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Speciali sovietų 
parlamento sesija 
Niekas nebenori rašytis 

Sąjunginės sutarties 
Maskva. 1991 rugpjūčio 26. 

— Savo kalboje specialioje So
vietų Sąjungos parlamento sesi
joje prez. M. Gorbačiovas malda
vo, kad būtų išlaikyta Sovietų 
Sąjunga, bet jo balsą nustelbė 
daugelis balsų, besišaukiančių 
beveik visų respublikų nepri
klausomybės, praneša New 
York Times reportažas. 

Bandydamas atgauti savo 
poziciją po nepavykusio 
perversmo, savo kalboje Gor
bačiovas pripažino, kad tam
priai laikoma Sovietų Sąjunga, 
kurioje visa galia eitų iš Krem
liaus, jau nebėra įmanoma, bet 
jis ragino respublikas siekti 
didesnės autononųjos per naujai 
formuluojamą Sąjunginę sutar
tį. Bet dauguma respublikų 
kalba apie pilną nepriklau
somybe. 

Centras nusižudė 
Armėnijos prezidento Levon 

Ter-Petrosian pareiškimas šioje 
ypatingoje parlamento sesijoje, 
kuri buvo transliuojama visoje 
Sovietų Sąjungoje, buvo būdin
gas daugumai pasisakymų: 
„Centras yra negyvas. Centras 
nusižudė". 

Visoje Sovietų Sąjungoje buvo 
griaunamos Lenino stovylos, 
įvairiose respublikose vyko 
mitingai, reikalaujantys at
siskirti nuo Maskvos, bet anot 
NYT korespondento, tie atsišau
kimai kol kas tebuvo tik žodžiai 
ir buvo neaišku, ar jie buvo 
sakomi tam, kad pagerintų savo 
poziciją derantis dėl Sąjunginės 
sutarties sąlygų, ar dėl to, kad 
tikrai norima visiškai atsiskir
ti nuo Maskvos. 

GorbČiovas bandė įtaigoti, kad 
respublikos pasirašytų 
Sąjunginę sutartį pirmiau, o 

Chicagos Lietuvių 
Opera Lietuvoje 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 27. -
„Draugo" pirmo puslapio 
redaktorius ir Chicagos 
Lietuvių Operos pirmininkas 
Vytautas Kadžius iš Lietuvos 
Operos ir Baleto teatro 
„Draugo" redaktoriui atsiuntė 
faksą: 

Sveikiname Jus ir visus Jūsų 
bendradarbius iš sostinės. 

Atvykome visi 74 laimingai. 
Niekur niekas netikrino 
lagaminų. Lietuvos Operos 
vadovybė priėmė mūsų operos 
choro narius labai gražiai. Vil
niaus muitinėje Lietuvos Res
publika jau viena pati ant
spaudavo mūsų pasus. Tai buvo 
pirmas kartas, kai nebebuvo 
sovietinių pareigūnų, o mes 
buvome pirmieji užsieniečiai, 
kuriems buvo išduota Lietuvos 
Respublikos viza. 

Skridome lenkų LOT lėktuvu, 
kuris buvo labai patogus ir 
patarnavimas puikus, daug 
geresnis, negu kituose lėk
tuvuose. Varšuvoje turėjome 
šiek tiek palaukti, kol atskrido 
Aerofloto lėktuvas ir paėmė 
mus į Vilnių. Aleksas Lauraitis 
viską yra pavyzdingai sutvar
kęs su savo kelionių biuro tar
nautojais. 

Vakar buvo grąžintas archy
vas. Televizija grąžinta, tačiau 
„nėra žodžių, kaip atrodo 
atgautos patalpos", pasakė 
vienas jos preigūnų. 

paskiau svarstytų atsiskyrimo 
detales, jei nenori pasilikti 
Sąjungoje. Už tai jis jau žadėjo 
sutartin įrašyti garantuotus 
respublikinius rinkimus, 
kuriuose balsuotojai laisvai 
išsirinktų savo prezidentus. 

Tačiau Komunistų Partijos 
suirutė tęsėsi tol iau, kai 
pirmadienį nusižudė ir trečiasis 
partijos pareigūnas — finansų 
tvarkytojas. O 500 narių turin
tis parlamentas šioje sesijoje 
nutarė ateinančiam pirmadie
niui sušaukti Liaudies deputatų 
kongresą. Šis kongresas, turin
t is 2,250 deputatų, yra 
demokratiškas, nes jo deputatai 
buvo demokrtiškai išrinkti 
respublikose, tuo tarpu kai 
Sovietų parlamento nariai nėra 
demokratiškai išrinkti. 

Pirmininkas atsistatydino 
Šioje sesijoje atsistatydino ir 

parlamento pirm. Anatoly I. Luk-
janov, ir manoma, kad jis buvo 
įsivėlęs į perversmo organiza
vimą. Stengdamasis tebebūti 
aktualus, Gorbačiovas dar 
pasiūlė iš pagrindų pertvarkyti 
KGB, bet vis daugiau respubli
kų pasisakinėjo už nepriklauso
mybę nuo centro. 

Priešinasi Rusijos 
dominacijai 

Čia iškilo stipri konkurencija 
tarp Rusijos ir kitų mažesniųjų 
respublikų, kurios įvairiai 
spyrėsi prieš Rusijos domina
vimą ir naujausioje Sąjunginėje 
sutartyje. Tuo tikslu Kazach
stanas, antroji didžiausia 
respublika Sąjungoje, pasis
kelbė nepasirašysiąs Sąjunginės 
sutarties. Pagaliau ir Uzbekija 
pradėjo kampaniją dėl nepri
klausomybės, pasiskelbdama 
kontroliuojanti sovietų dalinius 
Uzbekijoje. 

Kirgizijos prezidentas Askar 
Akajev išpeikė Sovietų Sąjungą, 
ir pareikalavo, kad parlamentas 
nubalsuotų išsiskirstyti ir griež
tai atsisakė pasirašyti bet kokią 
Sąjunginę sutartį, nes ji visvien 
tebėra smarkiai respublikų sąs-
kaiton, Rusijos naudai. 

Didžiausias smūgis Sąjungi
nei sutarčiai atėjo iš buvusio 
jos didžiausio rėmėjo Kazach
stano prezidento Nursultan Na-
zarbajevo, kai jis paskelbė, 
nebegalįs remti Sąjunginės 
sutarties. Jis pareiškė: „Ka
zachstanas niekuomet nebus 
kieno nors mažesnysis brolis". 

Lietuva perima 
sovietų muitines 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 26 
(UC-New York). - Lietuvos vy
riausybės nutarimuose, atsiųs
tuose iš min. pirm. Gedimino 
Vagnoriaus kabineto Vilniuje, 
nustatyta, kad nuo pirmadienio 
Lietuvoje nutraukiama sovieti
nių muitinių veikla, o Lietuvos 
respublikinės muitinės depar
tamentas perima jų funkciją. 

Tačiau sovietinių muitinių pa
reigūnai, išskyrus jų vadovus, 
laikinai paliekami savo parei
gose ir ligšiolinių sovietinių 
muitinių taisyklių laikomasi, 
„nepažeidžiant TSRS interesų", 
kol Lietuvos vyriausybės ats
tovai ir sovietinių muitinių ats

tovai mėnesio laikotarpy išspręs 
„muitinės darbuotojų įdarbini
mo ir kitus socialinius buitinius 
klausimus", o taip pat ir klausi
mus, susijusius su sovietinių 
muitų taisyklių taikymu jų 
prekėms, piliečiams, įmonėms 
bei organzacijoms pereinamuo
ju laiku. Lietuvos Ministerio 
Pirmininko nutarimas reika
lauja ,,pagal gal imybes 
įdarbinti Lietuvos Respublikos 
muitinių sistemoje" sovietinės 
Lietuvos muitinės darbuotojus. 

Lietuvos muitinės depar
tamentui pavedama iki š.m. 
rugsėjo 1 d. perimti Lietuvos 
teritorijoje esančius Lazdijų 
muitinės pastatus. 

Sovietų Sąjungos parlamente prez. M. Gorbačiovą- tariasi su patarėju Jam kalbant parlamente 
plojo tik vieną karta — kai jis paminėjo prez. Bori? Jelciną. 

Rusija kelia sienų klausimą 
Maskva. 1991 rugpjūčio 27 

(Reuters). — Rusija pirmadienį 
informavo sovietines respubli
kas, kad ji neleis atsiskirti toms 
sritims, kurios daugumoje yra 
apgyvendintos rusais, o lyderis 
kaimyninio Kazachstano įspėjo, 
kad sienų ginčas tarp respubli
kų gali euk<»lti karą. Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas 
pareiškė, kad Rusijos Federaci
ja rezervuoja sau teisę peržiū
rėti sienas su atsiskiriančiomis 
respublikomis, kurios palieka 
sąjungą. 

Vis daugiau sovietinių res
publikų stengiasi išeiti iš 
Maskvos orbitos po to, kai žlugo 
perversmas. Pabaltijo valstybės 
save skaito jau paskutinėje 
nepriklausomybės užtikrinimo 
stadijoje. Ukraina ir Baltarusija 
pasiskelbė nepriklausomomis 
pereitą savaitgalį ir Moldavija 
tai jau padarė antradienį rug
pjūčio 27. 

Jelcino atstovas spaudos 
reikalams Pavlevas Vošcha-
novas, kuris pasirašė Rusijos 
Federacijos pareiškimą, pasakė, 
kad sienų klausimas daugiau
siai liečia šiaurinį Kazachstaną 
ir Donbaso regijoną, taip pat 

Krymą Ukrainoje. .Jeigu tos 
respublikos įeis į atnaujintą 
sąjungą su Rusija, tai nebus pro
blemos, bet jeigu ne, tai mes 
turime rūpintis gyventojais, 
kurie ten gyvena, nepamirštant, 
kad tie kraštai buvo apgyven
dinti rusais", sakė Jelcino 
atstovas. 

Ukraina, kuri turi 50 milijonų 
gyventojų, paskelbė savo nepri
klausomybę šeštadienį ir 
numato ją patvirtinti referen
dumu gruodžio mėnesį. 

Vošchanovas savo pareiškime 
specialiai išjungė Pabaltijo 
respublikas, sakydamas, kad 
Rusija yra jau pasirašiusi sutar 
tis su jomis, pagal kurias bet 
kokios būsimos problemos galės 
būti išspręstos. 

Kazachstano lyderis Nur
sultan Nazarbajev Sovietų par
lamente anksčiau pasakė, kad 
Sovietinei federacijai nėra 
daugiau galimybės ir Sovietų 
Sąjunga galėtu egzistuoti tik 
kaip laisva konfederacija. Mask
vos funkcijos būtų tik sienų ap
sauga, transportas, komunikaci
jos ir gairių nustatymas tarp
tautiniams santykiams. Nazar-
bajevas taip pat išreiškė nepa
sitenkinimą dei rusų dominavjmo. 

Svarbiausias istorinis 
momentas 

W a s h i n g t o n , DC. 1991 
rugpjūčio 23. — George F. Ken-
nan, vienas iš paskutiniųjų 
gyvų JAV mokslininkų diplo
matų, kurio mokslinė sritis — 
sovietinė politika, pereitą 
ketvirtadienį kalbėdamas per 
MacNeil-Lehrer Newshour 
programą, pareiškė, jog rusų 
sugebėjimas atsispirti per
versmui yra svarbiausias 
posūkis modernių laikų Rusijos 
istorijoje — net svarbesnis, negu 
1917 m. įvykiai. Jis paaiškino. 
„Pirmą kartą savo istorijoje jie 
nusigręžė nuo valdymo būdo, 
kuriuo jie buvo valdomi iki šiol 
— ir ne tik sovietiniame laiko
tarpy, bet ir per šimtmečius 
prieš tai. Jie pareikalavo balso 
savo ateities sprendime". 
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Tarptautinis 
tribunolas 
bolševizmo 

nusikaltimams 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 25 
(LIC-New York). - Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba ragino 
sudaryti tarptautinį tribunolą, 
kuris įvertintų bolševizmą ir jo 
padarytus nusikaltimus, pana
šiai, kaip po II-jo pasaulinio 
karo, kad buvo įsteigtas Niurn
bergo teismas. Pareiškimas 
buvo padarytas šeštadienį 
rugpjūčio 24 iš Lietuvos 
parlamento informacijos biuro 
Vilniuje. Žemiau pateikiame to 
pareiškimo tekstą: 

„Bolševizmo epocha eina prie 
pabaigos. Miršta totalitaristinis 
komunistinis režimas, kuris iš 
Sovietų Sąjungos valdė ar jėga 
pirvertė kitas kaimynines šalis 
būti jos satelitiniais protek
toratais, palieka užpakalyje 
savęs niūrų kriminalini paliki
mą, kuris tebėra pavojingas 
žmonėms, tautoms ir demokra
tijai. 

„Bolševizmas privalo būti 
i š t irtas , įvertintas ir 
pasmerktas taip, kad j i s 
daugiau nebepasikartotų jokioje 
formoje. Jo iniciatoriai ir 
kriminalinių aktų vykdytojai 
turi būti atiduoti teismui. 
Būdama įsitikinusi, kad šis tei
singumo darbas negali būti ati
dedamas, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba kreipiasi 
į kitų šalių parlamentus, teis
mines organizacijas ir visuo
menės aktyvistus ir siūlo pa
ruosimą tarptautinio teisminio 
proceso Vilniuje, bolševizmui ir 
jo doktrinos vykdytojams. Nuo
lat ve ikiant is tarptautinis 
tribunolas įkuriamas Vilniuje ir 
ten organizuojamas. 

„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba laukia pasiū
lymų ir visokeriopos pagalbos iš 
kitų šalių". 

Bendroje spaudos konferencijoje su Kanados min pirn. i^rian Mulroney 
(deš), prez. G. Bush visvien atsisakė diplomatiškai p1 .'»žinti Lietuva, 
nežiūrint, kad premjeras Mulroney ir ten viešai pareiškė, kad Kanada 
tai jau padarė, nes tam yra atėjės pats laikas 

— Jordano karalius -Hus-
seinas susitiko su PLO vadu 
Yasser Arafatu apsvarstyti 
taikos galimybes. PLO pareigū
nas pasakė, kad palestiniečių 
dalyvavimas taikos derybose 
bus nuspręstas tik po to, kai 
JAV užtikrins, kad siūloma 
taikos konferencija prives prie 
pilnutinio Izraelio pasitraukimo 
iš okupuoto Gazos ruožo. 
Vakarinio Kranto ir rytų 
Jeruzalės. 

„Baltijos kelias'* 
Vilnius. 1991 rugpjūčio 23. 

(AP ir Reuters). Tūkstančiai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojų paminėjo Molotovo-
Ribbentropo gėdingos sutarties 
metines, susirinkdami ant 3CC 
mylių ilgio „Liepsnojančio 
Baltijos kelio" jungiančio 
Vilnių, Rygą ir Taliną, ir palei 
jį laužais užkurdami ugnies 
kelią. 

„Lietuvos ryte" (VIII.22 
kviečiant į Baltuos kelią buvo 
rašoma: „Pirmieji laužai, mūsų 
senolių papročiu pranešantys 
kaimynams apie pavojų, 20 
valandą suliepsnos Vilniuje, 
Televizijos bokšto papėdėje ir 
prie užgrobtųjų Lietuvos radijo 
ir televizijos pastatų. Laužų 
grandinė per Lietuvą ir Latviją 
nusidrieks iki Talino. Ugnis bus 
degama maždaug kas du kilo
metrai. Įvairių Respublikos 
miestų ir rajonų atstovai uždegs 
laužus tose pat vietose, kuriose 
buvo susirinkę prieš dvejus 
metus į .Baltijos kelio' akciją". 

Tačiau, kadangi Lietuvoje tuo 
metu įvyko kritiška padėtis, 
„Baltijos kelio" planas šiek tiek 
buvo pakeistas, prašant prie jo 
būti tik tiems, kuriems yra 
būtina. Kiti buvo raginami 
rinktis į Nepriklausomybės 
aikštę prie Parlamento rūmų, 
kur mitinge kalbėjo prez. V. 
Landsbergis. 

Susirinkusiai 100,000 miniai 
prez. V. Landsbergis pasakė: 
„Nemanau, kad būtų bent vie
nas žmogus Lietuvoje ar pa
saulyje, kuris abejotų, kad čia 
yra laisvas ir nepriklausomas 
kraštas". 

Mėnuliui tekant virš aikštės, 
susirinkusieji degė žvakutes, 
giedojo giesmes ir mojavo 
trispalvėm vėliavėlėm. „Užbai 
kime, ką taip gražiai pradė
jome,, savo kalboje kvietė 
Landsbergis. 

— Kongresmanas Diek Dur-
bin parašė laišką prezidentui 
Bush. kad nedelstų Lietuvos 
diplomatinio pripažinimo, kai 
tiek daug valstybių tai jau 
padarė. 

— JAV Lietuvių Bendruo
menė ragina išeivijos lietuvius 
naudoti Lietuvos Respublikos 
vizas įvažiavimui į Lietuvą. Jas 
išduoda Lietuvos pasiuntinybė 
VVashingtone ir taip pat 
Lietuvos muitinių punktai 
Lietuvos pasienyje. Vykstantie 
ji Lietuvon per Maskvą prašomi 
traktuoti savo vizas į Sovietų 
Sąjungą kaip pereinamąsias. 

— Amerikos Žydų komite
tas išleido pareiškimą, kuriuo 
jis ..šimtaprocentiniai pripažįsta 
ir remia Pabaltijo siekius ats 
tatyti nepriklausomybe nuo So
vietų Sąjungos". 

Kitataučiai Lietuvoje 
bus saugus 

Kitame Ministerio Pirmi
ninko nutarime užtikrinama, 
kad Lietuvos vyriausybė 
,,nenu8igręš nuo ne lietuvių 
tautybės žmonių", kad „nebus 
persekiojami komunistinių ar 
kitų kairiųjų partijų, organi
zacijų ar judėjimų nariai". 

Nutarime rašoma: „Mūsų 
tauta nėra kerštinga, o asmenis, 
padariusius nusikaltimus, gali 
teisti tiktai teismas". Tačiau 
taip pat primenama: 
„Vyiausybė padarys viską, kad 
visi Lietuvos Respublikos 
gyventojai be išimčių laikytųsi 
įstatymų ir už jų pažeidimus 
būtų patraukti atsakomybėn ... 
Visomis jėgomis sieksime, kad 
žmonės pagaliau lengviau 
atsikvėptų, kad visuomenėje 
neliktų įtampos, kurią kurstė 
SSRS agresyvios jėgos". 

Komisija KGB veiklai 
tirti 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 26 
(LIC-Nevv York). — Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Ta
ryba sudarė laikinąją tyrimo 
komisiją Sovietų Sąjungos KGB 
veiklai Lietuvoje ištirti iš šių 
asmenų: Balys Gajauskas, 
komisijos pirmininkas; Kazi
mieras Motieka, pirmininko 
pavaduotojas; Algirdas En
driukaitis; Egidijus Jarašiūnas; 
Jurgis Jurgelis; Algirdas 
Kumža; Česlovas Okinčicas; 
Zita Sličytė ir Vidmantas 
Žiemelis. 

Komisija vadovauja Lietuvos 
vyriausybės ir savivaldybių 
sudarytoms komisijoms peri
mant visą turtą, archyvus bei 
kitą dokumentaciją esančią 
Sovietų Sąjungos KGB padali
niuose Lietuvoje. Aptikusi KGB 
padaliniuose bylas apie bet 
kurio lygio deputato ar valsty
bės pareigūno bendradarbiavi
mą su KGB. komisija tuojau 
pateiks žinias Lietuvos 
Aukščiausiajai Tarybai. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 28 d.: Augustinas, 
Steigvilė. Tarvilas. 

Rugpjūčio 29 d.: Ipatijus, 
Sabina. Adolfas, Barvydas, 
Gaudvydė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:36. 
Šiandien dalinai saulėta, 

maža galimybė l ietaus su 
perkūnija. 

Temperatūra 92 F (33 C) die
ną. 68 F (20 C) naktį. 
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AMŽINĄ ATSILSĮ V.S. FIL. 
APOLINARUI TREINIUI 

nuope lnus ' ' , . .Lelijos" ir 
..Padėkos" ordinais. 

Be Lietuvių Skautų sąjungos-
a.a. Apol. Treinys priklausė 
Lietuvių Bendruomenei, Lietu 
vių Inžinierių ir Architektų 
sąjungai ir amerikiečių profesi
nėms organizacijoms. 

Mirė staigiai, darbe. Dirbo 
Bechtel kompanijoj vyresniu 
inžinierium, prie naujo tunelio 
tarp Bostono ir aerodromo 
projektavimo. 

Liko našlė Genovaitė ir jos 
dukra Virginija, dukros Dalia 
ir Gražina su vyru. pusbroliai 
Kupcikevičiai ir jų šeimos 
Chicagoje, sesuo dr. Birutė 
Valentinavičienė ir jos šeima 
Lietuvoje ir kiti giminės 

A. a. fil. vs. Apolinaras Treinys 

Pačiam vidurvasary, liepos 22 
d., mus pasiekė liūdna žinia 
apie staigią ir netikėtą v.s. fil. 
Apolinaro Treinio mirtį. 

Gimęs Kaune, „Aušros" gim
nazijos auklėtinis, tik ką ją 
ba igęs , k a r o ve iksmams 
artėjant, su daugeliu kitų pana
š a u s l ikimo, pas i t r aukė iš 
Lietuvos , pa l ikęs namuose 
tėvus ir jaunesnę už save seserį. 
Karo pabaigos sulaukė Klingen-
berge Vokietijoj, anglų zonoje. 

Pasibaigus karui Apolinaras 
persikelia i Pinnebergą prie 
Hamburgo, pradeda studijuoti 
b e s i k u r i a n č i a m e Pabal t i jo 
universitete statybą ir čia įsi
jungia į Akademikų skautų 
veiklą. 

Pras idė jus emigracijai iš 
Vokietijos į Ameriką, gavęs 
draugų iškvietimą, atvyksta į 
Bostoną. Geresnio įsikūrimo 
galimybės ir noras ko nors 
pasiekti, verčia ir toliau moky
t is . Taip dieną dirbdamas, vaka
ra i s lanko mokyklas. Jaunystės 
ir pasiryžimo dėka gauna darbą 
projektavimo kompanijoje. Įsi
jungia Bostone besikuriančion 
skautų vietininkijon, vadovauja 
,.Žalgirio" tuntui. Vėliau iš
renkamas Akademikų skautų 
Bostone pirmininku, Atlanto 
rajono vadeiva, Bostono Skau
tininkų Ramovės pirmininku, 
LSS Tarybos nariu ir eina kitas 
pareigas skautų organizacijoj. 
U ž veiklą Lietuvių Skautų 
sąjungoje A Treinys buvo bos akivaizdinis posėdis Lietu-
pakeltas į vyresnius skauti- vių centro Bočių menėje, Le-
ninkus ir apdovanotas „Už mont, IL. 

: 

Ps Gražinai Kavaliūnienei, baigusiai Miško Ženklo kursų NE-1-132 laida. š.m. rugpjūčio 11d. 
Romuvoje buvo įteiktas _ ' . .distės kaklaraištis. Iš k. - ps. Vida Senkuvienė, s. Romas Otto, vs. 
fil. kun. Antanas Saulaiti-. naujoji gilvelistė ps. Gražina Kavaliūniene, vs.tn. Steta Gedgaudienė, 
vs. Vytautas Skrinska. vs. Gediminas Deveikis, vs Stasys Ilgūnas. Nuotraukoje nėra s. Algimanto 
Senkaus. 

„LITUANICOS" TUNTO ŽINIOS 

Netrukus prasidės nauji ir kiti žemės skautai dėvi nau-
veiklos meta i . Visi t un to jus geltonus „Lituanicos" tun-
vadovai buvo paragin t i to marškinius, o jūrų s k a u t a i -

NAUJA 
GILVELISTĖ 

Rochesterio Dainavos 
tininkijos ps Gražinai 
va l iūnienei , a t l ikusiai 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 

Rugsėjo 23 d. — „Kernavės" 
tunto „Verpsčių" būrelio suei
ga Chicagoje. 

Spa l io 11-12 d. -
Akademinio Skautų sąjūdžio 
metinė šventė — sueiga Jau
nimo centre ir pokylis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. 

Spalio 26 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 27 d. - Fil. Br. Kvik
lio paminėjimas — akademija 
Jaunimo centro didž. salėje 
Ruošia ASS. 

Lapkričio 2-3 d. - LSS Tary 

v i e 
Ka 
teo

retinius ir praktiškus „Miško 
ir jų tėveliams apie sueigų karu. Visais atvejais kaklaraiš- Ženklo" NE-I-132 kursų reika-
pradžią. Pageidaujama, kad tis yra dėvimas o kelnės ge- lavimus, gilvelistės kaklaraištis 
savaitinės vienetų sueigos būtų riausia tiktų blue jeans. Žinoma DUVo įteiktas specialioje -uei-
pradėtos antrąjį rugsėjo mėn. visais atvejais vieneto vadovas g o je Romuvos stovykloje š.m. 
šeštadienį, kai mokinių gali reikalauti, kad skautai rugpjūčio 11 d. Ceremonialą 
registracija lituanistinėse mo- dėvėtų išeigines uniformas. vefe ps. Vida Senkuvienė. Tra 
kyklose bus užbaigta. Sueigos 

Skautų išorine išvaizda turi 
atstovauti lietuviškajai skauti 
jai. Tai neįmanoma, kai sueigose 
kiekvienas dėvi skirtingus dra
bužius. 

Amerikoje, Kanadoje, Lietuvoje pranešti savo vienetų skautams savo mėlynus marškinius su in 
ir kitur. 

Amžiną atilsį v.s. fil. Apoli
narui Treiniui. Nuoširdžiausia 
užuojauta velionio našlei ir 
visiems giminėms. 

(k-n.) 

vyks šeštadieniais po pamokų 
Jaunimo centre ir Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Ir šiemet skautų ir jų tėvų in
formacijai bus leidžiamas 
žiniaraštis apie tunto veiklą ir 
kitus reikalus. Prašau juos 
atidžiai pe r ska i ty t i , kad 
nereikėtų teisintis nežinojimu. 
Čia keletas pranešimų: 

Kviečiami nauji nariai 

„Lituanicos" tuntas kviečia 
visut lietuvių kilmės berniukus 
nuo 7 metų amžiaus smagiai ir 
naudingai skautavimo patirčiai 
Kiekvienas ..Lituanicos" tunto 
skautas yra raginamas pa
kviesti tunto veiklon įsijungti 
dar neskautaujančius savo 
draugus, kaimynus ir giminai
čius. Atsiveskite juos į savo 
vieneto sueigą ir įrašykite į 
skautų eiles. 

Darbo uniformos 

Šįmet bus stipriai reikalau
jama, kad darbo uniforma būtų 
dėvima sueigų metu. Vilkiukai 

Žemės skauti, marškinius Le
monte galima sigyti pas Romą 
Rupinską, c Chicagoje pas 
Vladą Žukauską. Jūrų skautų 
marškinius galima įsigyti pas 
Jurgį Lendraitį. Marškinių 
kaina 5 dol 

Nario mokestis 

Tunto adjutantas, Tomas Migli-

dicinį kaklara iš t į su žiedu 
užrišo kursų skilties patarėja 
v..-, Stefa Gedgaudienė, LSB VS 
v\s. Gediminas Deveikis uždėjo 
kauliukus, o v.s. Stasys Ilgūnas, 
buvęs ilgametis Dainavos Vt. 
vietininkas. įteikė kltfsų bai
gimo pažymėjimą naujajai 
gilvelistei. Salia jų, gilvelistų 
rate buvo Toronto ..Rambyno" 
t u n t i n i n k a s v.s. Fe l iksas 
Mockus, Kanados Raj. Vadeiva 
s. Romas Otto. v.s. kun. An
tanas Saulaitis, s. Algimantas 
Senkus ir v.s. Vytautas Skrins-
ka. 

Sveikiname naująją gilvelist 
nas. spalio mėnesį rinks sąrašus ir tikime, kad sustiprintas ir 
ir nario mokestį Brolijos regis
tracijai. Kaip visuomet, nario 
mokestis nuo vaiko yra 20 dol. 

„Lituanicos" tunto bebriukai Rimas Gulbinas, Just inas Jonušas ir Jonas Daunoravicius iškyloje 
mokosi keliones ženklų. 

Nuotr A u d r o n ė s Gulbinienės 

Nauji vadovai 

Andrius t 'anaras perima 
Gedimino vHkiukų draugovės 
draugininko pareigas iš Stepo 
Puodžiūno. Broliui Stepui 
tariame skautišką ačiū už ilgus 
vadovavimo metus, o broliui 
Andriui linkime begalinės 
sėkmės šiose svarbiose parei
gose. 

Danus Marchertas ir Dainius 
Brazaitis bus Algimanto laivo 
Lemonte ko vadai Jurgis Len-
draitis pasiliks tunto jūrų 
skautų koordinatoriaus parei
gose. Broliam Dariui ir Dainiui 
sėkmės. 

Prašau praneškite jei tunto 
vadija kuo nors gali Jums patar
nauti. Linkiu visiems gražių 
skautiškų metų. Skambinkit 
tuntininkui, tel. 312-476-1739. 

Budžiu. 
fil. ps. dr. Rober tas Vitas, 

„Lituanicos" tunto tuntininkas 

AUSTRALIJOJE 

Naujosios I.SS Australijos Ra 
jono vadijos pirmasis posėdis 
įvyko kovo 21 d. Kensingtone, 
parapijos namuose. Posėdžio 
metu svarstyti rajono veiklos 
reikalai: vienetų registracija, 
naujų narių verbavimas, 1993 
m. stovykla Lietuvoje ir kt. Ra 
jono vadas esąs užmezgęs tamp 
rius ryšius su Lietuvos skautų 
vadovybe. 
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Shakespeare 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab (1-312) 735-4477; 
Kez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AMŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tel (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P«rnd 3 v p p-7 w . antra 12 30 3 v p p 
trece oždarytaa. ketva 1-3 vpp penkta 

ir šeštd 9 v r - 12 v pp 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

atnaujini as entuziay:na> ryškiai 
atsispindės kasdienėje skau 
tiškoje veikloje. Geriausis 
sėkmės! 

N A l ' J A SKAUČIŲ 
UNIFORMA / 

LS Seserijos naujosios vaduos 
posėdyje. vasar io 2 d. 
įvykusiame Shrevvsbury, MA. 
tarp svarstytu ateities veiklos 
planų, buvo iškali as ir Seserijos 
uniformos pakeitimo klausimas. 
Numatyta nauja Seserijos uni
forma bus amerikiečių ^kaueių 
'arba Lady Scoutert smėlio 
spalvos trumpomis rankovėmis 
marškiniai ir A linijos tamsiai 
mėlynas sijonas. Diržai ir 
ženklai paliekami. k".ip iki šiol. 
Kepurė prie uniformos ne
reikalinga; j . įima dėvėti 
stovykloje. 

Darbo uniforma - tamsiai 
mėlynos kojinės ir kelnės, kaip 
iki šiol. Marškini smėlio 
spalvos. 

Smulkesnės informacijos uni
formų reikalu bus skelbiamos 
LS Seserijos aplinkraščiuose ir 
pranešamos vienetu vadovėms. 

Naujoji uniforma bus įvesta 
prieš ateinančia LSS Jubiliejinę 
stovyklą. 

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. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) S64-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle Chicago, I I I . 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd . Hlckory HHIs, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Hariem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitar;mą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speoaiybe vidaus r kraujo ligos 
Nectii'urginis išsiplėtusių venų 

r hemoro'du gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tel. (1-312) 585-2802 

Vaiandos pagal susnanmą 
Pirm amr . penk! 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Remalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S: Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79!" Ave H.ckory H.lis 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarime 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 :ki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

81 St. ir Kean Ave Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai! 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagai susitarimą 

Palos Vision Conter. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts m Ketv vai 3 6 v v 

Tel. (7081 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ L IGOS 

4 7 0 0 W 9 5 St. 
Oak L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T o l . 708-630-3113 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63 r d Street 

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

Kabineto tel (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 12-6 penkt 10 12. 16 

Kab tol. (1 312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8287 

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

7722 S. Kedzle Ave.. 
Chicago. III. 60652 

P"m antr ketv ir penkt 
pagal susitarime 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus hgų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1 312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campue 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel . 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. ( 1312 ) 586-3166; 
Namu (7081 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W M t 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i J 



Kokia yra komunizmo ateitis -

KAI PARTIJA 
NEBEVALDO 

Stebim dabartinį komunizmo 
byrėjimą ir džiaugiamės laisvės 
kibirkšties klestėjimu tiek metų 
jokios laisvės nepažinusioje jau
nesnėje kartoje. Iš kitos pusės, 
pasau l i s daug pas ikei tė 
technikos srityje, suteikdamas 
galimybes žmogui televizijos pa
galba matyti ir pamėgti kitokį 
gyvenimo būdą, nebūtinai tokį, 
kurį jiems apie laisvus kraštus 
vaizdavo jų vadai uždaruose ir 
stipriai kontroliuojamuose savo 
spaudos puslapiuose ir žo
dingose kalbose. 

Skubiai supliuško tas muilo 
burbulas, jaunajai kartai atneš
damas geresnio gyvenimo viltį. 
Buvo aišku, kad jau nebebus 
galima vėl tampriai užvožti 
dangtį. Keli senukai vadai, vis 
dar tikėdamiesi atsukti laikro
dį atgal, atsidūrė akligatvyje, 
teko beviltiškai nuleisti rankas 
arba pasirinkti mirtį. Visi 
Sovietai stebėjo tą spektaklį 
sulaikę kvapą. Užauginta prie
spaudoje jų jaunoji karta štai 
atsisakė pasiduoti senukų vadų 
atsiųstiems tankams ir pirmą 
kartą, sekdami Lietuvos pavyz
džiu, kaip jie ir pasisakė, 
verčiau gulė su balta vėliavėle 
prieš atriedančius tankus, negu 
rinkosi vėl gyventi senoje pries
paudos sistemoje. Teisingai tai 
pamatė spauda, išsireikšdama, 
kad šis konfliktas bus ne 
komunistų prieš nekomunistus, 
bet senosios generacijos karas 
su savo pačių jaunąja karta. Tik 
Irakas, Kuba ir Libanas dar 
stipriau suveržė diržus. 

Kaip numato komunizmo 
ateitį laisvieji politiniai mąs
tytojai? J a u Kinijos studentų 
drąsūs žygiai Vakaruose buvo 
pavadinti revoliuciniais, nors 
visi nujautėme, kaip jiems tai 
baigsis, kas ir įvyko. 

Mažos ir skubiai įvestos refor
mos nepajėgė pakeisti komunis
t inės sistemos pagrindinės 
galvosenos, bet pa lank iau 
nuteikė Vakarų prezidentus, 
kurie vis norėjo matyti ką nors 
gero ir pa la iky t ino tose 
pastangose. Tačiau žodžiai yra 
pigūs, ir norintys jais tikėti 
visad ras juose ką teigiamo. 
Vakara i skubėjo gelbėti 
komunistus nuo visiško suby
rėjimo, vietoj pagre i t inę 
žmonių, gyvenančių toje sis
temoje, išsilaisvinimą. Buvo 
užmiršta taisyklė, kad komuniz
mas negali būti „truputį išlais
vintas", o tegali arba viešpatau
ti , arba subyrėti. Nėra „vidu
tinio socializmo", yra arba 
komunizmas, arba demokratija. 
Visi vadai, visos valdžios bando 
išlikti savo galioje kiek galima 
ilgiau, tuo ypač pasižymi totali
tariniai valdovai. 

Kaip pasaulyje plėtėsi komu
nizmas? Rytinėje Europoje jis 
buvo plečiamas ir įvedamas 
okupaciniu metodu nuo Stalino 
laikų. Aišku, netrūko niekur ir 
greitų prisitaikėlių, kurie kitoje 
laisvoje sistemoje būtų išlikę 
nere ikšmingi . Todėl tuose 
kraštuose išsilaisvinimas ab
soliučiai priklausė nuo pačios 
komunizmo tėvynės išsilais
vinimo. O ta i galėjo atnešti tik 
visiškas ekonominis sugriu
vimas. 

Tą ekonominį paralyžių štai 
išgyveno Sovietų Sąjunga, ko
munizmo lopšys. Ilgokai toji 

komunizmo nesėkmė buvo vis 
aiškinama nevykusiais vadais 
ir jų planais, bet ne pačiu 
komunizmu iš esmės. Pagaliau 
buvo nukaltas glasnost žodis, 
nedrąsiai bandant kalbėti ir 
apie komunizmo trūkumus, 
bandant, Gorbačiovo žodžiais, 
keisti kryptį į tikrąjį socializmą, 
o ne į blogąją jo išraišką. Kai po 
Chruščiovo vadinamų „atoly-
džio" bandymų vėl buvo grįžta 
į „ledynų amžių", taip ir dabar 
po Gorbačiovo reformų vėl 
sukilo tebenorintys išlikti sos
tuose seniai. Tik šį kartą Gor
bačiovą gelbėjo jau jį nepa
ta isomai p a m i l ę Vakara i , 
užsimerkdami prieš labai aiškų 
jo padėties pasikeitimą prieš 
tautoje garbinamą Jelciną. 

KELIONĖ Į LIETUVĄ 

* * * 

Perestroika — pertvarkymas 
ir ekonominės reformos — daug 
žadėjo, bet mažokai atnešė. 
Vakaruose jau nebijota išsi
reikšti, kad Sovietų Sąjunga 
nebuvo tokioje blogoje eko
nominėje padėtyje kaip dabar 
per visą paskutinį dvidešimtį 
metų. Sovietuose vis dar atsi
sakoma suprasti, kad pelno pa
darymas yra pagrindinė būtiny
bė laisvos rinkos teorijoje ir kad 
ekonominė reforma turi eiti 
žingsnis žingsnin su demokrati
zacija. Kad neįmanoma įvesti 
privatizaciją ir pasilaikyti 
komunizmą. O pats Gorbačiovas 
yra pasakęs savo centriniame 
komitete, kad jo tikslas yra pa
gyvinti sovietų ekonomiją, pa
naikinti korupciją, gaišatį ir 
nesugebėjimus darbo gretose, 
tuo stiprinant socializmą, o ne 
jį panaikinant iš viso. 

Ne, jis to nesakė Vakarams, 
prašydamas jų pagalbos. Saviš
kiams jis nesakė, kad, siekiant 
geresnių rezultatų, yra būtina 
konkurencija, privatus turtas, 
nelygybė. Kad socializmas kaip 
tik yra panaikinimas piliečio 
pastangų būti sėkmingesniam 
už kitus. Socializmas neįmano
mas be vado viršūnėje, sekančio 
žmonių pastangas prasimušti ir 
tuoj juos vėl sulyginant su ki
tais. O krašto vadas ir vie
nintelės politinės partijos vadas 
turi būti tas pats asmuo. Tuo 
būdu yra panaikinama daugiau 
partijų egzistencijos galimybė. 

Nebebus įmanoma užsimerkti 
prieš paskutinių metų politinius 
pasikeitimus daugelyje kraštų, 
kuriuose komunistų metodai 
pagaliau išbaigė žmonių kant
rybę. Žinome apie prieško-
munist inius judėj imus net 
tokiuose tolimuose kraštuose, 
kaip Afganistanas, Angola, 
Nicaragua, Kambodija ir Etiopi
ja, nekalbant jau apie daugiau 
išprususią Europą. Tad ko gali 
komunizmo idėja tikėtis kituose 
kraštuose, kai jos gynėjai jau 
užblokuoti t iek Kuboje, tiek 
kitur. Kažka ip savotiškai 
komunizmą apibūdino vienas 
žurnal i s tas , kur io vardo 
neprisimenu, neseniai skai
tytame laikraštyje. 

Jis rašo: Kai reikalas sukasi 
apie milžiniškus projektus, kaip 
alyvos vamzdžių įvedimą, sovie
tai pasirodo pajėgūs juos įvyk
dyti. Bet kai reikia savo žmones 
aprūpinti gerų batų pora, pado
riu maistu krautuvėje ar res
torane, tai čia susiduriame su 
didele retenybe. 

RKV 

Kelionė į Lietuvą yra ilga ir 
sudėtinga. Tik pora savaičių 
prieš išvažiuojant sužinoma, ar 
bus gaunamos vizos. Tad dalis 
asmenų, kurie gal ir norėtu 
važiuoti, bet jau vien dėl šios 
priežasties nepasiryžta, o pini
gus už kelionę reikia iš anksto 
sumokėti. Mus į Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes paskatina 
važiuoti organizacinis komi
tetas. Sportininku ir išeivijos 
Lietuvoje labai laukia, nors ir 
sunkios sąlygos žaidynes su
rengti. Tačiau žada nugalėti 
visas kliūtis, užtikrina nakvy
nes, maistą, apsaugą. Ne
galėdami atsispirti nepaprastai 
nuoširdžiam kvietimui, pasi
ryžtame. Nė viena oro linija iš 
JAV nesk renda t i e s ia i į 
Pabaltijį, taigi reikia ieškoti pri-
einamiausio krašto, per kurį 
geriausiai Lietuvą galėtume 
pasiekti. Ši priežastis padaro 
kelionę daug ilgesnę ir nepato
gesnę, nei ji iš tikrųjų turėtų 
būti. 

Pavasarį „The Wall Street 
Journal" rašė, jog iš New Yor-
ko ir Chicagos prasidės tiesio
giniai skrydžiai į Rygą. Reikia 
tikėtis — taip ir bus. Kelionė 
sudėt inga dar ir dėl ki tos 
priežasties. I Lietuvą vykstame 
su l auk tuvėmis , t i k s l i au 
p a s a k i u s , su labai daug 
lauktuvių. Lietuvių kalbos 
žodyne rašo, kad lagaminas tai 
visokie kraustuliai (drabužiai, 
skudurai, daiktai). Tokie ir 
mūsų lagaminai, reikia tik prie 
sąrašo pridėti vaistus ir knygas. 
Pagalvoji, ar iš tikrųjų „pere-
stroikai" nepadėjo mūsų močiu
čių ir motinų metų metais tem
ti kraustuliai. 

Liepos 23 diena, antradienis. 
Kelionę į Lietuvą pradedame iš 
Detroito Metropolitan aerouos
to. Mūsų grupėje, kurią suor
ganizavo Detroito lietuvių spor
to klubas „Kovas", 87 keliau
tojai — 52 sportininkai ir 37 
turistai. Sportininkų kelionės 
tikslas yra dalyvauti žaidynėse, 
o turistų — Lietuvą pamatyti ir 
gimines aplankyti. Kiekvienas 
iš mūsų vykstame su aibe la
gaminų, kurie sveria beveik 
tiek, kiek daugiausiai leidžia 
transatlantinių skrydžių taisyk
lės — po 70 svarų. Kai kurie net 
ir šį svorį viršya, už tai tenka 
b rang ia i sumokėti . P i lo tas 
juokauja, kad esame pasikrovę 
100,000 svarų ir padangose per 
mažai oro. Ar tai buvo tiesa ar 
ne, sunku pasakyti, tačiau ratus 
t v a r k o gerą pusva landį . 
Pagaliau pakylame link New 
Yorko. 

Ten iš Laguardia skubame 
autobusu į J.F. Kennedy aero
uostą. Lagaminus sveria iš nau-
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jo, tačiau šį kartą esame gud
resni ir persipakuojame, nes ne-
sveria lagamino, kurį gali su 
savim pasiimti. Be ypatingų 
kliūčių susėdame į Finnair 
lėktuvą. Šis taip pat vėluoja 
pakilti, bet jau dėl ką tik prasi
dėjusios audros. Dauguma iš 
mūsų i Lietuvą keliauja pirmą 
kartą, kiti net pirmą kartą 
skrenda per Atlantą, tad susi
jaudinimo netrūksta, ypač kai 
susitinkame su rnūsų grupe 
vykstančius iš Chicagos ir Flo
ridos. Šnekučiuojamės, dalina
mės įspūdžiais, valandą su virš 
užtrukęs laukimas greitai pra
bėga. Apie pusę septintos 
vakaro pakylame ir skrendame 
beveik tiesia oro linija pro 
Islandiją į Helsinkį. Naktis la
bai trumpa. Šiek tiek bandome 
snausti, bet užmigti sunku. 
Lėktuvas pilnutėlis žmonių, 
visą laiką vyksta judėjimas. 

Liepos 24 d. Helsinkio aero
uoste atsirandame vėliau, nei 
buvo numatyta. Mūsų laukia 
autobusai. Jaunimas greitai 
sukrauna visų lagaminus ir 
apie 12 vai. jau esame Rama-
da-Presidentti viešbučio kamba
riuose. Dauguma mūsų, pama
tę patogias lovas, nutaria nors 
truputėlį pamiegoti, tačiau buvo 
ir tokių, kurie atsibudo tik 
vakare ir pagalvojo: „Jau sekan
tis rytas. Kur pusryčiai?" Hel
sinkyje sutemsta tiktai apie 
vidurnaktį. 

Mūsų viešbutis pačiame cen
tre, nesunku daug kur pėsčiam 
nueiti, o Helsinkio miestas įdo
mus, daug istorinių vietų, kaip 
ir kituose Pabaltijo kraštuose. 
Augmenija panaši į Lietuvos, 
ypač gražūs beržai, balti h- tie
sūs. Aikštėse ir parkuose ne
trūksta gėlių. Visur švaru ir 
tvarka. Suomiai iš išvaizdos 
taip pat panašūs į lietuvius, 
aukšti ir stambaus sudėjimo. 
Matyt daug šviesiaplaukių, 
mėlynakių žmonių, ypač daug 
baltaplaukių vaikučių, kurie 
gražiai išpuošti. Krautuvėse 
nieko netrūksta, daug prekių 
atvežta iš Europos ir JAV. Kai
nos aukštokos, tačiau pirkėjų 
ten, kur yra „ale (išpardavimai) 
netrūksta. 

Mums Suomijoje jauku, ir 
spėliojame, kad, jei Lietuva 
b ū t ų buvusi laisva, tai 
gyvenimas būtų kaip čia. 
Aplankome turgų, kuris yra 
prie pat įlankos. Čia pilna gra
žiausių ir skaniausių vaisių, 
ypač juodų vyšnių ir braškių, 
įvairiausių rūšių kvepiančios 
rūkytos žuvies, kaimiškai kep
tos juodos duonos ir suvenyrų. 
Nutariame maisto nusipirkti 

kitą rytą ir neštis valgyti į lai
vą, kuriuo turime plaukt i į 
Talliną. Netoli turgaus susiran
dame jaukų restoraną. Žuvis 
puiki, tačiau kainos beveik kaip 
JAV, todėl čia valgančių vie
tinių nedaug. Pasibaigia ilga 
diena, kuri tęsėsi beveik 36 
valandas. Skubame poilsio, nes 
prieš akis vėl ilga kelionė. 

Liepos 25 d. Šį rytą keliamės 
su mintimi, kad j a u šiandieną 
būsime Estijoj ir kad re ikės 
pereiti sovietinę muit inę. Apie 
vidudienį autobusai nuveža į 
uostą, tačiau nuo autobusų iki 
laivo nuėjimas labai sunkus . 
Žmonių ilgiausios eilės, nes į Es
tiją vyksta įvairūs tur is ta i , biz
nieriai, grįžta prekių prisipirkę 
estai. Iriamės eilėje pamažėli į 
priekį, vežimėlių nega l ima 
išsinuomoti, nei negalima pasi
samdyti asmenų, kurie padėtų 
daiktus nusinešti. 

Pusiaukelėje v iena m ū s ų 
keliaunininkių pasiduoda, atsi
sėdusi ant savo kraustulių sako: 
,,Pasimatysime, ka i sugrįši t iš 
Lietuvos". Organ iza to r i ams 
tenka temti lagaminus ir tų, 
kurie nepajėgia, arba i r tų, 
kurie išsiblaškę parniršta. Šiaip 
ne taip mūsų ekskursijos tu r t a s 
sutalpinamas į porą kambar ių 
laive, o mes, vos vos t rūkio ne
gavę, susiburiame kafeterijoje. 
Čia jau vaišės, dalijamės Hel
sinkio turguje pirkta rūkyta žu
vimi, vaisiais ir kitais gardumy
nais. Kelionė Baltijos jūra labai 
maloni , sup imas š v e l n u s . 
Niekas nesiskundžia, kad būtų 
negera. Jaunimas susiburia ant 
denio, o vyresnieji, įsitaisė pa
togiose kėdėse, spėliojame kaip 
bus artėjančioje mui t inė je . 
Kiekvienas pildome formą, ku
rioje reikia įrašyti su savim 
turimų pinigų tikslią sumą į-
vardinti brangenybes. Neat
simenu, kad kada nors būtų 
reikėję panašią formą pildyti , o 
jau nemažai keliauta. 

Apie septintą vai . vakaro pa
siekiame Talliną. Pas iseka pa
samdyti tarnautojų, kur ie su
tinka iš laivo iškrauti lagami
nus ir pervežti per muit inę. 
Mums t ik p a t i k r i n a doku
mentus. Atsidustame, ka i mus 
pasitinka lietuviai, v ieni iš 
Tallino, kiti iš Lietuvos. Su jais 
kartu ir apsauga. Pirmą kartą 
pamatome lietuviškomis uni
formomis ir ženklais besišyp
sančius apsaugos vyrus ir iš kar
to p a s i j u n t a m e s a u g i a u , 
sumažėja visi rūpesčiai. Kai ku
riuos iš mūsų pasi t inka gimi
nės, tad rankose gėlės, o akyse 
jau ašaros. Skubame susiskirs
tyti kur kas vykstame, susė
dame į vimpilais papuoštus au
tobusus". Prie šių tuoj pri 

Medininkuose OMON nužudyto karstą neša j kapines Antakalnyje 
Vilniuje. 

Nuotr A. Juozapaičio 

jungiame amerikietišką ir lietu
višką vėliavėles, „Kovo" ženk
liuką. Trys pilni autobusai pa
suka link Kauno, vienas — į 
Šiaulius, ki tas — Vilnių. 

J au tamsoje riedame Tallino 
miesto gatvėmis. Vaizdas ne 
toks, kaip Helsinkyje. Kai kurie 
pasta* M neremontuoti nuo karo 
laikų, kiti pigios statybos, dar 
nebaigti, o atrodo, kad j au re
montuoti reikia. Kaip ir visuose 
trijuose Pabaltijo kraštuose, 
matome daug namų dažytų 
gelsvai auksine spava, turbūt 
t ik tokių dažų buvo gauta. 
Priemiestyje sustojame pasiimti 
kitą vairuotoją, nes jiems, mus 
nuvežus į Estiją, reikės parvai-
ruot i atgal . Abu estai, tad 
pasikalbėti negalime. Vos tik iš
važiavus iš miesto autobusai 
pradeda vėl stoti. Vyrams sako 
eiti į vieną kelio pusę, o mote
rims į kitą. Pakelėse nėra 
poilsio vietų, kaip JAV. Tai 
pirmasis šokas mūsų jaunimui 
ir tiems, kurie nekeliavę Euro
poj. 

Už valandėlės autobusai ir vėl 
stoja. Ir kas dabar? Tikrina 
ratus. Pradedame abejoti, ar ryt 
rytą pasieksime Kauną. Tačiau 
ratai tvarkoje, ir taip pamažėle 
mūsų karavanas atsiduria prie 
Latvijos sienos, kuri aiškiai pa
ženklinta stambiu užrašu. Čia 
budi latviškomis uniformomis 
apsirengę muitinės darbuotojai. 
Pravažiuojant pastebiu, jog 

šalia latviškos pastatyta ir lietu
viška vėliavėlė. Mes jiems 
pamojuojame, o jie mums mo
juoja atgal ir šypsosi. Pajunti 
draugiškumą ir šilumą, nes, kai 
prieš penkerius metus važia
vome iš Tallino į Vilnių trau
kiniu, ne tik niekas nesišypsojo, 
bet tuomet net negalėjome pa
sakyti, kur pasibaigė Estija ir 
prasidėjo Latvija. Vien seni ir 
pilki užrašai traukinių stotyse 
liudijo, kad pravažiuojame pro 
girdėtus miestus. 

Naktis itin graži, mėnulio 
pilnatis. Kelias tiesiasi per 
laukus, o kartais pro mišką. 
Nuo autobusų šviesų tarp 
tamsių pušų subaltuoja 
berželiai. Automobilių tiktai 
vienas kitas. Galėtume snausti, 
jei autobuse nebūtų taip šalta. 
Gerai nesivėdina, užuodžiame 
dujas, todėl reikia atidaryti 
langą. Šilti rūbai lagaminuose, 
o prie jų neįmanoma prieiti. 
P a m a t a u vieną, kuriame 
sudėjau dovanas, tad greitai 
nutariu, kad jei vieną naktį 
panašiosim. giminės t ikrai 
neužsigaus, o mums kelionė bus 
jau kur kas malonesne. 

Liežuvio padary ta žaizda 
sunkesnė už kardo padarytą, 
nes kardas tepasiekia kūną. o 
liežuvis — sielą. 

Pitagoras 

ĮVYKIAI SOVIETŲ 
S Ą J U N G O J E 

..Sun Times" rugpjūčio 20 
laidos puslapiuose plačiai 
aprašomos problemos ir rūpės 

čiai, su k u r i a i s sus idur ia , 
daugelis Chicagos gyventojų, 
kurių šeimos nariai yra šiuo' 
metu Sovietu Sąjungoje arba 
pas kur iuos vieši svečiai, 
ryšium su neseniai įvykusiu 
kariniu perversmu Maskvoje. 

MALDININKŲ KELIONĖ 
TĖVIŠKĖN 

MARIJA REMIENĖ 
6 

Varn ia i 

Artėjant į miestuką, iš įpratimo autobuse vairuo
tojas suka į bažnyčios puse. Prie vartų jau stovi pats 
klebonas kun. Jonas Petrauskis palikęs egzaminuoti 
pirmosios komunyoe vaikučius savo padėjėjui klapčiu
kui. Šventoriuje gražus žolynas primena Amerikos 
tvarką. Varniai — senas Žemaičių religinis centras. Čia 
buvo dvi katalikų bažnyčios: Šv. Aleksandro ir būvu 
si katedra Šv. Petro ir Povilo. Po antrojo pasaulinio 
karo okupantai uždarė Šv. Aleksandro bažnyčią pa 
versdami automobilių taisymo dirbtuve, o dabar stovi 
apleista, vidus sugriautas ir vaizdas apverktinas. 
Buvusioji katedra kukli, bet vidus turtingas, jrengtos 
dvi koplyčios ir išlikusių daug senovės vertingu i>ažny-
tinių rūbų bei paveikslų. Klebonas atidarė bainyčios 
rūsio duris, kuriame po didžiuoju altoriumi, yra palai
doti vyskupai ir kiti dignitoriai. Dviejų vyskupų -
Stepono Giedraičio (mirusio XVTI a.) ir Juozapo Gied
raičio (mirusio XVIII a.) palaikai guli stikliniuos kars
tuose. Kūnai ir drabužiai gan gerai išsilaikė Prie di
džiojo altoriaus dar stovi vyskupiška kėdė, kv.rnje sė 
įėjo vysk. Motiejus Valančius. Buvo įdomu j ta kėdę 
atsisėsti ir nusifotografuoti, ką ir padarė ke ; mūsų 
turistei (pasitaiko grupėje ir tokių). Po pala minimo 
ir pasimeldę traukėme toliau Žemaitijos kehais. 

Pietaujam gamtoje p a k e l i u i į Kraž ius 

Kiekvienas metų laikas tur i savo žavesį, bet pa
vasaris, kaip ir jaunystė, y ra pats gražiausias metų 
laikas. Nors lietučio netrūksta, bet dažnai ir saulutė 
paglosto. Gražus Žemaičių kraš tas , maži kalneliai, 
akmenėliais išmarginti laukai, daugiausia pievos ir 
gajūs žolynai, kuriuose ganosi pieningos karvės. 
Lietuva dabar yra pieno ir mėsos tiekėja Sąjungai. 
Ėmėm dairytis kur geriau apsistoti ir papietauti gam
toje. Autobusas sustoja prie žolėto vieškelio, geroj 
paūnksmėj. Vadovai Darius ir Kęstut is padalino 
kiekvienam po lauknešėlį. Radom t e n skanios lietu
viškos dešros, keptos vištienos, sumuštinių su sūriu, 
po porą kiaušinių, daržovių, juodos duonelės, na ir 
sulčių buteliuose troškuliui numalšint i . Prie visų 
skanumynų ypač prisidėjo graži gamta ir visų gera nuo
taika. 

Nors atstumai Lietuvoje nedideli, be t tenka skubėti 
į seniausią Žemaičių gyvenvietę- Senovėje Kražiuose 
buvo pilis ir ten šeimininkavo Kęsgailos. Šiuo metu 
Kražiuose yra išlikusi tik viena bažnyčia Švč. Mergelės 
Marijos dėl kurios Kražių parapijiečiai atkakliai kovo
jo. Caro valdžia norėjo bažnyčią uždaryti , bet kražie-
čiai pasipriešino ir 1893.XI.21 d. įvyko Kražių sker
dynės. Tai datai atsiminti y ra pr ika l ta lenta prie 
bažnyčios mūro vartų. Popietėje bažnyčia buvo veik 
tuščia. Viena sena moterėlė (o gal ji buvo ne tiek sena, 
kiek suvargusi) meldėsi. Viena iš keliautojų įdavė 
dolerį, vėliau ir kiti pridėjo. Ji varto popierinius pinigus 
ir nežino a r čia t ikras pinigas ar ne . Stipriu balsu 
klausia iš kur jūs visi? Kai a t sakėm, kad iš Amrikos. 
ji dar garsiau sušuko: „Netikiu"! Tačiau tuoj pat 

išskubėjo iš bažnyčios su pinigėliais rankose. Tikėkime, 
kad bent mėnesiui ar kitam jai bus geras priedas prie 
kuklios kolūkio pensijos. 

Nuoširdus klebonas aprodė bažnyčios vidų ir kiek 
dar yra išlikusių retų meno turtų. Kadaise Kražių 
parapija buvo viena iš turtingiausių Žemaitijoj. Dažni 
gaisrai ir karai tuos turtus sunaikino. 

Šiluva 

Šiluva viena iš pačiu garsiausių Marijos šventovių 
Lietuvoje. Marijos apsireiškimas įvyko maždaug apie 
1608 metus. Apie Šiluvos Marijos apsireiškimą lietu
vių kalba yra daug rašyta, bet už Lietuvos ribų ji liko 
nežinoma. Tačiau lietuviai garbina Šiluvos Mariją ir 
okupantai negalėjo to sulaikyti Per 8 dienų atlaidus 
išdalinama daugiau kaip 50 tūkstančių komunijų. Ši 
vietovė yra nuolat lankoma ekskursantų iš įvairių 
Rusijos vietovių. Birželio 15 d. mūsų grupė buvo jau 
penkta. Kunigas Ę. Simaška, atrodo specialiai ekskur
santams patarnauti , aprodė bažnyčią. Parodė ir tą 
skrynią, kurioje buvo užkasti liturginiai drabužiai, in
dai ir altoriuje buvęs Dievo Motinos paveikslas. Aklas 
ir kurčias senelis nurodęs užkastos skrynios vietą, pra
regėjo. Nuo to laiko, visoje Lietuvoje garsas apie Šiluvą 
sklido. 

Marijos pasirodymo vietoje yra pastatyta koplyčia, 
kelių šimtų metrų nuo bažnyčios. Aplink koplyčią yra 
gražiai tvarkomos kapinės. Vidury koplyčios altorius, 
pastatytas ant to pat akmens kur stovėjo Marija. Visi 
suklupom pagarbinti Dievo Motiną ir kiekvienas 
paskendom savo mintyse. 

(Bus daugiau) 

http://1893.XI.21
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POSĖDIS 
WASHINGTONE 

SU VYSK. P. BALTAKIU 
Šiluvos koplyčios NVashing-

tone 25 metų sukakties iškilmės 
spalio 12 ir 13 dienomis jau lipa 
ant kulnų. Iš įvairių Š. Ameri
kos vietų ruošiasi atvykti lietu
vių ekskursijos ir pavieniai 
žmonės. Amerikos katalikų tau
tinėje Nekal to Prasidėjimo 
bažnyčioje — bazilikoje telpa 
apie 3,000. Atrodo, kad ten vie
tų visiems užteks. Tačiau arkiv. 
Carroll aukštesniosios mo
kyklos salė, ku r išvakarėse 
įvyks Chicagos „Dainavos*' an
samblio ir Lietuvos pianisto P. 
Stravinsko koncertas, teturi tik 
700 vietų. Rengėjus gula ir kiti 
skubus reikalai, ypač lėšos, 
kurių reikės apie 15-20,000. An
tra, pastaruoju metu sunkiai 
buvo susirgęs ir šiaip nestiprios 
sveikatos sukakties rengimo 
komiteto pirmininkas J. Vait
kus. Todėl rugpjūčio 24 d. buvo 
sušauktas komiteto posėdis 
Marytės ir Jono Vai tkų 
namuose Hyattsville priemies
tyje, į kurį iš New Yorko spe
cialiai atvyko rengimo komiteto 
garbes pirm. vysk. P. Baltakis. 
Taip pat šalia kitų posėdyje 
dalyvavo ir Amerikos vyskupų 
centrinėje įstaigoje dirbantis 
kun. dr. J . Sarauskas. 

Pirmiausiai dėl sunkios ligos 
iš pirmininko pareigų prašėsi 
būti paleidžiamas J. Vaitkus, 
pažadėdamas, jei jėgos leis, 
talkininkauti t ik liturginiuose 
reikaluose. Pirmininko pareigas 
prisiėmė komiteto vicepirm. ir 
LB Washingtono apyl. pirmi
ninkė, retos energijos moteris 
Audronė Pakštienė. Tik ką iš 
Lietuvos grįžęs kun. dr. Saraus
kas rugpjūčio 16 d. Kaune ma
tėsi su kardinolu V. Sladkevi
čium. Sis skundėsi sveikata ir 
pareiškė rimtų abejonių, ar liga 
ir gydytojai jam leis atlikti tokią 

ilgą kelionę. Tačiau po kitos sa
vaitės įvykių — perversmo, po 
to sekusio Jelcino ir jo rėmėjų 
laimėjimo, Lietuvai jau beveik 
t ikrai esant, kad galės ramiai 
džiaugt is nepriklausomybe, 
kardinolo nuotaika gali būti 
pasikeitusi ir jis gal išdrįs leis
t is kelionėn į Washingtoną. 

Šeštadienį, spalio 12 d., 1 vai. 
p.p. įvykstančioje akademijoje 
„Lietuvos XX amžiaus kanki
niai", šalia istoriko S. Sužie 
dėlio, dalyvauti pakviestas ilgai 
kalėjimuose kankintas naujasis 
Kauno vyskupas S. Tamkevi-
čius, kuris, kaip atrodo, kvie
timą mielai priims. Taip teigė 
kun. dr. J. Sarauskas. 

Rengėjų pečius dar gula įvai
rūs techniniai reikalai. Jie iŠsa 
miai buvo apsvarstyti su vys
kupu Baltakiu ir kun. dr. Ša-
rausku, kuris šiomis dienomis 
išvyksta į Rumuniją. Sugrįžęs 
kiek galėdamas talkininkaus 
komi t e tu i p a s i r u o š i a n t iš
kilmėms bažnyčioje, kur jam 
atiteks ceremonijų vedėjo parei
gos. Taip pat iš anksto jie paruoš 
Mišių tekstus anglų ir lietuvių 
kalbomis su giedamų giesmių 
žodžiais. 

Koncelebracinės Mišios vyks 
sekmadienį, spalio 13 d., 2 vai. 
p.p. Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčioje-bazilikoje. Sąlygoms lei
džiant joms vadovaus Lietuvos 
kardinolas V. Sladkevičius. 
Koncelebruos Washingtono kar
dinolas J . Hickey, apaštališ
kasis pronuncijus arkivyskupas 
A. Cocciavillian, lietuviai arki
vyskupai, vyskupai ir kunigai. 
Prie didžiojo bažnyčios altoriaus 
per Mišias giedos „Dainavos" 
ansamblis. 

Tuo tarpu vysk. P. Baltakis 
lietuvių parapijų klebonams iš
siuntinėjo laišką, kuriame rašo: 

Protesto prieš OMON teroristinius dalinius su-irinkę lietuviai Vilniuje. 
Nuotr. V. Kapočiaus 

„Spalio 13 skelbiu maldos dieną dalyvavimu šiose iškilmėse Patogiausias ir prieinamiau-
už Lietuvą ir maloniai prašau viešai paliudvsime savo šias viešbutis yra Sheraton 
atnaujinti lietuvių tautos pasi- tikėjimą ir išreikšime krikš- Greenbelt Hotel, 3500 An 
aukojimą Nekaltai Marijos Šir- čionišką solidarumą su Dievo ir napolis, New Carrollton, MD, 
džiai. Kuriems sąlygos leis, at mūsų pagalrvjs prašančia 20734. Telefonas 301-459-6700. 
vykime į VVashingtoną. Gausiu tauta" . Už dvigubą lovą 49 dol. parai. 

R. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAVAITĖ 
DAINAVOJE 
BRONIUS J U O D E L I S 

Lietuvos laukus primenan
čioje Dainavos stovykloje, jos 
kalneliuose, slėniuose, ežero 
pakrantėje ir Baltuose rūmuose 
kas vasarą skamba jaunimo 
juokas, frontininkų pokalbiai ir 
da inos , mokytojų savai tės 
paskaitos. Šios vasaros pasku
tinę savaitę, rugpjūčio 18-24 die 
nomis, čia ne tik skambėjo 
jaunimo juokas, akordeono gar 
sai, instruktorių žodžiai, bet nuo 
ryto iki vakaro baltųjų rūmų di
džioji salė dundėjo nuo tautinių 
šokių repeticijų. Ši savaitė buvo 
tikra tautinių šokių studijų sto
vykla — pasiruošimas tautinių 
šokių šventei. 

Sveiki atvykę mus aplankyti! 
Pasitiko mūsų ekspediciją: dr. 
Petrą Kisielių, Birutę Jašai 
tienę ir mane visa tautinių 
šokių instituto vadovybė, salėje 
sustojus suktis poroms. Iš visos 
Amerikos, iš Kanados ir iš Bra
zilijos. Beveik visus ir visas ar
ba jų pavaduotojus čia turime 
Kursuose šoko „Aidas" iš Kan 
saa City. „Atžalynas" iš To
ronto, „Audinys" iš Detroito, 
„Audra" iš St. Petersburgo, o 
„Aušra" iš Omahos, „Aušrinė" 
ir „Aušrinėlė" ir Philadelphios, 
„Berželis" iš Hartfordo, „Gin
taras" iš Toronto, „Grandinėlė" 
iš Clevelando. „Grandis" iš Chi
cagos, „Gyvataras" iš Ha 
miltono, „Lėtūnas" iš Chicagos, 
„Klumpė" iš Kenosha Racine. 
„Liepsna" iš New Jersey, „Lie 
tu t is" iš Seattle. ..Maironio" 
mokykla iš Lemonto. ..Malū
nas" iš Baltimores. ..Nemunas" 
iš Brazilijos. „Rūta" iš Den 
veno. „Šaltinis" iš Detroito, 
„Sambūris iš Bostono, ,,Spin 

dūlys" iš Lemonto, „Spindulys" 
iš Los Angeles, „Tryptinis" iš 
New Yorko, „Vakarų vaikai" iš 
San Francisco, „Vėjas" iš Illi
nois, „Vėtra" iš Connecticut, 
„Vingis" iš Ottavos, „Vytis" iš 
Chicagos, „Žaibas" iš Madison, 
Wisc. Iš viso 112 mokytojų, pa 
vaduotojų ir šokėjų. Tai viena iš 
d idžiaus ių t a u t i n i ų šokių 
mokytojų savaičių Dainavoje. 

Rita ir Juozas iš Toronto. 
Malonu buvo sutikti nepavargs
tančius Karasiejus, visų švenčių 
dalyvius. Be vicepirmininko 
pareigų tautinių šokių institute 
Juozas stovykloje ėjo ūkio 
reikalų vedėjo pareigas. Pro
gramą stovykloje prižiūrėjo 
komendantas Juozas Karmūza, 
einantis ir iždininko pareigas 
t a u t i n i ų š o k i ų i n s t i t u t e . 
Šokėjas, kurios čia dominavo, 
prižiūrėjo stropi komendante 
Violeta Smieliauskaitė-Fabio-
novich. Šokėjams kojas kėlė 
meistriški Audriaus Polikaičio 
akordeono garsai . O kad tos ko
jos ištvermingai šoktų, visus 
gaus ia i m a i t i n o v i r t u v ė s 
viršininkė Aldona Šoliūnienė. 

Kursų šokių pertraukos metu 
buvo susipažinimas — pokalbis 
tarp atvykusių šventės rengimo 
komiteto narių ir mokytojų bei 
šokėjų, išreiškiant jų pagei
davimus šventės rengime. Susi 
t ikimas buvo labai naudingas 
rengėjams ir šventės programos 
dalyviams. 

Visus kviečiam prisidėti prie 
šios šventės garsinimo, joje daly
vavimo šokėjais ir žiūrovais 
Tuo mes garsiname Lietuvą ir 
jos kovą už nepriklausomybę 

0ur Smartest 
Investment 

For the Future. 

Brunfoiiey 
C.lenhard Kast High School 

Bonnie llosson 
Keffy fSgh Schoo! 

Mmantha iHmbar 
Stafoį High School 

.kariny Hwan« 
I W-r*rrs Crovt South Migti Schooi 

•• iwncr< t.rfyve Sortri \\\$x\ ScHoo! 
shiH*y Joo 

SiiffurJ HrghSJi> 
Inrne Kovra)c7yk Aida ^likucauska; 

(>akLawi>ComrmmrtyHighSchool Lithuanai Cl •••• M • 

Ru»«ll O'DmmtH Ube KodTia'.v/ 
K . • • • ' < ' . 

U-rma Tyflo Sukja 
: • . 

Rachel We«t«n7wyCT 
-

Standard Feoeral bankas didžiuojasi savo gerais investavimais 
lodei šiems jaunučiams skiriamos Standard Federal banko sti
pendijos siekti aukštesnio mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie 
VISI jau yra pasižymėję moksle ir bendruomenes veikloje. 

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jaunuoliams padėti ir tikime, 
kad ateityje įn daug nuveiks ir daug pasieks 
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CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

• GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagaloa 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žeme. 
• Pensininkams Nuolaida. 

^ • N . . REALMART, INC. 
V J Z n t U f ^ . 6602 S. PuUski. 

2 | Chicago, U Mb29 
312-767-0600 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įva i r ių nuosa
vybių p i r k i m e be i pa rdav ime, mies
te ir p r i em iesč iuose . Suin teresuot i 
skambink i te B U D R A I Č I U I 

B u s . 3 1 2 - 5 8 5 - 6 1 0 0 

res 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 

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

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

m 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/c pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
M L — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu C tvc igos miesto leidimą Dirbu t 
užmiesty Dirbu grei tai , yarantuotai ir sąi i -
n ingai 

312-77 ' * -3313 
K L A U D I J U S PUMPUTIS 

U.S. SAVINGS BONOS 
h~HE GREAT AMERICAN INVESTMENT! r-' 

R E A L E S T A T E 

n . 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

m 
ŠIMAITIS REALTY 

V l k t o r M Šimaitis, Realtof 
Irena Bllnstrublene. 

Rea i t c Assoc 
Nuosavybių pardavimas locome Ta* . 

5 9 5 3 S. Kedzle A » « 
Te l . 436-7878 

PARDUODAMAS N A M A S 
9328 S Major (2 M. Į vakaru* nuo Cerrtrel) 
Gahma apžiūrėt, sekmadieniais 12-4 v po 
Įmokamas $4.000. mėnesinis mokestis 
$1.30C Pilnai atremontuotas 3 mteg kamb 
centrl šaldymas Varta $131,000. Skam
binkite 312-247-2791. KaIOeKite angliškai, 
palikite ..messarje' 

PARDUODAMAS 
Grožio salonas. Gausi klientūra. 
Išdirbtas vardas. Sav. išeina į 
pensiją Marquette Pk. apyl. 

Kreiptis: tei. 312-737-2128 

FOR RENT 

FOR RENT 
45th & VVestern furnished 
sleeplng rooms starting at $55 
for a vveek; monthly rents possibte. 

Call 312-247-2379 

H E L P VVANTED 

Reikalinga subrendusi moter is palai
ky t i kompaniją gyvenančiam Detroit 
priemiestyje. Darbas susideda iš maisto 
paruošimo ir namų ruošos. Pi lnas išlai
kymas Atlyginimas susitarus. Kreiptis: 
7 0 8 - 7 9 5 - 4 4 0 2 ( C h i c a g o s t e l . ) , 
3 1 3 - 4 5 3 4 0 8 7 (Detroito te l . ) . 

IEŠKO 

Kvalifikuota plaukų kirpėja, turin
ti 12 metų praktiką! Kerpu, dažau ir 
sudedu pusmetinius moterims, taip 
pat kerpu plaukus vyrams. Valandos 
pagal susitarimą Reikalui esant. 
galiu atvykti į Jūsų namus. Skambin
ti Adelei, tel. 1-708-599-3472. 

Ieškoma sūnus gim 1933 m. ar 1934 
m , South Haven, Ml apyl., tėvai: Ray-
mond Tubuils A Aima Polerecky. 
Žinantieji apie tą žmogų, prašomi 
skambinti: Ms. Stuart Tubutls-
Bames, tel. 404-461-8594 

Looking for relatlves or In fo . on rele 
t lves lašt heard from m Lithuania in 1939 
Maternai stde: Antanina Anna Lucas. born 
Kaunas. May 1893-94. siblmgs: Simon, 
Adam, Ignacius. Peter and Walter. Patet-
nal stde: Marijonas Joseph Martunas. born 
March 15. 1892-93: sibl ings: Miklred. 
Jonas, Pranas, Juozas. Josephina. P ls . 
contsct: Robert LaPrade, M D 1 2 0 9 
H o m e c r e s t A v a . . K a l a m a z o o , M l 
4 9 0 0 1 , t e l . 1-816-343 0 8 0 9 . 

PUIKUS SKRYDIS Į VILNIŲ PAČIU LAIKU! 

GOLD VVINGS TRAVEL, INC. siūlo patogų skrydĮ į Vilmų Scan-
dinavian Airlines lėktuvu už viso labo 999 dolerius! 

Nuo šil tjk lietuviška viza yra reikalinga atvykt j šią šalį Anketas 
lietuvišką vizą galima gauti mūsų agentūroje. 

Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 8, šeštadieni 
ir sekmadienį nuo 9 iki 5. Jei norite susikalbėti lietuviškai, paskam
binkite Tomui pirmadieniais, trečiadieniais arba penktadieniais nuo 
4 iki 7, o sekmadienį — nuo 3 iki 5. 

Tel. 312-775-5700, 5348 N. Milvvaukee, Chicago, IL 60630. Esant 
reikalui, atvyksime pas Jus į namus, ir šita paslauga — veltui. 

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga a"pie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge'*, kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

« 



LIETUVIŠKOM TEMOM 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Lietuvių demonstraciją prie 
OMON dal in ių ka re iv in ių 
Vilniuje dar tą pačią dieną 
p ranešė Vokietijos radi jas , 
televizija, trumpais pranešimais 
tą įvykį pažymėjo taip pat ir Vo
kietijos spauda. 

Pirmadienį, rugpjūčio mėn. 12 
d. Frankfurto radijo stoties 
Maskvos ko responden ta s 
K r a u s e pietų metu i lgiau 
komentavo demonstraciją Gedi
mino mieste pažymėdamas, kad 
visų žudynių kaltininkais lie
tuviai laiko juodberetininkus, 
nežiūrint jų išsigynimo t.y. 
nieko bendro neturint su mui
tininkų užpuolimais įvairiose 
Lietuvos pasienio vietovėse. 

Spėjama, kad l ietuviai į 
užpuolius taip pat a t sakys 
ginklu, kadangi Lietuvos vy
riausybe nutarė įsteigti ginklų 
fondą. Atsišaukime vyriausybė 
kviečia gyventojus aukoti pi
nigus, ginklus, sprogstamą 
medžiagą. Spauda šią žinutę 
patalpino be jokių komentarų. 

Jugoslavijos pilietinį karą 
nagrinėja Miuncheno dienraš
tyje „Sueddeutsche Zeitung" K. 
Kahlvveit primindama ir pabal-
tiečių laisvės kovą. Deja, jų ap
sisprendimo teisės Vakara i 
nep r ipaž į s t a , no rėdami 
palaikyti gerus santykius su 
Maskva. 

Rytprūsių vokiečių savaitraš
čio ,,Das Ostpreussenblatt" po
litinės dalies red. Ansgar Graw, 
prieš keletą mėnesių išleidęs 
175 psl. leidinį „Der Freiheits-
kampf in Baltikum — Laisvės 
kova Pabal t i jy gan 
plačiai komentuoja G. Busho 
viešnagę Maskvoje, paliesda
mas Pabaltijo bylą. Rugpjūčio 
mėn. 10 d. savaitraštyje vokie

tis rašo, kad JAV prezidentui 
lankant M. Gorbačiovą, Lietu
voje įvyko žudynės, bestiališkai 
nužudant šešis lietuvius mui
t in inkus , dar vienas mirė 
ligoninėje, o kitas kovoja su mir
tim. „Girdi — rašo vokietis — 
spaudos konferencijoje G. Bush 
paminėjo Pabal t i jo nepri
klausomybės siekius, tačiau 
atrodo, kad šūviai Medinin
kuose jam nepadarė didelio 
įspūdžio, lygiai kaip ir nepri
klausomybės siekiančių^be Pa
baltijo va l s tyb ių , Gruzijos, 
Armėnijos, Moldavijos tautų. 
Jis tai padarė atsižvelgdamos į 
savo šeimininką bei lenkdamas 
tą temą dideliu lanku. 

Didelį bičiulį lietuvių tauta 
turi Eichstaetto katalikų u-te 
anglų ir lyginamųjų kalbų prof. 
dr A. Bammesbergerio asmeny
je. Be glaudaus bendradarbia
vimo su vokiškos ELTA žinia
raščiu, vokietis Lietuvos klausi
mais daug rašo dienraščiuose, 
įtaigoja Bavarijos švietimo 
ministeriją įsteigti Miuncheno 
u-te lituanistikos katedrą bei 
p a l a i k y d a m a s ryšius su 
Vilniaus u-tetu. Dėka jo įdėtų 
didelių pastangų, šiuo metu 
Eichstaetto u-te vieši Vilniaus 
u-to anglistikos prof. A. Stepo
navičius (jis yra danų-lietuvių d-

jos pirm.). Greičiausiai ir tai 
netrukus bus užmegzti draugys
tės ir mokslo ryšiai tarp Vii 
niaus ir Eichstaetto u-tų, pasi
keičiant studentais. 

Ne vieną kar tą tuo klausimu 
rašė nedideliu tiražu leidžiami 
Bavarijos provinciniai dienraš
čiai, pvz. Eichstaetto, Donau-
woertho. Tačiau rugpjūčio mėn. 
12 d. bendradarbiavimo klau
simą tarp Vilniaus ir Eichstaet-
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Piketai ir plakatai prieš teroristus OMON Vilniuje Nuotr V. Kapočiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, Me. 

KUN. STANISLOVO 
PAULAUSKO OFM 

P R I M I C I J O S 

Sekmadienį , rugpjūčio 11 
dieną, 11:15 vai. Pranciškonų 
koplyčia perpildyta kitataučių 
ir lietuvių. Žmonės suėjo nepa
prastam įvykiui — primicijai. 
J a u n o kun igo S tan i s lovo 
P a u l a u s k o , pranciškono iš 
Lietuvos, primicijoms. Gimęs 
Lietuvoje kun. Stanislovas buvo 
įšventintas Austrijoje Salzbur-
ge, kur jis grįžta studijuoti Šv. 
Rastą. Prieš Mišias kun. Ber
nardinas Grauslys pranešė, kad 
per Mišias giedos jo brolio Prano 
duktė, Danutė Grauslytė ir 
at l iks Durante „Vergine tut to 
amore", Šuberto — Ave Maria 
ir Bizet Agnus Dei. Provinci-
olas kun. Plac idas Bar ius 
supažindino susirinkusius su 
kun. Stanislovo asmenybe, pa
brėždamas, kad jis moka daug 
kalbų, įskaitant arabų ir heb
rajų. Jaunas kunigas pasakė 
trumpą pamokslą lietuviškai ir 
angliškai, kas patvirtino provin-
ciolo žodžius. 

Pamaldos buvo iškilmingos 
Mišias koncelebravo septyni 
kunigai, jų tarpe jaunas riteris 
kun. Stanislovas Paulauskas. 
Pamaldos buvo baigtos giesme 
„Marija, Marija". Šios pamaldos 
paliks mūsų širdyse ilgą laiką. 

VASAROTOJU CHORO 
KONCERTAS 

Vasarotojų choro koncertas, 
kuris įvyko rugpjūčio 1 dieną, 
Pranciškonų vasarvietės audito
rijoje 8 v.v. yra svarbiausias ir 
reikšmingiausias iš visų kon
certų. Tai yra Kennebunkporto 
vasarvietės pasididžiavimas. Jis 
egzistuoja tik toje vietovėje ir 
egzistuoja tiek. kiek dainuota. 

Choras yra sudarytas iš as
menų, kurie gyvena Amerikoje, 
o šiemet dar turėjo vieną choris
tę iš Lietuvos. Pagal susi
dariusią tradiciją kiekvienas 
choristas ir choristė yra iš
šaukiami atskirai pažymint 
vietą, iš kurios atvyksta. Šiemet 
dainavo iš Annadale, VA, L. 
Dailidė, iš Chicagos 111. B. 
Kožicienė ir B. Stravinskienė, iš 
Kauno K. Kirkliauskienė, iš 
Baltimore E. Skudzinskinė, iš 
Ormon, A. Dantartienė, iš Lake 
Quiv i ra , G. Garbienė, i š 
Churchville R. Krušinskienė, iš 
Montreal M. Murauskienė, iš 
Nutley D. Ragere, iš Conn. V. 
Barius, iš Baltimore Kučiaus-
kas, iš Montreal Murauskas, iš 
Baltimore J. Buivys, iš Church
ville A. Krušinskas, iš Green 
Brook I. Palionis. 

Chorui išsirikiavus, pirmiau
sia padainavo Andrea Kožic-
kaitė, 6 metų mergaitė, atlikusi 
Batukus. 

Kadangi tenka tarti kelis žo
džius angliškai ir apie liaudies 

to u-tų Bavarijos žinių psl. 
iškėlėjau Miuncheno dienrašti? 
, ,Suddeutsche Zei tung" (jo 
tiražas šiokiadieniais 376 tūkst 
egz.» pažymėdamas, kad po an 
tro pasaulinio karo Eichstaet 
to-Rebdorfo pabėgėlių stovyk 
loję gyveno apie 1 tūkst. 
lietuvių pabėgėlių. Ten veikė 
gimnazija, kurioje mokytojavo 
šiandieninio Lietuvos pana 
mento pirm. V. Landsbergio tė
vas. 

Kovo mėn. viešėdama 
Eichstaet te K. Prunskienė 
iškėlė dviejų u-tų bendradar 
biavimo klausimą. Ši mintis 
patiko u-to prez. M. Lubkovič 
(čekų kilmės — K.B.). Jis su
sidomėjo lietuvių kalba, daly
vaudamas prof. Bammesberge
rio surengtame lietuvių kalbos 
kurse. Pasirodo, kad mūsų sena 
kalba rado taip pat platų atgarsį 
ir studentų tarpe. 

Pasirodo, kad pagrindine 
studentų pasikeitimo kliūtim 
yra nepripažinimas Bavarijos 
švietimo ministerijos Rytų Eu
ropos braSfaos atestato. Be to, 

dainas, apie jų atsiradimą jų 
tu r in į , re ikšmę, ši kartą 
padariau kelių dainų vertimą, 
duodama dainos optinį vaizdą, 
pavyzdžiui, „Lietuva brangi"' 
stengiausi duoti mėlyną dangų, 
dengiantį milžinų kapus, „Sto
viu aš parimus" — gėlių darželi 
ir rankos paspaudimą, platų 
kelią ir motiną, sėdinčią prie 
langelio ir jos kalbą su dukrele 

Po koncerto keli amerikiečiai 
dėkojo, kad priartinau liaudies 
dainą prie jų širdies. 

Chorą vedė ir jam akompa
navo Frances Kovalesky-Ka 
valiauskaitė. Ji visą savo siela 
įdėjo į dirigavimą ir choras 
skambėjo, kaip vienas balsas, 
nebuvo jokių išsišokimų nei 
nelygumų. Buvo atlikta 14 
dainų. Tris dainas dainavo mo-
terys, tris vyrai. Klausytojai 
nuoširdžiai plojo. Choro kon 
certas įneša vienumos jausmų ir 
parodo, kad mes esame daini
ninkų tauta, nei laikas, nei 
amžius mus nuo dainos nesti 
traukia. 

Elena Vasyliūnienė 

Eichstaette studentams nėra Europos Instituto įsteigimas Fi-
patalpu Taču.ii.nonnt išplėsti nansinį klausimą prez. M. Lub 
R v tų Vakarų Eunpo? san- kovič numato išspręsti pri-
t> kius daug pasitaria tų Rytų vačiais šaltiniais. 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
LIALEI, dukrai KRISTINAI su vyru, sūnui MARI
JUI , seseriai BIRUTEI SKORUBSKIENEI, broliams 
LEONUI, MINT AUTUI, RIMUI ir jų šeimoms, uoš
vei JADVYGAI JELMOKIENEI, OLIMPIJAI ir MI
N I U ! BAUKAMS ir jų šeimai. 

Birutė ir Paulius Gyliai 
Zita Zvirzdienė 

Olympia, VVashington 

• • • • nom s; ?/ //e b'ioo 

PAREMKIME LANDSBERGIO ŠAUKSMĄ! 
Lietuva visą laiką yra nuolatiniame pavojuje. Prezidentas Lands
bergis jau ne pirmą kartą kreipėsi pagalbos į visų valstybių 
vyriausybes. 

Paremkime Landsbergio šauksmą: visi siųskime telegramas JAV 
prezidentui George Bush, savo senatoriams ir atstovams, ir 
reikalaukime demokratiškai išrinktos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pr mažinimo ir tinkamos paramos. 

Telegramų s>:. imas yra labai paprastas. Tekstas jau iš anksto 
paruoštas. Tik reikia paskambinti: 

1- 800-325-6000 
ir paprašyti HOTUNE NR. 9922 

Telegramos ka -a $6.75 Papildomos telegramos po $3.00. jeigu 
norėtumėt siųs! savo atstovams ir senatoriams Mokestis bus pri
dėtas prie jūsų elefono sąs*aitos. 

Hotline Istegramas tekstas: 

"We urge you I support the democratically elected government 
of Lithuania. ė i the restoration of Lithuania's independence 
Don't ailovv Litr ania's fight fbr democracy and human nghts die 
These are the šame pnnciples that America fought for. Recognize 
the Landsberg s governmer,t now!" 

Prašome paragini savo draugus ir kitataučius telegramas siųsti 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

Theright 
flight 
to 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPSRT 

Vilnius 

Jei keiiaujante i Vilnių, skriskite SAS 
iš Š. Amerikos per Kopenhagą j 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos i Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais j Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją Į Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 

"' ^c, būsite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(jĮ apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs n OnePass" nariai 
gauna kreditą, kun galima panaudoti 
vėliau, rkrendan; SAS. kaip kelionės 
veltui premi|ą Platesnei Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tai. 1-800-221-2350. 

4& 

S4S 

A.tA. 
VINCENTA ALGMINAVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 91 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnai: Arvydas Algminas 

su žmona Diana ir Leo Algminas su žmona Dalia. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 28 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S California Ave 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugpjūčio 29 d. Iš koplyčios 

9 vai ryto bus atlydėta į Švč M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnėnai su Šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440 

A.tA. 
LEONAI RIVERS 

mirus, motinai STELAI RAUDIS, seseriai MARIAN 
MOCHAY, giminėms ir art imiesiems liūdint, reiškiu 
gilią užuojautą. 

Pusbrolis Algis Balanda 

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 SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 VYest 71st Street 
C hicago. Illinois 60621} 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills Illinois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South :H>th Avenue 

C Kero. Illinois bOb1 )̂ 
708-863-2108 

l'etkus-Butkus Funeral Home 
144b South ^Oth Avenue 

C kero, Illinois bOĥ O 
708-652-1003 

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

VNFHONY B PFTKUS 
PONAI.D A PFTKUS 

DONALD M PETKUS 

I « v 

file:///larquette
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x A t e i n a n t į p i r m a d i e n į , 
rugsėjo 2 d., yra Darbo diena — 
valdiška šventė, privaloma 
visiems ..Draugas" tą dieną 
neišeis , visa įs taiga bus 
uždaryta. ..Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė 
dirbs antradienį, rugsėjo 3 d . 
visą dieną ir išleis ..Draugo" tre 
čiadienio laidą. 

x Lietuvos Vyčių organi
zuotos šv. Mišios už Pabaltijo 
tautas, pritariant klebonui kun. 
Anthony Puchenskiui ir kun 
Antanui Markui, vyko Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje rugpjūčio 23 d. 7 vai. vak. 
Šv. Mišiose dalyvavo įvairių 
lietuvių organizacijų atstovai. 
Latviai ir estai, dalyvavę šiose 
pamaldose, buvo nustebę ir 
dėkojo už visų Pabaltijo šalių 
atsiminimą. Mišių pabaigoje 
visi dalyviai nešė uždegtas 
žvakutes prie altoriaus su 
viltimi visiškos laisvės Lietuvai. 
Sol. Algirdas Brazis, akompa
nuojamas muz. Fausto Strolios, 
pagiedojo. Surinkti pinigai ati 
duoti lietuvių Hot Line. 

x Dalia Dzikienė, naujoji 
Lietuvių tautinių šokių insti
tuto valdybos pirmininkė, labai 
sėkmingai vadovavo tautinių 
šokių mokytojų kursams Daina
voje, kuriuose dalyvavo 112 mo
kytojų, pavaduotojų ir šokėjų. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
ras rugsėjo 18 d. ruošia išvyką 
į Candelight Dinner Playhouse, 
kur matysim įdomią ir linksmą 
programą „La Cage aux Folles". 
Vietų skaičius ribotas, regist
ruotis socialinių reikalų sky
riuje Seklyčioje. 

x V i s i e m s , auko jus i ems 
Jaunimo centrui a.a. Janės ir 
Juozo Daunorų atminimui, Jau
nimo centro valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. 

(sk) 

x F r a t e r n i t a s L i tuan i -
ca -Pa t r i a šaukia metinį susi
rinkimą penktadienį, rugpjū
čio 30 d. 5 v. p.p. Jaunimo cen
tre. Visus narius kviečiame 
dalyvauti. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
v y k s t a į LIETUVĄ rugsėjo 
mėn. Pervedami DOLERIAI, 
palikimai. Priima užsakymus 
automobiliams. Atsiskaityti iki 
rugsėjo 10 d. Transpak. 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264*) VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. <708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 \a! vak 

Ąeštad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n Ave.. Ste 18-2 
H i n s d a l e . II . 60621 
Tel. <708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos reikalų vedėjui Valdemarui 
Sadauskui trims savaitėms is 
vykus į Lietuvą, jo pareigas da 
bar eina Daina Dumbrienė. 

x Virginija Kochanskytė, 
aktorė ir skaitovė — viešnia iš 
Lietuvos, Ateitininkų studijų 
dienose Dainavoje šį šeštadienį. 
rugpjūčio 31 d., vakare, daly 
vaus ten rengiamo Literatūros 
vakaro programoj. Ji skaity-
poeto Sigito Gedos ir išeivijos 
mūsų poetų kūrybą. Virginija 
yra viena iš geriausių poezijos 
skaitovių Lietuvoje. 

x Margutis praneša , kad 
sol. Jolantos Stanelytės koncer 
tas. kuris buvo numatytas rug
sėjo 29 d., nukeliamas į atei
nančių meų gegužės 3 d. Sol. J. 
Stanelytė. gavusi stipendiją, ne-
t rukus pradės papi ldomas 
dainavimo studijas Italijoje. 
Taipgi pranešama, kad Margu
tis rugsėjo 29 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p Jaunimo centre rengia 
Kaune gyvenančio smuikininko 
— vunderkindo Vilhelmo Če
pinskio koncertą. Bilietai iš 
anksto gaunami Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Dr. K. Paprockai tė , New 
York. N.Y. Zigmas Moliejus, 
Bronius Kručas. Chicago, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Labai dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: žurnl. 
Vladas Butėnas, „Draugo" arti
mas bendradarbis, dr. R. Petrys, 
Birutė Svouse. E. Matulaitis, 
Antanas Valinčius. A. Kudirka, 
A. Vingelis, Vytautas Gu
tauskas, Ola Sprindziukas, 
Lena Beleckis, Stella Sheputis, 
G. Žumbakis, Klara Stankus, B. 
Kondratas, J. Bielskis. Jurgis 
Lašinskas atsiuntė 13 dol. 
Visiem tariame ačiū. 

x Juozas Barkus iš Beverly 
Shores, Ind.. Juozas Mikonis, 
Richmond Hts., Ohio, Agota G. 
Mozūraitienė, Chicago, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
dienraščio stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv.. cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž liežuvio drebučiuo
se <0.65 kg \ 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse <0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku 
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk> 

x KARGO Į LIETUVĄ: dra 
bužiai. maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu i namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port, 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk^ 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeinių namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5969 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x AMERICAN T R A V E L 
SERVICE BUREAU prane 
ša, kad nuo rugsėjo 3 d. jų 
įstaiga persikėlė. Naujas ad
resas: 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Pa rk , IL 60642. 
Tel . 708-422-3000, F a x 
708-422-3163. Šalia įstaigos -
automobiliams pastatyti aikštė. 
Penktadienį, rugpjūčio 30 d. 
ATSBureau atidarytas iki 1 
vai. p.p. (senuoju adresu) . 

(sk) 

x Prof. d r . V y t a u t a s Bie
l i a u s k a s , PLB valdybos pirmi
n i n k a s , pas iuntė te legramą 
Yuri Shimko. sveikindamas 
Pasaulio laisvųjų ukrainiečių 
kongreso pirmininką Ukrainos 
Respublikos nepriklausomybės 
paskelbimo proga ir palinkėjo 
U k r a i n a i daug d ž i a u g s m o 
atgautoje laisvėje ir demokra
tijoje. 

a ^ ŽVAIGŽDUTE 
I^BB^KMM. » ^ Įsteigtas Ltetuitų Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyriaus 

x A l g i m a n t a s Kezys foto
grafijos parodų organizatorius ir 
knygų leidėjas rugpjūčio 19 d. 
grįžo iš Lietuvos į Chicagą. 
Lietuvoje jis turėjo pasi tar imus 
dėl jo įvykstančios fotografijos 
parodos ir kvietė fotografus į 
metinę išeivių parodą, kuri bus 
lapkričio mėnesį Chicagoje. 

x E d v a r d a s Šulai t is liepos 
mėnesį dalyvavo ketvir tose 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse ir Lietuvoje pasiliko 
ilgesnį laiką. Dabar j is atl ieka 
daug organizacinių re ikalų 
teatro ir muzikos srityje. Apie 
tai j is plačiau žada parašyti 
grįžęs iš Lietuvos. 

x M a r ų u e t t e , Kedzie, 75 St. 
ir Bell apylinkė ieško savanorių 
budėtojų, kurie bus policijos 
priežiūroje ir padės apsisaugoti 
nuo kriminalistų. Reikia pa
skambinti Davė Korajczyk į 
S o u t h w e s t F e d e r a t i o n t e l . 
776-5522. 

x Es te l le Roge r s yra t ikra 
. .spiri tus movens" Lietuvos 
Vyčių organizacijoje. J i visuo
met yra pozityvi ir labai aktyvi, 
yra chcro valdyboje, tai j am 
vadovauja arba organizuoja 
stalus į „Draugo" banketą arba 
beldžiasi į amerikiečių sąžinę 
dėl kenčiančios Lietuvos likimo. 

x Dr . V a c y s Šau lys , Chica
go, 111., J. Prisas, Toronto, Kana
da, Sofija Martin, Mount Pro-
spect, 111., Teodoras A. Ileikis, 
Daytona Beach, Fla., Joseph 
J a n k u s , Waterbury , Conn., 
Li thuanian Legation, Washing-
ton, D. C. grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka dien
raščio paramai . Labai dėko
jame. 

x Dr . J a c k J . S t u k a s , Wat-
chung, New Jersey, kelių knygų 
a u t o r i u s apie L i e tuvą , 
visuomenininkas, V. Plečkaitis, 
T o r o n t o , K a n d a , g r ą ž i n o 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
I N C . p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bil ietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų rašt inės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus , tv i r t iname Aerofloto reisus 
ir p a r ū p i n a m e profesionalų 
pasit ikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., H i c k o r y 
H i l l s , I L 60457 . T e l . 
708-430-7272. 

(sk) 

x N A U J A S „ŽAIBO" NR-10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
višt iena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
l ie tuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip
t is : „ Ž A I B A S " 9525 So. 79th 
Ave. , H i c k o r y Hills, IL 60457. 
Te l . 708-430-8090. 

(sk) 

x K A R G O l LIETUVĄ B E 
MUITO! Siunčiame SAS o r o 
l ini ja i Rygą- Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas, maistą, bei nerecep
t in ius vaistus. Kreiptis į: G. T. 

Redaguoja J. ,-..*& Medžiagą stumti: 3306 W. 66tb 

Viktoras Šimaitis 

RŪPINTOJĖLI 

Rūpintojėli, kiek ilgai 
Tėvynę slėgs ir spaus vargai, 
Ir laisvės vėliavas iškeltas 
Ir širdis, sopulių sugeltas, 
Draskys tironų vanagai? 
Rūpintojėli, kiek ilgai?! 

Tu mūsų protėvių šaly, 
Tėvų sodybų pakely 
Tiek amžių taip ramiai 

rymojai... 
Tau pakeleiviai ir artojai 
Pagarbiai kėlė kepures, 
Suklaupę meldės iš širdies. 

Šiandien maldaujam — 
paskubėk, 

Mums laisvės kovoje padėk, 
Rūpintojėli — Visagali! 
O, žuvusių u i gimtą šalį, 
Sielas dukrelių ir sūnų 
Priglauski po šventu sparnu! 

P A G A L B A LIETUVAI 

Aš manau, kad JAV preziden
tas Bush galėtų padėti Lietuvai, 
jei t ik jis norėtų. Aš manau, kad 
jis galvoja, jog Lietuva yra per 
maža valstybė ir todėl nesirūpi
na j a . Lietuva nėra didelė 
valstybė, bet vistiek yra vals
tybė ir žmonės ten gyvena. Nėra 
jokio pasiteisinimo, kad prezi
dentas Bush negalėtų padėti 
Lietuvai. 

K a i prasidėjo karas t a rp 
Kuwaito ir Irako, tada preziden
tas Bush tuojau ten buvo. Kodėl 
jis gali padėti Kuwaitui, o 
negali — Lietuvai? Žuvo žmonės 
Kuwaite, prezidentas Bush jais 
rūpinosi . Kai žuvo žmonės 
Lietuvoje , jam buvo visai 
nesvarbu . Aš manau , kad 
prezidentas tik norėjo išgelbėti 
Kuvvaitą, kad visi Amerikos 
žmonės jį garbintų. J i s neiš
gelbėjo Lietuvos, amerikiečiams 
visai nesvarbu, nes dauguma iki 
šiol nežinojo kas yra ta Lietuva. 
Jei pasakai, kad esi lietuvė, jie 
nustemba tokį vardą išgirdę. 

Lietuvai galima padėti, kai 
siunti telegramas ir laiškus 
prezidentui bei kongresui. Visi 
lietuviai gyveną Marųuette 
Parke, nuvyksta į demonstraci
jas Daley Plazoje ar Washing-
tone. 

Aš visai nesut inku su 
prezidentu Bush, nes j i s galėtų 
padėti Lietuvai, jeigu norėtų. 

Lora Tolušai tė , 
Marquette Parko' lit. 

m-los 8 sk. mokinė 
(„Vyturėlis") 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos 
PUce, Chicago, IL 60629 

Q 

Laukiame laikų, kai piemenėlis vėl dūduos dūdele laisvame 
nepriklausomos Lietuvos ūkyje. 

Piešė daiJ. K. Šimonis 

VILIUS 

Kai Viliaus tėtė grįžo namo 
vakarienei, prie stalo buvo 
viena tuščia kėdė. 

— Kur yra berniukas? — 
paklausė tėvas. 

— Vilius yra viršuje lovoje, — 
skausmingu ir liūdnu balsu 
atsakė motina. 

— Kas atsitiko? Gal susirgo? 
— paklausė tėvas. 

— Man yra skaudu atsakyti, 
Robertai. Mūsų sūnus buvo 
girdėtas keikiantis gatvėje. Ir 
aš pati girdėjau 

— Keikiantis9 Aš pamokysiu 
jį keiktis! - ir jis pradėjo patam
syje lipti laiptais i viršų. Puaiau-
kelyje užkliuvo jo koja ir virto 
an t laiptų susižeisdamas 
smakrą. 

Mama pamačiusi supykusi ir 
susižeidusi tev_. maloniai iš 

I N T E R N A T I O N A L , 9525 So . kor idor iaus jam pasakė : 
79th Ave. , H ickory Hills, IL „Pykčio metu nereikia bausti!" 
60457. tel . 708-430-7334. Vyta* J u i j o n a a , 

(ak) 7 SK. mokinys. 

SUOLAS 

Kartą senas ponas sėdėjo 
parke ant suolo. Prie jo priėjo 
vaikas ir ilgai į jį žiūrėjo. Tas 
ponas ir paklausė vaiką: 

— Kodėl tu čia stovi ir nežaidi 
su kitais vaikais? 

— Aš nenoriu. 
— Kodėl nenori? Maži vaikai 

kaip tu, visada mėgsta žaisti, o 
tu ne. 

— Aš laukia kol tu atsistosi. 
Pr ieš valandėlę dažytojas 
nudažė tą suolą aliejiniais 
dažais. > a 

Marius Vygantas , 
7 sk. mokinys 

NEMANDAGUS 
BERNIUKAS 

Mažas, šešerių metų, 
Stepukas buvo įpratęs keiktis. 
Keiksmažodžių buvo išmokęs iš 
blogų draugų. Toks jo elgesys 
mamai nemažai skausmo suda
rydavo. 

Vieną dieną Stepukas gavo 
pakvietimą į draugo gimta
dienio balių. J a m išeinant iš 
namų, mamos paskutinis įspėji
mas buvo: „Stepukai, aš papra
šiau ponios Wilson, kad tave 
tuojau namo sugrąžintų, kai tu 
nors vieną blogą žodį ištarsi". 

Už dvidešimt minučių Stepu
kas jau buvo namuose. Jo mama 
labai supyko. Stepukas tuojau 
buvo pasiųstas į miegamąjį 
kambarį. Mama nepaisė jo 
mėginimų pasiaiškinti. Mamos 
pykčiui praėjus ir kiek su
minkštėjus , nuėjo į Stepuko 
miegamąjį. Ji norėjo pasitikrinti 
kaip Stepukas į visą tai žiūri. 
Atsisėdusi ant Stepuko lovos 
krašto, ji paklausė: „Pasakyk 
man teisybę, Stepuk, kodėl 
ponia Wilbon tave grąžino 
namo? Ką tu pasakei?" 

Pažemintas ir supykęs 
Stepukas atsakė: 

— Padariau! Padariau! Po 
velnių! Aš nieko nepadariau. 
Tas prakeiktas balius bus tik 
rytoj. 

Karina Turaerytė , 
7 sk. mokinė. 

Visi trys yra Dariaus Girėno 
lit. m-los mokiniai. 

Pirmieji — ankstyvesnieji 
Putino eilėraščiai, tiek savo 
stilistinėmis priemonėmis, tiek 
ir tonu yra artimi Maironio poe
zijai, kur aukštinama tėvynės 
meilė, patriotizmas. Putino poe
zijoje nuo pat jaunystės pamėgti 
padangių skliautai su spindin
čiomis žvaigždėmis, skaidri dan
gaus žydrynė, jūra, margažie
džiai laukai. 

Ankstyvoje Putino kūryboje 
yra žymus giedrios jaunystės 
entuziazmas. P i rmais i a i s 
pokario metais, jauni žmonės 
idealistiškai nusiteikę, pilni 
vilčių ir lūkesčių. Projektavi
mas sąjūdžių, organizacijų kelti 
tautinei lietuvių kultūrai. 

Antrąjį svarbų kūrybos 
laikotarpį vadiname maiš
tingojo pesimizmo ir svyravimų 
laikotarpiu. Šio laikotarpio 
kūriniai yra „Vergas" ir „Pesi
mizmo h imna i " . Šiuose 
posmuose lyrinis herojus 
jaučiasi visiškai svet imas, 
užklydęs pakeleivis, nelaisvis, 
savo paties sąmonėje pastaty
tas kalėjimas, paslėptas dvi
lypumas: „Visur atverti var
tai, bet išeiti į plačią laisvę 
nega l iu" . Maištą kurs to 
natūrali žmogaus prigimtis. 
Sielvartą jis malšina dvasinės 
laisvės vaizdais. J i s tikisi 
sukurti savo pasaulį ir būti jo 
valdovu. Bet tai dar neatneša 
dvasinės ramybės, širdį ir toliau 
graužia nerimas ir abejonės. 

Herojinio taurumo kūriniui 
t e ik ia p rasmingas maišto 
balsas: „Aš nei vergas, nei 
karalius, tik žmogus". 

(Bus daugiau) 

Zigmas Woodward 
K. Donelaičio aukšt. 

lit. m-los mokinys. 
Red. Zigmo straipsnyje apie 

Igną Šeinių pasitaikė klaida. J is 
gimė ne 1887 m., bet 1889 m. 

NEMOKSLIŠKAS DARBAS 

Anglų fizikas Reserfordas vė
lai vakare užsuko į laboratoriją. 
J is ten rado ties prietaisiais 
palinkusį savo mokinį. 

— Ką gi tamsta čia taip vėlai 
darai? — paklausė jis. 

— Dirbu, pone profesoriau, — 
atsakė mokinys. 

— 0 ką tamsta dieną veiki? 
— Taip pat dirbu, — atsakė 

įžymus Lietuvos poetas, gimė mokinys. 
1893 m. Prienų apylinkėje, mirė — Ar anksti rytą taip pat 
1967 metais Kačerginėje, palai- dirbi? 
dotos Vilniuje. Savo eilėraščius ~ Taip, pone profesoriau, dir-
pradėjo spausdinti nuo 1911 bu, — norėdamas įtikti profe-
metų. Jo kūrybinis periodas šoriui, atsakė jis. 
daugiau kaip penkiasdešimt — Tai kada gi tamsta galvoji? 
metų. — paklausė profesorius. 

KAIP SVETUR UŽAUGĘS 
J A U N I M A S GALI 

LIETUVAI DABAR PADĖTI 

(Pabaiga) 

Dar vienas būdas padėti 
Lietuvai yra: skaityti krašto 
spaudą ir t ikrint i ar informaci
ja apie Lietuvą yra teisinga. Jei 
neteisinga, reikia susisisiekti su 
spaudos agentūra arba laikraš
čių redaktoriais, kad patiks
lintų, papildytų informaciją. 
Norį pasišvęsti Lietuvos naudai, 
gali pasirinkti bent vieną iš šių 
pavyzdžių, arba sukurti savo 
būdingą pavyzdį. 

Pirmieji gali vykti Lietuvon ir 
dirbti kokiai nors lietuviškai 
šalpos organizacijai. Kiti gali 
savo darbais ir jaunomis jėgo
mis duoti pagalbos universite
tuose ar kitose mokyklose Lie
tuvoje. 

Gyvenamame krašte galima 
dirbti Lietuvos informacijos 
cent re , a r b a įsijungti į 
gyvenamo k r a š t o polit inę 
sistemą, tais būdais galima 
paveikti krašti valdovą darant 
sprendimus, liečiančius Lietuvą 
ir ki tus panašius reikalus. 

Svarbiausia, virš viso kito, 
jaunuoliui kelti savo žvilgsnį į 
Dievą ir melstis kasdien, kad 
Dievas apreikštų savo valią ir 
parodytų, kaip jis gali geriausiai 
tarnauti savo Tėvynei. 

Sianien yra svarbu svetur gy
venančiam lietuviui atstovauti 
Lietuvai kitų kraštų ir tautų 
gyventoju tarpe. Ne visi lietu
viai šaukiami kovoj mirti už 
tėvynę, bet visi lietuviai yra 
šaukiami atstovauti Lietuvai. 
Reikia kitiems perteikti savo 
įsitikinimus, ginant Lietuvą 
nuo disinformacijos, nemokišku-
mo, nesupratimų ir piktų žmo
nių, skleidžiančius melus. Lie
tuva šiandien savo kariuomenės 
neturi. Turi tik energingą ir 
stiprią jaunuomenę, kurios 
ginklas yra tiesa, o advokatas — 
Dievas. 

Tad nepražiopsoki, lietuvi, nei 
vienos progos užstoti Lietuvą ir 
skelbti tiesą, nes Tolstojus yra 
pasakęs: „Stiprybėyra nejėgo
je, o tiesoje!" 

Darius Udrys 
(„Jaunystės šauklys") 

VINCAS MYKOLAITIS-
PUTINAS 

Vincas Mykolaitis-Putinas, 

V A K A R I S VEJAS 

Laba i dažna i pūsdavęs 
Vakaris vėjas ir vieno žmogaus 
visus stogus sušiaušęs, suardęs. 
Jam taip įsipyko ir jis nuėjo 
ieškoti paties vėjo. 

Ėjęs ėjęs ir radęs pamarėj seną 
seneliuką, labai apiplyšusi, visą 
skarmaluotą ir net be kelnių. 
Jis turėjęs dūdelę ir vis pūtęs, 
Kai tik jis kur pasisukąs, 
papučiąs. tai viskas linksta, 
maišąsi. Žmogus sakąs: 

— Mažiau pūsk, nepūsk taip 
smarkiai! Man visus stogus 
nudraske i . Duok, aš tau 
parodysiu, kaip reikia pūsti. 

Senelis padavęs ir sakąs: 
— Tik tu nepadaugink, kad ir 

moki. 
Žmogus kai papūtęs, vėjas 

sakąs: 
— Tu pasmaginai (pasistengei) 

pūst i , tavo, žiūrėk, trobos 
nugriuvo. Tu mane mokai, o 
pats dar nemoki. 

Žmogus parėjęs namo ir radęs 
trobas vėjo sugriautas... 

Vasaris pučiąs siaura dūde-
lyte ir lengvu kvapu. Žiemys — 
storesne, šaltu kvapu, o Rytys 
— smagesniu ir sausu. Tie vėjai 
berods esą broliai. 

Red. Kaip matote, dalyvis yra 
reikalingas žinoti, skaitant 
lietuvių tautosakos lobynus. 




