

W1RE/EDM OPERATOR 
2ndshift 

We are a well established producer of brass 
metai products located in the near vvest 
suburbs. This position requires krtovvledge 
of wire. EDM operations and some ex-
perience in CAD/CAM programming. The 
applicant mušt be able to read drawings, 
have matrtematical ability and a tooimaker 
background. Mus be able to communicate 
in English. For an apt. ptease contact Frank 
Zajac Mortday thru Frday behveen 8 am 
and 4 pm. 

780-3436 
eoem/f 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

ITALIJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba, 200 psl., spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stroot 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Rummigt Sala 
Edgabrook Communlty Church 

6736 N. Loleta Ava. 
Chicago, IL 

(One mile N.W. of Caldwell & Devon) 
Frl., Sept. 15 9a.m. - 8 p.m. 
Sat., Sept. 16 9 a.m. - noon 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Deckys 

Tai. 565-6624. Nuo S ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

ŠIAURĖ 

Nurodo, kurio butai jau rezervuoti 

PASAULIO UETUVIŲ CENTRAS 
511 E. 127thSt. 
Lomom., Illinois 
(312) 257-8787 
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GtNIRKtt 
SONGINAS 

VILNIAUS 
iiRAŠTO 

LEGENDOS 
m , • . - . . • _ • 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 50629 



MOSU KOLONIJOSE 
Rochester, N.Y. 

Rochesterio Juodojo Kaspino 
dienos demonstraciją suruošė 
Rochesterio Pabaltiečių-Ameri
kiečių komitetas (BAK) rug
pjūčio 23 dieną miesto centre 
prie laisvės statulos. Vienuolik
tą valandą demonstracija prasi
dėjo ir susirinko apie 200 žmo
nių. Daugiausiai dalyvavo pa-
baltiečiai, bet buvo ir ukrainie
čių. Minia žygiavo apie s tatulą 
su plakatais šaukdami: „Baltie-
čių laisvė dabar!" ir „Eesti, Lat
vija, Lietuva!". 

Moterys dėvėjo taut inius dra
bužius ir plevėsavo Pabaltijo 
kraštų vėliavos. Pardavinėjo 
įdomius marškinius su Pabalti
jo žemėlapiu, t a u t ų vardais ir 
žodžiais „Baltic Freedom Now". 

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Just inas Vaškys sukalbėjo 
maldą. Latvis Girts Žadins ofi
cialią dalį a t idarė t rumpai pa
aiškindamas nacių-sovietų su
tart ies 50 metų melą ir prista
tydamas atstoves iš kongresma-
no F r a n k Horton (R-NY) ir 
kong. Louise Slaughter (D-NY). 
Abidvi perskai tė laiškus, įver
t i nanč ius Pabal t i jo žmonių 
laisvės troškimą ir krit ikuo
jančius nacių-sovietų paktą . 

Pau l iu s K l imas pe r ska i t ė 
miesto tarybos laišką, remian
tį Pabaltijo kraštus , i r Ro
chesterio burmistro proklamaci
ją, ku r i skelbė rugpjūčio 23 
„Juodojo kaspino" diena Ro-
chesteryje. Klimas da r per
skaitė senatoriaus Alphonse 
D'Amato laišką, kuriame sena
torius prisiminė Sovietų Balti
jos k raš tų aneksiją. 

Apskr i t i e s t a rybos n a r y s 
(Monroe Coun ty legis la tor) 
Richard Dollinger buvo pagrin
dinis kalbėtojas. Jis komitetui 
įteikė proklamaciją, kur ia skel
biama Juodojo Kaspino diena 
visoje Monroe apskrityje. Dol
linger aiškino, gal ne t rukus 
ateis la ikas , kada nere ikės 
juodų kaspinų. Nors laisvė gal 
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dar ne gre i ta i gr įš , Pabaltijo 
žmonės t a ik inga i dirba savo 
t ikslui . 

Latvių kun igas Olgerts Snie-
dze užbaigė demonstraciją mal
da ir 20 juodų balionų buvo pa
leisti į orą. Latvė Vel ta Žadins 
pravedė da inav imą „God Bless 
America". 

Šią demonstraciją jau 12 va
landą dienos rodė du TV kana
lai. Vakaro žinių me tu du kana
lai parodė demonstraciją. Taip 
pa t kelios radijo s totys paminė
jo demonstraciją i r WXXI radi
jo žu rna l i s t ė Ši le McGra th 
turėjo valandos pasikalbėjimą 
apie sutar t į su Pau l ium Kl imu 
rugpjūčio 21 d. 

BAK ta ip pat parūpino me
džiagos apie nacių-sovietų su
tar t i s , ku r i buvo išstatyta Mid-
town Plaza lange Rochester 
mieste. 

P a u l i u s R. K l imas 

Kennebunkport, Me. 

GROŽYBIŲ I R KNYGŲ 
B U V E I N Ė 

Nežymus kambarys rūsyje, į 
kurį įe inama iš gilaus miško 
pusės, saulei besileidžiant, yra 
apšviečiamas ka r š ta i s jos spin
duliais. Š i tas kambarys , angliš
ka i vad inamas Gift Shop, yra 
pask i r tas dovanoms, įvaireny
bėms ir knygoms parduoti . Kai 
įvažiuojate pro vienuolyno var
t u s į mišku apaugusią buveinę 
pamatys i te t a rp k i tų įrašų ir šį 
nedidelį įrašą: „Dovanų parduo
tuvė" . Įėję v idun nustebsite 
p r e k i ų g a u s u m u : į v a i r i ų 
kryželių ir didesnių kryžių, 
medalių i r medalikėlių įvairių 
formų, papuošalų, ypač gintaro, 
g intar in ių karol ių, žiedų, sag
čių, kalėdinių i r kitokių sto-
vylėlių. Ne t Galdiko nedideli 
paveikslai yra toje Kennebunk-
porto bažnyt inėje buveinėje. 
Svarbiaus ia m ū s ų lietuviškai 
širdžiai t a i yra knygų skyrius, 

l ietuvių ir anglų kalbomis apie 
Lietuvą. Knygos apie Lietuvos 
istoriją, jos papročius ir kitokios. 
Svarbiausias skyrius yra anglų 
ka lba rašytos knygos apie Lie
tuvą, jos praeitį, kalbą, grama
t iką, virimą, jos žmones, jų 
gyvenimo papročius, bendrai 
viskas, kas šiandiena vadinama 
savo tautos šaknimis. Tų šaknų 
ypač ieško dabar lietuvių kilmės 
amerikiečiai , antros, trečios ir 
d a r senesnės kartos. Ieško visu 
savo nuoširdumu ir paprastu
m u . Kasdieną atvyksta žmonės 
iš įvairių Amerikos vietovių, 
ka ip Californįjos, Floridos, kar
t a i s visai nesitikėdami rasti kas 
juos domina. Yra inteligentiškų 
žmonių, kurie ieško knygos, 
k u r i juos apšviestų apie jų 
k i lmės vietą, apie kurią tiek il
ga i buvo tylėta. 

Kar tą atėjo jauna pora — jis 
lietuvių kilmės, ji italė. Jis žino
jo t ik savo kaimo vardą ir ap
skrit į . Stengiausi duoti j iems 
informacijų, bet j ie norėjo ką 
nors parašyti. Kennebunkporto 
mažoji dovanų buveinė at l ieka 
įdomią misiją — supažindina 
ieškančius lietuvius su jų šaknų 
egzstencija. yra t a ip pat mažų 
l ipinukų, įrašų, ka ip „Labas". 
M a n o draugės , kur ios y r a 
prancūzų kilmės, kartą gavu
sios dovanų „labas" ir prilip-
džiusios jį prie automobilio, 
nuvažiavo į savo bažnyčią Law-
rence, Ma. Jos nustebo, kada 
pr ie jų prisiartino žmogus ir 
pasakė joms Labas. Jos lietu
viškai nekalbėjo, t a s žmogelis 
buvo lietuvių kilmės ir labai 
apsidžiaugė gavęs tokį pat 
l ipinuką ir prilipdęs prie savo 
automobilio. 

Kun. Jurgis Gailiušis, kuris 
y r a tos buveinės direktorius, 
stengiasi paskirti kuo daugiau
siai laiko tiems, kurie yra ati
t rūkę nuo savo gimtojo ka
mieno. J i s maloniai kalbasi su 
tais, kurie ieško savo lietuviškų 
šaknų Kennebunkporte, Me. ir 
parūpina jiems t inkamą litera
tūrą ir savo žodžiu negaili pa
aiškinti žodžių klausiantiems. 

Elena Vasy l i ūn i enė 

A. A. BENEDIKTAS LUNGYS DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

Jau metai, kai Benediktas, 
paklusęs Dievo valiai, po skaus
mo žemiškų dienų išvyko Dievo 
gai les t ingumo prieglobstin. 
Buvo gimęs 1911 metais vasario 
10 dieną Lietuvoje, Rokiškio 
apskrityje, Pakriaunių kaime, 
ūkininko šeimoje. Mokslinosi 
Obeliuose, vėliau Rokiškyje. 
Siekdamas techniškų mokslų, 
įstojo į Kauno aukštesniąją 
technikos mokyklą (elektro
technikos skyrių), kurią baigė 
1934 metais. Atliko karinę prie
volę Kauno Karo mokykloje 
aspirantu. Baigęs karinę tar
nybą, dirbo Kauno P a š t ų 
valdyboje, kur po darbo aktyviai 
įsijungė į chorų veiklą. Giedojo 
Kauno katedros, įgulos bažny
čios, Saulių sąjungos, kuriame 
ne t ik giedodavo, bet ir padė
davo muziko Mar t inon io 
pagalba surasti šiam chorui 
žymesnius vadovus. Talki
ninkaudavo ir radiofonui, ypač 
dainų švenčių ar rel iginių 
kongresų metu. 

Technikinis darbas Paštų val
dyboje nedavė jam pasitenki
nimo, todėl persikėlė į Panevėžį 
pedagoginiam darbui. Dirbo Pa
nevėžio amatų mokykloje, kur 
dės tė ma temat iką , fiziką, 
elektros mašinas, kartu buvo 
e lek t r ikų skyriaus vedėjas. 
Vėliau buvo perkeltas į Vilnių 
specialių mokslų departamentą 
ruošti specialioms (amatų) mo
kykloms programas. 

Karo audrai atėjus, pasi
t raukė į Vakarus. Gyvendamas 
Vokietijoje studijavo elektro
techniką Karlsruhe universi
tete nuo 1946 iki 1949 metų, 
kada išvyko į Ameriką. Čia dir
bo įvairiose kompanijose braižy
toju. Paskutinioji darbovietė 
buvo Sargent & Lundy Engi-
neers, kurioje išdirbo 12 metų ir 
1977 išėjo į pensiją. Nuo 1972 
metų dirbo projektuotojo pozi
cijoje. Išėjęs į pensiją daug skai
tė įvairios, jį dominančiais klau
simais literatūros. Priklausė 
lietuviškoms organizacijoms: 

Juodojo Kaspino demonstracijos Rochestery, N.Y. Nuotr. G. Vidmanto 

fsft midlcind FcdGrcil 
mtttKtr Savinas and Loan Assoaation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
598-9400 

A. a. Benediktas Lungys 

Lietuvių Bendruomenei, Lie
tuvių Inžinierių ir architektų 
sąjungai, Lietuvių Fronto bičiu
liams, atei t ininkams, Balfui. 
Buvo ilgametis Dainavos an
samblio ir Marąuette Parko pa
rapijos bažnytinio choro narys 
iki pat mirties. Mirė 1988 
rugsėjo 13 dieną. Palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Teilsis Ramybėje. 

J . Z. 

P R A S I D Ė J O P A M O K O S 

Chicagos miesto mokyklose 
rugsėjo 6 d. prasidėjo pamokos. 
Parapinėse, privačiose mokyk
lose j a u praė jus ią sava i t ę 
prasidėjo nauji mokslo metai. 
Elgin miesto mokyklos nepra
dėjo mokslo su Chicagos mies
tu — sustreikavo mokytojai, 
reikalaudami pakelti atlygi
nimą 19% per dvejus metus. 

Pa t i r t i s ta i t u r t i n g i a u s i a 
kasykla, iš kur ios daugelis 
semiasi gyvenimo "lobius. 

Patoefi 
Mokytojas, kur i s nėra dogma

tiškas savo pamokose, iš viso ne 
mokytojas. 

G. K. Chesterton 

A.tA. 
dail. VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, jo dukrai IZIDAI, sūnui LINUI ir j ų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Jūratė, Jurgis, Lina ir 
Krista Augiai 

A.tA. 
JUOZUI NARAKUI 

Amžinybėn i ške l iavus io dukrai, giminėms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

Olga Valentinienė, 

Dukros: Žvaigždė ir Danguolė 

A.tA. 
JONUI VĖBRAI 

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai SOFIJAI, 
dukrai ELONAI ir broliui PETRUI su šeima 

P. J. Kindenai 

EIK 
tOUMlOEMC 
LEN0ER 

Ilgametei Švč. 
choro giesmini 

Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
nkei SOFIJA VEBRTENEI, jos vyrui 

A.tA. JONUI 
iškeliavus į Amžinybe, reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Dirigentas ir choras 

A.tA. 
ALDONAI TAMOŠIŪNIENEI 

i lgametei i r mielai mūsų narei , t a ip net ikėtai iškelia
vus į Amžinybe, jos dukras VIDA R I M I E N Ę , 
ALDONA R A U C H I E N E su še imomis , s e s e r i s 
A N G E L E V E N C L O V I E N E i r V I T Ą L I A U -
DINSKIENE ir k i tus gimines bei a r t imuos ius nuo
širdžiai užjaučiame ir l iūdime. 

LDK Birutės draugija 

Neužmirš tamai 

A.tA. 
ALDONAI TAMOŠIŪNIENEI 

staiga mirus , jos dukteris VIDĄ ir ALDONĄ s u 
šeimomis i r visus šeimos na r ius nuoš i rdž iaus ia i 
užjaučia 

A. J. Varnų šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

Te le fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., C i c e r o 
Te le fonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

S a l k Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CfflCAGOJE BKI PRIKMIKSCHOSE 

T e l . 652-5245 
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x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti dr. 
Konstancijos Paprockaitės-Si-
maitienės apybraižą „Kompli
kuotas reikalas". Rytoj pradė
sime spausdinti ilgesnius kelio
nės aprašymus Kazio Karužos 
„Braziliją". 

x Stanley Balzekas, Lietu
vių kultūros muziejaus direkto
rius, paėmė visą stalą į „Drau
go" jubiliejinį banketą, kuris 
bus rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
Martiniąue pokylių salėje Ever-
green Parke. St. Balzekas yra 
pasižymėjęs lietuvių ir 
amerikiečių tarpe spaudos ir 
meno dirbinių garsinimu, par
davimu, knygų pristatymu ir 
meno parodomis. 

x Radijo valandėlės „Lie
tuvos aidų" gegužinė bus rug
sėjo 17 d., sekmadienį, Šaulių 
salėje. Pradžia 12 vai. Gros K. 
Ramanausko orkestras. Visi 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
radijo valandėlę. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
vyresnioji klasė rugsėjo 15 d. 
turės žiedų įteikimą mokyklos 
auditorijoje 10:45 vai. ryto. Juos 
įteiks kun. Petras Paurazas, St. 
Adrian parapijos klebonas. Rug
sėjo 16 d. tarp 7:30 iki 10:30 vai. 
bus „žiedų" šokiai grojant Bob 
Shatkui. 

x Lietuvių centro Lemonte 
rėmėjos šį sekmadienį, rugsėjo 
17 d., 12 vai., tuoj po šv. Mišių 
Lietuvių misijoje visus atsi
lankiusius vaišins bulvinių bly
nu pietumis. Svečiams bus 
patarnaujama prie stalų. Visi 
kviečiami. 

x Robertas Mockus, pianis
tas, akompanuotojas, vargoni
ninkas ir mokytojas, duos 
koncertą šį sekmadienį, rugsėjo 
17 d., 3 v. p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Pianistas 
interpretuos Mozaito, Rachma-
ninovo, Dvariono ir Vainiūno 
kūrinius. Po koncerto bus 
vaišės. 

x Donius ir Diana Remiai, 
apkeliavę daugelį pasaulio 
kraštų, vėl išvyko dviejų mėne
sių kelionei į Pietų Ameriką. Jo
je tikisi arčiau susipažinti su P. 
Amerikos indėnų gyvenimu. 

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 Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

~~~~ ADVOKATAS 
V y t e n i s Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susit.inma 

x Roma ir Algis Balčiūnai 
atšventė 35 metų vedybų ju
biliejų. Ta proga jų vaikai sūnus 
adv. Zenonas, jo žmona Indrė ir 
duktė Linda rugsėjo 9 d. sūnaus 
ir marčios gražioje rezidencijo
je Palos Park, IL, suruošė savo 
tėvams staigmeną — vedybinio 
gyvenimo paminėjimą, kuriame 
dalyvavo giminės ir Šeimos 
bičiuliai. Daug gražių prisimi
nimų, sveikinimų ir linkėjimų, 
sulaukti garbingo auksinio 
jubiliejaus. . 

x Penki buriuotojai iš Chi-
cagos, su Lietuvos buriuotojais 
atlikę sėkmingą transatlantinę 
kelionę Nevv Yorkas — Klaipė
da, šį ketvirtadienį, rugsėjo 14 
d., grįžta namo jugoslavų oro li
nijos skrydžiu 522. Lėktuvas 
nusileis O'Hare aerodrome 3:45 
vai.p.p. 

Muz. Alvydas Vasaitis atliks for-
tepionu susikaupimui skirta kūrinį 
Tautos šventėje rugsėjo 17 d. Jau
nimo centre. Jis akompanuos taip pat 
ir sol. Audronei Gaižiūnienei ir smui
kininkui Valdui Vasaičiui. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo rengimo 
komitetas pakartotinai praneša, 
kad, norint gauti nuolaidą, rei
kia paskubėti su viešbučio re
zervacijomis. Dėl registracijos 
ir informacijų kreiptis į Birutę 
Zalatorienę, Travel Advisers, 
Inc. 1515 North Harlem Ave. 
Suite 110, Oak Park, IL 60302. 

x Vilniaus universiteto an
samblis šoks, gros ir dainuos, 
koncertuodamas Chicagoje, 
Detroite, Clevelande, Toronte ir 
Montrealyje. „Margučio" ren
giami koncertai bus spalio 7, 8, 
9 dienomis Jaunimo centre 
Chicagoje. Bilietai gaunami 
„Margučio" rašt inėje ir 
V>znelių parduotuvėje. 

x PATRIA parduotuvės 
pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
rasi te didelį pasir inkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje vartoti t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į kitus Amerikos 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 
St., Chicago, IL, t e l . 
312-778-2100. 

(sk) 
x Lietuva Parcel Service 

praneša, kad nuo rugsėjo 7 d. 
dirbs naujose patalpose. Darbo 
valandos kol kas pagal susi
tarimą. Sekmadienį nedirbame. 
Kreiptis; 4108 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60632. tel. 
254-2817. namų 847-2614. 

(sk) 

x Prel. Ladas Tulaba už 
nuopelnus Lietuvai ir krikščio
niškajai demokratijai ir Bernar
das Žukauskas, Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungos 
narys nuo Voronežo laikų Lie
tuvių Krikščionių demokratų 
konferencijoje Chicagoje rugsėjo 
2 d. pakelti į Lietuvių Krikščio
nių demokratų sąjungos garbės 
narius. 

x Inos Navazelskytės ilgas 
straipsnis išspausdintas Cle-
velando dienraštyje „The Plain 
Dealer" rugsėjo 3 d. laidoje. Ji 
rašo apie buvusį Lietuvos 
užsienio reikalų ministerį Juozą 
Urbšį ir duoda jo biografiją bei 
aprašo jo kančias Sovietų Sibi
ro ištrėmime ir grįžus į Lietuvą, 
kurioje jis leidžia senatvės 
dienas. Taip pat rašo apie jo 
duotą pasikalbėjimą. 

x Beatričė Vasarienė, Al
kos katalogavimo vedėja, buvo 
atvykusi į Chicagą, ieškojo senų 
aprašymų apie veikėjus „Drau
go" komplektuose, PLB archyve 
ir Lietuvių studijų ir tyrimo cen
tre. Ji buvo apsistojusi pas 
Mariją Kuprienę. 

x Monica Gavcus, Chicago, 
111., buvo užsukusi į „Draugą", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 25 dol. M. 
Gavcus skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą 
lietuviško žodžio tariame nuo
širdų ačiū. 

x Dr. A. Laucis, Mt. Olive, 
111., užsisakė naujausių leidinių 
ir lietuviškos knygos palai
kymui pridėjo 18 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x Parduodamas geras 
medus. Kreiptis tel. 471-1366. 

(sk) 
x Valentinas Masalskis, žy

mus Kauno dramos teatro akto
rius, vaidins N. Gogolio „Pami
šėlio užrašuose". Spektaklis 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 16, 7 
v.v. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

x Jei norite nupirkti savo 
giminaičiams 3 kambarių butą 
Vilniaus miesto centre, skam
binkite Aleksandrui vakarais, 
tel. 416-730-1205. 

(sk) 
x „Aušros Vartų" tuntas 

vadovaujamas ps. fil. Svajonės 
Kerelytės švenčia 40 m. veiklos 
sukaktį. Sukakties pokylis 
įvyks Š.m. rugsėjo 30 d. Pasau
lio Lietuvių centre, Lemont, LL. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
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ADVOKATAS 
Jonas Nakas 

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

Tel. 616-985-4130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffalo 
ir kt. pietvakarių Michigano lietuviu* 

x Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti dvejose šventėse: 1. 
Rugsėjo 14 d. Kryžiaus išaukš
tinimo šventė, 6:30 v.v. Cicero, 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje Kryžiaus kelias ir šv. 
Mišios. 2. Rugsėjo 15 d. Sopulin
gosios Motinos šventė, 6:30 v.v. 
Cicero Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčioje pamaldos ir 
šv. Mišios. Židinys. 

(sk) 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys. Trans-
pak. 2655 W. 69th St., Chica
go. 11,60629. 1-312-436-7772. 

(sk) 

MANO 

Piešė Jeronimas Linas, 
Marąuette Parko lit.. m-los 

8 sk. mokinys 

Viktoras Šimaitis 

LAISVĖ 

Laisvė — brangiausias vynuogių vynas. 
Laisvė — Tėvynės liepų medus. 
Laisvė — galybė! Laisvė — griaustinis, 
Laisvė suaižo plieno šarvus! 

Laisvė — kiekvieno teisė gimtoji. 
Laisvė ne prekė, ne dovana. 
Laisvė — palaima Dievo šventoji. 
Laisvėje gimsta laimės daina. 

Laisvės vilionėj bunda Tėvynė. 6 ; r 

Laisvėje amžiais bus ji gyvai • 
Vėl švies pasauliui žodžiai auksiniai: 
„Čia mūsų žemė. Čia — Lietuva". 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika 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 JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 
x Greit parduodu vieuos ir. 

dviejų šeimų namus Chicagoje I 
' ir apylinkėse. Skambinkite 

RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
63645169. 

(sk) 

UŽ DEŠIMT METŲ 
Už dešimt metų aš tikriausiai 

dar būsiu universitete. Aš norė
čiau studijuoti Guelf universi
tete griežtuosius mokslus, o po 
to veterinariją. Aš norėčiau gy
venti ir dirbti ten, kur yra šiltas 
klimatas. Aš norėčiau mokyti 
muziką. Man labai patinka gro
ti trombonu. 

Albertas Ramanauskas 

Už dešimt metų aš tikiuosi, 
kad jau būsiu baigusi universi
tetą. AŠ norėčiau būti „seeing 
eye dog" trenerė. Paskutiniais 
metais aš labai pamėgau gyvu
lius. Būčiau labai laiminga, jei
gu galėčiau turėti savo šuniu
ką, kurį aš galėčiau mylėti. 
Mano mėgiamiausias šuo yra 
vilkinis. Galbūt dirbsiu su ak
lais žmonėmis. 

Andrėja Kušneraitytė 

Už dešimt metų aš būsiu 
vedęs lietuvaitę iš Chicagos, bet 
gyvensiu Toronte. Žinoma, bū
siu baigęs universitetą ir apsi
rūpinęs gera tarnyba. Būsiu 
Toronto „Gintaro" tautinio an
samblio vadovas ir vienas iš 
Anapilio parapijos sekcijų pir
mininkų. Gal būsiu ir solistas. 
Už dešimt metų galbūt Lietuva 
jau bus laisva ir laisvai galėsiu 
ten nuvykti. 

Gintaras Karasiejus 
Visi trys Toronto Mairionio 

lit. m-los mokiniai. Kanada. (Ju
biliejinis metraštis) 

STOVYKLOJE 
Vieną vakarą aš Žiūrėjau į 

žvaigždes. Buvo mano penktoji 
diena skautų stovykloje „Ram-
byne", Big Bear, Califbrnijoje. 
Pamačiau vieną žvaigždę, kuri 
labai greitai lėkė, ir atrodė, kad 
gal nukrito kur nors ant žemės, 
bet nekreipiau dėmesio. Tą 
naktį man reikėjo budėti. Buvo 
labai šalta ir tylu. Girdėjau 
garsą tarp krūmų. Išsiėmiau 
savo kišeninę lemputę ir tyliai 
priartėjau prie krūmo. Pama
čiau mažą figūrą ir užpuoliau. 
Staiga ta figūra mane kažkuo 
įdūrė, aš negalėjau judėti. Da
bar mačiau, kad ta figūra nebu
vo skautė, bet būtybė be plau
kų, didelėmis akimis. Mane ji 
paėmė į tokią mašiną, uždėjo 
ant mano galvos kažkokius inst
rumentus ir prijungė mane prie 
kompiuterio. Paskiau mane už
migdė. Kai pabudau, buvau prie 
savo budėjimo stoties. Vadovas 
priėjo prie manęs ir barė, kodėl 
aš leidau skautėms mus užpulti. 

Vytas Žemaitaitis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(Jubiliejinis moksleivių 

metraštis) 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Jau tas nuvažiavo gelumbių 

(brangi medžiaga) derėti (pirkti) 
(Eržvilkas). Tas žmogus mirė. 

Kas kam rūpi, ant liežuvio tu
pi (Marijampolė). Žmogus, kuris 
ko nors nori, siekia. 

Nei tvora, nei mietas. (Negud-
ras, neišmintingas). 

Pats audžia, pats meta. (Ple
pumas) 

PRIE DANGAUS VARTŲ 
Po mirties atėjo prie dangaus 

vartų Mussolini ir Hitleris, 
prašosi į dangų. Čia, žinoma, 
reikia nuopelnų. Mussolini iške
lia savo didžiausią nuopelną, 
kad jis yra įkūręs Dievo Vieti
ninko valstybę — Vatikaną ir jį 
globojęs. 

Hitleris primena savo nuopel
nus, kad jis atkeršijęs už Kris
taus nukankinimą — išžudęs jo 
kankintojus žydus. 

Netrukus ateina Stalinas ir 
kreipiasi į Dievą: 

— Viešpatie, Tu žinai, kad ne
buvau Tau geras, bet aš turiu 
vieną didelį nuopelną. Tu, būda
mas žemėje, mylėjai vargšus, o 
aš 200 milijonų padariau varg
šais. 

KAS PATINKA 
MOKYTOJAI 

Klasėje reikia būti ramiems. 
Nereikia vaikščioti ir kalbėtis, 
nes negalima girdėti ir supras
ti pamokos, kurią mokytoja aiš
kina. Negalima nieko mesti, tai 
labai pavojinga — galima iš
durti kam nors akį. Reikia 
pakelti ranką, paprašyti moky
tojos leidimo, jei nori ką nors 
pasakyti. 

Mokytojai patinka vaikai, 
kurie klauso ir paruošia pamo
kas. Jai nepatinka tinginiai ir 
išdykėliai. 

Jeigu tu klausysi mokytojos, 
jai patiks ir tavęs nebars. Jeigu 
tu išdykausi, mokytoja tave 
bars. Kai būsi mokykloje, dirbk 
ir neišdykauk, tada viskas bus 
gerai. Išmoksi daug naujų ir 
įdomių dalykų, kurie bus reika
lingi, kai užaugsi. 

Arista Strungytė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

JURGIO GLIAUDOS 
„PAGAIRĖ" 

Šioje apysakoje kalbama apie 
vieną šeimą, gyvenančią rusų 
okupuotoje Lietuvoje. Šeimos 
tėvas buvo Gintalas, motina 
Ramunė, duktė Ulba ir sūnus 
Tadas. Tėvas Gintalas buvo ty
lus, ramus ir rūpestingas. Jis 
nekalbėjo prieš rusus, kadangi 
jo tėvelis buvo išvežtas į Sibirą. 

Motina Ramunė rūpinosi savo 
darbu. Ji buvo komunistė. Ji ne
tikėjo į Dievą, o tik į partijos 
stiprybę. Ramunė labai mažai 
rūpinosi Ulba ir Taduku. Ulba 
perėmė motinos pareigas. Ji vi
sur ėjo, žaidė su Taduku. Ji tik
rai jį mylėjo. Kai sužinojo, kad 
Tadukui reikės operaciją daryti, 
ji labai išsigando. Ji norėjo 
melstis už Tadą, kad nereikėtų 
jo operuoti. Ulba manė, kad 
Dievas sutvarkys problemas. 
Ramunė uždraudė Ulbai mels
tis, nes, jos nuomone, malda 
nieko nepadės. Ji norėjo, kad 
Ulba būtų pionierė. 

Taduko operacija nepasisekė. 
Jį išvežė į Leningradą. Ten va
žiavo Ulba ir jos močiutė. Sene
lė žinojo, kad yra blogi reikalai, 
todėl Taduką pakrikštijo. Ne
trukus po to Tadukas mirė. 

Grįžus namo, Ulba labai ver
kė ir liūdėjo. Ramunė liepė Ul
bai būti stipriai, tikėti į partiją, 
kadangi partija yra lyg viršžmo
gis. 

Partija sužinojo apie šeimos 
problemas ir pasiūlė Ramunei 
atostogų Rusijoje. Ji priėmė pa
siūlymą ir ten važinėjo su pa
skaitomis. Ulba nenorėjo, kad 
Ramunė važiuotų, bet ji nepa
klausė. Ulbą šešioms savaitėms 
nuvežė pas močiutę. Ramunė 
bijojo, kad močiutė Ulbos neiš
mokytų tikėti į Dievą. Išvažiuo
dama dar pasakė Ulbai, kad ji 
yra pionierė ir negalinti tikėti 
Dievą. 

Šis romanas pasako, kad Žmo
gus turi būti stiprus krikščionis, 
privalo tikėti Dievą. 

Gytis Udrys, 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

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

IŠ KIAUŠINIŲ VAIKAI 
IŠPERĖTI PO PASAULI 

KELIAUJA 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 
(Tęsinys) 

Jie visi nujojo pas vieną poną. 
Trys broliai sutiko dirbti sam
diniais (bernais), o šeimininkas 
vežiku. Tas ponas sutiko ir jų 
arklius išlaikyti, o šeimininko 
arklį sutiko ypatingai gerai pri
žiūrėti. Ponas šeimininką labai 
mylėjo, nes nereikėjo šviesos, 
ponas įsikišdavo plunksną kur 
nors ir būdavo šviesu. Broliai 
matydami jauniausiojo pasiseki
mą, jam pavydėjo. Apskundė jį 
ponui sakydami: 

— Pone, jis turi kardą, jei jį 
įsineštumėte į savo rūmus, visi 
rūmai nušvistų. 

Ponas atėmė iš šeimininko 
kardą. Neteko plunksnos, kar
do. Taip pat apskundė, kad jų 
brolis žino, kodėl saulė tris 
dienas nešvietė. 

Šeimininkas nuėjo į tvartą 
pas savo arkliuką ir verkia: 

— Sakiau, kad neimk plunks
nos ir kardo, bus bėda! Tu ne
klausei, — sakė arklys. 

Arklys liepė jam sėsti ant jo. 
Jį nunešė prie Motinos Šven
čiausios gryčiutės (trobelės). 
Arklį paleido, o pats įėjo į 
trobelę. Motina Švenčiausia jį 
pavertė į pagalį ir užkėlė ant 
krosnies. Paskiau pašaukė 
saulę: 

— Saule, kodėl tu nežibėjai 
tris dienas? 

— Graži karalaitė užgimė, aš 
į ją žiūrėjau. 

Motina Švenčiausioji iŠ pa
galio vėl atvertė į žmogų ir pa
sakė, kad gimė graži karalaitė, 
todėl saulė į ją žiūrėjo ir nešvie
tė tris dienas. 

Padėkojo Motinai Švenčiau
siajai šeimininkas ir išėjo iš tro
belės. Suskambino kamanom ir 
atbėgo arklys. Nujojo pas poną. 
Ponui papasakojo, kodėl saulė 
tris dienas nešvietė. 

Broliai sužinoję apie gražią 
karalaitę, nuėjo pas poną ir 
pasakė, kad šeimininkas gali tą 
karalaitę pas jį atvežti. Tada 
ponas liepė šeimininkui kara
laitę atvežti. 

Nusiminė šeimininkas ir vėl 
nuėjo pas savo arkliuką pasi
guosti. 

(Bus daugiau) 

Klausimai: 1. Kur broliai nu
jojo ir kokius darbus gavo? 2. 
Kas atsitiko su plunksna ir kar
du? 3. Kas toje trobelėje gyveno 
ir ką šeimininkui pasakė? 4. Ko
dėl trys broliai buvo nepaten
kinti jaunesniuoju broliu? 5. Ką 
pagaliau ponas liepė atvežti? 

Žodynas: 1. Vežikas 2, sam-
diniai-bernai, 3. išlaikyti, 4. ka
manos, 5. pasiguosti, 6. amatas, 
7. ambicija, 8. analfabetas, 9. 
ananasas, 10. anekdotas. 

Gramatika: Pakartokite žo
džių šaknį. Yra duoti žodžiai: 
rašytojas, skaitymas, rašinėlis, 
bėgimas, skaitykla, raštas, 
bėga, rašo, skaitytojas, užrašai, 
skaityti, pabėgėlis, išbėgti. Pir
miausia pabraukite visų šių žo
džių Šaknis. Paskiau visus bend-
rašaknius surašykite atskirai į 
tris stulpelius. Kiekvienai 
panašiai šakniai atskiras stul
pelis. 

Konkurso taisyklės yra 
„Draugo" 134 nr. 

Piešė Lina Grigaitytė 

Lipa, kaip atbula karvė į me
dį (Marijampolė). Netinkamas 
elgesys. 

Vieną avį kerpant, kitai kin
kos dreba. (Bailumas) 




