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Sovietai nebetrukdo 
Vokietijų susijungimui

JAV biudžeto deficitą 
mažinti svarbu

Železnovodzk. Michailas 
Gorbačiovas sutiko leisti Rytų 
Vokietijai, susijungus su Vaka
rų Vokietija, įstoti į NATO; 
Helmut Kohl sutiko Rytų Vo
kietijoje išlaikyti likusius rusų 
karius. Šiuo buvo panaikintos 
didžiausios kliūtys Vokietijų su
sijungimui. Tą žinią antradienį 
spaudos konferencijoje davė 
abiejų kraštų vadai šiame ku
rorte Kaukazo kalnuose.

Šis susitarimas įvyko po kelių 
mėnesių įvairių pasiūlymų dėl 
kurių tai viena tai kita pusė 
jokiu būdu negalėjo sutikti. 
Sovietai vis nenorėjo sutikti su 
vokiečių reikalavimu, kad su
vienyta Vokietija turinti pri
klausyti NATO gynybos orga
nizacijai, nes tai reikštų visišką 
pretenzijų atsisakymą į Rytų 
Vokietiją. Po įvairių pasiūlymų 
kaip Sovietų Sąjungos daliniai 
galėtų pasitraukti iš R. Vokieti
jos garbingai, su ekonominiais 
ir karinio saugumo užtikrini
mais, Gorbačiovas pagaliau 
priėmė šiame susitikime pasiū
lytuosius.

Ką sovietai gavo
Už sovietų atsisakymą bet 

kokių pretenzijų į R. Vokietiją, 
leidžiant jai savarankiškai da
ryti bet kokias sutartis, t.y. 
prisijungti prie V. Vokietijos ir 
įstoti į NATO, Vokietija sutiko 
pradėti derybas su Sov. Sąjunga 
dėl sutarties, liečiančios visus jų 
santykių aspektus: ekonomi
nius, politinius, militarinius, 
kultūrinius ir mokslinius. 
Sutartis apibrėš plataus masto 
ekonominį ir techninį bendravi
mą.

Dėka vakar padarytų susita
rimų yra beveik tikra, kad abi 
Vokietijos galėsiančios turėti 
pirmuosius bendrus rinkimus ir 
pilnai susijungti iki šių metų 
pabaigos.

Vokiečiai taip pat sutiko apri
boti būsimą Vokietijos kariuo
menę 370,000 dalinių, palygi
nus su dabartiniais abiejų Vo
kietijų kariuomenių 667,000.

Vokiečiai taip pat sutiko leisti 
sovietų daliniams pasilikti R. 
Vokietijoje trijų-ketverių metų 
pereinamam laikotarpiui, ku
riuo laiku Vokietija sutiko juos 
ten išlaikyti ir sumokėti už jų 
išvykimo išlaidas. Sovietų 
dalinių R. Vokietijoje dabar yra 
380,000. Tuo tarpu JAV, anglų 
ir prancūzų daliniai pasiliks 
Berlyne, kol visi sovietų daliniai 
pasitrauks iš R. Vokietijos.

Vokietija taip pat sutiko, kad 
šiuo pereinamuoju laikotarpiu 
NATO daliniai nebus įvedami į 
Rytų Vokietijos teritoriją, ir 
greičiausiai to nebus ir ateityje.

Sovietų rūpesčiai
Tie susitarimai padaryti 

patenkinti sovietų nerimavimus 
dėl būsimos Vokietijos kariuo
menės dydžio ir dėl problemų 
Sovietų Sąjungoje apgyvendin
ti didelį skaičių iš karto sugrįž
tančių kareivių, kuriems sovie
tai neturi nei barakų, nei darbų. 
Šių susitarimų detalės bus to
liau diskutuojamos vadinamuo
siuose „Du plius keturi” 
pasitarimuose, kuriuose 
dalyvus abi Vokietijos ir II-jo 
Pasaulinio karo sąjungininkai. 
Šie pasitarimai tęsiasi Paryžiuje 
nuo antradienio. Jie bus toliau 
svarstomi ir Vienos pasitari
muose apie nebranduolinių 
ginklų mažinimą Europoje.

Kancleris Kohl spaudos konfe
rencijoje sakė, kad sovietai

sutiko užbaigti ,,Du plius 
keturi” pasitarimus prieš 
lapkričio mėnesį, kada vyks Eu
ropos Konferencijos dėl Saugu
mo ir Kooperavimo susirinki
mas, kuriame dalyvaus visi Eu
ropos kraštai ir JAV ir Kanada. 
Toje konferencijoje numatoma, 
kad sujungta Vokietija gaus 
tarptautinį pripažinimą.

Kanclerio Kohl laimėjimai
Iš jo nuolatinio didelio šypsnio 

spaudos konferencijoje, buvo 
matyti, kad šio susitikimo rezul
tatas buvo didelis laimėjimas 
kancleriui Kohl. Ir tai prie to, 
kad prieš dvi savaites jis pra
vedė abiems Vokietijoms bend
rą piniginę sistemą. Dabar jau 
yra laisvas kelias jam Vokieti
ją vesti į pilną susijungimą. 
Tai žymiai pastiprins jo poziciją 
laimėti pirmus suvienytos Vo
kietijos rinkimus ir tapti pir
muoju sujungtos Vokietijos 
kancleriu.

Gorbačiovas stengiasi 
neatsilikti

Spaudos konferencijoje ir 
Gorbačiovas rūpinosi parodyti, 
kad ši sutartis nereiškė sovietų 
kapituliacijos. Jam rūpėjo, kad 
sovietai jam grįžus suprastų, 
kad tai nebuvo sovietų gyvybės 
kaina II-jo pasaulinio karo metu 
laimėjimų atidavimas. Jis 
aiškino, kad šis susitarimas 
ženklina sovietų įsijungimą L. 
naują istorijos procesą, vyks
tantį Europoje. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė: 
„Norime ar nenorime, ateis 
diena, kai susijungusi Vokieti
ja įstos į NATO. Jei ji daro tokį 
pasirinkimą, ji vistiek darys for
malius susitarimus kooperuoti 
su Sovietų Sąjunga, o tai yra 
mums į naudą”.
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— Filipinuose įvykusiame 
žemės drebėjime, kurio centras 
buvo 110 mylių į šiaurę nuo 
Manilos, kurortiniame Baguio 
mieste kalnuose, žuvo bent 193 
asmenys. Vien Baguio mieste 
užgriūti buvo 1,000 žmonių. 
Drebėjimas buvo 7.7 bolų 
Richterio, palyginus su 7.1 
Irane birželio 21, kai ten žuvo 
40,000.

— Čekoslovakijos ambasado
je Havanoje, septyni azilį gavę 
kubiečiai, kurie pasigrobė įkai
tais penkis čekų diplomatus, 
pasidavė ir apleido Čekoslova
kijos ambasadą.

— JAV Senatas patvirtino 
antikriminalinį įstatymą, kuris 
leidžia plačiau pritaikyti mir
ties bausmę, uždraus kai kurių 
automatinių ginklų importą ir į 
kalėjimus patupdys taupymo 
bendrovių stambiuosius žlug- 
dytojus. Šiuo įstatymu paskirtos 
lėšos pasamdyti dar 1,000 FBI 
agentų, dar 1,000 anti- 
narkotikų agentų, dar 580 
pasienių sargybinių ir 480 
federalinių prokurorų. Taip pat 
paskirta 900 mil. dol. loka
linėms policijoms.

— Arafatas atsisakė pagal 
JAV reikalavimą nubausti su
kilėlių vadą, kuris buvo 
atsakingas už nepasisekusį 
Izraelio užpuolimą iš jūros, 
įvykdytą gegužės 30. JAV pa
reiškė, kad dėl to atsisakys 
toliau tęsti pasitarimus su Pa
lestiniečių Laisvinimo organi
zacija.

Dešinėje, JAV senato ginkluotų tarnybų komiteto pirmininkas šen. Sam Nunn kalbasi su 
komiteto pirmuoju respublikonu šen. John Warner ir komisijos štabo direktoriumi Amold Punaro 
prieš spaudos konferenciją, kurioje 1 buvo paskelbti komiteto sprendimai.

Ukraina paskelbia 
suverenumą

Bet nelšstoja iš Sovietų Sąjungos
ginių. Derlingoji Ukraina, 
vadinamoji Sovietų Sąjungos 
maitintoja, iš penkiolikos so
vietinių respublikų yra septin
toji, paskelbusi savo suvere
numą.

Kitos savo suverenumą 
paskelbusios respublikos yra 
Rusų federacija, Latvija, Estija, 
Moldavija ir Uzbekija. Lietuva 
gi paskelbė ir nepriklausomybę.

Nors Ukraina nepaskelbė ne
priklausomybės, ji paskelbė 
visišką kontrolę savo ekono
minio gyvenimo ir gamtos re
sursų. Tai buvo svarbu Ukrai
nai, nes gamtos resursais ji yra 
viena turtingiausių respublikų, 
turinti daugybę anglies kasyk
lų, o taip pat ir įvairiausios 
pramonės — nuo įvairių maisto 
gamyklų iki plieno liejyklų.

Atskiru mostu, Ukraina taip 
pat pareikalavo reparacijų dėl 
Černobylio nelaimės.

Rusija palaiko Ukrainą
Rusų federacijos prezidentas

Maskva. Ukraina, gyventojų 
skaičiumi antroji didžiausia res
publika Sovietų Sąjungoje, 
paskelbė suverenumą pirma
dienį, pareikšdama, kad įves 
savus pinigus, bankų sistemą ir 
kariuomenę ir rezervuoja sau 
teisę neutraliai laikytis.

Ukrainos parlamentas, kuris 
po laisvų rinkimų turi daugumą 
savitą tautiškumą palaikančių 
delegatų, balsavo 355-4 san
tykiu dėl Ukrainos respublikos 
įstatymų viršumo prieš sąjun-
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Sovietai kritikuoja 
Vakarų pagalbą

Kreditai ir pinigai be sąlygų
Maskva. — UPI žinios pra

neša, jog vyresnieji Sovietų vy
riausybės pareigūnai kreipėsi 
žodžiu į Vakarus, kad būtų 
suteikta ekonominė parama, 
bet tas klausimas suskaldė 
Sovietų Sąjungą beveik tiek pat 
kaip ir tuos, kurie susirinkę 
Houstone, nepriėjo prie vie
ningos nuomonės. Kai Housto
ne buvo norima išgelbėti Gor
bačiovą, tai liberalai ir konser
vatoriai Gorbačiovo partijoje 
nesutarė, kokios pagalbos jiems 
reikia ir kokios sąlygos už tai 
turėtų būti.

Neduokite pinigų
Užsienio reikalų ministeris 

ševerdnadze pasakė reporte
riams, jog „ekonominės para
mos gavimas, ar kaip mes 
sakome — ekonominis bend
radarbiavimas bei kreditų 
gavimas padėtų perestroikai, 
visuomenės demokratizacijai 
bei žmoniškumui”. Bet Lenin
grado miesto tarybos vadovas

Anatolijus Sobčakas įspėjo, jog 
didelis tos paramos gavimas 
dabartinėje sistemoje būtų be
reikšmis. Jis mano, jog nerei
kia pinigų duoti biurokratams, 
nes tai tuoj pereitų į jų rankas 
ir nebūtų naudos sovietų visuo
menei. Tik konkretiems pla
nams tegalima patikėti. Gi kon
servatoriai delegatai įspėjo, kad 
Vakarų parama atneš kapitalis
tinę ideologiją ir pavers Sovietų 
Sąjungą Vakarų kolonija.

Jegoras Ligačiovas pasisakė, 
jog jis yra priešingas bet ko
kiai Vakarų paramai, nes ji 
norės sugriauti valstybės val
domą industriją ir žemės ūkį, 
paversdama visa tai privačia 
nuosavybe. „Jei sąlygos yra 
tokiai paramai nustatytos, pa
vyzdžiui, jei reikės pereiti į 
laisvą verslo prekybą ir į 
privačią nuosavybę, tai aš, 
Ligačiovas, esu prieš”, kalbėjo 
jis užsienio žurnalistams. Bet 
Leonidas Abalkinas, valstybi
nės ekonominės reformų komi-

Boris Jeltsin pareiškė, kad rusi- 
ja eisianti panašiu keliu, pasi
imant kontroliuoti savo resur
sus ir ekonominį gyvenimą, o 
taip pat ir politinių bei kitų su
tarčių darymu. Gorbačiovas pa
reiškė, kad jis prižiūrės sutar
ties sudarymą tarp Rusijos ir 
Ukrainos.

Žinia, netrukus Jeltsinas su 
delegacija vyksta ir į Lietuvą 
sutarties daryti. Pastaroji bus 
pirmoji tarprespublikinė sutar
tis, padaryta be Kremliaus kiši
mosi.

Kremliaus galia mažėja
Maskvos autoritetui didžiau

sią grėsmę sudarė Ukrainos 
pasiėmimas teisės likti kariškai 
neutraliai ir steigti savo atskirą 
kariuomenę, vidaus policiją ir 
saugumą. Ukraina taip pat 
pasiskelbė teisę nedalyvauti so
vietų karinėse sutartyse ir 
neleisti Ukrainoje laikyti bran
duolinių ginklų.

Ukrainos deklaracijoje para
šyta: „Ukrainos piliečiai, kaip 
taisyklė, tarnauja Ukrainos te
ritorijoje esančioje kariuome
nėje, kuri negali vykdyti 
karinių uždavinių už Ukrainos 
sienų be Ukrainos parlamento 
leidimo”.

sijos vadovas, pasakė, jog vy
riausybė tuoj pat nori gauti 
Vakarų kreditų, už kuriuos 
galėtų įsigyti industrinių 
mašinų, kasdieninių prekių ir 
vaistų.

Be politinių sąlygų
Kitas Gorbačiovo patarėjas — 

Georgijus Sachanarazovas pa
sakė, jog Sovietų Sąjunga 
oficialiai dar neprašė Vakarų 
tos paramos, tik Sovietų ekono
mistai išstudijavo, kas būtų 
gera gauti. Vakarai beveik 
patys siūlosi padėti. Vakarai 
galėtų padėti savo technologija 
mažesnėms įmonėms. Jis esąs 
patenkintas prezidento Busho 
nutarimu, kad Amerika nutarė 
naudoti Sovietų raketų iškelia
muosius prietaisus išmesti 
amerikiečių satelitams į orbitą. 
Sovietai atmetė bet kokias 
politines sąlygas, kad jos būtų 
prikergtos prie ekonominės 
paramos gavimo, pavyzdžiui 
japonų reikalavimas sugrąžinti 
Kurilų salas arba kaip JAV 
Gynybos sekretorius R. Cheney 
reikalauja, kad Sovietai nebe- 
teiktų paramos Kubai. Tokie 
reikalavimai nepadedą Sovietų 
Sąjungai, todėl jie atmestini, 
rašo partijos laikraštis 
„Pravda”.

Washington, DC. Prez. Bu
sho vyriausybė, norėdama at
kreipti piliečių dėmesį (ir tuo — 
kongresmanų), kad būtina rem
ti valdžios išlaidų mažinimą ir 
mokesčių padidinimą, pirmadie
nį perspėjo, kad reikėsią stam
biau negu bet kada Amerikos 
istorijoje sumažinti valdžios tei
kiamus patarnavimus, jei 
Kongresas ir Baltieji rūmai 
negalės susitarti dėl 1991 m. 
biudžeto, kuris sumažintų 
federalinį deficitą. Jei nepa
vyktų susitarti, pradėtų veikti 
Gramm-Rudman-Hollings ak
tas, kuriuo iš visų biudžeto 
sektorių nuimant po lygiai, 
biudžetas būtų sumažintas 
100,000 bilijonų dolerių, pa
reiškė JAV biudžeto direktorius 
Riehard Darman.

Darman aiškino, kad ši suma, 
dėl kylančio federalinio deficito 
ir reikiamų lėšų subankrutavu
sių taupymo bendrovių gelbėji
mui, 1991 metais pakils iki 150 
bilijono dolerių, jei kongresas 
nesugalvos kaip sumažinti 
federalinį deficitą.

Jei ekonomija sulėtėtų, pasuk
tų recesijos link, deficitas dar 
keliais bilijonais paaugtų, nes 
blogstant ekonomijai, mažta ir 
valstybinės pąjamos iš taksų, 
aiškino Darman.

Jei Kongresas nesukurs at
sakingo plano mažinti 
federalinį deficitą ir Gramm- 
Rudman-Hollings aktas pradėtų 
veikti, įvyktų tikra, staigi 
recesija. Tai paklupdytų eko
nomiją. Pagal šį aktą tektų 
staiga atleisti milijoną karinio 
personalo (karinius dalinius

JAV Gynybos biudžetas 
sumažintas 18 bil. dol.

Washington, DC. JAV 
senato ginkluotų tarnybų ko
mitetas nutarė prez. Busho 
siūlomą gynybos biudžetą 
sumažinti 18 bilijonų dol., 
pareikalaujant stambaus perso
nalo skaičiaus sumažinimo 
Europoje ir sumažinant lėšas 
„Star Wars” priešraketinių 
ginklų vystymui.

Šis senato komitetas yra pir
masis iš keturių kongresinių 
komisijų, kurios peržvelgs 
gynybos biudžetą šįmet. 
Pažymėtina, jog nors jis yra 
palankiausias Pentagono 
norams, ir jis žymiai sumažino 
gynybos lėšas.

Iš esančio 2.1 milijono karinių 
dalinių pasaulyje, šio komiteto 
reikalavimų bus nuimta viso 
100,000 personalo, 50,000 iš 
Europoje esančiųjų.

Tik už nevaržomą ekonomiją 
Sovietai tik norį tokios pagal

bos, kuri padėtų išlaikyti 
esamą padėtį. Tačiau minėtasis
Sobčakas kitaip nusako esamą 
padėtį. Jis pritaria pasiūlymui, 
kad atsiųstų asmenis, kurie nu
rodytų kas labiausiai reikalin
ga Sovietams. Jis siūlė rublį pa
daryti konvertuojama valiuta. 
„Aštuonis metus aš dėsčiau eko
nomiją technologijos institute ir 
mačiau kaip mes perkame mili
jonų dolerių vertės instrumen
tus. Bet tie instrumentai — 
brangios mašinos stovi palik
tos atvirame lauke, rūdija kelis 
metus ir niekas jom nesirūpina. 
Tada ministerija juos nurašo 
kaip nebenaudotinus”. Todėl jis 
pasisakė tik už laisvą ekonomi
ją; kitaip nebus nieko laimėta.

sumažinti pusiau), tektų 
uždaryti mėsos gamybos 
įmones, nes tektų atleisti 
valdiškus mėsos inspektorius, 
tektų sustabdyti valdžios 
lėšomis vykdomą nuodingų 
atmatų valymą. Be to, atleidus 
didelį skaičių lėktuvų eismo 
kontrolierių, kuriuos samdo 
federalinė valdžia, tektų suma
žinti lėktuvų skrydžius, kas 
suparalyžuotų susisiekimą 
krašte.

Tačiau nemanoma, kad visi 
šie dalykai iš tikrųjų būtų 
vykdomi. Valstybinio iždo 
sekretorius Nicholas Brady 
mano, jog užtektų jei kongresas 
surastų tik 50-55 bil. dolerių 
biudžeto sumažinimų, kad 
nereiktų įvesti Gramm-Rud- 
mann-Hollings.

Kad biudžeto problemos yra 
rimtos, rodo ir paties prez. 
Busho atsiėmimas savo pažado 
nekelti taksų. Kongresą 
spaudžia ir užsienio kraštai, nes 
Amerikai nesutvarkant savo 
deficito, kris dolerio vertė, kuri 
nustato ir tų kraštų ekonomiką.

Žinia, jei sumažės deficitas, 
nukris ir palūkanų rata, nes 
valdžiai nereikės skolintis tiek 
pinigų. Žemesnė palūkanų rata 
paskatintų pramonės augimą, 
nes tuomet įmonės galėtų 
daugiau skolintis plėtimuisi ir 
naujų darbininkų samdymui. 
Tai padėtų išvengti recesijos.

Jei kongresui nepasisektų, 
deficitas vistiek bus mažina
mas, per pusę kertant gynybos 
biudžetą ir kitus patarnavimus, 
išskyrus neliečiamuosius „So
čiai Security” ir „Medicare”.

Plane taip pat yra sukuriama 
Strateginė Gamtosaugos tyrimo 
programa, kuri paskirs dabar 
karinius tyrimus atliekančius 
mokslininkus naujiems projek
tams ieškant sprendimų įvai
rioms gamtosaugos proble
moms. Tai yra viena priemonė 
sumažinti būsimą bedarbę, kuri 
atsiras, sumažinus ginklų 
vystymą ir gamybą.

Šie karinio biudžeto mažini
mai daromi dėl mažėjančio pa
vojaus iš sovietų. Tačiau kiti 
kariniai žinovai ragina per daug 
nemažinti karinių pajėgų, nes 
karinio pavojaus galimybė 
nesumažėjusi, o tik pasikeitusi. 
Pavojus šiandien yra ne iš 
sovietų, bet įvairių teroristinių 
grupių ir kraštų, kurie ginkluo
jasi net branduoliniais ginklais.

— Aliaskos golfo dviejose 
salose rasta 23 nugaišę 
banginiai. JAV žuvininkystės 
ministerijos pareigūnai yra su
sirūpinę, nes tai yra didžiausias 
skaičius iki šiol rastų banginių 
ir neaišku nuo ko jie gaišta.

KALENDORIUS

Liepos 18 d.: Frederikas, Ka- 
milis, Tautvilas, Astutė.

Liepos 19 d.: Vincentas pau- 
lietis, Aurėja, Drasūnas, Tanga.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:25. 
Temperatūra trečiadienį 91

F., naktį 72 F. Dalinai saulėta, 
tvanku, galimybė lietaus su per
kūnija.
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Arti 150 Chicagos skautų, 
skaučių ir vadovų,-ių praėjusį 
šeštadienį, liepos 14 d., su
važiavo į savo pamiltą stovykla
vietę — Rako ąžuolyną, esantį 
Custer vietovėje, Michigano 
valstijoje. Pasitiko juos tingus 
lynojimas, medžių šlamesys ir 
paukštelių čiulbėjimas. Sveiki
nančių tarpe nebuvo šį kartą 
uodų ir įkyriųjų sparvų repre
zentacijos — pabūgę lietaus šie 
vabzdžiai tūnojo papartyne iš 
tolo stebėdami atvykėlius ir ver
tindami juos kaip būsimą savo' 
smaguriavimų šaltinį.

Nepabūgo lietaus skautai ir 
skautės. Pasiskirstę skiltimis 
tuoj griebėsi įsikūrimo darbų. 
Linksmai skambėjo jų balsai, 
poškėjo kirviai ir plaktukai, o 
nurodytuose rajonuose kilo 
palapinės. Virtuvėje, net sukai
tusios, plušo kelios šeimininkės, 
ruošdamos pirmuosius užkan
džius — ne juokai kelioms tokį 
išalkusio jaunimo būrį 
pamatinti.

Visur vyko spartus darbas. 
Keletai valandų nuo atvykimo 
praslinkus, „Kernavės” tunto 
stovyklavietėje bendrą pala
pinių miestelį įsikūrė visų 
trijų tuntų sesės, o „Lituanicos” 
rajone — broliai.

Artėjant vakarui, visi per
traukę darbus susirinko ofi
cialiam „Atgimimo” stovyklos 
atidarymui. Susirinkus vėliavų 
aikštėn, buvo pakeltos vėliavos, 
perskaityti pirmieji įsakymai ir 
pranešimai, nuskambėjo him
nai.

Tą naktį, tyro miško oro ir 
neįprasto darbo nuovargio 
veikiami, visi saldžiai miegojo, 
jiems pasiilgtą stovyklinę 
lopšinę ošiant medžiams, kur
kiant varlėms, ūkaujant 
pelėdoms.

Sekmadienis išaušo mieguis
tas — apsiniaukęs. Pagal pro
gramą — Šypsenos diena, tad 
susiraukusių veidų nesimatė. 
Visi griebėsi įvairių įsikūrimo 
ir rajono puošimo darbų, nors 
protarpiais purkšnojo įkyrus 
lietutis.

Artėjant vakarui, stovyklon 
atvyko kapelionas vs kun. An
tanas Saulaitis. Jo atvykimą pa
sveikino saulutė — pravėrusi 
sunkias pilkų debesų užuolai
das, ji kartu su broliais ir 
sesėmis šypsodama dalyvavo 
skautininko Antano auko
jamose šv. Mišiose.

Po Mišių ir vakarienės „Auš

„Lituanicos” tunto Gedimino draugovės vilkiukų sueiga iškyloje.
Nuotr. Romo Puodžiūno

ros Vartų” tunto menėje vyko 
susipažinimo vakaras, smagūs 
skautiški žaidimai.

Naktį debesys išlaistė turėtas 
lietaus atsargas. Pirmadienio 
rytas išaušo šiltas ir saulėtas. 
Po vėliavų pakėlimo ir pusryčių, 
visi kibo į numatytą stovyklinę 
darbotvarkę. Šiandien, pagal 
programą — Karibų diena. Šalia 
numatytų užsiėmimų, reikės 
pasiruošti ir tinkamą salų 
gyventojams aprangą (bus pra
retinti paparčiai), o gėlių vai
nikai dabins į „luau” puotą 
susirinkusių sesių galvas. Užsi
ėmę ir vilkiukai su bebrais — jie 
šiandien papartynuose ieško 
paršo, kurį vakare žada ant 
laužo kepti. Nepagavus paršo, 
teks dešrelėmis pasitenkinti. 
Įvairų egzotišką maistą pa
gaminti žada ir stovyklos šeimi- 
nininkės. Kaip ši Karibų puota 
praėjo, sužinosite ateinantį tre
čiadienį.

Dabar linkime sesėms ir bro
liams smagaus ir darbingo sto
vyklavimo, kuriam numatyta 
tokia programa:

Antradienis, liepos 17 d. — 
Pokštų diena

Trečiadienis, liepos 18 d. — 
Ekologijos diena

Ketvirtadienis, liepos 19 d. —• 
Susimąstymo diena

Penktadienis, liepos 20 d. — 
Atgimimo diena - ‘

Šeštadienis, liepos 21 d. — 
Sąjūdžio diena

Sekmadienį, liepos 22 d. — Jū
ros diena ir vandens olimpiada

Pirmadienį, liepos 23 d. — At
bula diena

Antradienį, liepos 24 d. — 
Liaudies diena

Trečiadienį, liepos 25 d. — Lie
tuvos praeities diena

Ketvirtadienį, liepos 26 d. — 
Sporto diena ir olimpiada

Penktadienį, liepos 27 d. — 
Atsisveikinimo diena

Šeštadienį, liepos 28 d. — Sto
vyklavietės sutvarkymas ir iš
vykimas namo.

Kiekvieną dieną bus prave
dama jai skirta tema žemiau pa
teikiamos dienotvarkės rė
muose.

„Atgimimo” stovyklos 
dienotvarkė

7:45 v.r. — Keliamės
7:50 — Mankšta
8:05 — Susitvarkymas,

prausimasis
8:30 — Vėliavų pakėlimas
8:45 — Pusryčiai, Šv. Mišios

Skaučių pastovyklės viršininkė g.v 
šypsančiomis ūdrytėmis.

(šakomis, pagal susitarimą)
9:30 — Užsiėmimai I
10:30 — Užsiėmimai II
11:30 — Užsiėmimai III
12:30 v. p.p. — Pietūs
1:30 — Pasiruošimas popie

tiniams užsiėmimams
2:00 — Jaunesniųjų skau

tų,-čių maudymasis; vyresniųjų 
užsiėmimai

3:00 — Vyresniųjų skautų,-čių 
maudymasis; jaunesniųjų užsi
ėmimai

4:00 — Jaunesniųjų skau
tų,-čių dainavimas

4:30 — Vyresniųjų skautų,-čių 
dainavimas

5:00 — Vakarienė
5:45 — Susitvarkymas
6:00 v.v. — Inspekcija
6:30-7:30 — Laisvalaikis/lan- 

kymas
■ 7:45 — Vėliavų nuleidimas

8:15 — Naktipiečiai
8:45-10:00 -v Vakarinė 

programa/laužas
10:15 — Rimtis
11:00 - Tyla
11:00 — Vadovų posėdis (pagal 

reikalą)
„Atgimimo” stovyklos gairės

Planuojant programą sto
vyklos viršininkas v.s. Gintaras 
Plačas pateikė vadovams,-ėms 
tokios veiklos gaires:

1. Stovyklinė veikla vykdoma 
skilčių sistema. Skiltininkas at
sakingas už savo skilties elgesį, 
drausmę, uždavinių atlikimą. 
Vadovai,-ės dirba su skilti- 
ninkais atliekant užsiėmimus.

2. Stovyklinė programa pla
nuojama tikslu padėti skautams 
ir skautėms įsigyti kiek galima 
daugiau gamtos, sporto ir 
vandens užsiėmimų specialybių.

3. Praktiškai įgyvendiname 
skautišką ideologiją. Manda
gumas, tvarkingumas, brolišku- 
mas-seseriškumas ir t.t. Kiek
vienas vadovas ir vadovė atsa
kingi už atkreipimą brolių ir

.v. Taiyda Rudaitytė su maloniai

Nuotr. J. Tamulaičio

sesių dėmesio kiekvieno jų 
neskautiško pasielgimo atveju.

4. Kiekvienas vadovas ir va
dovė stengiasi padėti sto
vyklautojams tobulėti asme
niškai, tobulėti sporte, van
denyje, rankdarbiuose, higie
noje, vadovavimo sugebė
jimuose. Ne vien tik pravedam 
ir koordinuojame, bet stengia
mės padėti kiekvienam sto
vyklautojui stiprėti, geriau save 
suprasti.

Tikimasi ir linkima, kad 
šiomis gairėmis ir dienotvarke 
vadovaujantis, stovykla bus 
smagi, darbinga, nepamiršta
ma. Linkima gero oro, giedrios 
nuotaikos ir malonių patyrimų. 

Lankymasis stovykloje

Šį antradįenį stovyklon ke
lioms dienoms atvyksta Lietu
vos Skautų sąjungos dvasios va
dovas kun. Tamkevičius ir LSS 
Vyriausia skautininke v.s. t.n. 
Stefa Gedgaudienė. Savait

SMAGI VILKIUKŲ IŠKYLA
Anksti birželio 16-tos rytą, 

prie Jaunimo centro vartų 
susirinko DLK Gedimino drau
govės šešiolika vilkiukų. Jų 
laukė vadovai, ps. Viktoras 
Puodžiūnas, s.v. vsl. Stepas Puo
džiūnas, s.v. vsl. Gintas 
Šlapkauskas, s.v. vsl. Aras 
Tijūnėlis ir Vilkiukų skyriaus 
vadovas s. Romas Puodžiūnas. 
Vilkiukai, sustoję prie 
automobilių su miegmaišiais ir 
kuprinėm, nekantriai laukė 
pranešimo, kad jau galima lip
ti į mašinas, kad iškyla į Puo
džiūnų vasarvietę Grand Junc- 
tion, Michigan, jau prasideda. 
Vadovai, talkinami vyr. skautų 
Adomo Didžbalio, Tado Glavins- 
ko ir Gailiaus Draugelio į auto
mobilius sulaipino vilkiukus ir, 
tėveliams pamojavę, išvažiavo.

Atvykus vasarvietėn, tuoj vy
ko stovyklavietės paruošimas. 
Iškylos „šefai”, Stepas ir Gintas 
tuoj paruošė užkandžius. Vil
kiukai su kitais vadovais statė 
palapines, klojo miegmaišius ir 
bendrai tvarkė stovyklavietę. 
Vėliau, susiskirstę į būrelius, 
lošė krepšinį su Tadu ir Gai
lium, žuvavo su Aru ir Adomu 
ir su s. Romu Puodžiūnu ėjo su
sipažinti su gamta. Visi kartu, 
sekdami kelio ženklus, iškylavo 
3 mylias mišku. Sugrįžo pavar
gę, bet tuoj atsigavo, kai va
dovai pasiūlė visiems ežere pa
simaudyti. Laivu paplaukioję, 
vilkiukai maudėsi, nardė ir 
triukšmavo. Po kelių valandų, 
išalkę sugrįžo į stovyklavietę, 
„šefai” paruošė vakarienei visų 
mėgstamus „tacos”. Gardžiai 
pavalgę ir persirengę šiltesniais 
drabužiais, vilkiukai žaidė 
įdomiai paruoštus naktinius žai
dimus. Paskui, uždegus laužą, 
visi pasirodė ir dainavo. „Šefas”

galyje laukiama atsilankant 
skautų,-čių tėvelių ir 
stovyklauti negalėjusių brolių ir 
sesių.

Savaitgalio svečiai prašomi 
atvykę stovyklon prisistatyti 
stovyklos vadovybei „Litu
anicos” pastogėje. Čia būsite 
supažindinti su stovyklos rei
kalavimais ir dienos programa. 
Norintieji stovykloje pietauti iš 
anksto prašomi įsigyti reikalin
gus tam bilietėlius. Svečiai 
pasirūpina nakvyne apylinkės 
moteliuose. Savaitgalio sto
vyklautojai — broliai ir sesės 
atvykę registruojasi pas vado
vus,-es ir įsijungia stovyklos 
programom Būtina atsivežti 
darbo ir išeiginę uniformą, 
miegmaišį ir kitus reikmenis.

Svečiai prašomi neatvežti sto
vyklautojams maisto produktų. 
Taip pat pranešama, kad vaikų 
(stovyklautojų) negalima išvežti 
už stovyklos ribų. Kilus 
reikalui, ar turint klausimų, 
kreiptis į stovyklos vadovybę. 
Neleidžiama stovyklon vežtis 
šunelių ar kitų gyvulėlių.

Kelias į Rako 
stovyklavietę

Iš Chicagos 94-tu keliu vyks
tama iki 31 ar 196 kelio (į šiau
rę). Tada šiais keliais 
važiuojama iki Holand, Mich., 
čia 196 kelias pasuka į Grand 
Rapids. Toliau vykstama 31 
keliu Muskegon link. 31-mu 
keliu važiuojama iki greitkelio 
galo. Išvažiavus nuo greitkelio 
— sukti į dešinę (pietus). Važiuo
ti 3 mylias iki Hawley Road iki 
privažiuosite seną raudonų 
plytų mokyklą pietrytiniame 
kampe. Pro mokyklą sukti į kai
rę ir toliau Hawley Rd. važiuoti 
10 mylių į rytus. Pravažiuosite 
dvi šviesas (Stiles ir Scotville). 
Važiuoti iki „S” kelio posūkio 
iškabos. Prieš kelio posūkį 
kairėje pusėje — Rako stovyklon 
įvažiavimas.

Stovyklos adresas: CAMP 
RAKAS, 1918 Hawley Rd., Cus
ter, Mich., 49405. Stovyklos 
telefonas; 616-757-2791.

Šį savaitgalį aplankykim 
stovyklautojus ir visi susitikime 
stovykloje prie laužo. įįį

Stepas užsispyręs nenešė nakti
piečių, kol visas ežeras aidėjo 
nuo vilkiukų dainavimo. Visi 
dainavo, vaidino ir šokoladinius 
skanėstus kepė ir valgė. Į 
stovyklavietę atsilankė neti
kėtas svečias, išalkęs meškėnas. 
Jį nubaidžius, visi sulindo į 
miegmaišius palapinėse ir 
nakties budėtojų gitarų švelniai 
muzikai skambant, užmigo.

Sekmadienio rytą vadovai 
anksti pažadino saldžiai 
miegančius vilkiukus. Išbudinti 
visus vyko mankšta ir bendras 
apsitvarkymas. Nespėjus baigti 
valgyti labai skanius „šefų” 
paruoštus pusryčius, atvažiavo 
v.s. kun. Antanas Saulaitis. Po 
medžiu, prie pat ežero, jis laikė 
šv. Mišias. Sv. Mišios paliko 
didelį įspūdį tiek vilkiukams ir 
pačiam kun. Saulaičiui. Gaila 
tik, kad jis turėjo skubiai 
išvažiuoti kitur. Tuoj po to vyko 
iškilminga sueiga. Buvo 
išdalintos premijos ir septyni 
kandidatai davė įžodį. Visi 
sveikino vilkiukais tapusius 
brolius; Mindaugą ir Žilviną 
Lapelius, Karolį Užgirį, Arą ir 
Liną Šaulius, Ivą Dambrauską 
ir Rytį Vygantą.

Kadangi tą dieną buvo šven
čiama Tėvų diena, tėvai atva
žiavę iškylon, buvo pavaišinti 
pietumis. Visi atvažiavę mau
dėsi ežere ir maloniai praleido 
popietę gražioje gamtoje. Saulei 
besileidžiant visi prisikrovę 
automobilius išvažiavo savais 
keliais į namus.

Nuoširdžiausias ačiū vado
vams Puodžiūnams už taip 
gražiai suruoštą iškylą. Ši 
iškyla paliko visiems didelį 
įspūdį ir ilgesį toliau stovyk
lauti su skautais. Tikimės, kad 
ir toliau vyks tokios iškylos!

Sesė Dana Mikužienė
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Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (1-312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 ARAS ŽLIOBĄ, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campus
1020 W. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 1-708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297

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

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

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

Kab. tel. (1-312) 586-3166;
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBĄ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą
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Vokietijos sujungimas

GALVOSŪKIS 
RYTAMS IR 
VAKARAMS

Apie dviejų padalintų Vokie
tijų sujungimą kalbama jau 
senokai. Išsilaisvino iš komu
nistinių diktatūrų Vengrija, 
Lenkija ir Čekoslovakija, bet 
dar galutinai negali išsilaisvinti 
Rytų Vokietija. Norima Rytų ir 
Vakarų Vokietijas sujungti į 
vieną valstybę, gerokai 
sumažintą. Sujungimui, nors 
abi Vokietijos to siekia, išskyrus 
aštrius komunistus, kliūčių 
sudaro Rytų Vokietijoje stovinti 
Sovietų Sąjungos kariuomenė ir 
Amerikos noras, kad visa 
Vokietija priklausytų Nato ka
rinei sąjungai.

Rytų Vokietija, ilgai valdyta 
Sovietų Rusijos, yra nualinta, 
išnaudota, padaryta tingia ir 
nesuprantama. Nors vokiečių 
šimtametis auklėjimas ir 
darbšti bei kruopšti prigimtis 
jaučiama ir šioje Vokietijos 
dalyje, bet komunizmas .yra 
padaręs savo įtaką ir žalą.

Vakarų vokiečiai ir net 
pasaulio žmonės jau nepažįsta 
rytų vokiečių, kaip vokiečius jie 
pažino anksčiau, net karo metu. 
Tai buvo darbšti, ištverminga, 
tvarkinga ir drausminga tauta. 
Hitlerio naciai Vokietijos dalį 
sugadino, dar labiau sugadino 
komunizmas. Jis priėmė buvu
sius nacius, pasižymėjusius 
žiaurumu ir karingumu iki 
gyvybės netekimo. Tas skir
tumas tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijos nebus greitai 
išlyginamas, bet į tą skirtumą 
permažai žiūri visi Vakarai.

Sovietiniai rusai ir dabar į 
Rytų Vokietiją norėtų žvelgti 
kaip į savo satelitą, savo dalį ar 
savo užkariautą ir valdomą 
Vokietiją. Sovietai ir toliau 
norėtų laikyti čia kariuomenę, 
lyg norėdami apginti tai, kas 
neapginama, tai yra įskiepytą 
komunizmą, kuris sugrius 
pamatęs skirtumą tarp brolių 
vakaruose ir laisvoje valstybėje.

Vakarų Vokietijoje rinkimai 
yra laisvi, nors ir čia dar tebes
tovi svetima — amerikiečių — 
kariuomenė. Svarbiausia Sovie
tai bijo priklausymo Natui, kai 
šalia tebėra griūvanti vadinama 
Varšuvos sutartis — organiza
cija, kuri taip pat turi tik 
karinius tikslus. Šis nesu
tarimas juo toliau, juo labiau 
didėja — jis darosi nepakeliamas 
galvosūkis Rytuose ir Vaka
ruose.

*

Amerikiečiai taip pat susi
rūpinę Rytų Vokietija, kuri 
turės priklausyti Vakarams 
visais atžvilgiais — ekonominiu, 
politiniu, demokratiniu. Vaka
rų Vokietija mokės ne elgetiš
kas algas už darbą ar valdišką 
tarnybą, bet tokias, kaip moka 
iki šiol Vakarų Vokietijoje. 
Nelengva bus įtikinti, kad kapi
talizmas yra geresnis ir kad 
žmogui duoda laisvę ir pra
gyvenimą. Juk 40 metų su 
viršum komunistai įtikinėjo, 
kad tik jie yra darbininkų 
draugai, kad Vakarų kapitaliz
mas yra supuvęs ir darbininkų 
išnaudotojas. Tai vienas iš pa
grįstų rūpesčių, kurie suka 
galvas Vakarams, nors jie ir 
nemato tikrosios Rytų Vokie
tijos būklės.

Antras svaiginantis rūpestis 
tiek Vakaruose, tiek Rytuose tai 
didelis skaičius bedarbių, kurie 
bus rytuose paleisti. Jiems 
reikės surasti darbus pagal jų iš
simokslinimą ir jų įsitikinimus 
vienur ar kitur. Jie turės dirbti 
dirbtuvėse, valdžios įstaigose ar 
privačiuose darbuose.

Vakarų vokiečių nuomone, jei 
būtų tik pusantro milijono be
darbių, tai nebūtų kuo stebėtis 
ir nebūtų jokios bėdos. Numato
ma. kad eali nradžioie būti iki

keturių milijonų, tai jau būtų 
apie keturiasdešimt procentų 
Rytų Vokietijos žmonių. Tai 
būtų jau didesnis rūpestis 
sujungtai Vokietijai. Bet ji bus 
galingesnė, didesnė ir in
dustriniu atžvilgiu stipresnė už 
visas Europos valstybes. Tik 
spėjimas be rimto rūpesčių pa
grindo, nes tas spėjimas tik Ry
tuose, pritariant Rytų Vokietiją 
mažai pažįstantiems vakarie
čiams.

Ekonominiu atžvilgiu Rytų ir 
Vakarų Vokietijų susijungimas 
kaip tik būtų visos Vokietijos 
išsigelbėjimas. Šiuo metu Vaka
rų Vokietija ieško rinkų, kur 
galėtų savo gaminius parduoti 
ir galėtų turimus pinigus inves
tuoti. Prijungus Rytų Vokietiją 
tikrai nualintą kraštą, nors jau 
daugelį reikės ilgai iš naujo 
auklėti, tuoj pasidarys nauja 
dirva gaminiams, prekėms, dar
bininkams ir rytų žmonių 
mokymui. Vakarų Vokietija 
žino, ką gaus Rytų Vokietiją pri
jungus, bet jiems svarbiausia 
atgauti bent dalį savo žemių ir 
iš naujo kurti vokiečių valstybę.

*

Teisybę ar tik spėliojimus 
skelbia vokiečių laikraštis ,,Der 
Spiegei”, bet Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl liepos 
pabaigoje nuvykęs į Maskvą 
pasiūlė nuo 15 iki 19 bilijonų 
dolerių paskolą pagerinti 
Sovietų Rusijos ekonomiją. Ji 
jau yra prie visos valstybės 
sugriuvimo. Nespėliojama, kad 
Kohl norėtų išgelbėįį tik Sovie
tus, bet tikrai norėtų geriau
siomis sąlygomis sujungti abi 
Vokietijas.

Vokietijų, kurios tiek metų yra 
perskirtos, kurios išgyveno ir iš
gyvena skirtingas ekonomines 
ir politines kryptis, sujungimas 
būtų kanclerio, Vakarų Vokie
tijos ir visos Vakarų Europos 
laimėjimas. Nors komunizmas 
griūva, nors M. Gorbačiovas 
skelbia persitvarkymą, bet vis
kas eina taip lėtai, kad Sovietų 
Sąjungos milžinas pamažu ardo- 
si, vienas nuo kito byra. Tarp 
savęs komunistų partija skyla ir 
kovoja vieni prieš kitus. Jau 
partijoje atsirado atviri kairiųjų 
ir dešiniųjų sparnai.

Ar Vokietijos sujungimas šiuo 
metu yra didžiausias rūpestis ir 
aiškiausia laisvųjų išeitis, 
sunku dar pasakyti. Bet kad 
šiuo metu yra didžiausias galvo
sūkis Rytuose ir Vakaruose, tai 
matyti iš nuolatinių važinėjimų 
vieni pas kitus, nuolatinių posė
džių tarptautine prasme, nuola
tinio noro gelbėti griūvančią 
Sovietų Rusijos imperiją. Nors 
Vakarai laikosi tam tikro atsar
gumo, kad neišsiaugintų anty
je žalčiuko, bet jis gali ir dabar 
įkąsti.

Vakarai jau turi gerą patyri
mą, kad Sovietai sulaužė visas 
sutartis. Sovietai nemokėjo 
jokių skolų net karo metu 
duotų. Jie grobė ir tebegrobia 
tautas, rėmė ir teberemia prieš 
demokratijas nusiteikusias 
valstybes.

Liepos 2 dieną Maskvoje susi
rinko delegatai — komunistų 
kongresas spręsti vidaus ir 
užsienio politikos klausimų. Ar 
ten iškilo šis Vokietijos galvo
sūkis, sunku pasakyti. Tikrai 
iškilo jau šiuo metu dažnai 
keliamas Gorbačiovo, kaip pre
zidento ir komunistų partijos 
vado reikalas. Ar Gorbačiovas, 
ant kurio Vakarai remia visą 
savo tolimesnę politiką, 
išsilaikys ir ar pasiliks tiek pat 
įtakingas vidujerkaip užsienyje, 
tai klausimas, kuris buvo ir yra 
sprendžiamas.

P. S.

SOVIETŲ S-JE KGB 
TEBEGROJA PIRMU SMUIKU

Oleg D. Kalugin, buvęs aukštas KGB 
pareigūnas, degraduotas į eilinį

Vakarų pasaulio didžiųjų 
valstybių vairuotojai žinojo, 
kad, Sovietų S-je prasidėjus 
„atvirumo ir pertvarkymo lai
kotarpiui”, nežiūrint ten vyks
tančio atolydžio, paskutinį ir 
lemiamą žodį ten taria KGB.

Man, šiek tiek pažįstančiam 
KGB galią, buvo aišku, kad Lie
tuvos nepriklausomybės nors ir 
ribotas atstatymas daug pri
klausys nuo dabartinių Kriuč
kovų ar busimųjų KGB ir GRU 
„geros valios” ir Sov. S-gos stra
teginių interesų. Po pusamžio 
okupacijos metų rusams ko
munistams ir nacionalistams, 
taip pat ir KGB pareigūnams 
bei lietuviškiems judams didžiai 
nesinorės paleisti iš savo rankų 
dar vis riebų pieną duodančią 
Lietuvos karvutę.

Tokių dar ligi nieko nekainuo
jančių „karvių” ir šiandien 
Sovietai nenori atsisakyti nei 
Čekoslovakijoje, nei Vengrijoje, 
nei Rytų Vokietijoje. Taip pat 
jau laikas palikti ir Lenkiją, nes 
jos bekonus būtų geriau ekspor
tuoti į užsienius. Už juos būtų 
gaunama „kieta valiuta” krašto 
ekonomikai atstatyti. Dabar tie 
skanūs kąsniai suryjami 
aštuonių okupacinių divizijų...

Kritikuoja KGB galvą
Apie tai labai išsamiai rašo

Los Angeles aerodrome ateitininkų būrelis sutinka atvykusį kovotoją dėl Lietuvos laisvės kun. 
Sigitą Tamkevičių. Fotografė mokytoja Dalilė Polikaitienė svečią pasveikino ir įteikė gėles. Iš 
kairės: Marytė ir Pranas Grušai, kun. S. Tamkevičius, Elena Kojelienė, Balys Graužinis ir Juozas 
K°jelis Nuotr. Dalilės Polikaitienės
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ANDRIUS NORIMAS
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— Nuo medicinos sesers negali nuslėpti... Juk tas 

daiktas buvo alaus butelis, ar ne, panele Nancy? Ar 
jūs tai žinojote?

Jis tyčiomis primena, nors yra tikras ją apie tai 
žinojus. Nancy pajunta tą jo tartum iššūkį... Tuoj pri
ima jį atmušdama pirmąjį dvikovos smūgį.

— Žinoma, pone Bartoni, žinojau! Ligos istoriją 
kaip tik man teko surašyti. O Vito turėjo teisybę 
sakyti...

Tartum nejaukiai pasijutęs Jurgis vis dėlto panoro 
dar smulkiau išsiaišknti.

— Ar Vytas jums taip pat pasakojo,kur ir kaip buvo 
sužeistas?

Visą laiką klausęsis tėvo puolamosios taktikos, o 
Nancy tariamai šaltų atsakymų, Vytas greitomis ner
vingai įterpia:

— Žinoma, sakiau!..
Nancy glostomu judesiu uždeda savo plaštaką ant 

Vyto rankos. Tarsi sulaikydama besiveržiantį jo karštį. 
Lyg sakydama pati dar galinti apsiginti. Atsisukusi 
į Jurgį ramiai, sausai ir labai mandagiai atsako:

— Taip, jis man viską smulkiausiai papasakojo. Aš 
jam tikiu. Taip pat visai jo nesmerkiu, nes tiesioginiai 
muštynėse jis nedalyvavo!

Paskutinioji viešnios užuomina lyg stabdo Jurgio 
zovadą. Jis atsigodi per daug aršiai užsipuolęs Nancy

BRONIUS AUŠROTAS

„NY Times” Maskvos korespon
dentas Bill Keller. Jis cituoja 
„atsivertusio” kagėbisto, buv. 
generolo Oleg D. Kalugino sen- 
sancingus pareiškimus viename 
disidentų susirinkime Maskvo
je. Tai buvo išspausdinta „NY 
Times” 1990.VI. 17. tarptau
tinių žinių skyriuje.

Straipsnyje teigiama, kad ne 
kas kitas,o buvęs KGB gene
rolas majoras, kontražvalgybos 
virš. užs. reik. ministerijoje Ole
gas D. Kaluginas, dalyvau
damas tų disidentų susirinkime 
pasisakė už „Demokratinės 
platformos programą”.

Dvi valandas užsitęsusiame 
interviu O. Kaluginas žiauriai 
kritikavo dabartinį KGB virš. 
gen. Vladimirą A. Kriučkovą. 
Kaluginas teigė, kad KGB or
ganizacijos niekas be komunis
tų partijos kontrolierių netikri
na ir jos niekas nekontroliuoja. 
Šioje organizacijoje niekas nepa
sikeitė ir veikla ta pati kaip ir 
prieš 20 metų. Vos sulaukęs 55 
metujis buvo priverstas išeiti į 
atsargą tik todėl, kad nesutiko 
su savo viršininko politika, 
aiškino Kaluginas.

Žurnalistas atkreipia dėmesį, 
nurodydamas, kad D. Kalugino 
strapsnis neįtikėtinai kritiškas

gen. Kriučkovo adresu buvo ne
seniai atspausdintas „Interna
tional Life” mėnraštyje. Šį 
žurnalą leidžia ir redaguoja cen
tro komitetas. Be aukštųjų 
Politbiuro narių pritarimo toks 
straipsnis šiame žurnale 
niekada nebūtų atspausdintas. 
Maskvoje plinta gandai, kad 
gen. V. Kriučkovas siuto, kai 
pasiskaitę šį savo buv. bendra
darbio savęs įvertinimą.

Kalugino apybraiža

O. D. Kaluginas 1950 pabai
goje, kaip studentų pasikeitimo 
narys tarpe JAV ir Sovietų, 
studijavo Kolumbijos universi
tete. Tuo pat metu ten pat studi
javo ir kitas dabar žymus Gor
bačiovo patarėjas Aleksandras
N. Jakovlevas. Minėtame inter
viu O. Kaluginas daug pasi
pasakojo apie save ir apie pa
slaptingą tamsią žvalgybos 
veiklą, apie žmogaus teisių 
pažeidimus, apie politinius pa
bėgėlius, apie KGB virš. aukš
to stiliaus gyvenimą bei šios or
ganizacijos ydas ir nesuge
bėjimus.

Kalbėdamas be priekaištų 
angliškai jis teigė, kad KGB 
agentai yra po įvairiomis prie
dangomis sulindę į angliakasių 
unijas, taip pat ir į ortodoksų 
Bažnyčios vadovybę bei į kitas

ir per aštriai vedęs puolimą prieš niekuo dėtą merginą. 
Tam tikru pasidavimu ir nuolaidumu balse mandagiai 
nusišypso priverstine šypsena.

— Labai gerai! Šitaip turi elgtis rimtai draugaują 
žmonės! Tarpusavyje niekad nereikia turėti jokių 
paslapčių! Nei praeities įvykių, nei ydų, nei suklydimų. 
Tai pirmoji taisyklė darniam porų sugyvenimui!

Nancy pajunta savo pergalę, pažvelgia Vytui į akis, 
pasitenkinimo šypsniu patvirtindama tėvo užuominą 
apie judviejų meilę, o į pastabą apie suklydimus tuoj 
atsisuka į Jurgį.

—• Ar turite galvoje Vito rūkymo ydą?
— Taip. Tik ne paprastos tabokos rūkymo, o 

marihuanos rūkymo ydą. Matau — žinote... Tikiuosi, 
jis jum pasipasakojo apie tai. Tik noriu pasakyti, kad 
marihuana jau seniai yra žinoma ir mūsų tautai. Mūsų 
ji vadinama kanapėmis, lotyniškai Cannabis. Iš jos 
kaimo žmonės vydavo virves. Taip pat naudojo kitiems 
reikalams. Turbūt žinote apie tai, ar ne?

— Žinau tik kaip narkotikus, bet negirdėjau apie 
virvių vijimą... Sakote, jūsų senajame krašte kanapės 
buvo naudojamos kitiems tikslams. Kokie jie buvo? La
bai įdomu...

Marija nekliudo pokalbio. Ji patenkinta jo 
nukrypimu į neesminius dalykus. Visą laiką ji stebi 
Nancy. O Jurgis pasakoja.

— Mano tėviškėje kanapės apsisvaiginimui niekad 
nebūdavo vartojamos... Teisybė, vengiant karinės 
prievolės,rūkydavo susukę.... O iš savo tėvų esu gir
dėjęs apie kanapių gydomą galią. Pavyzdžiui, nuodin
gais grybais apsinuodijus kates išgydydavo kanapėmis.

— Kates gydydavo? Įdomu!
— Taigi... Jau leisgyves jas įleisdavo į kanapyną. 

Ten jos gana greit pasveikdavo, paragavusios kanapių 
lapų!... Atsimenu dar — mano gimtąjame kaime 
kanapių sėklos būdavo pagruzdinamos prie bulvių. La

visuomeninio pobūdžio or
ganizacijas. Gen. V. Kriučkovas 
tesąs menkai nusimanąs apie 
žvalgybos meną. M. Gorbačiovą 
remia KGB vadovybė, bet jį kri
tikuoja prodemokratiškai nusi
teikusioji opozicija. Sovietinio 
parlamento sukurtasis komite
tas žvalgybos organizacijoms 
prižiūrėti yra visiškai bejėgis, 
„nes to komiteto nariai bijo 
KGB, žinodami, kad kagėbistai 
apie šiuos komiteto narius žino 
daugiau,negu jiems derėtų 
žinoti”. O. Kaluginas taip pat 
patvirtino, kad Maskvoje rezi
duojančių užsienio žurnalistų 
privatūs telefonai yra prijungti 
prie KGB pasiklausymo tinklo.

Daug triukšmo ir nemalonu
mų ČIA pridaręs kagėbistas 
„politinis pabėgėlis” Jurčenko 
šiuo metu profesoriauja KGB 
institute. O. Kaluginas taip pat 
ironizavo KGB savęs išbalti- 
nimo pastangas, teigdamas, 
kad tos visos pastangos tėra 
žmonėms apgauti, nes KGB 
„kaip buvo taip ir tebėra bet 
kokios demokratijos priešas”.

Jis sutikęs su KGB bendra
darbiauti Leningrade jau 1958 
m., studijuodamas kalbas 
viename institute. Vėliau jis 
mokėsi Kolumbijos universi
tete, kur jis užsipelnė „populia
raus ruso” vardą. Jame 
amerikiečiai pastebėjo daug 
talento turintį studentą. Po 

. studijų, panaudodamas radijo ir 
TV korespondento priedangą, jis 
šnipinėjo KGB organizacijai nuo 
1960 ligi 1964-jų.

Praleidęs keletą metų Mask
voje jis sugrįžo į Sovietų amba
sadą Washingtone, kur palaikė 
glaudžius santykius su JAV 
žurnalistais. Šie geri santykiai 
jam padėjo infiltruoti KGB 
agentus į Radio Liberty ir kitas 
išeivių organizacijas. Grįžęs į 
Maskvą 1970 m. pradžioje jis 
buvo paskirtas užs. reikalų 
ministerijoje pirmuoju sekreto
riumi. Faktinai jis toje minis
terijoje buvo kontražvalgybos 
viršininkas. Jo pareigos buvo 
sekti ir atidengti galimus sve
timų valstybių šnipus, prisi
dengusius diplomatais ar pan.

Nusivylęs

O. Kaluginas aiškino, kad jis 
mėgino pagelbėti 1978 m. vie
nam mokslininkui, neteisingai 
patekusiam į apgaulės ir melų 
srautą. Jo pastangos nepavyko 
ir tas mokslilninkas pateko į 
kalėjimą. O. Kaluginas buvo 
perkeltas į Leningradą ten rezi
duojančio viršininko pava
duotoju.

Būdamas šioje pozicijoje ir 
anksčiau jis pamatė, kokiomis 
niekšybėmis užsiima KGB.

bai skanu! Iš kanapių taip pat gamindavo ir aliejų.
— Labai įdomu! o ašmaniau marihuaną auginant 

tik mūsų pietinių kaimynų kraštuose arba Pietų 
Amerikoje! Beje, nors nenoromis, bet Vito man apie 
rūkymą buvo pasisakęs.

Marija nori viską vikriai švelninti.
— Žinote, panele, mes jį visą laiką bandome atpra

tinti nuo tos rūkymo ydos!...
Į motinos pastabą Vytas pakeičia veido išraišką. 

Lūpose atsiranda paniekos šypsneliai, akyse žaižaruoja 
pasididžiavimo žižilpos.

— Taip, mama, bet jūs manęs nuo kanapių rūkymo 
negalėjote atpratinti! Slapta aš vis tiek jas ilgą laiką 
rūkiau... Tiktai Nancy mane dabar nuo to įpročio gydo! 
Taip, tiktai dabar!

Vytas stebina tėvus gaižia pašaipa. Jie visą laiką 
galvojo, kad sūnus jų pastangomis atpratintas nuo 
„žolės” rūkymo. Marija žvelgia į vyrą. Ji pasijunta tarsi 
apvilta ir nežinia kiek laiko sūnaus apgaudinėjama... 
Jurgis taip pat nuleidžia galvą. Jo žandikauliuose 
tvinkčioja raumenų gurvuoliukai.

— Jurgi, tai mums naujiena! Kaipgi taip, Vytai! 
Maniau, kad buvai mums visada atviras! Bet ar svar
bu tai? Svarbu faktas! Dabar Vytas juk tikrai nebe
rūko tų nuodų! Ar ne, panele Nancy?

— Matau, ponia, jūs labai tragiškai žvelgiate į 
marihuaną... Pati marihuana nėra jau tokia pavojinga 
ar mirtina. Bet įpratimas rūkyti marihuaną gali pri
vesti prie stipresnių narkotikų vartojimo. Marihuana 
veikia panašiai, sakysime, kaip alkoholis — svaigina 
ir sudaro nerūpestingą nuotaiką. Esant marihuanos 
įtakoje labai lengva pasiduoti įkalbėjimui naudoti ką 
nors stipresnio. Pavyzdžiui, LSD, kokainą, hašišą, hero
iną, ar ką kita...

(Bus daugiau)

neleisdama iškelti tikrus 
nusikaltėlius, bet slėpdama 
juos. Jis suprato, kad negali 
remti ir dirbti nusikaltėlių 
vadovaujamam režimui.

Jis yra parašęs du asmeniškus 
laiškus pačiam M. Gorbačiovui. 
Vieną jų 1987 m., aiškindamas 
KGB moralinį supuvimą ir 
veržimąsi į įvairias visuome
nines organizacijas. Ir visa 
socialinė sistema tampa ligota. 
O. Kaluginas prielaidžiavo, kad 
M. Gorbačiovas tyliai pritarė jo 
pažiūrai į visuomenės struk
tūrą, bet iš I KP sekretoriaus jis 
negavo jokio atsakymo. Iš Len
ingrado jis buvo sugrąžintas į 
Maskvą. Čia kurį laiką dirbo 
Mokslų akademijoje ir elektro
nikos ministerijoje. Šių metų 
kovo mėn. jis buvo paleistas į 
atsargą.

Degraduotas

Kanados dienraštis „The To
ronto Star” liepos 1 d. pranešė, 
kad „KGB nubaudė savo buvu
sį generolą, kuris per daug pri
plepėjo žurnalistams apie KGB 
supuvimą”. Reuterio žinių 
agentūra savo liepos 1 d. tarny
boje pranešė, kad „buvusiam 
KGB generolui ir šnipų ver
buotojui buvo atimti visi kariški 
laipsniai, jam valstybės suteikti 
atsižymėjimo ženklai ir jis 
degraduotas į eilinio laipsnį. 
Nusikaltimas — generolo vieši 
tvirtinimai, jog stalinistiniai 
metodai tebetaikomi sovietinėse 
saugumo organizacijose.

TASS žinių agentūra birželio 
30 d. pranešė, kad vyriausybė 
„Oleg D. Kaluginui atėmusi 
viską, ką jam sovietinė vyriau
sybė yra suteikusi, už KGB 
šmeižimą ir jos veiklos diskre
ditavimą”. Šį įsakymą pasirašė, 
KGB reikalaujant, pats Sov. S- 
gos prezidentas M. Gorbačiovas. 
Šių metų liepos 3 d. O. Kalu
ginas, kalbėdamas Puškino 
aikštėje, Maskvoje demokra- 
,tinio sąjūdžio susirinkime pa
reiškė: „Jie man atėmė laipsnį 
ir ordinus, bet jie negalėjo man 
atimti mano garbės”.

Iš šio straipsnio kiekvienas 
galėtų nesunkiai suvokti, kuo 
šiandien remiasi dabartinis Sov. 
S-gos prezidentas. Dar daug 
vandens nutekės Nemunu į 
Kuršių marias, ligi KGB orga
nizacija užims jai priklausančią 
padėtį Sovietų Sąjungoje.

MOKYTOJAI IŠ 
MEKSIKOS

Chicagos miesto švietimo 
taryba ateinantiems mokslo 
metams pasamdė 25 mokytojus 
iš Meksikos dirbti valdžios 
mokyklose, ypač kurias lanko 
ispanų kilmės moksleiviai.
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BOSTONO ŽINIOS
JONINIŲ LAUŽAS

Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinės birželio 24 d. 
Romuvos parke Brocktone reng- 

— tas metinis Joninių piknikas ne- 
« pasižymėjo dalyvių gausumu, 

bet sudarė puikią atgaivą gra- 
žioje gamtoje į jį atvykusiems. 
Dalyvių tarpe buvo žmonių iš 
Worcesterio, Cape Codo, Bos
tono, Brocktono ir kitur.

Piknike vykusiose šaudymo 
ai varžybose svečių grupėje pirmą 
*» vietą laimėjo Romas Bričkus iš 

Miltono, o šaulių grupėje — 
Stasys Norkūnas iš Cape Codo, 
Martyno Jankaus kuopos narys, 

ii Atvykusiems užkandžius su- 
oi organizavo Martyno Jankaus 
o kuopos pirmininkė Stasė Gofen- 
x! sienė, dainavimui vadovavo 

Petras Šaulys iš Brocktono, o 
visai programai vadovavo rink
tinės pirmininkas Algirdas
Zenkus iš Webster.

O' '
o ŠEŠTADIENI UŽDARYTA

2; „Taupos” įstaiga So. Bostone 
dviem vasaros mėnesiams šešta
dieniais uždaryta. Ji vėl bus 
šeštadieniais atidaryta tik nuo 
Darbo dienos — rugsėjo mėn. 
pradžioje.

KAIP GAUNAMOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS?

Sovietų Sąjungai paskelbus 
i Lietuvai blokadą, visi užsieno 
! korespondentai iš jos buvo išva

ryti. Bet amerikiečių spaudoje 
ir televizijoje žinių vis tiek apstu 

1 apie tai, kas vyksta Lietuvoje. 
Dažnam nesuprantama, kaip
tos žinios gaunamos?

„Laisvės Varpas” liepos 1 d. 
laidoje pateikė tuo reikalu 
„Gimtojo krašto” redaktoriaus 
Algimanto Čekuolio įdomų 
paaiškinimą. Pasirodo, kad 
Lietuvoje suorganizuotos vietos 
lietuvių žinių rinkimo grupės, 
aprūpintos geros kokybės 
aparatūra. Surinktas žinias jos 

, perduoda korespondentams už
sienyje, iš kur jos žaibo grei
tumu pasklinda po visą pasaulį. 
Tokiai tarnybai reikalinga apa
ratūra įsigyjama užsienio 
lietuvių aukomis. Tai rodo, kaip 
sujungtomis jėgmis galima 
pasiekti reikšmingų rezultatų. 
Be laisvojo pasaulio lietuvių pa
galbos tautos kamienas tokios 
žinių tarnybos nebūtų įstengęs 
suorganizuoti. Kaip dr. A. Šapo
kos redaguotos Lietuvos istorijos 
išleidimas, taip lygiai toks žinių 
surinkimo ir perdavimo tarny
bos suorganizavimas yra konk
retus įrodymas, kiek tos aukos 
reikalingos, o taip pat, kaip jos
racionaliai panaudojamos.

SUNKIAI SERGA

Jau ilgesnį laiką sunkiai serga 
Viktoras Brandtneris iš Avon, 
ilgametis Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos Brocktone choro

narys, daugelį metų buvęs San
daros klubo Brocktone sekreto
rius. Po padarytos vidurių ope
racijos jis buvo grįžęs į namus 
ir pradėjęs dirbti, bet paskutiniu 
metu vėl turėjo grįžti ligoninėn. 
Draugai ir bendradarbiai linki 
Viktorui Brandtneriui kuo grei
čiau įveikti visas iškilusias svei
katos negalias ir vėl grįžti į nor
malų gyvenimą.

IŠVERTĖ MOKSLO 
VEIKALĄ

Milda Bakšytė-Richardson iš 
Bostono, dirbanti M.I.T., išver
tė į anglų kalbą dr. Algirdo 
Sabaliausko mokslo veikalą 
„Mes Baltai”, 1986 m. „Švie
sos” leidyklos išleistą Lietuvo
je. Vertimo iniciatyvą iškėlė 
Pennsylvania State University 
profesorius William Schmals- 
tieg to veikalo recenzijoje, kurią 
po knygos pasirodymo paskelbė 
žurnalas „Lituanus”. Jai atsi
liepus į iškeltą mintį ir atlikus 
pataisytą bei papildytą lietu
viško teksto vertimą, jį peržiū
rėjo ir redagavo jos vyras prof. 
Robert Richardson, dėstąs slavų 
ir lyginamąją literatūrą Bos
tono universitete, o įvadą į ver
timą parašė prof. William 
Schmalstieg. Vertimą išleis 
„Mokslo” leidykla Vilniuje. Tai 
rimtas literatūros anglų kalba 
papildymas apie Baltus.

Veikalo vertėja Milda 
Bakšytė-Richardson yra baigusi 
Bostono universitetą bakalauro 
laipsniu, o dabar ten pat 
ruošiasi magistro laipsniui.

UNIVERSITETO ŽYMUO 
LIETUVIUI

Nuo 1988 m. rudens Suffolk 
universitete Bostone finansų 
mokslus dėsto dr. Eduardas 
Bubnys, gimęs ir mokslus išėjęs 
Chicagoje. Šių mokslo metų pa
baigoje jam pripažintas ir 
įteiktas „Dean’s Recognition 
Award” už tyrimus ir mokslinę 
veiklą. Laikraštis „Brookline 
Citizen” atspausdino to žymens 
įteikimo nuotrauką, kurioje dr. 
Eduardas Bubnys tarp dekano 
Richard L. McDowell ir univer
siteto prezidento David Sargent.

Dr. Eduardas Bubnys gyvai 
domisi Lietuvos reikalas ir 
vietos lietuvių veikla, kurioje jis 
pats aktyviai dalyvauja. Vos 
atvykęs į Bostoną, jis užmezgė 
ryšius su vietos lietuviais. 
Dabar jis yra LB Bostono 
apylinkės Kontrolės komisijos 
narys, „Taupos” finansinis pa
tarėjas, Sovietų Sąjungos 
padarytų Lietuvai nuostolių 
apskaičiavimo Vliko komisijos 
narys, demonstracijų Lietuvos 
reikalais vietoje ir Washingtone 
dalyvis.

Ateinantiems mokslo metams 
dr. Eduardas Bubnys pakviestas 
dėstyti ekonomiją Vilniaus ir 
Kauno universitetuose. Tuo 
pagrindu jam suteikta Ful- 
bright stipendija.

J

MŪSŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn.

JONINIŲ IŠVAKARĖSE

Šv. Jono dienos šventė, 
birželio 24 d., nepriklausomoje 
Lietuvoje, o ir amžiais anksčiau 
buvo susieta su tam tikrais liau
dies papročiais, kurie buvo atlie
kami išvakarėse ir naktį prieš 
šyentę. Tiek pati šventė, tiek iš
vakarių ir nakties papročių 
įgyvendinimas, vadinami joni
nėmis. Išvakarių ir nakties joni
nės pasireikšdavo susirinkusio 
jaunimo, kartais ir suaugusių 
žmonių, pramogomis. Susi
rinkdavo paprastai prie upelių, 
upių ir ežerų, ypač kur aukštai 
pakilę jų krantai. Pramogos — 
dainos, šokiai, laužų kūrimas, 
šokinėjimas per degantį laužą, 
įvairūs būrimai, vainikų pyni
mas ir jų leidimas į vandenį, 
kartais su uždegtomis ant jų 
žvakutėmis, sakmių ir pasakų 
sekimas apie visokius bai
sumus, bet svarbiausia paparčio 
žiedo, kuris turi padaryti žiedą 
radusį laimingu, ieškojimas 
vidurnaktį. Pramogos kartais 
būdavo ir ne visai nekaltos, pvz. 
kai kuris ūkininkas rasdavo 
ryte savo ūkio padargus, ypač 
žagrę ir akėčias užkeltus ant 
kurio trobesio kraigo ir pan.

Lietuvos okupacijų metais 
joninių ruošimas buvo draudžia
mas, net persekiojamas. Dabar 
Lietuvoje tas paprotys vėl atgai
vinamas. Kai kur jos buvo ir yra 
ruošiamos ir išeivių lietuvių.

Dr. Č. Masaitis, kurio sodyba 
yra ant užtvankos ežerėlio kran
to Thompsonei netoli Putnamo, 
sukvietė joninių išvakarėse Put
name ir apylinkėje gyvenančius 
lietuvius, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyne 
apsistojusius nakvynininkus, 
keletą asmenų iš Bostono, Hart
fordo ir Worcesterio į ruošiamas 
jonines.

Susirinkusieji j daugiau kaip 
pusketvirtos dešimties asmenų, 
pirmiausia pabendravo ir pasi
vaišino paruoštais užkandžiais, 
o temstant buvo pakviesti susi
burti ant ežerėlio kranto. Dr. A. 
Stankaitis vadovavo programai. 
Kun. V. Cukuras trumpai 
priminė joninių papročių kilmę, 
kai kuriuos joninių papročių 
skirtumus kaimyninėse Lietu
vai tautose ir bendrą joninių iš
vakarių vyksmų eigą.

Uždegtas ant užtvankos kran
to laužas buvo apsmaigstytas 4 
medžio lentelėmis su ant jų iš
rašytomis raidėmis L, S, T ir R 
(Lietuvos Socialistinė Tarybų 
Respublika). S ir T lentelės buvo 
arti laužo ir liepsna jas su
degino, bet L ir R lentelės 
išliko, Lietuvos Respublika liko. 
Visi sugiedojo „Lietuva brangi”.
P. Totoraitienė skaitė pora 
pasakų apie velnio gudrybes, 
bet velnias vis tiek žmogaus 
buvo apgautas. Tuoj pat uždeg
tos žvakutės ant paruošto 
vainiko ir tas paleistas į van
denį. Paparčio žiedą, paslėptą 
dirbtinę gėlę, pradėta ieškoti

nelaukiant vidurnakčio. Žiedą 
rado R. Bružienė, už tai jai įteik
ta dovana.

Visiems suėjus į vidų, pro
grama buvo tęsiama. Papasako
ta anekdotų, minta mįslių, 
kurių pora laimėtojų apdovanoti 
dovanomis. Rašytoja D. Augie
nė paskaitė humoristinį namų 
šeimininko ir kai kurių svečių 
aprašymą, sukėlusį klausy
tojuose skanaus juoko.

Prieš išsiskirstant dar pa
bendrauta ir pasivaišinta kavu
te ir užkandžiais. Ačiū dr. Ma- 
saičiui už lietuviškų papročių 
puoselėjimo renginį ir 
sudarymą sąlygų lietuviams pa
bendrauti.

BESILANKANČIŲ IŠ 
LIETUVOS ĮDOMŪS 

PRANEŠIMAI

Putnaman dažnai užsuka iš 
Lietuvos atvykusieji asmenys. 
Dažni jie susirinkusiems apy
linkių lietuviams vienuolyno 
patalpose papasakoja apie 
pastaruosius įvykius Lietuvoje. 
Pastaruoju laiku dviejų asmenų 
pranešimai buvo labai įdomūs.

Vilniaus universiteto rekto
rius, mokslininkas Jonas 
Kubilius savo pranešime bir
želio 16 d. papasakojo ne tik 
apie lietuvių nuotaikas, susiju
sias su Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimu, bet ir apie 
organizaciją ginti lietuviškas in
stitucijas nuo rusų kariuomenės 
užėmimo. Jis pasidžiaugė 
galimybe Vilniaus universitetą 
padaryti lietuvišku ir aukštą 
moralę skleidžiančiu, bet ir 
plačiai pasaulio įstaigoms, ypač 
mokslinėms, žinomu. Taip pat 
jis priminė, kad Lietuvai tapti 
nepriklausoma pareikalaus iš 
lietuvių daug pastangų, net 
aukų. Dabar dar Lietuvos moks
lo institucijonjs trūksta objekty
vių vadovėlių, spaudos ir apie 
tai žinančių žmonių. Plečia
mos pastangos tuos trūkumus 
pašalinti. Išeiviai lietuviai gali 
ir prašomi padėti tuos 
trūkumus šalinant.

Birželio 18 d. pranešimą darė 
kun. Vaclovas Aliulis. Jo 
pranešimas lietė religinio atgi
mimo Lietuvoje sunkų kelią. 
Dvasiškių, ypač jaunų, trūku
mas labai lėtina religijos 
kėlimą. Trūksta vadovėlių ir li
teratūros religiniams reika
lams. Trūksta pasauliečių, 
kurie giliau žinotų tikėjimo pa
grindus ir galėtų kelti religinį

Lithuanian 
MERCY LIFT
511 E. 1 e7tb Screot, Lemont, IL 60439 
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atgimimą. Tačiau pamažu 
vyksta progresas, bet reikės 
kelių ar keliolikos metų, kol bus 
pa'siekta galimybė religinį 
atgimimą reikiamai vykdyti. 
Tiesa, švenčių pamaldose daly
vauja daug indiferentų, net 
ateistų, tikima, kad kai kurie jų 
taps religingais. Lietuviai išei
viai prašomi maldų, moralinės 
ir finansinės paramos.

Buvo išklausyta ir daugiau 
pranešimų asmenų, kurie Lietu
voje pasižymėję kovoje už 
Lietuvos laisvę, bet tai buvo 
anksčiau ir jie čia neminimi.

NORS TYLIAI, BET ALKA 
DAR GYVUOJA

Šiais metais Alkoje — Ameri
kos Lietuvių kultūros archyve 
rado prieglaudą poeto Fausto 
Kiršos archyvai ir mažlietuvio 
Martyno Brako, dalis Vliko 
archyvų, dalis kun. prof. Antano 
Rubšio bibliotekos, o mažesnės 
apimties archyvų ir bibliotekų 
gauta iš keletos asmenų.

Alkos bibliotekos knygų 
katalogavimas vis dar tęsiamas, 
darbą atlieka bibliotekininkė 
Beatričė Vasaris (Kleizaitė, 
Kerbelienė). Padeda ji rasti 
reikiamos spaudos iš Lietuvos 
atvykusiems mokslo žmonėms 
ir leidžia kai ką išsivežti. Vienas 
Alkos direktorių, kun. R. Kra
sauskas, nuolat siuntė ir siunčia 
spausdinių perteklių į Lietuvą, 
jos bibliotekoms, vyskupijų ir 
kunigų seminarijų bibliotekoms 
ir pavieniams asmenims. Kny
gas į Lietuvą siunčia ir kiti 
Alkoje dirbantieji, tik mažes
niais kiekiais.

Įkūrus fondus Lietuvai padėti, 
Alka prarado kai kuriuos 
rėmėjus. Dabar rėmėjų yra tik 
arti 4 šimtai. Ačiū jiems. Pra
ėjusių metų galo vajaus proga 
gauta arti 4 tūkstančiai dolerių 
Alkai išlaikyti. Deja, tokios 
sumos nepakanka Alką išlai
kyti. Jos išlaikymas būtinas ir 
tenka ieškoti būdų Alkos 
veikimą tęsti.

Juozas Kriaučiūnas

IŠEIVIJOS LENKAI 
DOMISI LIETUVA

Chicagoje leidžiamas lenkų 
dienraštis „Dziennik
Związkowy” dažnai rašo apie 
Lietuvos veržimąsi į laisvę. 
Gegužės 12 d. įdėjo ilgą straips
nį, informuojantį apie 
amerikiečių nuomones Lietuvos 
klausimais, rasdamas nemažai 
prielankumo.
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CtREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
(312) 586-5959 (708) 425-7161

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

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną!

Įkainojimas veltui!
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose.
Išlavinti ir patyrę tarnautojai.
MLS kompiuteris.
Perkame-parduodame ir mažas ir dij 
dėlės nuosavybes.
Vietinė įstaiga.

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

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

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING ,

Tel. 376-1882 ar 376-5996

10°/o—-2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Studentai, pasinerkit šią 
vasarą į lietuvių kultūros 

gelmes...
Važiuokite į Lituanistikos seminarą 

rugpjūčio 5-19 dienomis,
La Šalie Manor, Plano (netoli Chicagos), IL.

Dviejų savaičių universitetinio lygio lietuvių 
kalbos, istorijos ir literatūros kursai. 

Išmokit tai ko neišmokot šeštadieninėje.
kirčiavimas • kalbos kultūra • Lietuva okupacijos lai

kotarpiu* lietuvių romanas • lietuvių poezija nuo Done
laičio iki Maironio • moterys ir vyrai lietuvių 

kultūroje • lietuvių kalbos gramatikos pradmenys

Rašykite: Lituanistikos seminaras 
P.O. Box 50660, Cicero, IL 60650-0660

REAL ESTATE

® 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

778-2233

□ MLS
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 8. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

HELP VVANTED

MACHINISTZTRAINEE
For southside job shop. 1st shift. VVill train 
recent H.S. grad. Full time position. 
Benefits and O.T. Mušt speak FLUENT 
English.

312-778-0230
8 am to 4 pm

Ieškoma darbininko namų 
remontui Ir dažymui. 

Skambinti: 312-471-2643
arba 312-737-2239

FOR RENT

Išnuomojamas butas 4’4 kamb., 2 mieg., 
pirmame aukšte, Sacramento & 59 St. apyl. 
Šaldytuvas, virykle, spintelės. Nuomininkui 
reikia užsimokėti už elektrą. Pageidaujami 
vyresnio amžiaus žmonės. $525 į mėn. 
Butą galima užimti rugsėjo 1 d. Tel. 
312-476-5159 arba (708) 887-S02S.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tol. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

midlcind fizderal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

Vtthuai"an

Plcasc scnd your tax deductiblc donalions to;

LITHUANIAN MERCY LIFT 
c/o Lithuanian "Hotline"
511 E. 127th Street 
Lemont, IL 60439

Support Baltic Independence 
At the Goodvvill Gamės

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

8929 S HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

MerCD Vlft

Orcall 1-708-257-6777 
for more Information.

Jei dalyvausite „Geros Valios” žaidy
nėse kaip sportininkas ar kaip žiūrovas, 
vilkėkite marškinukus, kurie rodo, kad 
palaikote Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
demokratiją ir nepriklausomybę. 

Užsakymus siųsti: ••

Baltic Action 
P.O. Box 70237 
Bellevue, VVA 98007

Name

Addresi

faw H0U9IC
LENDER

NEVV JERSEY, NEVV YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. “Muslc of Lithuania” programos, vedamos 
anglų kalba,Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 Iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

City. Stata, ZIP
T-shirt___M__ L___ XL
Men's singlet:__ M____L__ XL
Women's singlet:___M___ L___ XL
T-shirts are s/s, 100% cotton. Singlets 
are fine-mesh. high ąuality Hinds with 
vertical blue tricot side stnpes.

Z

(vėliavėlės su savo spalvomis)

T-shirts: $10 x______

Singlets: $17 x______

Contnbution 

Retum postage 

Totai

1.25

Pelnas skiriamas Estijos, Latvijos ir Lietuvos šalpai



Lietuviaia eeatne met ffimf, 
Lietuviai! turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS FONOAS 

LITHUANIAN UORLD COMMUNITY FOUNDATION
1851 SkyvienJFrlye, Sparti. Mlch'san *93*5 tel. 616-887-1436

(Tęsinys)

10 dol.: A. Adomėnas, La Crescento, CA; Petras Bingelis, Tustin, 
CA; Petras Brizgys, Hickory Hills, IL; Mikas Česas, Downers Grove, IL; 
Arūnas K. Draugelis, Naperville, IL; Vacys ir Laima Garbonkus, Burr 
Ridge, IL; Vladas Jackūnas, VVashington, DC; Prakseda Jakutienė, Dor
chester, MA; dr. A. Koncė, San Francisco, CA; Vytautas Keršulis, EI Paso, 
TX; Juozas Kalėda, Denver, CO; Stasė Leikienė, VVest Haven, CT; Povilas 
Mikšys, Juno Beach, FL; Ona Mieželienė, Sun City, AZ; N. J. Markalonis, 
Reynoldsville, PA; V. Petrauskas, Chicago, IL; Dalia Pautienis, W. Barn- 
stable, MA; Jonas Rugelis, Mayvvood, IL; Elena Radvila, St. Petersburg 
Beach, FL; Roma R. Svera, Bloomfield Hills, MI; Julius G. Vilčiauskas, 
VVaterburg, CO; Vytautas Vidugiris, Palos Verdes, CA; Jonas ir Jane 
Valys, VVoodstock, CT; Elvyra Vodopalienė, Fairfax Station; VA; Lietuvių 
Federalinė Kredito Unija Kasa, Richmond Hill, NY; Halina Karvelienė, 
Bankstown, Australia; Stasys Dargis, Toronto, Canada; Joana Kuras, 
VVindsor, Canada; G. Matukas, Kleinburg, Ont; Canada, J. K. 
Beinoravičius, Lockleys, SA; Australia; J. Kiaušas, Harison, NJ.

9 dol.: Ona Adomaitis, Sunny Hill, FL.
8 dol.: Genovaitė Ažubalienė, Fox River Grove, IL; Bronius Aušro

tas, Juno Beach, FL; Aldona Andriušienė, Dorchester, MA; Gražina 
Biknevičius, Commack, NY; V. ir A. Budrionis, Virginia Beach, VA; Dr. 
A. Baltrušaitis, Milvvaukee, Wl; O. Bundelis, Chicago, IL; Julius Balutis, 
Cicero, IL; Vincenta Burneika, Hartford, CO; Antanas Būga, Chicago, IL; 
Bruno Bakšys, W. Hartford, CT; Vladas Čyvas, Cleveland, OH; Rimas 
česonis, Marietta, GA; Vytautas Černius, Los Angeles, CA; A. ir V. Čepė
nai, Dovvners Grove, IL; Rimas Černius, Chicago, IL; kun. Matas Čyvas, 
St. Petersburg Beach, FL; Mary Z. Daugėla, Washington, DC; Rev. 
Viktoras Dabušis, Seminole, FL; Maria Dymšienė, Hot Springs, AR; 
Zigmas Dailidė, Brookfield, IL; Liuda A. Dirda, Oak Lavvn, IL; dr. Alina 
A. Domanskis, Palos Park, IL; Stasys Dargis, Oak Lawn, IL; Aldona 
Echaniz, Great Neck, NY; R. Guzulaitis, Speedvvay, IN; Algimantas ir 
Teresė Gečiai, Huntingdon Valley, PA., Pajauta Gaižutis, Rochester, His., 
MI; R. Genčius, Indianapolis, IN; Peter Gauronskas, Santa Monica, CA; 
Vytautas Gailiūnas, VVethersfield, CA; Pranas Gobis, Dearborn Hgts., MI; 
Alfonsas Gerčys, Belleville, IL; Vytas Gružas, St. Petersburg, FL; Zig
mas Grybinas, O’Fallon, IL; J. Gramas, Oak Lawn, IL; P. Jakutienė, Dor
chester, MA; Dalia Jakienė, Norristown, PA; Vytautas J. Juodišius, 
Chicago, IL; V. Jonaitis, Grand Rapids, MI; Rūta Jauniškis, Fort Salonga, 
NY; Alexander Jankūnas, Cicero, IL; E. M. Kazlauskas, Decatur, Ga; 
Kazys Katilius, Vilią Park, IL; Jonas ir Elena Kontautas, Center Ville, MA; 
Juozas Kriaučiūnas, Putnam, CT; Karvelis, Troy, MI: Kęstutis A. Keblys, 
Baton Rouge, LA; Gediminas Kazėnas, Darien, IL; Romas Kasparas, Arl- 
ington, VA; B. Kačinskas, Henrietta, NY; Vitas Kazlauskas, Chicago, IL; 
E. ir R. Kulikauskas, La Paima, CA; J. Lintakas, Oak Lawn, IL; Ona Liu- 
termoza, Ft. Lauderdale, FL; Pranas Mažrimas, Chicago, IL; Kazys ir 
Elena Majauskas, Chicago, IL; Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL; dr. 
Bronius Mikonis, Mashpee, MA; Jonas Mikulionis, Sterling Hgts MI; M. 
Gimbuttas, Topanga, CA; Alpha Mikėnas, Omaha, NE; Alfonsas Martinė- 
nas, VVallingford, CT; Antanas Makaras, Hot Springs, AR; Leonidas Na
gevičius, Parma, OH; R. Ošlapas, Libertyville, IL; Povilas Petkevičius, 
Lemont, IL; Ona Pranckevičiūtė, Chicago, IL; Marija Petrauskienė, 
Mashpee, MA; Julius Paulėnas, Cicero, IL; Stasė Prekeris, San Jose, 
CA; Aleksandras A. Pužauskas, Ocean Park, WA; Joseph Petrikonis M.D., 
VVoodbine, MA; Saulius Remexa, New Rochelle, NY; Kazimieras Rimkus, 
Chicago, IL; Juozas Radzevičius, Los Angeles, CA; Bronė Skardžiuvienė, 
Hot Springs, AR; Jonas Skladaitis, Philadelphia, PA; Sabas, Apony; An
tanina Sinkevičienė, So. VVoodstock, CT; Domas Šlapkūnas, Gulfport, 
FL; Elena Sumila, Trumbull, CT; K. Sirgėdas, Richmond Hill, NY; Juozas 
Šlajus, Chicago, IL; L.O. šmulkštienė, Chicago, IL; Eugenijus Šimaitis, 
Bowie, MD; B. Užemis, Hot Springs, AR; Sofija Vaškys, St. Petersburg 
Beach, FL; Antanas Valavičius, Chicago, IL; Stasys Vilinskas, Windsor, 
CT; Daina Variakojis MD, Chicago, IL; Eglė Vainienė, Holmdel, NS, Hora
cijus R. Žibąs, Cincinnati, OH; Apolonija Žiaušienė, Amsterdam, NY; 
Kazys Bendoraitis, Schvvetzingen, Vakarų Vokietija; Antanas Banaitis, 
Bruchmuelbach-Miesau, V. Vokietija; V. A. Deksnys, Bad VVorishofen,
V. Vokietija; Povilas Grenda, Oldenburg, V. Vokietija; Peter lljūnas, Vakarų 
Berlynas; Vladas Lukošiūnas, Germersheim, V. Vokietija; Juozas Nevulis,
Bruchmuehlbach-Miesau, V. Vokietija; dr. V. Dargužas-Hofer, Humbach, 
Svvitzerland; A. Kušlys, Šveicarija; V. Gečas, Warwickshire, Anglija; J. 
Gipas, London, Anglija; Juozas Balčiūnas, Balwyn, Vic. Australia; A. 
Giliauskas, Kirribilli, N. SW. Australia; Agne Lukšytė-Meiliūnienė, Sydney, 
Australia; A. Savickas, St. Albans, VIC. Australia; Juozas šniras, Glen- 
groy, VIC., Australia; Jonas Zablockis, Hurstville, Australia; S. Čepas, 
Islington, ONT. Canada; Jonas Lukšys, Tillsonburg, ONT. Canada; 
Vytautas Lumbis, Pomovo, ONT. Canada; Juozas Lukoševičius, Mon- 
treal, Que. Canada; Pranė Lukošius, Hamilton, ONT. Canada; Irena 
Meiklejohn, Toronto, ONT. Canada; A. Mingėla, Hamilton, ONT. Canada; 
Algis Nausėdas, Etobicoke ONT. Canada; Andrius Petrašiūnas, London, 
ONT. Canada; K. Čepaitis, Etobicoke, ONT. Canada.

7 dol.: Joseph Gervvich, Stockholmas, Švedija.
6 dol.: Algimantas Antanėlis, Omaha, NE; Aurelija Balašaitienė,

Richmond Hts, OH; Valė Barmus, Los Angeles, CA; Donatas Grėb- 
liauskas, Oakland, CA; Irena Kudirka, Mason, IL; Algirdas Landsbergis, 
Freeport, NY; Genovaitė Plukas, Santa Monica, CA; Valerija Stankuvienė, 
Media, PA; Dalia ir Kęstutis Ječius, Vilią Park, IL; Vilius A. Žalpys, Duarte, 
CA; Elena Balius, Hamburg, V. Vokietija; Vytautas Trečiokas, Vakarų 
Berlynas; Viktoras Jaras, Marrylands N.S.VV. Australia; Violeta Sims, Mt. 
Eliza, VIC. Australia; G. Žemkalnis, Mitcham, VIC. Australia; E. V. Januš
ka, Manitoba, Canada; E. K. Kalasauskas, VVinnipeg, MAN., Canada; 
Teresė Lukas, Toronto, ONT. Canada; B. Staškevičius, Verdun, QUE., 
Canada; S. B. Vaitkevičius, Peterborough, Cambs., Anglija.

S dol.: Aleksandras Atutis, Pleasant Hill, CA; Kazys Bačanskas, 
VVoodhaven, NY; Antanas Bertulis, Hot Springs, AR; Aloyzas Balsys, 
Woodhaven, NY; Sesuo M. Bernarda S.S.C. Chicago, IL; Algirdas A. 
Didžiulis, Cicero, IL; A. Gaiinaitis, Chicago, IL; Danutė Garbonkus, 
Chicago Ridge, IL; Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL; Petras Jonikas, 
Riverside, IL; Angelė Jonynas, Meriden, CO; Alb. ir Irena Kerelis, Palos 
Park, IL; Rev. R. Krasauskas, Putnam, CT; J. Kregždė, Cincinnati, OH; 
Marija Konce, Chicago, IL; I. Kairys, Chicago, IL; Dr. Juozas ir Agnė Kižiai, 
Chicago, IL; Pranas Karalius, St. Croix; Ona J. Kreivėnienė, Media, PA; 
Valė Lavinskienė, Lemont, IL; Romas Masiulionis, Buffalo, NY; Vaclovas 
Mažeika, Park Ridge, IL; I. Manomaitis, VVest Roxbury, MA; Ona 
Rakauskienė, Melrose Park, IL; S. Rutkauskienė, Lake VVood, OH; Pranas 
Stankus, Hartford, CA; Vladas Staskus, Redford, MI; Kęstutis Straukas, 
Memphis, TN; Lidija Strazdienė, New Britain, CT; Alfonsas Šešplaukis, 
Chicago, IL; Laima Tamkauskaitė, VVoodhaven, NY; Apolinaras Varnelis, 
Dowagiac, MI; Algirdas Petrašiūnas, Eisenschbitt, V. Vokietija; Jonas 
Adomaitis, La Šalie, Que. Canada; Raymond Jacyna, Gloucester, ONT. 
Canada; Zigmas Lapinas, Chomedey, Que. Canada; Kęstutis Norkus, 
Hamilton, ONT. Canada.

4 dol.: dr. K. G. Ambrazaitis, Chesterton, IN; Stasys Miknius, New 
London, CT; John Simaitis, Hot Springs, AR; dr. Gina Skučas, Fairfax, 
VA; Vida Tumasonis, Key Biscayne, FL; Birutė Šležienė, Boston, MA; 
Mr. A. Vitkus, Palos Heights, IL; Marija VVillas, Willow Springs, IL; Vytautas 
Zdanys, W. Hartford, CT; J. Meiliūnas, VVest Preston, VIC., Australia; Vera 
Klimas, Two Mountains, Que. Canada; Linas Zubrickas, Toronto, Canada.

(Bus daugiau)

Grand Rapids, MI 
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 29 d. įvyko vietos 
LB apyl. metinis sus-mas par. 
mokyklos knygyne. Jį atidarė 
apyl. pirm. Gražina Kamantie- 
nė ir tylos minute buvo pagerb
ti šiais metais mirusieji: P. Fre- 
jeris, B. Baniukaitienė, S. Jarmol 
ir P. Lavdanskienė. Taip pat 
pirm. K. trumpai priminė sun
kią Lietuvos dabartinę padėtį su 
sunkia ekonomine blokada. 
Ta pat proga ji išreiškė gilią 
padėką kleb. kun. K. Schichtel 
už surinkimą 5000 dol. aukų 
Lietuviško kryžiaus užsakymui 
ir jo pastatymui krikščionybės 
įvedimui Lietuvoje ir Sibiro 
kankiniams prisiminti.

Susirinkimui pirmininkavo K. 
Stepšys, sekretoriavo V. Jonaitis 
Praėjusių mt. išsamų protokolą 
perskaitė V. Kamantas ir su 
maža pastabėle jis buvo priim
tas. Pirm. G. Kamantienė savo 
apyskaitoje suglaustai paminėjo 
atliktus darbus: Liet. kryžiaus 
pastatymą, vysk. P. Baltakio 
priėmimą, Vasario 16 pravedi- 
mą ir istorinės 2400 dol., aukų 
sumos surinkimą, dalyvavimą 
miesto festivalyje, suorgani
zavimą TV pokalbių ir straips
nių vietiniame dienraštyje, 
parūpinimą ir kita. Ižd. J. 
Lukas pateikė apyl. piniginę 
apyskaitą, kuri siekė puspenkto 
tūkstančio dol., bet dabar beli
ko tik apie 600 dol. Toliau buvo 
komitetų pranešimai. Lietuvių 
Fondo — V. Kamantas iškelda
mas LF nutarimą aukoti
I, 000,000 dol. Lietuvai iš pagr. 
kapitalo, kai bus pravesti tei
siniai įstatų pakeitimai, kiti 
kom. nariai yra V. Paovienė, V. 
Jonaitis, ir J. Ugianskis. Balfo 
— pirm. S. Astras pranešė, jog 
šiemet irgi surinkta ist. suma 
941 dol. ir kom. narės yra S. 
Lastienė ir L. Treškaitė-Dug- 
gan, Liet. Mišių kom. — S. Balys 
pažymėjo, kad sekm. liet. Mišios 
yra dar labai stiprus veiksnys 
lietuvybei palaikyti. Šio kom. 
nariai J. Treška — šen., ir A. 
Lukaševičiūtė (choro seniūnė) 
daug prisideda su varg. J. 
Treškajr., Mišių iškilumui. 
Vasario 16 būrelio aukas renka
J. Lukas ir šiemet išsiuntė 280 
dol., Liet. Radijo būrelio — pirm. 
S. Balys pranešė, kad „Lietuvių 
Ainių — Lithuanian Heritage” 
radijo pusvalandžiui gegužės

Po LF spaudos konferencijos planuoja ateities kultūrinę veiklą. Iš kairės: 
V. Momkus, St. Baras ir A. Steponavičienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

MŪSŲ KOLONIJOSE
mėn. sukanka jau 10 metų, kai 
veikia ir parengėjų-pranešėjų 
pastangomis kaip Donato Astro, 
Gražinos Kamantienės, Algio 
Kušlikio, Juozo Luko ir Jono 
Treškosjr., kiekvieną trečia
dienį 8:30 vai. vakare WEHB 
FM banga 89.9 žinios pasiekia 
klausytojus ir su lietuviška 
muzika. Valdybą sudaro S.K. 
Balys, V. Kamantas ir J. Lukas. 
Radijo būrelis išsilaiko tik iš 
vietinių aukų ir LF paramos. 
Radijo atsišaukimai buvo 
jaučiami per peticijos parašų 
rinkimą. Kontrolės k-jos pirm. 
K. Stepšys su nariais J. Paoviu 
ir N. Baniukaitiene patikrino 
LB vald. knygas ir Radijo būre
lio bei Balfo apyskaitas ir rado 
jas visas vedamas labai tvar
kingai su visais pateisinamais 
dokumentais. Pasibaigus 3-jų 
vald. narių terminui, naujais 
nariais 2 metams, slaptu 
balsavimu buvo išrinkti šie: V. 
Jonaitis, J. Lukas ir J.

Treškajr., o liko 1 m. dar G. ir 
V. Kamantai ir P. Treška, 
kandidatais liko A. Lukaševi
čiūtė ir J. Ugianskis. Nutarta 
per liepos ir rugpjūčio mėn. tęsti 
liet. Mišias, nes lietuvių tauta 
kenčia nežmonišką ekonominį 
smaugimą. V. Kamantas ragino 
narius aukoti Lietuvai ir jos 
vyriausybei remti. Jau suau
kota per 2000 dol. tam tikslui. 
Dar iš LB apyl. kasos paaukota 
100 dol. Be to, jis ragino skam
binti ar rašyti JAV Michigano 
senatoriams D. Riegle ir C. 
Levin, kad netvirtintų prekybų 
sutarties su Sovietais, kol 
neatšauks jie blokados ir nepra
dės derybų su Lietuva. Jis irgi 
smulkiau pranešė apie gruodžio 
mėn. prasidėsiantį Pietų Ameri
koje PLJ kongresą. K. Stepšys 
pagyrė ir dėkojo LB visai valdy
bai, susirinkime dalyvavusių 
vardu, o ypač G. ir V. Kaman
tams už jų nepaprastą ryžtą, 
pakeliant apyl. sunkiausią 
veiklos naštą. Susirinkimas 
baigtas su giesme „Lietuva 
brangi”.

PETICIJA
Iš „Tėvynės Garsų” radijo 

ved. A. Dziko buvo gautas atsi
šaukimo tekstas į JAV prezi
dentą Bushą, kad būtų pripa
žinta ,,de facto” teisingai 
išrinkta Lietuvos vyriausybė. 
LB apylinkės nariai labai noriai 
dalyvavo parašų rinkime. Bu
vusi Vasario 16-os gimnaz. 
mokinė M. Jonaitytė pasirodė 
esanti šioj srity geriausia pio
nierė, nes ji viena surinko 
daugiau kaip 500 parašų. Iš viso 
parašų rinkime dalyvavo 18 
amenų, daugiausia LB apyl. 
narių, ir pasiųsta viso 1700 
parašų į Hartford, Conn. Tik 
negirdėta, prie kokių sąlygų ta 
peticija su 100,000 parašų buvo 
įteikta Baltiesiems rūmams.

1990 METŲ KELIONĖS t LIETUVĄ
IN KITUS KNAŠTUS
.-prvvb?1'-': ,

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU praneša, kad vėl 
duodamos vizos grupėms ir pavieniams keliautojams vykti į 
Lietuvą. Ta pačia proga dėkojame už jūsų KANTRYBĘ IR PASI
TIKĖJIMĄ laukiant naujų pasikeitimų.

Rugpjūčio 20 Iki rugsėjo 6
Čikaga, Kopenhaga, Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 2 naktys 
Kopenhagoj
KAINA: Ii ČIKAGOS — $2325.00,
Ii NEW YORKO — $2175.00 

Rugsėjo 3 Iki rugsėjo 19
Čikaga, Kopenhaga, Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Kopenhagoj
KAINA: Ii ČIKAGOS — $2195.00,
Ii NEW YORKO — $2045.00

Dar bus viena ekskursija spalio mėn., apie kurią smulkesnės žinios 
bus paskelbtos vėliau. VISOS KAINOS GYVENANT DVIESE 
KAMBARYJE.

Rugsėjo 27 Iki spalio 13
Kelionė į Ispaniją, Portugaliją, Fatimą ir Maroką
KAINA: Ii ČIKAGOS — $2495.00 

Gruodžio 4 Iki 11
Kelinė į Puerto-Vallarta: Į kainą įskaičiuota: kelionė lėktuvu, 
viešbutis, 3 valgiai į dieną ir vietiniai alkoholiniai gėrimai.
KAINA: Ii Čikagos - $715.00

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. Wsstsrn Ava.

Chicago, IL 60643 
Tai.: (312) 238-9787 
FAX: 312-238-0935

TORGSYN TORGSYN
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121

Telefonai:
415-752-5546
415-752-5721
415-752-5721 (FAX)

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ
POPULIARIAUSIAS PREKES!

TV, VCR’S
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltažas 127/220

RADIJAI IR VCR
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai
KOMPIUTERIAI

Su rusišku raidynu

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI

Priimam uiaakymua telefonu U vleų JAV mitalų Ir U kitų kraitų 
Parduodama automoblllua giminėm* Sov. Sąjungoj 

Parvedama pinigu*. Pakvietimai Ii Izraelio.

Mūsų parduotuvė siunčia visokių 
rūiių radijus ir elektroninius prie
taisus j Sov. Sąjunga su apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu.

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-šeštd. 11-7
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TRUMPAI

— Šiemet nebuvo suruoštos 
tradicinės Joninės malonių ir 
nuoširdžių savininkų N. ir V. 
Baniukaičių ąžuolyne, nes jie 
buvo išvykę atostogų.

— Šv. Petro-Pauliaus parap. 
kleb. kun. K. Schichtel po 3 
metų dabar paėmė 10 d. 
atostogas ir liepos 8 d. liet. 
Mišias laikė pensininkas knn 
A. Bernott.

— Detroito LB apygr. vice
pirm. ir viet. LB apyl. vald. 
narys Vytautas Jonaitis, pabal
tiečių visuomenininkų ratelyje 
skaitė paskaitą apie „JAV 
taikos siekius ir jos nukrypi
mus”. Taip pat V. Jonaitis labai 
gerai ir pagrįstai atsakė į „Lan- 
sing State Joumal” gegužės 6 d. 
paskelbtą straipsnį prof. Vikram
K.S. Shah, jog Lietuva neapgal
votai ir labai skubiai siekianti 
nepriklausomybės, o tai esą 
istoriškai net visai nepateisi
nama taip daryti. V. Jonaitis pa
grįstai nurodė tam autoriui, jog 
pastarasis net nežino Lietuvos 
istorijos ir nurodė jo motyvų 
klaidingumą. Džiugu, kad 
turime asmenų, kurie neleidžia 
amerikiečių klaidinti.

valyje vėl dalyvavo taut. šokių 
grupė „Sietynas”, vadovaujamas 
Rimos Puodžiūnaitės^akompa- 
nuojant akordeonu Jonui Treš- 
kaijr. Labai gražiai ir įspū
dingai pašoko net 4 šokius. 
Šokių greitis ir apsukrumas 
buvo tiesiog pavydėtini. Prane
šinėjo irgi J. Treškajr. Padėka 
priklauso R. Puodžiūnaitei, J. 
Treškai ir toms 4 poroms, 
kurios, baigiant šokius iškėlė 
didelių raidžių užrašą , ,Freedom 
for Lithuania”. Kaip tik tuos 
šokius stebėjo S. ir U. Astrų sve
čiai iš Vilniaus inž. N. Sala- 
nienė ir inž. A. Vilkas, kurie 
irgi gyrė šokėjus. K.Anulis

SĖKMINGAS FESTIVALIS

Tarptautinis teatrų festivalis 
Chicagoje primą kartą išėjo 
šiemet su pelnu. Išlaidų buvo 
2,2 mil. dol. Gautos pajamos už 
bilietus ir gautoji parama iš 
fondų bei valdžios iždo padėjo 
apmokėti išlaidas ir dar buvo 
galima užmokėti pusę pernykš
čių metų deficito, siekusio 
285,000 dol. Bilietų buvo 
išparduota 85%, iš to gauta 
pajamų 926,000 dol. Naujas 
Tarptautinis teatrų festivalis 
numatytas 1992 m.— Šiemet Gr. Rp. miesto festi-

I

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

..... ■ — . ui ■ėss.haMaiii nt. i- ■■■■■■■■■
----

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
, 708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245

...... .. i
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x „L’Osservatore Roma
no” liepos 9 d. angliškoje 
laidoje aprašo gana plačiai po
piežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymą Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijoje Romoje, atlaiky
tas šv. Mišias ir pasakytą 
pamokslą. Pamokslą duoda iš
tisai, o „Drauge” jo vertimas 
buvo įdėtas „Rimties valan
dėlės” skyriuje pereitą šešta
dienį, liepos 14 d.

x Lietuvių Krikščionių de
mokratų sąjungos Chicagos 
skyrius rengia subuvimą Lydi- 
jos ir Vlado Šoliūnų namuose 
Villow Springs. Subuvimas — 
gegužinė bus liepos 22 d., 
sekmadienį. Kviečiami visi 
nariai su svečiais ir visi draugai 
subuvime dalyvauti, pasidalinti 
rūpesčiais tėvynėje ir išeivijoje, 
pasitarti, kuo būtų galima besi- 
laisvinančiam savo kraštui 
padėti.

x Eugenija Pronckutė-Jur- 
kienė, Adomo duktė, ieško 
žinių apie savo giminaičius, 
kurie pagal paskutines žinias 
1958 m. gyveno Chicagoje. 
Ieškoma žinių apie Petrą 
Povilių (gydytoją), Jadvygą 
Poviliūtę, Stanislavą Poviliūtę. 
Jie Petro Poviliaus ir Uršulės 
Pronskaitės, Felicijono vaikai. 
Jeigu kas turi žinių, prašomi 
kreiptis: Eugenija Proncku- 
tė-Jurkienė, Tvirtovės ai. 82-3, 
Kaunas, Lithuania.

x Atsiuntė po lOdol. už
kalėdines korteles ir kalendo
rių: žurnl. Alg. Gustaitis, M. 
Krauchunas, Ray Genčius, I. L. 
Goddard, Stella Larsen, L. 
Zavickas, Gražina Kaunas, 
Stanley Bernotas, Stefanija 
Česnienė, M. Ripskis. Labai 
ačiū.

x „Virgo” Vilniaus univer
siteto mergaičių choro kon
certas įvyks sekmadienį, liepos 
22 d. Jaunimo centre, 3 v. p.p. 
Bilietai Vaznėliu prekyboje.

« <sk)

x Liepos 20 d., penkta
dienį, 7 v.v. Kauno kaimo 
kapelos „Griežlė” atsisveiki
nimo koncertas su nauja pro
grama Jaunimo centro didžio
joje salėje. Bilietai parduodami 
Patria parduotuvėje, 2638 W. 71 
St. ir koncerto dieną prie įėjimo 
nuo 5 v.v. Kaina: 10 dol. ir 12M-*- 1
dol. Po koncerto pabendravimas 
kavinėje su kapelos muzikan
tais. Rengia: Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų 
draugija.

(sk)

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą

x Prof. dr. Jonui Kubiliui,
Vilniaus universiteto rektoriui 
besilankant New Yorke, jis 
gavo prašymą iš prezidento 
Vytauto Landsbergio, kad jiems 
skubiai reikia dvejų telefaksų: 
ministerių kabinetui ir Lietuvos 
atstovybei Maskvoje. Vienas 
telefaksas nupirktas privačių 
aukotojų dėka, talkinant 
Gintei Damušytei. Antrasis 
telefaksas 961 dol. sumokėtas iš 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos vadovaujamo 
„Dovana Lietuvai” fondo. Fon
das gali atlikti tokius svarbius 
prašymus tik aukotojų dosnumo 
dėka.

x Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos Brighton Par
ke lietuviškose šv. Mišiose 10 
vai. giedos mergaičių choras 
„Virgo” iš Vilniaus. Kviečiami 
visi pasiklausyti jų giedojimo ir 
dalyvauti šv. Mišiose, specialiai 
skirtose lietuviams.

x Pratęsė prenumeratą su 
15 dol. auka: Gertrūda Slaby, 
Powers Lake, Wisc„ Algis Dan- 
ta, Jenkintown, Pa., Gražina 
Jezukaitis, Gulfport, Fla., Adelė 
Puleikis, Lemont, III. Visiems 
nuoširdus ačiū.

x Už kalėdines korteles, 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
Sofija Steikūnas, Bronė Sadaus
kas, Anelė Kavalskas, C. V. 
Baltramaitis, Maria Nauburas, 
Nijolė Dumbrys, EI. Jurkė- 
nienė, Balys Rūkštelė, Antanas 
Adomėnas, W. A. Gvildys, 
Giedrė Augustinas, Jurgis 
Gliaudą, Antanas Kazlas, Sta
sys Žukauskas, Stasys Keme- 
žys, Bronė Pabarčius, Jonas 
Palubeckas, Frances Scerba, 
Anatolijus Milunas, Mary Ali
šauskas. Visiems tariame ačiū.

x „Dirvos” jubiliejinių 
metų vajaus gegužinė įvyks 
š.m. liepos 22 d., sekmadienį, 12 
vai. dienos Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti ir paremti 
lietuvišką spaudą.

(sk)
x „Draugo” gegužinei rei

kalingi laimėjimams daiktai.
Priimami čekiai ir kitos įvai
rios, vertingos dovanos ir 
dovanėlės. Daiktai priimami 
„Draugo” administracijoje ar 
pas Marijonus, 6336 S. Kilbourn 
Avė., Chicago, III. Kas negali 
pristatyti, skambinkite: 
585-9500. Gegužinė bus 
rupgjūčio 5 d., sekmadienį, 
prie „Draugo”, Marijonų sodely
je. Padėkime išlaikyti vienintelį 
lietuvišką ir katalikišką dien
raštį!

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

(sk)

x Patria dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių tei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja. Tel. 312-778-2100.

(sk)
x Nebereikia laukti 13 

mėnesių Aerofloto bilietų. Už 
labai prieinamas kainas galite 
nupirkti bilietus savo artimie
siems SAS oro linija iš Rygos 
per Kopenhagą į New Yorką, 
Čikagą ar Los Angeles; arba 
Lufthansa oro linija iš Vilniaus 
per Berlyną į New Yorką, Čika
gą, Los Angeles, San Francisco 
ar Vašingtoną. Kreiptis; G. T. 
International, 9525 South 
79th Avenue, Hickory Hills, 
IL 60457-2259; tel. (708) 
430-7272.

(sk)

x Ateitininkų studijų die
nos bus rugpjūčio - rugsėjo 3 d. 
Dainavoje. Tai graži proga 
studijų dienų dalyviams pail
sėti, pabendrauti ir pasiklausyti 
įvairių paskaitų. Literatūrine 
tema kalbės University of Illi- 
nois-Chicago šiuo metu studi
juojantis Julius Keleras tema 
„Pažinimo motyvas Vytauto 
Mačernio poezijoje”.

x „Atlantic” žurnalo liepos 
mėn. numeryje Robert Cullen 
straipsnyje „Independence of 
Nothing” aprašomi autoriaus 
pasikalbėjimai su Arvydu 
Juozaičiu, Vitu Tomkum, Vir
gilijum Čepaičiu, Arvydu Šlio
geriu. Aprašomi Sąjūdis, etni
nės mažumos, Latvijos laisvės 
judėjimas ir pan. Tai jau buvo 
minima „Drauge”.

x M. Karaska, Fredericks- 
burg, Va., nuoširdus „Draugo” 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. dienraščio para
mai. Nuoširdus ačiū.

x Edmund Binkis, Ply
mouth Mtg., Pa., dr. P. E. 
Pečiulis, Chicago, III., Mečys 
Šilkaitis, Santa Monica, Cal., V. 
Leone, La Grange, III., Juozas 
Staškevičius, Toronto, Kanada, 
Antanas Petrulis, Danville, III., 
M. Ančerys, Chicago, III., Dana 
Bendikas, Deerfield, III., Juozas 
Ruokis, Los Angeles, Cal., Pra
nas Kašiuba, Las Croces, N. M., 
pratęsdami „Draugo”
prenumeratą, pridėjo po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame.

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: A. ir B. Maciukevičiai, 
Anna Sleteris, John Lukas, 
Jonas Prunskis, dr. Linas 
Bieliauskas, Vytautas Bildušas, 
Marija Dabrila, Balys Grau
žinis, Kostas Podolskis, A. Ab- 
raitis ir Kazys Otto. Visiems 
ačiū.

x Liet. Kr. Demokratų
sąjungos Chicagos skyrius 
rengia subuvimą V. ir L. Šoliū
nų rezidencijoje š.m. liepos 22 
d. Kviečiami visi skyriaus na
riai ir prijaučiantieji. Autobusas 
išvyks 12 vai. nuo Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčios.

Valdyba
(sk)

x Š. m. liepos 20 d., 8 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
sielą vilniečio, kovotojo už lietu
vybę Vilniaus krašte, a.a. akt. 
Juozo Kanopkos, mirusio 
prieš 3 mėn. Vilniuje. Vilniaus 
Krašto Lietuvių sąjungos Chica
gos skyriaus valdyba kviečia 
visus narius, velionio draugus ir 
lietuvių visuomenę dalyvauti 
šv. Mišių aukoje ir kartu pasi
melsti.

(sk)

x Ne pirmą kartą lankan
tys Lietuvą ar turintys iškvie
timus nenori keliauti su turis
tine grupe. Jums G. T. Interna
tional gali sudaryti puikų indi
vidualų maršrutą, parūpinant 
nakvynę su maistu, arba vien 
kelionę. Svarbiausia — 
aplenksite Maskvą, keliaujant 
į Vilnių per Rygą/Kopenhagą 
arba per Berlyną. Kreiptis: G.
T. International, 9525 South 
79th Avenue, Hickory Hills, 
IL 60457-2259; tel. (708) 
430-7272.

(sk)

x Nebrangiai parduodame 
Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, ir namus. 
Keičiame dolerius į rublius ar
ba pristatome dolerius į Lie
tuvą. Pervedame palikimus. 
Skambinti: Ąžuolui
312-434-8618.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk)

Redaguoja J. Putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

AČIŪ, DIEVULI

Ačiū, Dievuli,
Tau už dienelę,
Angelą Sargą 
Siųsk į lovelę.

Saugok brangiausią 
Mūsų tėvynę,
Siųsk jai paguodos 
Žvaigždę aušrinę.

Saugok mamytę,
Brolius ir tėtį...
Jau poterėliai 
ir pakalbėti.

Vytė Nemunėlis

Red. Nors mūsų tėvynė ir 
pasiskelbė esanti laisva ir 
nepriklausoma, tačiau rusų ka
riuomenė tebėra Lietuvoje. Lie
tuviai veda sunkias derybas su 
pavergėju, kad gautų pilną 
laisvę. Visi didieji, kurie per 50 
metų mus ramino, kad nepripa
žįsta okupacijos, dabar nusisuko 
nuo mūsų ir susidraugavo su 
mūsų priešu. Bet dar yra vienas 
Didysis, kuris žvelgia į mus iš 
Aukštybių savo gailestingomis 
akimis. Tai mūsų viltis. Kalbė
kite kasdien tą maldelę ir 
prašykite Jo pagalbos savo 
šeimai ir Tėvynei, kad vėl suži
bėtų mūsų broliams laisvės 
aušrinė.

PAVASARIS

Upeliai čiurlena,
Vėjelis gaivus.
Jau miškuose pavasaris: 
Žibutės mėlynuoja 
Iš tolo, kaip melsvos akelės. 
Saulutės kačiukaiz
Pražydę seniai.
Tik geneliai renka
Kirminėlius iš medelių. 
Vyturiukas seniai parskridęs 
Ir gieda jau giesmelę: 
„Čir-vir-vir pavasaris”.

Lina Kairytė, Lietuva.

SAPNAS

Julytė sapnavo, kad ji nuskri
do į nežinomą planetą raketa. Ji 
ten susitiko gražų, baltą strutį 
ir auksinį liūtą. Jie jai pado
vanojo sidabrinį riešutą ir 
deimantinę arfą. Eidama toliau 
pamatė sraigę ir pelėdą, kurios 
ją nuvedė į didelius rūmus, 
pasodino ant suoliuko ir neišlei
do, nes buvo labai piktos. Julytė 
parašė savo mamai laišką, įdėjo 
į voką. Ji labai pasiilgo namų. 
Jai buvo labai liūdna, kad srai
gė ir pelėda buvo tokios negeros. 
Jos paėmė jos raketą ir Julytei 
negrąžino. Julytė iš liūdesio la
bai verkė. Pakėlus galvą, pama
tė lietsargį. Julytė pasiėmė 
deimantinę arfą, sidabrinį 
riešutą ir atsisėdo į lietsargį. 
Staiga lietsargis pavirto į didelį 
erdvėlaivį. Julytė skrido 
erdvėmis ir nusileido į jūras. 
Perplaukus jūras, pasiekė 
sausumą ir laimingai sugrįžo 
namo.

Baltija Udrytė

Mūsų sostinės Vilniaus viena iš senųjų gatvių. Gyventojai jų brangina ir 
saugoja, nes ji primena mums senus ir garbingus laisvos kunigaikščių 
Lietuvos laikus.

KELIONĖ Į ATEITĮ

Štai vieną vasaros vakarą aš 
išvedžiau šunį Pūką. Kaip ir 
kiekvieną dieną su juo ėjau į 
parką. Parke bėgiojome po 
mišką ir slėpėmės tarp krūmų. 
Iš miško išėję, mes bėgiojome po 
didelę pievą. Buvo tamsu ir aš 
pastebėjau rūką. Rūkas buvo 
kaip mažas debesėlis nusileidęs 
iš dangaus. Staiga mano šuo 
pradėjo loti ir paspruko man iš 
rankų. Jis bėgo tiesiai rūko 
link. Kai jis ten įbėgo, daugiau 
jo nemačiau. Aš pradėjau šaukti 
jį vardu, bet niekur jo nebuvo. 
Aš bėgau rūko link ir paste
bėjau, kad jis buvo sudarytas iš 
mažų sidabrinių lašų, kurie 
nekrito ant žemės.

Aš pradėjau bėgti per rūką. 
Kai išbėgau iš to rūko, buvo 
diena. Aš apsidairiau ir paste
bėjau, kad aš buvau toje pačioje 
pievoje, tik dabar buvo auksinė, 
o medžiai buvo sidabrinės 
spalvos. Aš bėgau per pievą ir 
mišką į tą pusę, kur buvo mano 
namas. Kai tenai nubėgau, 
pamačiau, kad visi namai pasta
tyti iš krištolo. Kiekviename 
kieme augo spalvotos gėlės ir 
aukšti medžiai. Keli kiemai 
turėjo pilnus ežerėlius su spal- 
tomis žuvytėmis. Visi žmonės 
buvo apsirengę sidabrinės spal
vos drabužiais. Žmonės dirbo 
savo kiemuose arba žaidė 
žaidimus. Jie važinėjo tokiomis 
mašinomis, kurios skrido porą 
pėdų nuo žemės.

Staiga prie manęs pribėgo 
vienas vaikas. Jis kalbėjo 
lietuviškai. Jis paklausė, ką aš 
čia darau ir kodėl aš taip keis
tai apsirengęs. Aš papasakojau 
apie savo šunį, keistą rūką ir 
visa, kas atsitiko. Aš paklau
siau kokia šiandien data. 
Jis pasakė, kad yra 3000 metai 
po Kristaus, kovo 3 diena. Da
bar aš supratau, kad kai aš pra
bėgau rūką, aš atsiradau 
kitame laike. Aš paklausiau 
koks to vaiko vardas. Jis atsakė: 
„Aš esu Petras Lapšys”. Tada aš 
jam pasakiau, kad mes tikriau
sia esame giminės.

Mes drauge ėjome surasti 
Pūką. Už medžio Petras paste
bėjo Pūko uodegą. Pribėgęs

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDIMO REZULTATAI

1. Gaja Bublytė surinko 855 
taškus, laimėjo 100 dol.

2. Laura Lapšytė — 810 tšk. — 
95 dol.

3. Janina Braunytė — 745 tšk.
- 75 dol.

4. Baltija Udrytė — 685 tšk. — 
68 dol.

5. Almis Udrys — 500 tšk. — 
50 dol.

6. Vaiva Bučmytė — 405 tšk.
— 40 dol.

7. Vytis Udrys — 305 tšk. — 
32 dol.

8. Raminta Moore — 175 tšk.
- 17 dol.

9. Tomas Sirgedas — 85 tšk. — 
9 dol.

10. Rima Vilimaitė — 70 tšk.
— 8 dol.

11. Justinas Andriušis — 65 
tšk. — 6 dol.

Ačiū už aštuonių mėnesių 
pasišventimą spręsti užda
vinius. Stropiausi sprendėjai, 
kurie kiekvieną savaitę atsiųs
davo atsakymus, buvo: G. 
Bublytė, L. Lapšytė, J. Brau
nytė, Udrių šeima ir Vaiva 
Bučmytė — pati jauniausia 
dalyvė. Ačiū Lietuvių fondui už 
skirtus pinigus premijoms. 
Tikiu, kad šie jaunieji ateityje 
prisimins LF ir bus jo talki
ninkai. Galvosūkių sezonas pra
sidės vėl nuo spalio mėnesio 
pradžios. Vasaros mėnesiais 
vyksta kitas konkursas, kimiam 
atlikti nereikia didelės įtampos, 
tik truputį prisiminti lietu
viškos mokyklos žinias. Linkiu 
vasarą praleisti stovyklose, 
iškylose ir gražios gamtos prie
globstyje su lietuviška knyga 
rankose.

Redaktorius

Pūkas šoko į mano rankas ir 
mane aplaižė. Visi trys nuėjome 
į pievą prie rūko. Ten aš at
sisveikinau ir vėl bėgau per 
rūką. Kai jį prabėgau, vėl bu
vau senoje pievoje. Apsisukau ir 
rūkas pradingo. Stipriai 
laikydamas savo šunį, aš parbė
gau namo.

Kovas Lapšys, 5 kl.,
K. Donelaičio lit. m-la

MAŽOJI LIETUVA

Didžiąją Lietuvą sudarė 
žemės plotai, kuriuos valdė Lie
tuvos valdovai: Mindaugas, 
Traidenis, Vytenis, Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, Vytautas 
Didysis ir kt. Lietuviai gyveno 
ir Rytų Prūsijoje bei Klaipėdos 
krašte, jie sudarė Mažąją 
Lietuvą. Kai Didžiojoje Lietu
voje, kurią buvo užėmę rusai, 
buvo uždrausta lietuvių spauda, 
tai lietuviški laikraščiai ir 
knygos buvo spausdinami Mažo
joje Lietuvoje. Iš ten knygnešių 
buvo slaptai gabenama į 
Didžiąją Lietuvą. Mažojoje 
Lietuvoje gyveno garsūs vyrai, 
kaip K. Donelaitis, Vydūnas ir 
kiti.

Danutė Mikrutaitė,
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinė

VALKATA IR RAGANOS
(Konkursinė lietuvių liaudies 

pasaka)
(Tęsinys)

Kunigaikščiui atrodė, kad 
jaunikaitis yra prasčiokų 
kilmės, o gal net elgeta. Kuni
gaikštis nutarė įvairiais būdais 
išmėginti: tai kalba, tai valgiu, 
tai gėrimu. Jaunikaičiui viskas 
gerai sekėsi, piršlys visur jam 
padėjo taip, kad kunigaikštis 
nieko suprasti negalėjo. Pa
galiau kunigaikštis liepė jauni
kaičiui duonos atriekti, galvo
damas: „Jei jis iš prastų žmonių 
giminės, rieks storą duonos 
riekę, o jei iš kilmingos giminės, 
tai rieks ploną riekę”. Padėjo 
ant lėkštutės sviesto ir žiūrėjo, 
kaip jis teps: ar storai, ar plonai. 
Jaunikaitis nesuprasdamas, nes 
buvo kilęs iš prastų žmonių ir 
nežinojo didžiūnų apsiėjimo, 
atriekė storą riekę ir tepė ant 
riekės daug sviesto pakabinęs. 
Kunigaikštis pažino, kad jis yra 
prasčiokas. Velnias, būdamas 
piršliu, tuoj suprato kuni
gaikščio galvojimą ir tuojau 
įsiterpė:

— Kunigaikšti, negalvok blo
gai. Tas mano jaunikaitis, nors 
ir iš prastos kilmės būtų, jis turi 
labai puošnius rūmus. Nepražus 
jūsų duktė už jo ištekėjusi. Jis 
yra labai gailestingas, visados 
pirmą duonos riekę duoda elge
toms. Jis taip ir dabar daro, 
galvodamas apie vargšus.

(Bus daugiau)

Žodynas: 1. apginti (apgin
siu), 2. sąlyga (sąlygomis), 3. 
nuvilkti (nuvilko), 4. dėvėti 
(dėvi), 5. piršti (piršo), 6. vientur
tė, 7. pasiversti (pasivertė), 8. 
piršlys, 9. girti (gyrė), 10. 
kilmingas.

Klausimai: 1. Kokią nuomo
nę turėjo susidaręs kunigaikštis 
apie jaunikį? 2. Kokius mėgi
nimus kunigaikštis atliko ir 
kaip pasisekė? 3. Kaip sekėsi 
jaunikiui su duona ir sviestu? 4. 
Kaip velnias — piršlys paaiš
kino? 5. Kodėl velnias padėjo 
savo padarytam jaunikiui?

Gramatika: Duotos veiksma
žodžių bendratys, iš jų pa
darykite visus keturis laikus 
ir parašykite. Jei žodžių 
reikšmių nežinosite, pažiūrėkite 
į žodyną. 1. Statyti (namus), 2. 
taisyti (valgį), 3. tverti (tvorą), 4 
arti (lauką), 5. auti (kojas), 6. 
braukti (linus), 7. degti (lempą). 
Veiksmažodžio laikuose šiuos 
veiksmažodžius rašykite trečia
jame asmenyje.

Aš tau duosius riešutų, kad 
nelįstum prie kitų.

Žemaitiškas posakis


