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Lietuvos Respublikos Ir lietuvių 
išeivijos atstovų kreipimasis [ 

Pasaulio tautas Ir valstybes 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 kovo 11 

d. aktais paskelbė 1918-1940 m. egizistavusios nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos tęstinumą ir tuo veiksmu tiesioginiu būdu 
priminė pasaulio tautoms, kokia yra dabartinė Lietuvos 
Respublikos ir TSR Sąjungos santykių esmė, nusakoma kaip 
sugrįžtančio teisėtumo ir tebesitęsiančios prievartos konfliktas. 
Ši padėtis turi būti kuo greičiau sureguliuota teisėtumo 
pagrindais. 

TSR Sąjunga atsakė ultimatumais ir grasinimais, jėgos 
demonstravimu ir ekonomine blokada, Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos duodamų vizų nepripažinimu 
TSRS kariškių kontroliuojamose įvažiavimo į Lietuvą vietose. 

Todėl Lietuvos Respublikos ir lietuvių išeivijos atstovai, 
susitikę 37-ojoje Europos lietuviškųjų studijų savaitėje, Ein-
siedelne, Šveicarijoje, ir apsvarstę dabartinę padėtį, pareiškia: 

1. Lietuvos Respublikos suvereniteto varžymai, kuriais TSR 
Sąjunga ligi šiol tęsia 1940 m. įvykdytų Stalino aneksijų 
politiką, turi būti kuo greičiau panaikinti. 

2. Lietuvos Respublika, siekianti dalyvauti Europos 
demokratinių tau tų bendrijoje, užtikrinti piliečių ir žmonių 
teises ir įvykdyti jos įstatymais numatytas politines ir 
ekonomines reformas, turi pati kontroliuoti savo valstybės 
sienas. 

3. TSR Sąjunga neturi jokio teisėto pagrindo daryti kliūtis 
Lietuvos žmonių bendravimui su kitur gyvenančiais asmenimis, 
kaip ir trukdyti Lietuvos Respublikai įstoti į tarptautines 
organizacijas. 

Mes tikimės, kad demokratinės visuomenės ir vyriausybės 
nesitaikstys su tokiais Lietuvos suvereniteto uzurpavimais ir 
pažeidinėjimais, prisidės prie padėties Lietuvoje ir visame Balti
jos regione normalizavimo. Kai leidžiama tautų ir valstybių teisę 
atimti didesnės valstybės jėga, pavojuje atsiduria visa 
tarptautinė teisė. 

Vy tau ta s L a n d s b e r g i s 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas 
Kazimieras Mot i eka 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas 
J a r a s Alkis 
Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas 
Stasė Bal tus 
Belgijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė 
Mirga V. Spanje 
Augustai tytė 
Olandijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė 
Kazys Lozorai t is 
Italijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto 
vicepirmininkas 
Einsiedeln, 
1990 rugpjūčio mėn. 11d. 

Vytau tas Bie l iauskas 
PLB valdybos pirmininkas 

Narcizas P r i e l a i d a 
Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 

An tanas R a z m a 
JAV Lietuvių 
Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas 
R iča rdas Bačk i s 
Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 

I r ena Joerg-Naudž iūna i t ė 
Austrijos Lietuvių atstovė 

Kęstutis Iv insk is 
Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos 
narys 

Prez. Gorbačiovo Įsakymas 
Maskva. — Reuterio žinių 

agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjungos prez. M. Gorbačiovas 
išleido naują įsakymą grąžinti 
visas teises dar nereabilituo
toms Stalino aukoms, kurių dar 
esama tūkstančiai, pabrėždamas, 
kad daug nekaltų žmonių ..tebe
nešioja šią neteisingumo dėmę". 

Tai stipriausias Gorbačiovo 
pasmerkimas Stalino darbų, 
ypač dėl priverstino žemės ūkių 
nusavinimo, kuris buvo pradė
tas 1920 m. ir dėl to milijonai 
žmonių buvo sušaudyti, mirė 
badu arba buvo išvežti į darbo 
s tovyklas ka ip „žmonijos 
priešai". 

Moralės a t s t a t y m a s 
įsakydamas specialiu dekretu 

reabilituoti visus piliečius, 
nuteistus už politine veiklą, so
cialine, tautinę, religinę ar 
kitais motyvais nuo 1920 metų 
iki 1950 metų imtinai, sugrą
žina teises visiems tiems žmo
nėms, kuriems dar tos teisės 
nebuvo su te ik tos . Sovietų 
Sąjunga dabar imasi atstatyti 
moralę, demokratiją ir teisingu
mą. Gorbačiovas pripažino, kad 
daugeliui jau buvo sugrąžintos 

tos teisės, bet dar ne visiems. 
Tad šiuo įsaku reabilituojami 
visi, kurie anksčiau neturėjo 
teisės apeliuoti ar pasiskųsti. 

Dekretas ypač ragina reabili
tuoti dvasiškius ir tuos piliečius, 
kurie buvo persekiojami religi
niais motyvais. Prie Stalino 
tūks tanč ia i kunigų buvo 
sušaudyti, o tikintieji skriau
džiami ir žeminami. Daug buvo 
amnestuota po diktatoriaus 
mirties 1953 m., bet Gorbačio
vas sako. kad dar daug atvejų 
nebuvo liesta, tad ta neteisybė 
*.uri būti dabar pašalinta 

Šiame įsakyme yra viena 
išimtis tiems, kurie nuteisti 
nusikaltimais prieš tėvynę ir 
Sovietų žmones prieš karą, II-jo 
Pasaulinio karo metu ir po jo. 

Ir vėl rinkimai 
Bona. — Abiejų Vokietijų So

cialdemokratų partija nori. kad 
susijungimo rinkimai dabar jau 
būtų viduryje rugsėjo, nes Rytų 
Vokietijos ekonominės sąlygos 
..katastrofiškos". Bet Krikš
čionių demokratų partija, kuriai 
pr ik lauso kanc le r i s Kohl, 

Arabų nuotaikos prieš viršūnių konferenciją Egipte. Cairo aerr .oste Egip
to prezidentas Hosni Mubarakas sutiko Saudi Arabijos karalių Fahd 
ir abu susikabinę rankomis išeina iš aerouosto. 

Demokratijos procesas 
— nelengvas klausimas 

Prunskienės 
Vilnius . „Chicago Tribūne" 

korespondentas, jau anksčiau 
aprašęs vadovaujančių lietuvių 
nuomonių skirtumus, pirmadie
nį vėl plačiau rašo apie pokal
bius su kai kuriais lietuviais. 

Pirmiausia J. Yuenger, tarp 
kitų dalykų, rašo. jog praėjusio 
trečiadienio naktį, kai pasklido 
gandai, kad bus nuversta di
džiulė Lenino statula, atvyko 
Sovietų ginkluotų vyrų daliniai 
iš savo garizonų už miesto prie 
statulos. Bet nieko neįvyko. 
Tačiau, kaip korespondentas 
pažymi. Maskvos reprezentan
tai turėjo rimtą pagrindą, nes 
prieš sava i t ę K a u n e buvo 
nuverstas Lenino paminklas. 
Kitą dieną naujoji vyriausybė 
pareiškusi nepasi tenkinimą, 
kad toks dalinių poelgis yra 
kišimasis į respublikos vidaus 
r e i k a l u s . Tol iau r epo r t aže 
pakartojami jau gerai žinomi ir 
visur spaudoje minėti dalykai, 
nuo Komunistų partijos atsis
kyrimo nuo Maskvos iki ekono
minės blokados. 

Poka lb i s su A d a m k u m i 
Pastebima, kad Maskva ir 

Vilnius ruošiasi ilgoms ir for
malioms deryboms atsiskyrimo 
klausimu. Bet masinis dalinių 
pasirodymas aplink Lenino 
paminklą rodąs, kad nepri
klausomybės tikrovė dar yra 
toli nuo paskelbto nutarimo. Jis 
sako. jog per p e n k e r i u s 
mėnesius Lietuva sužinojo, kad 
apie demokratiją yra daug 
lengviau kalbėti negu ją įgy
vendinti praktikoje. 

Korespondentas buvo susiti
kęs ir su Vidurio Aplinkos 
Apsaugos regiono adminis 
tratoriumi Valdu Adamkumi. 

laikosi savo nutarimo, kad svar
bieji rinkimai būtų spalio 14 d. 
Opozicinės partijos norinčios 
pagreitinti rinkimus, kad būtų 
mažiau laiko k r ikšč ion ims 
demokratams pasiruošti ir kad 
nesurinktų balsų daugumos. 

optimizmas 
kuris j am pasakė, jog yra daug 
a r g u m e n t ų dėl metodų bei 
priėjimo būdu. kaip išspręsti tą 
ar kitą problemą, tačiau kiek
vienas sutinka dėl pagrindinio 
tikslo — apsisprendimo klausi
mo. „Lietuviai yra realistai. Jie 
išgyveno blokadą ir jie žino. kad 
bus sunkūs metai ekonomiškai, 
bet j ie viską padarys, kad 
pasiektų laisvę"", pasakė šiam 
korespondentui Adamkus. 

T r i n t i s vyksta ir to l iau 
Korespondentą- vėl pastebi, 

kad didėja kova tarp vyriau
sybės ir parlamento. Parlamen
te yra 141 narys r jie esą pa
siskirstę į septynias politines 
grupes, įskaitant promaskvi-
nius ir antimask inius komu
nistus. J is vėl pakartoja, kad 
Prunskienės rėmėjai buvo nepa
tenkinti , kad jos p vardės Land
sbergis neįrašė i p 'siūlytųjų še
šių asmenų sąrašą deryboms su 
Maskva, ners pat i - mesnių šalti
nių žiniomis, Landsbergis tepa
minėjo keturias | vardes. 

Savo pasikalb- e min. pirm 
K. Prunskiene pa iškė, jog, no 
tik kad derybos t -ides greitai. 
bet kad Lietuva t geroje pozi 
cijoje ryšium su ' orbačiovo ir 
Jelcino santyki a s, visai ne
kreipdama deme-io į sklindan
čius gandus viet ;•».. O kai bus 
L i e t u v o s nepr - l ausomybė 
pilnai atstatyta ai bus susi
t a r t a ir dėl S< i kariuome 
nės išėjimo, kali • ' jam Pruns
kienė. Tada bus - organizuota 
ir Lietuvos šiem. :>sauga, o gal 
l i e t uv i ams tek padėt i ap
saugoti ir Kalu frado bazę. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— PLB pi rmininkas dr. Vy
tautas Bieliauskas savo pa
skaitoje Šveicarijoje vykusioje 
37-joje lietuvių studijų savaitėje 
pasiūlė peržiūrėti Vliko veiklą, 
nes dabar, kai pati Lietuva 
laisvinasi, vargu ta veikla be
tinka šių dienų reikalavimams. 

— Washingtone Gynybos 
depar tamento special istai 
apskaičiavo, jog pasiuntimas 
karinių pajėgų į Saudi Arabiją 
kainuos mėnesiui maždaug nuo 
300 iki 440 milijonų dolerių. 

— Bri tani jos vyriausybė 
pranešė, jog nušautas britų pi
l ie t is I rako kareivių, y ra 
prekybininkas Douglas T. 
Croskery, kuris bandė pabėgti 
iš Kuweito į Saudi Arabiją su 
kitais užsieniečiais. 

— Karachi mieste. Pakistane, 
policija areštavo penkis paša
lintosios ministerės pirmininkės 
Benazir Bhutto padėjėjus, kurie 
įtariami išeikvojimais, kai 
turėjo svarbius postus vyriau
sybėje. 

— Salvadoro Jėzuitų vyres
nysis pasakė, jog šešių kunigų 
nužudymas, kaip atrodo, buvo 
gerai suplanuotas iš anksto. 
Paaiškėjo, jog karių dalinys 
prieš aštuonias valandas įspėjo 
gyventojus neiti iš namų, nes 
naktį būsią daug triukšmo". Tą 
anktį ir įvyko jėzuitų kunigų 
nužudymas. 

— New Yorke 19 m. amžiaus 
tėvas prisipažino policijai užmu
šęs savo šešių dienų sūnų ir po 
to sužalojęs jo kūnelį ir palikęs 
ant grindų savo bute, kur jo 
vilkinis šuo jį suėdė. Policijos 
manymu, tokiu būdu buvo norė
ta užtušuoti kūdikio mirtį. 

— Eg ip t a s j au pasiuntė 
5,000 savo kareivių į Saudi 
Arabiją ir tapo pirmuoju arabų 
kraštu su Amerika ginančiu 
turtingą alyva karalystę. 

— Jaroslavo alyvos valymo 
fabrike. 250 mylių nuo 
Maskvos, įvyko šeštadienį 
gaisras, kai sprogo vienas kom
presorius. Žuvo 3 žmonės ir 10 
buvo sužeista, pranešė „Tasso" 
žinios. 

— Saud i Arabi jos žinių 
agentūra pranešė, jog Irako 
prez. Husseinas tikrai buvo 
pažadėjęs Saudi karaliui Fahd, 
Jordano karaliui Husseinui, 
Egipto prez. Mubarakui, JAV 
prez. Bushui ir Sovietų 
Sąjungos prez. Gorbačiovui, kad 
jis nepuls Kuweito, bet jis savo 
žodžio neišlaikė — Kuweitą po 
dviejų dienų užėmė. 

— Miunchene 
Europos" radiją? 
Boris Jelcina;-
maskviečių inte 
rinkime, pasakė 
politika Pabalt 
nepasisekė, ne« * 
sekti ir kitos -
publikos, nor;n' 
nuo sąjungos. 

„Laisvosios 
)ranešė, jog 
kalbėdamas 
<tualų susi 
l Gorbačiovo 

klausimais 
> pradėjo pa-
letinės res-
s atsiskirti 

Prezidentas įsakė 
sulaikyti visus 

Irako laivus 
Washingtonas . — Prez. G. 

Bushas įsakė JAV laivynui 
sulaikyti Irako alyvos eksportą 
ir praktiškai užblokuoti visą 
importą, išskyrus maisto pro
duktų įvežimą, paskelbė Baltie
ji rūmai. Gynybos departamen
to sekretorius Diek Cheney ir 
kiti Saugumo tarybos vyresnie
ji tur i parušoti specialius įsa
kymus laivynui. 

Į sakymas sulaikyt i visus 
laivus buvo prezidento įsakytas 
po to, kai Irako prez. Saddam 
Husseinas pasiūlė at i traukti 
savo pajėgas iš Kuweito, jei 
Izaelis pirmiau išvež savo 
kariuomenę iš okupuotų Vaka
rų Kranto ir Gazos srities ir jei 
Sirija atšauks savo karius iš 
Libano. Washingtonas ir Izrae 
lis tuoj pranešė, kad toks pa
siūlymas visai nebus svarsto
mas. 

Kai to p a p r a š ė Kuwei tas 
JAV vyriausybės pareigūnai, 

kurie yra Kennebunkporte, kur 
prezidentas atostogauja, prane
ša, jog įsakydamas pirmąją 
laivyno blokadą po Vietnamo 
k a r o , prezidentas ne l aukė 
Jungtinių Tautų nutarimo įves
ti tas sankcijas prieš Iraką. 
Valtybės sekretorius James 
Bakeris paaiškino, jog taip buvo 
padaryta paprašius Kuweito 
t e i sė t a i vyr iausybei ir to 
užtenka, kad nebūtų prasi
lenkta su Jungtinių Tautų pa
ragrafais. Blokada bus pir

miausia vykdoma Persų įlan
koje ir Raudonojoje jūroje kar
tu su kitų valstybių laivais, 
kurie yra arti Arabų įlankos. 

Kas 10 minučių atvyksta 
Amerikos k a r i a i , k u r i e m s 
pasakyta kad čia gali išbūti gal 
pusmetį laiko. Laivyno operaci
jos vyksta puikiai ir blokada jau 
veikia pavyzdingai. Prez. Bu
shas įsakė Gynybos sekretoriui 
vėl vykti į Saudi Arabiją su nau
ja misija — aptar t i su Saudi 
vadais esamą padėtį ir susitik
ti su kariais. Penktadienį Chen-
ney išvyksta į Saudi Arabiją. 

J A V kar ia i pas i ruošę 

Bagdade esąs didelis susirū
pinimas, kad tuoj pradės stigti 
maisto. Šiuo atveju amerikičiai 
būsią nuolaidūs ir leisią huma
nitariniais tikslais apsirūpinti 
maistu. Busho administracija 
vengia naudoti žodį ..blokadą", 
nes pagal tarptautinę teisę tai 
jau reiškia „karo veiksmą"'. 
Vartojamas žodis „uždrausta". 

Pranešama, kad „Indepen-
dence" lėktuvnešyje jaunųjų 
Amerikos kareivių moralė eanti 
aukšta, ir kaip admirolas Jerry 
Unruh pareiškė: „mes čia 
būsime tiek ilgai, kiek tik 
reikės arba kiek norės mūsų 
prezidentas". Tame regione jau 
esama daugiau kaip 50 laivų, 
Australijos. Kanados ir Vakarų 
Europos laivai jau visai netoli 
Vidurio Rytų. 

Gorbačiovas paneigė 
Estijos deklaraciją 

Deputatai dar mokosi, o besi 
mokydami vaiskMioti visi esam 
gumbų prisirinkę..." Lietuvos 
Respublios Teisines sistemos ko
misijos pirmininkas Jonas Pra
piestis. 

Maskva . Rugpjūčio 12 d. — 
Reuteris perduoda žinią, jog sek
madienį Sovietų Sąjungos prezi
dentas M. Gorbačiovas paneigė 
Estijos Respublikos naują dek
laraciją, kuri pagal Sovietų įsta
tymus negaliojanti ir esanti be
vertė. 

Savo pareiškime per Sovietų 
televiziją, Gorbačiovas pareiškė, 
jog Estijos Parlamentas pasielgė 
neteisėtai, kai praėjusį antra 
dienį nutarė atsiskirti iš So
vietų Sąjungos ir nebesiskaityti 
sovietų dalimi. Jis pasakė, jog 
išleistas prezidento dekretas 
gegužės 14 d. jau tada paskelbė, 
kad Estijos ir Latvijos paskelb
tos nepriklausomybės negalioja 
ir kad jo dekretas Estijoje ir Lat
vijoje „yra pilnoje galioje". 
„Toks prieškonstitucin is aktas, 
reikalavimai ir ult imatumai 
neturi pagrindo ir jokios atei
t ies", kalbėjo Gorbačiovas apie 
Estijos parlamento nutarimą, 
padarytą rugpjūčio 7 d. 

Gorbačiovas taip pat kritikavo 
Estijos Respublikos paskelbtą 
nutarimą, kad Sovietų Sąjungos 
Raudonosios armijos buvimas 
Estijoje pažeidžia jos suve
renumą. Penkių punktų Estijos 
pareiškime dar pakartojama 
Estijos deklarac i ja , k a d 
Respublikos inkorporavimas į 
Sovietų Sąjungą 1940 metais 
yra neteisėtas. 

— Riyadh miestelyje, kaip 
praneša diplomati niai šaltiniai, 
įvyko pirmieji susišaudymai 
Saudis virš savo teritorijos 
nušovęs du Irako žvalgybinius 
lėktuvus 

— I ranas , ilgai tylėjęs, savo 
prez. Rafsanjano žodžiais pa
smerkė Irako invaziją j Kuwei 
tą, pranešė Teherano radijas 

Reuterio žinių agentūra dar 
prideda, jog šios trvs Pabaltijo 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
respublikos paskelbė išeinan
čios iš Sovietų Sąjungos ir 
atstatančios savo turėtas prieš 
karą nepriklausomybes. Tačiau 
Lietuva yra vienintelė pa
skelbusi pi lną savo nepri
klausomybes atstatymą, tik 
vėliau išleidusi proklamaciją, 
kad laikinai susilaikys nuo kai 
kurių įstatymų vykdymo, kai 
prasidės pasitarimai su Sovietų 
Sąjunga. Estija ir Latvija šiuo 
atžvilgiu pas i r inko labiau 
moderuotą kelią, kuriuo eina į 
savo nepriklausomybes. Žinių 
agentūros pastebi, jog Pabalti
jo respublikos atsisakė daly
vauti Gorbačiovo kviestuose 
pasitarimuose tarp Maskvos ir 
15 respublikų, kad būtų iš nau
jo nustatyti ryšiai ir sudaryta 
kokia nors konfederacija. 

Pats Gorbačiovas savo pareiš
kime neprisiminė Karelijos de
klaracijos. Ji yra viena iš 20 
autonominių respublikų sąjun
goje, sudaryta iš Suomijos atim
toje teritorijoje. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 15 d.: Švč. M. 
Marijos d a n g u n ėmimas — 
Žolinė. Napoleonas. Sigita, 
Rugilė, U t e n i s . Visvi las , 
Vydenė. 

Rugpjūčio 16 d.: Joakimas, 
Al v i t ą . K o k a s . B u t v y d a s , 
Ragelė 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:51. leidžiasi 7:52. 
Temperatūra dieną 85 1., 

naktį 65 1 

i 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.KŲ RAMOVĖ 

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

ASS STUDIJŲ DIENOS 
Akademinio Skautų sąjūdžio 

Studijų dienos vyks šj savaitgal} 
Lietuvių centre, Lemonte. Lau
kiama visa akademinė skautų 
šeima ir jų artimieji. Kviečiami 
ir susidomėję vadovai,-es, bro
liai ir sesės vyr. skautės ir sk. 
vyčiai. Mielai sutiksime ir susi
domėjusią visuomenę. 

Studijų d ienas pradėsime 
smag iu s k a u t i š k u laužu 
penktadienį, rugpjūčio 17 d. 
Renkamės 8 v.v. Laužo pradžia 
8:30 v.v. 

Šeštadienį, rugpjūčio 18 d., 
Lietuvių centre, Lemonte, Stu
dijų dienų dalyvių registracija 
prasidės 8:30 vai. ryto. Oficialus 
atidarymas ir vėliavų pakėli
mas — 9 vai. r., o 9:15 vai. r. — 
pirmoji paskaita. Vs tn Stefa 
Gedgaudienė kalbės tema „Lie
tuvos skautija". 10:45 v.r. dis
kusinio pobūdžio tema „Ar 
grįšime į Lietuvą" — moderuos 
fil Rimas Griškelis. Po disku
sijų, 12:30 sėsime prie pietų 
stalo. Po pietų, 1:30 v. p p. fil. 

prof. Rimvydas Šilbajoris kalbės 
apie „Vytauto Didžiojo univer
siteto atkūrimą". 3 v. p.p. 
Vi ln iaus universi te to pro
fesorius Vytautas Žalys aptars 
atsikuriančios Lietuvos vado
vaujančius asmenis tema „Lie
tuvos valdžios profiliai". 4 v. 
p.p. pagrindinė paskaita — 
„Kovo 11-ji"; kalbės šiuo laiku 
JAV viešintis to įvykio dalyvis. 
6 v.v. vakarienė. 7 v.v. vaizda
juostės ir filmai „Kovo 11-ji" 
Lietuvoje ir kiti įvykiai, o taip 
pat vaizdai iš JAV vykusių TV 
pranešimų ir diskusijų Lietuvos 
reikalais. 8:45 v.v. — vėliavų 
nuleidimas. 9 v.v. — laužas. 

Sekmadienį, rugpjūčio 19 d., 
11 v. ryto šv. Mišiose Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte, prisiminsime vi
sus mūsų brolius ir seses išė
jusius anapus saulės. 

Dėl informacijų kreiptis į fil. 
Leoną Maskaliūną, tel. 708— 
361-5128. 

Dalyvaukime visi! 

Skautų stovykloje Lietuvoje. 

SKAUTŲ VEIKLA LIETUVOJE 

KODĖL LIETUVOS JAUNIMAS 
NENORI TARNAUTI SOVIETŲ 

KARIUOMENĖJE? 
Visiems aišku, kad niekas ne

nori atlikti karinės tarnybos 
okupanto kariuomenėje, bet 
Lietuvos j aun imu i yra dar 
didesnė problema. Mes girdė
jome, kad juos ten muša, nie
kina, juokiasi iš jų, tačiau netu
rėjom apie tai jokio konkretaus 
įrodymo. 

Dabar skaitome Lietuvoje lei
džiamo savaitraščio „Atgimi
mas'" 'š.m. Nr. 8) vieno lietuvio 
jaunuolio tėvų pasakojimą apie 
sūnaus tarnybą raudonosios ar
mijos „rojuje". Jie pasakoja, kad 
sūnaus būryje buvo keturi nau
jokai. J iems tekdavo daug dirb
ti , mažai miegoti, ne visada 
gaudavo pusryčių. Iš jų tyčiojosi, 
juos mušė. Po to, kai kartą 
grįždamas iš miesto neparnešė 
puslitrio (svaigalų), jį mušdavo 
smarkiau ir dažniau. Kiekviena 
pasitaikiusia proga spardydavo 
į kojas, mušdavo į krūtinės 
skaudžiausią vietą, į nugarą 
a u t o m a t o buože, o gulint į 
mušdavo, taikydami į kepenis. 
Kojos sut ino, paraudonavo, 
a ts ivėrė žaizdos... Naktimis 
s ū n u s nemiegodavo tv i r ta i 
t a i suspaudęs rankoje aštrų 
peilį, kurį saviginai jam atvežė 
klasės draugas... Paniekinimui 
dar liepdavo l o s kapeikos pini
gėliu skusti tualete grindis... 

Po p r i e s a i k o s j aunuol ia i 
paskirstomi į būrius tarp senų 
kareivių. Čia kiekvienu atveju 
j a u n u o l i s įvairiais darba is 
apkraunamas taip. kad miega 
po 2 vai. per parą, ar dar 
mažiau. Iš jo pradeda atiminėti 
maistą. O kai nuolat badmiriau-
jant is jaunuolis nusilpdavo, su 
juo jau galėdavo daryti ką nori, 
n e s j i s j au nebegalėdavo 
priešintis... 

Žinoma, apie tai jaunuolis turi 
t y l ė t i , n i e k a m pas i skųs t i 
n e g a l i m a . Arčiau Lietuvos 
tarnaujant iems kareivėliams 
tėvai veža maistą ir dovanas jo 
vyresniesiems, prašydami jų 
s ū n a u s neskr i aus t i . Visgi 
daugumas Lietuvos jaunimo 
vežami j tolimąjį Sibirą, daug jų 
grįžo užkaltuose karstuose iš 
Afganistano... 

Kariuomenėje visi žino, kad 
lietuviai yra labiau išsilavinę už 
kitus, kad jie katalikai, kad Lie
tuvoje gyvenimas kur kas geres

nis negu Sovietų Sąjungoje. To 
užtenka — pavydūs, sužvėrėję 
viršininkai kankina lietuvius 
visokiais būdais. Jau yra žinių, 
kad ne vienas mūsų jaunuolis 
tok io režimo neištvėręs 
nusižudė... 

Amerikiečiai, dargi pats vice
prez identas s tebisi , kad 
l ietuviai bėga iš sovietų 
kariuomenės. Ar ne mūsų 
pareiga visiems paaiškinti to 
bėgimo priežastį? 

Dalia 

MES IR 
SKAUTIJA LIETUVOJE 

Nesiskųsdami, mėgindami 
užpildyti visas spragas, tarytum 
skruzdės jau kelius tiesdami, 
eina pirmyn besiruošdami, 
mokydamiesi ir kupini vilties 
šviesesnei ateičiai sesės-broliai 
Tėvynėje. Kiekvieną sutiktą 
kliūtį išmaningai spręsdami, 
kiekvieną progą išnaudodami 
idėjos plėtimui, saviauklai ir 
dėmesiui ki t iems. Dievui , 
Tėvynei, Artimui... 

Brolija, Prancūzijos dėka, jau 
Europos Skautų Bendrijos na
riai. Žiūrėsime, kaip klausimas 
spręsis Seserijos atveju. Kiek
vienu atveju, Tėvynėje darbas 
visapusiškai verda. Dabar 
didele dalimi nuo mūsų pačių 
priklauso, kai art i norime būti 
su jais — duoti ir imti, pasida
linti, augti ir kurti kartu. 

Nors šiuo metu Tėvynės lan
kymo sąlygos yra labai ribotos, 
turinčios progą tenai keliauti 
informuokite LSS vadovybę, 
kad galėtume lengviau palai
kyti pagal išgales artimiausią 
ryšį. Koordinuojant ne t ir 
nedaugelį ten praleidžiamų 
dienų, bendravimas galėtų būti 
labiau svarus ir našesnis — 
abipusiam džiaugsmui. 

JUNKIMĖS Į PASTANGAS GELBĖTI 
LIETUVOS JAUNUOLIUS 

Pastaruoju laiku vėl pradėjo 
siautėti Sovietų kariuomenė 
Lietuvoje — gaudomi ir žiauriai 
suiminėjami iš kariuomenės 
pasitraukę ir ignoruojantieji 
šaukimus stoti kariuomenėn 
Lietuvos jaunuoliai. Ryšium su 
tuo yra jau ir naujų gyvybės 
aukų. 

Bostone susiorganizavo 
komitetas, kuris rūpinasi at
kreipti pasaulio dėmesį ir padėti 
gelbėti Lietuvoje Sovietų pa
grobtuosius Lietuvos jau
nuolius, kurie atsisakė iš 
karinės tarnybos buvo globo
j a m i Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje. 

Pirmiausia prašome, kad 
Amerikos grupes, organizacijos 
ar šeimos „adoptuotų" globoti 
po vieną kalinamą jaunuolį. 
Kad kuo daugiau ne tik lietuvių 
visuomenė rašytų protesto laiš
kus ar siųstų telegramas že
miau išvardintiems asmenims. 
Tai būdas atkreipti pasaulio 
dėmesį ir informuoti Sovietų 
valdžią, kad pagrobtaisiais 
jaunuoliais rūpinamasi. 

Rašykite, o svarbiausia pra
šykite organizacijas (Amerikos 
daktarų, advokatų, moterų, 
mokinių, meno mėgėjų ir kt.). 
kad jie įsijungtų šion veiklon. 

Kas gali ilgiau jais rūpintis, 
prašome mums pranešti ir mūsų 
komitetas paskirs visiems po 
jaunuolj. Reiktų rašyti kali
niams, jų šeimoms. Sovietų 
valdžiai, rūpinantis jų likimu, 
teisėmis, sveikata ir kt. 

Jei turima daugiau tikslių 
žinių apie kurio nors jaunuolio 

likimą, tuoj praneškite mums. 
Visą informaciją norime su
teikti Amnesty International ir 
spaudai. 

Prašome talkos darbu ir para
mos pašto/telefono sąskaitoms. 
Jūsų pastangos nulems toli
mesnį šių jaunuolių likimą. 

Bostono Amerikos-Lietuvių 
komi te tą globoti sąžinės 
kalinius (Prisoners of Cons-
cience) sudaro: Jūra Strimaitis, 
Birutė Šimkutė. Jūratė Aukš-
tikalnienė ir Aldona Linger-
taitienė. 

Protes to laiškus rašyt i : 
General Dimitry Yazov 
SSSR. RSFSR 
103150 Moskva 
ui. Kirova, 37 
Ministerstvo oborony SSSR 

Chief Military Procurator 
of the USSR 
SSSR. RSFSR 
ui. Kirova, 41 
Voennaya prokuratūra SSR 
Glavnomu voyennomu 
prokuroru 
Katusev, Aleksandar, Filipo-
vich. 

Ambassador Yuriy V. Dobrinin 
Embassy of the Soviet 
Socialist Republics 
112 16th St. NW 
Washington. D.C. 20036 
(Your Excellency) 

Mr. Richard SchiRer 
Assistant Secretary for Human 
Rights and Humanitarian 
Affairs 
State Department 
Main State Building 

STOVYKLOS 

Laiške iš Lietuvos, rašytame 
liepos 29 d., dėstoma, kad Bal
tojoje Vokėje jau įvyko Vilniaus 
krašto skautų stovykla. Kita 
dar turėjo prasidėti rugpjūčio 17 
d. prie Dubingių. Kauno 
skautai stovyklavo Lazdėnuose 
prie Vievio, prie Bražuolės 
upelio. Klaipėdiečiai Skuoman-
tuose surengė Indėnianą. Toliau 
rašoma: „Liepos 15 d. atiden
gėme Kaune Vytautui Didžia
j am paminklą. Po to Pietų 
krašto stovykloje prie Ūlos labai 
lijo lietus, todėl grybų, kaip 
prisėta". 

Taip pat dalijamasi rūpes
čiais: „Didžiausias rūpestis skil-
tininkų ir vadovų mokomoji sto
vykla prie Telšių ties Biržuvė
nais ant Virvytės kranto, va
žiuojant iš Telšių į Luokę. 15 
dienų stovyka prasideda rug
pjūčio 1 d. PI -.nuojama per 100 
dalyvių. Vadovaus Pijus Ambro-
zaitis, įrengs mažeikiečiai, tal
kins štabas iš visos Lietuvos. 
Maitinsis kraštais. Aprūpini
mas maistu (pagal galimybes) 
centralizuotas. Inventor ius 
savas — asmeninis. Būtų gerai 
bent mokomosioms stovykloms 
turėti bendrą stovyklinį in
ventorių'" 

ARCHYVUOSE IEŠKO 
DUOMENŲ 

Iš Lietuvos pranešama: „Turi
me skubiai pateikti Lietuvos 
Aukščiausiajai Tarybai preten
zijas dėl savo laiku atimto tur
to, todėl ieškome archyvuose ir 
kitur duomenų apie Skautų 
sąjungos turėtą turtą". 

TALKOJE UŽ LAISVA 
LIETUVA.. 

Džiaugiamės s. fil- Audrone 
Pakštiene 'VVashington, D.C), 
koordinavusia š. m. birželio 1-2 
d. demonstracijas Washingtone 
ir ps. fil. Danguole Vadopaliene 
(Cleveland. OH), suorganiza
vusia ten vigiliją; j . ps. Audrone 
Gulbiniene, s. Dalia Januškie
ne ir j.ps. VUigaile Lendraitiene 
— „Hotline" Lemonte inicia
torių tarpe 

Gera žinoti, matyti ir girdėti, 
kiek daug sesių ir brolių yra 
aktyviai įsijungę į besąlyginį 
darbą už Lietuvos laisvę. Būtų 
tai Lemonto . .Hot l ine" . 
demonstracijos Washingtone ar 
vietovėse, vigilijų, la iškų 
rašymo, parašų rinkimo ar kitos 

• akcijos eiga — vadovaujančiųjų 
eilėse tiek daug pažįstamų 
veidų, žinomų ir girdėtų pavar
džių iš mūsų tarpo. 

Washington. D.C. 20520 
Jei norite . . adop tuo t i " 

jaunuoli rašyti mūsų komitetui: 
c/o Aldona Lingertaitienė. 16 
Glenrose Rd.. Dorchester. Ma. 
02124. 

Skautiškasis lietuvių jauni
mas raginamas įsijungti šion 
akcijon ir padėti gelbėti Lie
tuvos jaunimą nuo žiaurios 
Sovietų prievartos. Atlikime 
gerąjį darbelį artimui. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tai. (1-312) 434-5649 (veikia ,24 vai.) 

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

„LITUANICA" P R A D E D A 
N A U J U S VEIKLOS M E T U S 

„Lituanicos" tuntas naująjį 
skau tav imo sezoną p radės 
naujų skautų registracija ir 
pirmąja sueiga šeš tadienį , 
rugsėjo 15 dieną, tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose. Registracija bus vykdoma 
Jaunimo centre, Chicagoje, ir 
Lie tuvių cent re , Lemon te . 
Informacijai ir registracijai 
kreipiamasi i Tomą Migliną, tel. 
312-776-1063. Priimami ber
niukai nuo 6 metų amžiaus. 
Visi kvieč iami į s i jung t i 
smagion lietuviškon-skautiškon 
veiklon. 

VADOVU PASIKEITIMAI 
„LITUANICOS" T U N T E 

„Lituanicos tunto tuntininkui 
vs fil Gintarui Plačui prašant 
jį iš šių pareigų atleisti, nuo š.m. 
rugpjūčio 14 d. tuntininko pa
reigoms įsipareigojo veiklus 
skautijoje ps. dr. Robertas Vitas. 
Brolis Gintaras ir toliau lieka 
LSS Vidurio rajono vadeivos 
pareigose. Abiem vadovams 
linkime ištvermės jų pareigose. 
Abu vadovai skautavimą pra
dėję vilkiukais „Lituanicos" 
tunte, kartu su tuntu augę ir 
brendę skautiškuose patyri
muose, visa širdimi pamilę tun
tą, jį puoselės ir toliau, ugdy
dami naujas tunto narių gretas, 
naujus būs imus vadovus . 
Sėkmės visuose užsimojimuose. 

DETROITO S K A U T U O S 
DĖMESIUI 

„Gabijos" skaučių ir „Balti
jos" akautų tuntai Detroite nau
juosius veiklos metus pradės 
sekmadienį, rugsėjo 9 d., po šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje. Visi broliai ir 
sesės, kviečiami uniformuoti 
dalyvauti 10:30 v.r. šv. Mišiose 
ir po jų sueigoje. Sueiga vyks 
klasėje. Kultūros židinyje. 

Kviečiami ir labai laukiami 
skautiškon veiklon įsijungiant 
nauji vilkiukai ir paukštytės. 

Rugsėjo 15 d., po pamokų litu
anistinėje mokykloje (palan
kiam orui esant \ numatoma 
iškyla laiveliais. 

Šiemet „Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntai švęs savo veiklos 40 metu 
sukaktį. Ta proga šeštadienį, 
spalio 20 d., ruošiamas iškil 
mingas vakaras: platesnė infor
macija bus pranešta artimiau
siu laiku. 

Turintiems klausimų prane
šame, kad tuntininkė iki rug
sėjo 1 d. gyvens Floridoje. J i 
pasiekiama rašant: Vida Meilu-

- v i e n ė . 623 - 73rd A ve.. St. 
Petersburg Beach. FL. Tel. 
813-360-1364. Po rugsėjo 1 d. 
- 2306 Golfvievv- #206. Troy. MI 
48084. Tel. 313-643-7079. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 797-7575 
S7M Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHL'ANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday obaervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Uthuanian Calhohc Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices. 
Subscnption Rates: $70.00. Foreign countnes $70 00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 

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

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams -i metų 3 men. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A dol $70 00 $40.00 $25.00 
Užsienyje <U S A dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Sešt. pned) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00 n»*4 nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų tunrų neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

R u g p j ū č i o l 8 - 2 5 d ienomis 
— „Ąžuolo" ir „Gintaro" va-

Kab. (1-312) 735-4477; 
ftoz. (709)246-0097; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Pulaakl Romi 
Valandos pagal susitarimą 

dovų,-ių mokykla-s tovykla 
B.S. A. Camp Resolute, Bolton, 
MA. 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . (709) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

• 1 3 2 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMkl Road. 
Tai . (1-312) 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. CMcago, III. 
Tai. (1-312) 925-2970 

1195 Dundaa Ava., Elgln, M. 90120 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai . (1-312) 478-2112 

9525 S 79th Ave Hickory H>lls. IL 
Tai . (709) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai . kablnato ir buto. (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clearo 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71«t St. 

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. \27tnSt. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v.v 

Tai. (709) 449-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 H. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 

5935 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
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Pakilti aukščiau — 

DANGUN 
PAĖMIMAS 

Šiandien švenčiame Marijos 
Dangun Paėmimo šventę, apie 
kurią jau išsamiai rašė vysk. 
Vincentas Brizgys. Kaip jis pri
mena, Lietuvoje šią šventę va
dindavo Žoline, nes žmonės, 
eidami į bažnyčią, nešdavosi 
žolių, gėlių, varpų. Jos buvo 
šventinamos. Jos buvo lyg 
ženklas, kad palaiminti tie 
laukai, tie kaimai, tie ūkiai, 
kuriuose glūdi Marijos garbė, 
kuriuose palaiminti augalai 
neša pragyvenimą žmonėms, 
ten gyvenantiems ir kaimy
nams. 

Tai buvo t ik ženklas, kuris 
primindavo mūsų tėvams ir 
senol iams, kad jie žemėje 
gyvena tik laikinį gyvenimą. 
Savo laukuose jie turi tik laiki
nį vaisių, kur is naudingas 
gyviesiems ir bus reikalingas 
išėjusiems ar neturintiems. 

Lietuvis niekada neužmiršo, 
kad jis gyvena tik laikinai ir 
kad jis turi žiūrėti aukštyn. Jis 
visuomet tur i atsiminti savo 
amžinybe. Graži vasaros diena, 
vasaros ir gyvenimo vidurys lyg 
buvo ženklas, kad reikia mąs
tyti ir apie tai . kas žmogaus 
laukia. Reikia pagalvoti apie 
savo gyvenimo prasmę ir savo 
tikslus, kuriems jis yra skirtas. 
Seimą ir t au ta jam buvo tokie 
dalykai, kurie nebuvo atski
riami nuo jo gyvenimo ir jo 
kasdienybės. 

Tai yra t ik praeitis ir t ik 
prisiminimai. Tėvai ir senoliai 
dabar pasakoja apie praeitį, 
apie minėtas šventes, apie 
papročius, kurie viešpatavo 
aplinkoje. Jie turėjo prasmę, kai 
žmogus giliau galvojo, buvo t ik 
puošmena, kai žmogus tegalvo
jo tik apie save, savo darbus a r 
savo ūkį. Bet visuomet reikėjo 
prisiminti ir tai, kad žmogus 
gyvena šioje žemėje, kaip t a s 
vystantis žolių ar gėlių žiedas, 
kurį šventina Žolinės metu. J i s 
turi atnešti laimę ir palaimą na
mams, kuriuose yra pašven
tintų žolių ar varpų. Tai kar tu 
primindavo, kad reikia kilti 
aukštyn, kad reikia kelti ki tus 
ir reikia pačiam savo gyvenimo 
tikslą laikyti prieš akis. Kitaip 
žmogaus gyvenimas bus tik vys
tant i ir džiūstantį žolė. 

LIETUVIŲ FONDAS IR LIETUVA 

nes ir tai nepriklauso tik žmo
gui. J u k Dievas gyvena žmo
gaus gyvenime. Nuolat inis 
galvojimas apie pakilimą prie 
savo Kūrėjo ir nuolatinis galvo
jimas apie save kaip džiūstančią 
žolę yra žmogiškas galvojimas ir 
ryšio su savo Kūrėju palaiky
mas. Žolinės šventė kaip tik ir 
nori priminti tą žmogišką silp
numą, žmogišką panašumą į 
žolę, tą laikinumą, kuris yra 
žmogaus gyvenimo dalis. 

Noras pakilti aukščiau savęs 
ir aukščiau žemiško gyvenimo 
yra noras gyventi su savo Kū
rėju amžinybėje. Žemė tėra tik 
priemonė eiti, bėgti ar labai 
pamažu judė t i amžinybės 
linkme, kuri yra skirta kiekvie
nam. Tik Marija, kaip Dievo Sū
naus motina, buvo paimta su 
kūnu į amžinas padangtes. 
Kiekvienas žmogus yra Marijos 
sūnus, kiekvienas yra Kristaus 
brolis savo kūnu. Ir kiekvienas 
turi kilti ir kelti savo aplinką 
dievišku planu, o ne kaip džiūs
tančią gėlę. 

Prabėgo šių metų pirmas ANTANAS JUODVALKIS 
pusmetis, atnešęs Lietuvių fon
dui stambių aukų ir priartinęs 
prie užsibrėžto penkių milijonų demonstracijose, organizuotame 
dol. pagrindinio kapitalo užbai- „Baltijos kelyje" ar kitu būdu 
gimo. Paskirstytas šių metų siekiant nusikratyti Kremliaus 
numatomas gaut i pelnas okupaciją, bet mūsų balsas ir 
266,000 dol. ir jo dalis 50,000 reikalavimai gyvenamų kraštų 
dol. teko pirmą kartą Lietuvos vyriausybėms padėti Lietuvai 

Tai buvo praeitis mūsų tėvų 
ar senolių žemėje. Šią šventę 
mini viso pasaulio katalikai, 
nors tiesa, kaip dogma. Bažny
čios yra paskelbta visai nese
niai. Ne apie dogmą turime mes 
nuolat prisiminti. Prisiminti 
reikia tą žmogaus pakilimą į 
amžinybę. 

Marija buvo su kūnu paimta 
į dangų. Tai tikėjimo tiesa. Bet 
kiekvienas žmogus yra paimtas 
į dangų j au čia žemėje gyven
damas, jei tik jis galvoja apie 
save . ap ie savo žmogiška 
paskirtį, apie tai. kas jam šiame 
laikiname gyvenime ir šioje 
žemėje yra skirta. Žemė tėra tik 
pasispyrimas į dangų, į amžiny
bę, į amžiną ir nesibaigiantį 
gyvenimą su savo Kūrėjų. 

Šios šventės reikšmė, kaip Jė 
zaus įžengimas į dangų, nori tik 
priminti tą laikinumą, tą nepa
stovumą, tą silpnumą, kuri 
kiekvienas žmogus šioje žemėje 
nešioja nuo užgimimo iki mir 
ties. Dievas, kaip visatos ir kaip 
žmogaus tai visatai Kūrėjas, ne
žiūri žmogaus silpnumo. Žmo
gus yra žemiškas. Užtat Dievas 
žiūri geros valios, noro pakilti 
aukščiau savęs ir aukščiau savo 
laikinumo. 

Šv. Angele de Folino sako. kad 
re ik ia a t iduot i net savo 
nuodėmes Jėzui. Dievo Sūnui, 

Prisirišimas prie žemės yra 
kaip tos žolės sužaliavimas pa
vasarį ir nuvytimas rudenį. 
Kiekvienas žinome, kad mūsų 
gyvenimas, jeigu mes gimėme, 
eina į pabaigą, į atsiskyrimą, tai 
yra į nuvytimą. Jis pasidaro 
niekam nereikalingu daiktu. 
Gal mus prisimins mūsų ar
timieji kurį laiką, bet neprisi
mins amžinai, nes po metų ar 
kitų nebus nė artimų žmonių 
gyvųjų tarpe. 

Iš istorijos prisimename savo 
didžiuosius kunigaikščius, bet 
žinome tik jų vardus. Žinome 
šiek tiek apie jų darbus, bet dau
giausiai apie jų žygius ir valsty
bės plėtimą. Prieš daugiau kaip 
šešis šimtus metų mirė Kęs
tutis. Prieš daugiau kaip pus
šešto šimto metų mirė Vytau
tas. Bet apie juos težinome tik 
kaip apie praeities savo tautos 
didvyrius ir nieko daugiau. 

Ir kiekvieno žmogaus gyve
nimas tėra tik laikinis žemėje ir 
laikinis laike, nors jis mano 
paliekąs daug artimų ir pažįs
tamų. Visi vysta kaip tos gėlės, 
kaip tos varpos ir žolės. Bet 
žmogus tur i protą, kuriuo 
s u p r a n t a savo gyvenimo 
prasmę. Turi valią, kuria vykdo 
savo darbus ir eina į tikslą. Pro
tas ir valia nuolat primena, kad 
kiekvienas žmogus Žolinėje tėra 
tik žolė. 

Žmogus yra daugiau negu 
žolė, negu gėlė, negu varpa, nes 
jis gali kilti aukščiau savęs ir 
aukščiau žemes. Su Marija jis 
negali kūnu jos pasekti į dangų, 
bet jis gali savo amžinybės 
siekimu ir savo gyvenimo įpras
minimu pasiekti tą gyvenimą, 
kurį Marija, Dievo Motina, yra 
pasiekusi . Kiekvienas gali 
gyventi amžnai su savo Kūrėju. 

Kiekvienas nori būti viršū
nėse, valdžioje, visuomenėje. 
Tai įprasta, kasdieniška ir 
žmogiška. Taip pat žmogiška 
yra norėti pakilti aukščiau už 
žemę. už save ir savo laikinį 
gyvenimą. Tai turi visi prisi
min t i kasd ien , ypač šioje 
šventėje, kai primenama, kad 
nėra tik žemė. bet ir dangus, 
nėra tik laikas, bet ir amžinybė, 
nėra tik gyvenimas šioje žemėje, 
bet ir gyvenimas kitame pasau
lyje. 

Tai turi priminti ypač Žolinės 
šventė, kai Marija yra įvertinta 
amžinojo Kūrėjo ir su kūnu 
paimta dangun Ir laikinis žmo
gus kada nors prisikels ir su 
kūnu pakils prie savo Kūrėjo ir 
paskęs jo laimėje. 

A. D. 

švietimo ir kultūriniams rei
kalams. 

Lietuvos laisvėjimas ir 
pagyvėję kultūriniai ryšiai 
reikalauja keisti ir išeivių 
veiklos kryptį. Lietuvių išeivijos 
veikla iki šiol tenkinos i 
lietuvybės išlaikymu ir Lietuvai 
laisvės atgavimu. Prieš porą 
metų prasidėjęs laisvėjimas: žo
džio, spaudos, tikėjimo bei kitų 
žmogiškų laisvių prasiveržimu 
ir Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo deklaravimu išeiviją 
užklupo nepasiruošusią. 
Ameriką užplūdo žurnalistai, 
rašytojai, menininkai, moksli
ninkai, politikai, sportininkai, 
chorai, orkestrai, giminės ir kiti 
kitokie. Mažų mažiausiai kvie 
tėjams reikėjo juos priimti, ap-
nakvydinti, pavalgydinti, apdo
vanoti. Išeivija buvo dosni ir 
maloniai priėmė tautiečius, 
klausėsi pranešimų, lankėsi 
renginiuose ir džiaugėsi jų 
pasiekimais. Svečių giedamas 
himnas, patriotinės dainos ir 
atliekama programa žavėjo išei
viją ir minkštino dosnią ranką. 
Svečius globojo žinomos or
ganizacijos, pavieniai asmenys 
ar sudaryti tam tikslui komi
tetai ir neteko girdėti, kad bū
tų turėję nuostolių, nes 
lankytojų netrūko. 

Džiaugėmės išeivijos lietuvių 
entuziazmu ir meile Lietuvai 
bei jos pastangoms atgauti pilną 
nepriklausomybę. Nors išeivija 
tiesiogiai ir nedalyvavo Lietuvos 
laisvinimosi procese, ruoštose 

neliko neišgirsti. 
Kremliaus atsiųstieji parašiu

tininkai ir t ankai privertė ne 
vieną valstybininką pagalvoti, 
kad Maskvos raudonoji meška 
neatsisako nuo senų metodų ir 
teberodo savo dantis. Kremliaus 
paskelbtoji Lietuvai blokada 
dalinai sumaišė Gorbačiovo 
rėmėjus ir verte krit iškiau 
pagalvot i ap ie t i k ruos ius 
Maskvos t i k s l u s . P r i ėmus 
Maskvos padiktuotą morato
riumą buvo atšaukta blokada ir 
palengvėjo kasdieninis gyve
nimas, bet įnešė tam tikrą 
nepasitenkinimą ir abejones 
tyliojoje visuomenėje. Anksčiau 
rodytas entuziazmas greitai at
gauti pilną nepriklausomybę, 
priėmus moratoriumą atvėso. 
Jau girdisi balsų, rodančių 
n e p a s i t e n k i n i m ą i š r i nk t a 
vadovybe ir ministerių taryba. 

Blokados me tu išeivijos 
institucijos neparodė reikiamos 
veiklos ir prarado vadovavimą. 
Pradėjo steigtis komitetai ar 
grupės asmenų, kurie panoro 
išnaudoti atsiradusią tuštumą 
ir gelbėti Lietuvą sunkiuoju 
metu. Net prie veikiančios JAV 
LB k r a š t o valdybos buvo 
sudarytas komitetas (tebėra ir 
dabar*, kuris turėjo greitai rea
guoti į besikeičiančius įvykius. 
Nei veiksniai, nei komitetai, nei 
pavieniai entuziastai stebuklų 
neparodė ir gyvenimas kaip ėjo 
taip ir tebeina savo keliu, o pini
gų visi prašo ir steigia savus 
fondus. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumą uždarant. Iš kairės: pirm prof. dr. R. Vaičai 
tis. org. kom. pirm L. Maskaliūnas ir Lietuvos gen konsulas V. Kleiza. 

Lietuvių išeivija yra dosni ir 
deš imtmečia i s r emia mūsų 
institucijų veiklą bei fondus, o 
prasivėrus uždangai, ir atvyks
tančius tautiečius. Betgi ir išei
vijos ištekliai yra riboti ir 
nepapildomas aruodas pradeda 
tuštėt i . Iki šiol visa lietuvių 
švietimo, kultūros, politikos, 
jaunimo, sportinė bei visuo
meninė veikla laikėsi dosnių 
vyresniųjų tautiečių aukomis, 
bet jų eilės pastebimai retėja, 
o jų įpėdinių tik dalis įsijungia 
į veiklą i r aukotojų eiles. 

Atvykstantieji kultūrininkai, 
politikai ar sportininkai ne
grįžta tuščiomis rankomis, bet 
y ra aprūpinami įvairiomis gė
rybėmis ir ypač jiems trūkstama 
technika. Čia nekalbėsime apie 
gimines, kuriais rūpinasi iš-
kvietėjai, bet paminėsime tik 
tuos, kuriais rūpinasi įvairios 
organizacijos iš visuomenės su
aukotų pinigų. 

Didėjant svečių antplūdžiui, 
didėja ir jų aprūpinimo išlaidos. 
Įsisteigė nauji fondai: JAV LB-
nės „Dovana Lietuvai", PLB-
nės „Pagalba Lietuvai", Lemon-
to „Hot Line" ir „Lithuanian 
Mercy Lift", Vliko — „Demok
ratinės Lietuvos atstatymui" ir 
keli mažesnės apimties, bet 
t iems patiems tikslams skirti 
fondeliai. Savo paskirties nėra 
nustoję jau įsipilietinę ir vi
suomenės gausiai remiami di
dieji fondai: Lietuvių Fondas, 
artėjąs prie penkto milijono 
užbaigimo. Tau tos Fondas, 
įpusėjęs antrą milijoną, kurių 
pag r ind in i a i kap i t a l a i yra 
neliečiami, o naudojamos tik 
gaunamos pajamos. Taip pat 
didelę ir reikšmingą paramą 
t e i k i a Balfas ir Lie tuvių 
Katalikų religinė šalpa. Pasta
ruoju metu visų didžiausias 
dėmesys buvo teikiamas blokuo
jamai Lietuvai, organizuojant 
medicininę pagalbą. 

Vaistų ir medicininių prie
monių bei knygų siuntos jau 
pradeda pasiekti Lietuvą. Tai 
labai reikšminga pagalba. Kaip 
spaudoje yra skelbiama, pirmo
sios siuntos buvo gautos iš 
Europos, o dabar jau ateina ir iš 
Amerikos. Šių siuntų pionie
r ia i s l a iky t ina Lietuvių 
Religinė šalpa ir Balfas, o dabar 
ir Lemonto „Lithuanian Mercy 
Lift". 

Kraštą aprūpinti vaistais bei 
medicinine technika vienų išei
vių ištekliais būtų labai sunku, 
bet įjungus šio krašto vaistų 
gamybos bendroves, padėtis žy 
miai palengvėja. Gamybos 
bedrovės dovanoja Lietuvai ne 
tik reikalingus vaistus, bet 

dažnu atveju apmoka ir per
siuntimo išlaidas. Mūsų or
ganizacijoms belieka reikiamai 
jas paskirstyti, kad patektų į 
sąžiningų asmenų ar organiza
cijų rankas ir gautų jų reikal
ingieji. Jau ateina kol kas 
nepatikrintos žinios, kad vaistai 
ir kiti reikmenys pardavinėjami 
juodojoje rinkoje. Dovanotos 
gėrybės turėtų būti dalinamos 
reikalingiems, bet ne spekulian
tams ar paskirstomos tarp 
savųjų, kaip ten yra įprasta. 

N e ž i ū r i n t , kaip t en iš 
tikrųjų yra, vis dėlto išeivija 
sugebėjo per trumpą laiką suor
ganizuoti pagalbą. Gaila, kad ir 
šis, kaip ir kiti darbai, buvo 
at l iekami part izaniškai , be 
reikiamos koordinacijos, padidi
nant organizacines ir kitas 
išlaidas. 

Tas pats vyksta ir su aukų 
r ink imu . Aukų prašo vei
kiantieji fondai ir naujai įsi
steigę komitetai. Žinome, kad 
visa išeivijos veikla remiasi tau
tiečių aukomis. Vieni gautas 
aukas išleidžia (Balfas, Altas. 
Vlikas...), ki t i gautas sumas 
taupo (Lietuvių Fondas, Lietu
vos laisvės iždas), o naudoja tik 
aukų pajamas. Suaktualėjus pa
galbai Lietuvai, spaudoje pasi
girdo balsų, kad reikia sukaup
tus kapitalus likviduoti ir ati
duoti Lietuvai, nes pagalba 
reikalinga dabar. Bet yra ir 
blaivesnių nuomonių, r.iatančių 
tikrą padėtį, kad Lietuva tebėra 
nelaisva, o parašiutininkai, 
remiami tankų šeimininkauja 
krašte. Likviduoti turimus fon
dus gal ir nebūtų sunku, bet 
jiems sukaupti reikėjo kelių 
deš imtmeč ių neat la idžių 
pastangų. Ką pasakytų auko
tojai, kai jų sudėtas kapitalas 
nueitų kitiems tikslams? 

Net PLB pirmininkas, prašy
damas aukų „Pagalbai Lie
tuvai" , užkliūna už Lietuvių 
fondo laikomo kapitalo, kai jie 
patys gyvena su viena diena ir 
gautas aukas išleidžia neskel
biamiems projektams, techni
nėms priemonėms ir kelionėms. 
Labiausiai nusisekusi parama 
skirta Lietuvos istorijos išlei
dimui, tik gaila, kad apie is
torijos leidimo padėtį dabar 
niekas nekalba. Kiek atspaus
dinta egzempliorių? 

Lietuvių fondas remia gyvąją 
lietuvybę išeivijoje, o dabar pra
dėjo remti ir iš Lietuvos atvyks 
tančius studentus ar jau baigų 
sius aukštąjį mokslą ir no
rinčius susipažinti su demokra 
t in ių k raš tų naudojamomis 
mokslo priemonėmis ir me
todais. Jų patirti įspūdžiai ir 
įgytos žinios bus perduotos 
Lietuvoje studentams ar ati

t i n k a m o m s įstaigoms. Čia. 
mano nuomone, yra svarbiausia 
Lietuvių fondo paskirtis, ilga
laikis investavimas. Techninės 
priemonės greit pasensta, o 
kelionėms išleisti suaukoti pini
gai išmetami, kaip į balą. 

Ir vėl ateina iš Lietuvos ne
linksmos žinios apie vagystes, 
apiplėšimus ir nuvežtų gėrybių 
d ingimą. Amer ika visus 
traukia, kaip magnetas, nes čia 
y ra geraširdžiai, turtingi ar ne 
taip turtingi giminaičiai, or
ganizacijos, fondai. Visi grįžta 
ratuoti, kaip bitelės. 

Lie tuvių fondo taryba, 
atsižvelgdama į susidariusią 
Lietuvoje politinę padėtį ir 
nenorėdama daryti papildomų 
išlaidų, nutarė šaukti spe
cialų suvažiavimą 1991 metais, 
tuojau po metinio narių suvažia
vimo. Lietuvių fondo vadovybė 
prašo visus lietuvius savo auka 
prisidėti prie užbaigimo penkto 
milijono dolerių pagrindinio 
kapitalo. Taip pat primename, 
kad ruošiamam išleisti Lietuvių 
fondo vardynui, reikia atsiųsti 
narių nuotraukas su asmeni
nėmis žiniomis ir prisidėti prie 
penkto milijono užbaigimo. 

Lietuvių fondas sukauptą 
kapitalą pagal veikiančius nuo
status perves nepriklausomai 
Lietuvai, o dabar iš gauto pelno 
remia išeivijos ir Lietuvos litu
anistinį švietimą, kultūrą ir jau
nimą. Iš šių metų pelno remia
mi iš Lietuvos prašymus padavę 
24 studentai ar absolventai. 

1990 m. liepos 31d. Lietuvių 
Fondo pagrindinis kapitalas 
pasiekė 4,870.000 dol.. kurį 
suaukojo 6297 nariai . Iki 
penkių milijonų dar trūksta 
130.000 dol. Testamentiniais 
palikimais gauta 1.346.000 dol.. 
kurie sudaro 28T pagrindinio 
kapitalo. Iki šiol iš gauto pelno 
pask i r s ty ta 2.800.000 dol. 
Sudarydami testamentus ar 
atidarydami „Trust" sąskaitą, 
įrašykime šį tikslų pavadinimą: 
Lithuanian Foundation. Inc., 
Chicago. Illinois. 

SUKLIUDĖ FESTIVALIO 
MIŠIAS 

Crestvvood priemiesty 
ruošiant italų festivalį buvo 
numatytos šv. Mišios parke. At
sirado ateistinio nusistatymo 
žmonių, per Civilinių laisvių 
unijai ACLUūškėlusių b'ylą. kad 
Mišios miesto parke būtų išskir
tinas prielankumas religijai, 
nesiderinantis su konstitucija. 
Teismas uždraudė Mišias mies
to aikštėje. Italai katalikai 
iškele apeliaciją JAV apylinkės 
teisme, tikėdamiesi, kad tas 
ankstyvesnis federalinio teisėjo 
draudimas bus panaikintas. 

DUOBE 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 

Marijai, kad nepakenktų jos širdžiai. Kompromisui 
pasiekti Jurgis sutaria, pagaliau, kad Nijolei dirbant, 
o jos tėvams esant užimtiems restorane, ji gali palikti 
mažąjį Linelį pas Bartonius, o vakare jį atsiimti. 

Dabar Nijolei žymiai lengviau. Mažasis sūnelis 
viskuo aprūpintas — drabužėliais, žaislais, maistu, net 
vaikų literatūra, nors jam dar per anksti mokytis rašto. 
Bartoniai jau atvirai pripažįsta sūnaus nusižengimą, 

28 neslepia nei nuo pažįstamų, nei nuo svetimų. Jiedu 
Kaip Vytautą surasti? Miestas žinomas, bet adreso nepaprastai pamilo ne tik mažą būtybėlę, bet ir jos 

paprasta korespondencija neduoda. Gal kreiptis į motiną. Nijolė malonaus ir taikaus būdo ir vis dar te-
teismo raštinę? Ne, žinoma, teismas jo adreso ne-, JOS... bemyli valiūką Vytą, ilgisi jo, laukia jo išėjimo į laisvę. 

Tačiau patyrusiam teisininkui netenka ilgai Jurgis pataria jai nesirodyti Vytui kalėjime ir 
galvoti. Modernios priemonės, susižinojimo galimybės, nelankyti. Turi praeiti laiko, kad jis pats viską ramiai 
svarbiausia pinigai juk viską gali. Jurgis pa- - -ina, apsvarstytų, suprastų ir apgailėtų. Kalėjime laiko labai 
ar turi pasiėmęs čekiu knygelę. Nesvyruodamas daug! Geriems norams esant galima susitvarkyti nau-
nužingsniuoja miesto centro link. Čia šust*! prie j am gyvenimui, pasitaisyti, atsižadėti nusikaltimų ar 
autobusų sustojimo vietos. Netrukus išlipa ir :• ina į ydų. 
kelių aukštų namą. Pasikelia keltuvu, o ilgokam* kori
doriuje sustoja ties durimis su iškaba — W. Miller, pri
vatus seklys. 

Jurgiui dingteli mintis susirasti Nijolę. Jos s^ielis 
nuostabiai panašus į Vytautą. Dirbančiai me- - nai, 
paliekančiai vaiką savo tėvų globai, Bartonia; ma
nė tiesiogiai pasiūlyti savo paramą. Jos tėvą; " *sto-
rane dirbdami, negali gerai vaiko prižiūrėti, tod» siūlo 
motinai, kad užuot jos tėvų jie galėtų vaiką a - inti. 
Bet Nijolė su tuo nesutiko. Jau keletą kartų Ba onis 
lankėsi pas Saugūnus vis įkalbinėdamas jauna r tina 
ir jos tėvus. Tėvai beveik sutinka, bet Nijole d ir vis 
priešinasi, dar vis galvoja, kad ji sugebės va:1 pati 
prižiūrėti ir auklėti. 

Nijolė taip pat yra girdėjusi apie Vytauto r », bet 
Jurgis ją prašo atidžiai saugotis ir neprasitarti ••' e t a i 

Visą savo išmonę, visą meilę paliktajam kraštui 
Jurgis sukaupia į Nijolės tautinės sąmones stiprinimą, 
o Marija jam uoliai pagelbsti. Jeigu motina bus gera 
patriotė, tai ji savo sūnų išauklės tokiu pat žmogumi. 
Toks paprastas Bartonių planas. Dažnai apie tai 
kalbasi su marčia. Juodu drąsiai ją taip vadina, 
demokratiškai nesigėdydami jos nejteisintos motinys
tės. Juk ne vien oficialumas riša. Yra svarbesnių 
priežasčių, nustelbiančių net tėvystę ar motinystę. Apie 
tai Jurgis dažnai medituoja, o ir abiem moterims kalba. 

— Daugelis išeivių nesistengia išmanyti ir net 
nepaiso savo tautybės išlaikymo būtinumo. Šis 
būt inumas, ypač svetimame krašte gyvenant, toks 
šventai privalomas! Kaip Dešimt Dievo Įsakymų, kaip 
kasdieninė duona, kaip šilima ar maistas. Nors prii
mant pilietybę prisiekiame naujame krašte būti 
ištikimais, lojaliais piliečiais, bet tai neatpalaiduoja 
nuo pareigų savajai tautai! Ypač tokiai vargšei, ujamai 

ir nykstančiai lietuvių tautai!. . Galingosios tautos pa-
vergdamos mažesnes išnaikino jau nemaža mažųjų 
tautų ir tautelių... Iš mohikanų, delavarų, seminolų 
ir kitų Amerikos indėnų genčių beliko tik legendos... 
Iš Kubos cibonų tik nostalgijos kupinos dainos. Fini
kiečiai įliejo savo kraują į arabų ir žydų gentis. 

— Jei nepaisysime kuriuo keliu eis mūsų vaikai, 
tai per artimiausią dešimtmetį teks nubraukti iš tautos 
sąrašų apie penkiasdešimt nuošimčių mūsų sūnų ir 
dukterų. Nors minute išmirštanti ir besiniveliuojanti 
tauta privalo išlaikyti savitą kalbą ir tautinj grynumą! 
Mūsų tautai kraujo grynumas yra aukščiausia kiek
vieno tautiečio pareiga' Nes kiekvienas nukrypimas 
lygus išmirimui, susinaikinimui! O argumentą, jog 
reikia taikytis prie naujų piliečio pareigų, aš griaunu 
įrodymais, kad net nagimiai juodukai yra labiau 
ištikimi savajai rasei, kaip pilietybei. Jie reikalauja 
lygių teisių savo rasei Juk jų rasės tėvyne yra Afrika! 
Kodėl tat mes neturėtume teisės laikytis savo tautos 
kamieno, savo kalbos ir papročių? Svetimybių 
vandenyne kiekvienas prarastas sūnus, kiekviena už 
svetimtaučio ištekanti dukra yra didžiulis nuostolis, 
kadangi mūsų tauta nedidelė Tėvynėje nuožmusis pa
vergėjas ją rusina, o svetur iškeliavusius veikia kitų 
kraštų kultūros... 

— Keista pagalvojus, kad daug menkesnio išsila
vinimo šeimose — darbininkų ar amatininkų vaikai 
labiau laikosi tėvų kalbos, kaip išsimokslinusių, aukš-
tąjj mokslą baigusių lietuvių įpėdiniai.. Tokio pat 
likimo susilaukėme ir mes... Tik mes nepavydime jūsų 
laimingesnei Saugūnų seimai, nes, štai. Nijole gražiai 
kalba tėvų kalba, dalyvauja bažnytiniame chore, 
lankosi vietos tautiečių susibūrimuose. Svarbiausia — 
visada su Lineliu kalba tik lietuviškai ir pati laiko save 
lietuvaite. / D , . , 

(Bus daugiau) 

. < 
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BOSTONO ŽINIOS 
MIRĖ J . JAŠINSKAS 

Liepos 30 d. So. Bostone mirė 
Jurgis Jašinskas, žurnalistas, 
Bostono lietuvių dramos sam
būrio narys-aktorius, Ramovės 
sąjungos Bostono skyriaus pir
mininkas ir kitų organizacijų 
ta lk ininkas bei rėmėjas, su
laukęs 83 metų. Atsisveikini
mas su juo rugpjūčio 4 d. įvyko 
Caspero laidotuvių namuose 
prie karsto, apdengto Lietuvos 
trispalve. Atsisveikinimui vado
vavo „Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis, maldas pravedė 
dr. Alfredas Krisiukėnas, velio
nio gyvenimo kelią ir veiklą 
tėvynėje bei išeivijoje paryškino 
Zigmas Gavelis, atsisveikinimo 
žodžius tarė: Ramovėnų Bostono 
skyriaus vardu Martynas Dap
kus , o Bostono lietuvių dramos 
sambūrio vardu Petras Viščinis. 
Lankytojai vietoje gėlių „Do
vana Lietuvai" vajui suaukojo 
170 dolerių, kurie pasiųsti LB 
krašto valdybai. 

Jurgio Jašinsko palaikai rug
pjūčio 5 d. palaidoti Blue Hills 
kapinėse, Braintree, šalia žmo
nos Lydijos ir dukros Giedrės. 
Kapinėse paskutinį atsisveiki
nimo žodį tarė dr. Algirdas Bud-
rockis. Sug 'edotas Lietuvos 
himnas, vėliava nuo velionio 
karsto įteikta jo žentui Allen 
Cochrane kuris, pagal mirusio
jo žinomą valią, perdavė ją 
„Laisvės Varpo" vedėjui Petrui 
Viščiniui. 

Velionis paliko testamentą, 
kurio vykdytojais paskirti: Algi
mantas Skabeikis, Romas Vei-
t a s ir Petras Viščinis. J ie su 
mirusiojo žentu Allen Cochrane 
ir bičiuliais Veronika ir Zigmu 
Gaveliais rūpinosi laidotuvė
mis. 

Atsisveikinimo metu Zigmas 
Gavelis apie mirusį Jurgį Ja-
šinSkžftaip kalbėjo: 

Išgyvename rimties ir liūdesio 
valandą, atsisveikindami velioni 
Jurgį Jašinską, mielą draugą ir 
kai kam giminę. Lemtis lėmė. 
kad velionis šį pasauli palieka 
paskutinis iš šeimos. Pirmoji 
mirė jo žmona Lydija, po jos 
sekė duktė Giedrė, o dabar 
vyras ir tėvas Jurgis. Liko 
liūdintis šeimos narys žentas 
Allen Cochrane. 

Lietuvių visuomenė netenka 
v e i k l a u s nar io , da rbš taus 
spaudos ir organizacijų darbi
ninko. 

Jurgis Jašinskas gimė 1907 
m. kovo 16 d. Kilučių km.. Biržų 
valsč. ir apskr. Mokėsi Biržų 
gimnazijoje. 1930 m. baigė Karo 
mokyklą aspirantu. 1932-34 
metais mokėsi Eksperimentinio 
dramos teatro studijoje. 1936 
metais baigė Aukštuosius Kūno 
Kultūros kursus Kaune. Moky 
tojavo Tauragės mokytojų semi 
narijoje, Kauno Aukštesniojoje 
Technikos mokykloje ir „Auš
ros" berniukų gimnazijoje. 

1942-44 m. buvo mokyklų in 
s p e k t o r i u s K ū n o Kul tūros 
rūmuose, Kaune. Nuo 1925 m. 
Lie tuvoje bendrada rb iavo 
,.Biržų žiniose", „Lietuvos 
žiniose". „Socialdemokrate". 
„Karyje" ir „Lietuvos Mokyk 
loję". Vokietijoje: ..Mintyje". 
„Mūsų Kelyje" ir „Žiburiuose" 

1949 m. atvykęs į JAV, Jurgis 
Jašinskas rašė „Drauge", „Nau 
jienose", „Sporte", „Lietuvių 
Enciklopedijoje", „Mūsų spar 
nuose", „Keleivyje", „Lietuvių 
balse". 

Atskirais leidiniais išleista: 
„Melagingas Mikasės laiškas" 
ir „Julius Janonis — poetas ir 
revoliucionierius". 

Ilgus metus buvo Bostono 
Dramos sambūrio narys, apke 
liavęs didžiąsias lietuvių kolorii 
jas. Šiuo metu iškeliavo į kita 
pasaulį, iš kurio negrįžtama" 

„SODAUTO" ANSAMBLIS 

I Dainų šventę buvo kviestas 

etnografinis ansamblis „Sodau-
to", bet dėl paskelbtos blokados 
ir vizų išdavimo sulaikymo jis 
negalėjo i švykt i . Ta ip jo 
paruosta speciali Pennsilvanijos 
lietuvių angliakasių dainų pro
grama nepasiekė Lietuvos. O ji 
buvo sudaryta pagal Bradūnai-
tės knygoje surinktą tuo reika
lu medžiagą, atskleidžiančią lie
tuvių angliakasių kultūrinę 
veiklą. 

Norėdamas arčiau susipažinti 
su angliakasių visu kultūriniu 
palikimu, birželio viduryje an
samblis buvo nuvykęs į Pitts-
burghą, kur aplanke lietuvių 
statytas bažnyčias, kapus, dar 
t ebeve ik ianč ius Lietuvos 
Vyčius, susitiko su kunigais ir 
vienuolėmis, dirbančiomis su 
lietuvių kilmės gyventojais. 

Rugpjūčio 4 d. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje Nor-
woode įvyko „Sodauto" sureng
ta vakaronė su „Ratilio" an
samblio atstovais. „Sodauto" 
ansamblio nariai glaudžiai susi
draugavo, kai „Ratilio" buvo 
atvykęs į šį kraštą koncertams. 
Vakaronėje dalyvavo ne tik „So
dauto" nariai, bet ir kiti svečiai. 

„Sodauto" ansambliui vado
vauja Gitą Kupčinskienė. 

GRĮŽO DR. R. BUIVYDAS 

Neseniai iš Lietuvos grįžo LB 
Bostono apylinkės pirmininkas 
dr. Romas Buivydas, kuris žie- ' 
mos semestre Kauno ir Vilniaus 
universitetuose dėstė psicholo
giją ir dirbo Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos užsienio reikalų 
konsultantu. Spalio mėnesį jis 
vėl grįš į Vilnių atsakingoms 
pareigoms Vytauto Landsbergio 
štabe. 

RENGINIAI 

— Spalio 6 d., šeštadienį, 6 
vai . vak. — Liaudies dainų ir 
muzikos rečitalis. Atlieka Phila-
delphijos lietuvių muzikinis 
kvartetas. Marijos Gaižutienės 
keramikos parodos atidarymas. 
Parodą bus galima lankyti ir 
sekmadienį. Rengia Bostono 
tautodailininkai. 

— Lapkr ič io 17 d. 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Tautinės 
sąjungos Bostono skyr iaus 
veiklos 50 metų sukakties 
minėjimas ir „Dirvos" jubilie
jaus vajaus vakaras. 

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

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

P. V. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worcester, M A 

KONCERTAS IR PIETŪS 

Rugsėjo 16 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolijos Putname 
rėmėjai, kartu su seselėmis, 
Maironio Parko didžiojoje salėje 
ruošia koncertą ir pietus. 

Koncertą atliks operos solistė 
— sopranas Marytė Bizinkaus-
kaitė-Bildienė iš Toronto. Ji yra 
gimusi Brockton, Mass. Daina
vimą ir muziką studijavo 
Bostono konservartorijoje ir gar
siame C uit is Institute of Music, 
Philadelphijoje. 1985 metais 
laimėjo Metropolitan Operos 
konkursą. Po to konkurso bai
giamojo koncerto New Yorko 
kritikai išskirtinai pažymėjo 
Marytę Bizinkauskaitę, kaip 
iškiliausią to vakaro žvaigždę. 
„The New York Times" kritikas 
Will Crutchfield rašė, kad „Bi
zinkauskaitę buvo vienintelė 
to koncerto dalyvė, užbūrusi 
publiką savo virtuoziškumu ir 
braviūra". New Yorko „Daily 

News" krr.ik.as Bill "ai- riasen 
pažymėjo, kad Mar / t* Bizin
kauskaitę :žp:ldė koncerto sal< 
savo galir^'u balsu ir plataus 
romantini< mosto garsiosios ari
jos iš opei >s „Rusalka" inter
pretacija aimėjo didžiausias 
publikos o acijas. Po šio didelio 
laimėjimo Marytė Bizinkaus
kaitę buvo angažuota koncertų 
serijai su keliais simfoniniais 
orkestrais, ir su garsiuoju di
rigentu B( ris Goldovsky atliko 
pagrindiru-s roles įvairiose 
operose, . -kaitant ir ,.Dux 
Magnus". 

Pietus pagamina rėmėjos, o 
seselės a t l a n k i u s i u s vaišina 
lietuviška uodą duona ir py
ragais. 

Rengėja: kviečia ne t ik 
VVorcester: >, bet ir aplinkinių 
telkinių lietuvius atsilankyti į 
šį mūsų iškiliosios operos 
žvaigždės Marytės Bizinkaus-
kaitės-Bil'ienės koncertą. Tai 
pirmas aukoto meninio lygio ren 
ginys pradedant rudenio sezoną. 
Atsilankę nutiksite draugus, 

pažįstamu- pasidalinsite va
saros įspūdžiais ir vargais mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos, o 

PADĖKA 
Per „Draugo" ir „Tėviškės 

Žiburių" redakcijas maloniai 
prašau leisti man kuo nuošir
džiausiai padėkoti mieliems 
mano giminėms, konfratrams, 
bičiuliams, geradariams, se-

įems ir naujiems pažįstamiems 
d labai šiltą brolišką pri

ėmimą, visokią pagalbą ir para
mą, šią vasarą lankantis JAV, 
Kanadoje ir Kolumbijoje. Teat
lygina Dievas! Šiandien, iš
vykdamas į Tėvynę, šv. Mišias 
aukojau visų, kam turiu būti 
dėkingas, intencijomis ir toliau 
malda visus prisiminsiu. Labai 
pajutau, kokie esame artimi kil
me, tikėjimu, troškimais ir li
kimu. Toliau darbuokimės, 
bendraukime, laisvėkime! 

Visų Jūsų 
Kunigas Vaclovas Aliulis, 

MIC 

taip pat paremsite seselių dar
bus. Jūsų patogumui stalus 
galite rezervuoti iš anksto, 
pranešdami Irenai Markevi
čienei ar Janinai Miliauskienei. 

J .M. 

CLASSIFIED GUIDE 

„LAISVES VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra „Laisvės varpo" lietuvių ra 
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadienį 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radio stoties WCAV - FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis. 
173 Arthur St.. Brockton. MA 
02402. telefonas: (508) 586-7209. 
Programos metu skubiais rei 
kalais skambinti į radijo stot) 
telefonu: (508> 587-9898 Žinias 
galima perduoti Faxu, skambi 
nant telefonu: <508> 586-7209. 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, tad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų įjungtas Fax. 

P. V. 

Qur smartest 
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Standard "ederal bankas didžiuojasi savo gerais in
vestavimais. Todėl šiems jaunuoliams skiriamos Standard 
Federai banko stipendijos siekti aukštesnio moks'o jų 
pasirinktose mokyklose Jie visi jau yra pasižymėję moksle ir 
sugebė; ~ i vadovauti. 

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jaunuoliams padėti ir 
tikime, kad ateityje jie daug nuveiks ir daug pasieks 

Standard Federai Bank 
Corpor 8 teHea<lquar terS fof savmgs 

4192 S Archer Avenue CNcago, lltinots 60632 1890 Phone (312) 847-1140 

Z- e a g e 
2555 W 47th Street 

(312)523 1063 

Down#rs G rovė 
5100 Forest Ave" M 

(708)963 1140 
Chicsgo Evargraan Pa-. 

6141 S Arcr-er Avenue 3960 W 95rn Srreer 
(312) 767 5200 (7061 636-6000 

Mickory Hills 
(357$ Rotoerts Road 

•06) 596 5050 
Hill Crae* 

; , o p p i o g c * n t » f 

-«53 W 95rh Street 
-061599 1977 

Lombard 
23 N Mam Sfeet 

(708)627 1140 

Oak L»wn 
980' S Coero Avenue 

1708) 424 3300 

Oak Lawn 
10350 S Pulask. Road 

(708)424 5910 
Palos Heichts 

6 4 1 0 W 127tti Street 
(708)371 4400 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [staiga, prašome 
paminėti, kad esate artoajionte būti 
Rimo Stankaus Kicentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

B mis. KOMPIUTERIŲ 
paga lpa gal i te P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M Ą mies te ir pr iemiesčiuose Sąž.-
n inga i patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
B E L L B A C E R E A I _ T O R S 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

P a r d u o d a m e g r e i č i a u 
už d idesnę k a i n ą ! 

Įkainoj imas veltui ! 
Perkame ir pa rduodame v isose JAV 
valsti iose 
Išlavinti ir patyrę ta rnau to ja i 
M I S kompiuter is 
Perkame-parduodame ir mažas ir d i 
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga. 

A L E X A N D E R J . M O C K U S 
R E A L T O R S , L T D . 

6 6 1 0 S. P u l a s k i . C h l c a g o . IL 6 0 6 2 9 
(312 ) 7 6 7 - 6 6 5 5 

I letuviams žinomas ir pat ik imas vardas 

[B "is 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Š i m a i t i s , R e a l t o r 
Nuosavyb ių pardavimas. Income Tax 

5 9 5 3 S. K a d z l e A v a . 
T a i . 4 3 6 - 7 8 7 8 

F O R R E N T 

VVIsconsIn'e, prie gražaus ežero, 
netoli Minocqua miestel io, nuo 
rugpjūčio 25 d. nebrangiai išnuo
mojama 2 mieg. vasarvietė tinkama 
poilsiui bei žuvavimui. 

Skambinti 1-715-536-4052 

MECHANINE 
MŪZA 

Parduodamas namas, North Palm 
Bsach, Floridoje: dviejų aukštų, 3 
mieg. , 24 vai. apsauga, vertas 
$185,000; kaina $155.000, nes reikia 
grei tai parduoti. Skambinti : 
313-476-9322. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

10o/o_20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 9 5 t h Street 

T e l . — G A 4 -8654 
- • % 

E L E K T R O S 
( V E D I M A I - P A T A I S Y M A I 

Tur iu Ch icngos miesto leidimą. D i rbu ir 
užmiesty D i rbu greitai, garantuotai ir sąži
n inga i . 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

#-

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

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

Nauias poetės Editos Nazaraitės eilėraščiu 
rinkinys yra puikus į rodymas, kaip šių dienu 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija, 
nuo to pasaulio neatitrūkdama. net jį supoetin
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti ir .D rauge ' . jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 do l . 50 centu. Illinois 
gyventojai prie sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 
L 

HELP WANTED 

la ikoma moteris kartii gyventi Mar-
quette Pk. apyl., padėti lengvoje namų 
ruošoje, pagaminti maistą vienam 
asm. ir šiek tiek prižiūrėti. Butas, mais
tas ir alga Kreiptis: 312-434-7174. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis. 450 psl 
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A. Rubšys. 

75 psl. . 
NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 

Kazys Pabedinskas. 438 psl 
DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, 

S.J. Red. kun. J. Kidykas. S.J. 385 psl. . 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN, istorinė 

apžvalga. Stasys Maziliauskas 311 psl. 
TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasako

jimai. Jurgis Jankus. 269 psl 
KOL ESU ČIA. pasakojimai Jurgis Jankus. 375 

psl 
AVVAKENING LITHUANIA, Jack J. Stukas. 191 

psl 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl. 
THE BALTIC STATES, Estonia, Latvia, Lithuania. 

Georg von Rauch. 265 psl 
FIGHTERS FOR FREEDOM J. Daumantas. 279 

psl 
CROSSES IN THE ARCTIC. atsiminimai. Matilda 

Meliene. 179 psl 
IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? Juokai. 

Alg. Rukšėnas. 182 psl 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 9. 

558 psl 
ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS. Dr. A. 

Kučas. 592 psl 
SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMERIKOJE. 

J. Balys. 22 psl 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Kun. J. Aleksa. 300 psl 

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

$15.00 

$5.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$8.00 

$8.00 
$18.00 

$30.00 

$10.00 

5.00 

$10.00 

$10.00 

$5.00 

$10.00 

$5.00 

' I 

http://krr.ik.as


Pastabos ir nuomonės 

GANDAI FAKTŲ 
NESUKURIA 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Tiesa ir a i škumas 

Reikėtų, kad pareiškimuose, 
rašymuos būtų daugiau tiesos ir 
aiškumo. Gandai nėra faktai. 
Jie susuka galvas, prigimdo fan
tastinių istorijų, dažnai sukelia 
neapykantą ir ant žmonių palie
ka negerų spalvų atspindžius. 
Spaudos darbuotojai kartais 
taip nuteikia, jog jaučiamės, lyg 
būtume persilinksminę ir brai
džiotume pelkėje, piktojo vedžio
jami . Visose pusėse rūkai , 
neaiškumai, kelio tieson nėra. 

Tiesos ir aiškumo prašymas 
adresuojamas ne tik „nepriklau
somiems" spaudos bendradar
biams, bet ir institucijoms. Kas 
padaryta, padaryta. Kas už
kliuvo, užkliuvo. Jei buvo pa
jamų, privalu skelbti ir išlaidas. 
Jas nori ir gali žinoti ir neau
kojusieji. Gal jie pasikeis, jei 
matys va i s ius . Neuž tenka 
pasakyti; „Šio fondo uždaviniai 
jau yra vykdomi ir visuomenė 
yra prašoma jį remti per Tautos 
Fondą". (Iš Vliko pareiškimo, 
„Draugas", 1990.7.28). Neabe
jojame uždavinių vykdymu ar 
besirengimu juos vykdyti, tik 
bū tų gera išgirst i , kokie 
vykdomi, kaip vykdomi, kad jie 
nesikartotų. Nėra partizanų, 
nėra jų rėmimo, nėra ir paslap
čių. O paslapčių jau t iek 
turėjome, kad tik per jas turbūt 
išmokome spaudoje paslaptin
gai kalbėti. Kai viešai tel
kiamos pajamos, viešai daromos 
ir išlaidos. Geras paskutinis 
pavyzdys yra Lietuvių fondas, 
kuris savo pelno paskirstymą 
kasmet skelbia spaudoje. (Dėl 
šių metų žiūrėk „Dirvą". 
1990.7.26) Tegul skundžiasi 
nepatenkinti , lai džiūgauja 
laimingieji, — viskas atvirai ir 
viešai. (Tiesa, neteko matyti LF 
administracinų išlaidų). JAV 
LB taip pat viešai atveria savo 

knygas, tik jos apyska i t a 
susideda iš keliolikos, gal net 
daugiau puslapių, ir joks laik
raštis nenori atspausdinti. 

Žinoma, pasitaiko atvejų, kai 
greita ir tiksli apyskaita yra 
neįmanoma. Pavyzdžiu yra au
kos vaistams ir medikamen
tams. Skelbiama apie veltui 
gautus, apie pigiai gautus 
vaistus (kiek jie normaliai kai
nuoja, kiek „pingiai"?), apie iš
siųstus, siunčiamus, siusimus. 
O kaip, kada, kokie adresatai 
juos gauna, labai sunku sekti. 
Turi vyrauti gera valia, o pagal 
mūsų spaudoje skelbtą tonažą 
Lietuva, atrodo,vaistais ir medi
kamentais galėtų remti dalį 
savo valstybinio biudžeto. Ar 
siuntos ir jų dydis ati t inka 
pranešimus? Iš Lie tuvos 
ateinančios žinios dar nepri
skaičiuoja tiek gautų tonų, kiek 
jų išsiųsta. 

Truput is savų re ika lų 

„Draugas" (1990.7.26) pa
skelbė Vytauto Jokūbaičio 
laišką, barantį Juozą Kojelį. 
Jame yra užmet imas , kad 
Gečio, Volerto laikais JAV LB 
tūkstančius lietuvių suaukotų 
pinigų mokėjo advokatams 
„apginti savo interesus kovoje 
su patriotiniai galvojančiais 
tautiečiais". 

V. Jokūbaitis klysta. Mano 
pirmojo pirmininkavimo metu 
(1970-1973) jokių bylų neve-
dėme, visi buvome „patriotiniai 
galvojantys tautiečiai", (R)LB 
dar neegzistavo. Advokatams 
ne tik tūkstančiais, bet ir cen
tais nemokėjome. Atėjęs į JAV 
LB-nės valdybą antrą kartą 
1985-1988 laikotarpiui, tuojau 
pat pasiryžau visas bylas, 
anksčiau ir be mano įsikišimo 
pradėtas, baigti. Pats tariausi. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 

Talkininkės dalina maistą „Draugo" gegužinėje. Nuotr. J. Tamulaicio 

pats sus i ta r iau . Bylų eros 
nepradėjęs, ją numarinau. Buvo 
nepatenkintų abiejose pusėse, 
bet man atrodė, kad išeivija 
negali kivirčams aukoti laiko, 
finansų ir nervų. 

Tai štai kokia tiesa. Ji skiria
si nuo V. Jokūbaičio paskelbtos, 
paskelbtos be abejonių kaip 
buvusius faktus. Koks gali būti 
asmens patikimumas? Jei tartų, 
kad jam kažkas taip pakuždėjo, 
kad gal taip buvo, o gal ir 
nebuvo, vadintume gandu. O 
kaip vadinti išgalvotą tvir
tinimą? Nenoriu tikro žodžio čia 
panaudoti. 

Man atrodo, kad klaidingos 
informacijos aplinkoje buvau 
laimingas ir mažai mušamas. 
Prisimenu kelis atvejus, rimtus, 
komiškus, net vieną ir skau
dinantį. 

Prieš du dešimtmečius „Drau
ge" panaudojau žodį ,deglai' 
vietoje svetimžodžio .fakelai'. R 
Radvila vikriai užsipuolė, kad 
tik kiaulė esanti degla, joks 
„ d e g l a s " da ik tavardis ne
egzistuojąs. Kai žmogus dau
giau išmano, kaip visi lietuviški 
žodynai, su juo nesirungsi ir nei 
pykši, nei jam atsikalbėsi. 

1974 „Drauge" prikišau „Dir
vai" dėl kai kurių dažnų nuo
traukų. Redaktorius atsakė: 
„ D i r v a " esant i ideologinis 

laikraštis ir pasirenkanti ne 
t ik straipsnius, bet ir nuotrau
kas . Tai buvo aiškus tiesos 
žodis, be išsisukinėjimų pri
pažįstąs ideologinį filtrą. Re
daktorių už tiesą gerbiu. 

Štai skaudu-is atvejis. Man 
daug kliuvo dei dr. S. Sužiedėlio 
planuotos istorijos. Čia buvo 
k i t a ip , negu K. Radvilos 
nežinojimas arba ..Dirvos" re
daktoriaus tiesus pasisakymas. 
Čia lėmė neaiškios bažnyčios 
varpas. Pirmoji j j išgirdo R. Raz 
gaitienė, patrigubinusi knygos 
išlaidas. Prisidėjo A. Juod
valkis, J . Žygas. Br. Kviklys, 
kit i . Pynėsi du reikalai: knygos 
reikalingumas ir kaina. Dėl pir
mojo reikia kalbėti, galima turė
ti skirtingas nuomones, galima 
pralaimėti jas einant. Antrašais 
buvo aiškus, ru-s jis buvo įrašy
t a s sutartyje. Ar R Razgaitienė 
tyčiomis spauda melavo, kainą 
patrigubinusi apie ją nepasi-
teiravausi? Ją -uklaidino tas ne
žinomos bažnyčios varpas. — 
skambino kažkur, bet ne ten. 
k u r ji galvoji' Bet kodėl ir 
vėliau ji tvirtino savo netiesą, 
kai paskelbėme faktus? Kodėl 
an t šio masalo šoko kiti? Nei 
gandai, nei err.ocijos faktų ne
sukuria. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, IL 
MALONIAI PRALEISTAS 

VAKARAS 

Iki pat paskutinės dienos 
niekas tiksliai nežinojo, ar į 
Tarptautinį teatrų festivalį at
vyks jau ir Amerikoje spėjęs pa
garsėti teatras. Tiek amerikie
čių, tiek mūsų spauda jau buvo 
paskelbusi Vilniaus Jaunimo 
teatro spektaklius Lietuvių cen 
tro rengiamą šio teatro aktorių 
priėmimą ir sutikimą Blacksto-
ne viešbučio Crystal Ballroom 
salėje, kai teko viską atšaukti. 
Aktoriai laiku negavo vizų. 
Buvo neaišku, ar jie iš viso jas 
gaus. 

„Jums sunku įsivaizduoti mū
sų nuotaikas", jau vėliau papa
sakojo Jaunimo teatro aktorė 
Kristina Kazlauskaitė. „Mūsų 
draugai ir artimieji su muzika 
ir gėlėmis išlydėjo mus į Mask
vą, iš kur turėjome išskristi į 
Chicagą. Nežinioje pasistumdę 
po nesvetingą aerouostą, po 
kelių parų tyliai ir jau be jokių 
iškilmių paryčiais sugrįžome 
namo į Vilnių. Nesitraukėme 
nuo telefonų — laukėme žinios. 
Mūsų laimei sulaukėme. 

Chicagoje mes taip pat ne
kantravome. Lengvėliau atsi 
pūtėme, kai sužinojome, kad 
aktoriai jau skrenda. Priėmimo 
rengėjams teko skubiai keisti 
spektaklių laiką, beveik iš nau 
jo organizuoti skelbtąjį prista
tymą. Svečių poilsiui beveik 
nebuvo laiko. Tuoj po labai sun
kios kelionės jų laukė scena 
Blackstone teatre ir sudėtingas 
spektalis. Nuovargis netapo 
kliūtimi tikram talentui. Apie 
aktorių kūrybine sėkmę po 

Jane Shalins 

spektaklio bylojo nepaprastai il
gi ir audringi plojimai, sujau
dinti žiūrovų veidai. Ir niekas 
paskui nenorėjo sk i r s ty t i s , 
troško artimiau pabendrauti su 
aktoriais, pasikalbėti, išsakyti 
savo mintis ir jausmus. 

Crystal Ballroom salė prisi
rinko pilnutėlė. Žmones, turbūt, 
vienijo panašios nuotaikos. Tarp 
svečių iš Lietuvos ir vakaro 
šeimininkų tuoj užsimezgė 
betarpiški santykiai. Nė vienas 
aktorius neliko be dėmesio — 
kiekvieną jų kankino klausimais 
gausus būrys apsupusių ameri 
kiečių. 

Po to žodis buvo suteiktas šio 
susi t ikimo iniciator iui ir 
vienam iš jo organizatorių 
Lietuviu centro valdybos pir
mininkui Rimui Domanskiui. 
Jis pasveikino Vilniaus Jau
nimo teatro aktorius, atvyku
sius į T a r p t a u t i n į t e a t r ų 
festivalį, pa l inkėjo j i ems 
sėkmės. Paskui sveikinimo 
žodis buvo suteiktas Lietuvos 

generaliniam konsului Vaclovui 
Kleizai, Tarptautinio teatrų 
fes t ival io direktorei J ane 
Shalins. Atsakomąjį žodį tarė 
J a u n i m o teat ro režisierius 
Nekrošius. 

Ilgai niekas nesiskirstė iš 
salės namo, juo labiau, kad 
veikė kokteilių baras, buvo 
p a t e i k t a s skoningas šal tų 
užkandžių stalas, grojo Oak 
Street Winds orkestras. Visi 
labai domėjosi, kas pateikė ir 
įgyvendino puikią mintj 
surengti tokį priėmimą. Žmonės 
grįžo namo su gera nuotaika, 
pasisėmę daug naujų minčių, 
gero pabendravimo šilumos. Ir 
dar iki šiol ne vienas paskam
bina į Lietuvių centro raštine ir 
į ragelį giliai padūsauja: „O juk 
galėtume tokių susitikimų tu
rėti ir daugiau..." 

A. Kavakienė 

Kovo 17 revoliucija 

Po Volerto švaistytų tūkstan
čių advokatams, kaip V. J. rašo, 
suabejojame ir laiško pabaiga. 
adresuota J. Kojeliui: gal 
galėtų rasti laiko ir pakomen
tuoti jo sūnaus (Lino Kojelio — 
V.V.) kovo 17 d. 1990 m. para 
šytą memorandumų Lozoraičiui, 
kuriame ragina nuversti da
bartinę Lietuvos vyriausybe ir 
a ts tatyt i komunistine sant 
varka Liet.: oje ir t.t.!" 

Tikra revi įucija! 
Bet ar I. Kojelis, tada jau 

ei l inis pi e t is , t u r į s pa 
kankamai patirties juridinės 
aplinkos įstaigose, rašys .me
morandumą' ' „Memorandumas 

y ra d i p l o m a t i n i s r a š t a s , 
kuriame išdėstyta vyriausybės 
nuomonė kuriuo nors re ika lu" 
(„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas". Vilnius, 19721 Kokiai 
vyriausybei atstovavo L.K., 
į t e ikęs m e m o r a n d u m ą 
Lozoraičiui? Kaip Lozoraitis 
gali staiga nuversti Lietuvos 
vyriausybę? Perversmai y ra 
vykdomi valstybės viduje jos 
piliečių, bet ne toli esančio 
d ip lomato , nespė jus io su 
perversmininkais susikalbėti . 
Ar L. K. nori atstatyti komunis
tinę santvarką Lietuvoje? Kodėl 
tada jis protestui prisirakino 
prie Sovietų ambasados Wa-
shingtone? Kaip jis pralindo pro 
JAV saugumo organus, gauda
mas darbą Baltuose rūmuose? 

Toks k e i s t a s V. J . savo 
įkarštyje. Nežinau, ar koks L.K. 
laiškas buvo rašytas. J a i buvo, 
tai kodėl V. J. jo necituoja? Jei 
L.K. kokį nors laišką rašė, 
turėtų jį paskelbti palyginimui. 
Jame blogesnių dalyku, kaip 
V.J. dėsto, negalėjo būti . 

V.J., pradėjęs barti J.K. dėl šio 
pasisakymo apie Vliką, turėjo 
kalbėti apie tai , ką J.K. rašė. 
Kai pridėjo paskalas, tasai V. 
Jokūbaičio laiškas „Drauge" 
išsiliejo tyrele musėms paknibi
nėti. 

Informaci jos v i e n y b ė 
Spauda informuoja apie įvy

kius. Ar negalėtume pasiekti 
v ienybės šioje s r i ty je? Ar 
nepavyktų susitarti, kad faktus 
duosime be pagražinimu, o savo 
komentarus pažymėsime ko
mentarais? Tai būtų įrodymas, 
kad artėjame prie kultūringos 
išeivijos padėties. 

Spauda skleidžia įvairias nuo
mones įvairiais klausimais. Čia 
reikia pasiginčyti, net būtina 
nesutikti, jei nesutinki. Bet 
nuomonė nėra faktas. Jas pri
imame arba atmetame. Faktų 
atmesti niekas nepajėgia, net 
juos sukinėdamas, lankstyda 
mas. kraipydamas. 

NEVY JFRSEY, NEVY YORK - "Lietuvos Atsiminimai" , plr-
madlen als nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FW langą. "Muslc of Llthuanla" programos, vedamos 
anglg ^ Iba.lš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdime nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J . J. Stukas — direktorius, 
234 Su it Dr., Watchung. N.J 07060. Tel. 201 753 - 5636. 

BŠ) midlcincl Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Savings and l.oan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėh i 

Apdrausti 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

d $100.000 00 
deralinės valdžios 

BP X3EVIEW 
8929 HARLEM AVE 

8) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 2544470 

renr. 
(JUi *>••*• 
LEN0ER 

A.tA. 
STASYS STASIŪNAS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. rugpjūčio 12 d., 1:15 vai. p.p.. sulaukęs 77 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina Dijokaite. 

dukra Aldona Pečiūrienė, seserys Elizabeth Grygel su šeima. 
Savera Misevičienė su šeima ir brolis Antanas su šeima Lietu
voje; pusseserės Gene Pavoris su šeima ir Sally Sasevičiene: 
pusbrolis Stasys Ruibis su šeima; penki anūkai ir du 
proanūkai Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, ..Krivūles" klubui. 
Anglijos lietuvių klubui; Lietuvos Vyčių ir Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos chorams. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 14 d. ir trečia-
dierų. rugpjūčio 15 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 16 d. ketvirtadieni. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-121.3 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

H312H176-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 5<Kh Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60660 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
I AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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



DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 

x Šiandien, rugpjūčio 15 d,, 
y r a Švč. Marijos į Dangų 
paėmimo šventė — Žolinė, kuri 
y ra privaloma visiems katali
kams švente. Reikia išklausyti 
šv. Mišių tą dieną pritaikytomis 
valandomis, jei einama į darbą. 

x Mėta Gaba l i enė , Daina
vos ansamblio pirmininkė, yra 
Š i a u r ė s A m e r i k o s muzikų 
iždininkė, o ne Dainų šventės, 
kaip buvo anksiau paskelbta. 

x Į „ D r a u g o " vakar ienę , 
kuri bus rugsėjo 23 d., sekma
dienį, Mart in ique restorano 
pokylių salėje, bilietus jau 
užs i sakė Jadzė ir Juozas 
Gramai. 

x Dr . A d o l f a s ir Algė 
Šležai , Flossmoor, 111., Jonas 
Skladaitis, Philadelphia, Pa., 
Maria Mogenis, Belleville, 111., 
V. T. G r a ž u l i s , Toronto, 
Kanada, grąžindami laimėjimų 
šakneles pridėjo ir po 25 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Grąž ino laimėjimų šak
n e l e s su 15 dol.- auka : 
Leonas Bi ldušas , Chicago, 
111., Jonas Šaulys, Brantford, 
Conn., A. Juška, Sterling Hts., 
Mich., P. Stankus, Hartford, 
Conn. , Kazys R u t k a u s k a s , 
Rockford, 111., Jonas Labanaus
kas, Michigan City, Ind., L. Vas-
tokas, Toronto, Kanada, Ray 
Genčius, Indianapolis, Ind., J. 
Lekas, Chicago, 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, atsiuntė ir 
po 15 dol. aukų. Labai dėkoja
me. 

x Kazys Mileris, Hamilton. 
Kanada. „Draugo" bendradar
bis, grąžino laimėjimų šakneles, 
pridėjo 20 dol. ir palinkėjo geros 
sėkmės di rbant lietuviškos 
spaudos darbą. Nuoširdus ačiū. 

x Adolfas Sabai t i s , Brock-
ton, Mass., grąžindamas laimė
jimų šakneles, pridėjo 32 dol. 
dienraščio palaikymui. Labai 
dėkojame. 

x Kun. V. M. C u k u r a s . Put 
nam. Conn.. grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. Po 20 
dol. atsiuntė kun. Rapolas Kra
sauskas. Putnam, Conn.. Ann 
Talandis, Detroit, Mich., Robert 
Boris, Bloomfield, Mich. Nuošir
dus ačiū. 

x K u n . V i k t o r a s Rimšel is , 
k u n . A n t a n a s Sau l a i t i s , k u n . 
Leonas Z a r e m b a , kurie turėjo 
lydėti Chicagos arkivyskupą 
kardinolą Joseph Bernardin į 
Lietuvą, negavo vizų. Tuo tar
pu visi kiti vizas jau gavo. Nega
vusieji tikisi dar vizas gauti, nes 
gali jos ateit i i r vėliau. Visi iš
vyksta rugpjūčio 27 d. 

x Į A m e r i k o s L i e t u v i ų 
T a r y b o s Chicagos skyriaus 
rengiamą gegužinę, kuri bus 
rugpjūčio 19 d., sekmadienį. 12 
vai . n u o Švč . M. Mari jos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
Marquette Pa rke išvažiuos au
tobusas. Norintieji autobusu 
važiuoti gali prisitaikyti priėjo 
išvažiavimo valandos. 

x Šv. K r y ž i a u s l igoninė , 
vadovaujama Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos, paskambinus 
te lefonu 312-471-6703 nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 8 vai. ryto ir 4:30 vai. p.p. 
pasako art imiausią gydytoją, 
kuris gali aptarnaut i ligonį, pa
skirdamas vežioti į ligoninę ar
ba aplankydamas namie. 

x Kun . R. G e o r g e S a r a u s -
kas , Šv. Antano parapijos ad 
ministratorius. Cicero. 111 , J. 
Didžbalis. Toronto, Kanada. 
Edm J. Milius, Mt. Prospect, 
111.. grąžindamas laimėjimų šak
neles, pridėjo po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Dr . K. ir A. R i m k a i i r dr . 
V. i r T. S e m o g a i , gyv. Chica
go, 111.. grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Dr . J . J a k š e v i č i u s , Chica
go, 111.. baleto studijos vedėja 
Irena Veleckis. ta ip pat iš 
Chicago, grąžindami laimėjimų 
šakneles paaukojo po 20 dol. 
lietuviškos spaudos palaikymui. 
Nuoširdus ačiū. 

x G r ą ž i n o la imėj imų šak
ne les su 12 dol. auka: Sophie 
Ruksha. Joseph Andrukaitis , 
Klem P i v o r i ū n a s . S imas 
Paulius, dr. E. Ringus. Pulke-
rija Tarulis , J . Motiejūnas, Ona 
Dečkys. Edvvard Pikelis. Julija 
Šau l i enė . Sofija Plėnys. P 
Tusken i s , Kazys Žemeckas. 
Visiems t a r i ame nuoširdų ačiū. 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S . 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Gre i tas ir t ikslus pa 
tarnavimą;;. Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambint i : Bell-
Bace R E , t e l . 778-2233. 

(sk 

x V i d a 
cago. I 

Vizgi rda i tė , Chi-
grąžino laimėjimų 

šakneles, pridėjo 15 dol. auką ir 
prašo ,,Draugą" siuntinėti jos 
vardu, nes jos tėvelis neseniai 
iškeliavo į Amžinybę. Nuošir
dus ačiū už auką. 

x Vilniaus Virsuliškių apy
linkėje Pal. Jurgio Matulaičio 
vardu yra įkurta parapija ir sta
toma bažnyčia. Klebonu yra pa
skirtas kun. Medardas Čeponis. 
„Vakarinėse Naujienose" buvo 
aprašytas Pal. arkiv. Jurgis Ma
tulaitis ir kitą dieną statomi pa
rapijos namai, kad parapiečiai 
galėtų jau pradėti savo parapi
ja rūpintis. • 

x D a r kartą skelbiama, kad 
33 m. medikė Vitalija Vasiliaus
kienė yra reikalinga stuburo 
operacijos, kurios Lietuvoje iki 
šiol nedaroma. Ji nori, kad kas 
imtųsi ją globoti ir pasirūpintų 
jos operacija. Galima rašyti jos 
broliui: Vidas Navickas, 235337 
Panevėžys , Dembavos 1. 
Lithuania. 

x Kun . Joseph J . Svirskas, 
Haverhill, Mass., Ramūnas A. 
Bužėnas, Los Angeles, Cal., 
Algirdas Lizdas, Omaha, Neb-
raska, Norbert Tarulis, Oak 
Lawn, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa šim
tine. Labai dėkojame. 

x Bron ius Venslovas, Dun-
das, Ont., Kanada, Antanina 
Leveckienė, Westwood, Mass., 
E. Baršketis, Chicago, 111., 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Labai dėkojame. 

x Kun . J . Znotinas, Temple 
HĮlls, Md., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, dosnus jo 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir dar pri
dėjo visą šimtinę savos spaudos 
stiprinimui. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Kun. Paul A. Gillis, Holy 
Spirit Church, Vancleva, Ms„ 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, nuoširdus rėmėjas, pratęsė 
p r enumera t ą vieneriems 
metams, o kad lietuviškas dien
raštis gyvuotų, pridėjo visą 
šimtinę. Už realią paramą ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x J a d v y g a J a n k a u s k i e n ė 
iš Chicago, 111., „Draugo" gar
bės prenumeratorė, nuoširdi jo 
rėmėja, ne kartą yra parėmusi 
didesne auka. Pratęsdama 
prenumeratą, paaukojo visą 
šimtinę savos spaudos stipri
nimui. Už mielą paramą labai 
dėkojame. 

Redaguoja PUtids 

jjk ŽVAIGŽDUTE 
* « Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

Meai.^4 uųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Bites mano, kad jas puola Algis ir Taksiukas, todėl signalizuoja, 
skelbia karą. 
Iš Algirdo Gustaičio knygos Užpuola bitės. Dail. Vytautas 

Stas iūnai t is . 

x Bronė Čižikaitė, Chicago, 
111., įvairiomis progomis „Drau
gą" paremia didesnėmis auko
mis. Grąžindama laimėjimų 
šakneles, vėl paaukojo 30 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x „Savo žmonos J a d v y g o s * P r i s t a tome Lietuvoje tik 
i r s avo v a r d u siunčiame 20 nau jus automobilius Lada-Zi-
dol. auką ir grąžiname laimėji
mų šakneles. Linkime geriau
sios sėkmės. Jūsų Petras Gruo 
d i s , Chicago 111.". Labai 
dėkojame už linkėjimus ir auką. 

KIŠKUTIS I R VOVERAITE 

Kiškutis lekia per laukus, 
Lyg jaunikaitis, toks puikus. 
0 voverė aukštai pušy 
1 beždžionytę panaši. 

O tai ir aš su kiškučiu 
Linksmai lekiu lauku plačiu. 
Aukšton pušin lipu drąsus, 
Į beždžioniuką panašus. 

Leonardas Žitkevičius 

DABARTINIAI JVYKIAI 
LIETUVOJE 

1990 m. kovo mėn 11 d. Lietu
va paskelbė nepriklausomybę 
nuo rusų. Dabar Lietuvai susi
darė įvairūs sunkamai, nors ir 
pasiskelbė laisva. Rusai 
visokiais būdais gąsdina lietu
vius, siųsdami kariuomenę, mė
tydami laišku? iš malūnspar
nių, reikalaudami atšaukti 
nepriklausomybe. Lietuviai 
kareiviai ėmė bėgti iš Rusijos 
kariuomenės ir slėptis Lietuvo
je. Lietuvoje žmonės bijo, kad 
gali rusai vėl užpulti Lietuvą, 
tada daug lietuv;4 žūtų. Mes. 
gyvendami Amerikoje, turime 
rašy t i la iškus prezidentui 
Bushui ir kongresmanams, kad 
jie pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę ir padėtų lietu
viams išlikti laisviems. 

Rima Žukauskaitė 
Dariaus Girėno lit. m-los 

S sk. mokinė 

RAŠYTOJU ĮTAKA 
TAUTINIO ATGIMIMO 

L A I K O T A R P Y J E 

A d v o k . i t . i N 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago. II 60629 

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

Tel. (708t 301-4866 
Valand*". p<*>J<3l vu-it^rima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo \al nuo 9 iki 7 vai \.ik 
^oi.tad J v.f iki 1 \.)l d 

A D V O K A T A S 
Vvten is Lie tuvninkas 

2501 VV. 69th St/eet 
Chicago, IL 60629 

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

A D V O K A T A S 
A L G I R D A S R OSTIS 

201 F:. Ogden A ve.. Ste 1H-2 
H i n s d a l e . II. 60521 
Tel. 1708' 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x R o m a s Pūkš tys , TRANS-
P A K firmos sav in inkas , 
praneša, kad vėl vyksta j Lietu
vą ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO
MOBILIUS. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 15 d. TRANSPAK, 
2638 VV. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x P a t r i a dovanin ių prekių 
ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St . Petersburgo 
Beach. FL rasi te lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamu, reikmenų dideli pasi
rinkimą Priimam užsakymus ir 
iš ki tų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnia kargo-oro lini
j a . Tel . 312-778-2100. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambinkite 
RK MAX RKALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

guli nuo $3,300 iki $3,700, 
Volga $6,500. Visoms dviejų 
metų garantija. Keičiame dole
rius į rublius. Parūpiname bu
tus giminaičiams. SUTINKA
ME J Ū S Ų ARTIMUOSIUS iš 
aerouosto ir atvežame į Chica-
gą, arba jos priemiesčius. Taip 
pat išvežame. Skambinti iki 12 
vai. dienos arba vakare Ąžuo
lui (312) 434-8618. 

(sk) 

x Velionis Stasys Budas 
savo palikimu Pasaulio Lietu
vių centrui paaukojo 1000 dol. 
Miela, kad a.a. S. Budas nepa
miršo namų, kuriuose jis pralei 
do daugelį metų. 

(sk) 

x Lietuvoje reikalingą dan
tų ta i symui medžiagą galima 
gauti per „CALIBRO CORP.", 
511 E. 127 St., Lemont, EL 
60439 (Pasaulio Liet. centre), 
tel . 708-257^8008. 

(sk) 

x Ieškau pusbrolio Felikso 
R e k a š i a u s nuo Telšių, gyv. 
Chicagoje. Jo vaikai: Janina, 
Marytė, Aleksas ir Antanas Ra-
šykite: Li thuania . Vi ln ius 
232010, Šeškinės g-vė 59b2, 
J u o z a s J o n a v i č i u s , te l . 
46-41-74. 

(sk) 

BEISBOLAS 

Aš žaidžiau su „Pira tes" 
komanda. Aš metikas ir labai 
gerai mušiau sv-dinį. Dabar 
esu „All-Star" k' •• andoje. Mes 
daug laimėjom. Aš • lėgstu žaisti 
beisbolą. 

Vitas Ripskis, 
Kr. Donelaičio !it. m-la, 3 

skyrius. 

SNAIGE 

Ant mano delno nukrito snaigė. 
Ji balta kaip pūkelis. 
Ji gailiai pravirko 
Ir man pasidaro graudu. 
Snaige, tu anl -nanes pati 

nukritai! 
Atleisk man. Snaige, 
Atleisk, dar k.i- . prašau! 

Lina Kairvtė, Lietuva 

Tautinio atgimimo sąjūdis 
Lietuvoje prasidėjo antroje 19 
amžiaus pusėje. Jį paveikė trys 
istoriniai įvykiai: 1863 metų 
sukilimas, 1864 m. spaudos 
uždraudimas ir baudžiavos 
panaikinimas. 1864 m. Prūsijoje 
buvo suorganizuotas slaptas lei
dinių spausdinimas. Knygnešiai 
nešė knygas į Lietuvą. Vys
kupas Motiejus Valančius knyg
nešius, suorganizavo. Knyg
nešių darbas buvo sunkus ir pa
vojingas. Sugavę knygnešius, 
rusai smarkiai juos bausdavo. 
Spaudos draudimo laikotarpiu 
buvo išspausdinta 1352 lei
diniai. Per metus buvo išspaus
dinama apie 138,575 egzemplio
riai knygų ir kitokių leidinių. 
Toks leidinių gausumas paska
tino rašytojus daugiau kurti. 
Lietuvos poetai rašė apie garsią 
Lietuvos prae i t į , Lietuvos 
senovę, kunigaikščių laikus, 
skatindami lietuvius didžiuotis 
praeitimi, kalba, papročiais, 
tėvynės grožiu. 

Didžiausias Tautinio atgi
mimo laikotarpio poetas buvo 
Maironis. Jo poezijoje galima 
matyti patriotinius, religinius ir 
asmeninius motyvus. Maironis 
rašė, kad Lietuva yra graži, 
žmonės ger i , t a i k ū s ir 
pamaldūs. Lietuviai turi gar
bingą praeitį. 

Vinco Kud i rkos kūrybą 
galime skirstyti į tris grupes: 
publicistiką, poeziją ir satyrą. 
Kudirkos poezija sklandumu 
nepasižymėjo. J i s nebuvo 
poetas, bet rašytojas. Daugiau
sia rašė publicistiką ir satyras. 
Jis buvo žymus ..Varpo" redak
torius. Ten išspausdinta ir dau
gelis jo straipsnių. Kudirka taip 
pat parašė Lietuvos himną. 

Pranas Vaičaitis parašė 89 
originalius eilėraščius. Taip pat 
išvertęs iš lenkų ir kitų kalbų. 
Vaičait is savo patriotinėje 
lyrikoje žavisi Lietuvos gar
binga praeitimi. Jam patinka 
vaizduoti kovas su priešais. 
Eilėraščiuose atsispindi tėvynės 
ilgesys. 

Atgimimas Lietuvoje vėl pra
sidėjo. Tiesiog vyko neįtikėtini 
įvykiai, kai S.S.T.R. genera
linis sekretorius Gorbačiovas 
paskelbė persitvarkymą. Sujudo 
visi Pabaltijo kraštai dėl valsty
bių nepriklausomybės atstaty
mo. 

Gedimino pilies bokšte buvo 
iškelta mūsų trispalve. Vilniu
je suorganizuoti masiniai pro
testo mitingai, grojamas Lietu
vos himnas. Žmonės verkė iš 
džiaugsmo. Visi jautėsi drąsiau, 
nes nesimaišė milicija. 

Zigmas Woodward. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

LIETUVA BUS LAISVA 

Vieną gražią saulėtą dieną, 
vasaros metu, ponas Strutis, 
ponia Pelėda ir ponia Sraigė 
tupėjo prie prūdelio po žydinčia 
obelimi. Kad jos draugai galėtų 
ją matyti, ponia Sraigė sėdėjo 
ant suolo. Šie trys seni draugai 
linksmai šnekučiavosi apie 
senus, gerus laikus. Staiga ner-
vuota lakštingala nutūpė šalia 
jų. Ji laikė savo snape voką. 

— Kas čia? — paklausė ponas 
S t ru t i s ir paėmė voką iš 
lakštingalos. 

— Atidaryk ir perskaityk! — 
sušuko ponia Pelėda linksmai, 
nes j inai neįpratusi gaut i 
laiškų. 

Ji tuojau paėmė riešutą nuo 
žemės, perlaužė ir padavė 
alkanai voverytei, kuri tupėjo 
netoli jos. 

Ponas Strutis pradėjo skaityti 
laišką: 

— Čia rašoma, kad rusai 
skriaudžia mūsų žemę Lietuvą. 
Karalius liūtas nori, kad mes 
visi skubiai susirinktume ir 
keliautume į Lietuvą kariauti. 

— Tai skubam! — sušuko 
ponia Sraigė. 

Ponia Sraigė ir Pelėda užlipo 
ant pono Stručio nugaros. Jis 
greit pagriebė lietsargį, blogo 
oro atvejui, ir visi trys draugai 
išvyko. 

Kai pasiekė numatytą vietą, 
pamatė karalių jau laukiantį jų 
su didele minia kitų. Liūto 
dešinėje pusėje tupėjo karalienė 
Gulbė, kuri liūdnai grojo arfa. 
Antroje karaliaus Liūto pusėje 
buvo labai keistas daiktas. Grei
tai visi sužinojo, kad tai raketa. 
Su šia raketa jie visi turėtų 
skristi į Lietuvą, kad padėtų 
kariauti su bolševikais. 

Kai Liūtas baigė kalbėti, 
mūsų trys draugai jau žinojo, 
kad jiems reikės savo tėvynei 
padėti. Visi savanoriai pradėjo 
lipti į raketą. Ponas Strutis, 
ponia Pelėda ir Sraigė skubėjo 
į priekį, .kad suspėtų įlipti į 
raketą. Ar raketa pasiekė savo 
tikslą, mums nežinoma ir gal 
niekada nesužinosime. Sie 
drąsūs gyvuliai paliko savo sau
lėtą salą šaukdami: „Lietuva 
bus laisva!" Jų balsai buvo gir
dimi visame pasaulyje. 

J a n i n a Braunytė 

VALKATA IR RAGANOS 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 
(Tęsinys) 

Kunigaikščio duktė vėl sako 
savo vyrui, sėdinčiam ant de
besio viršaus: 

— Žiūrėk į rytų pusę, ar 
nepamatysi ko nors! 

— Matau didelį, tamsų, au
dringą debesį! 

Žmona, nebežinodama ką 
daryti, pavirto į prūdą, o savo 
vyrą pavertė į antiną. Prisivijęs 
tėvas, rado prūdą ir antiną jame 
plaukiojantį. Tada kunigaikštis 
pradėjo vilioti tą antiną prie 
savęs: 

— O tu mielas mano ženteli, 
ateik pas mane. Kodėl tu manęs 
bijai? Aš t a u nieko blogo 
nedarysiu. Aš su tavimi noriu 
pasidžiaugti ir pasikalbėti! 

Kada antinas pradėjo prie 
kranto plaukti, visas prūdas su
judo, ir ant inas pasinėrė į 
vandenį. 

Tada kunigaikštis su savo tar
nais iš piktumo nutarė to prūdo 
vandenį išgerti. Nė pusės valan
dos neuž t ruko b e g e r i a n t 
vandenį, kaip tėvas su tarnais 
persprogo. 

Taip vyras su žmona pasiekė 
kraštą, kur buvo vyro gimtinė. 
Buvo likę tik penkios mylios iki 
namų, labai sutemo, nebematė 
kelio, buvo priversti miegoti 
pakelės užeigos namuose. 

(Bus daugiau) 
Žodynas . Paaiškinti šiuos 

žodžius: 1. Prūdas, 2. pasinerti 
(pasinėrė). 3. persprogti, 4. užei
ga, 5. antklodė, 6. antplūdis, 7. 
an tpuol i s , 8. a n t r a š a s . 9. 
antraštė, 10. antsnukis. 

Klausimai . 1. Ką kunigaikš
čio duktė sakė savo vyrui? 2. 
Koks buvo vyro atsakymas? 3. 
Kuo pavirto ji ir jos vyras? 4. 
Kas šnekino žentelį? 5r Ką kuni
gaikštis su tarnais padarė? kas 
jiems atsitiko? 6. Kur vyras su 
žmona nukeliavo? 

G r a m a t i k a . P a r a š y t i 
keturiais laikais šiuos veiksma
žodžius (trečiajame asmenyje): 
1. Bėgti (į mokyklą), 2. bristi 
(per upę), 3. eiti (į miestą), 4. 
grįžti (eiti atgal), 5. joti (į lauką), 
6. kopti, lipti (į kalną), 7. lėkti 
(prie gaisro), 8. lįsti (lapei į olą), 
9. plaukti (per ežerą). 10. riedėti 
(nuo kalno). 

Kai mokytom nemato, kartais galima :r pokStus krėsti Smajr.ai nusiteikusių 
Loe Angeles Šv. Kazimiero lituanistines mokyklos mokinių būrelis su mokyto
ja Gaile Radvenyte. 

ŠIS BEI TAS 
Per penkis tūkstančius metų 
žemėje buvo daugiau kaip 
keturiolika su puse tūkstančio 
karų. kuriuose žuvo 3.6 milijar
do žmonių. Žmonės nesilaiko 
Dievo įsakymų 

Brazilijos Poros miesto gyven
tojams nereikia laikrodžio. 
Laiką jie nustato pagal lietų. 
Siame mieste lyja daug kartų 
per dieną ir visada tuo pačiu 
metu. Miesto gyventojai sako 
ne „7 valandą ryto", o „po pir 
mojo ryto lietaus". 


